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Pro ná‰ provoz kovov˘roby v Bofiitovû u âerné Hory hledáme: 

Asistenta vedoucího obchodu
PoÏadujeme: V· technického smûru, aktivní znalost NJ nebo AJ, 

min. 5 let praxe v technickém prÛmyslu, nebo jako obchodní
zástupce, dobré organizaãní schopnosti, spolehlivost, 
samostatnost, pfiíjemné vystupování, dobré vyjadfiovací
schopnosti, aktivní fiidiã, fyzická zdatnost, nekufiák. 

NáplÀ práce: komunikace se zákazníky, organizace obchodu, 
fiízení sluÏebního vozidla. 

Nástupní plat: 30 000 Kã + dal‰í benefity. 
Po zapracování na pozici sluÏební vozidlo.

Manipulaãní dûlníky
PoÏadujeme: manuální zruãnost, spolehlivost, dobrou fyzickou kondici. 
NáplÀ práce: pfiíprava dílÛ ke zpracování, obsluha v˘robních zafiízení. 

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bofiitov 326 (areál ZD – b˘valá su‰ka), âerná Hora. 
Kontaktní osoba: pí. Monika NároÏná, e-mail: narozna@atomo.cz

VELKÁ JARNÍ AKCE! AKâNÍ 
SLEVY!

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí
Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 
e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ 
znaãky HUSQVARNA

• Po dohodû servis v˘robkÛ 
jin˘ch znaãek

Oznámení o zápisu
Zápis do 1. tfiídy Z· se v Základní ‰kole a Matefiské ‰kole
Skalice nad Svitavou, pfiíspûvková organizace bude konat
dne 12. 4. 2018 v dobû od 13:00 do 16:00 hodin.

Tû‰íme se na prvÀáãky!

Den otevfien˘ch dvefií
v základní ‰kole Skalice nad Svitavou se uskuteãní dne
28. 3. 2018 v dobû 8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hodin. 

Zveme v‰echny zájemce k nahlédnutí 
a pobytí v na‰í krásné ‰kole.

O Z N Á M E N Í

V minul˘ch ãláncích pfiedstavili ãin-
nost spoleãnosti od jejího vzniku aÏ po
souãasnost zakladatel pan Josef Vrba, syn
Josef a vnuk Jakub. Tfii generace rodiny
VrbÛ mají za sebou (a také pfied sebou) 
úctyhodn˘ kus práce pfii budování rodin-
né firmy, která si zakládá na dobrém jmé-
nu a poctivû odvedené práci. Je v‰ak 
je‰tû dal‰í pojítko, které spojuje dûdu, 
otce i syna – je to velmi úzk˘ vztah ke
sportu. Ostatnû díky tomu uÏ od poãát-
ku podnikání smûrovala nezanedbatelná
ãást v˘nosu firmy do podpory sportov-
ního dûní na Blanensku a Ti‰novsku.
Zakladatele spoleãnosti jsem se zeptal:

Pane Vrbo, Va‰e ãinnost ve sportu je
na Blanensku dobfie známá, Vy jste byl
nejen aktivním sportovcem, ale také
funkcionáfiem uÏ v dobû zaloÏení firmy,
je to tak?

Ano, v Blansku jsem hrál fotbal za
âKD, pozdûji za Metru, kde jsem byl asi
15 let, do roku 1987, pfiedsedou fotbalo-
vého klubu. Následnû jsem pfiedsedal
klubu blanensk˘ch hokejistÛ. Po revolu-
ci byly velké problémy s kryt˘m stadio-
nem; mûsto hledalo efektivní zpÛsob 
jeho provozování. Dopadlo to tak, Ïe
zimní stadion nûkolik let provozovala
na‰e firma. Nevím, jestli by se tato ãin-
nost dala oznaãit jako sponzorství, ale
faktem je, Ïe nejen hala, ale také blanen-
sk˘ hokej úspû‰nû fungoval dál. Jen na
dokreslení: tehdy nikdo pofiádnû nevû-
dûl, jak sepsat smlouvu o pronájmu tak,

– sponzorování nejrÛznûj‰ích aktivit, pfiede-
v‰ím hokeje, si vyÏádalo nemalé prostfied-
ky, kter˘ch jsme ale nikdy nelitovali.

Otázka pro souãasného jednatele
firmy: Pane Vrbo, skupina CERGO je
v˘znamn˘ sponzor na Blanensku, t˘ká
se to kromû sportu i dal‰ích oblastí?

Kromû hokeje, kter˘ jsem hrál od
sv˘ch 6 let, jsem byl také u zrodu bla-
nenského baseballu. I kdyÏ jsem pozdûji
kvÛli pracovnímu vytíÏení pfiestal aktiv-
nû sportovat (uÏ pouze rekreaãnû), tak
podporujeme zejména kolektivní sporty
i nadále. V Blansku fotbal, zmínûn˘ 
hokej, v Ti‰novû volejbal a házenou.
Podporujeme i vefiejné sportovní akce -

Blanenskou desítku, PÛlmaraton Morav-
sk˘m krasem, z kulturních akcí napfi. 
hudební festival Morava Park Fest, loni
jsme zaãali pfiispívat na pfiehlídku outdoo-
rov˘ch filmÛ Raibas, vyhlá‰en˘ ples mûsta
Ti‰nov a dal‰í men‰í kulturní akce v regio-
nu. Z charitativní oblasti jsme podporovali
a podporujeme napfiíklad Ústav sociální
péãe v ·ebetovû, odkud máme krásné ob-
razy, které malovaly tamní klientky.
Podporujeme také charitativní bûh You
Dream We Run i svojí aktivní úãastí a v
neposlední fiadû organizujeme stále více
oblíbenou v˘tvarnou soutûÏ pro dûti z ma-
tefisk˘ch a základních ‰kol, z jejichÏ prací
se kaÏdoroãnû rodí krásné stolní kalendáfie.

Jakube, aÏ jednou pfievezmete otûÏe
firmy, bude pokraãovat sepûtí spoleã-
nosti Vrba se sportem? To je otázka pro
Vrbu juniora.

Jsem pfiesvûdãen˘, Ïe ano. Od maliãka
jsem tak jako táta hrál hokej. I díky tomu
vím, jak to v dne‰ní dobû ve sportovních
klubech chodí a jak málo se dostává pe-
nûz mládeÏnick˘m t˘mÛm. Proto bych
rád sportovní spolupráci zamûfiil hlavnû
na podporu sportujících dûtí, kter˘ch je
v souãasnosti ãím dál tím ménû. Jinak
bych rád, aby se nadále na‰e sportovní 
rodinná tradice fair-play pfiená‰ela i do
podnikání a doufám, Ïe pokud tomu tak
bude, tak máme velkou ‰anci slavit za
dal‰ích 25 let pÛlstoletí na‰í spoleãnosti.

Pánové, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

aby byly o‰etfieny v‰echny moÏné pro-
blémy; proto jsem bûhem cesty do
Nûmecka poÏádal o kopii smlouvy mezi
jedním mal˘m mûstem, které vlastnilo
v˘letní loì a subjektem, kter˘ loì provo-
zoval. Smlouvu jsme pfieloÏili do ãe‰tiny
a po men‰ích úpravách úspû‰nû pouÏili. 

Va‰e funkcionáfiská ãinnost je ale
mnohem bohatûj‰í...

Dlouhou dobu dûlám pfiedsedu okresní-
ho sdruÏení âeské unie sportu (pÛvodnû
âSTV) a souãasnû jsem v krajské radû
âUS. V okresní Hospodáfiské komofie jsem
také vystfiídal funkce místopfiedsedy a pfied-
sedy. Je jisté, Ïe pro na‰í rodinnou firmu
mûlo moje sportovní nasazení jasn˘ dopad

Zleva: Bc. Jakub Vrba, Josef Vrba senior a Ing. Josef Vrba    (foto ph) 

Spoleãnost VRBA - CERGO Blansko vstupuje
do dal‰ího ãtvrtstoletí pÛsobení na trhu

Spoleãnost VRBA oslavila loni 25 let své existence. Z pÛvodní relativnû
malé spoleãnosti, která na poãátku 90. let pfievzala ãást ãinností
Mûstsk˘ch technick˘ch a bytov˘ch sluÏeb, kdy zaji‰Èovala správu bytÛ,
provoz tepeln˘ch zafiízení a dal‰í ãinnosti a sluÏby s tím spojené, se vy-
tvofiila skupina, kterou v souãasnosti tvofií VRBA správa nemovitostí s.r.o.,
CERGOMONT s.r.o., TEPLO T s.r.o. Ti‰nov a  CERGO ENERGY s.r.o. Tato
skupina vstupuje do dal‰ího období pod názvem CERGO.
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