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Spoleãnost Atomo Projekt se sídlem v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:
Projektového manaÏera
PoÏadujeme: Vzdûlání tech. smûru - strojírenství, slévárenství (elektrotechni-
ka, chemie,..), min. 3 roky praxe na technické nebo obchodní pozici, dobré ko-
munikaãní schopnosti, spolehlivost, samostatnost, ¤P sk. B - aktivní fiidiã, min.
základní znalost kreslení v CAD ãi jiném kreslícím programu, základní znalost
technick˘ch v˘kresÛ, nekufiák, znalost NJ nebo AJ v˘hodou.

NáplÀ práce: Získávání a vedení zákaznick˘ch projektÛ, pfievádûní technick˘ch
poÏadavkÛ zákazníkÛ do v˘roby. 

Obchodní zástupkyni/zástupce
PoÏadujeme: Pfiíjemné vystupování a v˘borné komunikaãní schopnosti, S·
vzdûlání s maturitou (SPS·, gymnázium), ¤P sk.B - aktivní fiidiã/ka, PC gra-
motnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilitu, technické my‰lení, nekufiaã-
ka/nekufiák , znalost cizího jazyka v˘hodou.
NáplÀ práce: Komunikace se stávajícími zákazníky, akvizice nov˘ch zákazníkÛ.

Pro obû pracovní pozice nabízíme: Zajímavé a motivující ohodnocení,
benefity (sluÏební automobil, dotované stravování...). 

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bofiitov 326 (areál ZD), 679 21 âerná Hora
Kontaktní osoba: pí. NároÏná, tel.: 775 564 997, e-mail: narozna@atomo.cz

Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

Reality Pohoda
ul. 17. listopadu 13, BOSKOVICE
tel.: 733 713 239, 607 901 588
NOVÉ BYDLENÍ, TO JE POHODA!www.rkpohoda.cz

Dfievûná chata
se zahradou a altánkem

o CP 396 m2

ve V. Opatovicích.
IS: voda, elektrika. 
Cena 460 000 Kã 

+ provize RK
Tel.: 733 713 239

V sobotu 2. ãervna 2018 se v âerné Hofie konal jiÏ 5. roãník oblíbeného klání ro-
dinn˘ch t˘mÛ. Hlavními pofiadateli akce byly místní Z·, mûstys âerná Hora
a Mysliveck˘ spolek Lhotky âerná Hora. Leto‰ní téma bylo zamûfieno na historii. 

âernohorsk˘ zámek pfiímo vybízí k tomu, aby-
chom se na chvíli pfienesli do minulosti a uÏili si
romantickou atmosféru tohoto místa. V Kapli sv.
Rodiny, která se nachází na samém vrcholu kopce
Paseky, byl ukryt˘ poklad. Tímto pokladem v‰ak
nebylo zlato, ‰perky, ãi drahé kameny, ale krásn˘
pohár a pamûtní listina s peãetí, které soutûÏícím
pfiedal ctihodn˘ pan Albrecht âernohorsk˘ spo-
leãnû s purkrabím ãernohorsk˘m a hrabûnkou
z rodu FriesÛ. Leto‰ního klání se zúãastnilo re-
kordních ãtyfiicet dva t˘mÛ, které chtûly pomûfiit
svoje síly ve vûdomostní soutûÏi z historie mûsty-
se âerné Hory. A nemûly to vÛbec jednoduché.
Tûsnû pfied cílem jejich cesty je pfiepadli závist‰tí

loupeÏníci v ãele s Krvav˘m Bure‰em, z cesty se
je snaÏily svést zlomyslné bludiãky a v areálu
zámku rytífii svádûli nekoneãn˘ boj o krásnou
princeznu. Nakonec v‰ak v‰echno dobfie dopadlo
a jak uÏ to v pohádkách b˘vá, dobro zvítûzilo nad
zlem. Akce vyvrcholila slavnostním prÛvodem bu-
beníkÛ skupiny historického ‰ermu Grál z Brna
a byla zakonãena ve veãerních hodinách ve spor-
tovním areálu u rybníka. Organizátofii akce dûkují
ãlenÛm SHD a FK âerná Hora za v˘raznou pomoc
pfii zaji‰tûní bezpeãnosti a za technické zázemí.
Hlavním sponzorem akce byl Pivovar âerná Hora. 

Za organizátory Jana Kubelková
Foto: Jifií Bernard

Cesta za pokladem

Blanenské SENIOR centrum
není jen pobytová sociální sluÏ-
ba pro seniory se sníÏenou so-
bûstaãností. 

Novû je také pfiipraveno na dûti. Od
pondûlí 28. kvûtna se nejmen‰í náv‰tûv-
níci domova mohou ve zdej‰í zahradû
dosytosti vyskotaãit na ãtyfiech velk˘ch
houpaãkách. Ty zde pro nû postavili
skauti ze stfiediska Svûtla Blansko pod
vedením Jana Pofiízka alias Bobra.

Houpaãky jsou uÏ pfiipraveny na sezónu,
a pokud to hezké poãasí dovolí, budou
oãekávat dûtské náv‰tûvníky po celé lé-
to i podzim. Dûkujeme blanensk˘m
skautÛm za jejich prospû‰nou aktivitu
a ochotu. Vy rozhodnû neváhejte a pfiijì-
te se do krásné bezbariérové zahrady
SENIOR centra Blansko podívat sami.
Dvefie jsou vám otevfiené a vezmûte s se-
bou i své ratolesti. Budete u nás vítáni!

Text: Petr Novotn˘, metodik a soc. 
pracovník SENIOR centra Blansko, p.o.

Foto: archiv SENIOR centra Blansko, p.o.

Zahrada pro v‰echny generace


