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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s. divize Boskovice
hledá vhodného kandidáta na pracovní místo:

Specialista, -tka pro provoz a rozvoj vodovodÛ 
a kanalizací (VaK)
Charakter práce: 

• Vydávání vyjádfiení za provozovatele VaK k projektové dokumentaci 
pfiipravovan˘ch staveb

• Vydávání stanovisek ke zfiízení vodovodních a kanalizaãních pfiípojek
• Vydávání podkladÛ o provozovan˘ch sítích VaK pro pfiípravu staveb
• Jednání s úfiady a dotãen˘mi orgány pfii pfiípravû a realizaci staveb
• Zpracovávání odborn˘ch stanovisek ke v‰em stupÀÛm územnû plánovací 

dokumentace a úãast u správních fiízení

PoÏadované znalosti:

• Znalost práce na PC – email, Word, Excel, ãtení digitální v˘kresové 
dokumentace v prohlíÏeãi.

• Nutná znalost a orientace v projektové dokumentaci zejména staveb 
vodovodÛ a kanalizací.

• Základní orientace v právních pfiedpisech (Stavební zákon, 
Zákon o vodovodech a kanalizacích).

Vzdûlání a praxe:

• S· nebo V· vzdûlání stavebního smûru, nejlépe obor vodní hospodáfiství
• fiidiãsk˘ prÛkaz sk. B

Místo v˘konu práce: Boskovice

Îádosti s profesním Ïivotopisem za‰lete na adresu: VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s., Mgr. Jan KaluÏa, 17. listopadu 14, 680 19
Boskovice nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 18. 4. 2018

Pfiípadné bliÏ‰í informace:
http://www.vodarenska.cz/divize-boskovice/pracovni-prilezitosti
tel.: 731 437 899 – Ing. Pavel Mikulá‰ek, v˘robnû - technick˘ námûstek

Pfiedná‰í kapitán fiíãní plavby Lubomír Havelka.

Mûsto Boskovice ve spoluprá-
ci s Muzeem regionu
Boskovicka uspofiádalo ve ãtvr-
tek 29. bfiezna dal‰í akci
Mezigeneraãního centra. O fiíãní
dopravû pfiedná‰el boskovick˘
rodák Lubo‰ Havelka, kter˘ v ro-
ce 1966 nastoupil do uãili‰tû ná-
rodního podniku âeskosloven-
ská plavba labsko-oderská
v Dûãínû Boleticích. ¤íãní plav-
bû na Labi, ale také na mnoha
dal‰ích fiekách a kanálech

v Nûmecku, Nizozemí, Belgii,
Francii a Polsku se profesnû vû-
nuje jiÏ více neÏ pÛl století.
Bûhem svého vystoupení pfiiblí-
Ïil posluchaãÛm historii i sou-
ãasnost nákladní fiíãní dopravy
a její v˘znam pro pfiepravu mno-
ha typÛ nákladÛ. Konstatoval, Ïe
zatímco v okolních státech je
tento ekologicky v˘hodn˘ typ
dopravy v˘raznû podporován,
u nás je zcela zanedbán.
Rozsáhlou fotogalerií a promítá-

ním videí doplnil podrobn˘ po-
pis práce posádky velk˘ch 
fiíãních lodí a také technické zají-
mavosti z pfiístavÛ a z provozu
na síti vodních tokÛ a kanálÛ v
okolních evropsk˘ch státech.
Zaplnûn˘ pfiedná‰kov˘ sál Îi-
dovského obecního domu
v Boskovicích Lubo‰ Havelka
pfiesvûdãil, Ïe práce kapitána fiíã-
ní plavby je nejen jeho profesí,
ale také celoÏivotním koníãkem.

Text a foto: Petr Hanáãek

O nákladní fiíãní dopravû pfiedná‰el
kapitán fiíãní plavby Lubomír Havelka

Vûdma pfii rituálním obfiadu.

V sobotu 24. bfiezna 2018 probíhal na vr-
cholu Malého Chlumu u Obory 6. roãník
Keltského telegrafu, celkovû v na‰í republice
jiÏ devát˘. 

Já, zemská ãertice a Eli‰ka, Vûdma tohoto
místa, jsme s pfiedstihem prosily o dobré 
poãasí s jasnou viditelností - a byly jsme vy-
sly‰eny. 

Svûtelné poselství z rozhledny z Veselice
Podvr‰í  jsme ve 20.14 hodin pfiijali a ve 20.16
hodin poslali dál na Rudku u Kun‰tátu, roz-
hlednu F. Buriana.  

Na vrcholu Malého Chlumu se nás se‰lo

kolem 85 mal˘ch i dospûl˘ch zemsk˘ch ãertÛ
a nûkolik psÛ. 

Uctili jsme krajinu, kde Ïijeme, pohfibili 
zimu a pfiivítali jaro. Jaro a v‰e dobré nejen
v krajinû, ale také v na‰ich du‰ích. Byl to
krásn˘ záÏitek, kter˘ se tûÏko popisuje.

Keltsk˘ telegraf 2018 je minulostí, pfiijmû-
te pozvánku na ten pfií‰tí v dobû jarní rovno-
dennosti v bfieznu 2019. Uteãe to, pfiátelé.

Závûrem pfiipomenutí staré keltské moudrosti
a tím, ãím se Keltové fiídili:  „Pravda proti svûtu
- Y Gwir yn erbyn byd”. 

Text:  Jana Trubáková
Foto:  Pavel Podgorn˘

Keltsk˘ telegraf na Malém Chlumu


