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ZASKLENÍ BALKONÒZASKLENÍ BALKONÒ

Bezplatné zamûfiení a kalkulace
MOÎNOST NÁKUPU NA SPLÁTKY!

Lambi plast servis s.r.o.
Svatoplukova 21, Prostûjov

Tel.: 775 904 110  • lambiservis@post.cz  • www.plast-servis.cz

ZASKLENÍ BALKONÒ Spoleãnost Atomo Projekt se sídlem v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:

Obchodnû-technického manaÏera
PoÏadujeme: Vzdûlání tech. smûru, min. 3 roky praxe na technické nebo
obchodní pozici, dobré organizaãní a komunikaãní schopnosti, spolehlivost,
samostatnost, ¤P sk.B - aktivní fiidiã, nekufiák, znalost NJ nebo AJ v˘hodou.
NáplÀ práce: Komunikace se zákazníky, akvizice nov˘ch zákazníkÛ a péãe
o stávající zákazníky, organizace obchodu. 

Obchodního zástupce/zástupkyni
PoÏadujeme: Min. S· s maturitou (technick˘ smûr v˘hodou), dobré orga-
nizaãní a komunikaãní schopnosti, spolehlivost, samostatnost, ¤P sk.B -
aktivní fiidiã, nekufiák, znalost NJ nebo AJ v˘hodou.
NáplÀ práce: Komunikace se zákazníky, akvizice nov˘ch zákazníkÛ. 

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

BliÏ‰í informace na www.atomo.cz – volná místa.
Kontaktní osoba: pí. Monika NároÏná, tel. 775 564 997, e-mail: narozna@atomo.cz

Drobn˘ elektroodpad po‰lete
bezplatnû balíkem

Pokud se v rámci jarního úklidu zbavu-
jete star˘ch a nepotfiebn˘ch elektrospotfie-
biãÛ, nemusíte se shánût po kontejnerech,
do kter˘ch mÛÏete takov˘ elektroodpad
vyhodit. Jednou z moÏností je totiÏ poslat
jej zadarmo takzvan˘m re:Balíkem. Tedy
pokud nebude zásilka tûÏ‰í neÏ 20 kilogra-
mÛ. Do obyãejné krabice lze pfiitom zaba-
lit tfieba staré rychlovarné konvice, fény,
poãítaãe, monitory, elektrické pily nebo 
jiné men‰í vyslouÏilé spotfiebiãe, ale taky
pfienosné baterie a akumulátory, tonery ne-
bo je‰tû staré CD a DVD disky. Pak uÏ
zb˘vá jen vyplnit online objednávku na
www. remasystem.cz/re-balik/, díky které
si vytisknete vygenerovan˘ adresní pfied-
placen˘ ‰títek. A krabici se smûsí odpadu
odnést na jakoukoliv poboãku âeské po‰-
ty. SluÏba i podání balíku jsou bezplatné.

Uklízí i sousedi? Nad 150 kg 
odveze auto

Pokud se vám starého elektra nebo ba-
terií nashromáÏdí doma více neÏ 150 ki-
logramÛ, pak si dokonce mÛÏete domÛ

zadarmo objednat odvoz autem. Jen pro
orientaci – tfieba taková vût‰í tiskárna vá-
Ïí kolem osmi kilo, star‰í televize 
dokonce pfiesáhnou i dvaceti kilovou
hmotnost. CRT monitor má kolem 17 kg
a lednice klidnû pfies padesát. Do zásilky
lze pfiidat taky praãky, mikrovlnky, 
vyslouÏilé sekaãky, vrtaãky nebo staré
záfiivky. Zkrátka v‰e, co funguje, respek-
tive fungovalo na elektrick˘ proud.
Pokud byste doma 150 kilogramÛ elektro

odpadu nenashromáÏdili, poptejte se tfie-
ba sousedÛ nebo znám˘ch, urãitû se také
rádi nûãeho zbaví. Pak se staãí pídit po
sluÏbû s názvem Buì lín˘ na: www.re-
masystem.cz/bud-liny/ a odvoz star˘ch
pfiístrojÛ si objednat na webu. Pokud 
nashromáÏdíte nakonec jen nûco mezi 20
- 50 kilogramy starého elektra, mÛÏete
vyuÏít sluÏby Buì lín˘ taky, ale pro-
stfiednictvím balíkového odvozu. Tedy
musíte elektro zabalit do krabice.

Staré dobré sbûrné dvory nebo
speciální akce

Jednou z moÏností jsou také tradiãní
sbûrné dvory, kam se dá elektroodpad
hromadnû vyvézt. Je ale potfieba si pfied
náv‰tûvou dvora nejprve najít ten, kter˘
budete mít „po ruce”, pak taky ovûfiit,
co v‰echno pfiijímá, od koho a v jakém
funguje provozu, tedy kdy má otevfieno.
V praxi je pohodlnûj‰í tûsnû pfied odjez-
dem je‰tû rad‰i zavolat a zjistit kapaci-
tu, mÛÏe se stát, Ïe sbûrné místo bude
zrovna pfieplnûné a v tom pfiípadû si pak
od vás jeho zamûstnanec elektroodpad
ãi baterie nepfievezme. Dal‰í alternati-
vou je zjistit si, jestli se ve va‰em okolí
nekoná nûjaká hromadná svozová akce.
Zejména obce nebo jednotlivé mûstské
ãásti ãasto objednávají v dobû jarních 
úklidÛ speciální hromadné svozy, takÏe
staãí pfiivézt to, ãeho se potfiebujete zba-
vit, tfieba na obecní úfiad. V takovém
pfiípadû taky vût‰inou neb˘vají stanove-
ny Ïádné velikostní nebo hmotnostní li-
mity.

Text: Monika Hofiínková
Foto: archiv REMA Systém

Jaro je synonymem puãících stromÛ, rozkvetl˘ch kvûtin, ale taky pofiádného úklidu po zimû. Nûktefií z nás uÏ mají gene-
rální úklid zdárnû za sebou, ale nûktefií se na nûj stále chystají. Pokud patfiíte mezi ty lenivûj‰í, nebo jste se prostû je‰tû k
uklízení po zimû nedostali, moÏná vám pomÛÏe tûchto pár tipÛ. Poradí s tím, kam se zbyteãn˘m elektro-harampádím, aniÏ
byste museli v okolí hledat patfiiãné kontejnery. 

Jarní úklid: kam jednodu‰e se
star˘mi spotfiebiãi a bateriemi?


