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Jsme společnost ATOMO PROJEKT s.r.o. 
s provozem v Bořitově u Černé Hory (areál ZD). Provádíme kvalitní povrchové a tepelné úpravy kovů, 

termické a chemické odlakování, tryskání, odrezování, žíhání. 
PŘIJMEME NOVÉ KOLEGY NA POZICE: 

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK – 2 směny
l příprava dílů ke zpracování, obsluha výrobních zařízení 
 (paletovací vozík, kladkostroj, WAP …) 
l kontrola zpracování, vychystání k expedici 
l předchozí praxe není nutná, zaučíme 
l vítáme zkušenost s řízením VZV (není podmínkou, zaučíme)

BRIGÁDNÍK – dlouhodobá spolupráce
l různé práce ve výrobě – dle manuální zručnosti a potřeby
l předchozí praxe není nutná – vše zaučíme
l máme zájem o dlouhodobou spolupráci dle potřeby výroby 
 a vašeho volného času
l vhodné např. pro studenty, zdatné důchodce nebo směnující jako přivýdělek 

NABÍZÍME: l práci ve dvousměnném provozu
 l nástup možný ihned nebo dle dohody

l příspěvek na stravování
l osobní ohodnocení

Kontakt: ATOMO PROJEKT s.r.o., Bořitov 326 (areál ZD), Černá Hora, Šárka Neustupová, tel.: 775 564 997, e-mail: neustupova@atomo.cz, www.atomo.cz

l dobré zázemí a pracovní vybavení
l možnost zajištění ubytování

l MZDA: 
 17–25.000,– Kč čistého

Pokračování ze str. 9
pracovníků v zdravotnických profesích 
a to jak lékařů, tak i středního zdravot-
nického personálu. Je to sice problém 
celorepublikový, ale pro nemocnice 
jako je boskovická je tento problém pal-
čivý a těžko řešitelný. Managementu 
nemocnice se podařilo získat značné 
dotace na přístrojové vybavení, město 
výrazně investovalo do oprav a údržby 
budov a podařilo se na provoz získat 
příspěvky z JMK.   
	 Máte	i	nějaké	resty?
 Určitě se hodně záležitostí, oprav  
a dalších akcí mohlo udělat lépe, či ji-

nak. Co mě mrzí, i když jsme tomu za-
bránit nemohli, to je špatná situace  
v městských lesích, kde na ploše cca 
260 ha máme zhruba 60 % smrkových 
porostů, které jsou decimovány kůrov-
covou kalamitou. Situace je řešena,  
ovšem zatímco dříve lesy přispívaly do 
rozpočtu města, nyní je tomu naopak. 
Nejsmutnější je fakt, že na těchto plo-
chách i po nové výsadbě dlouhá léta 
vzrostlý les neuvidíme.
	 Jaké	jsou	plány	na	další	období?
 Budeme řešit modernizaci čistírny od- 
padních vod; již jsme v přípravě na tuto 
finančně náročnou akci pokročili. Ne-

jedná se o akutní stav nouze, ale vzhle-
dem ke zpřísňování legislativy, která řeší 
tuto oblast, musíme předejít stavu, kdy by 
mohl být další rozvoj výstavby města  
limitován nedostatečnou čistírnou. Pro-
bíhá příprava na změny v nakládání  
s odpady, umožňující bonifikovat obča-
ny, kteří budou odpady třídit a zmenšovat 
objem směsných odpadů. Při změně sys-
tému separace odpadů bude vhodné vy-
psat výběrové řízení na firmu, která na-
bídne nejlepší podmínky pro realizaci 
tohoto nového systému. V příštím roce 
dokončíme poslední etapou rekonstrukci 
letního kina a bude třeba také řešit úpra-

vu parku před Skleníkem u letního ki- 
na. Samozřejmě pořád chceme postavit 
sportovní halu, komunitní centrum a in-
vestovat hlavně v dopravě.   
 Mohu slíbit, že i v budoucnu se na 
naší podporu mohou spolehnout všech-
ny zájmové spolky, sportovní a kulturní 
organizace, kluby, všichni ti, kteří pracu-
jí s dětmi a mládeží. Je to záslužná a ná-
ročná činnost, za kterou chci poděkovat. 
Investice do této oblasti patří k těm nej-
lepším, které mohou zajistit, aby Bosko-
vice byly příjemným místem pro život. 
 Pane starosto, děkuji za rozhovor.

Petr Hanáček

Zveme obãany na silvestrovskou oslavu
v Letovicích na Masarykovo námûstí 
se zaãátkem v 19.30 hodin. 
Punã a ãaj zdarma. Ve 20.00 hodin ohÀostroj
se scénickou hudbou.
Souãasnû pfiejeme v‰em spolkÛm a sdruÏením,
organizacím i obãanÛm mûsta a v‰ech místních
ãástí pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoãních, 
‰Èastn˘ nov˘ rok, pevné zdraví a mnoho 
pracovních i osobních úspûchÛ.

Mgr. Petr Novotn˘, starosta mûsta

Mgr. Radek Procházka, místostarosta Vánoãní strom Letovice. Foto: Petr Neãas

Starosta města Letovice 
Mgr. Petr Novotný

hodnotí rok 2019 a nastiňuje výhled na další období

Starosta města Letovice 
Mgr. Petr Novotný

 Mgr. Petr Novotný odpověděl na 
otázky Listů regionů:
	 Pane	starosto,	jak	se	Letovicím	dařilo	
v	končícím	roce	2019?
 Rok 2019 bych nazval rokem příprav. 
Po nástupu do funkce starosty jsem 
zjistil, že Letovicím chybí jakékoliv po-
užitelné projekty, plány, studie, vize do 
budoucna. Z toho důvodu jsme část roz-
počtu vyčlenili na zpracování projektů 
a dokumentace, která je nezbytná pro 
žádosti o dotace a vyběrová řízení.
 Jedna z větších realizovaných staveb 
je oprava ulice 9. května, která je do-
končována. Na tuto akci máme zažá- 

dáno o dotaci. Vypracovali jsme se-
znam komunikací ve městě i v místních 
částech, které bude třeba renovovat  
a současně jsme hledali vhodné tech- 
nologie, které bude třeba použít vzhle-
dem k různé vytíženosti jednotlivých 
komunikací. Vzhledem k výsledným 
cenám se domnívám, že v příštím roce 
by mělo být možno opravit značnou 
část těchto komunikací. Dokončujeme 
projekt na opravu náměstí, tedy části na 
straně MÚ a je dohodnuto se společ-
ností VAS, že předem vymění vodo-
vodní přivaděč vedoucí přes náměstí, 
ulici Čapkovu a Nové město. Také před 
dokončením je projekt na kompletní re-
vitalizaci Nového města, tedy prostoru 
před hasičskou zbrojnicí, kde by mělo 
vzniknout téměř 70 parkovacích míst, 
která nahradí místa před MÚ, kde bude 
parkování omezeno.
 Za největší úspěch letošního roku 
považuji vykoupení areálu bývalého 
Bytexu, čímž město získalo velkou plo-
chu ve svém centru, kde výhledově mů-
žeme budovat občanskou vybavenost. 
V plánech máme nejen nový kulturní 
dům, rozšíření obchodní zóny a parko-
vou zeleň, ale také musíme reagovat na 
neskutečně velký zájem developerů  
o další bytovou výstavbu, která by měla 

nezanedbatelně navýšit počet obyvatel 
Letovic. Z tohoto pohledu je jasné, že 
musíme počítat také s navyšováním  
počtu míst ve školkách a základních 
školách, které je navíc dáno také demo-
grafickým vývojem v regionu.
 V letošním roce dochází ke změnám 
ve fungování Technických služeb Leto-
vice, které budou samostatně plnit své 
úkoly jako příspěvková organizace. 
Svoz odpadů budou v příštím roce za-
jišovat Technické služby sdružení obcí 
Malá Haná. Dále jsem Inicioval zaháje-
ní komplexních pozemkových úprav, ve 
kterých budeme pokračovat.
	 Máte	i	nějaké	resty?
 Nepodařilo se vybudovat toalety pro 
letovické hasiče pro opakované odvolá-
vání majitele sousedního pozemku. 
Mrzí mě, že se nepodařilo dohodnout 
se společností E.ON letošní opravu ulic 
Boční a Střední; bude realizována příští 

rok. Jsem nespokojen s délkou doby, 
kterou vyžaduje vyřizování agendy pro 
často i menší stavební akce a opravy.
	 Jaké	jsou	plány	na	další	období?
 Některé plány jsem již zmínil. Ve 
druhé polovině roku 2020 předpoklá-
dám zahájení rekonstrukce části Masa-
rykova náměstí a Nového města, v hod-
notě něco přes 30 mil. Kč Lze očekávat 
díky úspěšným jednáním s JMK propo-
jení Skrchova a Letovic novou cyklo-
trasou přes Meziříčko za cca 6 mil. Kč, 
z čehož by město mělo hradit cca 2 mil. 
Kč. Oprava některých mostků ve městě 
bude stát odhadem 6–7 mil. Kč, úhradu 
v podobné výši uvolníme na opravu uli-
ce Nerudova. Výhledově počítáme také 
s rekonstrukcí sportovní haly, která 
bude stát zhruba 40 mil. Kč.
 Pane starosto, děkuji za rozhovor.

Foto: ph
Petr Hanáček


