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Boskovick˘ zpravodaj je nejlep‰ím 
mûstsk˘m zpravodajem v âeské republice

·éfredaktor Jaroslav Parma a pfiedse-
da redakãní rady Jaroslav Oldfiich pfie-
vzali ve ãtvrtek 4. ãervence ve
Velehradû z rukou ministrynû práce
a sociálních vûcí Jany Maláãové
Diplom pro Boskovick˘ zpravodaj za 1.
místo v 8. roãníku celostátní soutûÏe
„O nejlep‰í mûstsk˘ zpravodaj 2018”.

Tuto soutûÏ spoleãnû pofiádají
Katedra politologie a evropsk˘ch studií
FF Univerzity Palackého v Olomouci,
Civipolis o.p.s., Unives.eu, Angelus
Aureus o.p.s., SdruÏení místních samo-
správ âR v kategoriích nejlep‰í mûstsk˘
a nejlep‰í obecní zpravodaj.

Do leto‰ního roãníku bylo pfiihlá‰eno
celkem 325 zpravodajÛ. V hlavní kate-
gorii mûstsk˘ch zpravodajÛ se na dru-
hém místû umístily Semilské rozhledy
a na tfietím místû PRIO – Porubská rad-
nice informuje obãany (mûstsk˘ obvod
Ostrava Poruba). Kategorii nejlep‰í 
obecní zpravodaj vyhrály Bílovice nad
Svitavou.

Jaroslav Parma a Jaroslav Oldfiich po pfievzetí diplomu

Sedmiãlenná porota, ve které byli zá-
stupci vyhla‰ovatelÛ a profesionální novi-
náfii, zhodnotila pfiihlá‰ené zpravodaje
nejen po stránce obsahové pestrosti, gra-
fické pfiehlednosti, ale brala v potaz i cel-
kov˘ dojem zpravodaje. Pfiedseda poroty
Pavel ·aradín prozradil, Ïe Boskovick˘
zpravodaj byl urãen na první místo jedno-
znaãnû v‰emi porotci. SoutûÏ má podle
organizátorÛ podpofiit obce a mûsta v ak-
tivitû, kterou organizátofii povaÏují za 
velmi dÛleÏitou zvlá‰tû v dobû jisté bulva-
rizace médií. Zpravodaje tak zÛstávají
vûrny pÛvodnímu poslání tisku, tedy infor-
mování obãanÛ. Podmínkou úãasti v sou-
tûÏi bylo zaslat dva v˘tisky dvou rÛzn˘ch
ãísel zpravodaje z roku 2018. Boskovice
se této soutûÏe zúãastnily poprvé.

Podûkování za tento úspûch zaslouÏí
i redaktorky Jana Ondruchová a Ivana
Pernicová a Grafické studio Artron
Boskovice, jmenovitû Veronika Holasová.
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Pozvání z MKS Adamov:
• 16. 8. 2019 u kostela sv. Barbory v Adamovû mal˘m i velk˘m divákÛm bu-

de ãíst a zpívat pohádku O Zlatovlásce Zdenûk Junák. Zaãátek v 17:00 h. 
• 27. 8. 2019 Biograf Láska - na hfii‰ti u ‰koly Ronovská. Od 20:00 h je

pfiipravena pohádka âertí brko a po ní, od 21:45 h, film pro dospûlé
Teroristka. 

• 30. 8. 2019 vystoupí na prostranství u kostela sv. Barbory v Adamovû
Petr Gazdík - herec z MDB s koncertem nazvan˘m „Písnû, které mám rád...”.
Zaãátek v 18:30 h. Na vidûnou se s vámi tû‰í MKS Adamov

Požadujeme:
Vzdělání min. vyučen s maturitou ve strojním oboru.
Znalost a orientace ve výrobní dokumentaci.
Znalost práce na PC: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), 
SAP výhodou. Znalost anglického jazyka výhodou.

Pracovní náplň: 
Příprava a údržba technologických postupů.
Zavádění nových technologií.
Spolupráce při plánování výroby.
Příprava podkladů pro cenové kalkulace.
Spolupráce na zavádění a řízení projektů.

Bližší informace na kontaktech:
Novibra Boskovice s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice, 
Bc. Edita Sedláková, tel.: 516 528 100, mobil: 774 757 128,
e-mail: personal@novibra.com

Informace o zpracování osobních údajů na www.novibra.com
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