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Arboretum ·melcovna
Boskovice

ul. 17. listopadu 14, BOSKOVICE

www.rkpohoda.cz

tel.: 733 713 239, 607 901 588

NOVÉ BYDLENÍ, TO JE POHODA!

RD s dílnou a dvorkem

www.smelcovna.cz

o CP 326 m ve Vranové

e-mail: arboretum@smelcovna.cz

u Kﬁetínské pﬁehrady
PENB „G”

* seãení trávy, údrÏba zelenû
* návrhy a realizace zahrad
* prodej okrasn˘ch rostlin

Tel.: 733 713 239

tel.: 737 475 290, 732 940 763
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Cena Info v RK + provize RK.

Na Koﬁenci se diskutovalo

Okresní hospodáﬁská komora Blansko
uspoﬁádala 5 ãervna 2019 dal‰í akci
v rámci svého programu „PODNIKATELÉ
A ·KOLY SPOLEâNù”.

Akce s názvem „Propojení studentÛ
stﬁedních ‰kol a ÏákÛ základních ‰kol s
podnikatelskou sférou” se uskuteãnila
v prostorách GOLF & SKI RESORTU,
Koﬁenec u Boskovic. Formou diskuze
se pﬁedstavili studenti boskovick˘ch
stﬁedních ‰kol, kteﬁí ÏákÛm 8. roãníku
základní ‰koly pﬁednesli informace,
proã si vybrali právû svÛj uãební ãi studijní obor, zda si ho vybrali sami ãi spolu s rodiãi, jak jsou spokojeni, co jim
pﬁiná‰í a také jaké mají pﬁedstavy, co
budou dûlat po studiu. Îáci základních
‰kol se pﬁedstavili s tím, co je baví, zda
jiÏ mají pﬁedstavu, kam po ukonãení základní ‰koly …

Pﬁítomní hosté paní senátorka
Jaromíra Vítková, ﬁeditel Krajské
hospodáﬁské komory JM
Brno
Tomá‰ Psota, ﬁeditel a zakladatel
projektu A PODNIKNI TO! Jakub

TíÏek pﬁednesli velmi pﬁínosné pﬁíspûvky a také pﬁedstavitelé firem
z ãlenské základny OHK Blansko
pﬁispûli k tomuto tématu. Na základû
toho se Ïáci a studenti zaãali zajímat

o rÛzné informace a diskuze byla velmi plodná. Tato akce byla uskuteãnûna za podpory JMK.
Text: Renata Kuncová Polická
Foto: archiv OHK Blansko

T-mobile olympijsk˘ bûh
na Z· TGM v Blansku!

Dne 19. 6. 2019 v âeské republice
v 10:00 vybûhlo 60 tisíc dûtí, kvÛli akci
T-Mobile olympijsk˘ bûh. Akce se zúãastnila i ‰kola Tomá‰e Garrigua Masaryka
v Blansku. Tohoto bûhu se zúãastnili Ïáci 4.,
5., 6. a 7. tﬁíd. KaÏd˘ Ïák dostal startovní ãíslo, s kter˘m se poté celá tﬁída pﬁed vybûhnutím vyfotila. Úãastníci bûÏeli 3 kola, tedy
600m. Pﬁesto, Ïe se nejednalo o závod, nûkteﬁí bûÏeli naplno a dosáhli v˘born˘ch ãasÛ.
S nûkter˘mi tﬁídami bûÏely i jejich tﬁídní
uãitelky V cíli Ïáci byli odmûnûni medailí,

diplomem a tuÏkou. S organizací bûhu pomáhali Ïáci tﬁídy 8. A. Tûm zkomplikoval Ïivot
vítr, kter˘ jim rozfoukal (nûkolikrát) pﬁipravená startovní ãísla a diplomy. Cel˘ bûh byl doprovázen vesel˘mi písniãkami a nádhern˘m
poãasím. Úsmûvy na tváﬁích vût‰iny úãastníkÛ
svûdãily o spokojenosti s touto akcí a dodávají
poﬁadatelÛm elán a energii pro uspoﬁádání dal‰ího roãníku.
Autor: Jan Matûjãek
Foto: Jiﬁí Havel Nejezchleb

Hledáme nové kolegy/nû na hlavní pracovní
pomûr pro ná‰ provoz v Blansku
PROJEKTANT/KA TZB

P¤ÍPRAVÁ¤/KA ZAKÁZEK

PoÏadujeme
- S·/V· vzdûlání stavebního nebo technologického smûru
- zku‰enosti s pﬁípravou stavební dokumentace a poloÏkov˘ch rozpoãtÛ
- technické znalosti postupÛ stavebních prací
Pracovní náplÀ
PROJEKTANTKA TZB: pﬁíprava projektové dokumentace (plynové kotelny, tepelná ãerpadla, ZTI)
P¤ÍPRAVÁ¤KA ZAKÁZEK: zpracování poptávek, nabídek, poloÏkov˘ch rozpoãtÛ a harmonogramÛ
Vá‰ Ïivotopis za‰lete na e-mail prace@cergo.cz nebo nás kontaktujte na adrese:
CERGO s.r.o. | Sukova 1052/6 67801 Blansko | tel. +420 516 498 712

☎ 606 931 795
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