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Společnost s více jak 25 letou tradicí 
na českém trhu hledá spolehlivé   
zaměstnance na pozice:

l Zaměstnanec 
 montáže
l Obsluha výrobních linek
l Zaměstnanec kontroly kvality
l Obsluha strojů
l Obsluha CNC strojů a vícevřet. 
 automatů
l Skladník
Zájemci se mohou hlásit na kontaktech:
Novibra Boskovice s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice, 
Bc. Edita Sedláková, tel.: 516 528 100, mobil: 724 757 128, 
e-mail: personal@novibra.com
Informace o zpracování osobních údajů na www.novibra.com

S M E T A N O V A  6
678 01 BL ANSKO
Obchodní centrum 
J E Ž E K

www.realityhynstova.cz

Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ      LENKA OUJESKÁ VESELÁ
 +420 775 582 092  +420 775 246 549

Jsme tu pro vásJsme tu pro vás

Chaty, zahrady i chalupy...
s jarem pravý čas k prodeji
Uvažujete o prodeji tohoto 
typu nemovitostí? 
Neváhejte nás kontaktovat
(praxe 14 let).

Přehrada Křetínka – zákaz rybolovu ve dvou úsecích břehu
	 Moravský	 rybářský	 svaz,	 z.s.,	 letos	upravil	 podmínky	pro	výkon	 rybářského	
práva	v	revíru	Křetínka	1,	ev.	číslo	461	068.	Změna	spočívá	v	zákazu	lovu	ryb	ve	
dvou	úsecích	břehu	přehrady	Křetínka	(VD	Letovice).	Jedná	se	o	břeh	v	areálu	
Svitavice	a	dále	o	břeh	Jachetního	oddílu	TJ	Sokol	Letovice.	Zákaz	platí	celoročně;	
dle	vyjádření	hospodáře	pobočného	spolku	MRS	v	Letovicích	pana	Josefa	Prudila,	
byla	důvodem	k	vyhlášení	těchto	zákazů	velmi	problematická	kontrola	osob,	které	
lovily	ryby	v	těchto	areálech.	 Text a foto: Petr Hanáček

Zákaz rybolovu je označen tabulemi

Chcete inzerovat?
Volejte 606 931 795

Další číslo vyjde 9. června 2020, uzávěrka je 29. května 2020.


