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Zámečník

Svářeč
Obsluha CNC strojů a center
Programátor CNC strojů 

Na základě zvyšující se poptávky po našich produktech a zejména z důvodu zahájení
výroby nových typů pokladních systémů a samoobslužných pokladen hledáme nové
kolegy na následující pozice:

ITAB Shop Concept CZ, a.s.
Chrudichromská 2364/19, Boskovice

Bližší informace o pracovních pozicích Vám rádi poskytneme na telefonním čísle: 
516 805 851 nebo na e-mailové adrese: jana.kucerova@itab.com. 

Pracovník montáže pokladních boxů

Pracovník kvality - kontrolor
Pracovník balení a expedice

Lakýrník - vedoucí směny
Skladník
Servisní technik

(laser, ohraňovací centra)
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Charita Blansko opět zavádí 
nepřetržitý provoz Noclehárny

	 V	 Noclehárně	 pro	 muže	 Blansko	
můžou	od	pátku	16.	října	muži	bez	do-
mova	trávit	nejen	noci,	ale	pobývat	v	ní	
i	přes	den.	Tímto	krokem	chce	Charita	
Blansko	omezit	pohyb	lidí	bez	domova	
po	městě	a	eliminovat	tak	přenos	náka-
zy	koronavirem	u	klientů	i	veřejnosti.	
	 „Tímto	 rozhodnutím	 na	 sebe	 bere-
me	velkou	zodpovědnost.	 Jsme	si	vě-
domi	 toho,	 že	 v	 případě	 pozitivního	
nálezu	 infekce	 koronaviru	 by	 šlo	 do	
karantény	celé	zařízení	včetně	našich	
zaměstnanců	z	vícero	služeb,	kteří	se	
na	 nepřetržitém	 provozu	 podílejí.	 Na	
možné	komplikace	se	však	připravuje-
me	 a	 vše	 konzultujeme	 s	 blanenskou	

hygienou,“	 říká	 ředitel	 Charity	 Blan-
sko	Pavel	Kolmačka	s	tím,	že	k	nepře-
tržitému	 provozu	 noclehárny	 přistou-
pili	po	dohodě	s	městem	Blanskem.
	 Noclehárna	pro	muže	Blansko	takto	
fungovala	už	na	jaře,	kdy	ji	v	nouzovém	
stavu	otevřela	Charita	Blansko	v	24ho-
dinovém	režimu	po	dobu	dvou	měsíců	
jako	 jedinou	obdobnou	službu	v	 Jiho-
moravském	kraji.	Podle	vedoucího	noc-
lehárny	Jiřího	Papiže	se	tehdy	nonstop	
provoz	 v	 noclehárně	 osvědčil.	 „Muži		
z	noclehárny	odcházeli	 jen	na	nezbyt-	
né	nákupy,	vyřizování	na	úřadech,	pří-
padně	na	základě	potvrzení	zaměstna-
vatele	do	práce,“	doplňuje	Jiří	Papiž.
	 Na	noclehárně	platí	už	od	jara	zvý-
šená	 hygienická	 opatření.	 I	 nyní	 v	 ní	
budou	 muži	 bez	 domova	 pobývat	 za	
přísných	 hygienických	 podmínek.	
„Všichni	klienti	budou	povinně	v	noc-
lehárně	 i	 v	 přilehlých	 prostorách	 no-	
sit	 roušky,	 nebudou	 tvořit	 skupinky		
a	z	noclehárny	můžou	odejít	jen	ve	vy-
mezené	 době,“	 upřesňuje	 podmínky	
pobytu	vedoucí	noclehárny	Papiž.	
	 Hygienická	 opatření	 se	 týkají	 také	
zvýšené	 hygieny	 klientů,	 pracovníků,	

užívání	jen	vlastního	nádobí	i	pravidel-
ného	dezinfikování	společných	prostor.	
„Navíc	 klientům	 měříme	 několikrát	
denně	teplotu	bezdotykovým	teplomě-
rem.	 V	 případě,	 že	 bychom	 u	 někoho	
zaznamenali	projevy	infekce	koronavi-
ru,	uděláme	další	opatření	pro	zameze-
ní	šíření	nemoci,“	dodává	vedoucí	Jiří	
Papiž.

	 „Nepřetržitý	provoz	v	tomto	okamži-
ku	plánujeme	od	pátku	16.	října	po	dobu	
nouzového	stavu.	Podle	aktuální	situace	
bychom	uvažovali	o	jeho	prodloužení,“	
doplňuje	 ředitel	 Charity	 Blansko	 Pavel	
Kolmačka.

Text: Vladěna Jarůšková
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