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Jak a kam hlásit turistický vandalismus

Hledáme nového kolegu / 
kolegyni na pozici: 

Procesní inženýr
Požadavky na kandidáta:
 Vzdělání min. středoškolské s maturitou.
 Praxe ve strojírenském závodě min. 1 rok.
 Znalost metod PI a zkušenosti s jejich implementací. 
 Organizační schopnosti. Logické analytické myšlení.
 Komunikativnost. Samostatnost. Zodpovědnost. Kreativita.
 Znalost CAD výhodou. Anglický jazyk na mírně pokročilé úrovni.

vaše úkoly:
 Implementace metod štíhlé výroby.
 Automatizace procesů při využití externích dodavatelů.
 Řízení projektů. Plánování, tvorba a optimalizace layoutu pracovišť.
 Analýza a hodnocení procesů a jejich následná optimalizace.

Co nabízíme?
 Zajímavou a různorodou práci.
 Perspektivní a stabilní zaměstnání ve firmě s dlouholetou tradicí.
 Mezi zaměstnanecké benefity patří: 5 týdnů dovolené. Pružná  
 pracovní doba. Finanční odměny 3 krát ročně. Příspěvek 
 na penzijní připojištění. Věrnostní odměna. Závodní stravování 
 s příspěvkem zaměstnavatele.

Oslovila Vás naše nabídka? Vyplňte, prosím, kontaktní formulář 
nebo nám na e-mail zašlete svůj profesní životopis v českém  
a anglickém jazyce, přiložte fotografii. Budeme Vás obratem 
kontaktovat.  Děkujeme.

Bližší informace na kontaktu:
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

	 Nadešel	 čas	 dovolených,	 který	 le-
tos	pro	většinu	Čechů	je	ve	znamení	
pobytu	v	tuzemsku	uprostřed	přírody.	
A	právě	ta	dostane	během	letní	sezó-
ny	zabrat.	
	 Obavy	z	cestování	do	zahraničí	ved-
ly	 řadu	 lidí	 ke	 zrušení	 dovolené	 nebo	
jejímu	přesunutí	do	ČR	a	oblíbené	des-
tinace	jako	například	jižní	Čechy	nebo	
Krkonoše	se	tak	ocitly	doslova	v	oble-
žení	 turistů,	 kteří	 se	 ovšem	 ne	 vždy	
chovají	tak,	jak	by	měli.	
	 Vyšší	 koncentrace	 turistů	 s	 sebou	
nese	 také	 více	 poházených	 odpadků,	
zničených	odpočívadel	a	dalšího	necit-

livého	chování,	které	do	přírody	nepat-
ří.	Co	dělat,	když	na	výletě	narazíme	na	
černou	 skládku	nebo	dokonce	přistih-
neme	vandala	přímo	při	činu?
	 Pokud	 turista	 narazí	 na	 poházené	
odpadky,	 chybějící	 značku	 na	 lesní	
stezce	nebo	 jakékoliv	poškození,	má	
několik	 možností,	 kam	 problém	 hlá-
sit.	Vždy	 je	 třeba	 se	 řídit	 tím,	na	 ja-
kém	 pozemku	 či	 v	 jaké	 oblasti	 se		
nachází.	Poničené značení	–	oznámí-
me	na	obec,	správu	CHKO.	Odpadky	
–	obec,	SIŽP	(větší	 skládky),	Policie	
ČR.	 Uhynulá zvěř	 –	 majitel	 honit-	
by,	obec,	Policie	ČR.	Poškození vy-

bavení	(odpočívadla	atd.)	
–	 správa	 CHKO,	 obec.	
Probíhající vandalismus	
–	Policie	ČR.
	 Každopádně	 by	 pro	
začátek	stačilo,	kdyby	se	
lidé	 chovali	 k	 přírodě	
ohleduplně	 a	 své	 odpad-
ky	z	přírody	si	každý	od-
nesl,	a	 to	přesně	 tak,	 jak	
si	v	batůžku	přinesl	 sva-
činu,	 pití	 a	 pochutiny	na	
výlet.	Vždy	odpadky	lo-
gicky	váží	míň	než	to,	co	
si	 na	 jídlo	 s	 sebou	 nese-
me…	A	co	se	týká	napří-
klad	 černých	 skládek	 –		
i	sem	musí	člověk	odpad	
zavést	a	to	už	přece	může	
rovnou	 odpad	 odvést	 do	
sběrného	 dvora	 nebo	 na	
jiné	 určené	 místo	 např.	
danou	konkrétní	obcí.	Je	
to	 všechno	 jen	 o	 lidech		
a	v	lidech	a	o	tom,	že	by	
si	 každý	 měl	 uvědomit,	
že	 tak,	 jak	 se	 chováme	
k	přírodě,	 ta	nám	 to	pak	
vrátí.	 Buto	 se	 budeme	
mít	kam	vracet	nebo	pro-

Blansko – les nad sídlištěm Písečná

stě	nebudeme…	místo	příjemné	procházky	v	přírodě	nebo	třeba	po	lese	bude-
me	 vyhýbat	 odhozeným	 obalům	 od	 svačin,	 igelitům,	 plastům,	 plechovkám,	
černým	 skládkám	 atd.	 A	 koho	 by	 bavilo	 chodit	 na	 výlet	 na	 smetiště?	 To	 je	
další	otázka	k	zamyšlení…		 Text: Martin Thoř, Renata Kuncová Polická.

Foto: Eliška Polická

Zveme vás na výstavu 

MAZLÍČCI A …
sochaře, malíře a architekta 

MICHALA TRPÁKA
Vedle sochařství se věnuje také architektuře i organizování 

a kurátorování různých sochařských prezentací. 
Od roku 2007 pořádá výstavu Umění ve městě 

v Českých Budějovicích, v roce 2015 stál u zrodu pražského 
sochařského festivalu Sculpture line.

Výstava potrvá do 6. září 2020 v prostorách galerie.

OTEVŘENO: 
středa, čtvrtek a pátek 14–18 hodin, 

v sobotu 9–13 hodin a v neděli 14–18 hodin
www.galeriepex.cz


