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RENO DESIGN, s.r.o. 
U  L I H O VA R U  582 ,  679 21 Č E R N Á  H O R A

Přijmeme na HPP zaměstnance na tyto pozice:

truhlář /stolař   l   čalouník
restaurátor nábytku / umělecký truhlář

Požadujeme: vyučení v oboru nebo příbuzném, manuální zručnost, spolehlivost, 
samostatnost a pečlivost  l  Nabízíme: stravenky + bonusy za dobře odvedenou práci.

Zpracování povrchových úprav – vhodné i pro ženy.
Možno jako HPP, vedlejší nebo brigáda, praxe není podmínkou – zaučíme.

Dále hledáme na brigádu uklízečku na cca 2–3 hodiny denně.
KONTAK TNÍ OSOBA:

Solár Jakub, tel.: 608 279 717, e-mail: jakub.solar@renodesign.cz
www.renodesign.cz

Lambi plast servis s.r.o. 
www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

Zasklívací systém

ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ 
A BALKÓNÒ

Zasklení sníÏí nejen hluk, 
ale i spotfiebu energie a funguje 
i jako úãinné zabezpeãení bytu.

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:
	LAKÝRNÍK PRÁŠKOVÉ  	OBSLUHA CNC
	 LAKOVNY 	 OHRAŇOVACÍHO  LISU
	ZÁMEČNÍK, OBSLUHA LISU 	OBSLUHA SVAŘOVACÍHO ROBOTA

	SOUSTRUŽNÍK CNC 	KONTROLOR SVAŘOVNY
 Více informací a další volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: prace@lsletovice.cz

ŘEZÁNÍ, ŠTÍPÁNÍ 
A PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
– Řezání a štípání Vašeho dřeva u Vás 
 nebo na místě skládky – odvoz zajistíme
– Prodej palivového dřeva
– Kácení stromů, keřů, náletových dřevin
– Další práce po vzájemné dohodě

 dřevo sypané jehličnaté / 565,– / m³
 dřevo skládané jehličnaté / 965,– / m³
 DALŠÍ SORTIMENT NA DOTAZ
Dřevo řežeme a štípeme v délkách od 25 do 50 cm.
Dřevo vozíme třístranným sklápěčem v množství od 2,6 m³ 
(1469,– sypaného).

CENÍK
A K C E

PALIVOVÉ DŘEVO 
KOPÁČEK

775 655 855

BLANSKO - KLEPAČOV

Po roce zveme veřejnost 
k účasti ve fotografické soutěži 
Jeskynní pohár 2020

jsou mediálním 
partnerem 

festivalu

	 V	 rámci	 soutěžního	 festivalu	 Bla-
nenský	 čtyřlístek,	 který	 se	 odehraje	
v	Dělnickém	domě	v	Blansku	17.–19.	
března	2020,	 je	opět	připravena	také	
fotografická	 soutěž	 pro	 širokou	 ve-	
řejnost.	 Již	 potřetí	 tak	 doplní	 bar-	
manskou	 soutěž	 pro	 střední	 školy,	
prezentační	soutěž	pro	školy	základní	
a	odbornou	soutěž	pro	studenty	oboru	
Cestovní	 ruch	 na	 pořádající	 škole	 –	
Střední	škole	cestovního	ruchu	a	gas-
tronomie,	s.r.o.	Blansko.
	 Do	 fotografické	 soutěže	 s	 názvem	
Jeskynní	pohár	2020	se	mohou	přihlá-
sit	 všichni	 obyvatelé	 našeho	 regionu,	
kteří	disponují	kvalitními	záběry	zdej-
ších	turisticky	atraktivních	míst,	příp.	
akcí,	které	 se	v	našem	okolí	 realizují	
(jeskyně,	kulturní	a	technické	památ-

ky,	 přírodní	 zajímavosti,	 zajímavosti		
z	ubytovacích	a	stravovacích	zařízení,	
momentky	 ze	 společenských	 a	 spor-
tovních	 akcí	 apod.).	 Stačí	 poslat	 1–3	
fotografie,	 v	 požadované	 technické	
kvalitě,	pořízené	v	regionu	Moravský	
kras	 a	 okolí,	 společně	 s	 přihláškou		
na	 mailovou	 adresu	 ctyrlistekBK@se-
znam.cz	a	to	už	nyní,	nejpozději	však	
10.	března	2020.	Pokud	jde	o	konkrét-
ní	 obsah	 snímku,	 téma	 je	 volné.	 17.	
března	pak	budou	slavnostně	vyhláše-
ni	a	oceněni	autoři	tří	nejúspěšnějších	
fotografií,	které	vybere	komise	slože-
ná	z	pořadatele,	odborné	i	laické	veřej-
nosti	a	města	Blanska,	které	nad	pro-
jektem	převzalo	záštitu.	
	 Zveme	všechny,	kteří	rádi	zachycují	
kouzlo	okamžiku	prostřednictvím	své-
ho	fotoaparátu	nebo	telefonu,	k	účasti		
a	 těšíme	 se	 na	 krásné	 záběry	 našeho	
regionu.	Věříme,	že	zveřejnění	výběru	
ze	 zaslaných	 fotografií	 (na	 interne-	
tu	 i	 formou	 expozice)	 opět	 potvrdí,		
v	jak	zajímavé	oblasti	žijeme,	a	že	stojí	
za	to	Moravský	kras	a	okolí	navštívit.	 Vítězná fotografie z loňského ročníku soutěže „Přeživší“

Podrobnosti	 o	 soutěži	 a	 registrační		
formulář	 najdete	 na	 https://www.cer-
gas-bk.cz/aktivity-skoly/soutezni-
-festival-blanensky-ctyrlistek.
	 Za	 hlavního	 pořadatele	 –	 Střední	
školu	 cestovního	 ruchu	 a	 gastrono-
mie,	s.r.o.	Blansko 

Martin Jaglář, manažer soutěže
Foto: Pavel Strnad


