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Práce máme dost. 
Možná hledáme
právě Vás!
 Zaměstnanec montáže
 Obsluha linek   
 Obsluha strojů  
 Skladník 
 Seřizovač CNC strojů
 Seřizovač 
 vícevřet. automatů

 Co nabízíme?
 Práce ve výr. závodě pro muže i ženy  Týden dovolené 
navíc  Finanční odměny  Příspěvek na penzijní  
připojištění  Věrnostní odměnu 

 Dotované stravování 
v závodní jídelně  Autobusovou dopravu v rámci Boskovic 
 Nadstandardní příplatky za směnnost a přesčasovou práci.

Zájemci se, prosím, hlaste 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      

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
l celková výměra 170 m2

l suterénní prostor
l samostatný vchod
l vlastní sociální zařízení
l samostatné energie
l vhodné k zrealizování 
 jakéhokoliv podnikatelského 
 záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
K PRONÁJMU IHNED

Krajské ocenění 
pro Městskou knihovnu 

Rájec-Jestřebí
	 Městská	knihovna	Rájec-Jestřebí	získala	Ocenění	Jihomoravského	kraje	
–	KOMUNITNÍ	KNIHOVNA	2020	v	kategorii	od	3001	do	5000	obyvatel.	
Ocenění	 předávali	 dne	 14.	 května	 2021	 hejtman	 Jihomoravského	 kraje	
Mgr.	Jan	Grolich	a	ředitel	Moravské	zemské	knihovny	v	Brně	Prof.	PhDr.	
Tomáš	Kubíček,	PhD.	v	prostorách	Jihomoravského	krajského	úřadu.
	 V	Městské	knihovně	pracují	knihovnice	Pavla	Šamonilová,	jako	vedoucí	
a	Zdeňka	Miholová.	Obě	dlouhodobě	kvalitně	pracují	se	všemi	skupina-	
mi	obyvatel,	 počet	 akcí	pro	veřejnost	vysoko	přesahuje	obvyklý	průměr	
knihoven	 v	 našem	 regionu.	 Jejich	 kvalita	 je	 vždy	 na	 vysoké	 úrovni.	
Knihovna	je	umístěná	v	budově	bývalé	školy.	Je	postupně	rekonstruována	
a	modernizována	tak,	aby	se	zde	uživatelé	cítili	co	nejpříjemněji.	Dospělé	
oddělení	se	nachází	v	přízemí	budovy	a	je	bezbariérové,	dětské	oddělení	je	
v	prvním	patře	spolu	s	výstavní	síní.
	 Knihovna	pravidelně	spolupracuje	se	všemi	školami	v	místě	a	 také	se	
školami	v	nedalekém	Bořitově;	s	maminkami	a	dětmi,	i	se	seniory	a	s	dal-
šími	 skupinami.	Oblíbené	 se	 staly	 „Večerníčky	na	 zahrádce“,	které	 jsou	
realizovány	 v	 letním	 období	 na	 přilehlé	 venkovní	 zahrádce.	 Vždy	 jde		
o	propojení	četby	a	tvořivých	dílniček.	Knihovnice	podporují	rozvoj	dět-
ského	 čtenářství	 také	na	 svém	webu	knihovny	https://www.rajecjestrebi.
knihovna.cz/web-pro-deti/cti-se-svou-knihovnici/	
	 Nedílnou	součástí	činnosti	se	stalo	pátrání	v	místní	historii	mezi	pamět-
níky,	které	je	postaveno	na	spolupráci	s	pedagogy	a	žáky	základní	školy.	
Témata	jsou	vždy	prezentovaná	na	výstavě.	Pamětníci	mohou	sdělovat	své	
vzpomínky	také	účastníkům	při	vernisáži.	
	 Oblíbenou	akcí	je	rovněž	literární	kavárna.	Pro	velký	zájem	jsou	některá	
témata	nabízena	také	v	místních	částech	města	(Jestřebí	a	Holešín).	Knihov-
na	se	stará	o	výstavní	síň	–	zde	probíhají	pravidelné	výstavy	nejen	místních	
umělců	pro	veřejnost.	V	dětském	oddělení	jsou	organizovány	také	výstavy	
pro	děti	z	jejich	tvorby	a	zájmových	oblastí	ve	spolupráci	se	ZUŠ.	Pravidelně	
jsou	zváni	současní	autoři	pro	děti	i	dospělé.
	 Knihovna	je	plně	automatizovaná	a	pro	své	čtenáře	poskytuje	všechny	
další	služby	při	zajišování	studijní	literatury.	Samozřejmostí	se	stala	do-
náška	knih	do	domu	pro	méně	pohyblivé	občany.
	 Veškerá	činnost	knihovny	 je	podporována	Městským	úřadem	v	Rájci-
-Jestřebí	a	jejich	zastupiteli.
	 Jsme	velmi	rádi,	že	další	takto	významné	ocenění	bylo	uděleno	knihovně	
v	našem	regionu.
 Blahopřeji za všechny kolegy a kolegyně Helena Jalová – knihovna Boskovice

Foto: archiv MZK v Brně

Ocenění převzala starostka města Rájec-Jestřebí R. Synakieviczová a knihovni-
ce Z. Miholová


