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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

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice
hledá vhodného kandidáta na pracovní místo:

Investiční referent(-ka), Projektant(-ka)
Charakter práce:
l Zajišťování přípravy staveb
l Zpracování projektové dokumentace staveb vodovodů a kanalizací
l Zajišťování podkladů při přípravě a realizaci staveb
l Inženýrská činnost ve výstavbě
l Jednání s úřady a dotčenými orgány při přípravě a realizaci staveb
l Činnosti technického dozoru stavebníka, kontrola provádění staveb
l Zpracování nabídek na realizaci vodovodů a kanalizací

Požadované znalosti:
l Znalost práce na PC – email, Word, Excel, čtení digitální výkresové 
 dokumentace v prohlížeči, Microstation, Buildpower výhodou
l Nutná znalost a orientace v projektové dokumentaci staveb vodovodů 
 a kanalizací, orientace v rozpočtech staveb vodovodů a kanalizací
l Výhodou znalost tvorby rozpočtů staveb
l Základní orientace v právních předpisech se vztahem k výstavbě vodovodů 
 a kanalizací (Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích)

Požadované dovednosti:
l schopnost práce v terénu při dozoru staveb vodovodů a kanalizací
l samostatnost
l spolehlivost, přesnost a aktivní přístup k práci

Vzdělání a praxe:
l vysokoškolské vzdělání stavebního směru, nejlépe obor vodní hospodářství
l řidičský průkaz sk. B
l praxe výhodou

Nabízíme:
l kvalifikovanou a zajímavou práci v oboru vodovodů a kanalizací
l zázemí stabilní a tradiční firmy

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 1. 2022 nebo dle dohody
Místo výkonu práce: Boskovice

Žádosti s profesním životopisem zašlete na adresu: 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Mgr. Jan Kaluža, 
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, 
v termínu do: 22. 10. 2021

Případné bližší informace:
tel.: 731 437 899 – Ing. Pavel Mikulášek, výrobně-technický náměstek divize

Do Blanky pro vstupenky 
i turistické informace

	 Blanenská	informační	kancelář	Blanka	poskytuje	své	služby	
již	od	 roku	1999.	Za	více	než	dvacetiletou	existenci	 se	stala	
nedílnou	součástí	města	a	jejich	služeb	využívá	okolo	dvaceti	
tisíc	návštěvníků	ročně.	
	 Informační	kancelář	je	členem	A.T.I.C.	–	Asociace	turistic-
kých	informačních	center	a	 je	certifikována	jako	informační	

Blanenská informační kancelář Blanka

centrum	kategorie	B.	Je	také	nositelem	oficiálního	značení	informačních	center	dle	
Czechtourismu	–	České	centrály	cestovního	ruchu.	Naším	hlavním	cílem	je	najít	
zákazníkovi	odpově	na	každou	otázku,	i	když	se	netýká	přímo	cestovního	ruchu.
	 Jak	je	již	z	názvu	patrné,	hlavní	náplní	činnosti	je	především	podávání	infor-	
mací	turistům	a	návštěvníkům	města.	Dostanou	zde	tipy	na	výlety	a	procházky		
po	městě	a	po	Moravském	krasu,	dozví	se	otevírací	doby	a	potřebné	kontakty	na	
turistické	 cíle	 v	 našem	 regionu.	 Blanka	 zprostředkovává	 ubytování,	 vyhledává		
dopravní	spojení	a	zahrne	návštěvníky	množstvím	bezplatných	propagačních	ma-
teriálů.	Je	také	prodejním	místem	sběratelských	turistických	suvenýrů	–	turistic-
kých	známek,	turistických	vizitek,	magnetek.	Všichni	milovníci	regionu	jistě	ocení	
množství	 publikací	 z	 regionální	 historie,	 věnovaných	 nejen	 Moravskému	 krasu		
a	Blansku,	ale	také	mnoha	významným	historickým	osobnostem.	
	 V	 průběhu	 let	 se	 Blanka	 stala	 důležitým	 místem	 nejen	 pro	 turisty,	 ale	 také		
pro	Blanenšáky	samotné.	Je	totiž	důležitým	předprodejním	místem,	kde	je	mož-	
né	 zakoupit	 vstupenky	 na	 kulturní	 akce,	 které	 se	 konají	 v	 Blansku	 a	 blízkém		
okolí,	 a	 díky	 předprodejním	 portálům	 Ticketportal,	 Ticketstream,	 Ticketmaster		
a	Colosseum	Ticket	také	na	kulturní	a	sportovní	akce	po	celé	republice.
I	když	pandemie	covid-19	velmi	zásadním	způsobem	utlumila	jak	cestovní	ruch,	
tak	pořádání	kulturních	akcí,	nezaháleli	jsme.	Vypomáhali	jsme	v	očkovacím	cen-
tru,	 aktualizovali	 jsme	 webové	 prezentace,	 hledali	 jsme	 informace	 o	 nových		
termínech	přesunutých	koncertů	a	divadel.	Situace	se	 již	vrací	do	starých	kole-	
jí,	v	letní	sezoně	nás	opět	hojně	navštěvovali	turisté	a	pomalu	se	začíná	rozjíždět		
i	oblast	kultury.	Na	našem	webu	www.blansko.cz/blanka	najdete	nabídku	aktuálně	
prodávaných	vstupenek,	ale	i	nabízených	publikací	a	dalších	služeb.

Text: Martina Hejčová, vedoucí informační kanceláře            
Foto: archiv Blanka


