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Boskovice proměnily třetí mečbol
a staly se Historickým městem roku 2021
Pokračování za str. 1
dárek k narozeninám. Boskovice le-
tos slaví 800 let od první písemné 
zmínky. My už dlouho historickým 
městem jsme, ale te už na to máme 
i glejt.“
 Jaroslav Dohnálek převzal velkou 
cenu, která je putovní a příští rok ji 
Boskovice předají novému vítězi,  
individuální cenu, která městu zůsta-

ne a diplom potvrzující vítězství  
a získání titulu Historické město 
roku. Finanční cenou je jeden milion 
korun na opravy památek ve městě.
 Starostu na slavnostní vyhlášení 
doprovázela Aneta Sedláčková, re- 
ferentka regionálního rozvoje a Jaro-
slav Parma, referent pro styk s veřej-
ností.

Text a foto: Jaroslav Parma

Nástup dle dohody.

Bližší informace poskytneme při osobní návštěvě na 
personálním oddělení nebo na těchto kontaktech:

Tel.: 516 494 158
e-mail: paderovae@minerva-boskovice.com 

Svoji žádost se strukturovaným životopisem 
můžete zaslat na adresu:

 MINERVA BOSKOVICE, a.s. 
personální oddělení 

Sokolská 1318/60, 680 01  Boskovice

MINERVA BOSKOVICE, a.s.,
výrobce průmyslových šicích strojů, 

hledá zaměstnance na volné 
pracovní pozice:

SEŘIZOVAČ A OBSLUHA CNC
– Třísměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

BRUSIČ RUČNÍ
– Dvousměnný provoz
– Fyzická zdatnost

DĚLNÍK V GALVANOVNĚ
– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

MECHANIK ŠICÍCH STROJŮ
– Pouze ranní směna
– Vyučen v oboru
– Praxe 3 roky

KONTROLOR
– Vyučen ve strojírenském oboru
– Praxe alespoň 3 roky 
– Znalost SAP výhodou
– Znalost NJ výhodou

SOFTWAROVÝ INŽENÝR
– Vzdělání SŠ/VŠ (nejlépe elektro)
– Zkušenosti v oblasti vestavěného Linuxu a programování v C++
– Znalost NJ na komunikativní úrovni
– Znalost kancelářských programů Word, Excel
– Znalost programování souvisejícího s hardwarem
– Zkušenosti s UML, Rhapsody
– Zkušenosti s jiným programovacím jazykem, např. Java, Python
– Řidičský průkaz skupina B

Nabízíme:  – Náborový příspěvek až 20 000,- Kč v hlavní výrobě.
  – Zaměstnanecké výhody:
    týden dovolené navíc
    závodní stravování
    příspěvek na penzijní připojištění
    mimořádné odměny
  – Zázemí tradičního zaměstnavatele v regionu
  – Zajímavou a samostatnou práci 
   s odpovídajícím finančním ohodnocením
  – Možnost seberealizace a vzdělávání
  – Perspektivní zaměstnání

BYLINKY PODLE ZNAMENÍ:
Jaké se hodí pro to vaše?

Býk (21. 4. – 21. 5.) 

 Labužníci a požitkáři Býci nejčastěji 
trpí zažívacími obtížemi. Jakkoli si jíd-
lo rádi vychutnávají, jejich trávicí trakt 
je citlivý. I proto je pro ně nejvhodnější 
mateřídouška či máta, která jim žaludek 
zklidní, podobně jako puškvorec nebo 
petržel. Býky postihují častěji než jiná 
znamení bolesti krku, tady se hodí pod-
běl, nejlépe v kombinaci s léčivým jitro-
celem. Pokud mají zrovna den, kdy se 
cítí bez energie, rychle je probere špetka 
skořice, nebo alespoň její vůně. Máta 
krásně voní a její chutí můžete oživit 
polévky, pomazánky nebo i dezerty.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) 

 Blíženci hodně sází na svůj intelekt, 
to je něco, co je nesmí za žádných okol-
ností zklamat. Proto je pro ně velmi 
vhodný kmín kořenný, někdy také zná-
mý pod názvem luční kmín – koření, 
které máte běžně v kuchyni. Pomáhá  
s urovnáním myšlenek a pocitem těž- 
ké hlavy. Na pamě slouží ženšen nebo 
oblíbený rozmarýn. Na roztěkanost, která 
se jich někdy zmocňuje, funguje Blížen-
cům meduňka či bazalka. A pokud je 
trápí problémy s dýchacími cestami, za-
bere spolehlivě tymián.

Zdroj: net

Platí do 31. 5. 2022.


