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OBEC PASEKA

Pojdte s námi do pohádky
Prázdniny jsou v plném proudu,ale materská škola se už pripravuje na príchod nových detí a nového
školního roku. Po zhodnocení výchovné práce v minulém školním roce s názvem výchovne vzdelávacího
programu" S krteckem a kamarády budou se nám plnit prání", kde ústrední postavou byla figurka krtka,
který deti provázel pri cinnostech po celý školní rok a velice se jim líbil, jsme se dohodli, že u pohádek

zustanemei v letošním roce. Výchovnevzdelávacíprogrampro školní rok 2007-2008jsme nazvali
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Kamarádi, kamarádky, pojdte s námi do pohádky". Pri plnení vzdelávacích cílu nám budou pomáhat

I

p~hádkov~ pos~avicky - kavšp~ek, princezna,. carodej: drakv~ jiné,. které hravou a zábavnou ~ormou budou
detem zadavat úkoly, spolecne Je budeme plnit a take tyto clnnostI budou vyhodnocovat a detI odmenovat.
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I

I

K tomuto úcelu byla témer celá materská škola vymalována do veselých a zárivých barev, postupne
zhotovujeme pohádkové postavy k výzdobe celé školy, snažíme se o to, abychom deti l.zárí privítali
v novém neokoukaném prostredí.
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K docházce ve školním roce 2007 - 2008 je priWášenv poslední dobe nejvyšší pocet detí, a to 47, címž je

I

plne využitastanovenákapacitaškoly.Všechnyžádostio umístenídetí v MŠ byly kladnevyrízené,týká se

I

to detí trvale prihlášených v Pasece, odmítnuty byly deti, které nemely trvalý pobyt v Pasece. Jsme velice I
rádi, že je o materskou školu takový zájem a budeme delat všechno proto, aby do školky deti chodily rády a
spolecne se pripravovaly na vstup do ZŠ.I v tomto školním roce budeme detem krome pravidelného
I

I

výchovnéhoprocesunabízeti netradicnícinnosti,tak,jak to již delámenekoliklet. Pobytv ~aterské škole

I

chceme detem zpestrovat nabídkou divadelních predstavení porádaných v mat.škole, ZS v divadlech I
zdených i prírodních, výletu - na Karlov - farma s konmi, do Jiríkova - Pradedova zahrádka, souteží - I
malírských,sportovních, úcastnit se budeme zábavných a poznávacích her - Hrajeme si s Niveou, Hrajeme I
si s Pastelkou, usporádáme setkání s hasici, policií, detmi s okolních mat.škol, ZŠ, spolecne s rodici I
pracovní dílny v materské škole, kde si deti a jejich rodice spolecne vytvorí dárky, výzdoby do bytu
!

I

apod.Skupinadetí bude pravidelnepripravovatprogramna akci "Vítánínovýchobcánkuobce Paseka",s

'

budoucími školáky se slavnostne rozloucíme akcí - Rozloucení s materskou školou. Všechny akce i
radostné chvilky budeme fotografovat a delat prubežne výstavky v mat.škole, takže deti budou mít nejenom I

silné
zážitky,
ale
i
peknou
památku
na
dobu
prožitou
v
materské
škole. I
Chtela bych touto cestou podekovat snad i za všechny rodice vedení obce Paseka za to, že se v materské
škole nevybírá školné, címž je prístupná všem detem, i detem ze slabších sociálních rodin a detem, jejichž I
I

maminky

jsou

na

materské,

ci

rodicovské

dovolené.

I

Podekovat bych chtela ješte všem rodicum i ostatním obcanum, kterí se úcastní již pravidelného sberu I
papíru bez nároku na honorár, kterého se vzdávají ve prospech našich detLI
Výtežek vždy použijeme na dorovnání kulturních akcí, na jízdné, sladkosti k soutežím apod.
Vážíme si tohoto zájmu a jsme rádi, že se sberu papíru úcastní stále více lidí a ješte jednou dekujem~. I
V mesíci cervnu ukoncilo docházku do materské školy12 detí, které odchází do l.trídy ZS,
z toho 11 detí do ZŠ v Pasece, 1 díte z duvodu stehování do Šternberka. Prejeme jim všem radostný vstup
do
l.trídy, hodne úspechu a zábavy pri vzdelávání a plno nových kamarádu. I
I

I

Jana Blažková, reditelka a kolektiv zamestnancu Mš v Pasece
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Z dení v obci ....
Z duvodu zmeny bydlište rezignovala v kvetnu na mandát clena zastupitelstva obce Bc. Jana
Mišáková. Novým clenem zastupitelstva obce se stal pan Jan Richter~ Zastupitelstvo obce také
zvolilo nového clena rady obce a to paní Jitku Chudou. Paní Mišáková se podfiela mj. na
kulturních akcích - Vítání obcánku, Setkání senioru , byla také kronikárkou naší obce. Za tuto
výbornou spolupráci dekujeme.
Na jare letošního roku vybudovala fa. Wood Intex, s.r.o v prostoru zahrady domu
s pecovatelskou službou zastrešenou pergolu , kde si mohou seniori v letních dnech posedet.
O prázdninách vymenila firma WlNPRO s.r.o. v ZŠ stávající okna a dvere za okna nová
plastová. Na tuto rekonstrukci jsme obdrželi od Krajského úradu Olomouckého kraje neinvesticní
dotaci z programu Obnovy venkova Olomouckého kraje 2007 ve výši 300 tis. Kc.
V soucasné dobe probíhá geodetické zamerení pozemku k výstavbe RD za tenisovými kurty.
Následne budou pozemky vykoupeny, pripraví se inženýrské síte. Na jare príštího roku by mohli
zájemci zacít stavet. O pozemky je velký zájem, v soucasné dobe evidujeme 18 žádostí, z toho je 6
zájemcu z naší obce.
V zárí zacne fa. Strabag s výstavbou I.kruhového objezdu u nových rodinných domku za
Vosátkovým.
V soucasné dobe je již vypracována studie s pracovním názvem Náves, která je pripravena
k územnímu rízení. Jedná se o ozelenení okolí kulturního domu, kde se pocítá mj. se zázemím pro
maminky s detmi. Budou zde vystaveny chodnícky, lavecky, lanová pyramida a další. Ve studii se
také pocítá s f1orbalovým hrištem, které by se v zime mohlo zmenit na kluzište. Okolo potoka
v dolní cásti obce pod križovatkou by mela vyrust in line dráha pro bruslení.
Pro posfiení elektrického napetí pro ulici pod koupalištem "U krížku" zde bude vybudována
nová trafostanice.
.
Obec Paseka souhlasila s udelením licence k provozování zvláštní linkové dopravy na trase
Unicov-Újezd-Paseka-Šumvald-Horní
Mesto-Rýmarov. Dopravce RB Global Logistik hodlá
zajišt'ovat VÝHRADNÉ dopravu zamestnancu do (ze) zamestnání v MlELE technika s.r.o.
v Unicove. Autobusy budou zajišt'ovat návoz zamestnancu na ranní, odpolední a prípadne nocní
smenu, stejne jako rozvoz s ním. Zamestnanci se pri nástupu budou prokazovat cipovou kartou
podniku Miele, kde bude uvedeno jména, príjmení, datum narození, funkce a fotografie.
Od letošního roku bude Pozemkový úrad Olomouc provádet v obvodu Obce Paseka
katastrální území Paseka u Šternberka komplexní pozemkovou úpravu a to v souladu se zákonem
c.139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úradech v platném znení. V prubehu
rízení o KPÚ je nutné vstupovat a vjíždet na pozemky a vykonávat cinnosti vyplývající ze zákona
v nezbytne nutném rozsahu. Zpracovatelem KPÚ v k.ú. Paseka je firma Olgeo s.r.o., Kolárovo
nám. 688/5 Olomouc. Proto Ministerstvo zemedelství CR, Pozemkový úrad Olomouc v souladu
s ustanovením § 6,odst. 9 zákona poveril pracovníky firmy Olgeo s.r.o. ke vstupu a vjezdu na
pozemky a k výkonu cinností vyplývajících z výše uvedeného zákona. Toto poverení platí na dobu
trvání rízení o KPÚ v k.ú. Paseka tj. od cervna 2007 do prosince 2011 vcetne. Seznam poverených
pracovníku naleznete na elektronické úrední desce www.obecpaseka.cz. Dne 5.9.07 v 16.00 se
uskutecní v zasedací místnosti OU prípravné jednání sboru zástupcu, složený. predevším
z vlastníku pozemku rešených v pozem. úpravách. Sbor spolupracuje pri zpracování návrhu
pozemkových úprav i pri realizaci schválených pozemkových úprav.
.
V prubehu mesíce zárí - ríjen dojde k rekonstrukci panelového domu cp.215, kde budou
vymenena okna v CELÉM objektu, vcetne žaluzií. Okna byla již v havarijním stavu a v zimních
mesících docházelo ke ztrátám na teple. Výmena ve výši cca.1 mil. Kc bude plne hrazena
Z rozpoctu obce. Na dotace bohužel obec nedosáhla. Nájemníkum bude vcas sdelen termín, tak
aby mohli zajistit prístup do bytu.
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PROJEKT PASEKA LUGHNASADH 2007-2008
To je oficiální název projektu, který vypracoval Zdenek Knápek ve spolupráci s Josefem
Ryzcem, predsedou obcanského sdružení LUGH, a Jirím Blažkem, starostou obce Paseka.
Ústrední myšlenkou projektu bylo rozšírení a zkvalitnení kulturních zájmových aktivit
obyvatel obce Paseka a celého Olomouckého kraje a seznámení široké verejnosti z rad
obyvatel Ceské republiky i ze zahranicí s naším domovem formou výtvarného umení.
A to se nám všem v plné míre podarilo.

Konkrétnínáplnínašehoprojektubyla úcastamatérskýchvýtvarníku- obcanuOlomouckého
kraje - na velké výstave výtvarného umení porádané významnými umelci, jejichž díla casto
zdobí prestižní soukromé, státní i zahranicní sbírky umení.
Chteli jsme probudit dosud drímající talent v sobe i našich sousedech. Naši nabídku ke
spolupráci prijalo obcanské sdružení LUGH sdružující malíre, sochare, spisovatele a vedce
hlásící se k našim spolecným keltským korenum.
V breznu pricestovali do Paseky clenové odborné poroty: Josef Ryzec, Ivana Ryzcová a ak.
mal. Aleš Krejca.
Predseda Obcanského sdružení LUGH a zároven i predseda ceského klubu Prátel Pabla
Piccassa, malír, grafik a soudní znalec v oboru polygrafie Josef Ryzec je jediným umelcem
v celé historii Ceskoslovenska a Ceské republiky, podle jehož predlohy vydala Organizace
spojených národu se sídlem v New Yorku poštovní známky a jeho obrazy a grafiky byly
vystavovány u nás i v zahranicí a také jsou zastoupeny ve sbírkách Národní galerie v Praze.
Akademický malír Aleš Krejca je také významný malír a grafik a zároven je autorem velmi
úspešné knihy o grafice preložené do nekolika svetovýchjazyku.
Ivana Ryzcová po dlouhou dobu pracovala na Barandove jako produkcní a má velké
zkušenosti s organizováním výstav výtvarného umení.
Zájemci o náš projekt se sešli na Základní škole v Pasece nebo na ZUŠ v Unicove a spolecne
si vypráveli o tématu projektu, zkoušeli malovat a domlouvali technické podrobnosti projektu.
Následující dva mesíce všichni úcastníci pilne tvorili svá výtvarná díla na téma: "Bohyne
Brighid jako pramatka zemedelství."
V kvetnu zasedala odborná porota v Pasece a vybírala ze všech shromáždených výtvarných
prací (bylojich více než 100) ty nejlepší.
Puvodne melo být vystaveno 30 nejlepších prací z celého Olomouckého kraje, ale protože
predložené kresby, malby, grafiky a sochy porotu nadchnuly, bylo nakonec vybráno celkem
64 kreseb a maleb, jedna pocítacová grafika a socha z ratanu od 48 autorek a autoru.
Konecný verdikt poroty byl pro Paseku více než úspešný, nebot na výstavu bylo vybráno 44
obrázku, které namalovaly deti navštevující ZŠ v Pasece a autori dalších 6 výtvarných prací
mají své trvalé bydlište rovnež v Pasece.
To je velké povzbuzení pro naše "domácí" umelce a velký príslib do budoucnosti. Vysoká
úroven posuzovaných del a zanícení zejména mladých umelcu vzbudilo velký obdiv u
odborné poroty, jejíž clenové nešetrili slovy chvály nejen na adresu posuzovaných dílek, ale
chválili i hezkou školu, krásnou vesnici a nádhernou okolní prírodu.
Všechny vybrané práce adujstoval do kliprámu ak. mal. Miloš Adolf ze ZUŠ v Unicove a 21.
cervence byly odvezeny do zámku Kacina u Kutné Hory a zde instalovány v zámecké galerii.
Dne 28. cervence byla zahájena výstava výtvarných del Kacina Luhgnasadh 2007, kteráje
velkolepou oslavou spolecného tvurcího úsilí významných umelcu a jejich protipólu

- amatéru

prevážne z rad detí, které svou urcitou neobratnost nahradily vrelostí, s níž pristoupily
k zadanému tématu. A tak v letošním roce poprvé v historii Ceské republiky spolecne
vystavují zkušení výtvarníci s detmi a insiktními umelci z Paseky a z Olomouckého kraje.
Výstavu zahájil tajemník prezidenta CR pan Ladislav Jakl a potrvá až do 30. 9. 2007
(otevrenoje každý den mimo pondelí od 8.00 do 17.00 hodin) a je soucástí prohlídkové trasy
v zámku Kacina, a tak si naše krásné "obrázky" prohlédnou a povídání o Pasece prectou
tisíce návštevníku z celé Ceské republiky i ze zahranicí.
~

~a

internetové .~~r~_e:www.kacina.cz nal~znete aktuální fotQgrafie ze ~!!hájeJ:1L.YÝ.~.!!Y-~
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Naše

podekovánípatrí starostovi obce Paseka Jirímu Blažkovi za podporu a pomoc pri

realizaci projektu.
Obcanskému sdružení LUGH a zejména jeho predsedovi Josefu Ryzcovi, Ivane Ryzcové a
Aleši Krejcovi, kterí obetave podstoupili nebezpecnou (jako praví Kelti) cestu ve snehové
vánici z Kokorína a Prahy k nám do Paseky. A potom ješte jednou v kvetnu zase naopak za
velkých veder prijeli vlakem vybrat nejlepší práce.
Dále moc dekujeme malíri Pavlu Novákovi z Prahy a dlouholetému zamestnanci Národní
galerie v Praze, který nám 21. cervence pomohl instalovat výstavu v zámecké galerii a
ochotne nám zapujcil materiál potrebný k této instalaci.
Velké podekování patrí i rediteli státního zámku Kacina PhDr. Pavlu Novákovi, který docasne
prerušil dlouhodobou výstavu obrazu v zámecké galerii a umožnil nám tak vystavovat
v dustojných podmínkách.
A také reditelce Základní školy v Pasece Mgr. Jane Knápkové a paní Lence Richterové, které
spolecne vedly žáky naší základní školy pri jejich výtvarném úsilí.
Náš vdek zasluhuje i ak. ma!. Miloš Adolf, pedagog na ZUŠ v Unicove, který adjustoval
výtvarné práce všech úcastníku do kliprámu.
A podekovat musíme i Olomouckému kraji, který nám na realizaci projektu prispel cástkou
20 000 Kc.
Kulturní komise obce Paseka
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V poslední dobe dochází v naší obci ke stále castejším drobným krádežím. Jedná se napr.o krádeže
jízdních kol, kvetinové výzdoby z místního hrbitova, železa, vzrostlých palem a kvetin od kulturního domu.
Nekterí si krátí chvilku, tím, že vesí kradené kvetiny na ploty nekterých obcanu obce. Urcite toto není príjemné a
prestupek již reší Policie CR. Dalším nešvarem, na který si nejvíce stežUjí obcané a také myslivci,je zvláštní
záliba" krosového rádení" nekolika jedincu po obci zvlášte pak po lesních cestách a loukách na podomácku
upravených motorkách. Na tyto skutecnosti jsme upozornili obvodní oddelení Policie CR v Unicove. Vedoucí
oddelení prislíbil zvýšený dozor a castejší kontroly v obci. Zároven však touto cestou žádá obcany o spolupráci.
Pokud budete svedky protiprávního jednání kontaktujte IHNED obvodní oddelení Policie CR v Unicove :

te1.585051333

.

.

Dále pak žádáme rodice,aby apelovali na své deti.Hromadí se nám stížnosti na nevhodné chování pubert'áku,
kterí se nudí a vysedávají v obecní stodole na fare nebo na zastávkách. Nejen, že svým nevybíravým
slovníckem a hulákáním obtežují život hlavne okolním sousedum,ohrožují také majetek obce, nebot byl ve
stodole za farou již nekolikrát založen ohen. Upozornujeme všechny rodice, že jsou zodpovední za své
nezletilé deti a pokud bude nekdo prichycen, že vnikl na soukromý pozemek v tomto prípade obecní
budovy, bude toto okamžite rešeno jako prestupek a hlášeno Policii CR. Také žádáme obcany, aby v techto
prípadech OKAMŽITE kontaktovali 00 Policie CR v Unicove 585 051 333

LCEZ Merení, S.f.O. OZNAMUJE obcanum že ve dnech od 20-24.8.07. vždy od 9.00 hod. bude prováden
pravidelný odecet spotreby elektrické energie. Obcany prosíme, aby zprístupnili v techto dnech své
elektromerové rozvadece a zajistili svá zvírata tak, aby nezpusobila zranení pracovníkum. V prípade že
nebudete v uvedených dnech doma, nechte stavy elektromeru na prístupném míste. Dále upozornujeme
obcany, že pracovníci CEZ jsou vybaveni služebním prukazem, který na vyžádání rádi predloží.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní škola Paseka zve všechny deti na slavností zahájení nového školního roku v pondelí

_

3.zárí 2007 v 8.00 hodin. Vyucování potrvá do 9.00 hod. Žáci si prinesou pouze prezuvky. Obedy na
zárí se budou platit ve stredu 29.srpna od 12.30 do 14.00 ve školní jídelne ZŠ, po 14.00 hodine
v budove materské školky Paseka.

:'

10"
I .

'0.

(~
o

.

).:

-1-'

Cyklostezka Paseka - LDN
Jakjiž víte druhým rokem probíhají prípravné práce na akci cyklostezka.

I

V letošním roce byly Hrmou Geodet s.r.o. zamereny parcely a Hrma VISSO s.r.o. vypracovala konecnou verzi projektové
dokumentace, ponevadž studie byla nekolikrát menena z duvodu vedení inženýrských síti. Komplikace nastaly také
s pozemkem, kde dosud nebylo provedeno dedické rízení. O toto jsme požádali již pred dvema lety. Jedná se o dvojí
dodatecné dedické rízení, kdy jedno probíhalo v Olomouci a bylo ukonceno v cervnu letošního roku, druhé stále probíhá
v Praze. Zhruba rok pred plánovaným výkupem pozemku byli osloveni jednotliví majitelé dotcených parcel, abychom
všechny informovali o našem zámeru. Vetšina majitelu souhlasila s prodejem svých pozemku za cenu obvyklou a to písemne,
nekterí prislíbili odprodej ústne. V breznu letošního roku byl vypracován znalecký odhad parcel. Prestože zjištená cena
parcel byla znaleckých odhadcem stanovena na 11,99,-Kc/m2, zastupitelstvo obce Paseky schválilo dne 23.5.2007 výkupní
cenu techto pozemku na 30,- Kc/m2. Témer všechny parcely, pres které má cyklostezka vést, se nám díky pochopení majitelu
pozemku podarilo vykoupit za cenu 30,-Kc/m2. Bohužel se nám nepodarilo dohodnout se na cene se spolumajiteli jednoho
pozemku, ponevadž si kladli absolutne neprimerené fmancní podmínky. Zvlášte pak s ohledem na to, že jsme meli již
všechny ostatní parcely od ostatních majitelu vykoupeny za 30,-Kc/m2, nemohli jsme na vysoké fmancní podmínky
spolumajitelu pristoupit. Tímto se znovu zkomplikovala celá príprava . Nyní je treba zvážit zmenu celého projektu.V
puvodním projektu bylo uvažováno s ukoncením cyklostezky na tocne autobusové zastávky, nyní by musela vyústit tesne nad
druhou zatáckou pred domem cp. 215. V úvahu také pripadá vyckání na komplexní pozemkovou úpravu, která se v katastru

obcepripravuje.

.

Chceme touto cestou podekovat majitelum pozemku, kterí pochopili nutnost výstavby cyklostezky . Snad se nám v letošním a
príštím roce podarí další kroky, které povedou k I1spešné realizaci našeho zámeru.

Vážení I!odnikatelé

Pozvánka na rádní zasedání ZO Paseky
Dne 3.9.2007 v 17.00 hod. v zasedací místnosti KD
Na programu:
1. Volba návrhové komise a overovatelu zápisu
2. Rozpoctové opatrení
3. Prevod parcel c.475/1,30/16,146 v k.ú. Mutkov z majetku obce
4. Prodej pozemku parcela c.42 v k.ú. Mutkov
5. Prodej pozemku parcela c. 235/1 v k.ú. Karlov u Paseky
6. Informace cyklostezka

7. Ruzné
8. Diskuze
9. Usnesení

10.Záver

I

L._______.__.._._.._.
I

v soucasné dobe je zadána výroba nových
www.stránek obce Paseky.
Pokud máte zájem o umístení vizitky - odkazu na
Vaši fIrmu na www.stránkách obce Paseky doructe
do lO.zárí 07 :
název fIrmy,adresujméno,strucný popis výroby
podnikání, provozní doba ,telefon,fax,e-mail, název
.

vašichwebovýchstránek,atd.
Vše doructe bud' osobne pí.Niessnerové nebo
zašlete elektronicky niessnerova@obecpaseka.cz

.---..
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NEŠVAR + POHODLNOST

= DEVASTACE zelene v obci

Ve stále vetší míre si nekterí majitelé automobilu pletou zelené plochy v obci s parkovištem. Naprosto
bezohledne parkují až témer u vodního toku, prestože mají svuj dvur a tedy plochu k parkování. Na
údržbu zelene obec rocne vynakládá nemalé financní prostredky. Jen velice málo obcanu je ochotno
pomoci se secením trávy na obecním pozemku pred svým domem a temto patrí náš velký DÍK.
Nejen zelené plochy slouží nekterým jako parkovište, ale také zálivy autobusových zastávek. Ridici
autobusu odmítají zastavovat ve vrakovišti odstavených aut a obcané si stežují na neprujezdnost
úseku s;lnice u horní zastávky. Apelujeme proto na rozum všech, kterí takto bezohledne nicí zelen
a prostranství v obci.

-

Obracíme se na všechny.~ržitele ridicských prukazu, které byly
vydány od 1.7.1964 do 31.12.1993
jejichž povinná výmena musí být provedena
do 31.12.2007

Cvicení s Jitkou,
Mirkou ....
aerobic - posilování

Od zárí jdem
NA TO !
Zacátek cvicení
bude upresnen na
zacátku zárí

Do povinné výmeny už zbývají jen 4 mesíce. Upozornujeme, že tato výmena
probíhá na odboru dopravy MÚ v Unicove.
Pro výmenu dosud platného RP za nový je nutno vyplnit žádost, predložitjednu
barevnou nebo cernobílou fotografii z poslední doby (rozmer 3,5 x4,5 cm),
stávající ridicský prukaz a platný doklad totožnosti žadatele (obcanský prukaz,
pas).
Mestský úrad Unicov, odbor dopravy, tel. 585 088 318

Agentura START CZ, s.r.o.
hledá zamestnance pro strojírenský závod v Unicove na pozice:
svárec, jerábník, horizontár, karuselár, soustružník, zámecník, odlévac, formír, brusic, vazac a další.
Tel.: 724753980,585203564-5,

e-mail:olomouc@start.cz. www.start.cz

Kurz snižování nadváhy

Spolecnost

TESCO

otevrenáborovécentrum

V zárí bude zahájen v Unicove kurz snižování
nadváhy. Obsahuje 12 dvouhodinových lekcí,
které zahrnují primerené cvicení, kontrolu
hmotnosti, osvojení znalostí o vyváženém a
individuálne nastavenémjídelnícku.
Je veden metodikou spolecnosti STOB, která
pusobí v mnoha mestech CR a uprednostnuje
nenásilnou, dlouhodobou zmenu životního
stylu.
Setkání budou probíhat v menší skupine od
19.9. 2007, lx týdne, vždy v 19 hodin
v prostorách gymnázia.

Na pozemcích v Unicove, kde kdysi stával cukrovar, byla
nedávno zahájena stavba budoucího nákupního strediska.
Spolecnost Tesco nyní pripravuje výber budoucích
zamestnancu supermarketu a pro tento úcel zrídila
v budove nekdejší družiny a jídelny Základní školy
Haškova náborové centrum. To se pro zájemce poprvé
otevre v pondelí 20.srpna a následne bude v provozu ve
všední dny od 8.00-16.00 hod. Spolecnost nehledá jen
adepty na pomocné práce, nýbrž i vedoucí jednotlivých
oddelení, administrativní zamestnance nebo nákupcí.

Bližšíinformace:IlonaMiillerová
nutricní terapeutka a lektorka kurzu
te1.605068 406; ila.mullerova@email.cz

Spolecnost
Martech
holding a.s.,Bratrí Capku,
Unicov nabízí 4 pracovní místa v oboru instalatér, topenár
v jednosmenném provozu. Výhodou je vyucení v obou,
praxe a svárecský prukaz. Nástup možný ihned.

Více na: www.istob.cz

