
Rajčata nově doplní okurky
UVelkých Němčic dosud vy-
rostlo přes tisíc tun rajčat.
Agro Maryša rozšíří produkci
i o pěstování okurek. Půjde
o investici za více než sto
milionů korun.

IVA HAGHOFER

Velké Němčice – Jedna z nej-
větších farem na pěstování
rajčat v republice plánuje roz-
šířit produkci. V areálu firmy
AgroMaryša u Velkých Něm-
čic takmožná už příští rok
v lednu budou stát další skle-
níky. Pěstovat se v nichmají
okurky.
Potvrdil to vedoucí skleníků

AgroMaryša Josef Karpíšek.

„Ve Velkých Němčicích se při-
pravuje výstavba asi na
čtyřech hektarech půdy. Zrov-
na ve čtvrtek jsmeměli jed-
nání s dodavatelem technolo-
gií z Holandska. Představu
o řešení tedy již máme. Zatím
však nevíme, jakou odrůdu
bychom zdemohli pěstovat,“
přišel s čerstvými informace-
mi vedoucí. Cílem firmy je
zcela vytlačit nekvalitní zele-
ninu z českých obchodů.
Výstavba skleníků a poříze-

ní technologií budou podle
jeho slov velice nákladné.
„Přesnou částku neřeknu,
přesáhne však stomilionů
korun,“ uvedl Karpíšek. Agro
Maryša dosud na necelých pěti

hektarech půdy ve Velkých
Němčicích vypěstovala více
než tisíc sto tun rajčat. „Nedá
se říct, že bychomměli stejný
výnos po celý rok. Odvíjí se to
od ročního období a faktu, jak
která ze dvou částí skleníku
plodí,“ vysvětlil vedoucí.
Začátkem ledna došlo ve

sklenících, které aktuálně za-
městnávají na pětašedesát li-
dí, i na novou výsadbu. „Vysa-
zovali jsme vmenší části, kte-
rámá rozlohu 1,6 hektaru.

Celkem šlo o dvacet tisíc no-
vých rostlin rajčat,“ prozradil
Karpíšek.
Další taková farma funguje

v nedalekýchMutěnicích na
Hodonínsku. Pro červené plo-
dy si tam jezdí například Petr
Novotný . „Rajčata by zkrátka
měla chutnat jako rajčata. Ta-
tomůj požadavek splňují, jiná
mi prostě nechutnají. I když je
jejich cenamalinko vyšší, na-
kupujeme je každý týden,“
sdělil Novotný.

Co týden dal
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6 • Nový život

PŘIJME do hlavního
pracovního poměru:

TRAKTORISTU DO VINICE

ŘIDIČE DODÁVKY

Nabídky včetně životopisů zasílejte na e-mail: 
foltynova@vinofol.cz a richard@vinofol.cz 
nebo volejte 602 718 625. 

požadavek: •  ŘP sk. B a T
 •  spolehlivost
 •  časovou fl exibilitu

požadavek: • ŘP sk. B
• ŘP sk. C výhodou
• spolehlivost
• časovou flexibilitu

Nabízíme:

•  pracovní poměr na dobu neurčitou
•  nástup možný IHNED
•  zázemí stabilního vinařství
•  zajímavé fi nanční ohodnocení
•  fi remní benefi ty

Požadavky:
a) plná způsobilost k právním úkonům
b)  odborná kvalifi kace odpovídající pro výkon činností ředitele školy podle b)  odborná kvalifi kace odpovídající pro výkon činností ředitele školy podle b)  odborná kvalifi

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých 
zákonů, v platném znění

c) délka praxe 4 roky – v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona 563/2004 Sb.
d) občanská a morální bezúhonnost
e) znalost školské problematiky a předpisů
f ) organizační a řídící schopnosti
g) dobrý zdravotní stav
K písemné přihlášce zašlete:
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom 

včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším 
vzdělání)

• doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení 
pracovního zařazení (potvrzení zaměstnavatelů, pracovní smlouvy atd.)

• strukturovaný profesní životopis
• písemná koncepce rozvoje školy v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu
• originál, popřípadě ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů (ne starší 

3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona 451/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971)
• originál, popřípadě ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti 

k výkonu pracovního místa ředitele/ky (ne starší 3 měsíců)
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto 

konkurzního řízení, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené 
kompletními doklady. 
Přihlášku, životopis, čestné prohlášení, písemný souhlas a koncepci 
rozvoje školy je nutné vlastnoručně podepsat.

Přihlášky podejte do 28. 02. 2019 do 12:00 hodin na adresu:
 Městský úřad
 Odbor ekonomický
 Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
 Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

MĚSTO BŘECLAV
RADA MĚSTA BŘECLAVI
vyhlašuje konkurzní řízení 
na funkci ředitele organizace

Základní škola Břeclav, 
Slovácká 40, příspěvková organizace

Předpokládaný nástup od 01. 08. 2019.


