ZÁVODY DĚTÍ – KRKONOŠE,
ÚNOR 2014
POLSKO, PIESZYCE – VÁNOCE 2013
OBŘÍ SUD – PODZIM 2013

na cestách s vámi

PavelBouchner

Máte na starosti TS, proběhly v poslední době nějaké změny v TS?
Řekl bych, že práce TS se za poslední dva roky dost změnila. Přibylo hodně
nových strojů a zvýšili jsme rozpočet
pro dvě nová pracovní místa. Ze strojů máme nový zametač, dva nové UNI
podvozky (náhrada za dosluhující multikáry), novou svahovou sekačku a nový
vysavač veřejných prostranství. Z drobných zařízení se dokoupila hutnicí žába
a vibrační deska.
A jak se změnila pracovní činnost TS?
Vznikla nová pracovní skupina, která
pracuje s výsprávkovou soupravou na
komunikace. Další pracovní skupina
opravuje a čistí propadlé kanály (dešťové vpusti). Máme skupinu, která se stará
jen o sídliště, stále dokola sekání, zametání, úklid. Další novou činnost přineslo
zprovoznění kompostárny bioodpadu
v areálu bývalé cihelny ve Staré Pace.
Samostatná skupina jsou zahradníci,
dva hrobníci a obsluha nově zrekonstruovaných veřejných WC.
Vidíte ještě někde nedostatky v činnosti TS?
Činnost TS je velmi široká a stále se
objevují nové požadavky a úkoly, které
musíme operativně řešit, někdy i za cenu
stažení pracovníků z jiné činnosti. TS řeší
nejen údržbu komunikací a zeleně, ale
vypomáhají na přechodech pro chodce,
staví stánky a pódia při různých slavnostech, a pomáhají se správou a údržbou
městských nemovitostí. Záleží hlavně na
vedoucích pracovnících, jak si uspořádají a motivují tento pracovní kolektiv ke
spokojenosti nás všech.

PavelBouchner

NA KOLE – MORAVA 2014

kdo jsem

jak mě vidí jiní

Nejoblíbenější televize?

Když mám čas, sleduji sportovní
a hudební pořady. Občas zprávy.
Kde bys žil, kdyby Nová Paka
byla zrušena?

Na nějaké chalupě v horách.

Jak tě vnímá tvoje okolí, dle tvého
názoru?

Snad jako poctivého a pracovitého.
Které nemoci se bojíš?

Nemoci svých blízkých.

Které povolání nejvíce oceňuješ?
A proč?

Každé, které je prospěšné ostatním
lidem.
Kolik bys chtěl mít dětí a vnuků?

Mám tři syny a s tím jsem spokojený.
Co je nejdůležitější pro dítě?

Vyrůstat v úplné, harmonické rodině.
Jaká vlastnost ti nejvíc vadí
na ostatních?

Poslední dobou bezohlednost, nevychovanost, vandalismus.
Čeho si nejvíce vážíš na svých
přátelích?

Upřímnosti a smyslu pro humor.
Máš nebo chceš mít nějaké zvíře?

Ano, máme psy. Bígla a teď
štěně vlčáka.

Tvůj nejoblíbenější český film?

S tebou mě baví svět.

ALPY 2420 M N. M. – ÚNOR 2014

Koho vyloženě nesnášíš?

Takových lidí moc není.
Chamtivé a sobecké.

Umíš poskytnout první pomoc?

Teorii zná skoro každý, ale použití
v krizových situacích je opravdu
těžké.
Kde bude Česká republika
v roce 2100?

Doufám, že stále uprostřed Evropy.
Za co nejvíce utrácíš?

Za opravy domu a cestování
s rodinou.
Jaké máš zlozvyky?

Moje paní říká, že nerad prohrávám.
V čem můžeš být jiným lidem vzorem?

To nevím, nechám na posouzení lidí.

LIPNO 2013 – VÝSTAVA MODELŮ LEGO

