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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 14. února 2013, uzávûrka je 4. února 2013.

Místní Základní umûlecká ‰kola zaloÏená roku 1945 uspofiádala ve spolupráci s Kulturním zafiízením mûsta 27. listopadu
2012 úderem ‰estnácté hodiny vernisáÏ v˘stavy prací ÏákÛ v˘tvarného oboru a keramiky pod názvem Úsmûvy andûlÛ.
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V zámeckém skleníku se usmívali nejen andûlé
Program zahájil mal˘ orchestr Ïá-

kÛ hudebního oboru pod taktovkou
Bc. Martina Krajíãka krátkou znûl-
kou, jeÏ navodila atmosféru blíÏící-
ho se Adventu.

„Poetick˘ název dostala v˘stava
podle témat, jeÏ zpracovali Ïáci v˘tvar-
ného a keramického oboru na‰í ‰koly,”
pfiivítala v‰echny fieditelka ‰koly
Stanislava Matu‰ková. „Posláním pre-
zentace je navodit slavnostní náladu
pfied Vánocemi.”

Uãitelka v˘tvarného oboru Mgr.
Eva Holou‰ová dodala: „Proã název
Úsmûvy? Úsmûv je kouzlo, jeÏ dnes
ãasto chybí. Je to energie, která je
na v˘stavû vyjádfiena snahou dûtí
radovat se z v˘tvarné práce dle
sv˘ch pfiedstav. Andûl je posel chrá-
nící nás, pfiírodu, zvífiata. Je na‰í na-
dûjí a snem. Jsou zde díla ÏákÛ od
‰esti do sedmnácti let.”

V‰e doplnila krátkou roztomilou
fiíkankou sedmileté Magdaleny
Králové:

Andûlé stráÏní nejsou vÏdycky váÏní,
mÛÏou b˘t i veselí, jako kaÏdou nedûli,

jako tohle úter˘.
Pak jiÏ Ïáci pfiedvedli, co si pro

vernisáÏ nastudovali. Znûla próza,
dívky se lehce vzná‰ely pfii tanci. Do
toho se linula prostorami starobylého
skleníku nádherná píseÀ Tisíc andûlÛ
od âechomoru v podání souboru stu-
dentÛ hudebního oboru ZU·, jeÏ do-
dala zahájení v˘stavy opravdu dÛ-
stojn˘ rámec a navodila tu pravou
zimní atmosféru blíÏících se svátkÛ.

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

¤editelka ZU· Boskovice Stanislava Matu‰ková zahajuje vernisáÏ. Práce ÏákÛ ZU·.
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prodej od 11. 12. do 23. 12.

prodej 
od 18. 12. do 23. 12.

679 11 Doubravice nad Svitavou

Tel.:/Fax: 516 432 791

V¯ROBA A PRODEJ ¤EZIVA
HRANOLY, LATù. PRKNA, VAZBY,

SU·ENÉ ¤EZIVO

VÁNOâNÍ STROMKY
A JMELÍ

PRODEJ RYB
Prodejní doba:
Po - Pá  8 - 18 hod.
So - Ne  8 - 12 hod.

Tel.: 775 506 101-3      info@dietalinie.cz 
www.dietalinie.cz

Krabiãková dieta
Vá‰ zdrav˘ Ïivotní styl nechte na nás!

NedrÏte drastickou dietu, stravujte se
zdravû a pfiitom hubnûte.

Pod vedením nutriãního poradce vám
pfiipravíme 5-6 ãerstv˘ch jídel dennû.

Rozvoz jídel aÏ k vám.

Tel.: 775 506 101-3      info@dietalinie.cz 
www.dietalinie.cz

Vás srdeãnû zve 31. 12. 2012 v 19. 00 hod na
SILVESTROVSKOU ZÁBAVU

Pfiipravená je skvûlá hudba, slavnostní menu, pÛlnoãní pfiípitek.
SILVESTROVSKÉ MENU

Bifteãek z pravé svíãkové, fiez z medové panenky a fiez z kufiecího závitku plnûného ‰penátem a slani-
nou, omáãka z ãerveného vína a rozmar˘nu, ‰Èouchané brambory, slané peãivo a novoroãní pfiípitek.

Cena: 450 Kã
Rezervace stolÛ na ãísle 539 083 405 nebo na adrese info@hotelrudka.cz

Pfiedprodej vstupenek na Hotelu Rudka nebo v Infocentru Kun‰tát
Pfiivítejte s námi pfiíchod Nového roku 2013 Tû‰íme se na Vás!

Tel.: 539 083 405, 724 054 122, www.hotelrudka.cz

PotkanÛ, krys, my‰í, ‰vábÛ, rusÛ, mravencÛ, faraonÛ, vos, molÛ, rybenek, blech, 
‰tûnic, plísní, virÛ, bakterií, plevelÛ, dfievomorky, ãervotoãÛ a v‰ech ostatních 
obtíÏn˘ch ‰kÛdcÛ.
Provádíme vyklízecí práce vã. likvidace odpadu, ochranu proti holubím koloniím, 
nástfiiky krovÛ proti dfievokazÛm, likvidaci neÏádoucí vegetace, poradenskou ãinnost.

mobil: 602 563 380, e-mail: parez.martin@seznam.cz

SVù¤TE PÉâI O VA·E ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ ODBORNÍKÒM FIRMY „PA¤EZ”

ZDRAVOTNù TECHNICKÉ PRÁCE
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