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Seznamovací párty
Ve ãtvrtek 21. 9.

2017 se v kaÏdém oddû-
lení na‰í druÏiny na Z·
Su‰ilova Boskovice ko-
nala seznamovací párty.
Nov˘ ‰kolní rok nám
zaãal a s ním pfiibylo
i nov˘ch dûtí, které za-
ãaly nav‰tûvovat ‰kolní
druÏinu. KaÏdé oddûle-
ní mûlo pro dûti nachy-
stanou ãinnost a dûti si
mohly procházet jedno-
tlivá oddûlení a poznat
tak nové kamarády, za-
soutûÏit si a pobavit se.
Seznamovací party ne-
byla urãená jenom ‰kol-
ním dûtem, ale také se
do ãinností zapojily 
studentky Stfiední peda-

gogické ‰koly v Boskovicích. Ty budou na‰i druÏinu
nav‰tûvovat po dobu celého ‰kolního roku. Párty byla 
obohacena i mal˘m obãerstvením. V‰em, ktefií si na‰li
nové kamarády, pfiejeme spoustu vesel˘ch záÏitkÛ
a pohodov˘ pobyt v druÏinû.

Vychovatelky ·D Su‰ilova Boskovice
Foto: archiv Z· Su‰ilova Boskovice

Pokud Vás pracovní nabídka zaujala, pfiijìte si prohlédnout firmu a vyzkou‰et

na‰e moderní stroje. Rádi si na nové kolegynû a kolegy pár mûsícÛ poãkáme.

Kontaktujte nás zde:
email: igor.hurab@ldseating.com • telefon: 602 709 069

- platové rozmezí 17 500 Kã – 20 500 Kã
- 13. a 14. plat
- práce na nejmodernûj‰ích strojích
- zácvikov˘ program pro nové ‰vadleny
- dvousmûnn˘ provoz
- v˘hodná odpolední smûna - pouze na 7 hodin 

a s 10% pfiíplatkem
- sídlo v Boskovicích, kousek od autobusového 

a vlakového nádraÏí

- program pro matky s dûtmi:
• moÏnost zkráceného úvazku aÏ na 6 pracovních hodin
• práce pouze v první smûnû
• moÏnost individuálního zaãátku a konce pracovní doby

âeská rodinná firma LD seating s.r.o.

hledá ‰vadleny 
pro ‰ití potahÛ na Ïidle!

Jsme stabilní firma 25 let na trhu, ve v˘robû kanceláfiského
sezení jsme ‰piãka ve svém oboru.

Hledáme nové kolegynû a kolegy 
do moderní, ‰icí dílny

Parkovné v Blansku lze
uhradit hotovû, kartou

nebo pfies mobil 
Od leto‰ního 1. záfií do‰lo v Blansku ohlednû parkovného
k zásadním zmûnám. Mûsto vysly‰elo pfiipomínky od obãa-
nÛ a ke zmínûnému datu zmizela závora na parkovi‰ti nad
blanenskou nemocnicí a byl upraven i tarif tak, aby parkov-
né bylo pro obãany „pfiijatelné”. Za 4 hodiny stání zde 
novû zaplatíte 10 Kã a to v pracovní dny od 6.00 do 18.00
hodin. Po ‰esté veãer je zde parkování zdarma. O víkendu
se zde parkuje zdarma cel˘ den.

Dal‰í novinkou je moÏnost ve mûs-
tû Blansko zaplatit parkovné nejen
v hotovosti, ale i bezkontaktní plateb-
ní kartou. ¤idiãi nemusí hledat 
drobné, jediná nev˘hoda je, Ïe platba
jedné koruny na dobu tfiiceti minut
platební kartou není moÏná. Pokud 
tedy fiidiãi chtûjí vyuÏít pÛlhodinu
státní za korunu, nezb˘vá jim neÏ za-
platit v hotovosti. Platební kartou lze
platit parkovné od ãástky 10 Kã v˘‰. 

Majitelé chytr˘ch telefonÛ pak mo-
hou vyuÏít mobilní aplikaci Click
Park. Mobilní aplikace je snadno do-
stupná na mobilních telefonech typu

Android nebo Apple. Aplikaci
v Blansku zaji‰Èuje spoleãnost City
Parking Group. Informace o zakoupe-
ném parkovném je v tomto pfiípadû
sdílena v centrálním systému.
Majitelé zaparkovan˘ch vozÛ proto
nejsou povinni umístit parkovací lís-
tek za sklo vozu. StráÏníci mûstské
policie pomocí on-line aplikace ve
svém telefonu velmi snadno zjistí,
zda parkovné bylo uhrazeno, ãi niko-
li. V̆ hodou je notifikace o vypr‰ení
parkovného, které tak lze prodlouÏit
odkudkoli.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Upraven˘ parkovací automat v Blansku.

Dûti si evidentnû odpoledne uÏily.

Charita slavila mezi
kapkami de‰tû

Vánoãní soutûÏ 
s Mûstsk˘mi 
láznûmi v Boskovicích

SvÛj den oslavila charita Blansko
v sobotu 16. záfií v areálu farní za-
hrady Pûkná modrá v Doubravici
nad Svitavou. I pfies rozpr‰ené poãa-
sí zaÏili náv‰tûvníci akce pfiíjemné
odpoledne s country skupinou Asi

tak, hojn˘m obãerstvením a zábav-
n˘mi disciplínami pro dûti. Akce
Den charity se konala v rámci 25.
v˘roãí a blanenská charita dûkuje
v‰em, ktefií pfii‰li.

Text a foto: Mgr. Vladûna JarÛ‰ková

Slosovány budou dne 21. 12. 2017
v‰echny úãtenky nad 150 Kã z lázní
vhozené do pfiipravené krabice a
opatfiené jménem, pfiíjmením, telefo-

nem a bydli‰tûm. Ceny jsou opravdu
lákavé, od televizoru, pfies mobilní
telefon po rÛzné poukazy. Losovat se
bude 14 cen. 


