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Pokračování ze str. 1
sledování besed a filmových projek-
cí. Součástí jsou soutěže, závody  
v běhu i noční šifrovačka, písničky, 
workshopy...

V Blansku bude RAJBAS

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme kanceláře v hlavní 
budově bývalého ADASTu Blansko.

NOVĚ K PRONAJMUTÍ
celý objekt ve dvoře „Zámečku“ 

100 m2 prodejní plohy
e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kč m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz
Povinné čipování psů od 1. 1. 2020

SENIOR centrum Blansko oslavilo krásné sedmnácté narozeniny
 Slavnostní nálada a veselá hudba panovala 22. října 2019 
v SENIOR centru Blansko. Zaměstnanci spolu s obyvateli se 
sešli a společně oslavili sedmnácté výročí domova. Provoz  
domova byl zahájen v roce 2002 a v roce 2012 se slavnostně 
otevřely dveře ještě přístavbě našeho zařízení, tedy nyní po-
skytuje domov a služby pro 144 seniorů. 
 Po slavnostním zahájení vystoupil pěvecký soubor Sováček, 
skládající se z obyvatel SENIOR centra, a s programem plným 
písní a básní o víně jsme společně připili pomyslnou číší  
vína našemu domovu. Hodovalo se, připíjelo, besedovalo. Ke 
slavnostní náladě přispělo i vystoupení cimbálové skupiny 
Majerán, která nám v atriu domova zahrála své nejznámější 
písně, přidala také písně na přání a obyvatelé, jejich blízcí  
a všichni ostatní si s radostí zazpívali.

Text a foto: Vachová Irena

Vše o programu: 
http://2019.festival-rajbas.cz/aktuality/         

Text: -Dy-
Foto: Milan Daněk

jsou mediálním 
partnerem

 Upozorňujeme všechny majitele 
a chovatele psů, že podle zákona  
č. 166/1999 Sb. O veterinární péči 
a o změně některých souvisejících 
zákonů s účinností od 1. ledna 2020 
musí být každý pes označen ele- 
ktronickým čipem. Identifikační 
číslo čipu bude zaznamenáno v do-
kladu o očkování psa. Nedodržení 
této povinnosti by mohlo být citel-
ně sankcionováno.
 Na každého nenačipovaného či 
nenatetovaného psa bude nahlíže-
no jako na psa nenaočkovaného 
proti vzteklině, což může chovate-
lům způsobit problémy v případě 
poranění člověka psem.
 Cena za čipování 1 psa se pohy-
buje okolo 500 Kč, čipování prová-
dějí veterináři.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

CHCETE INZEROVAT?
 VOLEJTE 

+420 606 931 795


