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Pamětické „Budkobraní“  
Pokračování ze str. 1
dostalo každé dítě na stříšku budky ští-
tek se svým jménem. Po společném  
fotografování dětí s jejich výtvory ná-
sledovala vědomostní soutěž, po které 
ještě dostaly brožurku s obrázky a po- 
pisem našich ptáčků, pexesa, puzzle  
a omalovánky s ptačí tématikou.
 Následovalo opékání špekáčků. Ně-
které děti byly tvorbou tak zaujaté, že 
malovaly až skoro do tmy.

 Te už zbývá dětem poslední úkol. 
Rozvěsit své budky na zahrady či do 
lesa. Všichni se pak budeme těšit, že se 
ptáčkům budou budky s květinkami, 
sluníčky, stromy a někdy i s abstraktní-
mi motivy líbit, na jaře v nich zahnízdí 
a vyvedou mladé. Dětem i nám dospě-
lým se líbily. A moc.

Text: Marcela Odehnalová 
a Ing. Svatopluk Kutěj

Foto: Michaela Odehnalová

Rozhodni se i ty
SPRÁVNĚ 
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příspěvková organizace

www.vassboskovice.cz,  511 123 101, e-mail: skola@vassboskovice.cz

NOVÝ 
OBOR

Ve Vanovicích se koncertovalo

Jarní soutěž s Topnetem v lázních 
CHARITA HLEDÁ 
DOBROVOLNÍKY 

PRO HOSPIC
NĚKOLIK HODIN ČASU, 

KTERÉ DARUJETE LIDEM NA KONCI ŽIVOTA. 
V  rámci akreditovaného dobrovolnického programu Blízké srdce 
v  odcházení hledáme dobrovolníky pro Mobilní hospic sv. Martina, 
který pomáhá nevyléčitelně nemocným v celém okresu Blansko. Jako 
dobrovolník byste docházeli domů za těžce nemocnými lidmi. Ne- 
musíte mít žádné odborné zkušenosti ani zdravotnické vzdělání.  
Stačí dělat nemocným lidem společnost, povídat si s  nimi, číst jim 
nebo u nich jen tak být.

Kdo si udělal v sobotu 12. září letošního roku čas a přijel odpoledne do Va- 
novic, určitě nelitoval. Evangelickým kostelem se rozezněly tóny známých  
i méně známých děl autorů J. S. Bacha, A. Vivaldi, F. Handel, G. Caccini,  
A. Dvořák, W. Gomez, Z. Pololáník, Z. Hnilička aj. 
Michaela Pál celým podvečerem provázela slovem. A účinkující? Zpěvu se  
zho- stila Rula Machačová, Lenka Bartošková hrála na varhany, Gabriela Pléhová 
na violoncello, Jiří Bělík na hoboj, Vlastimil Bialas ovládl trombu piccola, Z. Ko-
touček exceloval s houslemi a doprovodu se ujali Lydyia a Sergej Golubkovi. 

Všichni přítomní si 
slavnostního pod-
večera užili plnými 
doušky. Účinkují-
cím je třeba podě-
kovat za krásný zá-
žitek a už nyní se 
můžeme těšit na 
nějaké další milé 
setkání.

Text: Renata Kuncová 
Polická

Foto: archiv  
R. Machačové

 Od března probíhala v lázních v Boskovicích soutěž s fir-
mou TOPNET SERVICES Boskovice. Do losování se dostalo 
256 vstupenek v hodnotě nad 150 Kč. Výherci obdrželi ceny od 
firem TOPNET SERVICES a Služby Boskovice. 

 Ceny předával zástupce firmy TOPNET Vítězslav Krupička. 
	 1.	cena	 Kávovar	NESPRESSO	–	Zdeněk	Čížek,	Šebetov	
	 2.	cena	 Bezdrátový	reproduktor	–	Jana	Šimková,	Boskovice	
	 3.	cena	 Power	banka	–	Antonín	Rus,	Benešov	
	 4.	cena	 Permanentka	SB	s	kreditem	400	Kč	
	 	 –	Jaroslav	Girszewski,	Hajánky	u	Tišnova	
	 5.	cena	 Láhev	vína,	reklamní	předměty	–	Jiří	Roudný,	Boskovice	

Bohumil Feruga, vedoucí Městských lázní v Boskovicích
Foto: archiv Služby Boskovice, s.r.o.

Před nástupem vás proškolí náš hospi-
cový tým, na který se můžete obrátit 
kdykoliv během vaší práce. Čas, který 
dobrovolnické práci dáte, si určíte sami.

Děkujeme vám všem, kteří se roz-
hodnou věnovat část svého času.

Pokud budete mít o nabídku zájem, 
kontaktuje koordinátorku dobro-
volníků Charity Blansko na e-mailu: 
vladěna.jaruskova@blansko.chari-
ta.cz nebo na čísle 733 628 106.


