
Velký úspěch dětí z MŠ Čapkova Letovice
	 Soutěž	„Jižní	Morava	čte“	pořádá	Moravská	Zemská	knihovna	Brno	ve	spolupráci	
se	 zapojenými	knihovnami	 Jižní	Moravy	a	 za	 finanční	podpory	 Jihomoravského	
kraje	a	dalších	sponzorů.	
	 V	roce	2018	se	celý	kolektiv	dětí	naší	mateřské	školy	pod	vedením	paní	učitelky	
Lenky	Kabelkové,	DiS.,	poprvé	zapojil	do	soutěže	na	téma	„Moje	obec	–	moje	město	

–	 můj	 kraj	 za	 100	 let“	 s	 výtvarnou	
koláží	s	názvem	„Přehrada	Křetínka”.	
Práce	 postoupila	 do	 krajského	 kola,		
ve	kterém	jsme	získali	1.	místo.
				V	loňském	roce	jsme	se	opět	soutěže	
zúčastnili.	Tématem	soutěže	bylo	pro	
rok	2019	„Tajemství	knihovny“.	Naše	
práce	spočívala	v	tom,	že	děti	vymys-
lely	 tajemný	 příběh,	 vyrobily	 knihu		
a	 různými	 technikami	 ji	 ilustrovaly.		
A	opět	práce	postoupila	do	krajského	
kola.	Paní	učitelka	Lenka	se	s	dětmi,	
které,	 zastupovaly	 náš	 celý	 kolektiv,	
zúčastnila	7.	12.	2019	slavnostního	vy-
hlášení	vítězů	4.	ročníku	soutěže	v	Di-
vadle	Polárka	Brno.	Ve	 své	kategorii	
jsme	opět	zvítězili!!!

Text: Iva Širůčková, 
ředitelka MŠ Čapkova Letovice
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METALŠROT LETOVICE 
(KOVOŠROT LETOVICE – Pražská 76, Letovice)

PRODEJ UHLÍ, ŠTĚRKU a PÍSKU 

UHELNÉ 
BRIKETY

TELEFON 606 664 463
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479,– 
Kč/q 

PŘÍJEM I VÝDEJ PPL a DHL

•  prodej - zapůjčení čistících strojů •
•  prodej chemie pro úklid •

www.himmer.cz
Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

HIMMER vše pro úklid
Blansko, Masarykova 868/2 na rohu s ul. Tovární

HLEDÁME BRIGÁDNÍKA 
NÁPLŇ PRÁCE: ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

18. 5. 2020 v 19:00 l Hotel Lysice
Účinkují: Jan Čenský a Ivana Andrlová l Moderuje: Aleš Cibulka

Zábavný pořad plný historek z natáčení, perliček ze zákulisí,
písniček a soutěží, autogramiáda

Cena: 280 Kč
Předprodej: Tiro Lysice, 
Informační kancelář Blansko, 
Boskovice, Letovice a Kunštát

 

 

Tříkrálová sbírka na Blanensku 
	 Charita	 Blansko	 děkuje	 vám	 všem,	
kteří	 jste	na	počátku	nového	roku	při-	
jali	 tříkrálové	 koledníky	 ve	 městech		
a	 obcích	 na	 Blanensku.	 V	 letošním		
roce	 jsme	 v	 Tříkrálové	 sbírce	 získali		
2	475	599	korun	ze	451	pokladniček.	Je	
to	o	240	966	více	než	v	loňském	roce,	
kdy	jste	nám	darovali	2	234	633	korun.
	 Významnou	část	výtěžku	Tříkrálo-
vé	 sbírky	 věnujeme	 Mobilnímu	 hos-
pici	 svatého	Martina,	pro	který	kou-
píme	nové	auto,	abychom	mohli	dále	
rozvíjet	 hospicovou	 péči	 po	 celém	
okrese	 Blansko.	 Zájem	 o	 hospico-	
vou	 péči	 na	 Blanensku	 stále	 stoupá.		
V	 roce	 2019	 pečoval	 tým	 Mobilní-	
ho	hospice	sv.	Martina	o	100	klientů,	
od	prosince	loňského	roku	jsme	z	dů-
vodu	zvyšujícího	se	počtu	klientů	při-
jali	do	hospicového	týmu	další	zdra-
votní	sestru.
	 Dále	plánujeme	za	prostředky	z	Tří-	
králové	sbírky	pomoci	seniorům	a	zdra-	
votně	 postiženým,	 rodinám	 s	 dětmi		

v	nouzi,	koupit	nové	pomůcky	do	Půj-
čovny	kompenzačních	pomůcek	a	pod-
pořit	Charitní	záchrannou	sí	–	pomoc	
nejpotřebnějším	 v	 regionu	 ve	 spolu-	
práci	 s	 farnostmi,	 městy	 a	 obcemi,	 to	
vše	dle	aktuální	potřeby.
	 Děkujeme	dárcům	za	štědrost	a	všem	
lidem,	kteří	se	na	sbírce	a	na	doprovod-
ných	tříkrálových	akcích	jakkoliv	podí-
leli.	Děkujeme	Městu	Blansku	a	Městu	
Boskovice	 za	 volné	 vstupy	 do	 bazénů	
pro	koledníky.
	 Děkujeme	 za	 odvahu	 koledovat	
skautům,	orlům,	hasičům,	studentům	

ze	 Střední	 školy	 cestovního	 ruchu		
a	 gastronomie	 v	 Blansku	 a	 z	 Vyšší		
odborné	školy	a	střední	školy	Bosko-
vice	a	všem	dalším	králům,	kteří	nám	

věnovali	svůj	čas	a	vyšli	koledovat	do	
ulic.	Velmi	si	vaší	podpory	vážíme.

Ing. Pavel Kolmačka, 
ředitel Oblastní charity Blansko


