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CHCETE ZMĚNU? 
POMŮŽU  VÁM K ÚSPĚCHU.
Pojďme společně vkročit do nového roku, budu Vaším průvodcem 
a parťákem. Nechť se Vaše předsevzetí stane skutečností a rok 2021 
bude rokem změn, po kterých tak toužíte.

– individuální koučink
– osobní rozvoj
– mindset
– time management
– online business poradenství VA | LIFE & BUSINESS COACH

S láskou Eliška
www.whitelotus.cz

eliska@whitelotus.cz

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:
	FRÉZAŘ 5-TI OSÉ PORTÁLOVÉ FRÉZKY
	SOUSTRUŽNÍK / SEŘIZOVAČ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
	OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU, LASERU
	ÚDRŽBÁŘ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
Více informací a další volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: prace@lsletovice.cz

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

* údržba soukromé i veřejné zeleně
* realizace sadových úprav

* sezonní prodej rostlin a ostatních potřeb pro zahradu

LENTILKA
(psí útulek města Blanska)
	 1.	2.	2021	byla	po	20	hodině	přive-	
zená	MP	Blansko	stará,	hodná	feneč-
ka,	asi	kříženka	jack	russel	teriéra.	Do	
dnešního	dne	se	o	ni	nikdo	nepřihlásil	
a	 tak	 u	 ní	 stále	 probíhá	 léčba	 oušek		
a	kůže,	má	ošetřené	zoubky	ultrazvu-
kem,	je	naočkovaná,	načipovaná	a	od-
červená	 v	 útulku.	 Lentilka	 je	 ideál-	
ní	do	rodinného	domku	a	třeba	i	k	se-
niorům,	je	opravdu	moc	milá	a	strašně	
hodná.	 Fenečka	 má	 odhadem	 asi	 13	
roků,	ale	v	malém	pětikilovém	tělíčku	
je	pořád	spousta	lásky	na	rozdávání.	

Foto: Radek Opatřil

Děkujeme, že jste nám pomohli udržet 
tradici Tříkrálového koledování

	 Na	 začátku	 le-
tošního	 roku	 se	
konala	 Tříkrálová	
sbírka,	 kterou	 po-
řádá	 Charita	 ČR.	
V	Charitě	Blansko	
lidé	ve	sbírce	daro-
vali	 1	 233	 346	 ko-
run	 přímo	 do	 tří-	
králových	 kasiček	
v	obcích	a	aktuální	
částku	365	051	ko-
run	 online.	 Celko-
vý	průběžný	výsledek	Tříkrálové	sbír-
ky	na	Blanensku,	 který	 se	může	 ještě	
zvýšit	 online	 platbami,	 je	 1	 598	 397	
korun.
	 Významnou	část	výtěžku	Tříkrálo-
vé	sbírky	věnujeme	Mobilnímu	hospi-
ci	 svatého	 Martina,	 abychom	 mohli	
dále	 rozvíjet	 hospicovou	 péči	 po	 ce-	
lém	 okrese	 Blansko.	 Dále	 plánujeme	
za	prostředky	z	Tříkrálové	sbírky	po-
moci	 seniorům	 a	 zdravotně	 postiže-
ným,	rodinám	s	dětmi	v	nouzi	a	pod-
pořit	Charitní	záchrannou	sí	–	pomoc	
těm	nejpotřebnějším	v	regionu	ve	spo-
lupráci	s	farnostmi,	městy	a	obcemi.
	 V	 letošním	 roce	 vám	 kvůli	 epide-
mické	situaci	nemohli	koledníci	napsat	

naše	webové	strán-
ky	 www.blansko.
charita.cz	 a	 Fa-	
cebooku	 charita-	
blansko	a	zároveň	
do	vaší	vesnice	či	
města	 poskytnout	
křídy	 k	 napsání	
požehnání.
	 Pokud	 jste	 ne-
stihli	 přispět	 do	
tříkrálové	 kasič-	
ky	přímo,	můžete	

i	 nadále	 poslat	 svůj	 příspěvek	 přes	
bankovní	účet	na	www.blansko.chari-
ta.cz/trikralovasbirka2021.
	 Děkujeme	za	vaši	důvěru	a	podpo-
ru!	Děkujeme	vám	za	to,	že	jste	v	sou-
časné	složité	situaci	nenechali	tříkrá-
lovou	tradici	padnout!
	 Velké	díky	 také	patří	 tříkrálovým	
asistentům,	 koledníkům	 za	 roznos		
letáků,	obcím,	řetězci	prodejen	COOP	
a	 dalším	 prodejnám	 za	 umístěním		
pokladniček,	farnostem	a	všem,	kteří	
se	na	sbírce	jakkoliv	podíleli.

Text: Ing. Pavel Kolmačka, 
ředitel Oblastní charity Blansko

Foto: archiv charity

na	 dveře	 tříkrálové	 požehnání	 domu	
K+M+B+2021	 přímo.	 Proto	 jsme	 se	
pokusili	 přinést	 koledu	 online	 přes		


