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PIZZERIA VENEZIA
Kpt. Jaroše 24a, 680 01 Boskovice

www.pizzeria-venezia.cz

Venezia
PIZZERIA 

RESTAURANT

PRACOVNÍ ÚVAZKY DLE OSOBNÍ DOHODY A POTŘEBY

Hledáme do svého týmu
l Kuchaře-minutkáře
l Číšníka-servírku 
 (výpomoc za bar)

l Pomocnou sílu 
 do kuchyně
l Řidiče
 na rozvoz jídla

DENNÍ MENU / VÝBĚR Z JÍDELNÍHO LÍSTKU / ROZVOZ

Tel.: 775 559 360, 516 453 977

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

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:
	SKLADNÍK / ŘIDIČ VZV
	SOUSTRUŽNÍK / SEŘIZOVAČ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
	MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
	SVÁŘEČ CO2

Více informací a další volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

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

MĚSTSKÉ KULTURNÍ 
STŘEDISKO LETOVICE, 
příspěvková organizace

Více informací na www.mks-letovice.cz

 26. 11. LIBOR ŠMOLDAS TRIO (jazz)
 27. 11. FLERET a  ZUZANA ŠULÁKOVÁ  (koncert)
  1. 12.  ŽENA ZA PULTEM 2 
  (divadlo, O. Kaiser a J. Lábus)
   7. 12. MIROSLAV DONUTIL – Na kus řeči
11. 12. ŠTÍSTKO A POUPĚNKA (pro děti)

Díky vysázeným stromkům v našich lesích 
– více než šedesát tisíc korun pro Světlušku 
	 Po	roční	pauze	připravila	společnost	
LESCUS	 Cetkovice	 další	 ročník	 akce	
zaměřené	na	výsadbu	nových	lesů,	které	
z	 důvodu	 sucha	 a	 poškození	 lýkožrou-
tem	 smrkovým	 uhynuly	 a	 musely	 být	
vykáceny.	 Za	 každý	 vysazený	 stromek	
v	rámci	akce	se	společnost	zavázala	při-
spět	Nadačnímu	fondu	Českého	rozhla-
su	s	projektem	Světluška	3	Kč.	Celkově	
se	podařilo	zasadit	více	než	20	tisíc	sa-
zenic.		
	 Sázení	se	uskutečnilo	ve	čtvrtek	7.		
a	 pátek	 8.	 října	 a	 probíhalo	 na	 třech	
místech	–	u	Ledče	nad	Sázavou,	u	Vel-
kých	Opatovic	a	v	Bruntále.	
	 Pro	obnovu	lesa	byly	použity	přede-
vším	 listnaté	 dřeviny	 s	 nejvyšším	 za-

zoru	 a	 pomoci	 personálu	 společnosti	
LESCUS	 Cetkovice,	 který	 účastníkům	
vysvětlil,	 jak	 se	 výsadba	 provádí	 a	 po	
celou	 dobu	 sázení	 byl	 nápomocen	 jak		
při	 organizaci,	 tak	při	 vlastním	kopání	
jamek.	Dobrému	výsledku	akce	pomoh-
lo	především	zapojení	několika	základ-
ních	a	středních	škol	a	účast	dalších	dob-
rovolníků.	Celkem	se	do	sázení	zapojilo	
okolo	450	účastníků.		

stoupením	dubu	a	buku	a	dále	jehličnaté	
dřeviny,	 u	 nichž	 dominovala	 borovice.	
Na	 vhodných	 stanovištích	 byl	 v	 menší	
míře	použit	 i	smrk.	Snahou	je	vytvářet	
druhově	pestré	lesy,	které	budou	schop-
né	více	odolávat	změnám	klimatu	a	no-
vým	chorobám	či	škůdcům.	
	 Účelem	 akce	 bylo	 především	 sezná-
mit	účastníky	s	aktuálním	děním	v	na-
šich	lesích,	podpořit	obnovu	lesů,	které	
jsou	 aktuálně	 důležité	 především	 pro	
plnění	 mimoprodukčních	 funkcí	 lesa	
(půdoochranná,	 vodohospodářská,	 re-
kreační	atd.)	a	pomoci	ještě	o	něco	víc	
tím,	že	podpoříme	Světlušku,	která	po-
máhá	nevidomým	lidem.
	 Sázení	probíhalo	za	odborného	do-	

	 I	přes	deštivé	a	chladné	počasí,	které	
bylo	první	den,	se	díky	velkému	pracov-
nímu	úsilí	všech	účastníků	podařilo	cel-
kem	vysadit	20	150	nových	stromečků.	
	 Všem,	kteří	 se	do	akce	zapojili,	po-
mohli	 při	 její	 realizaci,	 podpořili	 naši	
snahu,	a	především	vysazovali	stromky	
pro	Světlušku,	patří	velký	dík.	

Text: Ing. Petr Martinec
Foto: archiv LESCUS

GALERIE DOMINO
Vás	srdečně	zve	na	prodejní	výstavu	obrazů

MALOVÁNÍ PRO RADOST
pod vedením Jiřího Hlouška

Úvodní	slovo:	Ing.	arch.	Jiří	Hloušek
Kulturní	program:	Ing.	Jozef	Gabarik	–	akordeon

Vernisáž se koná v pátek 12. listopadu  2021 v 17.30 hod.
Výstava bude otevřena do neděle 28. listopadu 2021

v době Po–Pá 9.00–15.00 hod., So 9.00–11.00 hod. , Ne 14.00–17.00 hod.
Galerie	Domino,	Havírna	55	(u	čerpací	stanice	Shell),	679	61	Letovice


