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S M E TA N O VA 6
678 01 B L A N S KO

Poklidné prožití svátku° vánočních, 
vše nejlepší a hlavně hodně  zdraví 

v novém roce 2022 

Vám přeje Silvie Hynštová

pf 2022

AKCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB OD 1.12. - 31.12.
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NOVĚ STÁČENÉ RYBÍZOVÉ VÍNO

Veltlínské zelené 59,-
Cabernet Sauvignon 59,-
Pálava (pozdní sběr) 249,-
Rubinet (polosladké) 249,-MASARYKOVO NÁM. 11

PALIVOVÉ DŘEVO
– Buk, dub, jasan, olše, smrk, bříza
– Dřevo připravíme přesně dle vašich požadavků
– Zvolíte si délku, hrubost polen, druh dřeva a dobu dodání
– Palivo vyrábíme již 15 let, ručíme vám za kvalitu

Tel.: 775 223 287

SLEVY

Pohádkový les na Okrouhlé
	 První	 listopadový	sobotní	podvečer	
se	 les	 v	 okolí	 okrouhlecké	 pazderny		
zaplnil	 pohádkovými	 postavami.	 Ne-	
chyběli	vodníci	a	víly,	loupežnici,	čaro-
dějnice	 i	 pekelníci,	 duchové	 i	 skřítci	
z	 pařezové	 chaloupky.	 Na	 cestu	 se	
světýlky	 se	 vydala	 téměř	 stovka	 natě-	
šených	dětí.	Po	splnění	úkolů	na	všech-
ny	 čekala	 na	 výletišti	 sladká	 odmě-	
na,	 teplé	 nápoje	 i	 špekáček	 u	 táborá-	
ku.	I	přes	únavu	nikdo	domů	nespěchal	
a	u	ohně	 jsme	strávili	příjemný	večer.	
Spolek	VOKO,	pořadatel	akce,	děkuje	
všem	 ochotným	 pomocníkům	 i	 spon-
zorům.	 Text a foto: Mgr. Milena Tichá


