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VZPOMÍNKA

S bolestí v srdci vzpomínáme…

Dne 24. října 2022 to byl rok, 
co nás navždy opustila 

paní PAVLA BENEŠOVÁ z Chrudichrom. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manžel Josef s rodinou

VZPOMÍNKA 
Čas plyne a nevrací co vzal, ale vzpomínky zůstávají dál… 

 Dne 2. 11. 2022 uplynulo 7 let, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, babička a prababička,

paní ŽOFIE LAŠTŮVKOVÁ z Benešova. 

Stále s láskou vzpomínáme také na našeho tatínka, 

pana KARLA LAŠTŮVKY z Benešova. 

Letos tomu bylo 24 roků, co nás navždy opustil.
Za tichou vzpomínku děkují děti Karel, Stanislav, Vlastimil,  

Alena, Marie a Zdena s rodinami. 

Dny
otevřených dveří
na SPŠ Sokolská

sobota 14.1.2023
9.00 - 13.00 hodin

w w w . s o k o l s k a . c z

pátek 9.12.2022
13.00 - 18.00 hodin

POT ĚŠT E S V É BLÍZK É 
DÁRK Y PRO ZDR AV Í
	Dárkové sady kosmetiky
	Vánoční balení vitamínů 
 a potravinových doplňků 
 pro dospělé i děti
	Dárkové kazety čajů

„Přejeme Vám 
hezké Vánoce“

Vánoční nabídka

BOBEŠ
PSÍ  ÚTULEK MĚSTA BLANSK A

 Od 23. 3. 2022 máme v útulku pejska RTW 
jménem Bobeš, jeho majitelka ho dostala od těž-
ce nemocného příbuzného, ale i přes veškerou 
svoji snahu ho nezvládla. Bobeš je 4 roky starý 
pes, který není zvyklý na cizí psy a lidi, pokud se 

mu cokoliv nelíbí tak upozorní zavrčením, proto ho ne-
doporučuji k dalším psům a domácím zvířatům a malým 
dětem. Majitel, který by měl o Bobeše zájem, musí mít se 
psy zkušenosti a docházet za ním do útulku aby si na něj 
zvyknul. 

Více informací: vedoucí provozu psího útulku Jarmila 
Jurová, tel.: 737 911 605
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