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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
l SUTERÉNNÍ PROSTORY
l celková výměra 170 m2

l samostatný vchod
l vlastní sociální zařízení
l samostatné energie
l vhodný prostor např. pro bar, 
 restauraci, kavárnu, vinárnu, 
 sklad, výrobu apod.

Více info na e-mailu: info@amica.cz
www.zamecekblansko.cz

Pf 2023

Letošní Vánoce vám přejeme 
všechny nejlepší dárky v životě 

– dar štěstí, dar zdraví, 
dar lásky a dar míru. 

Jaroslav Zoubek, 
starosta

Miroslava Holasová, 
místostarostka

Zavedená stravovací firma v Letovicích, 

K AL A SOVÁ STR AVOVÁNÍ s. r. o.,
PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCE TĚCHTO PROFESÍ:

KUCHAŘE A KUCHAŘK Y 
– požadujeme vyučení v oboru, možno i absolventy

PEK AŘE A PEK AŘK Y 
– požadujeme vyučení v oboru, možno i absolventy

POMOCNÉ KUCHAŘE A KUCHAŘK Y
Pracovní doba je od 2:00, ale je možno ji uzpůsobit  dle domluvy.

Dále také nabízíme možnost přivýdělku v brzkých ranních hodinách 
– práce přípraváře – lze vykonávat před začátkem běžné ranní pracovní doby.

Zaměstnancům nabízíme dobré finanční ohodnocení, 
práci v Letovicích a poskytujeme  zaměstnanecké výhody.

V případě zájmu volejte na tel.: 603 540 336, e-mail: kalasovainfo@seznam.cz

40
SLEVA

NA BRÝLOVÁ SKLA  
PRO ŘIDIČE 

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA!

EyeDrive®
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 DrOptikMoraviaSro   dr.optik_moravia www.doctoroptic.cz
Akce platí od 1. 11. do 31. 12. 2022 na vybrané brýlové čočky a nelze kombinovat s jinými slevami.

Wanklovo nám. 1437/4, BLANSKO, tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz
Masarykovo nám. 158, LETOVICE, tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz
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POMŮŽE PSÍMU ÚTULKU
	 Přímo	v	útulku	města	Blanska	 jsou	k	zakoupení	 stolní	a	nástěnné	kalendáře	
„Hasiči	pomáhají	útulkům“.	Tento	projekt	pomáhá	pejskům	najít	nové	domovy		
a	 jsou	v	nich	fotografie	pejsků	z	různých	útulků,	záchranných	stanic	a	hospiců	
napříč	ČR.	Cena	je	190	Kč	za	stolní	kalendář,	nástěnný	stojí	250	Kč.	Kalendáře	
je	možné	po	domluvě	vyzvednout	 i	na	 jiném	výdejním	místě	než	 je	psí	útulek.	
Děkujeme	všem,	kteří	si	kalendáře	kupujete,	polovina	částky	z	prodaných	kalen-
dářů	je	pro	pejsky	v	útulku.
Objednat si je můžete zde: 737 911 605 
Vedoucí provozu psího útulku Jarmila Jurová

Foto: Kateřina Čtvrtníčková

Charita pomáhá lidem bez domova k návratu do běžného života
	 Pomoc	lidem	bez	domova	pro	nás	není	jen	teplá	postel.	V	Charitě	Blansko	
nabízíme	komplexní	podporu	lidem,	kteří	se	dostali	do	složité	životní	situace		
a	přišli	o	střechu	nad	hlavou.	
	 „Přes	den	můžou	muži	i	ženy	přijít	do	Nízkoprahového	denního	centra	Stará	
fabrika,	kde	jim	nabízíme	zázemí,	např.	sprchu,	výměnu	oblečení	za	čisté,	po-
lévku	a	kde	společně	hledáme	řešení	jejich	situace.	V	noci	pak	pro	muže	bez	
domova	máme	každý	den	v	roce	otevřenou	v	Blansku	noclehárnu,“	přibližuje	
vedoucí	Noclehárny	pro	muže	Blansko	Jiří	Papiž.	V	noclehárně	najde	 teplo,	
klidný	spánek,	bezpečí	a	nutnou	hygienu	celkem	15	mužů.
	 Stejně	jako	o	noclehárnu,	i	o	denní	centrum	Stará	fabrika	v	zimních	měsí-
cích	stoupá	zájem.	Cílem	obou	služeb	není	jen	poskytnout	zázemí	lidem	bez	
domova,	ale	vést	je	k	tomu,	aby	se	postupně	navrátili	k	běžnému	životu.
	 „Našim	klientům	například	pomáháme	hledat	zaměstnání,	bydlení,	vyřídit	
sociální	dávky,	doklady,	nabízíme	základní	sociální	poradenství	a	zprostředko-
vání	návazné	pomoci,“	popisuje	Jiří	Papiž	a	říká,	že	má	radost	z	každého	člo-

věka,	kterému	se	podařilo	začít	znovu	pracovat	a	najít	si	bydlení.	„Vzpomínám	
například	na	muže,	který	k	nám	v	loňském	roce	přišel	s	 tím,	že	ztratil	práci		
a	tím	pádem	i	bydlení,	protože	neměl	na	nájem.	Pomohli	jsme	mu	sestavit	živo-
topis,	našel	si	novou	práci	a	postupně	se	přes	bydlení	na	ubytovně	dopracoval		
k	vlastnímu	bytu,“	vypráví	vedoucí	noclehárny.
	 Pokud	teploměr	ukazuje	méně	než	deset	stupňů	pod	nulou	a	přijdou	mrazi-	
vé	noci,	plánujeme	stejně	 jako	v	předchozích	 letech	otevřít	pro	ženy	 i	muže		
i	v	noci	Nízkoprahové	denní	centrum	Stará	fabrika.	Mrazivé	noci	tam	budou	
moci	lidé	bez	domova	přečkat	na	židlích.	„Tuto	službu	zavádíme	v	rámci	Cha-
ritní	záchranné	sítě	pro	všechny	lidi,	kteří	nemají	kam	jít.	Bude	mít	podobná	
pravidla	jak	noclehárna,“	dodává	Jiří	Papiž.	 Text: Vladěna Jarůšková
	


