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Informace
k místním poplatkům

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
doufám, že jste všichni obdrželi květnové číslo Letovického
zpravodaje. I když jsme dříve deklarovali roznos všem domácnostem zdarma, není v nynější době, plné bezpečnostních
opatření, vůbec snadné tento slib splnit. Dubnové číslo kvůli
zákazu ministerstva zdravotnictví roznášela místo České pošty Česká distribuční, která má specifickou databázi domácností a bohužel asi do 10% domácností nedoručuje vůbec. Tento úvodník píšu 15. dubna a stále nevím, která firma bude roznos květnového čísla zajišťovat. Každopádně se můžu zaručit, že drtivá většina občanů Letovic zpravodaj obdrží. Pokud
se tak nestane, dejte nám prosím vědět, abychom to mohli napravit. Pro veškerou komunikaci ohledně Letovického zpravodaje byl zřízen e-mail: zpravodaj@mks-letovice.cz.
Vzhledem k poptávce starších občanů města připravilo naše TIC základní přehled řemesel, služeb a lékařů v Letovicích.
I v dnešní době internetu a online katalogů je třeba myslet na
ty, kteří nemají možnost do těchto virtuálních seznamů nahlížet. Jelikož jde o pilotní projekt našeho zpravodaje a v současné době restrikcí je třeba živnostníky podpořit, telefonní
kontakty budou uveřejněny zdarma. Příští přehled řemesel
a služeb bude pojatý všestranněji a bude zpoplatněný dle platného ceníku inzerce Letovického zpravodaje. Pokud bylo na
některou firmu z nabídnutých kategorií omylem zapomenuto, není to úmyslné. Na zveřejnění není právní nárok.
Pořádání kulturních akcí není momentálně možné, ale jelikož má řada z vás zakoupené vstupenky na některé pořady,
vyjednáváme náhradní termíny. Divadelní představení Klíče
na neděli (spolek Háta Praha) se uskuteční v pátek 4. září 2020
a hra Když se zhasne (Šmoldas a spol.) bude odehrána ve středu 13. ledna 2021. Dnes je zřejmě jisté, že v květnu žádné kulturní akce neproběhnou, proto ani neinzerujeme jejich nabídku. Kulturní přehled, včetně termínů přeložených akcí, přineseme v červnovém čísle.
Touto cestou děkuji všem, kteří se zasloužili na tvorbě a distribuci dubnového čísla Letovického zpravodaje. Když jsem
u slov chvály, velmi rád bych také poděkoval zaměstnancům
MKS Letovice, kteří na základě poptávky občanů a organizací
ušili přes tisíc roušek. Pokud by bylo v této oblasti třeba další
pomoci, MKS je k dispozici.
Nemůžu opomenout nabídku výlepu plakátů na plakátovací plochy MKS, kde je díky absenci pozvánek na kulturní pořady dostatek místa a vaše inzerce bude tedy výrazně viditelnější než za běžného provozu.
Závěrem přeji všem pohodové jarní dny a hodně zdraví! Budu se těšit na osobní setkání na akcích MKS Letovice!
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice
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Katalog
řemesel a služeb

Finanční příspěvek
občanům Letovic
Rada města Letovice schválila 200 000 Kč na pomoc občanům, kteří se z důvodu opatření vlády k nouzovému stavu
dostali do tíživé sociální situace (max. 20 000 Kč na žádost).
Občané Letovic, kteří se dostali z výše uvedeného důvodu
do finanční tísně a jejich situaci neřeší stát, mohou podat na
Městský úřad Letovice žádost o finanční příspěvek. V žádosti je třeba uvést jméno a příjmení žadatele, datum narození,
místo trvalého pobytu, telefon, popsat svoji situaci a žádost
podepsat. Žádost můžete poslat poštou nebo ji můžete vložit
do schránky, která je umístěna u vstupních dveří úřadu, případně ji můžete poslat naskenovanou e-mailem na adresu
podatelna@letovice.net.
Žádost bude předána sociálním pracovníkům, kteří posoudí, zda nelze čerpat pomoc od státu. V případě, že ji lze čerpat, poradí vám, kam se obrátit. V případě, že není jiné řešení, bude vaše žádost předložena k vyjádření sociálně zdravotní komisi a následně o příspěvku rozhodne Rada města
Letovice.
Rada města Letovice

Krizová pomoc pro
občany města Letovice
včetně místních částí
V souvislosti se šířením koronaviru Městský úřad Letovice nabízí podporu osamělým a znevýhodněným občanům
Letovic a místních částí, kteří nejsou schopni sami prostřednictvím rodiny, přátel, sousedů zajistit donášku nezbytných
potřeb (potraviny, léky, drogérie). U vyzvedávání léků je nutná domluva s ošetřujícím lékařem.
V případě, že se nacházíte v uvedené situaci, můžete volat sociálním pracovníkům

Městského úřadu Letovice
v pracovní době na telefonní číslo
516 482 254, 516 482 253.
Služba je nabízena zdarma.
Městský úřad Letovice také poskytuje v rámci sociální
práce pomoc a poradenství pro občany, kteří se ocitli v tíživé situaci v souvislosti s nouzovým stavem.
Pokud potřebujete roušky, je možné se také obrátit na sociální pracovníky.
| 01

Slovo starosty
Vážení občané,
současná situace je velmi nepříjemná z mnoho pohledů. Všeobecné obavy jak z nemoci, tak z jejích ekonomických následků nejsou jistě příjemné. Řešení zdravotní stránky jde
mimo úřad a nemáme jak je ovlivnit. Potěšující je, že plošné testování
v našem domově seniorů je s výsledkem u všech negativním a nezbývá
než si přát, aby to tak bylo i nadále.
Rada schválila několik důležitých změn v rozpočtu – navýšení položky krizové řízení o 100 000 Kč (dezinfekce atd.) a vytvoření nové položky 200 000 Kč na pomoc sociálně potřebným (podrobnosti v samostatném článku). Dále se rada usnesla na odpuštění nájmů těm, kteří museli uzavřít nebo přerušit
svoji činnost z nařízení vlády. Nebudou muset o nic žádat.
Částka za nájem jim bude vrácena za celou dobu těchto omezení.
Moc bych chtěl poděkovat Vodárenské akciové společnosti
(VAS, a. s.) za dar ve výši 25 000 Kč na náklady spojené s ochranou proti koronaviru. Tohoto krásného gesta si velice ceníme.
Co se nás ale velmi dotkne, jsou ekonomické dopady. Očekávaný propad v příjmech měst bude velmi výrazný. Je jistota, že budeme muset najít i rezervy. V současnosti na tom rada
intenzivně pracuje a o výsledku vás budu informovat. Jsem
ale rád, že se rada shoduje na tom, že se pokusíme zrealizovat
všechny investiční akce, u kterých to bude možné.
I za času koronaviru se práce ve městě nezastavila. Ulice
9. května je předána a myslím, že se velmi povedla (viz. obr. 1).

Na horním úseku není dokončeno několik metrů chodníku,
a to z důvodu, že E-ON nemůže z nařízení vlády dělat opravy,
které by vedly k přerušení dodávek elektřiny, a tudíž nelze
dělat přeložku sloupu. V následujícím období bude tato ulice
také osazena zelení.
Na Novém městě před hasičskou zbrojnicí probíhá oprava
přivaděče vody. Tato oprava za více než 3 miliony byla taktéž
nuceně přerušena. Bohužel tady toto zdržení, řádově o měsíce, může mít za následek i to, že rekonstrukce celého Nového
města bude přesunuta až na příští rok.
V mateřské škole na Čapkově ulici jsme naopak využili situace a započali s kompletní rekonstrukcí již velmi zdevastované terasy (viz. obr. 2). Tato akce za cca 1,4 milionu byla už
velmi potřebná a i nález školní inspekce prakticky znamenal
její nevyužívání.
Jsem velmi rád, že se po dlouhých bojích povedlo zrealizovat opravu svodidel u bytovek při výjezdu z ulice Bártova
(obr. 3) a zároveň umístit zrcadlo při výjezdu z ulice Alšova na
ulici Bártovu. Nevím proč, ale jednání o umístění například
zrcadel do nepřehledných křižovatek se až příliš často setkává s odporem ze strany úřadů a policie.
Velice utěšeně pokračuje výstavba bytových domů na ulici
Komenského (obr. 4), kde ve dvou dvoubytovkách vznikne
přes 80 bytů. Je téměř dokončen plyn na ulici Zámecké a snad
tam už brzy nebudou dopravní omezení. Velice pokročily
i opravy Masarykovy střední školy.
Po více jak roce jsme obdrželi rozhodnutí z boskovického
úřadu na opravu mostu na ulici Halasova a rozjedeme soutěž
na jeho opravu. Zadali jsme přípravu oprav ulic Smetanova,
U Hájku, Čapkova a Bohuslava Martinů. To jsou všechno ulice,

Opravená ulice 9. května (obr. 1)

Rekonstrukce terasy v MŠ Čapkova (obr. 2)

Opravená svodidla u bytovek při výjezdu z ulice Bártova (obr. 3)

Výstavba bytových domů na ulici Komenského (obr. 4)
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Rada města
kde dojde prvně k opravě vodovodu a následně k opravě povrchů. Vše koordinujeme s VAS Boskovice. Ještě v letošním
roce by mohl být opraven vodovod ulice Smetanova.
Stejně asi jako každý bych velice uvítal konkrétnější informace o tom, kdy a co a za jakých podmínek bude umožněno
otevřít. Jako příklad uvádím městské koupaliště, kde si nedovedu představit, že budou povinné roušky, ale bude se smět
koupat. Město ale musí před otevřením zainvestovat několik
set tisíc korun, a kdyby pak nešlo koupaliště otevřít, bylo by to
velice nepříjemné. Takových příkladů je více a není jednoduché se rozhodovat. Samozřejmě budeme rozhodnutí vlády respektovat. Prosím občany o pochopení, že kroky k otevření
koupaliště budeme činit, až když budeme vědět, že je reálné
bazén otevřít. Předpokládám, že definitivní rozhodnutí padne
začátkem června.
Na závěr bych chtěl znovu a znovu poděkovat vlastně všem.
Protože se jednoznačně ukázalo, že jako společnost umíme být
velice empatičtí, dokonce i velmi disciplinovaní. Lidé si dokáží velice účinně a rychle pomoci sami a to je velice pozitivní
zjištění. Doufejme, že zákazy a nařízení budou moci skončit
dříve, než se stanou nesnesitelnými.
Mgr. Petr Novotný

Rada města Letovice na své schůzi dne 18. 3. 2020 projednala body dle následujícího programu:
1. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města
Letovice za rok 2019
2. Příprava areálu městského koupaliště na letní sezónu
2020
3. Kontrola úkolů
4. Vystoupení vedoucích odborů
5. Rozpočtová opatření
6. Dispozice s majetkem města
7. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 30. 3. 2020 projednala body dle následujícího programu:
1. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 8. 4. 2020 projednala
body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů

Společenská rubrika

2. Vystoupení vedoucích odborů

Vážení spoluobčané, vzhledem k nouzovému stavu, kdy
s ohledem na Vaše, ale i naše zdraví, se až do zklidnění situace
nemohou uskutečňovat návštěvy jubilantů, Vás prosíme o trpělivost. Všichni jubilanti budou dodatečně navštíveni a zároveň i zveřejněni ve zpravodaji.
Všem Vám přejeme pevné zdraví a optimismus.
Sbor pro občanské záležitosti

4. Informace o správě bytového a nebytového fondu města

Dodatečně blahopřejeme a děkujeme za celoživotní práci
panu Jaroslavu Burgerovi, který se dožil v měsíci únoru 75 let.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Janík Jiří, Albína Krejčího, ve věku 85 let
Pospíšil Zbyněk, V Domkách, ve věku 79 let
Štulpa Vlastimil, Zámecká, ve věku 44 let
Ochrana Zdeněk, Čapkova, ve věku 87 let
Sychra Petr, Nová, ve věku 62 let
Klusák Jiří, Rekreační, ve věku 63 let
Kosmáková Marie, Meziříčko, ve věku 92 let
Portl Josef, Albína Krejčího, ve věku 81 let
Hoder Bořivoj, Bártova, ve věku 98 let

Čest jejich památce!

3. Dispozice s majetkem města
5. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
6. Různé
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-radymesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usnesenizastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Vycházky
s radními zrušeny
Vážení občané,
bohužel vzhledem k současné epidemiologické situaci nejsme schopni stanovit harmonogram vycházek s radními
na letošní rok.
Nikdo z nás v tuto chvíli netuší, kdy se postupnými kroky
budeme vracet do „normálu“.

Poděkování
Naše maminka, paní Marie Kosmáková, strávila poslední
dějství svého života v Nemocnici Letovice. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat sestřičkám a celému personálu z oddělení A a B, kde byla na sociálním lůžku, za veškerou péči,
kterou jí věnovali. Naše díky patří i panu Mgr. A. Sedlákovi za
jeho duchovní a psychickou podporu. Velká poklona a poděkování za vstřícnost a lidský přístup paní ředitelce MUDr. Drahoslavě Královcové.
Rodina Kosmákova

Mrzí nás, že se neuvidíme osobně, ale na prvním místě je
zdraví nás všech a respektování omezení, která jsou nastavena. Z těchto důvodů rušíme plánované termíny na letošní
rok. V příštím roce už snad bude zase vše OK a opět se spolu
sejdeme a dáme řeč.
Pro případné dotazy či náměty ke zlepšení v rámci vašeho bydliště nás prosím mezitím kontaktujte e-mailem na:
daniela.ott@seznam.cz nebo bocekf@seznam.cz
Děkujeme za pochopení a držte se, protože #spolecnetozvladneme.

Daniela Ottová a Mgr. František Boček
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Město Letovice informuje
Přistavování velkoobjemových kontejnerů na domovní odpad v roce 2020
V letošním roce budou kontejnery rozmísťovány stejným způsobem jako v předchozím období. Podle níže uvedeného
rozpisu budou přistavovány na jednotlivá místa, vždy v sobotu, počínaje dnem 11. 4. 2020. Kontejnery budou přistavovány na
jednotlivá místa pouze jednou ročně, a to počínaje koncem jara, aby se do zimního období pokrylo celé území. Kontejner
bude na místě 4 hodiny a přítomný pověřený pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je
systém určen, to je domovní a objemný odpad pouze od občanů. Nadále platí, že nebezpečný odpad (akumulátory, televizory,
barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich) se může celoročně bez poplatku uložit na sběrný dvůr, který je v místě
bývalé skládky na Červeném vrchu.
7.00 – 11.00 hodin

8.00 – 12.00 hodin

9.00 – 13.00 hodin

10.00 – 14.00 hodin

2. 5.

B. Martinů

J. Haška – CSSML

Česká

U Hájku

9. 5.

P. Fr. Krchňáka

Pražská – Žlíbek

Rekreační

Boční – střed ulice

16. 5.

Zámecká – dole

U Královce

Nová

9. května – dole

23. 5.

U Zámku

Smetanova

V Domkách

Havírna – restaurace

30. 5.

Jasinov – u nádrže

Slatinka – Údolní

Zboněk

Novičí

5. 9.

Chlum – Chlumská

Kochov – točna

Zábludov

Chlum – v obci

12. 9.

Babolky

Lhota

Kladoruby

Slatinka – točna

19. 9.

Klevetov

Třebětínské nám.

Podolí

Jasinov – Ořechov

26. 9.

Dolní Smržov

Kněževísko

Borová

Meziříčko

Informace k místním poplatkům
Městský úřad Letovice
do odvolání nepřijímá platby v hotovosti.
Úhrady lze uskutečnit:
• bezhotovostně na účet města Letovice
• prostřednictvím platebního terminálu u okna Městského
úřadu Letovice (druhé okno vpravo od vchodu do budovy),
a to ve stanovené úřední hodiny (pondělí, středa 14.00 až
16.00 hodin)
• v pozdějším termínu (po odvolání nouzových opatření).

Podklady pro úhradu místních poplatků a nájmu za hrobové místo:
• číslo účtu města Letovice: 820631/0100
• variabilní symboly:

- poplatek za komunální odpad:
• rodné číslo osoby, za kterou je poplatek hrazen (týká se poplatníků s trvalým pobytem v Letovicích nebo místních částech). Bude-li jednou částkou hrazen poplatek za více osob,
uveďte zbývající rodná čísla do zprávy pro příjemce nebo je
sdělte e-mailem: mu.zednikova@letovice.net
• speciální číslo přidělené správcem poplatku (týká se poplatníků vlastnících byt, rodinný dům nebo stavbu určenou k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba)

- poplatek ze psa: 315039xxxx, kde xxxx je číslo psí známky
- poplatek z ubytovací kapacity (za období do 31. 12. 2019):
3150031
- poplatek za rekreační pobyt (za období do 31. 12. 2019):
3150034
- poplatek z pobytu (od 1. 1. 2020): 3150044
- poplatek ze vstupného: 3150048. U těchto poplatků uveďte
současně specifický symbol, kterým je identifikační číslo
plátce nebo RČ, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající
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- nájem hrobového místa: 311014xxxx, kde xxxx je číslo
smlouvy o nájmu.
V případě, že v souvislosti s opatřením vlády nejste schopni
z důvodu poklesu příjmu uhradit místní poplatky nebo nájem
za hrobové místo ve stanovených termínech, řešte tuto situaci se správcem místních poplatků (telefonicky: 516 482 222,
e-mailem: mu.zednikova@letovice.net).
Finanční odbor

Oprava okružní křižovatky
V době od 18. 5. 2020 do 18. 7. 2020 se předpokládá provádění opravy okružní křižovatky na I/43 v Letovicích. V rámci provádění opravy bude doprava po I/43 dotčena částečnou uzavírkou s objížďkami ve směru na Brno po ulicích
Nádražní a Tyršova a ve směru na Vanovice přes ulice Zámecká, Komenského a Družstevní.
Ing. Milan Přindiš, vedoucí technického odboru

OZNÁMENÍ
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE, z.s.
oznamuje svým členům, že z důvodu současné situace se
ruší plánované akce na měsíc květen a červen 2020.
Jedná se o tyto akce:
- koupání v Kuřimi 12. května 2020
- koupání v Boskovicích 26. května 2020
- RHB Blansko 5. června 2020
- zájezd 9. června 2020
Termín schůzky na Vysočinu bude včas zveřejněn, informace budou ve vývěsce, zpravodaji, na našich internetových stránkách nebo telefonicky u předsedkyně spolku.
(www.novesdruzenizp.cz)
Za výbor NSZdP, z.s. předsedkyně Ing. Jaroslava Konůpková

Napsali jste nám
Poděkování hasičům
Milí hasiči,
děkuji Vám tímto za pomoc při požáru domu číslo 16 na Třebětínském náměstí. Bylo to v pátek 13. března. Víte, nám seniorům se často stává, že všechno víme, všechno známe a máme
dost času k tomu, abychom Vám to vysvětlili. To vše rázem
zmizí ve chvíli, kdy se dozvíte, že vám hoří střecha. Náhle je
z vás ubohý starý chudák, třesoucí se a k nepotřebě. A pak jste
tu zde Vy, hasiči. Rychlé, přesné pohyby, klid. Je to obrovská
úleva, že je zde někdo, kdo se postará.
Pak je tu ještě jedna věc, kterou jsem nevěděla. Vy hasiči
máte na helmě napsáno svoje jméno. Nevím, kdo to vymyslel,
ale je to geniální. Ten vedle mne se jmenoval Dvořáček. Pro
člověka v šoku je to nesmírně důležitá informace. Ne nějaký
bezejmenný hasič, ale pan Dvořáček přišel, aby nám pomohl.
Není důležité, že v civilu a bez helmy bych ho asi nepoznala.
Podstatné je, že v té chvíli víte, kdo vám pomáhá, máte pocit, že
vás zná. Byli tam také dva policisté a docela se divili, že jsem si
je spletla. Právem se divili, nebyli si vůbec podobní. Měli jen
stejný nápis Policie na bundičkách. Když jste v šoku, vidíte jen
ten nápis.
Pan Dvořáček mi řekl, že v tomto domě už jednou hasil. Znovu jsem si připomněla, jak jsme jim tehdy byli všichni vděční.
Můj otec tehdy stále opakoval, že ti hasiči byli tak obětaví, dělali daleko víc, než museli. Tehdy po požáru přijeli ještě dvakrát a pomáhali nám vyklízet to spálenisko. Je to už 26 let.
Takže, milí hasiči, určitě to víte, ale stejně Vám to zopakuji.
Nám obyčejným lidem nejste lhostejní. Vždycky, když slyšíme Vaše auta, srdce se nám na chviličku zastaví. Pomyslíme
na Vás i na ty, kteří si Vás zavolali. Ale my, kteří jsme Vaši pomoc potřebovali a přijali, my k Vám cítíme obrovskou vděčnost. Je to vděčnost tak silná, že se o ni můžete opřít. Přála bych
si, abyste si to napsali na nástěnku. Jenže nevím, jestli nějakou nástěnku máte.
Zdena Coufalová

Kulturní přehled
MKS Letovice / Kulturní dům
Nová 71 / 1, tel.: 516 474 422, mobil: 774 497 437
e-mail: info@mks-letovice.cz, www.mks-letovice.cz
tel.: vstupenky 739 396 535, ekonomka: 516 476 786
Zajišťuje předprodej vstupenek na pořádané kulturní pořady.
Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 3 dny
před konáním akce.
Divadelní představení změna termínu:

Klíče na neděli (26. 3. 2020) – nový termín 4. 9. 2020
Když se zhasne (28. 4. 2020) – nový termín 13. 1. 2021
Zakoupené vstupenky i rezervace zůstávají v platnosti.
Pokud by vám náhradní termín nevyhovoval, můžete zakoupené vstupenky vrátit v Kulturním domě v Letovicích a rezervované vstupenky zrušit na tel.: 516 474 422, 739 396 535.
Vstupenky zakoupené přes internet vyřizuje paní Bc. Jana Zemánková: 775 568 303, zemankova@mks-letovice.cz
Pro ostatní zrušené akce v březnu, dubnu a květnu budeme
vyjednávat náhradní termíny.

Knihovna
Otevření knihovny
Městská knihovna Letovice po ukončení nouzového stavu
bude opět otevřena od 11. května 2020. V současné době
probíhá v knihovně revize a aktualizace knihovního fondu. Dále se natírají okna na celé budově. Tyto práce byly
původně plánovány na prázdniny, ale jelikož je stihneme
dokončit nyní, přes léto nebude nutné knihovnu zavírat.
Po otevření bude zajištěna bezpečnost (dezinfekce apod.)
a ochrana čtenářů. V kooperaci s dotčenými orgány vypracujeme nová pravidla provozu, která s sebou ponesou mimo jiné i určitá omezení provozní doby. Sledujte naše webové stránky a FB, najdete tam aktuální informace.
Děkujeme za pochopení!

Oddělení pro dospělé
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovna@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna

Otevírací doba oddělení pro dospělé
Pondělí: 9.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin
Úterý: 12.30 – 16.30 hodin
Středa: 12.30 – 18.00 hodin
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 9.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hodin

Oddělení pro děti
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna

Otevírací doba oddělení pro děti
Pondělí: 12.30 – 16.30 hodin
Úterý: 12.30 – 16.30 hodin
Středa: 12.30 – 16.30 hodin
Čtvrtek: 8.00 – 12.00 hodin
Pátek: 12.30 – 16.30 hodin

Knihovna pod stanem jinak!
1. května – 6. června 2020
Knihovna pod stanem v Kladorubech se v letošním roce
uskuteční jinak. Výzva pro
všechny nadšené účastníky
každoroční akce, zkuste si
udělat Knihovnu pod stanem
doma. V obýváku z křesel,
v kuchyni pod stolem, za
pěkného počasí klidně na
zahradě. Fantazii se meze
nekladou a vaše děti určitě budou vědět, jak na to. A teď už jen
stačí najít to správné místo a začít. Samozřejmě si přečtěte
něco pěkného, můžete si zahrát divadlo, zazpívat a k tomu si
nachystat něco dobrého. Nezapomeňte se vyfotit a poslat
nám, jak jste si letos Knihovnu pod stanem užili u vás doma.
Fotografie zveřejníme na našich webových stránkách a facebooku. Děkujeme všem účastníkům, nejoriginálnější domácí
stanování odměníme.
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Turistické informační centrum
TIC Letovice, Tyršova 2, 679 61 Letovice
tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.cz

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež

Stanovení podmínek
pro podávání žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání
Ředitelky mateřských škol Čapkova, Komenského
a Třebětínská po dohodě se zřizovatelem městem Le-

®

Otevírací doba:

1. ČERVNA – 15. ZÁŘÍ
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin
Sobota – Neděle:
9.00 – 13.00 hodin

16. ZÁŘÍ – 31. KVĚTNA
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hodin

Turistické informační centrum
poskytuje následující informace:
• informace o turistických zajímavostech, památkách
a atraktivitách města Letovice, Mikroregionu Letovicko
a regionu Boskovicko
• informace o kulturních akcích
• informace o možnostech sportovního vyžití
• informace o stravovacích a ubytovacích možnostech
(volné kapacity Vám rádi telefonicky ověříme)
• tipy na výlety jak pro pěší turisty, tak pro cykloturisty
• vyhledávání autobusových a vlakových spojů, informace o Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje
• informace o firmách, podnikatelích a službách
• další informace nejen z oblasti cestovního ruchu
Informace poskytujeme bezplatně.

Služby
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

veřejný internet (k dispozici jsou dva počítače)
černobílé kopírování A4, A3
černobílý a barevný tisk A4
skenování
kroužková vazba do plastových hřbetů
laminace dokumentů – max. A4
rezervace a prodej vstupenek na kulturní akce pořádané Městským kulturním střediskem Letovice
prodejní místo sítě Ticketportal a Ticket Art (možno zakoupit vstupenky na akce konané po celé České republice)
předprodej vstupenek na vybrané akce v regionu
prodej turistických map, pohlednic, turistických známek, turistických vizitek, magnetek, keramických suvenýrů
prodej publikací o Letovicích a Mikroregionu Letovicko
průvodcovské služby v historické lékárně nacházející se
v Nemocnici Letovice

Poskytované služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku.
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tovice a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, vyšším a jiném vzdělávání
(školský zákon) stanovují následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2020/2021.
V souladu s aktuálními opatřeními MŠMT upřesňujeme podmínky k zápisu do letovických mateřských
škol pro školní rok 2020/2021 platné od 7. dubna 2020
Zápis se bude konat bez osobní přítomnosti dětí v prodlouženém termínu ve dnech 4.– 16. května 2020.
Podání žádostí proběhne bez osobní přítomnosti dětí
a zákonných zástupců. Podepsané Žádosti lze podat těmito způsoby:
· Datovou schránkou
· E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
· E-mailem – scan originálu
· Poštou, nebo vložením přímo do poštovní schránky

u jednotlivých MŠ
Tiskopis Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.
K Žádosti je třeba doložit následující:
· Čestné prohlášení o očkování (tiskopis naleznete na

webových stránkách jednotlivých mateřských škol).
Podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
je splnění povinnosti pravidelného očkování podle
zákona o ochraně veřejného zdraví. Tato povinnost se
netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře!
· Kopii očkovacího průkazu.
· Potvrzení o trvalém pobytu dítěte, které zákonný zá-

stupce obdrží na MěÚ Letovice.
· Prostou kopii rodného listu.

Po doručení Žádosti a dokumentů budeme zákonné
zástupce prostřednictvím e-mailu uvedeného v Žádosti
informovat o přidělení registračního čísla a dalším postupu.
Případné dotazy k přijímacímu řízení zasílejte na
e-mailové adresy jednotlivých mateřských škol.
Kontakty jsou zveřejněny na webových stránkách
jednotlivých mateřských škol.

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Zateplení budovy a rekonstrukce
topného systému Masarykovy
střední školy spěje do finále
V minulém roce byly v Masarykově střední škole Letovice
započaty práce na zateplení budovy, rekonstrukci otopné soustavy a její regulaci a instalaci vzduchotechniky.
Zahájení prací předcházely tři roky administrativních a odborných příprav celého projektu, komunikace se Státním fondem životního prostředí a postupné schvalování projektu v orgánech zřizovatele školy – Jihomoravského kraje. Projekt podporovali představitelé našeho města, pan starosta Petr Novotný a paní radní Daniela Ottová, a náměstek hejtmana JmK,
pan Jan Vitula. A tak se nakonec podařilo získat schválení
dotace orgány JmK na přípravu projektu ve výši 600 tis. a na
jeho realizaci ve výši 21 milionů Kč. Operační program životní
prostředí financuje akci částkou 7,5 milionů Kč.
Důvodem nezbytnosti řešení topného systému školy byly
dlouholeté potíže se značně opotřebeným systémem topení
a postupně kolabujícími tepelnými zdroji. V některých učebnách bylo nutno v chladných dnech přitápět mobilními topidly. Před zahájením realizace projektu pracovala poslední ze tří
zastaralých kogeneračních jednotek, a to na polovinu výkonu.
Ve veřejné zakázce na zhotovitele stavby zvítězila firma
Letostav, s.r.o. Letovice, která zahájila realizaci stavby v říjnu
loňského roku. Prioritou školy bylo minimalizovat dopady
celé akce na vyučovací proces. Proto se největší rozsah prací
technologické i stavební části v učebnách a na chodbách odehrával v odpoledních hodinách a zejména byl kumulován do
období školních prázdnin a navazujícího ředitelského volna.
Nouzový stav z důvodu koronavirové epidemie, který ochromil život celé společnosti i naší školy, přinesl paradoxně pro
tento projekt jeden benefit – zrušení časového omezování práce zhotovitele vzhledem k nepřítomnosti žáků, většiny učitelů a některých zaměstnanců v budově.
Co škola díky projektu získá? Nové topné zdroje v podobě výkonných tepelných čerpadel, kogeneračních jednotek a kondenzačních kotlů. Chytrou regulaci vytápění, která umožní
nastavit teplotu i plán vytápění pro každou učebnu i místnost.
Zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy vlivem zateplení. Monitoring hladiny oxidu uhličitého v učebnách pomocí
senzorů, které zapnou automaticky větrání po zvýšení jeho
koncentrace nad kritickou mez. Tzv. freecooling, který umožní v horkých letních dnech vzduch v učebnách ochlazovat.
Další možnosti relaxace žáků v nové odpočinkové zóně. Nový
„kabát“ budovy v podobě elegantní fasády v původním funkcionalistickém stylu. Efektivní a hospodárné vytápění a úspory v energiích.
Předpokládaný termín kolaudace stavby je červenec 2020.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie pod
názvem: „Zateplení obálky budovy MSŠ Letovice, rekonstrukce
tepelného zdroje včetně otopné soustavy“ – OPŽP 2014 – 2020,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009029.
Helena Marešová, ředitelka školy

Fasáda současnost
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Město podpořilo
zviditelnění tradice
Masarykova střední škola Letovice se stala nositelkou
tradice „Keramika – kamenina na Letovicku a Kunštátsku“,
která je zapsána do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. V současnosti paní
Martina Brtnická – učitelka praktického vyučování keramických oborů školy – připravuje podklady pro podání žádosti o zápis uvedené tradice do Seznamu nemateriálních
statků České republiky.
Jde o významnou tradici Letovicka, která si zaslouží pozornost veřejnosti. Proto Masarykova střední škola požádala Radu města Letovice o uvolnění jedné místnosti v budově
Tyršova 2 za účelem zviditelnění této tradice a stálé výstavy
keramických a kameninových výrobků studentů uměleckých oborů školy.
Město tento projekt podpořilo a v současnosti probíhá rekonstrukce budoucí výstavní místnosti ve spolupráci s panem ředitelem Kulturního domu Letovice Tomášem Pléhou.
Do rekonstrukce měli být zapojeni mistři a žáci MSŠ Letovice – oborů elektrikář a zedník. Předpokládané datum ukončení rekonstrukce je květen 2020, ale vzhledem k současné
karanténě bude výstavní místnost zpřístupněna později.
Helena Marešová, ředitelka školy

Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Mateřské centrum Veselý Paleček
Název projektu: Letovice – místo pro růst dětí i rodičů
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010396

Z rodičovské...
...do práce

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020

Z rodičovské do práce – Podpora zaměstnanosti v MAS
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010326
je spolufinancován Evropskou unií
Kontakt:
Bc. Lenka Šebelová
MC Veselý Paleček Letovice
E-mail: mc.palecek.letovice@gmail.com
Mobil: 723 709 963
https://palecek.webnode.cz/

7.– 10. 7. 2020 / herna MC Paleček

Po stopách Ropáka
Ropák je tajemný tvor, který si libuje v dnešní znečištěné krajině. Pojďme po jeho stopách a zažijme dobrodružství, při kterém si hravou formou ukážeme, jak můžeme chránit naše životní prostředí. Čekají nás tajemné výpravy i zábavné pokusy.
13.– 17. 7. 2020 / herna MC Paleček

112 v ohrožení života
Policejní zásah, sanitka, hasičský výjezd... Buď hrdinou
a pojď do akce!
20.– 24. 7. 2020 / herna MC Paleček

Divadlobraní
Divadlo plné tajemství i masek... Kdo z nás někdy nechtěl
být někým jiným? Vyzkoušíme, jaké to je být hrdinou, dámou nebo klidně padouchem...
27.– 31. 7. 2020 / herna MC Paleček

Psí detektiv
Když se ztratí pes, rozhodne se ho jeho přítel hledat. Kde jen
může být? Na cvičáku, v útulku, v lese i ve městě. Najdou se
nebo ne? A co bude následovat? Pro milovníky pejsků všech
velikostí.
3.– 7. 8. 2020 / herna MC Paleček

Putování vesmírem
Naše sluneční soustava je plná překvapení, ale i nástrah
a my zkusíme nahlédnout do její nekonečnosti. Podíváme
se na planety a po cestě získáme i nějaké kamarády.

Milé maminky,
víme, že mateřská a rodičovská péče o naše děti je krásné „povolání“ plné radosti
i obav. Čas s dětmi velmi rychle utíká a my vás chceme podpořit ve vašem návratu z rodičovské do zaměstnání, a to nejen v rámci orientace na trhu práce, rekvalifikačních kurzů, ale také získání sebedůvěry a možností sdílet obecné zkušenosti a pocity s ostatními maminkami. Uvědomujeme si, že většina z vás nemá
možnost hlídání vašeho dítěte a tak vám ho nabízíme my v našem mateřském
centru Paleček v době, kdy se budete aktivně vzdělávat v našem projektu. Kontaktujte nás a společně to zvládneme.

S čím vám můžeme pomoci:
Komplexní individuální poradenství
- kariérní poradentství a tvorba kariérního plánu (zhodnocení životní situace,
plány, priority, vize, silné a slabé stránky, zkušenosti aj.)
- metody a nástroje hledání zaměstnání v regionu, tvorba CV, motivačních
dopisů aj.
- nabídka možností rozvoje kvalifikace a kompetencí
Motivační aktivity
- zvýšení míry motivace pro zapojení se na trh práce na základně předem
stanovených technik dle osobnosti každé maminky
Vzdělávací aktivity
- komplexní program pro rozvoj měkkých kompetencí pro zvýšení
zaměstnanosti
- akreditované kurzy pro účastníky v oboru projektového managementu
a v lektorování plavání
Vznik flexibilních forem pracovních úvazků u žadatele
- vytvoření flexibilních pracovních úvazků odpovídajících požadavkům maminek
- rozvíjet pracovní návyky a dovednosti, slaďování pracovního a rodinného života

10. – 14. 8. 2020 / herna MC Paleček

Tajemství pirátských ostrovů
Seznámíme se s tajnou oblastí v dalekém oceánu, kde žijí piráti. Můžeme se bát i seznámit a pomoci jim najít ztracený
poklad a oslavit vítězství. Odvaha a dobrodružství musí stát
na naší straně!
17.– 21. 8. 2020 / herna MC Paleček

Cesta kolem světa
Mnoho kontinentů, mnoho zemí, oceány i moře... Mají v Americe stejný les jako u nás? A v Austrálii stejné pláže jako na
přehradě? Je rozdíl mezi hrady v ČR a v cizině? Zjistíme to
spolu?
24.– 28. 8. 2020 / Obecní úřad Horní Smržov

Zálesák
Přidejte se k nám na cestě za dobrodružstvím v přírodě a poznejte, jaký je život zálesáka. V divoké přírodě budeme poznávat stromy, stavět bunkry i vařit guláš.
Cena tábora: 800 Kč (zahrnuje oběd, dozor, program a materiál a celodenní výlet).
Přihlášení je nutné na jdunatabor@gmail.com do 31. 5.
Tábory jsou určeny pro děti 1. stupně ZŠ
Facebook: MC Veselý Paleček Letovice
e-mail: mc.palecek.letovice@gmail.com, tel.: 799 501 437
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PODĚKOVÁNÍ
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
děkuje za dodávku roušek
paní Ladislavě Daňkové a pracovnicím firmy
Suspect animal, s.r.o. Kladoruby
a panu Michalu Bulovi a pracovnicím firmy
Českomoravská textilní, s.r.o. Letovice
Této pomoci pro naše zaměstnance,
kteří zabezpečují dodávku pitné vody
a čištění odpadních vod v regionu,
si velice vážíme.
Ing. Petr Fiala, ředitel boskovické divize
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

VODA A LIDÉ – PARTNEŘI PRO ŽIVOT

Napsali jste nám
Měsíc květen na hvězdné obloze
Měsíc květen máme určitě všichni rádi. Vidíme kolem sebe
krásnou bohatě rozkvetlou přírodu, a to vyvolá náš údiv nad
tím, jakou nádheru nám příroda nabídne. Při pohledu vzhůru
na oblohu spatříme zase jinou krásu, kterou tvoří Slunce, Měsíc, jasné hvězdy, souhvězdí a také různé zajímavé úkazy.
V současné době pokrývají oblohu jarní souhvězdí. Když se
postavíme čelem k jižnímu bodu, tak hvězdná obloha nabídne
ve směru k zenitu souhvězdí Havrana, Poháru, Panny, Lva,
Vlasů Bereniky, Malého lva, Honících psů, až k Velké medvědici. Z hlediska rozsáhlosti uvedených souhvězdí jednoznačně vede souhvězdí Panny (Virgo). Souhvězdí je celkem dobře
viditelné a patří mezi zvířetníková souhvězdí. Když budeme
hledat nejjasnější hvězdu souhvězdí, najdeme ji v jižní části
souhvězdí s názvem Spica (Spika, česky klas v rukou Panny).
Má jasnost 1 mag a je vzdálena 262 ly. Zároveň patří mezi zákrytové proměnné hvězdy. Svou jasnost mění v rozmezí 4 dnů.
S několika jasnými hvězdami sousedních souhvězdí tvoří tzv.
Diamant Panny. V tomto souhvězdí najdeme zajímavé objekty, např. „kupu galaxií v Panně“. Obsahuje přibližně 2 500 galaxií podobných naší Galaxii. Má název „Říše galaxií“, je od nás
vzdálena 60 milionů ly a najdeme ji v severní části souhvězdí.
V souhvězdí Panny je mnoho mlhovin, nejjasnější je mlhovina M 104. Pozornost si zaslouží tzv. „podzimní bod“ mezi hvězdami Alaraph a Arich. V tomto bodě protíná světový rovník
zdánlivou dráhu Slunce (tzv. ekliptiku), která se zde nachází
23. září při podzimní rovnodennosti. Souhvězdí Panny najdeme vlevo od souhvězdí Lva.
I k souhvězdí Panny se váží starověké báje. Pro Římany
souhvězdí představovalo bohyni spravedlnosti Dike čili Astraeu. Za zlatého věku, dokud byli lidé dobří, žila na zemi s lidmi a ráda se s nimi stýkala. Avšak za železného věku, kdy lidstvo úplně zhrublo, opustila zemi zbrocenou krví a navždy odešla bydlet mezi hvězdy. Řekové považovali Pannu za bohyni
úrody, která drží v levé ruce klas. Tam také najdeme hvězdu
Spiku jako symbol letní úrody.
Květnové Slunce se stále pohybuje od obzorníku ke světovému rovníku a více zahřívá naši polokouli. Dne 1. 5. vyjde
v 5:36 h a zapadne ve 20:19 h, dne 31. 5. vyjde ve 4:56 h a zapadne ve 21:00 h (časové údaje jsou v SELČ). Den se během
května prodlouží o 1 h 21 min. Sluneční azimut vzroste ze 115°
na 127° (o 12°). Slunce vstupuje do znamení Blíženců dne 20. 5.
v 15:50 h SELČ.

Souhvězdí Panny

Květnový Měsíc nabídne 4 fáze: úplněk 7. 5. ve 13:00 h, poslední čtvrt 14. 5. v 16:00 h, nov 22. 5. ve 20:00 h a první čtvrt 30. 5.
v 5:00 h. Přízemí pro Měsíc nastane 6. 5. v 5:00 h (359 665 km)
a odzemí 18. 5. v 10:00 h (405 554 km).
Jak se nám v květnu objeví planety? Planety Uran a Neptun
nelze pozorovat. Merkur ve 2. polovině května najdeme večer
nad severozápadem. Venuši silně zářící uvidíme nad západním až severozápadním obzorem. Ráno nad jihovýchodem se
nalézá Mars (ve Vodnáři). Ve druhé polovině noci na jihovýchodě a jihu září Jupiter (ve Střelci) a tamtéž Saturn (v Kozorohu).
Také v květnu nastanou na obloze některé úkazy. Např.
malé seskupení Měsíce a planet Jupiteru a Saturnu dne 12. 5.
ve 14:00 h a pak ve dnech 12. a 13. 5. ve druhé polovině noci.
Konjunkce Měsíce s planetami nastanou takto: 15. 5. v 6:00 h
s Marsem, 24. 5. v 5:00 h s Venuší, také v tento den ve 13:00 h
s Merkurem. V blízkosti Venuše bude Merkur také dne 22. 5.
v 11:00 h. Jeho jasnost kolísá v intervalu -1 až +1 mag.
Dr. Jaroslav Chloupek

Páni erbu zkřížených ostrví
a Letovice
V letech 1322 až 1424 byli majiteli
zdejšího panství páni z Letovic, pocházející z rodu významného českého rodu Ronovců.
Za prvního doloženého Ronovce je
považován Smil z Tuhaně zvaný Světlík, rádce krále Přemysla Otakara I.
Poprvé je zmiňován roku 1188, kdy
svůj majetek vlastnil především ve
středních Čechách a v dolním Poohří.
Erb rodu Ronovců
Svoji přezdívku získal podle názvu
hrádku, jež přestavěli jeho potomci v polovině 13. století na
mohutný hrad Lichtenburk (Lichnici). Zemřel okolo roku 1213.
Jeho mladší syn Jindřich ze Žitavy (1203 až 1254) vybudoval
ve třicátých letech 13. století rodovou majetkovou základnu
v málo osídlené oblasti mezi dolním Labem a Lužickými horami. V této oblasti vybudovali Ronovci např. hrady Frýdlant,
Ronov nebo Lipý. Jindřich ze Žitavy získal majetek i ve východních Čechách, kde Ronovci přijali predikát z Lichtenburka. Prvním a zároveň jedním z nejvýznamnějších členů rodu
s tímto predikátem byl Jindřichův syn Smil (1220 až 1269),
jenž se oženil s Alžbětou z Křižanova a stal se tudíž švagrem
Zdislavy z Lemberka, před dvaceti pěti lety kanonizované. Podařilo se mu též rozšířit rodová dominia kolonizaci Žitavska
a Českolipska. Vybudoval rozsáhlé lichtenburské panství východně od Čáslavi a pod Železnými horami. Jako investor začal
dolovat stříbro v oblasti Šlapanova, Německého Brodu a Přibyslavi. Díky tomu patřil mezi nejbohatší šlechtice v království.
V roce 1322 získal letovické panství od krále Jana Lucemburského Smil z Přibyslavi, právě vnuk Smila z Lichtenburka.
Páni z Přibyslavi brzy na to přijali predikát z Letovic. Posledním zdejším mužským Ronovcem byl Hynek z Ronova a na
Letovicích, zemřelý okolo roku 1424. Celé panství si rozdělily
poté jeho pozůstalé dcery Eliška a Machna.
To, že současný znak města Letovice je totožný s erbem pánů z Ronova (dvě zkřížené ostrve) je zásluhou konšelů městečka, kteří jej v roce 1548 umístili na obecní pečeť.
Jaroslav Hejl
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Lékař pro děti a dorost
MUDr. Martina Přichystalová
Albína Krejčího 1038/1a, 679 61 Letovice, tel.: 724 696 055

Praktický lékař
MUDr. Michael Šafránek
Masarykovo náměstí 149/10, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 365
MUDr. Hana Kratochvílová
Na Plese 232/13, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 583
MUDr. Zuzana Striová
Masarykovo náměstí 153/18, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 362
MUDr. Gabriela Hniličková
Jaroslava Haška 12, 679 61 Letovice,
tel. lékař: 516 481 245, tel. sestra: 720 969 554

Stomatologická ordinace
MUDr. Vlastimil Fenyk
Tyršova 450/15, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 310
MUDr. Drahomíra Kopáčková
Albína Krejčího 1038/1a, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 369
MUDr. Miroslava Mikulášková
Mánesova 468/2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 488
MUDr. Nikola Semaníková Hloušková
Masarykovo náměstí 1097/3, 679 61 Letovice, tel.: 530 503 350
Stomatologie Letovice s.r.o.
Masarykovo náměstí 162/38, 679 61 Letovice
MDDr. Petr Veselý, tel.: 792 325 591
MDDr. Daniela Veselá, tel.: 792 325 594

Gynekologická ambulance
MUDr. Marta Mičínová
Masarykovo náměstí 149/10, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 840

Kožní ambulance
MUDr. Martina Krejčířová
Tyršova 8, 679 61 Letovice, tel.: 777 874 051

Interní ambulance
MUDr. Aleš Dvořák
Pražská 970/76, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 404

Ambulance v Nemocnici Letovice, p.o.

Rehabilitační ambulance
MUDr. Nikola Bárková
tel.: 516 426 108
Rehabilitace pro veřejnost
Rehacentrum Letovice s.r.o. – cvičení fyzioterapeuta
Objednání na tel. číslech: 605 298 418, 516 426 107
Nefrologie
MUDr. Jindra Brabcová
tel.: 516 426 114

Lékárna
Lékárna Milosrdných bratří
Masarykovo nám. 23, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 947
Lékárna – Mgr. Lenka Štarhová
Masarykovo nám. 25, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 334

Oční optika
DR. OPTIK Moravia s.r.o.
Masarykovo náměstí 30, 679 61 Letovice, tel.: 736 629 679
Optik Otava
Masarykovo náměstí 201/33, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 188

Autodoprava, zemní práce
DOPAZ s.r.o.
Horní Poříčí 123, provoz: Pražská 1042a, 679 61 Letovice,
tel.: 516 474 100, fax: 516 474 983
Autodoprava – nákladní, autobusová, spedice
HOLAS CZ s.r.o.
Lazinov 97, 679 62 Křetín, tel.: 516 470 460
Silniční nákladní doprava
Janků Zdeněk
Křetín 118, 679 62 Křetín, tel.: 602 537 126
Nákladní a kontejnerová doprava, zemní práce,
prodej písků a štěrků
LEDEKO a.s.
Pražská 76, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 237, 516 528 711
Autobusová doprava
LETOSTAV s.r.o.
Nádražní 12, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 742
Zemní práce: traktorbagr, JCB, nakladač, UNC, bagr kubota,
ruční výkopy

Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice
Přehled ordinačních hodin na www.nemletovice.cz

PŮJČOVNA DODÁVEK – NOVOTNÁ VERONIKA
Chlum 38, 679 61 Letovice, tel.: 731 011 410
Půjčovna dodávek, dodávková autodoprava

Gynekologická ambulance
MUDr. Lucie Barošová
tel.: 516 426 114

TECHNICKÉ SLUŽBY Letovice, příspěvková organizace
Česká 17, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 594
Doprava materiálu

Ortopedická ambulance
MUDr. Milan Kovanda, Ph.D.
tel.: 516 426 114
Klinická logopedie
Mgr. Ivona Vitouchová
tel.: 516 426 108, 607 732 406
Alergologie a klinická imunologie
MUDr. Zuzana Matyášová, Ph.D.
tel.: 516 426 124, sestra: 516 426 108
Interní ambulance
MUDr. Marie Lýčková
tel.: 516 426 108, sestra: 516 426 124
Urologická ambulance
MUDr. Rastislav Šušol
tel.: 516 426 114
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Autoopravárenství, autokosmetika
Autolakovna Letovice s.r.o.
V Zahradách 754/8, 679 61 Letovice, tel.: 739 855 303
Autolakovna, autobazar, odtahová služba
Auto-Sport Konopáč Nečas
Borová 17, tel.: 516 474 335
Pneuservis, auto moto díly
AUTOCENTRUM U Labutě, spol. s r.o.
Svitávka 492, 679 32 Svitávka, tel.: 516 471 080, 777 150 450
Opravy a prodej automobilů
DOPAZ s.r.o.
Horní Poříčí 123
provoz: Pražská 1042a, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 100
Opravárenství

HOLAS CZ s.r.o.
Lazinov 97, 679 62 Křetín, tel.: 516 470 460
Opravy silničních vozidel, opravy pracovních strojů
LEDEKO a.s.
Pražská 76, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 237, 516 528 711
Opravy a seřizování vstřikovacích čerpadel vznětových motorů
MOTOROVKA – autodílna – Josef Blaha
Pražská 64, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 471, 721 328 444
Prodejna: 516 474 347
Autoopravárenství, prodej náhradních dílů, pneuservis
ZH CARS spol. s r.o.
Maškova 9, 614 00 Brno
Provozovna: Svitávka, Mezimostí 120, tel.: 737 245 236
Servisní a mechanické práce, diagnostika, servis klimatizace,
pneuservis, geometrie podvozku, řešení pojistných událostí,
výměna autoskel, zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy

Chemická výroba
ALFACHEM s.r.o.
U Koupaliště 119/6, 679 61 Letovice,
tel./fax: 516 476 808, tel.: 602 496 215
Výroba a prodej čistících a mycích přípravků,
distribuce hygienického a úklidového materiálu

Kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, masáže
Alena Kopecká – Kosmetika ALKA
Masarykovo nám. 11, 679 61 Letovice, tel.: 608 887 601
Kosmetické služby
Boucníková Marie
Masarykovo nám. 23, 679 61 Letovice, tel.: 777 141 058
Kosmetické služby
Fyzioterapie Gábi – Bc. Gabriela Kučková
Pražská 970/76 – budova Ledeka a.s. – 1. poschodí,
679 61 Letovice, tel.: 724 723 475
Rehabilitace, masáže, individuální fyzioterapie
FyzioMarie – Marie Štemberová DiS.
Čapkova 5, 679 61 Letovice, tel.: 731 467 986
Fyzioterapie
Kadeřnictví Alena Veitová
Masarykovo nám. 18, 679 61 Letovice (ve dvoře naproti Albertu),
tel.: 724 796 860
Kadeřnictví
Kraniosakrální harmonizace – Illona Hrušková
Masarykovo nám. 18, 679 61 Letovice, tel.: 604 792 576
Jemná neinvazivní technika dotykové masáže ke zlepšení
celkového zdraví, vhodná pro všechny

BARVY A LAKY TELURIA, spol. s r.o.
č. p. 1, 679 61 Skrchov, tel.: 516 474 211
Výroba barev a nátěrových hmot

Kadeřnictví „Radka“ Škvařilová Ludmila
Na Požáru 341/1, 679 61 Letovice, tel.: 607 660 047
Kadeřnictví

EKOCHEM-PPÚ spol. s r.o.
Pražská 76, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 148
Výroba chemických přípravků pro povrchové úpravy,
prodej kyseliny mravenčí

Masáže – Letovice
Masarykovo nám. 1065/11, 679 61 Letovice, tel.: 775 202 777

Instalace – vodo-elektro-plyn
Janík Zdeněk
Třebětínská 18, 679 61 Letovice, tel.: 777 279 917
Vodoinstalatérské a topenářské práce
Kořístek Karel – ELEKTROOPRAVNA
V Domkách 30, 679 61 Letovice, tel.: 737 274 760
Opravárenství
K.T.S. montáže
Havírenská 1020/10, 679 61 Letovice
Provozovna: Brněnská 3, tel.: 516 474 090
Topenářství a vodoinstalace
MAT-EL s.r.o.
Českobratrská 136, 679 61 Letovice, tel.: 516 475 273, 602 573 620
Elektroinstal. práce, projekty a revize, výroba rozvaděčů
Němec Petr – elektro
Jevíčská 143/2, 679 61 Letovice, tel.: 606 586 181
Montáž a opravy elektroinstalací

Purketová Radka, Ing.
P. Fr. Krchňáka 46, 679 61 Letovice, tel.: 604 402 168
Masáže: rekondiční, relaxační, těhotenské, medové,
homeopatický poradce
STUDIO VIZÁŽE – Vladimíra Kočková
Masarykovo nám. 3A, 679 61 Letovice, tel.: 777 315 623
Kadeřnické, kosmetické a vizážistické služby

Kamenické práce
KAMENOPRŮMYSL KOMÁREK s.r.o.
Pražská 328/31, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 325
Kamenictví, pomníky, kuchyně, parapety
METAL GRANIT, spol. s r.o.
Pražská 562/49, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 808, 739 277 122
Kamenické práce, opravy hrobů, stálá výstava pomníků
ZEPOR, spol. s r.o.
Havírna 58, 67961 Letovice, Třebětín, tel.: 737 386 818
Kamenické práce

Keramická výroba

Šafář Pavel – čištění odpadů
tel.: 732 167 624
Tlakové čištění kanalizačních přípojek a bytových odpadů

KERAMIKA Letovice s.r.o.
Nádražní 6, 679 61 Letovice, tel./fax: 516 474 161, 516 474 034
Výroba keramických kachlí a komínových systémů

Váňa Jiří
Pod Kostelem 12, 679 61 Letovice, tel.: 604 314 738, 516 413 426
Voda, topení, odpady

Keramická dílna Prudký – Hladil
Havírna 55, 679 61 Letovice, tel.: 516 470 777
Výroba kachloví pro kachlová kamna

Vevera Aleš
Zboněk 42, 679 61 Letovice, tel.: 777 612 637
Voda, topení, plyn, kanalizace
Viška Vlastimil
V Chaloupkách 1, 679 61 Letovice, tel.: 608 474 030
Montáž zabezpečovacích systémů
Vlach Robert
Smetanova 32, 679 61 Letovice, tel.: 602 536 630, 516 474 773
Prodej a montáž spotřební techniky

Klempířství a pokrývačské práce
Střechy AŠ
V Chaloupkách 4, 679 61 Letovice, tel.: 775 056 985, 608 273 833
Klempířské a pokrývačské práce
Střechy Janků s.r.o.
Bezručova 5, provozovna: Tyršova 14, 679 61 Letovice,
tel.: 606 601 964, 606 689 436, 602 749 950
Klempířské a pokrývačské práce
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Škranc Miroslav
Jevíčská 50, 679 61 Letovice, tel.: 602 433 236, 516 475 342
Klempířské a pokrývačské práce, montáže střešních oken,
hydroizolace plochých střech
Toman Zdeněk
Meziříčko 66, 679 61 Letovice, tel.: 605 883 287
Pokrývačské a klempířské práce, zateplení střech

Kominictví
DOPAZ s.r.o.
Horní Poříčí 123, provoz: Pražská 1042a, 679 61 Letovice,
tel.: 516 474 100, fax: 516 474 983
Revize komínů a spalinových cest
Kominictví Prudil Pavel
Na Čtvrtkách 12, 679 61 Letovice, tel.: 774 112 116
Čistění, vložkování, realizace komínů
Petr Lašan – KOMINICTVÍ
679 61 Letovice, tel.: 602 758 812
Kominické práce, měření emisí, revize komínů

Malířství, natěračství, lakýrnictví
LAKMAL s.r.o.
Rekreační 199/23, 679 61 Letovice,
tel.: 602 474 662, 773 038 022, 775 760 083
Malířské, natěračské práce a lakýrnické práce

Montážní práce, opravy
Dvořáček Radek – Prodejna zahradní a lesní techniky Stihl
Pražská 207/39, 679 61 Letovice, tel.: 775 551 580
Prodej a servis lesnických strojů a zahradní techniky
Lepka Milan1
Nýrov 76, 679 72 Kunštát, tel.: 723 307 810
Opravy rodinných šicích strojů
Novák Milan – Záclony-závěsy-rolety-garnyže
Brněnská 1128 (Areál Tylexu), 679 61 Letovice, tel.: 777 699 714
Realizace a servis interiérové a exteriérové stínící techniky
Pančík Tomáš – Revize a opravy kotlů
Na Vyhlídce 747/11, 679 61 Letovice, tel.: 724 192 624
Revize a opravy plynových a elektrických kotlů
Stínící technika a žaluzie – Ing. Vojtěch Parolek
Rekreační 6, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 094, 606 601 094
Stínící technika a žaluzie
Ševčík Karel
Jevíčská 36, 679 61 Letovice, tel.: 603 586 083
Žaluzie, rolety, markýzy
TSV Peňáz s.r.o.
Pražská 54, 679 61 Letovice,
tel.: 724 858 200 (prodej), 602 619 230 (servis)
Servis a prodej kompresorů, výroba vysokotlakých hadic, profi
a hobby elektronářadí, vodo-topo-plyn

Obchodní činnost

Cyklosport Hynek
Masarykovo nám. 1065, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 913
Prodejna jízdních kol a příslušenství
DOPAZ s.r.o.
Horní Poříčí 123
provoz: Pražská 1042a, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 100
Obchodní činnost – prodej paliv
Dvořáček Radek – Prodejna zahradní a lesní techniky Stihl
Pražská 207/39, 679 61 Letovice, tel.: 775 551 580
Prodej a servis lesnických strojů a zahradní techniky
Elektro 3000 – Radim Staffa
Masarykovo nám. 1098, 679 61 Letovice, tel.: 516 412 112
Prodej a servis mobilních telefonů, PC, tabletů, notebooků
ELPRUM s.r.o.
Masarykovo nám. 16, 679 61 Letovice, tel.: 608 832 717
Prodej elektro a domácích potřeb
Fotoateliér Bednář
Masarykovo nám. 155, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 455
Fotoateliér – tisk fotografií, výroba fotoknih
Zdravá výživa HOKAIDO
Pražská 127, 679 61 Letovice, tel.: 608 557 857
Prodejna zdravé výživy
Hračky, papír, sport
Masarykovo nám. 38/162, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 314
IKEBANA Letovice
Česká 183/22, 679 61 Letovice, tel.: 737 377 356
Květiny, aranže, dárky, dekorace
KIMEX Praha s.r.o.
Českobratrská 4, 679 61 Letovice, tel.: 777 712 387
Prodej nábytku, koberců, lina, matrací
Květinka „u kruháče“
Masarykovo nám. 3a, 679 61 Letovice, tel.: 603 861 899
Prodej a rozvoz květin
Květinovka – Vazárna
Pražská 330, 679 61 Letovice, tel.: 723 503 298, 602 735 399
Prodej květin, dekoračních a dárkových předmětů
Květiny u mostu
Masarykovo nám. 39, 679 61 Letovice,
tel.: 606 578 488, 602 735 399
Prodej květin, dekoračních a dárkových předmětů
LEDEKO, a.s.
Pražská 76, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 237, 516 528 711
Prodej náhradních dílů na traktory a zemědělské stroje, cukru,
saponátů, obilí, krmiv a hnojiv, nafty
LIKOPO s.r.o.
Masarykovo nám. 18, 679 61 Letovice, tel.: 603 847 100
Prodej podlahových krytin
MAT-EL s.r.o.
Českobratrská 136, 679 61 Letovice, tel.: 516 475 273
Velkoobchod s elektromateriálem

AK elektro, s.r.o.
Českobratrská 1067, 679 61 Letovice, tel.: 777 733 585
Prodej elektrospotřebičů

METAL O.K. spol. s r.o.
Horní Poříčí 142, 679 62 Křetín, tel.: 777 677 977, 777 677 976
Spojovací materiál pro velkoodběratele i maloodběratele

ASTRA Ing. Pavel Schwarz
Masarykovo nám. 28, 679 61 Letovice,
tel.: 516 474 195, 603 511 464
Prodejna zahrádkářských a chovatelských potřeb

MOTOROVKA – autodílna – Josef Blaha
Pražská 64, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 471,
prodejna: 516 474 347
Prodej náhradních dílů na tuzemské i zahraniční vozy

Bambino
Masarykovo nám. 18, 679 61 Letovice, tel.: 605 964 582
Kojenecký textil a těhotenská móda

Obuv Milena Štulpová
Masarykovo nám. 15, 679 61 Letovice, tel.: 605 988 381
Prodej obuvi, kožené galanterie, punčochového zboží
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Ovoce-zelenina Jana Štěrbová
Masarykovo nám. 34/160, 679 61 Letovice, tel.: 728 200 065
Prodej ovoce a zeleniny
Papírnictví, dárky a kreativní potřeby Letovice
Masarykovo nám. 1098/3, 679 61 Letovice, tel.: 702 373 156
Tiskopisy, psací a školní potřeby, hračky na písek, kreativní
potřeby
Potraviny U Kaštanu
Albína Krejčího 624/9, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 004
Prodej potravin a smíšeného zboží, sudová piva
Potraviny u Bohatcové
Masarykovo nám. 136, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 190
Prodej potravin
Rybářské potřeby
Česká 197/3, 679 61 Letovice, tel.: 732 608 667
Prodejna rybářských potřeb, hostovské a krátkodobé povolenky
Stavebniny ŠKB s.r.o.
Pražská 1042/82B, 679 61 Letovice, tel.: 604 234 842
Velkoobchod, maloobchod, koupelnové studio, autodoprava
TSV Peňáz s.r.o.
Pražská 54, 679 61 Letovice,
tel.: 724 858 200 (prodej), 602 619 230 (servis)
Servis a prodej kompresorů, výroba vysokotlakých hadic, profi
a hobby elektronářadí, vodo-topo-plyn
Zbraně, střelivo, lovecké a rybářské potřeby
Pražská 270/65, 679 61 Letovice, tel.: 737 321 849, 605 723 342
Prodej potřeb pro lov a rybaření
Zdravíčko
Masarykovo nám. 18, 679 61 Letovice, tel.: 603 160 250
Prodej přírodních produktů a kosmetiky, bezlepkové
potraviny, bylinné kapky, čaje, poradenství
Zlatnictví Mittaschová
Masarykovo nám. 201, 679 61 Letovice, tel.: 607 611 840
Zlatnictví OPÁL
Masarykovo nám. 156/26, 679 61 Letovice, tel.: 776 075 667
Železářství u Bednářů – Bednář Jindřich
Masarykovo nám. 42, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 317

Pekařství
Kolářova pekárna Letovice
Meziříčko 26, 679 61 Letovice, tel.: 516 475 111, 773 332 222
LEDEKO, a.s.
Pražská 76, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 237, 516 528 711
Pekařství – výroba chleba a pečiva
Moravec-pekárny s.r.o.
Masarykovo nám. 149/10, 679 61 Letovice, tel.: 702 278 066

Pilařská výroba,
lesní hospodářství, zemědělství
HOLAS CZ s.r.o.
Lazinov 97, 679 62 Křetín, tel.: 516 470 460
Zemědělské služby – komplexní příprava půdy, setí a sklizeň
obilovin
LEDEKO, a.s.
Pražská 76, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 237, 516 528 711
Pilařská výroba – pořez kulatiny
PILA Zboněk Ludvík Jaroš
Zboněk 63, 679 61 Letovice, tel.: 602 702 853
Pořez a zpracování dřeva

PILA Rozsíval
Kladoruby 69, 679 61 Letovice, tel.: 777 969 187
Prodej stavebního a truhlářského řeziva,
obkladové a podlahové palubky, výroba palet.
Výroba palivového dřeva, jednoduché stolařské výrobky.

Podlahářské práce
LIKOPO s.r.o.
Masarykovo nám. 18, 679 61 Letovice, tel.: 603 847 100
Podlahářské práce
LAKMAL s.r.o.
Rekreační 199/23, 679 61 Letovice, tel.: 602 474 662
Podlahářství

Pohřebnictví
Pohřební ústav HOLUB s.r.o.
Pod Kostelem 5, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 602, 602 735 399
Zajišťuje veškeré pohřební a hřbitovní služby
Pohřební ústav – JUDr. Magdalena Raabová
Českobratrská 3, 679 61 Letovice, tel.: 516 476 070
Pohřební služba

Poradenství a právní služby
JUDr. Olga Lepková – ADVOKÁT
Vranová 101, Křetín PSČ 679 62, tel.: 723 011 300
Specializace rodinné a trestní právo
Advokátní kancelář – JUDr. Marcela Dobešová
pobočka: Letovice, Tyršova 777/20, tel.: 602 231 530
Boskovice, nám. 9. května 10
Právní služby pro občany i podnikatele
Advokátní kancelář – JUDr. Vránová Kamila
Masarykovo nám. 1065/11, 679 61 Letovice,
tel.: 608 211 469, 727 852 974
Veškeré právní služby pro občany i podnikatele
Chloupek Jaroslav, Ing. – znalecká kancelář
Česká 11, 679 61 Letovice, tel.: 777 274 009
Oceňování nemovitostí
LEDEKO, a.s.
Pražská 76, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 237, 516 528 711
Poradenská činnost v zemědělské výrobě
Lopourová Helena, Ing. – znalecká kancelář
Brahmsova 20, 79 61 Letovice, tel.: 737 683 921
Znalec a odhadce nemovitostí, ekonomické poradenství
v oboru nemovitostí
Viška Miroslav
Halasova 17a, 679 61 Letovice, tel.: 516 475 048, 608 475 048
Finanční a pojišťovací poradenství
OK TRUST, s.r.o.
Jugoslávská 683/128 613 00 Brno – Černá Pole
pobočka: Masarykovo nám. 3, 679 61 Letovice, tel.: 733 677 877
Finanční poradenství, osobní finance, firemní finance

Správa a údržba komunikací,
nakládání s odpady
REMAT LETOVICE s.r.o.
Pražská 51, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 221
Nakládání s odpady, výroba ekologického paliva
TECHNICKÉ SLUŽBY Letovice, příspěvková organizace
Česká 17, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 594
Údržba komunikací
Pokračování v dalším čísle LZ
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Sport
Fotbalu se letos na jaře

SPORTOVNÍ ODDÍL
ARUL ZRTV TJ SOKOL LETOVICE
pořádá pod záštitou starosty města Petra Novotného

bohužel nedočkáme
Výkonný výbor FAČR na svém zasedání
7. dubna 2020 konstatoval, že pokračování
amatérských soutěží představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko.
Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci
letních měsíců fakticky možné a v důsledku těchto skutečností rozhodl VV FAČR o následujících opatřeních:
- Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020.
- Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených
Rozhodnutím.
- Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.
- Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné pouze v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy.
Nám nezbývá než rozhodnutí respektovat, a jakmile to bude
možné, tak připravit všechny naše týmy na nadcházející sezónu. Ve vedení budeme pokračovat v dalších aktivitách a zvelebování areálu. Už brzy se dočkáme nového technického zázemí.
Přeji všem především mnoho zdraví a věřím, že se brzy zase
setkáme u toho, co máme všichni rádi.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

ve dnech 16.– 17. května 2020

16. ROČNÍK
V MÍČOVÉM SEDMIBOJI DVOJIC
Místo: Sportovní hala Letovice
Zahájení: 16. 5. 2020 v 8.00 hodin
Soutěží: dvoučlenná družstva
Startovné: 600 Kč za dvojici

Pořadí disciplín:
Sobota 16. 5. – stolní tenis, tenis, nohejbal, volejbal
Neděle 17. 5. – kopaná, házená, basketbal
Každá disciplína probíhá na dva prohrané zápasy.
!!!Pořadatelé si vyhrazují právo změny!!!

Popis disciplín:
tenis – čtyřhra na jeden vítězný set do 6 gamů bez výhod
nohejbal – čtyřhra na 1 vítězný set do 20 bodů
basketbal – hody na koš (5 + 5)
stolní tenis – čtyřhra na 2 vítězné sety do 11 bodů
volejbal – debl na 1 vítězný set do 20 bodů
házená – sedmimetrové hody (5 + 5)
kopaná – penalty (5 + 5)
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE USKUTEČNÍ
DISCIPLÍNY V HALE SYSTÉMEM K.O.,
tj. NA 1 PROHRU. MÍSTO TENISU SE HRAJE SOFTTENIS.
Přihlášky do 5. května 2020 na:
Antonín Petrů 737 647 155, antoninpetru@seznam.cz
Vlastimil Šimák 776 890 885, vlastik.simak@seznam.cz

Zdravotnictví

Nejlepší družstva obdrží věcné ceny,
občerstvení zajišťuje pořadatel.

Služby lékařů
Pozor změna!
Od 1. ledna 2020 jsou odpolední páteční služby lékařů v Letovicích

Oblastní stomatologická komora Blansko

zrušeny a nevypisují se.
V akutních případech volejte tel.: 155 (rychlá lékařská pomoc).
V neakutních případech je možné využít
Lékařské pohotovostní služby (LPS) v Nemocnici Boskovice
všední dny: 17.00 – 22.00 hodin / So, Ne, svátky: 8.00 – 20.00 hodin

Lékařská pohotovostní služba v Nemocnici Boskovice
Lékařská služba první pomoci pro dospělé

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

OZNÁMENÍ
Na základě rozhodnutí představenstva
Oblastní stomatologické komory Blansko
ze dne 16. 3. 2020 přerušuji od výše uvedeného dne
provoz organizované zubní lékařské služby
první pomoci (soboty, neděle, svátky)
v působnosti OSK Blansko až do odvolaní.

Ordinační hodiny:
Úterý 10.00 – 16.00 hodin | Pátek 8.00 – 14.00 hodin

Zdůvodnění:
Od roku 2013 organizuje zubní lékařskou službu první
pomoci OSK Blansko v ordinacích svých členů. V současné
době, kdy nejsou v ordinacích osobní ochranné pomůcky
(ústenky, roušky, respirátory, desinfekce), nejsme schopni
zajistit bezproblémový provoz zubní LSPP pro pacienty,
ošetřující lékaře a ostatní zdravotnický personál.

MUDr. Mičínová registruje nové pacientky,
telefonní číslo do ambulance zůstává stejné: +420 516 474 840.

S pozdravem
MUDr. Kraml Pavel, předseda OSK Blansko

Gynekologická ambulance v Letovicích
oznamuje, že od ledna 2020 místo MUDr. Lhotského
trvale ordinuje MUDr. Marta Mičínová.

Upozornění
V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) sdělujeme a upozorňujeme, že respondent/přispívatel odesláním příspěvku ke zveřejnění v Letovickém zpravodaji potvrzuje, že pokud jeho příspěvek obsahuje osobní údaje, jejich zpracování a zveřejnění je z jeho strany podloženo řádným zákonným titulem (např. Souhlasem se zveřejněním fotografie). Za zákonnost zveřejnění plně odpovídá respondent / přispívatel.
Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace. IČO: 43420982,
adresa redakce: MKS Letovice, Nová 71/1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437, e-mail: zpravodaj@mks-letovice.cz. Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Pléha. Redakční rada ve složení:
Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková, Mgr. Renata Kostlánová, Petr Švancara, Daniela Klusáková. Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice
29. 4. 2020 č. 5/2020. ZDARMA. Uveřejněné názory nemusí být shodné s názory redakce a vydavatele. Za obsah odpovídá vydavatel, za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci vydavatel neodpovídá. Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje č. 6/2020 bude 12. 5. 2020. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Inzerce

Sečení trávy, tel.: 608 065 337

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

KAPELA HLEDÁ MUZIKANTY
Zavedená kapela hrající hlavně
country a bluegrass

hledá muzikanty.
Především mandolína, housle, basa dobro,
foukací harmonika. Zpěv výhodou.
Zkoušky cca 2× až 3× za měsíc.
Aparaturu máme.
Hrajeme česky a převážně v okolí
Velkých Opatovic, Letovic, Boskovic apod.
email: 66.navrat@seznam.cz, tel.: 731 148 987
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Stále nabíráme do výroby!
REHAU Jevíčko
Jsme REHAU. Jako přední světový specialista na zpracování polymerů vyvíjíme inovativní materiály, technologie a řešení
pro budoucnost. Jdeme cestou digitalizace, individualizace, trvalé udržitelnosti a mobility. Tvoříme pokrok, který zlepšuje
úroveň života lidí na celém světě – přidejte se k nám i vy!

Nastoupíte za
23 000 Kč / měsíčně
Již po půl roce Vám garantujeme 25 200 Kč / měsíčně

(včetně směnných příplatků)

Co Vám můžeme nabídnout?
• máme 7,5 hodinovou pracovní dobu
• pravidelně navyšujeme mzdy a vyplácíme 13. mzdu ve výši 100 % měsíční mzdy
• dovolenou si užíváme celých 5 týdnů
• plnou docházku odměňujeme 500 Kč / měsíc
• přispíváme na stravování a máme firemní kantýnu
• na bytové účely rádi bezúročně zapůjčíme až 100 000 Kč
• přispíváme na penzijní připojištění nebo na životní pojištění 6 000 Kč / rok
• ať už jste odkudkoliv přispějeme Vám na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč / rok
• přispíváme k významným událostem života našich zaměstnanců (ke svatbě, k narození dítěte, k životním a pracovním jubileím)
• podporujeme volnočasové aktivity (např. přispíváme na kartu MultiSport) a pořádáme firemní akce
Na Vaše reakce se těšíme na:
REHAU Automotive, s.r.o., Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Mgr. Linda Krausová
Tel.: 465 357 325, e-mail: linda.krausova@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

