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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nesmírně si vážím velmi silného mandátu, který jsme od vás
obdrželi. Vstupujeme do období, které bude určitě náročné kvůli všem okolnostem, které jej teď provází. Nicméně asi každá
doba má to své a naší povinností je pracovat co nejlépe.
Jedna z věcí, která je velmi nepříjemná, je odchod dětské
lékařky z Letovic. Po tom, kdy město získalo informace, rada
města na své schůzi přijala usnesení, že od 1. listopadu poskytne ordinaci pro dětského lékaře zdarma (ordinace po paní
doktorce Hniličkové, která se stěhuje na ulici Komenského do
vlastního). Paní doktorka udělala to samé před třemi lety ve
Svitávce, kde také pouze oznámila, že končí. Svitávka postavila novou ordinaci a nabídla ji, a ani to nestačilo a do dnešního
dne není stále obsazena. Je velmi nutné pochopit, jak celá věc
funguje. Město nemá žádnou páku na doktory.

Doktor je placen od pojišťovny podle toho, kolik má pacientů. Město může pomoci různě. Udělá ordinaci jako Svitávka.
Pronajme ordinaci zdarma, jako to teď uděláme my. Někdo dokonce nabídne byt zdarma. To vše je ale k ničemu, pokud nemáte pro doktora pacienty. Protože bez nich nemá výplatu ani
pro sestřičku, natož pro sebe. Začínající doktor prostě nemá bez
pacientů příjem žádný. Z pohledu zdravotních pojišťoven je vše
v pořádku, protože je garantována dojezdnost do nějakých třiceti kilometrů. Řešení je. Ale mají ho ve svých rukách hlavně
rodiče. Uděláme přes školu a školky anketu, zda byste přehlásili u zdravotní pojišťovny své dítě k novému doktorovi, který
bude ochoten pracovat přímo v Letovicích. Problém je, že těchto dětí musí být stovky. Pěkný obvod má tak tisíc dětí. U nás
v celé základní škole je necelých osm set dětí, ve školkách tři sta.
Pak jsou tu samozřejmě i děti do tří let. Všichni ale u nějakého
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Slovo starosty

Slovo úvodem

doktora již jsou. Podle výsledku tohoto zjištění je teprve možno případnému doktorovi nebo doktorce něco reálného nabídnout. Bez pacientů, a tedy bez peněz, tady prostě žádný doktor
nic dělat nebude.
V měsíci říjnu jsme dokončili opravy ulic Smetanova a B.
Martinů. Celkové náklady převýšily 18 milionů Kč. Opravy probíhaly, včetně infrastruktury, pod vozovkou. Doufám, že je tato
část vyřešená na spoustu let dopředu.
Opravy místních komunikací na ulicích Polní, V Zahradách,
Krátká a v Meziříčku a Babolkách jsou již také hotové. Celkově
stály přes 5 milionů korun a zde se opravoval povrch vozovek.
Akce výměny povrchu na školním dětském hřišti je již také dokončena a stála nás 1,6 milionu Kč, kde 1 milion Kč jsme získali
z dotace.
Máme vysoutěženu opravu ulice Na Čtvrtkách a začneme
s její opravou ještě v říjnu. Vysoutěžili jsme hasičské auto (velkou cisternu) za 8,5 milionu Kč. Na toto auto máme dotace převyšující 4 miliony korun a doufám, že ještě nějakou podstatnou
částku dostaneme za prodej starého auta. Zahajujeme budování cyklotrasy Meziříčko – Skrchov, kde jsme také obdrželi dotaci 2 miliony korun. I tato akce by měla být hotová do konce
roku.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Letovický zpravodaj zabodoval
Stejně jako v loňském roce se náš Letovický zpravodaj umístil na prvním místě v okresním kole soutěže Radniční listy 2022.
Hodnoceno bylo 6 městských periodik. V krajském kole jsme
sice na medaili nedosáhli, ale z 38 hodnocených zpravodajů se
ten náš umístil na 5. místě. V následujících oblastech jsme získali plný počet bodů: texty, obálka, kreativita, originalita, praktičnost a edukativní obsah. Lehce snížené hodnocení bylo uloženo v oblastech: politická přiměřenost, kvalita fotograﬁí, zábavní obsah a rozsah. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že máme
co zlepšovat, ale přesto bych rád ještě citoval slova hodnotící
komise: „Zpravodaj hodnotíme dlouhodobě jako jedno z nejkvalitnějších periodik, které municipality v ČR vydávají. Je na něm
vidět opravdu velký kus práce, dlouhé hodiny ladění a důkladná práce graﬁka i redakce.“ Tímto jako šéfredaktor Letovického
zpravodaje děkuji celému realizačnímu týmu, který náš zpravodaj připravuje! Děkujeme, že nás čtete!
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Veletrh REGIONTOUR 2022

Město Letovice
vyhlašuje nabídku na bezplatný pronájem
nebytového prostoru – ordinace

pro dětského lékaře – pediatra.
Ordinace je umístěna v budově DPS
na adrese J. Haška 1082 / 12, Letovice.
Zájemci mohou své nabídky posílat
na podatelnu města.
E-mailová adresa: podatelna@letovice.net

Fan-club „BOP Křetínka“

Běh okolo přehrady
Křetínky 35.
ík

ročn

Sobota 5. listopadu 2022
Prezence: Sportovní hala Letovice od 11.00 hodin

Start ve 14.00 hodin
Info: Radovan Plšek, tel.: 606 578 200 nebo na FB
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Turistické informační centrum prezentovalo Letovice na veletrhu REGIONTOUR 2022 v Brně. Po delší pomlce způsobené
covidem mělo v sobotu 22. října 2022 TIC Letovice opět možnost prezentovat potenciál a krásy našeho města, a to návštěvníkům oblíbeného veletrhu REGIONTOUR 2022, který se
tradičně konal na brněnském výstavišti. Z hojné účasti bylo
patrné, že turismus v naší zemi není rozhodně na ústupu. Děkujeme všem za návštěvu!
Daniela Klusáková, TIC Letovice

Společenská rubrika
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci září oslavili svoje
narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro
jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Kobylková Věra
Vránová Dobromila
Musilová Eva
Nečasová Anežka
Uhlíř Josef
Štrychová Ludmila
Vaisová Marie
Viška Karel
Kolouch Antonín
Ebner Josef
Leinveberová Marie
Svoboda Drahoslav
Odehnal Antonín
Vašek František
Pecina Rudolf
Sychra Josef
Koch Jaromír
Jurnečka František

Pravcová Hedvika
Čejková Božena
Sedlák Zdeněk
Honzáková Jarmila
Žižková Marie
Reinwaldová Ludmila
Bartík Svatopluk
Purketová Růžena
Sedláčková Jarmila
Chladil Otto
Krejčí Jaromíra
Kupsová Miloslava
Čermák Bohuslav
Ševčíková Emilie
Reitschmied Milan
Bajerová Antonie
Tenora Zdeněk
Brožková Jitka

V měsíci září oslavil krásné jubileum – 90 let – pan Otto
Chladil, Slatinka. K tomuto významnému jubileu mu blahopřála komise SPOZ při MěÚ Letovice a OV Slatinka.
Srdečně blahopřejeme

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Krejčíř Emanuel, Novičí, ve věku 80 let
Havlíček Karel, J. Haška, ve věku 86 let
Vykydal Zdeněk, Podlesí, ve věku 94 let

Město Letovice informuje
Obecní živnostenský úřad Boskovice
oznamuje občanům úřední hodiny v Letovicích
v budově Městského úřadu Letovice.
Jedná se vždy o čtvrtek 1× za 14 dnů od 8.30 do 14.00 hodin:

3. 11., 24. 11., 1. 12. a 15. 12. 2022.
Přípravu materiálů je možné předem dohodnout
na tel.: 516 488 655, 516 488 660, 721 964 050.

Město Letovice
zajistilo pro občany Letovic a místních částí

VEŘEJNÉ PLAVÁNÍ
v Městských lázních Boskovice,
a to vždy v sobotu od 13.30 do 15.00 hodin
do 17. prosince 2022.
Dále město zajistilo pro občany Letovic a místních částí

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
v areálu Zimního stadionu Boskovice,
a to každou neděli vždy od 17.00 do 19.00 hodin
do 18. prosince 2022.
Doprava vlastní, vstupenkou do areálu
je průkaz totožnosti alespoň jednoho člena rodiny.

Čest jejich památce!

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 19. 9. 2022 projednala
body dle následujícího programu:
1. Výběrové řízení – „ZUŠ Letovice stavební úpravy, přístavba
a nástavba“
Rada města Letovice na své schůzi dne 12. 10. 2022 projednala
body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Hospodaření města I.– VIII. /2022 a rozpočtová opatření
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření příspěvkových organizací města
6. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
7. Příprava ustavujícího zasedání zastupitelstva města 20. 10.
2022
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/

Ing. Radek Zemánek, tajemník MěÚ Letovice
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Kulturní přehled
2. listopadu 2022 v 18.00 hodin

Knihovna
Otevírací doba – oddělení pro dospělé

Na skok na Britské ostrovy
Irsko, Skotsko, Wales, Anglie + Londýn
Přednáška cestovatele a dokumentaristy Dušana Procházky

4. listopadu 2022 v 18.00 hodin

Martin Štěpánek s kapelou
The Seniors – rocková kapela
19. listopadu 2022 v 19.00 hodin
Balada pro banditu (divadlo)
Ochotnické divadlo TEATRUM Velké Opatovice
Vstupné: 100 Kč

Otevírací doba – oddělení pro děti

24. listopadu 2022 v 19.00 hodin

Klavírní koncert – Jiří Hrubý (koncert KPH)
Vstupné: 120 Kč / děti a mládež do 18 let zdarma
Na koncert platí abonentka KPH

25. listopadu 2022 v 19.00 hodin

Královny (divadlo)
Náhradní termín za 18. října
Hrají: Jana Boušková, Vilma Cibulková, Karolína Půčková
Vstupné: předprodej 420 Kč / na místě 450 Kč

27. listopadu 2022 od 14.00 do 19.00 hodin

Rozsvícení vánočního stromu
Masarykovo náměstí

30. listopadu 2022 v 10.00 hodin

Čas zázraků
Autorská pohádka inspirovaná slavným příběhem
Charlese Dickense – Vánoční koleda.
Účinkuje: Dobře naladěné divadlo
Vstupné: 60 Kč

30. listopadu 2022 v 18.00 hodin

Na skok do blízké exotiky
Izrael, Djerba, Maroko, Jordánsko
Přednášky cestovatele a dokumentaristy Dušana Procházky

2. prosince 2022 v 19.00 hodin

Recitál Karla Plíhala
Vstupné: 330 Kč

14. prosince 2022 v 19.00 hodin
Jan Škrdlík (violoncello)

a Jana Rambousková (klavír)
(koncert KPH)
Vstupné: 120 Kč / děti a mládež do 18 let zdarma
Na koncert platí abonentka KPH

Turistické informační centrum

České tradice
Listopadové tradice: Dušičky, sv. Martin – historie, současnost
nejen v knihách – výstavka na dospělém oddělení knihovny

Norsko
23. listopadu 2022 ve 14.00 hodin městský klub důchodců
Cestovatelská beseda s paní Zdeňkou Miholovou, která nás
seznámí s historií a současností země a s místy, která osobně
navštívila.

KNIHAZKNIHOVNY.CZ
Tato služba je tu pro vás stále! Využijte tuto možnost v předvánočním čase, kdy je tak jednoduché knihy objednat, a my pro
vás zprostředkujeme nákup nových knih s velkoobchodní slevou a osobním odběrem v knihovně.
Jak funguje Kniha z knihovny
· Kupte knihu online na www.knihazknihovny.cz
· Knihu si vyberete a zaplatíte bankovním převodem
· Objednávku zpracovává knihovna společně se svým nákupem knih do fondu
· Po doručení knihy do knihovny vám zašleme avízo k odběru
· Kniha bude vydána tomu, kdo se prokáže heslem (kód zašleme do mailu)
· Přijďte si vyzvednout svou knihu do knihovny
· Osobní odběr vždy ZDARMA

Výstavka knih
Čteme podle písmene O (knihy, které napsal autor s příjmením začínajícím na písmeno).

Duhové čtení
1. září 2022 – 25. června 2023
Nové kolo oblíbené čtenářské soutěže pro děti od 1. do 9. třídy,
hlásit se můžete v Městské knihovně Letovice na dětském oddělení během celého školního roku! Více informací v knihovně.

Jižní Morava čte „Co vypráví voda“

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

Otevírací doba
(od 16. září 2022 do května 2023)

Pondělí – pátek: 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin
Sobota a neděle: zavřeno
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11. listopadu 2022 v 15.00 hodin dětské oddělení knihovny
Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů.

Výstavka prací z workshopu „Voda kolem nás“
Ke shlédnutí knihovně po celý listopad.

Kontakty
Dospělé oddělení:
knihovna@mks-letovice.cz, 516 474 225, 775 568 304
Dětské oddělení:
knihovnadeti@mks-letovice.cz, 775 568 310

Kulturní přehled

pro
Milan Uhde Miloš Štědroň
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Muzeum
Novinky z muzea

Hejtman Libereckého kraje, kurátorka MML a ministr školství
První říjnový týden byl pro Muzeum města Letovice velmi
akční. V pátek 7. 10. se uskutečnila vernisáž obrazů pana Milana Srnce. Na vernisáži, které se zúčastnil i autor obrazů, s velkým úspěchem vystoupil pěvecký sbor Carmina ZUŠ Letovice
pod vedením Marie Nečasové a Dagmar Lžíčařové. Pro zájemce, kteří by se chtěli na tyto krásné obrazy podívat, bude muzeum otevřeno každé úterý od 14 do 17 hodin a mimořádně
ještě o víkendu 12. a 13. 11. od 14 do 18 hodin.
Mimo výše uvedené jsem se 5. 10. zúčastnila celostátní konference na téma aktivit pro seniory Active ageing, na které
jsem načerpala zcela nové podněty a inspiraci pro připravovaný program pro Centrum sociálních služeb města Letovice.
Následující den jsem navštívila Střední průmyslovou školu
textilní v Liberci, která je v současnosti jedinou textilní průmyslovkou v České republice. V letošním roce si připomíná 170. výročí od založení. Během účasti na slavnosti, uspořádané k tomuto výročí, jsem dostala příležitost představit naše muzeum
zástupcům významných českých textilních ﬁrem, vedení Libereckého kraje a města v čele s hejtmanem Bc. Půtou, ale zejména ministru školství, profesoru Balašovi, kterého jsem současně pozvala na návštěvu muzea. Liberecká škola každoročně
spolupořádá celostátní soutěž v textilní a oděvní tvorbě Oděv
a textil, Liberec a návrhy oděvů od studentů školy jsou velmi zajímavé. Podařilo se předběžně dojednat spolupráci školy s muzeem, takže se příznivci a přátelé letovického muzea se mohou
v příštím roce těšit na výstavu těchto studentských módních
návrhů a v rámci výstavy, také na malou módní přehlídku.
Mimo tuto krátkodobou výstavu bude v příštím roce v našem muzeu vystavena také světoznámá paličkovaná krajka
z muzea ve Vamberku, se kterým naše muzeum zcela nedávno
navázalo spolupráci.
Spolupráci s muzeem přislíbila při osobním jednání také známá návrhářka a profesorka UMPRUM, paní Liběna Rochová.
V příštím roce se tedy občané Letovic, a nejen oni, mohou
těšit na velmi zajímavé výstavy a akce Muzea města Letovice.
Kurátorka MML Bc. Blanka Veselá
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Škola pomáhá
Základní škola Letovice vyhlašuje sběr starého
papíru. Finančním výtěžkem tak chceme pomoct LETOVICE
naší nové malé kamarádce na Haiti – Alexandrii Joseph. Máteli starý papír, můžete nám pomoci i vy. Stačí papír odevzdat ve
sběrně Remat a nahlásit jméno a třídu dítěte, anebo nahlásit
jen ZŠ Letovice.
Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojí.
Za ZŠ Letovice Renata Kostlánová

Chlapci v kategorii zedník prováděli zdění fragmentu podle soutěžního zadání
z materiálů od společností
YTONG a HELUZ, zhotovili
omítku BAUMIT a prováděli
zateplení nosné konstrukce
materiálem ﬁrmy ISOVER.
V kategorii montér suchých
staveb čekala soutěžící montáž přesazené, dvojitě opláštěné
stěny, provedení podlahy a dokončení opláštění instalační
předstěny.
Obě družstva našich adeptů zednictví reprezentovala příkladně školu a nasbírala cenné zkušenosti. Davidu Škrabalovi
a Daliboru Doležalovi se podařilo předstihnout v profesní zdatnosti všech 12 konkurenčních týmů a získat nejvyšší ocenění
– 1. místo, a to dokonce ve třech kategoriích. Naši žáci získali
titul MISTŘI ZEDNICKÉHO ŘEMESLA a cenné sponzorské odměny zúčastněných ﬁrem.
Velké poděkování za přípravu našich chlapců na mezinárodní soutěž náleží panu učiteli odborného výcviku Mgr. Petru
Ošlejškovi, který žákům nejen předává své odborné zkušenosti a dovednosti, ale také je pro ně inspirací a prototypem správného muže. Stejné poděkování si zaslouží pan učitel odborného výcviku Roman Smékal, který soutěžící vyučoval v přecházejícím roce.
Helena Marešová
www.stredni-skola.cz

Vynikající úspěch
mladých muzikantů z Letovic

Naši chlapci zvítězili
v mezinárodní soutěži „Řemeslo/Skill 2022“

Ve dvou zářijových dnech se po delší covidové odmlce sešli
na náměstí ve Vysokém Mýtě žáci stavebních oborů středních
škol na mezinárodní soutěži Řemeslo / Skill 2022. Tato akce je
v současnosti největší soutěžní přehlídkou pro budoucí mistry
zedníky a montéry suchých staveb z tuzemska i zahraničí.
Masarykovu střední školu Letovice reprezentovala dvě dvoučlenná družstva žáků ve složení David Škrabal – Dalibor Doležel v kategorii zedník a Dalibor Müller – Adam Šmíd v kategorii montér suchých staveb.

Ve dnech 27.– 30. září 2022 probíhala v chorvatském městě Stari
Grad na ostrově Hvar Mezinárodní
soutěž koncertních orchestrů a big
bandů. První místo a absolutní vítězství si odnesl Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice pod vedením
ředitele Petra Křivinky.
Orchestr v letošním roce slaví
50. výročí svého založení a absolutním vítězstvím v prestižní mezinárodní soutěži si tak dal krásný dárek ke svým narozeninám.
PS: Všem mladým muzikantům z orchestru děkuji za vzornou reprezentaci ZUŠ Letovice, Jihomoravského kraje a ČR.
S pozdravem a přáním pěkného dne
Petr Křivinka, ředitel ZUŠ Letovice a dirigent VDO
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
MŠ Čapkova

Děkujeme, že nám pomáháte!

Školní rok začal ve čtvrtek 1. září, kdy do naší školky nastoupilo dvacet pět nových dětí. Přestože v září probíhala adaptace dětí na nové prostředí, již patnáctého září jsme se zúčastnili akce s názvem „Přecházení s Městskou policií Letovice“.
Děti se učily, jak správně přecházet přes přechod pro chodce.

O týden později – ve čtvrtek 22. září 2022 k nám do školky přijel pan Jean Van Coppenolle, který nám představil dravé ptáky
a pověděl nám o nich pár zajímavostí.

Ve středu 28. září 2022 byl
Den české státnosti – svátek
sv. Václava. S dětmi jsme si
o svatém Václavovi povídali
a při té příležitosti jsme navštívili kostel svatého Václava v Letovicích, kde na nás
čekal pan farář, ukázal nám
kostel a také nám o svatém
Václavovi popovídal.
Na začátku měsíce října
k nám do školky přijelo Maňáskové divadlo Šternberk.
Děti zhlédly tři pohádky: O zlaté rybce, Smolíček Pacholíček a Hrnečku vař.
Ve středu 5. října 2022 probíhala ve městech Boskovice, Blansko, Letovice a Kunštát
akce Oblastní charity Blansko „Koláč pro hospic“. V Letovicích
byl stánek na Masarykově náměstí. Jako každoročně jsme
s dětmi vyrobili papírové koláče na výzdobu jejich stánku. Paní učitelky přispěly penězi a koláče od charity jsme potom
společně s dětmi ochutnali.
Iva Širůčková, ředitelka MŠ
Mgr. Anna Prudilová, DiS., zástupkyně ředitelky MŠ
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V MŠ jsme zahradní práce za pomoci rodičů plánovali jako
obvykle na září, kdy přichází babí léto, ale ouha! Babí léto si
letos dalo opravdu na čas. Druhá polovina prvního podzimního měsíce byla chladná, deštivá a nevlídná. Komu by se chtělo
v takovém počasí pracovat venku!
Čekali jsme dlouho, ale nakonec jsme se dočkali. Odpoledne
13. října se školní přírodní zahrada zaplnila rodiči, kteří se rozhodli věnovat nám svůj čas a přišli nám spolu se svými dětmi
pomoci s nutnými zahradními pracemi, než se zahrada uloží
k zimnímu spánku.
Na úsecích jednotlivých tříd se podařilo udělat velký kus
práce. Tak třeba:
źzaplést všechny vrbové stavby
źnatřít napouštěcí barvou herní prvky
źvyčistit od plevele kamenný potok k jezírku, hmatový chodník, bahniště, rohový záhon, ibiškovou alej, květinový záhon
„klíčová dírka“, bylinkovou spirálu, záhony s malinami a ostružinami
źdoplnit písek do pískoviště
źpřeházet kompost a přesít hlínu
źrozvézt a roznést štěpku ke keřům a stromům
źostříhat okrasné keře
źodstranit výmladky a náletové dřeviny
źposbírat borové šišky
źrozebrat a uklidit nefunkční „hmyzí hotel“
a ještě další drobné práce…
Rodiče pracovali spolu se zaměstnanci MŠ a byla tak příležitost k přátelské konverzaci s nimi i mezi sebou.
A děti? Chvíli pomáhaly, chvíli si hrály, chvíli odpočívaly nebo válely sudy z našeho největšího zahradního kopce, kterému
říkáme černá sjezdovka.
Zaslouženou odměnou byla na ohni v amﬁteátru vlastnoručně opečená šunková klobáska s výborným chlebem z Ledeka, doplněná čajem a kávou. Počasí a dobrá nálada vydržely
až do konce. Bylo to hezké, pozitivní odpoledne.
Děkujeme všem zúčastněným za pomoc a podporu!
Text: Eva Pařilová, foto: Bc. Jana Leinveberová

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Do obory za zvířátky
V pátek 7. 10. 2022 si předškoláci
z Mateřské školy Komenského přivstali. Už v 7.00 hodin vyjeli autobusem do Brna na terénní výukový program pracoviště Lipky (školského zařízení pro enviromentální vzdělávání) „Do obory za zvířátky“, který měl
proběhnout ve známé Oboře Holedná. Před začátkem programu si děti
na piknikových dekách u Kohoutovické zastávky snědly svačinu a seznámily se s lektorkami Lipky. Posilněny dobrým jídlem vyrazily do lesa.
K lektorkám Lipky se zatoulalo (plyšové) sele divokého prasete jménem Markazín, které děti požádalo o pomoc při hledání
maminky. Děti se rychle vcítily do pocitů selátka a přislíbily
mu, že s hledáním pomohou. Při pátrací akci v oboře se děti
seznámily s obyvateli lesa – od těch největších s parožím až
po ty nejmenší, kteří mají v lese nezastupitelné místo, zahrály
si různé hry s environmentální tematikou a hlavně pozorovaly život v lese. Poštěstilo se nám cestou spatřit i několik daňků.
Během dopoledne děti prošly oborou až na zastávku „Stará dálnice“, kde se podařilo najít ztracenou maminku selátka Markazína i s celou její velkou rodinou. Radost z úspěšného hledání
byla veliká. Za odměnu dostaly děti omalovánku selátka. Celé
dopoledne rychle uteklo a na nás již čekal autobus, kterým
jsme přijeli do školky právě v čas obědu.
Text a foto: Bc Jana Leinveberová

SVČ Letovice

Tyršova 25, Letovice, www.svcletovice.cz

Milí rodiče, milé děti,
doufáme, že listopadové přítmí prosvětlí společné zážitky
a akce, které pro vás v Letokruhu připravujeme.

Plánované akce s Letokruhem v listopadu
Vyhlášení vánoční výtvarné soutěže „Anděl“
Letokruh vyhlašuje výtvarně-rukodělnou soutěž „Anděl“. Účastníci soutěže se mohou těšit na vernisáž v prvním prosincovém týdnu, výstavu výrobků v prostorách klubu v Letokruhu
a hodnotné ceny.
Kritéria: Anděl musí být vlastnoručně vyrobený, volba materiálu (papír, dřevo, keramika, přírodniny atd.) a forma zpracování
(malba, graﬁka, kresba, modelování, řezba a další) záleží na vás.
Andělé budou zařazeni do kategorií MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň
ZŠ a dospělí.
Hotové anděly můžete odevzdávat v kanceláři Letokruhu do
25. 11. 2022. Prosíme o jejich označení názvem díla, jménem
autora, věkem a kontaktem na vás (telefon, e-mail).

11. 11. / Svatomartinská tajenka
Přijďte před lampiónovým průvodem do zahrady Letokruhu rozluštit tajenku týkající se legendy sv. Martina. Hra bude v tento
den osvětlena světýlky.
Hra bude přístupná až do neděle 27. 11. 2022, vezměte si vlastní baterku a odrazová světýlka vás povedou

11. 11. / Svatomartinský průvod
Letokruh vás srdečně zve na Svatomartinský průvod. Průvod
s lampióny vyráží v 17.00 hodin od Letokruhu.

Pozvání na den otevřených dveří v Letokruhu
19. prosince 2022
Dne 19. 12. 2022 otvírá Letokruh své dveře veřejnosti. Přijďte si
například prohlédnout výsledky nového projektu za 2 miliony Kč – nové vybavení učeben, vyzkoušet, co kroužky nabízejí,
něco si vytvořit do nově zrekonstruované dílny, zhlédnout vystoupení kouzelníka, parkouru, workoutu, modelové kolejiště,
výstavu výrobků výtvarné soutěže a mnoho dalšího. Nebude
chybět ani občerstvení.
Společně oslavíme, jak se Letokruh změnil za posledních deset let.
Podrobné informace naleznete na www.svcletovice.cz
Těšíme se na Vás!
Za Letokruh Bc. Veronika Schindlerová

Mateřské centrum
Veselý Paleček
Českobratrská 3, Letovice (ELIM, dříve klub Fabrika)

ELIMácká angličtina pro nejmenší (od jednoho roku)

Přerušeno: Little Linguist s Kendrou
Pro nepřítomnost lektora v ČR
se v listopadu a prosinci lekce NEKONAJÍ.
Lekce angličtiny pro nejmenší začnou opět v lednu.

Cvičení pro děti od 1½ roku
- jemná a hrubá motorika, zpívánky,
děti poznávají zvířata, barvy...
každou středu 9.00 – 11.00 hodin
Vstup: 40 Kč / rodina

Angličtina pro školkáčky (3– 6 let, bez rodičů)
- hravou formou seznámení s jazykem,
barvy, čísla, zvířata...
každou středu 15.00 – 15.45 hodin
Vstup: 50 Kč / rodina

Volná herna s možností tvoření
- různé výtvarné techniky, tematické dílny
každý čtvrtek 9.00 – 11.00 hodin
Vstup: 20 Kč, 30 Kč s tvořením / rodina

Klubíčko
každý čtvrtek 14.30 – 16.00 hodin
SVČ Letokruh, Tyršova 1069, sál 3. patro (úplně nahoře)
- setkání maminek a jejich malých klubíček
- pro všechny děti 0 – 6 let, kterým se nechce spát
Vstup: 30 Kč / rodina

Připravujeme:
Mimiden
úterý 9.00 – 11.00 hodin
Datum prvního setkání bude upřesněno na Facebooku
- setkání nejmenších miminek a batolátek
- ideální pro první seznámení s ostatními dětmi
- program i prostory budou uzpůsobeny
pro pobyt nejmenších
Pro aktuální informace sledujte naše FB stránky
www.facebook.com / palecekletovice
mc.palecek.letovice@gmail.com, 704 392 329
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Napsali jste nám
Střípky z historie Letovic
K naší krajině neodmyslitelně patřily mlýny. Pro drcení obilných zrn na mouku byly v dávnověku používané různé kameny,
později ruční otáčivé kamenné mlýnky, větší mlecí složení poháněná silou zvířat, či mlýny využívající sílu větru a vody. Mletí
obilí mohlo probíhat mezi většími kameny větší rychlostí. V našich zemích začaly první mlýny vznikat ve 12. a 13. století. Kdy
byl na letovickém panství postaven první mlýn, není známo.
Roku 1561 vydal tehdejší majitel panství Volf Dětřich z Hardeku souhrn nařízení, rad a návodů o správě města. Zde se uvádí,
aby městští pekaři mohli mlít obilí jenom ve mlýnech na letovickém panství. Mlynáři většinou mívali mlýny v nájmu od vrchnosti, později se stávali i jejich vlastníky. Práva a povinnosti mlynářů stanovovala vrchnost. Později mlynáři měli vlastní cech
a práva byla stanovena v cechovních artikulích. V nich byli mlynáři nabádáni k poctivosti, mravnosti, k soucítění s potřebnými. Do cechů byli přijímáni jen lidé vyučení, morálně a mravně
zachovalí. Mlynáři byli vzdělaní lidé. Při stavbě mlýnů a jejich
údržbě si zpravidla vystačili sami, protože museli ovládat řemeslo mlynářské i sekernické, dokázali dřevo nejen opracovat,
ale i vyrobit a smontovat jednotlivé části. Zvládali práce zednické, stolařské, tesařské, řemenářské i zámečnické. Mimo to museli být i dobrými zemědělci a prozíravými obchodníky. Mlynáři
bývali ve svém okolí velice vážení. Vždyť mleli mouku na přípravu základní potraviny – chleba. Snad proto měli výsadu chodit
na svátek Božího Těla při Nejsvětější svátosti, kterou v průvodu nesl kněz. (Nejsvětější svátost oltářní je v monstranci umístěná hostie – nekvašený chléb, dle křesťanské víry proměněný v tělo Kristovo.) Mlýny bývaly často umístěny na samotách,
aby od předchozího mlýna byl získán dostatečný spád na vodní kolo. Proto mlynáři platili za odvážné chlapíky, kteří museli
být schopni se ubránit různým kriminálním živlům. Přesto mnoho mlýnů bylo vyloupeno, osazenstvo povražděno, zejména
když země byla postižena válkami, a mlýn pak pustl.
Platba za semletí byla prováděna různě, dle místních podmínek v dané době. Za semletí dostával mlynář obvykle naturální
odměnu, a to 6 až 8 kg ze 100 kg, nebo 2 kg rozprachu a 8 krejcarů. Mlýn většinou nestačil celoročně mlynářovu rodinu uživit a tak mimo mlýn měl mlynář i zemědělské hospodářství.
U mlýna bývala mnohdy pila. Strojní mlýnské zařízení bylo
postupně modernizováno. Vodní kola byla nahrazována vodními turbínami, mlecí kameny byly měněny za mlecí stolice,
kde je obilí drceno mezi rýhovanými válci o různých otáčkách.
Pak je opakovaně přemíláno mezi válci s postupně větším přítlakem při osmi až dvanácti průchodech. Některé mlýny byly
využity jako základ pro vznik továren.

Jaké byly staré mlýny, dokládá snímek mlýna s pilou na řece
Křetínce pod Lazinovem. Mlýn byl později přestavěn. Dnes toto
místo kryjí vody Vodní nádrže Letovice.
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Ve 30. letech 20. století bylo v Československu na 10 000 mlýnů. Od roku 1935 do roku 1989 byl zastaven a deﬁnitivně ukončen provoz 6 198 mlýnů. Zejména to bylo po roce 1948. V roce
2003 bylo v České republice v provozu 47 mlýnů, které semlely
2 157 000 t obilí.

Letovické mlýny
Prvním mlýnem na řece Svitavě byl mlýn na severním okraji Letovic vedle silnice na Svitavy. Sloužil pro škrobárnu, která
je zachycena na mapovém podkladu z r. 1826 a pilu. Poměrně
krátký náhon začínal u jezu méně než 50 m vzdáleného od
mlýna. Voda se vracela do řeky cca 70 m dlouhým odtokovým
kanálem. Původní vodní kola byla nahrazena Francisovou turbínou s průtokem 1,76 m3/s a spádem 1,5 m o výkonu 26 HP.

Rolnická strojírna Letovice
Škrobárnu zakoupil letovický farář P. Jan Holba, který zde
začal podnikat, z počátku s kovářem z Borové ve výrobě strojů
pro zemědělce. R. 1902 založil Rolnickou strojírnu v Letovicích,
společnost s obmezeným ručením. Spolu s bratrem Antonínem
továrnu postupně rozšiřovali a modernizovali. Na začátku první světové války měl podnik již 105 zaměstnanců. Vyráběl čistící mlýnky, mlátičky, lisy na slámu, řepáky, atd. Zajímavostí je,
že čistící mlýnek, vyrobený před více jak sto lety, je stále součástí mlecí linky v Pohankovém mlýně Šmajstrla s.r.o. v Trojanovicích u Frenštátu pod Radhoštěm, k plné spokojenosti majitelů. P. Holba věnoval mnoho výnosů z podnikání, například
na výstavbu Katolického domu nebo domu na náměstí (pošta).
Podnik byl po II. světové válce znárodněn. Vyráběl různé zemědělské stroje, velkoplošné traktorové přívěsy, ruční přepravní
skříně na součástky se čtyřmi koly a ojí. A tak bylo možné vidět starý traktor s motorem se setrvačníkem, jak po silnici táhne z továrny řadu připojených přepravních skříní na nádraží
k vagónování, při dnešním provozu nepředstavitelné. Od r. 1954
se továrna stala součástí n.p. Agrostroj Prostějov. V r. 1961 byla
továrna spojena s továrnou na ulici Pražské jako Agrostroj Prostějov n.p., závod Letovice. V r. 1968 se letovický závod osamostatnil pod názvem Letostroj Letovice n.p. a z bývalé rolnické
strojírny se stal druhý provoz. Vyráběly se tu třídičky brambor,
z velké části i exportované do zahraničí. Uplatnily se i na trhu
ve Francii. Jejich výroba skončila, když byl podnik pověřen výrobou bezpečnostních kabin pro traktory. Jejich výroba zde byla do r. 1992. Při privatizaci zakoupila továrnu belgická ﬁrma,
která zde zřídila dceřinou ﬁrmu Letoplast, specializující se na
výrobu technických plastových dílů.
Bývalý mlýn byl zbořen v letech 2004–2006, aby uvolnil místo pro novou halu Letoplastu. Zbytky náhonu byly zahrnuty
v roce 2006, čímž se historie tohoto mlýna uzavřela.
O dalších letovických mlýnech příště.

Napsali jste nám
Oslava Baboleckých lip

22. oslava Baboleckých lip se uskutečnila letos už 24. září.
Tradičně se sešli babolečtí, jejich přátelé a známí na zábavném odpoledni při příležitosti prvního podzimního státního
svátku. Zavzpomínali krátkým programem zakončeným naší
hymnou pod Lípou svobody na vznik Československé republiky, k jehož 10. výročí byla zasazena. Také na Lípu milénia a Lípu republiky. Padesát dětí do 15 let se pobavilo na 10 stanovištích s námětem „Středověká společnost na hradě v Babolkách“,
většina v krásných kostýmech, ve kterých byli letos i pořadatelé. Zase se děti svezly na koních chovatelů z Novičí, zastřílely si z luků, stavěly hradní věž, obratnost otestovaly na lanech,
chůdách, hodem na rytíře a při převozu dříví na trakaři. Procvičily si mozek při poznávačce, pobavily se u kola štěstí s úkoly
a nejvíce se vyřádily na skákacím hradu. Doprovodná stanoviště tvořila: kovářská dílna, oblíbená výroba cukrové vaty, vystoupení kouzelníka a možnost vyfotit se na trůnu s korunou,
žezlem i jablkem.

Rolnická strojírna Letovice

Pohankový mlýn Šmajstrla s.r.o. v Trojanovicích s čistícím
mlýnkem z Rolnické strojírny v Letovicích.
Kuda Bohuslav, foto: vlastní archiv

Povídání s myslivcem ve Zboňku
V sobotu 15. října naši Obecní budovu ve Zboňku navštívili Ondřej Antl a Míša Jílková
ze Svitávky. Jejich cílem bylo
předat, nejen místním dětem,
svoje zkušenosti a znalosti
z lesního světa.
Na povídání dorazili v přátelské náladě patřičně „vyzbrojeni“ pro perfektní průběh
akce. Kromě jejich vybavení si pro ilustraci připravili patřičné
rekvizity, kde nechyběly ani takové věci jako hlava divočáka
nebo paroží od jelena. Pro menší děti byly připravené puzzle
s obrázky lesních obyvatel a pro starší zase možnost sáhnout
si pod dozorem na zbraň. V průběhu akce zaznívaly různé zajímavosti z jejich povolání, které mohly překvapit i starší děti
nebo rodiče.
Návštěvníci akce si kromě dobré nálady a nově nabytých
znalostí odnášeli i poučení, jak se mají v lese co nejlépe chovat,
aby tam zvířátka mohla spokojeně žít.
Moc děkujeme přednášejícím za jejich čas, který nám věnovali.
Randula Libor
foto: archiv Osadního výboru Zboněk a Klevetov

Po soutěžích a občerstvení byl rej masek, po kterém si každá „maska“ vybrala plyšáka, který se jí nejvíc líbil. Na děti se potom přišli podívat i král s královnou. Všichni kluci dostali meč
a byli králem pasováni na rytíře a dívenkám královna nasadila
korunky a přijala je do své družiny. Následovalo losování cen
vystavených na stolech, lampionóvý průvod s překvapením
a volná zábava u bufetu.
V řadě deštivých dnů se do Babolek na akci místního Spolku
pro obnovu tradic přišlo na celý den podívat i sluníčko. Tak nejen všem pořádajícím členům spolku, všem štědrým sponzorům, ale i jemu patří velký dík. Poděkování je určeno i vedení
města Letovice, které každoročně svojí přízní a podporou umožní akci uspořádat tak, aby se všichni těšili na další ročník.
Irena Pelíšková, SPOT
foto: Pavel Tesař a Mgr. Vlastimil Pražák
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Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...
Městský klub důchodců
listopad 2022

Osadní výbor a SDH Jasinov
si Vás dovolují pozvat na

2. 11. – středa

Návštěva muzea v letovickém Tylexu
Odchod ve 13.00 hodin od MKD Tyršova ulice.

9. 11. – středa – 14.00 hodin

„Jen tak v klubu“
MKD Tyršova ulice.

16. 11. – středa – 14.00 hodin

„Adventní tvoření“
MKD Tyršova ulice.

23. 11. – středa – 14.00 hodin

Sobota
19. listopadu 2022
v 19.00 hodin
Kulturní dum
Jasinov
K tanci a poslechu u sklenky vína
zahraje folklorní soubor Svitava.

Přednáška o Norsku s paní Miholovou
MKD Tyršova ulice.

30. 11. – středa – 14.00 hodin

Narodili se před 100 lety
Vyprávění o významných osobnostech
MKD Tyršova ulice.

V pátek 4. 11. od 14.00 do 16.00 hodin,
v sobotu 5. 11. od 8.00 do 12.00 hodin
a ve středu 9. 11. od 14.00 do 16.00 hodin se koná

Sbírka oblečení a různých domácích
potřeb pro charitu Broumov
Sbírka je v MKD Tyršova ulice.

OZNÁMENÍ
Nové sdružení zdravotně postižených Letovice, z.s.
oznamuje svým členům, že

v pátek 25. listopadu 2022 pořádá

Rehabilitaci v Nemocnici Blansko
Odjezd:

Jasinov
19. 11. 2022
16.30 hodin
KD
né
Vstup lné
vo
dobro

14.00 hodin – Pražská / 14.05 hodin – náměstí
14.15 hodin – bytovky / 14.20 hodin – Tylex

Začátek ve 15.30 hodin.
Přihlášky u paní Konůpkové na telefonu 732 601 072.

OZNÁMENÍ
Nové sdružení zdravotně postižených Letovice, z.s.
oznamuje svým členům, že

v úterý 8. listopadu 2022 pořádá

Plavání v lázních Boskovice
Odjezd:
13.10 hodin – Pražská / 13.15 hodin – náměstí
13.20 hodin – bytovky / 13.25 hodin – Tylex

Začátek ve 14.00 hodin.
Možnost občerstvení v cukrárně.
Přihlášky u paní Konůpkové na telefonu 732 601 072.
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Mikulášská nadílka
Sbor dobrovolných hasičů Letovice
přivítá v pondělí 5. 12. v areálu hasičské zbrojnice
sv. Mikuláše se svým doprovodem.
Před jeho příchodem v krátkém programu
vystoupí dechový orchestr ZUŠ Letovice,
taneční skupina VO CO GOU a ohňovou show
předvede skupina Gonfanon ze Svitávky.

Začátek programu je plánován v 16.15 hodin.
Příchod Mikuláše s anděly bude asi v 17.00 hodin.
Poté proběhne čertovské rojení a rozdávání dárků.
Vstupné je dobrovolné a jeho výtěžek bude věnován
jako vždy na dobročinné účely.
Pro všechny bude připraveno bohaté občerstvení
pro zahřátí. Nebojte se tedy a přijďte se svými dětmi.
Srdečně zvou hasiči Letovice

Kluby – Spolky...
Sbírka Bílá pastelka

Sport
AFK Letovice

Ve středu 12. října proběhla i v na-

Uběhlo to opravdu jako voda a už nám zbývá

šem městě celorepubliková sbírka

posledních pár utkání v podzimní části sezóny

BÍLÁ PASTELKA – 23. ročník, za-

2022 /23. Výsledky a postavení týmů v tabulkách

měřená na výukové programy pro

jsou velmi příjemné. Téměř všechny týmy od mládeže až po

nevidomé a těžce zrakově postiže-

muže hrají o přední příčky. Jsem velmi potěšen, že plán, který

né, kterou pořádala již každoročně

jsme měli před sezónou držíme a výsledkově i herně se naše-

Sjednocená organizace nevidomých

mu společnému klubu Letovice/ Boskovice daří!

a slabozrakých.

Sezóna je velmi náročná, zápasů je velké množství, na hřiš-

Každý, kdo za svůj příspěvek získá bílou pastelku, tak pod-

tích v Boskovicích a Letovicích se odehrály hodiny a hodiny zá-

poří například nácvik chůze s bílou holí, výcvik vodicích psů

pasů a tréninků. Děkuji všem trenérům a vedoucím mužstev,

pro nevidomé, výuku speciální práce s počítačem a zaměstná-

že v takovém nasazení „drží“ až do úplného konce sezóny. Rád

vání lidí se zrakovým postižením, ale i mnoho dalších prospěš-

bych také poděkoval ﬁrmě STAVEBNINY ŠKB s. r. o. a BIGMAT,

ných projektů a služeb.

díky kterým budou naši nejmenší hrát v nových dresech. Dě-

Všem dárcům, kteří do této sbírky ﬁnančně přispěli, velmi
děkuji a též děkuji i studentkám Střední zdravotnické školy
Blansko, které velmi ochotně pomáhaly pastelky prodávat.
Za pobočku SONS Blansko členka Miriam Šticová

kujeme!
Od listopadu do konce března bude naši budovu z velké části využívat ZUŠ. Počet učeben jsme na toto zimní období rozšířili, především na základě úspory energií a využití naší energeticky úspornější budovy, než ZUŠ aktuálně využívá.

Úspěch letovického modeláře

Dále neustále pracujeme na oﬁciálním přejmenování FC Boskovice na společný tým Boskovice/Letovice. Máme připravené nové logo, které brzy představíme. Právníci dále řeší veškeré náležitosti a brzy snad již bude hotovo. Podpora od města Letovice je nezpochybnitelná i po volbách, které v říjnu proběhly
a podporu v Boskovicích vyjadřuje i nově složená koalice ve
městě. Jsem moc rád, že můžeme počítat s materiální i ﬁnanční podporou obou měst i nadále, a děkuji za ni.
Na závěr vás opět zvu na poslední utkání, která v listopadu
proběhnou. Přijďte podpořit naše hráče v závěru sezóny.
Děkujeme za podporu. Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.
Významné jubileum oslavil
předseda FC Boskovice, náš spoluhráč, vynikající člověk a kamarád Radek Stříž, kterému gratulu-

Milan Kučka
na startovišti raketoplánu

Milan Kučka připravuje
maketu francouzské nosné
rakety ARIANE L 01 na start

jeme a přejeme všechno nejlepší!
Za AFK Letovice před začátkem
mistrovského utkání osobně gratulovali předseda klubu Petr Stria

Modeláři Raketomodelářského klubu Letovice, včetně dvou

a sekretář Vojtěch Širůček.

mezinárodních rozhodčích, se zúčastnili soutěže Světového
poháru, který se konal od 24. do 25. 9. v Českém Těšíně a který
byl současně Mistrovstvím České republiky. Na soutěž se dostavilo více jak čtyřicet soutěžících z pěti států Evropy. Z letovických závodníků si nejlépe vedl Milan Kučka, který získal ve
Světovém poháru dvě bronzové medaile.
Na soutěži seriálu Mistrovství České republiky zvítězil Milan Kučka v kategorii streamer, v kategorii raketoplánu a v soutěži maket byl druhý. Při závěrečném a slavnostním hodnocení modelářského roku, které se uskutečnilo první říjnový víkend
v Krupce, byl Milan Kučka vyhlášen nejlepším raketovým modelářem v České republice za skvělé výsledky ve všech hodnocených kategoriích po celý rok 2022. K tomuto výkonu upřímně gratulujeme a do příští sezony přejeme další pěkné úspěchy.

text a foto: Jiří Kašpar RMK Letovice

Nové dresy přípravek
| 13

Sport

Inzerce

Zdravotnictví

Petr Švancara

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

5. 11. MUDr. Ševčíková Bohdana

Blansko, Svitavská 1A

516 416 386

6. 11. MUDr. Ševčíková Radomíra

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 454

12. 11. MDDr. Šméralová Kristýna

Boskovice, Lidická 8

731 074 479

13. 11. MUDr. Štrajtová Jana

Černá Hora, Zdrav. středisko

608 220 806

17. 11. MUDr. Šumberová Ludmila

Lysice, Komenského 429

516 472 227

19. 11. MUDr. Švendová Zdena

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

20. 11. MUDr. Tomášková Barbora

Blansko, Pražská 1b

734 177 800

26. 11. MDDr. Trubáčková Pavlína

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

27. 11. MDDr. Janáč Jiří

Boskovice, Lidická 10

537 021 289

svatební fotografie, fotoslužby
www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

Mimo výše uvedenou dobu je služba stomatologické LSPP
zajištěna v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel.: 545 538 111.
Všední dny: od 18.00 hodin do 24.00 hodin.
Soboty, neděle a svátky: od 8.00 hodin do 20.00 hodin.
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
27. 10. 2022 č. 11 / 2022. 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. 12/ 2022 bude 12. 11. 2022. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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PentaCo
s.r.o.
Firma Pentaco spol. s r. o. v Boskovicích
hledá nového kolegu do týmu na pozici

obsluha pily
a olepovacího stroje
Naše požadavky
Manuální zručnost nejlépe se zkušeností
v truhlářské výrobě
Ochota učit se novým věcem
Odpovědnost za odvedenou práci
Schopnost pracovat v týmu
Pečlivost a smysl pro detail
-

Pro pozici nabízíme
Nástupní plat na první 3 měsíce = 30 000 Kč
Práci v mladém kolektivu
Dotované stravování
Pracovní doba od pondělí do pátku
Dobrá fyzická kondice podmínkou
-

Kontakt
Jan Lipták, telefon: 604 431 706
e-mail: liptak@pentaco.cz
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