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Slovo starosty
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Slovo radního

Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
zastřešení pódia proběhne kvůli technickým problémům až
po letní sezóně. Nicméně i tak se můžete těšit na dva promenádní koncerty v areálu koupaliště (9. a 23. srpna vždy od
15.00 hodin). Během srpna také začneme promítat filmy v sále muzea. Pro začátek to budou filmy Havel, Meky a pohádka
pro děti. Podle zájmu budeme přidávat další tituly a případně zvyšovat četnost projekcí.
Když je řeč o muzeu, velmi rád bych vás pozval na jeho
znovuotevření, které proběhne 3. září. Můžete se těšit na nové expozice: historie společnosti Tylex Letovice, prvorepublikový koloniál, historické pohlednice Letovic a výstavní
místnost umělecké keramiky Masarykovy střední školy Letovice. Pro hlavní místnost muzea připravujeme ve spolupráci s Muzeem obchodu v Bratislavě dočasnou expozici
o historii čokolády v Československu. Na chodbách naleznete panely o historii města a přehled všech místních částí.

ZDARMA
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Pohled
na srpnovou
oblohu

Prostor také oživí mikro výstava makro fotek fotografa
Karla Nováka a výstava Tváře CITES ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Z důvodu pandemie COVID-19 byly odloženy některé kulturní programy. Většina termínů je již známá, nicméně některé je třeba ještě upřesnit. Konkrétně jde o besedu cestovatele Dušana Procházky o Kanárských ostrovech (nový
termín 17. září v 17.30 hodin v sále muzea) a one man show
Miroslava Donutila Na kus řeči (nový termín 11. prosince
v 19.00 hodin v sále kulturního domu). Pro pořad Haliny Pawlowské se, bohužel, nepodařilo vyjednat nový termín, proto
jsme nuceni jej zrušit a vrátit vybrané vstupné.
Pokud nemáte doma internet, můžete se s dotazy ohledně
dopravních spojů, dovolené lékařů apod. obrátit osobně nebo telefonicky na pracovnice TIC, které vám tyto informace
dohledají. Kontaktní číslo je 739 396 538.
Doufám, že si při svých dovolených užijete hodně sluníčka a všem čtenářům hezký zbytek léta přeje
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Slovo místostarosty
Říká se, že informací není nikdy dost,
a o informacích z oblasti odpadů to platí
dvojnásob. Proto mi opět dovolte několik
poznámek ke třídění a likvidaci všeho v domácnosti nepotřebného.
Je velmi dobré, že se nám všem společně
daří třídit využitelné složky z komunálního
odpadu. Problém ale nastává, když někdo přijde k modrému
kontejneru s papírovými krabicemi, které nesešlápne nebo se
zkrátka do něj již nevejdou, a dotyčný tedy papír položí vedle
kontejneru. Než stačí přijet svozové vozidlo, tak do papíru třikrát zaprší a je z něj „hadr“, který již není použitelný k dalšímu zpracování, a stává se z něj komunální odpad. Tyto velké
kusy by rozhodně bylo dobré odvézt přímo do výkupu surovin.
K dalším nešvarům patří, že někteří lidé chtějí likvidovat
velké množství odpadů na náklady města a tedy všech občanů. Již před lety bylo městem stanoveno, že běžné množství,
které je možné přivézt na sběrný dvůr a odevzdat na náklad
města je takové, že se vejde za běžný přívěsný vozík za auto.
Stává se však, že někteří občané přijedou s nákladním automobilem či traktorovou vlečkou (a to i několikrát) a chtějí,
aby byl tento odpad od nich zadarmo převzat a zlikvidován.
Pokud někdo předělává rodinný dům, tak by si měl zajistit
kontejner nebo nákladní automobil na vlastní náklady a od-

vážet odpad přímo na skládku v Březince, ale rozhodně by se
neměl dožadovat překládky na sběrném dvoře na náklady
ostatních obyvatel města.
Závěrem článku bych ještě zmínil, že byla zřízena telefonická linka pro případy, kdy vám nebyla vaše popelnice vyvezena. Pokud to není tím, že jste ji přistavili na svozové
místo pozdě (nejlépe je umísťovat již večer před svozovým
dnem), nechte ji ještě alespoň do dalšího dne na místě (mohla se stát nějaká technická závada a svozový vůz přijede až
další den). Teprve poté, v případě nevyvezení, volejte na linku 736 682 992.
S přáním všeho dobrého
Radek Procházka, místostarosta města
| 01

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v měsíci srpnu nás čekají další opravy
komunikací ve městě. Do konce srpna
musí být hotové chodníky a parkování
Kiss and Ride před ZŠ. Jsem rád, že se
nám podařilo vysoutěžit tuto akci o téměř 600 tisíc korun méně proti předpokladu. Další akcí bude oprava komunikace od kulturního domu k zámku, která by taky měla být hotová do konce prázdnin, a i zde se podařilo ušetřit oproti předpokladu cca 500 tisíc. Oprava Boční
a Střední byla vysoutěžena dokonce o 2,5 miliónu Kč lépe
než je RTSková cena. Takže celková oprava těchto dvou ulic
se bude pohybovat kolem deseti miliónů. Byla zahájena oprava vodovodu na ulici Smetanova. Tato akce je pokračováním kompletní opravy „Klondaiku“.
Na jednu stranu je to jistě příjemná zpráva. V situaci, kdy
příjmy města rapidně klesají díky vypnutí ekonomiky v důsledku koronavirové krize je to aspoň částečná kompenzace. Tempo poklesů daňových příjmů je ale zatím pořád výrazně rychlejší. Jen za poslední dva měsíce město přišlo
o více jak šest miliónů korun, a to hlavně na dani z příjmu od
fyzických osob a na DPH. Uvidíme, jak bude situace pokračovat, ale i podle těchto soutěží je jasné, že situace vážná je.
V minulém čísle jsem psal, že se dobře vyvíjí situace kolem vyřešení záplavového území od Letostroje po náměstí.

Došlo k dalšímu důležitému posunu. Obdrželi jsme od Lesů
ČR povolení k vyčištění koryta a k dalším nezbytným opatřením, v jejichž důsledku nebude toto celé území záplavovým.
Co se týká místních částí, tak v těchto měsících bude probíhat oprava komunikací v celkové hodnotě kolem 5 milionů Kč. Rozhodli jsme se pro opravu v takto velkém měřítku
proto, že některé komunikace byly už opravdu v zoufalém
stavu. K tomu se navíc opravuje v Kochově silnice v hodnotě
kolem 4 miliónů Kč. Chci zdůraznit, že všechny tyto opravy
jdou nad rámec prostředků určených pro místní části z rozpočtu města. Za zmínku jistě stojí ještě vybudování zvoničky u budovy osadního výboru v Podolí a celková rekonstrukce tohoto prostoru.
V měsíci srpnu proběhne představení studií architektů ke
zpracování území bývalého Bytexu. Myslím, že se máme na
co těšit a veřejnost jistě bude seznámena s výsledky těchto
studií. Bohužel, zatím jsme pořád neobdrželi povolení na
opravu střední části náměstí a prostoru před hasičárnou.
Pomalu se začínám smiřovat s tím, že to budou akce příštího roku.
Doufejme, že si v srpnu užijeme sluníčka více než na začátku prázdnin a že takové důležité věci, jako je dozrání
švestek, proběhnou dokonale.
S přáním krásného prožití léta
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Oprava chodníků a vybudování parkování Kiss and Ride před základní školou.

Převzetí nového automobilu Škoda Octavia combi v luxusní výbavě pro CSSML Letovice v hodnotě téměř 900 000 Kč.
Velké poděkování Škodovce za takto luxusní dar.
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Společenská rubrika
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci červnu oslavili
svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Ježová Marta
Řehoř Milan
Dvořáková Marie
Striová Věra
Daněk Josef
Čechová Marie
Ruber Petr
Fadrný Jaroslav
Šejnohová Jana
Janoušková Ludmila
Kučková Eva
Brožková Libuše
Přichystal Josef
Konečná Eliška
Vránová Jiřina
Hladilová Marie
Podivínská Ludmila
Doskočil Miroslav
Dvořák Milan
Kratochvílová Dagmar
Kučka Zdeněk

Tintěrová Marta
Doskočilová Ilona
Tenorová Vlasta
Kalas Josef
Doležal František
Havelka Pavel
Hladilová Jarmila
Poláčková Ludmila
Adamová Věra
Novák Miloš
Kocina Bohumil
Staňková Pavla
Řezníková Květoslava
Olšanová Eva
Parolek Vojtěch
Šticová Libuše
Chábková Milada
Svobodová Libuše
Hoderová Ludmila
Vykydal Zdeněk

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Sedláček Karel, Jasinov, ve věku 56 let
Jachanová Ludmila, Zámecká, ve věku 68 let
Bednář Alois, Jevíčská, ve věku 78 let
Prudil Ladislav, U Královce, ve věku 89 let
Dvořáková Blažena, Družstevní, ve věku 68 let

Čest jejich památce!

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 18. 6. 2020 projednala body dle následujícího programu:
1. Havárie kanalizace Kochov
Rada města Letovice na své schůzi dne 1. 7. 2020 projednala
body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Hospodaření města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
7. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 15. 7. 2020 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Územní studie „kulturní centrum“
5. 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

Slovo radního
Úcta ke stromům buď je
anebo není
Kácení stromů jsme si užili až až, proto jsem rád, že se s vámi mohu podělit také o něco pozitivního. V pátek 10. července
zasadila skupinka dětí z příměstského tábora, který pořádalo
mateřské centrum Veselý Paleček, v zámeckém parku stromek
javoru mleč. Bylo to radostné vidět takovou drobotinu, jak se
oháněly malou lopatkou a pomáhaly se sázením, zaléváním
a s obalování tenkého kmínku. Zajímavý byl i výklad a názorná
ukázka přípravy kořenů, které odborně ošetřil pan Štěpánek,
pracovník úřadu, který má zeleň na starosti. Po takovém zážitku se děti určitě budou dívat na každý strom, nejen na ten „jejich“, jiným pohledem.
Úcta ke stromům buď je anebo není. To mne napadlo i v souvislosti s nepříjemnou událostí, která se chystá nedaleko Letovic, a to konkrétně mezi Chlumem a Svárovem. Jedná se o plánované vykácení 48 stoletých lip. Lípy byly vysázeny v rámci
výsadby Stromů svobody v roce 1920 a nyní se plánuje jejich
vykácení z důvodů rozšíření silnice na Velké Opatovice. Stoletá lípa je v podstatě lipová puberťačka a klidně může růst dalších čtyři sta let. Vykácení zdravých a mladých stromů, symbolů našeho státu, považuji za velmi necitlivý zásah nejen do
krajiny, ale i za těžkou ránu všem, kterým leží na srdci, jakou
krajinu předáme svým potomkům. Ano, silnice je úzká a ná-

kladní auto, autobus a v některých místech i dvě protijedoucí
osobní vozidla si obtížně vyhnou.
Právě proto byly v úseku aleje v minulosti vytvořeny zálivy
a v těchto místech je vyhýbání vozidel bezpečné a bezproblémové. Chce to jen jezdit pomaleji a ohleduplněji. Sám touto cestou jezdím dvakrát týdně tam a zpět za každého počasí. Potkal
jsem tam mnohokrát autobus, nákladní automobil, dlouhý kamion, ale i řidiče či řidičku jedoucí po prostředku silnice s vyděšeným výrazem v obličeji. Uhnu na bok mezi stromy, vždyť pro
tu chvilku mne neubude. Kdo chce na silnici závodit, ten ať jede
jinam. Podepište prosím petici proti kácení a také o tom řekněte svým známým. Byla by velká škoda o tak krásnou alej přijít.
Jste zvědaví, jak to dopadlo s mým plánem omezit parkování na náměstí, jak jsem psal ve zpravodaji města v květnu? Ne,
tak nic… Ale pro ty, které to zajímá. Rada města rozhodla, že neschvaluje návrh omezení parkování na Masarykově náměstí
a nezahájí jednání o zřízení zón s omezeným stáním. Hlavním
důvodem je, že v nejbližší době dojde k výstavbě parkoviště na
Novém městě a také dojde k opravě střední části Masarykova
náměstí. Proto rada města rozhodla v současné době neřešit
časově omezené bezplatné stání, ale po opravě náměstí a po
výstavbě výše zmíněného parkoviště zpoplatnit stání na Masarykově náměstí. Nezbývá, než se podrobit demokratickému
hlasování.
Mgr. František Boček,
člen Rady města Letovice za KDU-ČSL
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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.

Akce v srpnu
Festival 3+1 – 21. ročník
Sobota 1. srpna 2020 od 14.00 hodin
Vstupné: předprodej 150 Kč / na místě 200 Kč

Promenádní koncerty
Areál koupaliště Letovice, začátek vždy v 15.00 hodin
9. srpna 2020 – Trní
23. srpna 2020 – Andromeda + The Sailors

Kino Letovice

Změny termínů divadelních představení
Klíče na neděli (26. 3. 2020) – nový termín 2. 9. 2020
Když se zhasne (28. 4. 2020) – nový termín 13. 1. 2021
Talk show Chuť do života – Halina Pawlowská
(27. 5. 2020) – ZRUŠENO!

UPOZORNĚNÍ
Městské kulturní středisko Letovice oznamuje,
že pořad Haliny Pawlowské „Chuť do života“
(27. května 2020) je ZRUŠEN!
Zakoupené vstupenky můžete vrátit v kulturním domě,
Nová 1, tel.: 516 474 422, 739 396 535.
Vstupenky zakoupené přes internet vyřizuje
Bc. Jana Zemánková: 775 568 303,
zemankova@mks-letovice.cz
Děkujeme za pochopení.

Projekce v Muzeu města Letovice, Tyršova 2 (1. patro)
13. srpna 2020 v 19.00 hodin

Meky / vstupné: 100 Kč
20. srpna 2020 v 19.00 hodin

Havel / vstupné: 100 Kč
27. srpna 2020 v 16.00 hodin

Medvídci Boonie: Cesta do pravěku / vstupné: 50 Kč

Předprodej vstupenek
Koncert TWO FACES OF ROCK
The CELLO Boys + InAction
9. září 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 100 Kč / na místě 150 Kč

Koncert – RADŮZA
23. září 2020 v 19.00 hodin / vstupné: 300 Kč

Úsměvy Zdeňka Trošky
s písničkami Simony Klímové
24. září 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250 Kč / na místě 290 Kč

Sexem ke štěstí
14. října 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 350 Kč / na místě 380 Kč

S vámi mě baví svět…
Pavel Nový, Marie Tomsová a trio Sekáč & přátelé
31. října 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250 Kč / na místě 290 Kč

Gedeonův uzel
12. listopadu 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 350 Kč / na místě 380 Kč

MIROSLAV DONUTIL – Na kus řeči
11. prosince 2020 v 19.00 hodin
Vstupenky předprodej: www.ticket365.cz

O zapomnětlivém Psaníčkovém andělíčkovi
17. prosince 2020 v 16.00 hodin
Vstupné: předprodej 150 Kč / na místě 180 Kč
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Kalasová galerie Pex
srdečně zve na výstavu obrazů a soch

MICHALA TRPÁKA
Michal Trpák je mimo jiné také iniciátorem
a pořadatelem každoročních výstav
Umění ve městě.

Výstava potrvá do 6. 9. 2020.

Úsměvy

Zdeňka TROŠKY

s písničkami

Simony Klímové

www.broxoxo.cz

Městské kulturní středisko Letovice / Kulturní dům

ČTVRTEK 24. ZÁŘÍ 2020 V 19.00 HODIN
Vstupné: předprodej 250 Kč / na místě 290 Kč
Předprodej vstupenek:
MKS Letovice, Nová 71/1, tel.: 516 474 422, 739 396 535, www.mks-letovice.cz

Městské kulturní středisko Letovice / Kulturní dům
VILÉM
UDATNÝ
nebo
JAKUB
ZINDULKA

JITKA
JEŽKOVÁ

SEXEM

SCÉNÁŘ A REŽIE: JAKUB ZINDULKA

KE ŠTĚSTÍ
MARTINA
HUDEČKOVÁ

VLADIMÍR
KRATINA

STŘEDA 14. ŘÍJNA 2020 V 19.00 HODIN
Vstupné: předprodej 350 Kč / na místě 380 Kč
Předprodej vstupenek:
MKS Letovice, Nová 71/1, tel.: 516 474 422, 739 396 535
TIC Letovice, Tyršova 2, tel.: 739 396 538, www.mks-letovice.cz

Vstupné: předprodej 250 Kč / na místě 290 Kč
Předprodej vstupenek:
MKS Letovice, Nová 71/1, tel.: 516 474 422, 739 396 535, www.mks-letovice.cz
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Knihovna

Turistické informační centrum

Otevírací doba obou oddělení knihovny
je omezena do 31. 8. 2020 takto:
Pondělí

8.00 – 12.00 hodin

13.00 – 16.30 hodin

Úterý

zavřeno

zavřeno

Středa

8.00 – 12.00 hodin

13.00 – 16.30 hodin

Čtvrtek

zavřeno

zavřeno

Pátek

8.00 – 12.00 hodin

13.00 – 16.30 hodin

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

Prosíme o dodržování doporučených opatření,
která se průběžně mohou měnit.
Žádáme čtenáře o vrácení dlouhodobých výpůjček.

®

Otevírací doba:

1. ČERVNA – 15. ZÁŘÍ

Co pro vás můžeme udělat:

Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hodin
Sobota:
10.00 – 16.00 hodin
Neděle:
ZAVŘENO

Na požádání vám můžeme knihy předem připravit k vyzvednutí. Objednat si můžete telefonicky na tel.: 516 474 225, dospělé oddělení 775 568 304 nebo e-mail: knihovna@mks-letovice.cz, dětské oddělení 775 568 310 nebo e-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz. V našem katalogu: https://boskovice.tritius.cz/library/letovice si můžete knihy vyhledat a poté objednat. Děkujeme za trpělivost a pochopení a těšíme se na vás.

Turistické informační centrum
poskytuje následující informace:

Připravujeme:

Kanárské ostrovy
17. září 2020 v 17.30 hodin v muzeu, Tyršova 2 (1. patro)
Unikátní přednáška a slide show pana Dušana Procházky,
cestovatele, který navštívil všechny Kanárské ostrovy. Autor
je brněnský cestovatel, průzkumník a fotograf, jehož oblíbenými místy jsou ostrovy a pobřeží Středomoří a blízký Atlantik,
speciálně Kanárské ostrovy. Uskutečnil desítky výprav a procestoval kolem 40 ostrovů a 50 pobřežních destinací, které popsal ve svých knihách a prezentoval na 60 výstavách. Více informací na www.obrazyzcest.cz

• 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
•
•
•
•
•
•
•

Přednáška a slide show

•

Muzeum města Letovice 17. 9. v 17.30 hodin
Tyršova 2, 679 61 Letovice

•
•

•
•

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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Turistické informační centrum
Putování s letovickou bludičkou
První prázdninový den ožily Letovice rejem pohádkových
bytostí. Na slavnostním otevření stezky s názvem Putování
s letovickou bludičkou čekal na děti na stanovištích vodník,
rusalky či čarodějnice se zábavnými úkoly, za jejichž splnění děti obdržely zaslouženou odměnu. Svou tajemnou sluji
zpřístupnil i zámecký drak, jehož pomocníci malým i velkým
výletníkům pomáhali vyrobit památeční pečetě. Letovičtí
hasiči zase nabídli všem zúčastněným možnost prohlédnout si jejich výjezdové vozy a proniknout tak do tajů hasičské techniky.
Nadpřirozené bytosti si uměly zařídit krásné slunečné počasí a všichni si toto zábavné odpoledne náležitě užili. Putování bylo završeno vystoupením klauna Huberta, který publikum rozesmál a pobavil. Zasloužený potlesk i obdiv si vysloužila
i výborná dětská skupina Ňufáci
z Boskovic.
Nezbývá než poděkovat všem,
kteří se tohoto putování zúčastnili a popřát všem krásné prázdniny.
A nezapomeňte, že tato stezka je
přístupná celý rok, tak se neváhejte vydat do letovického infocentra pro podklady na cestu a vzhůru za zábavným dobrodružstvím!
Daniela Klusáková, TIC Letovice

Komentované prohlídky historické lékárny
a klášterní zahrady s průvodcem:
• každou 1. sobotu v měsíci (srpen, září)
vždy od 14.00 a od 15.00 hodin: 1. 8., 5. 9. 2020
• každý čtvrtek v měsíci srpnu
vždy od 14.00 hodin:

6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8. 2020
• začátek prohlídek je před hlavním vchodem
do Nemocnice Letovice.
Kapacita prohlídky je maximálně 15 osob, proto je nutné
si vždy návštěvu předem rezervovat telefonicky, e-mailem
či osobně v Turistickém informačním centru v Letovicích,
tel.: 516 476 790, 739 396 538, tic@mks-letovice.cz.
Prohlídky začínají před vchodem do Nemocnice Letovice,
v případě nepříznivého počasí uvnitř budovy před vrátnicí.
V případě hezkého počasí je součástí prohlídky i vycházka
do klášterní zahrady v areálu Nemocnice Letovice.
Podrobné informace k prohlídkám najdete na:
www.mks-letovice.cz/tic.

Komentované prohlídky
farního kostela sv. Prokopa:
• každou 1. sobotu v měsíci (srpen, září)
14.00 – 16.00 hodin:

1. 8., 5. 9. 2020
• každý čtvrtek v měsíci srpnu
14.00 – 16.00 hodin:

6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8. 2020
Na prohlídku kostela sv. Prokopa není nutná rezervace.
Na místě bude přítomen průvodce,
který vás prohlídkou provede.
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež

Taneční skupina BAMI Letovice
pořádá pro tanečníky a nové zájemce

Otevírací doba:
Pondělí – neděle: 10.00 – 19.00 hodin

PŘÍMĚSTSKÝ
TANEČNÍ KEMP

Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 25 Kč, děti do 3 let zdarma

Termín 17. – 21. srpna 2020
Taneční kemp probíhá v Kunštátě
Cena: 1 800 Kč
Přidej se do taneční skupiny
BAMI Letovice – pro děti od 4 let

Informace:
Michaela Bartošová
tel.: 731 277 526
Těšíme se na všechny
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Koupaliště Letovice

Nový ceník inzerce
v Letovickém zpravodaji
Černobílá inzerce
A4
3 600 Kč
A5
1 800 Kč
A6
900 Kč
A7
450 Kč

Barevná inzerce
A4
4 800 Kč
A5
2 400 Kč
A6
1 200 Kč
A7
600 Kč

Řádková inzerce: 7 Kč za cm čtvereční
Věrnostní sleva za opakovanou inzerci:
2× za rok 4% / 3× za rok 6% / 4× za rok 8%
více jak 5× za rok 10%

SVČ Letokruh

Letokruh
středisko volného času

Jezdecké pobytové turnusy zahájily prázdninovou šňůru letokruháckých táborů. Tzv.
„koňské“ tábory proběhly na začátku července hned dva,
a to na Resortu Ohrada ve Vískách s ubytováním v Letokruhu. Koně jsou u nás dlouholetou tradicí, a i letos si je
děti velice užily.

Od pondělí 13. 7. navazují příměstské tábory, kterých je
letos zase 13. Už se na všechny děti těšíme, i když v době
distribuce zpravodaje už bude několik příměšťáků za
námi – sportovní, keramický, tábor stolního tenisu, umělecký a všeobecný.
Děkujeme vám za důvěru a přejeme příjemně prožití
i druhé poloviny prázdnin!

Hledáme vedoucí zájmových kroužků

MC Paleček Letovice

Hledáme lidi s nadšením a nápady. Pracujete rádi s dět-

pořádá pro širokou veřejnost

mi nebo dospělými? Umíte něco, o co byste se rádi po-

výlet do ZOO

dělili s ostatními? Nabízíme zapojení do aktivit volnočasového střediska a možnost seberealizace. Kontakt:
info@svcletovice.cz nebo tel.: 731 481 033. Pokud máte
zájem, je dobré se ozvat nejpozději poslední prázdninový týden.

Zájmové kroužky
ve školním roce 2020/ 2021
Přehled kroužků na další školní rok uveřejníme na našich stránkách www.svcletovice.cz poslední týden v srpnu. Možnost přihlášení se na kroužek bude od středy
2. 9. 2020 od 14.00 hodin. Přihlašovat se můžete buď online nebo osobně v budově Letokruhu v ulici Tyršova 25,
Letovice.
Po zkušenostech z loňského roku, kdy byly některé oblíbené kroužky obsazeny i během dvaceti minut, doporučujeme přihlašování přes náš elektronický systém
Leprikón. Klidně přijďte za námi, kdybyste s orientací
v systému měli problémy, rádi vám pomůžeme. Ale raději předem, v Letokruhu jsme celé prázdniny.
Za Letokruh Mgr. Ivona Kubíková

Zlín Lešná
Středa 19. srpna 2020
Odjezd v 7.30 hodin od budovy Infocentra Letovice
Odjezd zpět v 16.00 hodin z parkoviště autobusu
Pojedeme 45 místným klimatizovaným autobusem

Cena dopravy 230 Kč / osoba, místo
(platí se dopředu)
Děti do jednoho roku bez nároku
na místo (na klíně) zdarma.
Vstup do ZOO si platí každý sám na místě nebo je možné
zakoupit předem online levnější vstupenku.

Cena vstupného:
na místě / online
Dítě do 3 let zdarma / zdarma
Dítě (3 – 14,99 let) 150 Kč / 100 Kč
Dospělý (15 – 59,99 let) 230 Kč / 160 Kč
Rodinné vstupné – 2 dospělí a 2 děti (3 – 14,99) 740 Kč

Pro rezervaci pište na jdunatabor@gmail.com
nebo volejte tel.: 728 708 675.
Rezervace přijímáme do naplnění kapacity!
Rezervace bude platná po složení nevratné zálohy
200 Kč /osoba. Pokud se výlet neobsadí,
záloha vám bude samozřejmě vrácena.
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Napsali jste nám
Pohled na srpnovou oblohu
Srpnová obloha se může pochlubit mnoha krásnými souhvězdími, která patří létu podobně jako celý měsíc srpen. Když se postavíme čelem k jihu a prohlížíme oblohu od nadhlavníku k obzoru, tak se nám představí známá letní souhvězdí s názvy Labuť, Ještěrka, Lyra, Herkules, Lištička, Delfín, Koníček, Šíp, Orel,
Hadonoš a těsně u obzoru Kozoroh, Střelec a Štír. Přibližně uprostřed tohoto úseku hvězdné oblohy nás vítá zajímavé souhvězdí Orla (Aquila). Je umístěno v dobře viditelném pásu Mléčné dráhy. Tu můžeme dobře pozorovat od zenitu až k obzorníku. Při
podrobné prohlídce souhvězdí Orla zjistíme, že je tvoří několik
zajímavých hvězd. Především jde o nejjasnější hvězdu souhvězdí s názvem Altair (arabsky „letící orel“) s jasností 0,8 mag
a vzdáleností 17 ly. S hvězdami Vega (v souhvězdí Lyry) a Deneb
(v souhvězdí Labutě) tvoří letní trojúhelník na obloze. Další zajímavou hvězdou je Alshain. Je podobná našemu Slunci a je od
nás vzdálena 40 ly. Za pozornost stojí hvězda Tarazed (jasnost
2,7 mag a vzdálenost 460 ly) a také hvězda s označením éta. Je
to obří proměnná hvězda ležící pod hvězdou Alshain. Pravidelně mění svou jasnost v době jednoho týdne. Je od nás vzdálena
900 ly a má 50× větší průměr než Slunce.
Co vypravuje starodávná báje? Vypráví o tom, jak bohové na
Olympu popíjeli nektar. Plné poháry nektaru jim roznášel syn
trojského krále Ganymedes. Toho nejvyšší bůh Zeus v podobě
orla unesl na Olymp. Řekové ve vlastní obrazotvornosti si toto
souhvězdí představovali jako orla s Ganymedem ve skupině letních hvězd.
Určitě nás bude zajímat Slunce, naše nejbližší hvězda. Nezadržitelně se posouvá ke světovému rovníku, avšak jeho paprsky
nás i v srpnu silně zahřívají. Dne 1. 8. Slunce vyjde v 5:30 h a zapadne ve 20:42 h, 31. 8. vyjde v 6:14 h a zapadne v 19:45 h. Během
srpna se den zkrátí o 1 h 41 min. Sluneční azimut klesne ze 119°
na 104° (o 15°). Do znamení Panny Slunce vstupuje dne 22. 8.
v 17:45 h SELČ. Údaje platí pro poledník a středoevropský čas
a obzor 50° rovnoběžky.
Pozorujme Měsíc, jeho fáze: úplněk 3. 8. v 18:00 h, poslední
čtvrt 11. 8. v 19:00 h, nov 19. 8. v 5:00 h a 25. 8. ve 20:00 h první čtvrt.
Nejdále od Země bude Měsíc 9. 8. v 16:00 h (404 623 km) a nejblíže Zemi bude 21. 8. ve 13:00 h (363 531 km).
Pro polohy planet na obloze platí tyto údaje: Merkur počátkem měsíce ráno nízko nad severovýchodem, Venuše ráno vysoko nad východním obzorem, Mars (v Rybách) kromě večera
po většinu noci, Jupiter (ve Střelci) po většinu noci kromě rána,
Saturn (v Kozorohu) také kromě rána po většinu noci. Kromě večera po většinu noci lze nalézt Uran (v Beranu) a Neptun (ve Vodnáři). U těchto dvou planet se doporučuje použít alespoň triedr
nebo malý astronomický dalekohled (zvětšení 200× či 300×).
Také v srpnu se na obloze nabízejí různé úkazy. Nejlépe se
dají pozorovat konjunkce Měsíce s planetami: 2. 8. ve 3:00 h s Jupiterem a v 15:00 h se Saturnem,
9. 8. ve 12:00 h s Marsem, 15. 8.
v 17:00 h s Venuší. V závěru srpna nastanou konjunkce Měsíce,
a to 28. 8. v 5:00 h s Jupiterem
a 29. 8. v 19:00 h se Saturnem.
Dne 12. 8. v 15:00 h zaznamenáme maximum meteorického roje Perseid.
Dr. Jaroslav Chloupek
Souhvězdí Orla
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Jezírko v zahradě
Centra sociálních služeb
města Letovice
Dne 3. 7. 2020 proběhlo slavnostní otevření nového jezírka
v zahradě Centra sociálních služeb města Letovice. Komplexní realizaci jezírka si vzal na starost pan Jaroslav Janča, pro
kterého je tato činnost dlouhodobým koníčkem. Původní plastové jezírko o obsahu 700 l spojil přepad vodopádu s nově vybudovaným spodním jezírkem s obsahem 2 500 l a největší
hloubkou 105 cm. Osazenstvo tvoří osm kusů různobarevných
karasů a koi kaprů.
Našimi sponzory pro tuto akci byly firmy MOVOS INVEST
spol. s r.o. a Řeznictví VRBAS, s.r.o. Darované finanční prostředky jsme použili k nákupu filtrační techniky a potřebného
materiálu. Za tuto podporu firmám děkujeme.
Věříme, že i nadále bude jezírko sloužit k relaxaci a oddechu
našich uživatelů.
Mgr. Ivana Voříšková

Navštivte
muzeum lidové architektury

v Horním Smržově

Kontakt:
tel.: 516 475 661, 516 475 650
mobil: 608 770 481
e-mail: obec.horni.smrzov@tiscali.cz
www.hornismrzov.cz

Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...
Městský klub důchodců
připravuje akce:

•
7. září 2020 – divadlo „Lucerna“
Odjezd v 17.15 hodin z náměstí Letovice
do Mahenova divadla v Brně

•
16. září 2020 – zájezd – Plumlov, Slatinice
a Náměšť na Hané

•
25. listopadu 2020 – opera „Prodaná nevěsta“
Janáčkovo divadlo Brno

•

Sbor dobrovolných hasičů Letovice
pořádá v měsíci srpnu následující akce:
(pokud to okolnosti dovolí)

V sobotu 8. srpna 2020 ve 20.00 hodin
v areálu zbrojnice

TANEČNÍ ZÁBAVA
Hraje hudba I.U.CH.
Bohaté občerstvení zajištěno
Vstupné: 70 Kč
Přijďte se pobavit, i za zpřísněných podmínek,
do areálu hasičské zbrojnice

Bližší informace v září při akcích v MKD

V sobotu 29. srpna 2020 ve 14.00 hodin
Penzion, restaurace Havírna

HASIČSKÁ SOUTĚŽ

Srpnové mini-promítání
pod širým nebem

MUŽŮ NAD 35 LET O PUTOVNÍ POHÁR
SDH LETOVICE
A SOUTĚŽ MUŽŮ A ŽEN
O PUTOVNÍ POHÁR

KDY: 8. a 22. srpna 2020,
začínáme po setmění v cca 21.00 hodin

KDE: zahrada restaurace Havírna
Další letní akce info:
Fb Penzion, restaurace Havírna

Soutěž se skládá z požárního útoku a pivní štafety
Vstup zdarma, k dobré náladě bude hrát DJ MIK

Srdečně zvou hasiči

Obec Vanovice a Farní sbor ČCE Vanovice
vás srdečně zvou na

KONCERT
Neděle 2. srpna 2020 v 16.00 hodin
v evangelickém kostele
Účinkují:

Dagmar Lžíčařová – varhany, klavír
Barbora Dürr – soprán
Lydie Jurková – soprán
Milada Dvořáková – příčná flétna
Smíšený pěvecký sbor Vlastimil Vanovice
Sbormistr Dagmar Lžíčařová
Vstupné dobrovolné

Farní sbor ČCE Vanovice
vás zve 16. srpna 2020 na:
•

sobota 5. září 2020, start 7 –11 hodin
kde: Výletiště Nýrov
web: www.sportovniklubnyrov.cz
e-mail: pochod-hk@seznam.cz
tel.: 602 745 808
kategorie: 6 km, 15 km, 25 km, 42 km

přednášku PhDr. Jiřího Bartoně
Mohli Vanovičtí potkat J. A. Komenského?
Na faře ve 13.30 hodin, doplněno obrázky

•
koncert Tomáše Jeřábka – varhany, zpěv
V evangelickém kostele v 16.00 hodin
Vstupné dobrovolné

www.sportovniklubnyrov.cz
| 11

Sport
AFK Letovice
Na začátku července proběhla tradiční
pouť, která, pevně věřím, patřila po dlouhé
době konečně k pozitivním veřejným akcím
ve městě a okolí. Pouť během celého víkendu navštívilo velké množství lidí a doufám, že byli všichni spokojeni. V sobotu proběhl i velmi povedený program, kdy vrcholem bylo utkání Fotbalisti vs. Volejbalisti. Utkání skončilo 4:2
ve prospěch fotbalistů, ale velká pochvala patří soupeři za kvalitní a srdnatý výkon. Atmosféru před zápasem oživily mažoretky VO CO GOU, kterým mockrát děkujeme za jejich vystoupení.
Byl to velmi povedený víkend, děkuji všem, kteří se podíleli
na organizaci, a hlavně mě těší, že jsme se mohli v této nelehké době společně setkat.

Fan-club „BOP Křetínka“

Společného setkávání snad bude od srpna více. Konečně
v průběhu měsíce srpna odstartují všechny oficiální soutěže,
což je pro hráče a fanoušky to hlavní.
Žáci budou opět měřit síly s těmi nejlepšími kluby v rámci
Moravy, muži se vrhnout na soupeře v rámci okresního přeboru.
Tým mužů se povedlo před sezonou posílit, ale bohužel, se
hlásí i ztráty. Někteří hráči jsou dlouhodobě zranění, jiní přerušili kariéru a další zkouší své fotbalové štěstí v jiných týmech. Všem přejeme jen to nejlepší, ať v osobním nebo sportovním životě.
Všechny naše týmy pravidelně trénují již od začátku července, proběhlo tradiční soustředění a všichni se již těšíme, až
konečně začnou mistrovská utkání.
Přijměte tedy pozvání na utkání našich týmů a těšíme se
na vás.
Petr Stria, předseda AFK Letovice

Prázdninový provoz
na minigolfovém hřišti v Letovicích

SRPEN
Pondělí – neděle:
12.00 – 19.00 hodin
Vstupné minigolf:
dospělí: 40 Kč / děti do 15 let 20 Kč
trampolíny: 10 Kč
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Florbal v Letovicích
je otevřen všem!
Jak to u nás vypadá v letních měsících? Aktuálně v průběhu letních prázdnin pokračujeme v tréninkových jednotkách. Na novou sezónu se připravují naše mládežnické týmy a muži.
Pod vedením trenéra Romana Mikuláška a Jakuba Jury
se koncem června družstvo dorostenců vypravilo na letní
turnaj do Brna, kde úspěšně reprezentovalo svoje město,
a především sbíralo cenné zkušenosti do sezóny.
V červenci jsme pro naše hráče uspořádali soustředění,
kterého se účastnilo třicet nadšených dětí. O hráče a program se starali naši trenéři, odchovanci letovického florbalu
a trenér z brněnského týmu. Program byl vskutku pestrý.
Kromě dvou tréninkových jednotek denně v místní sportovní hale jsme využili přilehlých kurtů, kde hráči rozvíjeli svoji
sportovní všestrannost. Chtěli bychom poděkovat volejbalistům, kteří nám umožnili venkovní sportoviště využít.
Během září budou probíhat nábory nových hráčů. Tréninky probíhají v místní sportovní hale a základní škole. Zapojit
se do tréninku a vyzkoušet florbal si mohou všichni kluci
a holky od 5 let. Pokud tedy přemýšlíte a hledáte vhodnou
aktivitu pro svého syna, dceru, vnuka či vnučku, přijďte se za
námi podívat! V prvních týdnech si mohou vyzkoušet celý
tréninkový režim zdarma, dokonce jim klub bezplatně zapůjčí i florbalovou hokejku.

SPORTOVNÍ ODDÍL
ARUL ZRTV TJ SOKOL LETOVICE
pořádá ve dnech

29.– 30. srpna 2020

16. ROČNÍK
V MÍČOVÉM SEDMIBOJI DVOJIC
Místo: Sportovní hala Letovice
Soutěží: dvoučlenná družstva
Startovné: 600 Kč za dvojici

Během prázdnin spouštíme Klubovou sekci pro naše hráče, rodiče a trenéry, která nám usnadní vzájemnou komunikaci a zjednoduší administrativní práci. Pevně věříme, že si
na nový systém všichni zvykneme a budeme využívat jak
mobilní aplikaci, tak webový prohlížeč.
Veškeré informace k náboru, aktuality o dění v klubu se dozvíte postupně na našich webových stránkách www.florballetovice.cz.
Florbal Letovice

KATEGORIE:
PŘÍPRAVKA (r. 2012 a mladší)
ELÉVOVÉ (r. 2011 – 2010)
MLADŠÍ ŽÁCI (r. 2009 – 2008)
STARŠÍ ŽÁCI (r. 2007 – 2006)
DOROSTENCI (r. 2005 – 2004)
TJ SOKOL LETOVICE, z. s., V Zahradách 1a, 679 61 Letovice
Tel.: +420 722 201 088, e-mail: info@florballetovice.cz

Letovický „TRAP BAR“
o pohár starosty města Letovice
3. ročník

Sobota 1. srpna 2020
Místo konání: areál koupaliště Letovice
(v případě nepříznivého počasí – sportovní hala Letovice)

9.30 až 10.30 hodin – prezence, vážení
11.00 hodin – zahájení soutěže
14.00 hodin – ukončení soutěže
15.00 hodin – vyhlášení výsledků

Zahájení: 29. srpna 2020 v 8.00 hodin
Maximální počet družstev: 16
Přihlášky: do 19. srpna 2020

Disciplíny:
tenis – čtyřhra
nohejbal – čtyřhra
basketbal – hody na koš
stolní tenis – čtyřhra
volejbal – debl
házená – sedmimetrové hody
kopaná – penalty

Přihlášky:

Srdečně zveme všechny silné muže i ženy z blízkého i vzdáleného okolí
k vyzkoušení své síly v netradiční silové disciplíně
– mrtvém tahu se speciální osou – Trap Bar
Kategorie muži / ženy – všichni bez rozdílu věku
1. relativní výkon = pořadí určuje maximální zvednutá váha dělená tělesnou váhou
2. absolutní výkon = vítěze určí nejvyšší zvednutá váha
Všichni soutěžící obdrží diplom, nejlepší závodníci pak medaile,
poháry a věcné ceny od sponzorů.
Přihlášky možno zasílat od 1. 6. 2020 na e-mail: trapbar.letovice@seznam.cz
Uzávěrka přihlášek je 20. 7. 2020.
Na setkání se všemi příznivci silových sportů se těší členové klubu Slavs power
pod vedením Michala a Vlastimila Šafaříkových, mistrů světa v silovém trojboji.

Antonín Petrů 737 647 155, antoninpetru@seznam.cz
Vlastimil Šimák 776 890 885, vlastik.simak@seznam.cz
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Služby lékařů

Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin

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

1. 8. MDDr. Trubáčková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

2. 8. MDDr. Janáč

Boskovice, Lidická 10

537 021 289

8. 8. MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046
516 454 338

516 488 452

9. 8. MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

15. 8. MUDr. Houdková

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

16. 8. MUDr. Hošáková

Adamov, U Kostela 4

516 446 428

22. 8. MUDr. Bočková Jana

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

23. 8. MUDr. Hanáková

Blansko, Pražská 1b

516 418 788

29. 8. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, Růžové nám. 16

774 710 550

30. 8. MDDr. Potůček

516 419 538

Blansko, Pražská 1b

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.

Inzerce

Na kus řeči

MIROSLAV

DONUTIL
Pátek 11. prosince 2020 v 19.00 hodin
Kulturní dům Letovice

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: www.ticket365.cz

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

KOUPÍM
byt nebo menší domek v Letovicích. Platba hotově.

Tel.: 605 708 884

Sečení trávy, tel.: 608 065 337

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. 7. 2020 č. 8/2020. 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. 9/ 2020 bude 12. 8. 2020. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Inzerce

Nemocnice Letovice
S E R V I S

Nemocnice Letovice,
příspěvkové organizace Jihomoravského kraje,
zastoupená ředitelkou

přijme do pracovního poměru

„všeobecnou sestru“
a „praktickou sestru“
Požadavky:
odborná způsobilost dle Zákona č. 96/2004 Sb.,
způsobilost k výkonu povolání praktická nebo
všeobecná sestra, pečlivost, spolehlivost,
morální a občanská bezúhonnost,
schopnost týmové spolupráce.

Zaměstnanecké výhody:
zaměstnání na dobu neurčitou,
příspěvek na stravování, podnikové stravování,
6 týdnů dovolené, příspěvky z FKSP
(na rekreaci, cvičení, masáže, apod.),
možnost dalšího vzdělávání v oboru.
Bližší informace pro uvedené pracovní pozice
najdete na www.nemletovice.cz,
popřípadě u kontaktní osoby:
Mgr. Portlové Emílie, tel.: 601 392 798,
e-mail: portlova@nemletovice.cz

KAREL ŠTESL
Kochov 1, LETOVICE
• OPRAVY PODVOZKŮ AUTOMOBILŮ
• OPRAVY KAROSERIÍ
• NÁTĚRY – NÁSTŘIKY PODVOZKŮ,
PODBĚHŮ, DUTIN

tel.: 723 290 761

Nabízím prodej
štípaného palivového dříví – smrk, jedle.
Cena za jeden prostorový sypaný metr je 800 Kč,
doprava kontejnerovou Avií.
Kontakt pro objednávku: Lorenčík, tel.: 603 822 755
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Městské kulturní středisko Letovice

PROMENÁDNÍ
KONCERTY
Neděle 9. srpna 2020
Trní
•
Neděle 23. srpna 2020
Andromeda + The Sailors

Čtvrtek 13. srpna 2020
v 19.00 hodin
Muzeum města Letovice, Tyršova 2 (1. patro)
Vstupné: 100 Kč

Čtvrtek 20. srpna 2020
v 19.00 hodin
Muzeum města Letovice, Tyršova 2 (1. patro)
Vstupné: 100 Kč

AREÁL KOUPALIŠTĚ LETOVICE
ZAČÁTEK VŽDY V 15.00 HODIN
SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME / VSTUP VOLNÝ

Čtvrtek 27. srpna 2020
v 16.00 hodin
Muzeum města Letovice, Tyršova 2 (1. patro)
Vstupné: 50 Kč

MKS Letovice
Kulturní dům

Radůza
Středa 23. září 2020
v 19.00 hodin
Vstupné: 300 Kč

Předprodej vstupenek
MKS Letovice, Nová 71 / 1
tel.: 516 474 422, 739 396 535

www.raduza.cz
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TIC Letovice, Tyršova 2
tel.: 516 476 790, 739 396 538
www.mks-letovice.cz

