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Slovo starosty
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Pomník obětem II. světové
války u koupaliště
v Letovicích byl doplněn
chybějícími jmény

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
přinášíme vám nové číslo Letovického zpravodaje. Distribuci už podruhé zajišťuje letovická pobočka České pošty,
které děkuji za vzornou spolupráci. Stejně tak děkuji i Renatě Daňkové a tiskárně DTP centrum Svitavy za grafickou
editaci a tisk. Pokud budete mít problém s doručováním našeho periodika nebo nám chcete zaslat jiný podnět či příspěvek, využijte prosím e-mailovou adresu zpravodaj@mksletovice.cz.
V tomto čísle mimo jiné přinášíme druhou část základního přehledu místních řemeslníků a firem. Jelikož vládní
opatření se postupně rozvolňují, MKS otevřelo dveře všech
svých středisek. Pořádat větší kulturní akce, ale zatím není
stále možné. Rád bych připomněl, že TIC nově realizuje předprodej vstupenek akcí MKS. Mimo akce MKS zde můžete
také zakoupit vstupenku na jakoukoliv sportovní či kulturní
událost, kterou nabízí www.ticketportal.cz a www.ticketart.cz.
Přeji všem klidné a melodické dny!
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice
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Katalog
řemesel a služeb

Albín Krejčí (1910 – 1941) byl po 9 týdnů vězněn v Kounicových kolejích v Brně. Se zraněními způsobenými při výsleších, v beznadějném zdravotním stavu byl v prosinci 1940
propuštěn.
Zemřel 2. dubna 1941. Jeho pohřeb s velkou účastí veřejnosti
se stal manifestací odporu proti okupantům.
Oba bratry persekuce nezlomila, nevyzradili spolupracovníky v továrnách Letokamna a Faber. Jejich statečnost zachránila řadu lidských životů.
Městská čtvrť za Rýdlovými, pojmenovaná v r. 1948 čtvrť
Dr. Edvarda Beneše, byla v r. 1953 přejmenována na ulici Albína Krejčího. (Děkuji p. Bohuslavu Kudovi za poskytnutí historických informací.)
Původním záměrem bylo slavnostní odhalení s účastí veřejnosti dne 7. 5. 2020 v rámci pietních oslav 75. výročí ukončení II. světové války. Bohužel z epidemiologických důvodů to
nebylo možné uskutečnit. Akce proběhla za přítomnosti členů
rady města.
Daniela Ottová,
předsedkyně Komise pro občanské a komunitní aktivity
Foto: Mgr. Radek Musil

Letovické ulice
postupně připomenou místní
významné osobnosti
Ve městě je přes 70 ulic, které povětšinou své názvy získaly
po osobnostech celonárodního významu, svou místopisnou
polohou či ustáleným názvoslovím. Ale některé z nich jsou
pojmenovány po osobnostech spjatých s městem samotným.
Pamětníci jejich historii znají, ale bohužel většina z mladších
generací již neví. Nápad doplnit dodatkovými informačními
cedulemi původ názvů právě těchto ulic vzešel od Komise pro
občanské a komunitní aktivity.
Letos si připomínáme Albína Krejčího, a to nejen pro 110. výročí jeho narození, ale i pro jeho životní osud spjatý s II. světovou válkou.
Stalo se před 80 lety:
Za německé okupace, v době II. světové války, 13. října 1940
byli pro tisknutí a rozšiřování ilegálních letáků zatčeni gestapem komunisté, bratři Arnošt Krejčí, typograf a Albín Krejčí,
dělník. Arnošt Krejčí byl členem ilegálního okresního vedení
KSČ. Byl odsouzen ke 3 letům káznice. Byl vězněn v koncentračním táboře Mauthausen od 14. 11. 1940 do 5. 5. 1945. Domů
se vrátil 9. 5. 1945.

Starosta města Mgr. Petr Novotný
a členka rady města Daniela Ottová
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

Minule jsem psal o městském koupališti. Už teď je jasné, že

skončil nouzový stav a s ním, dou-

koupaliště bude i letos otevřené a v horkých letních dnech se

fejme, už konečně dojde k návratu

budeme moci osvěžit. Zároveň máme informace, i když zatím

k normálnímu životu. Normální ži-

ne oficiální, že oprava přehrady nezapočne letos, ale až příští

vot je ale pro každého něco jiného

rok.

a moje přání směřuje k tomu, aby se

Na závěr mi dovolte jedno velké poděkování, a to opět Vodá-

každému stát pletl do života co nej-

renské akciové společnosti a jmenovitě jejímu řediteli divize

méně.
Snažím se tady vždy komentovat

Boskovice Ing. Petru Fialovi za dar 80 000 Kč pro Nemocnici
Letovice.

Mgr. Petr Novotný, starosta města
Foto: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

záležitosti týkající se města a určitě sem nechci nějak nepřiměřeně tahat vyšší politiku. Nicméně dnes musím. To, s čím přišla tato vláda, je něco tak nehorázného, že to nejde nekomentovat. Že města přijdou v důsledku nižšího výběru daní o velké peníze, je jasné. Prostě je
to realita a musíme se s tím nějak vyrovnat. Pokud se na daních vybere míň, bude mít míň jak stát, tak města. Stát si vypíše dluhopisy, dělá to prakticky pořád. To města nemůžou.
A v téhle situaci se městům sebere ještě nad tento pokles
z daně od zaměstnanců. Aby to bylo správně pochopeno, stát
vybere daň a rozpočtovým určením se z některých daní přesně stanovená poměrná část převádí na obce. A stát si teď
uprostřed roku, bez konzultace s obcemi řekl, že si vylepší
tento poměr ve svůj prospěch a na úkor měst!
Předpověď samotné ministryně financí na tento rok je
pokles výběru daní o 11 procent. Prognózy jiných se pohybují
až 23 milonů propad jen za letošní rok. To je naprosto šílené

Starosta města svolává
na čtvrtek 4. června 2020 v 16.00 hodin

číslo a budeme stát před problémem ne co udělat, ale co ne-

do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích

od 15 do 20 procent. To by pro město Letovice znamenalo 12

udělat.
Dost o celostátních záležitostech, které se nás ale velmi
týkají. Důležitá věc, která na dva měsíce velmi znepříjemní
provoz v Letovicích, je oprava kruhového objezdu. Musím

12. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Letovice

zde ale jasně říci to, co opravdu velká spousta lidí vůbec ne-

Program:

ví. Neplatí to město. Nerozhoduje o tom, co se bude dělat ani
v jakém rozsahu. Není to totiž naše silnice. Stejně tak jako

1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise,
ověřovatelů zápisu

není naše Tyršova a spousta jiných, které jsou buď krajské či

2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice

státní. Opravovat se má nejen kruháč samotný, ale i prostor
před a za. Tato akce se připravovala několik let. Má být opra-

3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 4. března
do 4. června 2020

ven nejen povrch celého tohoto úseku, ale i podklad. Bohu-

4. Dispozice s majetkem města

žel Letovice nemají jinou objízdnou trasu než přes náměstí

5. Hospodaření města Letovice za I. – IV. 2020

a Nádražní ulici. Zvlášť přejezd velkých kamionů je nepříjemný, ale prostě to musíme vydržet a výsledkem bude opravený kruháč. Taktéž bude uzavírka železničního přejezdu
u fotbalového hřiště, kde budou opravovat kompletní přejezd.
Jsem rád, že mohu napsat také něco pozitivního. Koneč-

6. Závěrečný účet hospodaření města Letovice za rok 2019
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
Mgr. Petr Novotný, starosta města

ně jsme obdrželi povolení na opravu Boční a Střední ulice.
Takže vypisujeme výběrové řízení a předpoklad je, že se začne opravovat v červenci. Moc děkuji všem občanům z těchto
ulic za konstruktivní přístup při řešení jejich námitek. Téměř před dokončením je terasa v MŠ Čapkova, která už teď
vypadá velice pěkně.
Mateřské školky obnoví provoz od 25. května a snad už
vše poběží, jak má. Provoz naší základní školy se taktéž rozjede v povoleném rozsahu a škola je na něj připravena.
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UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Letovice upozorňuje, že dne 30. 6. 2020 uplyne lhůta pro úhradu místního poplatku za komunální odpada místního poplatku ze psů. Bližší informace k poplatkům podá Z. Zedníková, tel.: 516 482 222, 605 559 423, e-mail:
mu.zednikova@letovice.net

Finanční odbor

Slovo místostarosty
... a zase ty odpady
Situace s koronavirem, kterou prožíváme od letošního března, má velmi
výrazný dopad také do odpadového
hospodářství. Asi se ptáte, jak to spolu souvisí? Přibyla nám spousta volného času. Nemohli jsme se věnovat
sportu, nechodili jsme za kulturou, byli jsme doma z práce, a tak jsme začali
uklízet. Kvůli zavřeným obchodům
jsme začali objednávat více přes internet. Jaký je důsledek?
Nárůst odpadů přibližně o 50 %, spousta papírových krabic
od dodaného zboží na sběrných hnízdech. Posádky z Technických služeb Malá Haná se s tím snaží vyrovnat a některé
dny jezdí až do večerních hodin. Ne všechno se ale podaří
vždy na sto procent, a proto prosí také nás občany o spolupráci. Ve dny, kdy se sváží komunální odpad či BIO, zkusme
prosím parkovat (hlavně v ulicích, které jsou úzké) tak, aby
velká vozidla mohla bezpečně projet. Nepřidávejme odpad
k popelnicím v pytlích. Pokud jedna popelnice nestačí, pořiďme si druhou. Do sběrných míst, která jsou určena pro
třídění, nenosme komunální odpad. Na některých sběrných
místech je také možné zbavit se použitých olejů a tuků uzavřených do PET lahví, jen je třeba hledat klasickou popelnici
240 l s kulatými otvory. A ještě jedna rada na závěr – do žlutých kontejnerů na plasty je možné vhazovat také drobný kovový odpad, jako jsou konzervy, plechovky, a podobně. Pro
ty, kteří využívají měsíční pytlový sběr, zatím k žádné změně nedochází, jen je bohužel v současné době zbytečné třídit
tetrapakové nápojové obaly od mléka či džusů, protože o ně
není ze strany zpracovatelských firem v naší zemi žádný
zájem a proto končí na skládce nebo ve spalovně.
S přáním všeho dobrého
Radek Procházka, místostarosta města

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%

Společenská rubrika
Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Baběrádová Vlasta, J. Haška, ve věku 78 let
Zachovalová Věra, Tyršova, ve věku 92 let
Skalník Vlastimil, Zboněk, ve věku 63 let
Prudil Miroslav, Dolní Smržov, ve věku 68 let
Nováková Emilie, Pražská, ve věku 74 let
Winkler Miloš, Česká, ve věku 81 let
Kalibán Libor, Střední, ve věku 63 let
Mrázková Ľubov, U Hájku, ve věku 70 let

Čest jejich památce!

VZPOMÍNKA
Dne 14. 6. 2020 tomu je smutných 20 let, co
od nás navždy odešel pan Ilja Burkoň – milující manžel, tatínek a dědeček – dlouholetý učitel na ZŠ v Letovicích. Všichni, co jste
ho znali a měli rádi, věnujte mu prosím, spolu s námi, tichou vzpomínku.
Za celou jeho rodinu dcera Olga Krátká

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 29. 4. 2020 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Rozpočtová opatření
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Průběžná zpráva o realizaci projektů a investičních akcích města
7. Informace o činnosti Mikroregionu Letovicko
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 20. 5. 2020 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Hospodaření města I. – IV. 2020
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Kroniky města Letovice, včetně místních částí, za rok 2019
7. Program zasedání zastupitelstva města dne 4. 6. 2020
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-radymesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usnesenizastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice
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Slovo radního
Vážení občané,
v dnešním sloupku bych se s vámi podělil o dvě oblasti, které
nejen mě v současnosti dost trápí.
Prvním je všude přítomné sucho. Různé zprávy z médií na
nás chrlí zprávy o katastrofálním suchu a nedostatečné hladině spodní vody v krajině. Setkávám se s rozdílnými postoji:
„Mě se to netýká, platím si vodu, tak ať se město postará.“ To je
naštěstí velmi ojedinělý názor, ale i s takovým se občas setkám. Více ale převládá uvědomělé jednání. Děkuji vám, že se
v rámci svých možností snažíte vodou šetřit.
Podělím se s vámi o příběh, který jsem zažil v minulém roce
při návštěvě partnerského města Kirchlinteln. Ráno, když jsem
se procházel po krásně uklizené obci, jsem si všiml staršího
pána, který vezl na vozíku konve. Nešlo ho přehlédnout, protože konve chrastily a vozík drkotal po chodníku z dlažebních
kostek. Nenápadně jsem ho pozoroval. Přijel k zastávce autobusu a tekutinu začal vylévat na zem. Na dálku jsem neviděl
dost dobře. Hned jak s prázdným vozíkem zahnul za roh budovy, šel jsem se na místo podívat. Okolo zastávky autobusu
byly čerstvě vysázené stromky a nyní byly pečlivě zality vodou. Když jsem svoji příhodu vyprávěl starostovi města Kirchlinteln, potvrdil mi, že je to běžné. Občané si všímají veřejné zeleně a telefonáty tipu: „Někdo by měl ten stromek zalít,“ prakticky neznají. Nyní to vypadá, že vás na jednu stranu nabádám
k šetření vodou a na stranu druhou vás nutím zalévat veřejnou
zeleň. Všeho s mírou, jen chci požádat, je-li to ve vašich možnostech, všímejte si v těchto suchých dnech i veřejné zeleně.
Druhá věc, co mě v současnosti znepokojuje, je parkování
na našem náměstí. Parkoviště a odstavné plochy jsou v pořádku, to ano, ale trápí mne vozidla, která na těchto parkovištích
stojí celý den. Myslel jsem si, že problém vyřeší výstavba a zprovoznění parkoviště na Novém městě. Je mi líto, ale výstavba
parkoviště se začíná zpožďovat. Na vině jsou vnější okolnosti,
které nedokážeme ovlivnit.
Při návštěvě města Břeclavi jsem si všiml, jak problém s auty, co celý den blokují parkovací místa, vyřešili. Na náměstí
mají vyčleněny oblasti, kde se může odstavit vozidlo na omezenou dobu. Připadlo mi to jako dobrý nápad. Navrhl jsem tedy radě města zvážit, zda by takové omezení mohlo fungovat
i v Letovicích. Moje představa je taková, že dvě oblasti – parkoviště od bývalé drogerie Hoder po prodejnu Astra a nově vzniklé parkoviště u pošty – byly vyhlášeny jako zóny s omezeným
stáním. V praxi by to fungovalo tak, že řidič odstaví vozidlo
v oblasti omezeného stání, na modrém kotoučku parkovacích
hodin umístěných ve vozidle, nastaví čas příjezdu a jde vyřídit
svoje záležitosti. Nic se za parkování neplatí. Řidič si pouze
musí opatřit nastavitelné parkovací hodiny do vozidla a dodržet stanovený limit délky stání. Městská policie by pak namátkově kontrolovala, zda vozidla splňují časový limit. Není naší
snahou nakládat na řidiče další břemena, ale zabránit celodennímu stání vozidel na náměstí. Tento plán má ještě hodně
otázek. Jak dlouho povolit stání v těchto oblastech? Vyčlenit
na omezené parkování více lokalit? Omezené stání by platilo
celý den nebo jen dopoledne? Další otázky se jistě ještě objeví,
ale snažíme se najít řešení, jak udělat z náměstí fungující a živou tepnu města.
Mgr. František Boček,
člen Rady města Letovice za KDU-ČSL
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Město Letovice informuje
Sucho a péče o krajinu
Celá krajina včetně lesů, polí, luk i městské zástavby se viditelně potýká s nedostatkem vody a nerovnoměrným rozložením deště v rámci roku oproti tomu, na co jsme byli po desetiletí zvyklí.
Městské lesy jsou viditelně nejvíce poškozená součást krajiny. Málo vláhy a tisíce brouků zástupců lýkožroutů nejsou
schopné stromy zvládnout. V reálném čase tak můžeme sledovat opad jehličí, výrony mízy a následně loupání kůry na
smrcích, borovicích, modřínech a jedlích. Se zvyšujícím se deficitem vody v půdě na tom listnaté stromy v budoucnu nebudou lépe. Nadějí pro zachování lesních porostů i v ne úplně
ideálních podmínkách (kopcovitý terén, vystupující horniny,
tlak zvěře) je pěstování co možná nejdiferencovanějších porostů – výškově, věkově i druhově. Budoucnost českého lesa je
v rukou přírody a schopnosti adaptace jednotlivých druhů stromů na postupující změny růstových podmínek. S obnovou poškozených lesů může pomoci každý občan – město i nadále
nabízí možnost samovýroby (těžba a doprava dříví vlastními
silami) za výhodných cenových podmínek na řadě lokalit. Vytěžené plochy (čím menší, tím lepší) jsou následně zalesňovány dostupnými sazenicemi lesních dřevin nebo ponechány
přirozené obnově s ochranou proti zvěři.

Zámecký park, jakožto Přírodní památka dle zákona o Ochraně přírody a krajiny (114 / 1992 Sb.), je co do hospodaření naprosto odlišný od lesních porostů. Staré stromy včetně vzácných kultivarů a exotických druhů
nelze po dosažení určitých rozměrů
či věku jen tak pokácet pro zisk za
dříví. Cílem je naopak zachování
pestré mozaiky – od starých dožívajících velikánů po vzácně se vyskytující drobné květiny. I v zámeckém
parku se však projevuje nedostatek
vody a několika set leté buky a další
stromy tak bohužel usychají nebo
nezvládají příležitostně zhoršené povětrnostní podmínky a lámou se či
vyvrací. Vykotlané či hnijící kmeny
jsou výborným prostředím pro život hmyzu, ptáků a drobných
savců, které v hospodářských lesích již těžko nacházíme.
Snahou by tak mělo být nalezení rovnováhy mezi provozní
bezpečností parku (zejména okolí cest) a zachováním důležitých součástí životního prostředí – doupné stromy, tlející dříví, vyšší travní porost. Do „boje“ se suchem se může zapojit
každý z nás. Je téměř zbytečné psát o tom, že každý vysazený
strom, ale i keř pomáhají snižovat teplotu a zpomalují výpar na

Knihovna
daném místě. S nedostatkem srážek se s výsadbou ale pojí povinnost zalévat, aby vysazená rostlina přežila. K zalévání se
nejvíce hodí „navíc ušetřená voda“, aby nedocházelo k dalšímu plýtvání stále vzácnější vodou pitnou, např. voda zachycená ze střech, po ekologickém praní /mytí nádobí, po omytí ovoce a zeleniny atd. Stačí při vycházce ven vzít pet-lahev nebo
jinou nádobu a zalít blízký keř nebo strom. I malé množství
vody prospěje. Další možností, jak přispět do „boje“, je upravit
systém sečení, což je pro mnohé stále palčivý problém. Do budoucna bude nezbytné zvyknout si na vyšší travní porost, který dokáže lépe hospodařit s vodou a prospívat tak i svému okolí, jak bylo psáno v minulých číslech zpravodaje. Dalším pozitivem je menší spotřeba pohonných hmot a úspora času stráveného sečením. Když sekat, tak nejlépe před nebo po dešti,
nenastane tak šok jednotlivých rostlinek, trávník zhoustne
a nedojde k proschnutí a vzniku hnědých skvrn.
V současné době je velmi cenný každý keř i strom, a proto je
nepochopitelné chování některých lidí, kteří se je neštítí poškodit nebo účelně likvidovat. Jen od loňského podzimu došlo na městských pozemcích k vytrhání 6 ks nově zasazených
stromů a navrtání a zřejmě otrávení několika stromů. Otravy
stromů jsou v šetření Policie ČR, která z návrtů odebrala vzorky a odeslala je do laboratoře.
Věřím, že většina občanů si uvědomuje závažnost hrozícího sucha a přispěje svými nepatrně změněnými návyky či vyšší aktivitou v ochraně přírody k jeho zmírnění.
Václav Štěpánek, MěÚ Letovice

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 červnu
Beseda – Bohuslav Kuda

Osobnosti města
ve světle hřbitovních náhrobků – 2. část
Středa 3. června 2020 v 18.00 hodin
Kulturní dům / vstupné dobrovolné
Divadlo

Pohádka mládí
Čtvrtek 11. června 2020 v 19.00 hodin
Účinkuje: Divadlo Květ Života
Kulturní dům / vstupné: 100 Kč

Varhanní koncert KPH
Čtvrtek 18. června 2020 v 19.00 hodin
Martin Štěpánek a Miroslav Maňoušek (varhany)
Kostel sv. Prokopa
Vstupné: 100 Kč / děti a mládež do 18 let zdarma
Na koncert platí předplatné KPH

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

Otevírací doba obou oddělení knihovny
je omezena do odvolání takto:

Prosíme o dodržování doporučených opatření,
která se průběžně mohou měnit.

Co pro vás můžeme udělat:
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.

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.

Začarovaný hvozd
1. – 30. června 2020 v prostorách chodby knihovny
Srdečně zveme všechny kluky, holky,
rodiče a prarodiče na putovní výstavu
krásných ilustrací talentované Ester Kuchynkové z novinkové knihy Začarovaný Hvozd: Příběh dětí z Končiny autorky
Kláry Smolíkové. Soubor tvoří 13 závěsných panelů velikosti A2. Ke knize a výstavě je zároveň připraven pracovní materiál, pomocí kterého si malí čtenáři do
připravené makety doplní, dokreslí a dopíší vlastní příběh.
Stvoří si vlastní hrdiny, navrhnou tajemné lesní duchy a na
mapě pojmenují místa, kde se jejich knížka odehrává. Paní
Kláře Smolíkové děkujeme za bezplatné zapůjčení výstavy.
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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

®

Otevírací doba:

1. ČERVNA – 15. ZÁŘÍ
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hodin
Sobota:
10.00 – 16.00 hodin
Neděle:
ZAVŘENO

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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Komentované prohlídky historické lékárny
a klášterní zahrady s průvodcem:
• každou 1. sobotu v měsíci (červen – září)
vždy od 14.00 a od 15.00 hodin: 6. 6., 4. 7., 1. 8., 5. 9. 2020
• každý čtvrtek v měsíci (červenec a srpen)
vždy od 14.00 hodin:
2. 7., 9. 7., 16. 7, 23. 7., 30. 7., 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 (červen – září) 14.00 – 16.00 hodin:
6. 6., 4. 7., 1. 8., 5. 9. 2020
• v neděli 5. 7. (pouť) bude kostel otevřen
od 14.00 do 16.00 hodin
• každý čtvrtek v měsíci (červenec a srpen) 14.00 – 16.00 hodin:
2. 7., 9. 7., 16. 7, 23. 7., 30. 7., 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.

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

Milí čtenáři Letovického zpravodaje,
s kolegyní Mgr. Alenou Opršalovou a ve spolupráci se spisovatelkou Petrou Dvořákovou jsme v letošním školním roce vyhlásily 1. ročník Invenční soutěže MSŠ Letovice pro mladé začínající autory. Jedná se o soutěž literárních a výtvarných prací
žáků a studentů ve dvou kategoriích, a to II. stupně základních
škol a středních škol. Naším záměrem bylo vytvořit pro soutěžící prostředí, které by svou kvalitou, přístupem a komplexností
zaujalo mladé tvůrčí osobnosti. Byli osloveni učitelé škol Jihomoravského a Pardubického kraje, které měly doručit práce žáků do 18. března 2020. K našemu velkému překvapení se v 1. ročníku sešlo 55 literárních textů a 47 výtvarných prací z 9 škol.
Porota, která rozhodovala o umístění, byla tvořena zkušenými učiteli výtvarných odborných předmětů Ak. soch. Petrou
Hluštíkovou a MgA. Štěpánem Vrbickým, dlouholetou češtinářkou PaedDr. Pavlou Bojdovou, vedoucí Městské knihovny
Letovice Romanou Hoderovou a předsedkyní poroty spisovatelkou Mgr. Petrou Dvořákovou, pod jejíž patronací se soutěž
bude konat i v dalších ročnících.
Soutěž by však nemohla vzniknout bez finanční pomoci
města Letovice, proto patří velký dík zastupitelstvu, radě města i panu starostovi Mgr. Petru Novotnému, který v rámci jednání přistoupil velmi vstřícně k našemu záměru a podpořil ho.
V neposlední řadě děkuji vedení Masarykovy střední školy Letovice v čele s paní ředitelkou Ing. Helenou Marešovou za morální podporu a zastřešení celé soutěže.

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
V dnešní době je spíše vzácné, aby se pedagogové ve svých
hodinách věnovali také nadstandardní tvůrčí práci, proto se
skláním před prací kolegů a kolegyň nejen na naší škole, ale
i ostatních základních a středních školách.
Výše zmiňované bych na závěr ráda podtrhla slovy paní spisovatelky Petry Dvořákové, která by je sdělila oceněným osobně při plánovaném slavnostním předání 17. dubna 2020 v Městské knihovně Letovice nebýt současných mimořádných opatření:
„Milí mladí autoři. Předně bych vám všem chtěla moc poděkovat za to, že jste se rozhodli přispět do naší soutěže. Věřte
mi, že si umím představit, jak náročné je sednout si k čistému
listu papíru a začít psát. Projevili jste nejen vůli a trpělivost, ale
především obrovskou fantazii, kritické myšlení a tvůrčí schopnosti. A to je nesmírně důležité. Jsou to totiž schopnosti, které
se vám budou hodit po celý život, zdaleka nejen v psaní. Díky
nim máte možnost udělat nejen svůj život, ale i celý náš svět
lepším. Děkuji vám všem, že jste i můj svět obohatili a přispěli
k tomu, že je krásnější. Jak to na soutěžích chodí, museli jsme
vybírat a hodnotit, a to není pro nikoho jednoduché. Těm, kteří
se umístili na některém z oceněných míst, ze srdce gratuluji.
Pokud ale nejste mezi oceněnými, moc prosím – nepřestaňte
psát a tvořit. Cenu si ve skutečnosti zaslouží opravdu každý
z vás. A co víte – třeba na nějakou příště dojde.“ (Petra Dvořáková, 7. duben 2020, Znojmo)
Umístění žáků a studentů jednotlivých škol je uvedeno ve
výsledkové tabulce. S jejich vítěznými pracemi budete mít možnost postupně se seznámit v dalších číslech Letovického zpravodaje.
Mgr. Markéta Machová, koordinátorka soutěže

Příjem dětí do dětské skupiny
Veselý Malíček
pro školní rok 2020/2021
Příjem dětí bude probíhat během celého měsíce června 2020.
Děti budou přijímány na základě prvotního pohovoru
s rodičem a na základě vyplnění potřebné dokumentace,
bez které nelze dítě přijmout.

Podmínky přijetí dítěte:
- věk od 2 let
- povinné pravidelné očkování,
případně jeho abstinence z důvodu trvalé kontraindikace
Prosíme, kontaktujte nás na základě domluvy osobní schůzky.

Kontakt:
adresa: Tyršova 2, 679 61 Letovice
e-mail: dsveselymalicek@seznam.cz
telefon: 792 720 485
facebook: DS Veselý Malíček Letovice

MC Veselý Paleček Letovice pořádá

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020
European Union
European Social Fund
Operational Programme Employment

Název projektu: Letovice – místo pro růst dětí i rodičů
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010396

7.– 10. 7. 2020
herna MC Paleček

13.– 17. 7. 2020
herna MC Paleček

20.– 24. 7. 2020
herna MC Paleček

27.– 31. 7. 2020
herna MC Paleček

3.– 7. 8. 2020
herna MC Paleček

10.– 14. 8. 2020
herna MC Paleček

17.– 21. 8. 2020
herna MC Paleček

24.– 28. 8. 2020
OÚ Horní Smržov

Přihlášky zasílejte na jdunatabor@gmail.com do 31. 5. 2020
Kontakt: Marie Mlejnková 728 708 675 a Jana Vančurová 605 973 470

Cena 800 Kč
(oběd, dozor,
program,
materiály)

určeno pro
1. stupeň ZŠ

MC Veselý Paleček Letovice, Tyršova 2, Letovice
FB: MC Veselý Paleček Letovice, e-mail: mc.palecek.letovice@gmail.com, tel.: 799 501 437
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
SVČ Letokruh
V době uzávěrky zpravodaje jsme ještě neznali
konečné stanovisko vlády ohledně konání táborů. Pevně doufáme, že proběhnou. Nebojte se
hlásit. V případě nekonání tábora, peníze vracíme v plné výši!

Pobytové tábory
„Dobrodružství s Vikingy“
Termín: 18. až 25. 7. 2020, místo: Pastviny (YMCA Letohrad,
táborová základna na Pastvinské přehradě v podhůří Orlických hor). Letní pobytový tábor s klasickou celotáborovou
hrou, táboráky, výlety. Pro děti od 6 let. Cena: 3 800 Kč.
„Ze světa čar a kouzel“
Termín: 8. až 15. 8. 2020, místo: Heřmanov, ubytování na faře
Heřmanov u Křižanova na Vysočině. Pobytový tábor s klasickou celotáborovou hrou a množstvím výtvarných aktivit.
Pro děti od 7 let. Cena: 3 700 Kč.

Jezdecké pobytové tábory – #konarizvisek
Jezdecký tábor 1 – Termín: 5. – 10. 7. 2020
Jezdecký tábor 2 – Termín: 12. – 17. 7. 2020
Program a výcvik: Ohrada Vísky, ubytování: Letokruh. Pro
děti od 6 do 15 let všech pokročilostí v jezdeckém sportu
i pro začátečníky. Cena: 4 500 Kč. V ceně je ubytování, výcvik
2× denně, pedagogové, pojištění, strava 5× denně, pitný režim, program včetně materiálu a odměn, tričko.
Program: Vyjížďky do lesa, hry, soutěže, táborák, péče o koně, praktický výcvik na koni a teorie. Pořádá Jezdecký klub
Vísky a Letokruh Letovice.

Příměstské tábory
13. až 17. 7. – #bavsesletokruhem – všeobecný
13. až 17. 7. – #sportujsletokruhem – všeobecný sportovní
20. až 24. 7. – Keramický týden
20. až 24. 7. – Ping-pong – stolní tenis
27. až 31. 7. – Umění bez hranic – všeobecný
3. až 7. 8. – Špunti na břehu III. – rybářský
3. až 7. 8. – Pohádkový týden – pro mladší děti od 5 let
10. až 14. 8. – Na skok umělcem III. – výtvarný
10. až 14. 8. – English&Sport Academy – anglicko-sportovní
17. až 21. 8. – Fotbalové soustředění – kopaná
17. až 21. 8. – Prázdninové inlajnování – sportovní
24. až 28. 8. – Zvěrokruh III. – zoologický
24. až 28. 8. – Workout summer – sportovní
Příměstské tábory v letech 2019 – 2021 se konají s podporou
z Operačního programu Zaměstnanost. Díky této podpoře vám
můžeme nabízet příměstské tábory pro děti za nižší cenu
800 Kč za jeden týden tábora (nedotovaná cena je 1 500 Kč
za jeden týden tábora). Bližší informace a možnost přihlásit se
online na www.svcletovice.cz nebo v kanceláři Letokruhu.

Akce v červnu
13. 6. OBRAZY VE MNĚ
Sebepoznávací výtvarný workshop pro dospělé. Tento workshop je určen těm, kteří rádi výtvarně tvoří (předpokladem
nejsou žádné předchozí výtvarné zkušenosti), chtějí se dozvědět něco o sobě a sdílet v malé skupině.
Kde: Letokruh, čas: 14.30 – 18.00 hodin, cena: 200 Kč.
Lektorka: Mgr. Andrea Bakalová, arteterapeutka. Více informací na tel.: 797 861 111, e-mail: abakalova@seznam.cz.
20. 6. LETOKRUH – RUN 2020
Běžecký závod, týmová soutěž. Místo startu / cíle: Letokruh.
Prezence: od 14.00 hodin, start v 15.00 hodin. Tým: 3 – 5 osob
(alespoň 1 starší 18 let). Kategorie: s nejmladším dítětem do 5
let / s nejmladším dítětem do 10 let / s nejmladším dítětem do
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15 let / dospělí. Trasa: 5 – 10 km, zábavné úkoly na stanovištích. Startovné: 100 Kč / tým. Občerstvení zajištěno. Přihlášení e-mailem na adrese: Petra.Pernicova@svcletovice.cz.
Po přihlášení obdržíte podrobnější informace – propozice
k závodu. Možnost přihlášení také přímo na místě při prezenci. Akce se koná ve spolupráci a za podpory města Letovice.
Vyhlašujeme 5. ročník výtvarné soutěže Místo, kde žiji.
Letos na téma: „Zajímavý živočich nebo rostlina v místě mého bydliště“.
Soutěž je určena dětem od 3 do 16 let. Bude vyhodnocena ve
3 kategoriích: MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ.
Výtvarné techniky: kresba, malba, grafika, fotografie, prostorové ztvárnění či kombinace technik.
Oceníme nápadité a kvalitní výtvarné zpracování. Na vítěze
čekají věcné ceny, na které přispělo město Letovice.
Vernisáž plánujeme v listopadu 2020.
Práce označené jménem a příjmením, kontaktem (e-mail +
telefon), třídou a školou posílejte nebo odevzdávejte osobně
do 23. 10. 2020 na adresu: Letokruh – středisko volného času
Letovice, Tyršova 25, 679 61 Letovice.
Hledáme vedoucí zájmových kroužků, lidi s nadšením a nápady. Pracujete rádi s dětmi nebo dospělými? Umíte něco,
co byste se rádi podělili s ostatními? Nabízíme zapojení do
aktivit volnočasového střediska a možnost seberealizace. Odměna jistá. Kontakt: info@svcletovice.cz nebo tel.: 731 481 033.
Za tým Letokruhu Mgr. Hana Havlíčková

ZUŠ Letovice
Soutěž literárně-dramatického oboru
Jednou za tři roky se točí soutěže ZUŠ v různých oborech.
V loňském školním roce nás na krajské soutěži reprezentovaly dramatické soubory Vrabčáci a Smíšci a se svými divadelními představeními získaly každý ve své kategorii krásné
třetí místo.
Letošní rok proběhla soutěž literárně-dramatického oboru
v sólovém projevu recitačním, dramatickém a slovesném, ale
uskutečnilo se pouze místní kolo. Další kola se již z důvodu
pandemie nekonala.
Na krajské přehlídce v Brně měli naši ZUŠ reprezentovat
tito žáci:

Recitační projev
II. kategorie – Jan Kaderka
Amálie Prajková
IV. kategorie – Patrik Chlup
Agáta Hegerová
Valerie Janečková
VI. kategorie – Lydie Kotrlová

Dramatický výstup
IV. kategorie – Patrik Chlup
Sabina Kieu Thanh Hoang
VI. kategorie – Lydie Kotrlová

Slovesný projev
IV. kategorie – Barbora Šlégrová
Simona Veverová
Dále zlaté pásmo bez postupu do dalšího kola získali: Alena
Prchalová, Tereza Hájková, Hana Pilátová, Martin Fadrný
a Aneta Leinveberová.
Všem výhercům blahopřejeme. I když nemohli porovnat své
dovednosti s ostatními dětmi z celého Jihomoravského kraje,
největším vítězstvím zůstává láska k poezii a literatuře.
Hana Bočková, učitelka LDO ZUŠ

Napsali jste nám
V červnu přivítáme léto
Běh času je neúprosný a unese nás na svých křídlech až

Pro běžné milovníky oblohy je nejsnadnější pozorování
Měsíce. Jeho fáze nastanou takto: Dne 5. 6. ve 21:00 h úplněk,
13. 6. v 8:00 h poslední čtvrt, 21. 6. v 9:00 h nov a 28. 6. v 10:00 h

k měsíci červnu, k měsíci, který má mezi měsíci roku zvlášt-

první čtvrt. Pokud se týká vzdálenosti Měsíce od Země, nasta-

ní postavení. Předně se za jeho vlády potká jaro s létem. S ja-

ne 2× přízemí, a to 3. 6. v 6:00 h (364 386 km) a 30. 6. ve 3:00 h

rem se rozloučíme a budeme prožívat léto, krásné roční ob-

(368 991 km), odzemí nastane 15. 6. ve 3:00 h (404 558 km).

dobí s prázdninami, dovolenými a mnoha sluncem prozáře-

Dne 5. 6. budeme svědky polostínového zatmění Měsíce. Dru-

nými dny. V červnu se posune do polohy tak, že bude nejvýš

há polovina zatmění proběhne nad naším obzorem. Střed

na obloze v běhu celého roku, kromě toho se na konci červ-

zatmění má časový údaj 6:30 h SELČ, přitom je Měsíc v úplň-

nové vlády rok zlomí na polovinu. Letní obloha štědře nabídne

ku a v průběhu zatmění zapadá.

řadu letních souhvězdí a zároveň za jasné oblohy možnost

Pro pozorovatele planet uvedeme jejich polohy na červno-

jejich pozorování. Zaměříme se při tom na jižní bod a jeho

vé obloze. Merkur je počátkem června večer nad severozá-

okolí. Tam se nám nabídne souhvězdí Vah, vlevo září sou-

padním obzorem, Venuše koncem června ráno nízko nad vý-

hvězdí Štíra, vpravo se rozkládá velké souhvězdí Panny a nad

chodem. Mars (ve Vodnáři) na jihovýchodě je vidět ve druhé

Vahami najdeme souhvězdí Hadonoše, Hada a ještě výš sou-

polovině noci. Kromě večera po většinu noci lze vidět pla-

hvězdí Severní koruny a Pastýře. Z nich podrobněji popíše-

nety Jupiter a Saturn (ve Střelci) nad východem. Uran (v Be-

me souhvězdí Vah. Váhy patří mezi zvířetníková souhvězdí

ranu) od poloviny června ráno nad východem a Neptun (ve

a je málo výrazné. Dříve patřilo k sousednímu souhvězdí Ští-

Vodnáři) v druhé polovině noci lze nalézt pomocí malého

ra, a proto odtud pocházejí názvy hvězd Zuben Elgenubi (Již-

dalekohledu. Z dalších úkazů na červnové obloze lze kromě

ní klepeto) a Zuben Elschemali (Severní klepeto). K oddělní

polostínového zatmění Měsíce uvést konjunkce a seskupe-

obou souhvězdí došlo za vlády Římanů, kteří považovali vá-

ní Měsíce, Jupiteru a Saturnu 8. a 9. června po půlnoci. Kro-

hy za symbol spravedlivého rozhodování. Váhy prý podle po-

mě toho nastane konjunkce Měsíce s Marsem 13. 6. ve 4:00 h

věsti držela zvednuté bohyně spravedlnosti Astraia, dcera

a s Venuší 19. 6. v 11:00 h SELČ.

Dr. Jaroslav Chloupek

nejvyššího boha Dia. Hvězdy, které tvoří souhvězdí, mají nízkou jasnost. Hvězda Zuben Elgenubi má jasnost jen 2,7 mag,
je dvojhvězdou a je od nás vzdálena 72 ly. Váhy je vhodné
pozorovat za jasné bezměsíční noci vlevo od souhvězdí
Panny nízko nad jižním obzorem.

Opět veliký dík hasičům
Přátelé hasiči, v pondělí 6. dubna 2020 v odpoledních hodinách jste hasili požár lesního porostu v katastrálním úze-

Červnové Slunce si zaslouží větší pozornost. To při své

mí Třebětín u Letovic. Jako majitel požárem zasaženého os-

pouti po obloze dosáhne nejvyšší polohy nad světovým rov-

miletého bukového porostu jsem se slzami v očích sledoval

níkem i nad obzorem. Tato situace nastane dne 20. 6. ve

váš boj s ohněm. V ty vypjaté chvíle jsem byl svědkem situa-

23:44 h SELČ, kdy Slunce vstupuje do znamení Raka. Začíná

cí, při kterých vám všem, bez přehánění, šlo doslova o život,

astronomické léto a letní slunovrat. Od tohoto okamžiku se

aniž jste to tušili. Vlivem extrémně silného větru se nad va-

Slunce bude vracet zpět ke světovému rovníku. Zároveň pro-

šimi hlavami ohýbaly okolní jednotlivě stojící stoleté stro-

žijeme nejdelší den v roce (bude trvat 16 h 23 min) a zároveň

my a každou chvíli hrozilo jejich zlomení či vyvrácení. Lze

nejkratší noc. Sluneční azimut zaznamená největší velikost

jen s mrazením po těle domýšlet, co by se stalo vám hasi-

v roce 130° a bude klesat. Do konce června se den zkrátí o 4 mi-

čům, zasahujícím a soustředěným na oheň, pokud by k tomu

nuty. Dne 21. 6. proběhne prstencové zatmění Slunce, u nás

došlo. Vím, že i při profesionálně zvládané a perfektně orga-

nebude viditelné.

nizované práci váš velitel zásahu pozorně sledoval i dění
nad vašimi hlavami.
Vše dobře dopadlo.
Svým včasným a profesionálním zásahem jste uchránili
mně i majitelům okolních lesních pozemků výrazné hodnoty a všem ostatním občanům jistě velkou rozlohu dnes velmi ceněného ekosystému, o který jsme všichni mohli přijít
a který jsme všichni pro budoucí generace povinni chránit.
Děkuji za sebe i za ostatní vlastníky vám, členům dobrovolných hasičů z Letovic a ze Svitávky.
Velmi děkuji i panu Martinu Coufalovi ze Třebětína, který
naštěstí v danou chvíli byl nedaleko. Duchapřítomně odhalil
v počátku šířící se požár, vyhodnotil situaci a okamžitě ho
ohlásil. Za všechny mu též vřele děkuji.

Souhvězdí Vah

Karel Novák, Třebětín
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Napsali jste nám
Pomník obětem II. světové války
u koupaliště v Letovicích
byl doplněn chybějícími jmény
Letovický rodák ak. sochař Jan Komárek v roce 1957 podal
návrh, aby město Letovice postavilo pomník obětem II. světové války. U koupaliště byl vybudován památník, na němž je
zobrazen partyzán se samopalem a s nápisem Památce umučených nacismem 1939 – 1945. Po obou stranách památníku
sou umístěny žulové desky s 55 jmény a zmínkou o pěti neznámých osobách. Značnou část jmen (18) tvoří letovičtí Židé.

Za město Letovice se úprav pomníku a zhotovení nové
desky s chybějícími jmény ujal místostarosta Mgr. Radek Procházka, za
což mu patří poděkování. Nová žulová deska, kterou vytvořil Kamenoprůmysl Komárek Letovice, je
umístěna uprostřed památníku mezi dvěma stávajícími deskami. Letošní oslavy Dne vítězství a 75 let od konce druhé světové války se v Letovicích konaly v předvečer státního svátku ve
čtvrtek 7. května bez účasti veřejnosti kvůli epidemii koronaviru. Památku všem obětem uctili představitelé města a politických stran položením květin k letovickým pomníkům druhé
světové války.
Text: Karel Synek, foto: Petr Švancara

Poděkování

Nemocnice Letovice

Vážení a milí spoluobčané,

Některá jména jsou chybně napsána, ale žádné změny již nelze provádět. Při této příležitosti by se měla do kroniky města
jména zapsat správně, protože v době vzniku památníku ještě
neexistovaly žádné databáze a tak docházelo k nepřesnostem.
PhDr. Jaroslav Bránský z Boskovic, který se po léta zabýval židovskou problematikou na Boskovicku zjistil, že na letovickém
památníku chybí několik jmen a požádal nás, zda by nešla doplnit. Po ověřování v Památníku Terezín, kde byl po léta ředitelem Dr. Jan Munk, jehož otec pocházel z Boskovic, s jeho nástupcem Mgr. Tomášem Fedorovičem a s paní Mgr. Lenkou
Matušíkovou z Národního archivu v Praze se podařilo upřesnit
dalších třináct jmen: Hugo Berisch (nar. 1863), Pavlína Berischová (nar. 1870), Berta Sára Jelínková (nar. 1893), Ida Kahnová
(nar. 1871), JUDr. Hanuš Mautner (nar. 1911), Margareta Munková (nar. 1906), Rosa Munková (nar. 1891), Oskar Veith (nar.
1883), Petr Jiří Winter (nar. 1837), Zdeněk Winter (nar. 1888), Kateřina Winterová (nar. 1866), Stella Winterová (nar. 1902), Veronika Lucy Winterová (nar. 1936). Všichni tito občané jsou také
uvedeni na seznamu letovických Židů z podzimu roku 1939.
Holocaust letovických Židů je děsivý. Z celého společenství
pouze dva přeživší. Doplněním památníku obětem II. světové
války o chybějící jména budou uvedené údaje snad už správné
a konečné. Při ověřování a doplňování údajů o jednotlivých
osobách si každý musí uvědomovat tu hrůzu, která se těmto
nevinným obětem děla. Ať už to byli prarodiče, kteří si zasloužili krásné stáří, nebo střední generace, která chtěla dobře vychovat své děti. Nejhorší to bylo u mládeže a dětí, kteří měli
život teprve před sebou. Ať je nám tato skutečnost k ponaučení, aby se nic takového již nikdy nedělo.
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chtěla bych vám prostřednictvím zpravodaje poděkovat za
vaše občansky zodpovědné chování v době nouzového stavu
v souvislosti s nemocí COVID-19 a za trpělivost a ukázněnost
při návštěvě odborných ambulancí v naší nemocnici. Věřte mi,
že veškerá omezovací opatření při vstupu do nemocnice byla
a jsou nutná kvůli bezpečí nás všech. O dalších aktuálních
opatřeních a omezeních budete průběžně informováni městským rozhlasem.
Mé velké díky patří mnohým z vás, kteří jste okamžitě nabídli pomoc, ušili nám roušky, poslali štíty, přivezli občerstvení, zajímali se o naše potřeby. Dovolím si zde aspoň některé
z vás vyjmenovat: Holasovi z Olešnice, paní Ing. Kolářová, paní
Andrlová, paní Remeňová, paní Jahlová, paní Richtrová, pan
Kosmák, Kalibánovi, osadní výbor Zboněk-Klevetov, Delikas,
Kebab House, Sonnentor Čejkovice, PaLetA Letovice. Tylex Letovice a Českomoravská textilní nás zachránili v prvních dnech
našitím roušek pro všechny naše zdravotníky, Vodárenská
akciová společnost nám věnovala velký finanční dar.
Co ale považuji za nejvýznamnější a pro nás občany Letovic
za nejdůležitější, je zvládání celé situace pracovníky městského úřadu. Věděli od začátku kde, komu a jak pomoci a okamžitě konali. Chci poděkovat hlavně panu starostovi, který nám
opakovaně přivezl velké množství desinfekce, zajistil roušky
z Tylexu a trvale aktivně sledoval situaci v naší nemocnici.
Závěrem bych vás všechny chtěla požádat, abyste nyní při
rozvolňování protiepidemických opatření byli opatrní, ohleduplní a aby nám naše soudržnost a snaha pomáhat vydržela
i při návratu k běžnému životu. Pro nás zdravotníky, kteří pečujeme převážně o seniory, budou ale zpřísněná hygienická
opatření platit patrně trvale, proto chci vyzvednout nejen
skvělou práci, ale i osobní angažovanost všech zaměstnanců
naší nemocnice a poděkovat jim.
MUDr. Drahoslava Královcová,
ředitelka Nemocnice Letovice, p.o.

Katalog řemesel a služeb – 2. část
Stavební, projektová činnost,
prodej nemovitostí
ATL projekt s.r.o. – Ing. Chloupek Jaroslav
Česká 11, 679 11 Letovice, tel.: 777 274 009
Projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost
BRUSTURY s.r.o.
Českobratrská 136/7, 679 61 Letovice, tel.: 777 117 920
Stavební firma
Dvořáček Břetislav
Kladoruby 74, 679 61 Letovice, tel.: 602 766 534
Provádění staveb, bytové rekonstrukce, fasády,
vodo a elektroinstalace, zámkové dlažby,
strojní výkopové práce, přeprava kontejner man
HOLAS CZ s.r.o.
Lazinov 97, 679 62 Křetín, tel.: 516 470 460
Občanské stavby, zámkové dlažby, inženýrské sítě, kanalizace
Ing. Vojtěch Parolek
Rekreační 6, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 094, 606 601 094
Projektová, inženýrská a poradenská činnost

Sklenářství a rámování Rozsýval
U Cihelny 7, 679 61 Letovice – Třebětín, tel.: 602 595 531
INTERIER RM – Raška Milan, Ing.
Masarykovo nám. 35, 679 61 Letovice, tel.: 608 830 029, 516 474 380
Stolařské práce, zakázková výroba nábytku
Střechy AŠ
V Chaloupkách 4, 679 61 Letovice, tel.: 775 056 985, 608 273 833
Tesařské práce
Střechy Janků s.r.o.
Bezručova 5, provozovna: Tyršova 14, 679 61 Letovice,
tel.: 606 601 964, 606 689 436, 602 749 950
Tesařství
Toman Zdeněk
Meziříčko 66, 679 61 Letovice, tel.: 605 883 287
Tesařství
Tesařství Nečas
Na Plese 231/11, 679 61 Letovice, tel.: 723 351 386
Tesařství – provádění veškerých tesařských prací

Textilní výroba, strojní vyšívání

JC – stavební činnost
Borová 22/4 Slatinka, 679 61 Letovice, tel.: 792 239 569
Stavební činnost

Kříž, spol. s r.o.
Zámecká 39, 679 61 Letovice, tel.: 516 499 511
Textilní výroba, reklamní činnost

Kamnářství Lukáš Novotný
Třebětínská 25/126, 679 61 Letovice, tel.: 605 883 658
Kamnářství, krby – kamna

Textil Horníček
Masarykovo nám. 18, 679 61 Letovice, tel.: 777 826 118
Český výrobce divadelních opon, horizontů, závěsů a oponových kolejnic

LAKMAL s.r.o.
Rekreační 199/23, 679 61 Letovice,
tel.: 602 474 662, 773 038 022, 775 760 083
Stavební práce – provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
projektová činnost ve výstavbě, malířství, lakýrnictví,
natěračství, zámečnictví, podlahářství
LETOSTAV s.r.o.
Nádražní 12, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 742
Provádění staveb občanské, bytové a zemědělské výstavby,
zateplování objektů, revitalizace rodinných a bytových domů
(zelená úsporám), provádění staveb rodinných domů,
práce dlaždičské, obkladačské, tesařské, klempířské,
pokrývačské a zemní
Reality Minářová s.r.o.
Development Minářová s.r.o.
Masarykovo nám. 11, 679 61 Letovice, tel.: 777 834 876
Realitní a developerské služby, prodej a výstavba nemovitostí
Toman Zdeněk
Meziříčko 66, 679 61 Letovice, tel.: 605 883 287
Zednické a zemní práce
ZEPOR spol. s r.o.
Havírna 58, 679 61 Letovice, tel: 737 386 818
Stavební práce

Stolařství, tesařství, sklenářství
LEDEKO, a.s.
Pražská 76, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 237, 516 528 711
Stolařské práce, zhotovení oken, dveří apod.
Stolařství a truhlářství Miloš Buš
Údolní 29/11, 679 61 Letovice, tel.: 702 765 133
Zakázková dřevovýroba, výroba, oprava a renovace nábytku,
kuchyní, dveří
Truhlářství Rozsýval
U Cihelny 7, 679 61 Letovice – Třebětín, tel.: 602 595 531

TYLEX Letovice, a.s.
Brněnská 3, 679 61 Letovice, tel.: 516 801 100
Výroba a prodej záclon, závěsů, ubrusů, tylů, krajek, krajkovin,
hladkých elastických úpletů, technických textilií

Tiskařské práce, reklama a propagace
Art reklama s.r.o.
Pražská 1099/78a, 679 61 Letovice, tel.: 773 848 585
Výroba reklam
Řihák František, Ing.
Česká 183/22, 679 61 Letovice, tel.: 731 521 511, 516 412 762
Výroba reklamních placek (buttonů), magnetek
TISKÁRNA LETOVICE – Bc. Josef Bělehrádek, DiS.
Masarykovo náměstí 18, 679 61 Letovice, tel.: 603 497 698
Letáky, plakáty, tiskopisy, samolepky, poukazy, digitální
a velkoplošný tisk, reklamy, razítka, fotoobrazy

Veterinární služba, chov a péče o zvířata
Psí salón – Jahlová Drahomíra
Příční 6, 679 61 Letovice, tel.: 777 235 347
Stříhání psů, koupání, fénování, stříhání drápů, odstraňování
klíšťat, čištění očí – uší, depilace uší
Veterinární ordinace – MVDr. Voráč Luděk
Pražská 55, 679 61 Letovice, tel.: 602 513 697
Poskytování veterinární služby v ordinaci a u majitelů zvířat
Veterinární klinika Letovice
Tyršova 698, 679 61 Letovice, tel.: 792 311 872
Veterinární klinika se zaměřením na pet zvířata – psy, kočky
a drobné savce

Výpočetní technika
Elektro 3000 – Radim Staffa
Masarykovo nám. 1098, 679 61 Letovice, tel.: 516 412 112
Prodej a servis mobilních telefonů, PC, tabletů, notebooků
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Katalog řemesel a služeb – 2. část
PC Servis Letovice-Slatinka
Borová 22/4 Slatinka, 679 61 Letovice, tel.: 702 909 709
Servis PC a notebooků
Procházka Jiří
Havírna 57, 679 61 Letovice, tel.: 721 508 169
Prodej a servis tabletů, notebooků, počítačů, tiskáren, správa sítí
Řihák František, Ing.
Česká 183/22, 679 61 Letovice, tel.: 731 521 511, 516 412 762
Výpočetní a kancelářská technika – prodej, servis, příslušenství

Vzdělávací zařízení, kulturní
a zájmová činnost, společenské akce
Autoškola Kudýnek
Masarykovo nám. 1065/11, 679 61 Letovice, tel.: 605 874 775

KOVOVÝROBA Fanta – CNC ohýbání drátu
Pražská 562/49, 679 61 Letovice, tel.: 775 281 697
Ohyb a tvarování drátu (i pro subdodavatelé do autoprůmyslu),
rovnání a střih drátu, drobné zámečnické a svářečské práce,
řezání materiálu na profesionální pilce, manipulační podvozky
LAKMAL s.r.o.
Rekreační 199/23, 679 61 Letovice,
tel.: 602 474 662, 773 038 022, 775 760 083
Zámečnictví, testování, měření analýzy a kontroly
LEDEKO a.s.
Pražská 76, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 237, 516 528 711
Kovoobrábění

Autoškola Ing. Radomila Krejčí
Masarykovo nám. 1097/3a, 679 61 Letovice, tel.: 606 437 761

ZEPOR spol. s r.o.
Havírna 58, 679 61 Letovice, tel: 737 386 818
Zakázková výroba ocelových konstrukcí, kovářství, oplocení
pozemků a objektů na klíč

Jazykové centrum – Mgr. Marcela Šlégrová
Masarykovo nám. 3A, 679 61 Letovice, tel.: 604 666 457
Výuka jazyků

Přehled restauračních zařízení Letovice
Cukrárny

Městské kulturní středisko Letovice, p.o.
Nová 1, 679 61 Letovice,
tel.: 516 474 422, 516 476 786, 739 396 535, info@mks-letovice.cz
Pořádání kulturních a společenských akcí

Cukrárna – kavárna Freitag
Bártova 78, 679 61 Letovice, tel.: 602 506 837
Delikas – snack bar, cukrárna
Masarykovo nám. 163/40, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 184

Muzeum města Letovice
Tyršova 2, 679 61 Letovice,
tel.: 608 639 621, muzeum@mks-letovice.cz
Odborná činnost výzkumná a sbírkotvorná, průvodcovství
a organizování přednášek pro veřejnost
Městská knihovna Letovice
Tyršova 2, 679 61 Letovice,
oddělení pro dospělé čtenáře, tel.: 516 474 225, 775 568 304
oddělení pro děti a mládež, tel.: 775 568 310
Výpůjční a informační služby, přístup na internet pro veřejnost
zdarma ve výpůjční době knihovny
Turistické informační centrum
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 476 790, 739 396 538
Poskytuje informace o městě Letovice, kulturních a společenských akcích a turistických možnostech v regionu a okolí, kopírování, tisk, skenování, kroužková vazba, laminace, placený
internet pro veřejnost, předprodej vstupenek na akce MKS Letovice, předprodej vstupenek v síti TicketPortal a Ticket Art

Zámečnictví, kovářství,
kovoobrábění, kovovýroba
BAVAPOL s.r.o.
Pražská 76, 679 61 Letovice, tel.: 724 051 586
Zámečnictví
Brány – Vrata Přikryl
Pražská 76, 679 61 Letovice, tel.: 516 476 660, 602 780 085
Zámečnictví, brány, garážová a průmyslová vrata, ploty
a oplocení, kovovýroba
FERROKONT, s.r.o.
Česká 632/62, 679 61 Letovice, tel.: 516 476 267
Kovovýroba
HOLAS CZ s.r.o.
Lazinov 97, 679 62 Křetín, tel.: 516 470 460
Zámečnictví
KOVO Letovice s.r.o.
Zámecká 21/41, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 842
Obrábění kovů, kovovýroba
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Kavárny
Kavárna KK
Masarykovo náměstí 514/13, 679 61 Letovice, tel.: 731 164 794
Kavárna Jana Holíková
Družstevní 904, 679 61 Letovice, tel.: 516 475 322
Caffe Carezza
Masarykovo nám. 201/33, 679 61 Letovice, tel.: 725 426 007

Rychlé občerstvení, jídelny
Občerstvení u Marcely
Tyršova 381/19, 679 61 Letovice, tel.: 775 150 123
Kebab House Letovice
Masarykovo nám. 150/12, 679 61 Letovice, tel.: 773 160 683
Rychlé občerstvení s jídelnou
Masarykovo nám. 156/ 26, 679 61 Letovice, tel.: 731 786 923
(provozovna)
Asia Bistro
Masarykovo nám. 205/27, 679 61 Letovice

Restaurace, hospody, bary
Delikas – snack bar, cukrárna
Masarykovo nám. 163/40, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 184
menu obědy, večeře
Zámecká restaurace Letovice s.r.o.
Zámek 1, 679 61 Letovice, tel.: 734 865 960
Restaurace & pizzerie Na Koupališti
U Koupaliště 547/8, 679 61 Letovice, objednávky jídel a pizzy,
rozvoz, rezervace stolů na tel.: 777 758 244
Restaurace – kavárna Na Dvorku
V Zahradách 873, 679 61 Letovice, tel.: 702 078 371
Restaurace Hotel Dermot
Pražská 335/50, 679 61 Letovice, tel.: 724 619 041
Nádražní restaurace
Nádražní 523/7, 679 61 Letovice

Sport
Motorest Apetit
Pražská 372, 679 61 Letovice, tel.: 774 840 855
Penzion-bowling-restaurace Havírna
Jevíčská 448/41, 679 61 Letovice,
tel.: 516 475 361, bowling: 608 584 773
Pivnice U Řeky (bývalá Restaurace „Na Rybárně“)
Masarykovo náměstí 158/30, 679 61 Letovice
Café Bar Letovice
Pražská 104/16, 679 61 Letovice, tel.: 732 311 778
Maxim bar Letovice
Masarykovo nám. 5, 679 61 Letovice, tel.: 603 819 198
Pohostinství U Hellerů
Zámecká 467, 679 61 Letovice

Vinotéky
Salanatéka Letovice
Pražská 58, 679 61 Letovice, tel.: 770 101 471
Vinotéka Vinařský Grunt Brumovín
Pražská 38, 679 61 Letovice, tel.: 770 630 348
Veselá Vinotéka
Tyršova 525/16, 679 61 Letovice, tel.: 775 621 026

Mikroregion Letovicko, místní části
Pohostinství Křetín, Křetín 157, tel.: 735 839 923
Hospůdka Pod Věží, Křetín 14, tel.: 737 574 161
Restaurace Stvolovská rychta, Stvolová 2
Pohostinství Vranová, Vranová 2, tel.: 606 647 908
Hospůdka Zátoka, Lazinov 121, tel.: 733 751 707
Restaurace a vesnický pivovar OHRADA
Vísky u Letovic, tel.: 516 475 830, 605 298 420
Kafé Křetínka, Vranová 85, tel.: 775 432 154
(provoz květen– září, občerstvení u přehrady)

Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...
Nové sdružení zdravotně postižených Letovice z.s.

OZNÁMENÍ
oznamuje svým členům, že z důvodu současné
situace se ruší tyto akce na červen 2020:
RHB Blansko dne 5. června 2020
a zájezd 9. června 2020

AFK Letovice
Sportovci se konečně dočkali. A v postupném uvolňování opatření vlády ČR se od
11. 5. 2020 dočkali i fotbalisté. Tímto dnem
jsme za všech hygienických předpisů spustili tréninky mládeže i mužů. Mládežnické týmy čeká příprava
na nejvyšší žákovské soutěže, kde samozřejmě pokračujeme
ve spolupráci s FC Boskovice. K pravidelným tréninkům se přidají přátelská utkání a turnaje.
Tým mužů se zúčastní přátelského turnaje čtyř týmů, který
vyvrcholí na našem hřišti v Letovicích.
Program turnaje na červen:
Sobota 6. 6. / Letovice – Skalice v 17.00 hodin
Sobota 13. 6. / zápas o 3. místo v 16.00, finále v 17.30 hodin
Snahou vedení je posílit tým mužů pro příští sezónu. Aktuálně se nám povedlo přivést Jaroslava Žouželku, který přichází z Velkých Opatovic a přejeme mu mnoho štěstí a branek
v novém působišti. Ale jednáme i s dalšími hráči. Někteří se již
zapojili do přípravy a pevně věříme, že zkusí štěstí právě v našem klubu.
V měsíci květnu se také povedlo vybudovat nové technické
zázemí. Na místo starých garáží vznikl prostor pro nové zázemí, které bude sloužit pro stroje, techniku a tréninkové pomůcky. Děkujeme za spolupráci firmě Toman Zdeněk – Tesařství, pokrývačství a klempířství.
Díky novému technickému zázemí již nebudeme muset využívat externí parkování sekaček. A proto bych chtěl velmi poděkovat rodině Králových, u kterých jsme jako klub měli dlouhá léta sekačky uskladněny.
Jsme rádi, že se krůček po krůčku daří náš areál modernizovat. V plánu je vybudování tréninkového hřiště s umělým
povrchem. Aktuálně se nám povedlo vyjednat umělý povrch
a pracujeme na projektu celého hřiště. Doufám, že se nám
hřiště povede vybudovat co nejdříve a bude sloužit jako tréninkové a uleví tomu přírodnímu.
Závěrem mi dovolte jménem mým i celého klubu AFK Letovice popřát panu Karlu Bursákovi k jeho významnému jubileu,
které v květnu oslavil. Děkujeme za jeho dlouholetou práci pro
náš klub a přejeme především mnoho zdraví!
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

Fan-club „BOP Křetínka“

OZNAMUJE,

Informační schůzka na Vysočinu

že bude zahájen provoz
na minigolfovém hřišti v Letovicích

bude ve čtvrtek 11. června 2020 ve 14.30 hodin
venku na hasičské zbrojnici v Letovicích.
Na schůzce budeme vybírat zálohu 2 000 Kč.

ČERVEN
SOBOTY a NEDĚLE: 13.30 – 18.00 hodin

Předběžné termíny pobytů v lázních Slatinice:
1. turnus: 11. – 16. října 2020
2. turnus: 15. – 20. listopadu 2020
Informace budou ve vývěsce, zpravodaji, na našich
internetových stránkách www.novesdruzenizp.cz
nebo telefonicky u předsedkyně.
Za výbor NSZdP v Letovicích, z.s.
předsedkyně Ing. Jaroslava Konůpková
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Služby lékařů

KAREL ŠTESL

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

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

tel.: 723 290 761

Nabízím pořez

Oblastní stomatologická komora Blansko

Sdělení k přerušení provozu
zubní LSPP od 16. 3. 2020
Rozhodnutí Představenstva OSK Blansko
ze dne 16. 3. 2020 o dočasném přerušení
organizované zubní LSPP je prozatím v platnosti.
Problematiku LSPP projednávalo
Představenstvo OSK Blansko dne 29. 4. 2020.
Vzhledem k současné situaci se dá předpokládat,
že od 25. 5. 2020 dojde k celkovému uvolnění
nouzového stavu. V současné době podle
našich statistik pracuje na plný provoz pouze
okolo 50% zubních ordinací na okrese Blansko,
ostatní jsou v nouzovém režimu
(pouze objednaní pacienti, preventivní prohlídky,
bolestiví pacienti). 45 – 50% lékařů a lékařek
je ve věkové kategorii 60 let a výše, nejsme schopni
ani ochotni je nutit ordinace otevřít.
Vzhledem k tomu, že nejsme schopni odhadnout
množství pacientů, kteří by zubní LSPP navštívili,
nejsme asi ani schopni odhadnout, jak bychom
dodržovali hygienický režim provozu (omezit
shlukování pacientů v čekárně, objednání na čas,
celková desinfekce a prodloužené větrání ordinace).
Rozpisy LSPP schvaluje i sněm OSK,
který se s největší pravděpodobností
v jarním termínu nebude konat.
Závěr z jednání Představenstva OSK:
pokud nedojde k časovým posunům v organizaci
nouzového stavu, bude zubní LSPP zahájena
od 1. 7. 2020, o čemž bude informován
odbor zdravotnictví JmKÚ Brno,
MěÚ Boskovice i MěÚ Blansko.
MUDr. Pavel Kraml, předseda OSK Blansko

tel.: 601 179 530

Sečení trávy
tel.: 608 065 337

KOUPÍM
tel.: 605 708 884

Nabízím prodej

Kontakt pro objednávku:

Lorenčík, tel.: 603 822 755

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby
www.fotosvancara.cz

mobil: 776 261 869

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. 5. 2020 č. 6/2020. 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. 7/2020 bude 12. 6. 2020. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Kvalitní sortiment firmy

NOVASERVIS
vodovodní baterie
(záruka 5 let)
sprchové hlavice
vodoinstalační materiál
příslušenství...

Pracovní i volnočasové
oděvy a obuv

STOLMAT
Českobratrská 3, Letovice (za Albertem) tel. 515538885
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