srpen 2018

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci červnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Vránová Jiřina
Konečná Eliška
Podivínská Ludmila
Hladilová Marie
Kučka Zdeněk
Doskočil Miroslav
Doskočilová Ilona
Vránová Marie
Kalas Josef
Kratochvílová Dagmar
Havelka Pavel
Novotný Antonín
Poláčková Ludmila
Hubáčková Věra
Novák Miloš
Tintěrová Dagmar
Staňková Pavla
Tenorová Vlasta
Olšanová Zdeňka
Doležal František

Šticová Libuše
Hladilová Jarmila
Svobodová Libuše
Adamová Věra
Řehoř Milan
Kocina Bohumil
Striová Věra
Řezníková Květoslava
Štěrbová Anna
Parolek Vojtěch
Čechová Marie
Chábková Milada
Fadrný Jaroslav
Hoderová Ludmila
Janoušková Ludmila
Vykydal Zdeněk
Brožková Libuše
Kudynková Vlasta
Lingerová Dagmar

V měsíci červnu oslavila významné životní jubileum – 90 let – paní Milada Chábková, ul. Česká.
K tomuto krásnému jubileu jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města, za SPOZ paní
Věra Jílková.
Srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Kurzová Marie, Smetanova, ve věku 83 let
Hladilová Marie, Brněnská, ve věku 84 let
Stloukalová Ludmila, Rekreační, ve věku 89 let
Šafránková Daniela, J. Haška, ve věku 85 let
Čest jejich památce!

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali zaměstnancům Domova důchodců v Letovicích za starost
a péči o naši maminku Danielu Šafránkovou do posledních okamžiků jejího života a panu Pavlu Holubovi
a přípravu obřadu a všech náležitostí s tím spojených.
MUDr. Michael Šafránek s rodinou

OKÉNKO STAROSTY
Polovina prázdnin je za námi a počasí zatím nic moc. Je to nahoru a dolů,
ani teplo ani déšť a vláha. Snad bude srpen lepší. Patrně nikdo není s průběhem spokojen, sucho je dokonce takové, že ani ty houby nerostou.
Vždy jsem si myslel, že Letovice patří mezi ta města, kde není velký problém s vandalismem. Opak začíná být pravdou. Není to dlouho, co se řešilo
poškození stromu v parku, nově tu máme projevující se vandalismus na hřbitově. Na cyklostezce U Královce někomu vadí kryté posezení k odpočinku.
O vytrhaných sazeničkách květin v truhlících na náměstí nebo převrácených
kontejnerech na odpad ani nemluvím. Dokonce i rozbité lavičky, odpadkové koše a podobně. Patrně
mládež má dost energie, jelikož není škola a na brigádu se jim nechce. Jsem rád, když občané téměř
okamžitě upozorní (často i neoprávněně) na chyby pracovníků města, příspěvkových organizací atd.,
už ale si nevšímají takovýchto projevů vandalismu. To se netýká mě, zalezu do své ulity. Sledujte prosím své okolí a není problém okamžitě kontaktovat městskou policii nebo přímo mě.
Během prázdnin pokračují práce na opravách komunikací, začala III. etapa opravy opěrné zdi u silnice
k zámku. Čekají nás změny a dopravní úpravy zejména na ul. Tyršova a na západní části náměstí, kde
bude zvýšený pohyb dětí. Pamatujte na konec prázdnin a hlavně, řidiči, dejte prosím pozor kolem škol.
V srpnu nás čeká ještě mnoho kulturních akcí, koncerty i karnevaly nebo hasičské výlety. Vrcholem
pak bude 25. 8. 2018 akce „Ahoj, léto!“. Zde se můžete nejen vyžít kulturně, ale i sportovně. Sledujte
proto plakáty, kde se seznámíte s konkrétním programem.
Hlavně aby jak dospělí, tak i děti zakončili prázdniny ve zdraví, odpočinutí a nabuzení na zahájení
nového školního roku. Třeba se i to počasí vylepší a bude daleko větší možnost využít naše koupaliště
a okolí ke koupání.
A hlavně nezapomeňte – vždy s úsměvem.
Vladimír Stejskal, starosta města

Informace o probíhajících změnách v dopravě ve městě Letovice
Ve městě Letovice došlo během měsíce července ke změnám v dopravě IDS JmK. Díky vstřícnosti
a vzájemným dohodám investora autobusového terminálu a provozovatele IDS JmK byl terminál
k 1. 7. 2018 zprovozněn. Na základě potřeb města byla zbudována nová autobusová zastávka Letovice, Tyršova – parkoviště. Tato zastávka svým účelem zajistí parkování vozidel některých linek a umožní bezpečný převoz žáků na detašované pracoviště ZŠ, a to od nového školního roku 2018 / 2019.
Uvolněním nástupních ostrůvků na náměstí se vytvoří možnost pro zřízení multifunkční plochy na
západní straně náměstí s využitím i jako parkoviště, což umožní odstranění parkování u středového
ostrůvku před „Delikasem“ a umožní na této části vozovky dvousměrný provoz. Změna bude vymezena
podélným značením. Prostor před ZUŠ bude využíván pouze pro účely autobusové přepravy. Vznikne
tak klasická situace křižovatky ve tvaru „T“ umožňující srozumitelný průjezd všem, hlavně cizím motoristům, projíždějícím touto stranou náměstí.
Náhradní parkovací plochy jsou zřízeny na ul. Tyršova za novou autobusovou zastávkou a před hasičárnou, a to s dostatečnou kapacitou pro potřeby místních občanů i návštěvníků města.
Tyto změny se dotknou cestujících IDS JmK pouze změnou stanovišť autobusů, všechny stávající
spoje zůstávají zachovány, a to pouze s nepatrnými časovými změnami odjezdů.
Využívání autobusového terminálu u nádraží je na základě dohod JmK a majitele, obslužná budova na terminálu je samostatná stavba, která je v současné době zřejmě mimo dohody. Město o těchto
dohodách není informováno.
Ing. Jiří Palbuchta, místostarosta

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 19. 6. 2018 projednala body dle následujícího programu:
1. Zámecký park Letovice – změna hranic přírodní památky
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Kroniky města Letovice
7. Plnění úkolů v místních částech města v I. pololetí roku 2018
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 10. 7. 2018 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
5. Vnitřní předpis MěÚ Letovice pro hospodaření v lesích města
6. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
7. 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/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

VOLBY do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018
Právní úprava
Právo volit a právo být volen ve volbách do zastupitelstva obce upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“) v § 4 a § 5.
§ 4 Právo volit
Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu;
může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.
Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody,
proč žádosti vyhovět nelze.
Překážkami výkonu volebního práva jsou
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
d) výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí

Voličem je také státní občan jiného státu zapsaný do dodatku seznamu na základě vlastní žádosti,
který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému
nebo přechodnému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva.
V současné době mohou být do dodatku zapisováni pouze občané ostatních členských států EU, neboť Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii (Sdělení č. 44/2004 Sb.m.s.) má zatím jako
jediná charakter mezinárodní smlouvy, která splňuje náležitosti stanovené zákonem o volbách do
zastupitelstev obcí.
Ostatními členskými státy EU jsou:
Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Nizozemské království, Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, Republika Malta, Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska,
Spolková republika Německo, Španělské království a Švédské království.
Zápis do dodatku může obecní úřad provést, pokud žadatel splňuje všechny stanovené podmínky pro
tento zápis:
a) státní občanství jiného členského státu EU
b) dosažení věku 18 let (do dodatku stálého seznamu voličů je možné zapsat i voliče, který v době podání žádosti ještě nedosáhl věku 18 let, avšak dosáhne tohoto věku nejpozději ve druhý den voleb)
c) povolení k trvalému pobytu nebo přechodný pobyt na území ČR s platným dokladem prokazujícím
oprávněnost pobytu na území ČR
Pro zápis do dodatku stálého seznamu voličů nepostačuje, má-li občan jiného členského státu EU pouze hlášené místo pobytu podle ustanovení § 93 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů, které je vyznačeno buď razítkem do cestovního
pasu, nebo razítkem na hraniční průvodku.
Žádost o zápis do dodatku může volič – občan jiného členského státu EU – podat kdykoli do jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb, tj. do 3. října 2018 v 16.00 hodin.
Občan jiného členského státu EU, který o zápis do dodatku již jednou požádal pro některé předchozí
volby do zastupitelstev obcí, v něm zůstává zapsán, aniž by musel svoji žádost pro každé volby opakovat.
Z dodatku lze voliče vyškrtnout jen na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit (ukončení
pobytu na území ČR nebo úmrtí).
§ 5 Právo být volen
(1) Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b)
V současné době může volit a být volen ve volbách do zastupitelstev obcí na území České republiky
(ČR) občan obce a státní občan jiného členského státu EU, který splňuje podmínky pro přiznání práva
volit do zastupitelstev obcí na území ČR. Tento cizinec může být uveden na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva obce, i když nepožádal o zápis do dodatku.
Může také podepsat petici podporující kandidaturu volební strany typu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, i když nepožádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí – Stanovisko zveřejněno na internetových stránkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Upozornění
Městský úřad Letovice upozorňuje občany, že 30. 6. 2018 uplynula lhůta pro zaplacení poplatku za
komunální odpad a poplatku ze psů za rok 2018 a vyzývá občany, kteří uvedené poplatky dosud neuhradili, aby tak neprodleně učinili. V případě neuhrazení budou nedoplatky vyměřeny a následně vymáhány.
Finanční odbor

Vážení spoluobčané.
Rád bych se s Vámi podělil o několik postřehů ze zastupitelstva města ze 7. června 2018.
Jako velmi zajímavý mi připadal bod: „Vyhlášky města Letovice.“ Jednalo se o toto:
Vyhláška o třídění a shromažďování odpadů byla doplněna o bod, který znemožňuje snížení ceny
za odpady lidem, kteří nezaplatí poplatek do třiceti dnů od konce roku, za který má být poplatek zaplacen. To má zamezit případům, kdy občané, kteří několik let neplatí poplatek „za odpady“ se při zahájení správního řízení zpětně domáhají slevy a mnohdy napadají rozhodnutí ve správním řízení poukazováním na nesprávné vypočtení ceny. Tímto prodlužují řízení a přidávají úředníkům práci. V tomto
bodu asi není sporu a doplnění vyhlášky bylo přijato.
Druhá vyhláška je ovšem zajímavější, byť nebyla Zastupitelstvem města přijata a v našem městě
zatím neplatí. Jedná se o vyhlášku, která zakazuje sekat trávu, řezat dřevo a jinak obtěžovat okolí hlučnými stroji a to o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu. Tyto činnosti by bylo ve zmíněných dnech možné vykonávat v době od 9 do 11.30 hodin. Jistě dobrá myšlenka, ale. To ALE je v tomto
případě velké. Na můj dotaz – jak se bude vymáhat dodržování této vyhlášky, bylo odpovězeno: „Vymáhání bude zajišťovat městská policie (MP), popřípadě státní policie.“ MP ovšem o nedělích neslouží
a státní policii bych raději viděl řešit závažnější přestupky. Další dotaz zněl: „Jak se městská policie dozví o pachatelích, kteří vyhlášku nedodržují?“ Odpověď: „Na udání.“ Tohle je základní problém celé vyhlášky. Nelíbí se mi, že se naše město stává policejním městem (viz zvýšený počet zakazujících dopravních značek a s tím zvýšená aktivita MP rozdávající pokuty) a tato vyhláška nás nabádá stát se také
městem udavačů. Chápu ovšem, že někteří z nás můžeme mít ve svém okolí souseda, který pravidelně
v neděli seče trávu a vytváří hluk obtěžující okolí. Proto jsem v úvodu napsal: „Dobrá myšlenka, ale.“
Nejsem bytostně proti vyhlášce regulující hluk ve městě, pouze bych byl raději, kdyby zvítězil zdravý
rozum a občané byli k sobě ohleduplnější. Vyhlášku města beru jako krajní řešení. Žádná osvěta v tomto směru však od vedení města nezazněla a ani na Veřejném fóru Zdravého města se problém hluku
neprobíral.
Řeknu to tedy sám za sebe:
„Vážení občané města Letovice.
Pojďme být k sobě ohleduplnější. Snažme se vyvarovat o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu činností, které mohou obtěžovat ostatní spoluobčany nadměrným hlukem, není-li to
nezbytně nutné. Pokud se nám toto povede, nebude třeba vyhlášek, ale budeme si moci říci, že
město Letovice je klidný domov pro obyvatele a příjemné místo pro návštěvníky.“
Mgr. František Boček, zastupitel za KDU-ČSL

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: 516 476 785, 739 396 535
ekonomka: 516 476 786

Zajišťuje předprodej vstupenek
na pořádané kulturní pořady
Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů
jsou určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele
průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů
a držitelů ZTP a ZTP/P na základě předložení průkazu). Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 3 dny před konáním akce.

V srpnu jsme pro Vás připravili:
Vycházka s panem Bohuslavem Kudou

Letovické domy
Neděle 5. srpna 2018 ve 14.30 hodin
Sraz u budovy Tyršova 2
Akce se koná za každého počasí
•
Promenádní koncert

Josef Sekanina + Andrea Ondroušková
Neděle 12. srpna 2018 v 16.00 hodin
Areál koupaliště Letovice
Vstup volný
•

Letní kino – Biograf Láska
Středa 15. srpna 2018 od 21.00 hodin
Areál koupaliště Letovice
Špindl / 50,– Kč
•

Ahoj, léto!
s kulinářskou soutěží
O nejlepší letovickou sladkou
či slanou kachli 2018
Sobota 25. srpna 2018 od 17.00 hodin
Areál SDH Letovice
Program:
Děti ráje, Tančící border kolie, Šmoulí sen
– Wikiho zábavná show, O5 a Radeček, Hantec
s Honzou „Žankem“ Hlaváčkem, Workout
Letovice, Biograf Láska – Čertoviny – letní kino
Doprovodný program:
výtvarné dílničky, nafukovací skluzavka

Vstupné na Ahoj léto!:
100,– Kč / děti do 15 let zdarma
Vstupné pouze na letní kino:
50,– Kč / děti do 15 let v doprovodu rodičů zdarma

Připravujeme:
Běh zámeckým parkem
Středa 19. září 2018 od 14.00 hodin
Zámecký park
•

Jednou hole, jednou na nože
DS Rájec-Jestřebí
20. září 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: 100,– Kč / 80,– Kč (studenti, důchodci)
•
Autobusový zájezd – Králíky

Opevnění hranice ČSR
ve 30. letech 20. století
Sobota 22. září 2018 v 8.00 hodin
(bližší informace na str. 13)

Vstupenky v prodeji:
Minipárty – Karel Šíp + J. A. Náhlovský
10. října 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: 350,– Kč
•

Manželské vraždění
Divadelní soubor Eduarda Vojana Brněnec
21. října 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: 100,– Kč / 80,– Kč (studenti, důchodci)
•

Mrazík a jeho mrazivá tajemství
Jasinovské divadýlko
9. listopadu 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: 100,– Kč / 80,– Kč (studenti, důchodci)
•

Jiří Kolbaba – To je Havaj!
21. listopadu 2018 v 18.00 hodin
Vstupné: 200,– Kč
•

Tchýně na zabití
L. Zedníčková, D. Homolová, A. Kulovaná a M. Kraus
29. listopadu 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 300,– Kč / na místě 350,– Kč
•

David Deyl: Vánoční recitál
+ dětský sbor ZUŠ Letovice
9. prosince 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– Kč

KULTURNÍ PŘEHLED

KNIHOVNA
Uzavření knihovny v srpnu!
27. – 31. srpna 2018
budou UZAVŘENA
obě oddělení knihovny

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

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

Pozor prázdninová výpůjční doba!
Úterý: 12.30 – 16.30
Čtvrtek: 8.00 – 12.00
•
Možnost zapůjčení deskových her

Otevírací doba dospělého oddělení
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.00 – 16.30
Úterý: 12.00 – 16.30
Středa: 12.00 – 16.30
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 9.00 – 11.30, 12.00 – 18.00

•

Výročí zahraničních spisovatelů
výstavka knih
+6. 7. 2008 Guy de Maupassant
francouzský prozaik
*30. 7. 1818 Emily Brontéová
anglická prozaička a básnířka
+3. 8. 2008 Alexandr Isajevič Solženicyn
ruský spisovatel, publicista a politik
*20. 8. 1898 a +8. 8. 1973 Vilhelm Moberg
švédský prozaik
•

Soutěž „Duhové čtení“ pokračuje
stále se můžete přihlásit!
•

Výstavka knih
„Co dělat, když počasí nepřeje?“
knížky o vyrábění, sportech a hrách
•

Novinka k vyzkoušení v knihovně
elektronická Albi tužka s knihou

KRESLENÝ HUMOR Z ROKU 1968
Výstava v prostorách knihovny
•

ČÍTÁRNA U HAVLA
Po celé prázdniny v otevírací době knihovny
nabízíme možnost čtení denního tisku
a časopisů před knihovnou u sochy Václava
Havla. Starší čísla novin a časopisů budou
přímo venku u stolků, kde si je bude možné
půjčit, přečíst a zase vrátit do boxu. Nová čísla
novin a časopisů se půjčují k přečtení přímo
v knihovně na dospělém oddělení. Ty si potom
máte možnost přečíst buď přímo v knihovně,
nebo před knihovnou a po přečtení vrátit zpět
u pultu dospělého oddělení.

UPOZORNĚNÍ!
V pondělí 3. září 2018
oddělení dětské knihovny otevřeno
mimořádně od 9.00 do 13.00 hodin!
Těšíme se na Vás!

KULTURNÍ PŘEHLED

Turistické informační centrum
MKS 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
4. srpna 2018
8. září 2018
®

Otevírací doba:
1. ČERVNA – 15. ZÁŘÍ
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin
Sobota – Neděle:
9.00 – 13.00 hodin
TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný internet, kopírování (max. formát A3), černobílý
a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických
map a cyklomap, turistických známek, turistických vizitek, turistických magnetek, prodej publikací o Letovicích a mikroregionu Letovicko, prodej Letovického zpravodaje, informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí, tipy na výlet, informace o dopravě, stravovacích a ubytovacích možnostech v regionu, přehledy kulturních a sportovních akcí, rezervace
a předprodej vstupenek na vybrané akce, průvodcovské služby. Informace a propagační materiály jsou poskytovány zdarma.

MOŽNOST KROUŽKOVÉ VAZBY
V TIC LETOVICE
V Turistickém informačním centru Letovice se
snažíme postupně rozšiřovat nabídku služeb pro
veřejnost. Kromě možnosti kopírování, tisku a skenování nyní nově nabízíme zhotovení kroužkové
vazby dokumentů. Jedná se o doplňkovou službu, která je zpoplatněna dle ceníku. V rámci našich možností jsme schopni zhotovit vazbu na
počkání, pouze v případě většího počtu stran mají přednost ostatní služby v rámci TIC.

2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8., 30. 8. 2018.

2018

4. srpna 2018
8. září 2018

2. srpna 2018
9. srpna 2018
16. srpna 2018
23. srpna 2018
30. srpna 2018

2018
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100,– Kč

150,– Kč

100,– Kč

120,– Kč

100,– Kč

100,– Kč

Cena přenosné abonentky: 500,– Kč / osoba,

Všechny koncerty se konají
v sále MKS Letovice od 18.30 hodin

Aleš Tvrdík – klarinet, Kateřina Trumpešová – hoboj
Adam Plšek – fagot

TRIA LIGNA

15. května 2019

Dr. Miloš Schnierer – klavír
Karolína Žmolíková – soprán + tenor (v jednání)

Z Čech do světa

10. dubna 2019

(doc. Mgr. Miloš Černý – housle a Mgr. Eva Šašinková – kontrabas)

Dr. František Novotný – mluvené slovo
Pražské smyčcové duo

Úklona klasikům („Jak se hladí duše“ Františka Novotného)

13. března 2019

Moravské klavírní trio a operní hosté
Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle
Miroslav Zicha – violoncello

Novoroční koncert s přípitkem starosty

9. ledna 2019

Matyáš Novák – klavír

Klavírní pralinky

14. listopadu 2018

Miloš Pernica – kytara a hosté:
Zuzana Pernicová – kytara a Karolína Pytelová – flétna

Kytarový koncert

3. října 2018

KULTURNÍ PŘEHLED
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Informace o autobusovém zájezdu
Opevnění hranice ČSR ve 30. letech 20. století
Datum: sobota 22. 9. 2018
Odjezd z Letovic (od budovy ZUŠ Letovice): 8.00 hodin
Příjezd do Letovic: cca 18.00 hodin
Cíl: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
Harmonogram:
10.00 – návštěva dělostřelecké tvrze „Hůrka“, délka 2 hodiny, hromadné vstupné 80,– Kč/osoba
12.00 – oběd v Králíkách
13.00 – Vojenské muzeum v Králíkách, délka 1 hodina, vstupné 100,– Kč (důchodci 60,– Kč)
14.30 – návštěva pěchotního srubu „U cihelny“, délka 1 hodina, vstupné 60,– Kč
Průvodce: PhDr. Antonín Štrof, CSc.
Cena za dopravu (při obsazení autobusu 49 osobami): 165,– Kč
Zájemce o zájezd uhradí cenu za dopravu předem paní Bc. Janě Zemánkové, tel.: 775 568 303,
v Kulturním domě v Letovicích, nejpozději do 31. 8. 2018.
Pokud se kapacita autobusu nenaplní, zájezd se konat nebude.
Ostatní náklady: vstupy do muzeí a stravování si hradí účastníci zájezdu.
Současně s platbou autobusové dopravy účastník zájezdu vyplní závaznou přihlášku a souhlas
se zpracováním osobních údajů, obojí u paní Bc. Jany Zemánkové. Bližší informace o zájezdu na
tel.: 774 497 437 nebo 608 639 621. Těšíme se na Váš zájem.

Tato akce je věnována 100. výročí od založení Československé republiky.

Srpen je měsíc žní a dostal toto jméno za oněch časů, kdy se žínalo srpem.
(Naše řeč, ročník 23 (1939), číslo 3, str. 65 – 67)
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.

Myšlenka dne
Lidé jsou jako květiny.
Každý je jiný a každý jinak krásný.

PŘEHLED SRPNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

2.
4.
5.
9.

14.00 hodin / Prohlídka historické lékárny v klášteře Milosrdných bratří
Nemocnice Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538
14.00 – 16.00 hodin / Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538
14.00 a 15.00 hodin / Prohlídky historické lékárny v klášteře Milosrdných bratří
Nemocnice Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538
14.00 – 16.00 hodin / Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538
8.00 – 12.00 hodin / Burza a prodejní trh, zámek Letovice, tel.: 728 880 298
14.30 hodin / Letovické domy – procházka letovickým náměstím s výkladem o historii
jeho domů s B. Kudou, pořádá muzeum Historie města Letovice, tel.: 608 639 621.
Sraz před budovou muzea Tyršova 2. Akce se koná za každého počasí.
14.00 hodin / Prohlídka historické lékárny v klášteře Milosrdných bratří
Nemocnice Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538
14.00 – 16.00 hodin / Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538

11.

20.00 hodin / Taneční zábava – hraje I.U.CH.
areál hasičské zbrojnice SDH Letovice, tel.: 516 474 102, www.sdhletovice.cz

12.

16.00 – 18.00 hodin / Promenádní koncert – Josef Sekanina + Andrea Ondroušková
areál koupaliště Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

15.

21.00 hodin / Letní kino – Biograf Láska – Špindl
areál koupaliště Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

16.

14.00 hodin / Prohlídka historické lékárny v klášteře Milosrdných bratří
Nemocnice Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538
14.00 – 16.00 hodin / Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538

17.– 18.
19.
23.
25.
30.

Křetínka Cup 2018
8. ročník závodů dračích lodí na vodní nádrži Letovice – Křetínce
pořádá obec Lazinov, tel.: 773 022 219

13.30 hodin / Hasičská soutěž mužů a žen o Putovní pohár
areál hasičské zbrojnice SDH Letovice, tel.: 516 474 102, www.sdhletovice.cz
14.00 hodin / Prohlídka historické lékárny v klášteře Milosrdných bratří
Nemocnice Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538
14.00 – 16.00 hodin / Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538
9.00 hodin / Letovický „Trap Bar“ o pohár starosty města Letovice
soutěž v silové disciplíně, areál hasičské zbrojnice Letovice
přihlášky možno zasílat do 20. 8. 2018 na e-mail: trapbar@seznam.cz
17.00 hodin / Ahoj, léto! s kulinářskou soutěží O nejlepší sladkou či slanou letovickou kachli
areál hasičské zbrojnice SDH Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
14.00 hodin / Prohlídka historické lékárny v klášteře Milosrdných bratří
Nemocnice Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538
14.00 – 16.00 hodin / Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538

SVČ Letokruh p. o.
Přihlašování na kroužky a kurzy ve školní 2018 /2019
bude spuštěno ONLINE 4. 9. 2018 ve 14.00 hodin.
Přijít můžete samozřejmě i do Letokruhu osobně. Sledujte náš web!

ELIM Letovice, o.p.s.
Volnočasový klub Plán B
Klub je otevřený všem od 7 do 20 let, kdo chtějí trávit svůj volný čas v příjemném a přátelském prostředí. Scházíme se v klubovně budovy Církve bratrské (Okružní 13).
Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a souteže. Mezi nejčastější aktivity patří ping-pong, skákací
hrad, fotbálek, šipky, kulečník, hry na počítači, NERF bitvy, různé stolní hry a další. V případě hezkého počasí býváme na hřišti u ZŠ.

A kdy je klub otevřen?
Úterý 14.30 – 18.30 hodin

Čtvrtek

14.30 – 18.30 hodin

Po skončení klubu nabízíme všem přespolním odvoz domů (po domluvě).
Více info a aktuální program najdete na webových stránkách www.klubac.cz
Další informace o našich aktivitách naleznete na webových stránkách: www.elim-letovice.cz

Radost žít
Dne 10. června jsem se zúčastnila koncertu „Radost žít“ manželů Ludmily Lujkové a Milana Václava
Hakla. Tato akce předčila očekávání moje a mých sousedek. Z obou interpretů čišela radost, štěstí a to
vše se přenášelo na posluchače. Básně byly přednášeny od srdce, některé nutily k zamyšlení, zvláště
Domov a Srdce na dlani. Hudba příjemně uklidňovala a všechno zkrášlovala. Takových akcí by mohlo
být více.
Liduško, Milane, děkujeme.
Za sousedky Líbu Bednářovou a Jarku Konůpkovou Alenka Trubáková

Brněnské toulání
Červnový zájezd Nového sdružení zdravotně postižených směřoval do Brna, kam jsme za vytrvalého deště
dojeli. Pršelo, ale jen po cestě do budovy bývalé Union banky na Beethovenově ulici, kde sídlí Český rozhlas
Brno. V nově opraveném studiu nás přivítal ředitel rozhlasu Jaromír Ostrý a programový ředitel Jiří Kokmotos.
Prohlédli jsme si celou budovu, citlivě opravený suterén i zachovalý trezor banky a honosné mramorové interiéry bývalé banky. Český rozhlas Brno je nejstarší, největší a nejposlouchanější regionální stanicí Českého rozhlasu. Od počátku je spjatý s těmi nejvýznamnějšími osobnostmi Brna a celé Moravy od Oldřicha Nového,
Oldřicha Mikuláška, Miroslava Skály, Františka Kožíka, Jarmily Šulákové až po dnešní – Josefa Veselého a Jaromíra Ostrého s jejich Toulkami českou minulostí. Český rozhlas Brno je spojen také s Brněnským rozhlasovým
orchestrem lidových nástrojů, Orchestrem Gustava Broma, propagací lidových, dechových hudeb a toho nejlepšího z Moravy. Hraje po celý den jen česky. Na závěr návštěvy jsme dostali babské rady, které se jinde nedají
získat, fotili jsme se u velké makety starého rádia a počkali jsme na pana Zdeňka Junáka. Když skončil vysílání
Srdcovek, přišel celý rozzářený a sršící humorem. Slíbil, že druhý den z rádia pozdraví celé Letovice a dodržel
to! Takže poslouchejte Český rozhlas Brno!
Po obědě jsme strávili příjemné dvě hodiny na palubě výletní lodi Dallas při plavbě po Brněnské přehradě
z přístaviště kolem hradu Veveří do Veverské Bitýšky. Na zpáteční cestě už nádherně svítilo sluníčko, nejkrásnější výhled byl na horní otevřené palubě lodi. Pak už jsme spěchali přes celé Brno do Líšně, do Hasičské záchranné stanice Jihomoravského kraje. Zde nás čekal letovický hasič z povolání, pan Tomáš Leinveber, a provedl nás celou stanicí. Stanice má speciální vybavení na zásahy proti chemickým látkám. Prošli jsme postupně
garážemi se všemi zásahovými vozidly, první byla nejnovější vysokozdvižná plošina pro zásahy ve výškách s dosahem 45 m. Speciální vozidla mají hasiči na hašení požárů elektřiny, dále mají vozidla s kontejnerovými nástavbami na zásahy při úniku chemických látek, vozidlo pro chemickou očistu v terénu, další vozidlo s kontejnerem na
zabezpečení např. sesuvů půdy, výkopů. Kromě těchto speciálních vozidel má jednotka samozřejmě výjezdová
vozidla pro hašení a zásahy při dopravních nehodách. Dozvěděli jsme se, co všechno musí hasič z povolání umět:
mít maturitu, dobré fyzické a psychologické testy, speciální školení k zásahům, průběžné vzdělávání, neustálé doplňování vědomostí a praktických dovedností, např. ze základů zdravotnické první pomoci. Mnozí z nás nikdy takto u hasičů nebyli. Bylo to velmi poučné, obdivovali jsme odborné znalosti našeho mladého letovického hasiče.
Zájezd se konal za finanční podpory města Letovice. Poděkování všech účastníků patří manželům Rašovským za přípravu zájezdu, firmě Dopaz a panu řidiči za vzorné zajištění dopravy.
Díky za krásně a poučně strávený den. Je třeba ocenit šikovné lidi v našem regionu, kteří se na jedné straně
starají o naši zábavu a na druhé, o naši každodenní bezpečnost.
Za NSZdP Letovice text: Ing. Jaroslava Konůpková, foto: Bořivoj Rašovský

Nabídka srpnové hvězdné oblohy
Když přivítáme měsíc srpen, uvědomíme si, že je to v celém svém trvání letní měsíc. Také víme, že
se srpnem odejde to krásné období prázdnin, na které se žáci a studenti tak těšili. Proto je nutné tento
měsíc plně využít pro pozorování letní hvězdné oblohy. Nabídka na obloze je skutečně bohatá. Když
zvolíme směr pozorování nad jižním obzorem, a to od zenitu až k obzoru, zdraví nás krásná letní souhvězdí s názvy Ještěrka, Labuť, Lyra, Herkules, Lištička, Delfín, Šíp, Orel, Hadonoš, dále pod Orlem část
Vodnáře, Kozoroh, Střelec a Štír s významnou hvězdou Antares. Právě v srpnu je nejlepší doba k pozorování Mléčné dráhy. Tento svítící pás hvězd sahá od jihu až k zenitu a dále k severu. Z uvedených souhvězdí si vybereme souhvězdí Střelce (Sagittarius). Ve Střelci je Mléčná dráha nejjasnější, protože ve
směru Střelce je náš zrak namířen do středu naší galaxie. Ten je od nás vzdálen 30 000 ly. Nejdůležitější
hvězdy souhvězdí mají názvy Kaus Australis, Nunki a Ascella. Nejjasnější z nich je Kaus Australis s jasností 1,8 mag a vzdáleností 144 ly. Problémem pro pozorovatele tohoto souhvězdí je skutečnost, že
souhvězdí Střelce je položeno blízko jižního obzoru, takže část hvězd se nalézá pod obzorem. Střelec
je zvířetníkové souhvězdí velmi bohaté na proměnné hvězdy, dvojhvězdy, hvězdokupy a mlhoviny.
Nejznámější jsou kulové hvězdokupy s názvy Omega, Trifid a Laguna. V Laguně se ve velkém množství
rodí nové hvězdy.
Antická báje vypráví, že se kdysi na obloze vyskytovali netvoři zvaní kentaurové, napůl lidé a napůl
koně. Jeden z nich vynalezl lukostřelbu a za to byl zařazen mezi souhvězdí jako Střelec.
Od souhvězdí Střelce přejdeme ke Slunci, které je v období zimního slunovratu v tomto souhvězdí
a zaujímá svou nejnižší polohu na obloze v celém ročním období. Slunce stále postupuje blíže ke světovému rovníku. Dny se postupně zkracují, noci prodlužují. Dne 1. 8. Slunce vyjde v 5:29 h a zapadne
ve 20:43 h, 31. 8. vyjde v 6:13 h a zapadne v 19:46 h. Během srpna se den zkrátí o 1 h 41 min. Sluneční
azimut klesne ze 120° na 104°, čili o 16°. Do znamení Panny Slunce vstupuje 23. 8. v 6:09 h. Dne 11. 8.
proběhne částečné zatmění Slunce, které u nás nebude možné pozorovat.
U Měsíce i v letošním srpnu sledujeme jeho fáze: Poslední čtvrt 4. 8. ve 20:00 h, 11. 8. ve 12:00 h
nov, 18. 8. v 10:00 h první čtvrt a 26. 8. ve 14:00 h úplněk. Dne 10. 8. ve 20:00 h bude Měsíc v přízemí
(358 072 km), 23. 8. ve 13:00 h v odzemí (405 768 km).
Chceme-li hledat planety na obloze, platí tyto údaje: Merkur je koncem srpna ráno nízko
nad východním obzorem. Venuše je Večernicí
nízko nad západem, Mars (v Kozorohu) je vidět
téměř po celou noc. Jupiter najdeme večer ve
Vahách na jihozápadě, Saturn (ve Střelci) září
v první polovině noci. Planety Uran (v Rybách)
a Neptun (ve Vodnáři) je možné vidět téměř po
celou noc.
Z dalších úkazů na obloze nás zajímají konjunkce Měsíce s planetami: 14. 8. s Venuší, 1. 8.
se Saturnem, 23. 8. s Marsem. Nejdůležitější
konjunkcí bude Měsíc s Jupiterem 17. 8., kdy
nastane seskupení Měsíce, Jupiteru, hvězdy Antares a Saturnu na večerní obloze. Jev můžeme
pozorovat v období 17. až 21. 8. Maximum meteorického roje Perseid nastane dne 13. 8. t. r.
Souhvězdí Střelce
Dr. Jaroslav Chloupek

NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
PŘIPRAVUJE PRO SVÉ ČLENY

Sbor dobrovolných hasičů Letovice pořádá

NA ÚTERÝ 11. ZÁŘÍ 2018

TANEČNÍ ZÁBAVU

ZÁJEZD PRO ZDRAVÍ

MORAVSKÉ ZAJÍMAVOSTI
PROGRAM ZÁJEZDU:
- PROHLÍDKA KLÁŠTERA V RAJHRADĚ
- NÁVŠTĚVA ZÁMKU VE ZNOJMĚ
- PROHLÍDKA MUZEA PIVOVARNICTVÍ
VE ZNOJMĚ
- EXKURZE VE VINAŘSKÝCH ZÁVODECH

PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE
OD PONDĚLÍ 13. SRPNA 2018
U B. SOUKUPOVÉ NA TEL.: 516 481 218
www.novesdruzenizp.cz

dobryandel.cz
733-119-119
dobryandel@dobryandel.cz

V sobotu 11. 8. 2018 ve 20.00 hodin
v areálu zbrojnice
Hraje hudba I.U.CH.
Bohaté občerstvení zajištěno
Vstupné: 50 Kč
•
V neděli 19. 8. 2018 ve 13.30 hodin

HASIČSKOU SOUTĚŽ
mužů nad 35 let
o putovní pohár SDH Letovice
a soutěž mužů a žen
o putovní pohár 4 sborů
Soutěž se skládá z požárního útoku
a pivní štafety
Ukončení sportovní části v 16.00 hodin
Vstup zdarma
K dobré náladě bude hrát DJ MIK
•

Přijďte se pobavit
do areálu hasičské zbrojnice
Na obě akce vás zvou hasiči Letovice

Fan-club „BOP Křetínka“

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
na minigolfovém hřišti
v Letovicích
SRPEN
PONDĚLÍ – NEDĚLE:
10.00 – 20.00 HODIN

Angličtina
• kvalitní výuka založená na komunikaci
• rozvoj všech jazykových dovedností (konverzace, gramatika, psaní, čtení, poslech)
• individuální výuka
• skupinová výuka (max. 3 studenti ve skupině)
• firemní výuka
• začátečníci, mírně – středně pokročilí
• doučování, příprava k maturitě, překlady
• možnost dopolední, odpolední i večerní výuky

Ceny
individuální výuka (60 min.) – 250 Kč
individuální výuka / děti (45 min.) – 190 Kč
skupinová výuka – minimálně 2 studenti (60 min.) – 200 Kč / osoba
V případě Vašeho zájmu či dotazu mě prosím kontaktujte na níže uvedený e-mail nebo tel. čísle.
Ráda Vám zodpovím veškeré otázky týkající se výuky.

Mgr. Klára Schofieldová
kschofield@seznam.cz / tel.: 733 289 912

Křetínka CUP 2018 – 8. ročník
„Největší dragon párty na Křetínce“
„Vše na jednom místě“
Termín: 17. – 18. 8. 2018
Místo: Vodní nádrž Křetínka, parkoviště u Vranové
Pořadatel: Obec Lazinov, Torrsen Sports s.r.o.

Časový harmonogram závodu
Pátek 17. 8. 2018
14.00 – 19.00 hodin / tréninkové jízdy (po 30 minutách) pro přihlášené týmy v místě závodu
19.00 – 24.00 hodin / koncert rockové zpěvačky Gabriely V. G. s kapelou,
DJ LÁLA, zpěvačka KÁJA z LAZZIWOODU
Foto: Vlastimil Šafařík
Občerstvení v místě závodu!

Sobota 18. 8. 2018
8.00 – 8.30 hodin / porada kapitánů
8.40 – 16.30 hodin / závod na 200 m – rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále
16.50 – 18.30 hodin / závod na 1000 m
18.00 – 18.15 hodin / slosování tomboly
19.00 – 20.00 hodin / defilé vítězů, předání cen – v místě závodu!
20.00 – 20.15 hodin / předání cen tomboly – v místě závodu!
20.15 – 02.00 hodin / koncert zpěváka ze SuperStar Juliana Záhorovského
s kapelou SABRAGE, ohňostroj, taneční zábava
Občerstvení v místě závodu.
Během dne připraveny atrakce pro děti.

Závod se koná pod záštitou České asociace dračích lodí

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
4. 8.

MUDr. Ševčíková B.

Blansko, Svitavská 1A

516 416 386

5. 8.

MUDr. Řehořek

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

11. 8.

MDDr. Šméralová K.

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

12. 8.

MUDr. Štrajtová

Černá Hora, Zdrav. středisko

608 220 806

18. 8.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

19. 8.

MUDr. Švendová

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

25. 8.

MUDr. Houdková

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

26. 8.

MUDr. Kulhánková

Křtiny, Zdrav. středisko

516 414 291

Mimo výše uvedenou dobu je služba stomatologické LSPP zajištěna v Úrazové nemocnici Brno,
Ponávka 6, tel.: 545 538 111.
Všední dny: od 18.00 do 24.00 hodin
Volné dny: od 8.00 do 20.00 hodin

Služby lékařů
3. 8. MUDr. Přichystalová
10. 8. MUDr. Hniličková
17. 8. MUDr. Striová
24. 8. MUDr. Šafránek
31. 8. MUDr. Kratochvílová

Nepřítomnost

Zastupuje

MUDr. Kratochvílová
30. 7. – 17. 8.

MUDr. Striová
MUDr. Šafránek
(30. 7. – 10. 8.)

MUDr. Šafránek
13. – 17. 8.

MUDr. Striová

Služby lékařů také na www.mudrsafranek.cz
Pohotovostní službu v uvedené dny (pátky) konají lékaři ve svých ordinacích do 15.30 hodin.
Od 17.00 hodin denně, o víkendech a svátcích je lékařská služba
první pomoci sloužena v nemocnici Boskovice.
Pondělí – pátek: 17.00 – 22.00 hodin
Soboty, neděle a svátky: 8.00 – 20.00 hodin

Lékařská služba první pomoci v Boskovicích
Lékařská služba první pomoci pro dospělé

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Petr Švancara

Bezdrátový internet

svatební fotografie, fotoslužby

(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

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

Tarif
Down / Up (Mb / s)
Nano B300
5/1
300 Kč
Nano B400
10 / 2
400 Kč
Nano B500
15 / 5
500 Kč
Nano B600
18 / 5
600 Kč
Nano B650
20 / 5
650 Kč
Cena s DPH za měsíc.
Další informace na www.ign.cz

Tel.: 723 290 761

tel.: 733 110 863 Ing. Bronislav Lebiš
tel.: 605 830 328 Ing. Zdeněk Lebiš

Mateřská škola Křetín

TOMÁŠ PANČÍK

nabízí pro školní rok 2018/2019

volná místa

Na Vyhlídce 11, Letovice

SERVIS A OPRAVA
PLYNOVÝCH KOTLŮ

Informace
na tel.: 516 470 718

pancik@servis-pancik.cz • www.servis-pancik.cz

Koupíme

Sečení a mulčování trávy

rodinný dům se zahradou, opravy nevadí

tel.: 608 065 337

tel.: 735 047 955

Hledám
ke koupi byt v Letovicích
tel.: 735 091 541

mobil: 724 192 624

Prodám
byt v Letovicích 3+1 i s garáží
tel.: 777 123 683
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