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Jolana Šmídlová
míří hrát do USA

Ve středu 21. září 2022 proběhl 26. ročník „Běhu zámeckým parkem“. Zúčastnilo se 134 závodníků.
Poděkování patří městu Letovice, Městskému kulturnímu středisku Letovice, Základní škole Letovice, Fan-clubu „BOP Křetínka“,
studentům Masarykovy střední školy Letovice za pomoc při organizaci a ﬁrmě Letostav spol. s r.o. za technickou podporu.
Fan-club „BOP Křetínka“

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
podařila se nám další velmi dobrá věc pro město. Získali jsme

Na ulicích Polní a V Zahradách, v Meziříčku a v části ulice
Krátká budou v první polovině října hotové povrchy silnic. Po-

dotaci 4 miliony korun na veřejné osvětlení. Proběhne výmě-

dobně by měly být dokončeny ulice Smetanova a B. Martinů.

na asi 500 kusů svítidel. Podle projektu by mohlo dojít k úspoře

Do konce září budou vysoutěženy opravy ulice Na Čtvrtkách

více jak 80 procent elektrické energie na těchto svítidlech. Po

a hlavně střední část náměstí. Ulice Na Čtvrtkách by měla být

výměně 300 kusů svítidel v minulém roce je to další velmi vý-

hotová ještě letos, z náměstí se v tomto roce udělá oprava přiva-

znamný krok k úspoře. Město má ještě na celý příští rok pro

děčů vody a kompletní rekonstrukce bude pokračovat na jaře.

všechny své „příspěvkovky“ zaﬁxovanou elektřinu na 1,98 Kč

Podařilo se domluvit se s krajskou Správou a údržbou silnic,

za silovou složku. Což je velmi výhodná cena, kterou nemá ani

že opraví povrchy na Třebětínské a Purkyňově řádově za ně-

kraj ani okolní města. Nicméně i tato ﬁxace na konci roku 2023

kolik milionů korun. Tato komunikace v majetku kraje by po-

končí a my musíme udělat vše proto, abychom z veřejných pe-

té měla přejít do majetku města, protože z podstaty se jedná

něz byli schopni pokrýt všechny důležité výdaje. Obrovská

o místní komunikaci.

úspora v nákladech na veřejné osvětlení k tomu přispěje. Pro

Na závěr mi dovolte popřát všem nově zvoleným zastupite-

představu – výdaje města na veřejné osvětlení přesahují ročně

lům, aby jim jejich práce přinášela aspoň trochu radosti a slou-

2 miliony Kč.

žila k rozvoji města.

Mgr. Petr Novotný, starosta města
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Slovo úvodem
Milí čtenáři,
v tomto čísle bych rád místo krátkého textu zařadil několik fotograﬁí z akcí MKS z poslední doby. Většinou na to není bohužel prostor, proto tak činím nyní.
I přes nelehkou dobu, která nás čeká, přeji všem hodně pohody a optimismu.
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Kouzelník Lukáš Mistr

Dvě barevné pohádky

Noc v kulturním domě
Letovice jinak

Letovická olympiáda
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Štístko a Poupěnka

Společenská rubrika
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci srpnu oslavili
svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Kachlíková Stanislava
Chmelařová Helena
Lepková Drahomíra
Lopourová Helena
Synková Marie
Červenková Dagmar
Širůčková Věra
Sedláková Božena
Dvořáková Marie
Sršeň Pavel
Chloupková Věra
Palbuchtová Marie
Kochová Jana
Vránová Marie
Pospíšil Zdeněk
Zoubková Vlasta
Přichystalová Věra
Hodycová Marie

Čejka Jindřich
Korbelová Ludmila
Čoupková Miluška
Nečasová Ilona
Loukotová Květoslava
Prudký Stanislav
Širůčková Miloslava
Sedláček František
Trunko Petar
Matoušková Zdenka
Jurnečka František
Hejlová Julie
Bušová Anna
Kovář František
Janek Josef
Uhrová Bohumila
Urbánek Zdeněk

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:

Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 8. 9. 2022
projednalo body dle následujícího programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Dispozice s majetkem města
3. Hospodaření města Letovice I.– VI. 2022
4. Hospodaření příspěvkových organizací
5. Různé
6. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
7. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 9. června do 8. září 2022
8. Diskuse
9. Závěr
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/

www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/

Ing. Radek Zemánek, tajemník MěÚ Letovice

Město Letovice informuje
Samovýroba dříví
v městských lesích

Nečasová Františka, J. Haška, ve věku 91 let
Šamšula František, Lesná, ve věku 83 let
Dvořák Ladislav, J. Haška, ve věku 85 let
Hél Vladimír, V Domkách, ve věku 58 let
Svoboda Stanislav, Alšova, ve věku 79 let

robu dříví z městských lesů, kdy již v polovině srpna došlo prak-

Čest jejich památce!

ticky k vyčerpání kapacit míst vhodných pro těžbu. Tuto formu

Vážení občané,
za posledních několik měsíců vzrostl rapidně zájem o samový-

kácení úspěšně aplikujeme v našich lesích již od roku 2019,

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 22. 8. 2022 projednala
body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Hospodaření města a rozpočtová opatření
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření příspěvkových organizací
6. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
7. Program zasedání zastupitelstva města dne 8. 9. 2022
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé

kdy jen za letošní rok 2022 máme přes 50 aktivních těžařů, a to
čistě z řad našich spoluobčanů. Rádi bychom proto umožnili
těžbu i dalším občanům v jiných lesních porostech.
Bohužel jsme v našich končinách limitováni kopcovitým terénem, špatnou dostupností (nutnost přístupu přes cizí pozemky vlastníků, neexistence cesty) a v neposlední řadě náročností
kácení na techniku (např. kácení v hlubokých údolích za pomocí lesní lanovky) a samozřejmě odborností a znalostí při kácení
v lesích. I napříč tomu zveřejníme zhruba v říjnu na internetových stránkách města Letovice v sekci Úřad / Informace pro
občany/ Lesy města aktualizovaný soupis lesních lokalit, kde
by bylo možné provádět do budoucna samovýrobu. Každý si
proto před případným vážným zájmem může lesní porosty navštívit a sám posoudit náročnost kácení.
Mgr. Radek Blažek, referent OVŽP MěÚ Letovice

Rada města Letovice na své schůzi dne 14. 9. 2022 projednala
body dle následujícího programu:
1. Prezentace muzea krajky
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Rozpočtová opatření
5. Dispozice s majetkem města
6. Hospodaření příspěvkových organizací města
7. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé

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

6. 10., 20. 10., 3. 11., 24. 11., 1. 12., 15. 12. 2022.
Přípravu materiálů je možné předem dohodnout
na tel.: 516 488 655, 516 488 660, 721 964 050.
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Město Letovice informuje

výzva

Vánoční cukroví jinak
Vážení spoluobčané,
v loňském roce nám tuto akci COVID nedovolil uspořádat
a napečené chilské cukroví alespoň ochutnali pacienti
Nemocnice Letovice. Letos se snad zadaří a my bychom
rádi v rámci konání tradiční akce „Rozsvícení vánočního
stromu“ uspořádali zdarma ochutnávku nejen českého
vánočního cukroví, ale i vánočního cukroví ze zahraničí
prostřednictvím našich spoluobčanů
původem z různých koutů světa.
Informace pro ty, kteří by byli ochotni se zapojit:
optimální množství od 1 druhu cca 100 ks (max. 2 druhy)
úhrada nákladů zajištěna
tisk receptů pro distribuci na místě zajištěn
hlaste se do 31. 10. 2022 na e-mail: daniela.ott@seznam.cz
Za komisi pro občanské a komunitní aktivity
Daniela Ottová, předsedkyně

Kulturní přehled
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Kulturní přehled
8. října 2022 v 16.00 hodin

Knihovna
Otevírací doba – oddělení pro dospělé

Čiperkové (koncert dětské skupiny)
Vstupné: 170 Kč

13. října 2022 v 19.00 hodin
Zahajovací koncert v rámci KPH 2022 / 2023

Quasi trio (klarinet, violoncello, klavír)
Vstupné: 120 Kč / děti a mládež do 18 let zdarma
Abonentka na celý cyklus KPH 600 Kč

Otevírací doba – oddělení pro děti

18. října 2022 v 19.00 hodin

Královny (divadlo)
Hrají: Jana Boušková, Vilma Cibulková, Karolína Půčková
Vstupné: předprodej 420 Kč / na místě 450 Kč
29. října 2022 v 19.30 hodin

Machina Mundi (koncert jazz)
Luboš Soukup – tenor & soprán sax, klarinet
William Larsson – Fender Rhodes, keyboards, efekty
Tomáš Baroš – kontrabas, Daniel Johansson – bicí
Vstupné: 200 Kč

2. listopadu 2022 v 18.00 hodin

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

4. listopadu 2022 v 18.00 hodin

Martin Štěpánek s kapelou
The Seniors – rocková kapela
19. listopadu 2022 v 19.00 hodin

Balada pro banditu (divadlo)
Ochotnické divadlo TEATRUM Velké Opatovice
Vstupné: 100 Kč

Týden knihoven / 3. – 7. října 2022
V obou odděleních nabízíme následující služby:
źprominutí poplatků za upomínky
źpřihlášení nových čtenářů zdarma

České tradice
Posvícení – historie, současnost nejen v knihách. Výstavka na
dospělém oddělení knihovny.

Burza knih
3. – 7. října 2022 od 9.00 do 16.30 hodin
Burza se koná v prostorách knihovny (příspěvek dobrovolný)

Kyrgyzstán
5. října 2022 v 18.00 hodin v sále MKS Letovice

24. listopadu 2022 v 19.00 hodin

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

K Y R GY Z S T Á N

27. listopadu 2022

Rozsvícení vánočního stromu
Masarykovo náměstí

30. listopadu 2022 v 10.00 hodin

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

30. listopadu 2022 v 18.00 hodin

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

2. prosince 2022 v 19.00 hodin

Recitál Karla Plíhala
Vstupné: 330 Kč

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

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

Radomír Čížek se podělí o své zážitky z jeho dobrodružné sólo
výpravy na kole po Kyrgyzstánu, jejímž cílem bylo zdolat některé z nejvýše položených průsmyků pohoří Ťan-Šan a na vlastní kůži okusit život lidí v nejodlehlejších horských oblastech,
kam vedou buď špatné, nebo ještě horší cesty. Povypráví o nocích v jurtách, kráse polodivokých koní, kouzelných setkání
s místními pastevci, i o tom co se mu honilo hlavou, když se
sám vydal do horské divočiny, kde příští vesnice byla 160 km
daleko.
Vstupné: 50 Kč

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

| 05

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

Školy – Mládež
Návštěva
u seniorů v CSSML

Jižní Morava čte „Co vypráví voda“
1. září – 31. října 2022
Informace v knihovně nebo na www.jiznimoravacte.cz
Spoluﬁnancováno Jihomoravským krajem

Workshop „Voda kolem nás“
26. října 2022 od 8.00 do 12.00 hodin v knihovně pro děti
Soutěže, tvoření, čtení a vyprávění o vodě pro děti ve věku 6 až
11 let. Přihlašovat se můžete v knihovně pro děti od 1. do 25. října.

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

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
(od 16. září 2022 do května 2023)

Pondělí – pátek: 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin
Sobota a neděle: zavřeno
06 |

V úterý 13. září navštívily děti z Mateřské školy Letovice, Komenského, třída Sluníček klienty Centra sociálních služeb města Letovice. Děti seniorům zazpívaly, křídami vyzdobily chodník, zahrály si s padákem a kluci předvedli, jak to dovedou s míčem. Některé děti svým milým bezprostředním způsobem komunikovaly s babičkami a dědečky. Seniorům jsme vykouzlili
úsměvy na tvářích a všichni jsme měli radost, že můžeme opět
navázat na předchozí spolupráci. Věříme, že nám ji epidemiologická situace ve společnosti nepřekazí.
Text a foto: Barbora Brožková

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Mateřské centrum
Veselý Paleček
Českobratrská 3, Letovice (ELIM, dříve klub Fabrika)

ELIMácká angličtina pro nejmenší (od jednoho roku)

Little Linguist s Kendrou
písničky, hry a tvoření s rodilou mluvčí
každé úterý 9.30 – 11.00 hodin
Dobrovolný příspěvek

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

Lesní klub Myška
pořádá

příměstský tábor

Za pokladem skřítka Pískovce
pro děti od 6 do 12 let
Termín: čtvrtek 27. října 2022 od 8.00 do 15.30 hodin
Místo konání: Lesní klub Myška, Rozhraní 95, 569 03
Cena: 390 Kč
v ceně: svačina, oběd, pitný režim,
materiál ke tvoření, pedagogický dozor
Přihlášení možné přes Messenger Lesního klubu Myška
nebo na e-mailu lkmyska@gmail.com

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

SVČ Letovice

Tyršova 25, Letovice, www.svcletovice.cz

Volná herna s možností tvoření

Milí rodiče, milé děti,

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

od října začínáme novou sezónu kroužků,

Klubíčko
každý čtvrtek 14.00 – 16.00 hodin
SVČ Letokruh, Tyršova 1069, sál 3. patro (úplně nahoře)
- setkání maminek a jejich malých klubíček
- pro všechny děti 0 – 6 let, kterým se nechce spát
Vstup: 30 Kč / rodina
Pro aktuální informace sledujte naše FB stránky
www.facebook.com / palecekletovice
mc.palecek.letovice@gmail.com, 704 392 329

ve které jsme pro Vás připravili spoustu novinek.
Například Rukodílna (kroužek háčkování a šití
drobných dekorací), Šperkománie a dekorace, Atletická
přípravka, Grafika, Keramika pro dospělé, Fit kids,
Prožij to tancem (prožitkový tanec pro dospělé)
a Tanec hrou (hravé taneční lekce pro děti).
Celou nabídku kroužků i přihlašování najdete na
našem webu www.svcletovice.cz /mujletokruh.
Přihlašování i platby probíhají i v kanceláři Letokruhu.

Plánované akce s Letokruhem

Mateřské centrum
Veselý Paleček
vás zve

do Kulturního domu Letovice (Nová 1) na

Dětský bazárek podzim / zima
Neděle 9. října 2022 od 9.30 do 12.00 hodin
- dětské oblečení a boty
- dětské potřeby, hračky, sportovní potřeby
- těhotenské oblečení

Bazárek oblečení pro dospělé
Neděle 30. října 2022 od 9.30 do 12.00 hodin
Bližší informace a registrace prodávajících
na oba bazárky na e-mailu:
mc.palecek.letovice@gmail.com
- prodávající si rezervuje stůl (max. 2 na osobu),
poplatek 50 Kč / stůl, prodává sám

26. 10. / Halloweenský jednodenní příměstský tábor
Hravá a tvořivá akce na motivy Halloweenu

26.– 27. 10. / Halloweenská přespávačka
Oblíbená akce s přespáním v duchu Halloweenu.
Více informací upřesníme na našem webu.

Vyhlášení vánoční výtvarné soutěže „Anděl“
Účastníci soutěže se mohou těšit na výstavu výrobků v prostorách klubu v Letokruhu. Tvůrci nejkrásnějších a nejoriginálnějších andělů budou odměněni.

Kritéria:
Anděl musí být vlastnoručně vyrobený a volba materiálu a forma zpracování záleží už jen na vás. Andělé budou zařazeni do
kategorií MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, dospělí.
Hotové anděly můžete odevzdávat v kanceláři Letokruhu do
25. listopadu 2022. Prosíme o jejich označení názvem díla,
jménem autora, třídou, popř. i věkem, školou a kontaktem na
vás (telefon, e-mail).
O volbě vítěze rozhodnou návštěvníci výstavy.
SVČ Letokruh Letovice
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Napsali jste nám
8. ročník Turnaje v kuželkách
v Domově pro seniory

Pro všechny účastníky jsme jako pozornost měli připravené uháčkované přívěsky na klíče ve tvaru kuželky.
Protože nám po celé dopoledne přálo počasí, mohli jsme na
závěr uskutečnit tradiční společné fotografování v zahradě.
Před 13. hodinou se všichni rozjeli zpět do svých domovů.
Mgr. Ivana Voříšková, sociální pracovnice

80 let od založení
hasičského sboru v Jasinově

Ve čtvrtek 8. září 2022 se v Domově pro seniory v Letovicích
konal 8. ročník Turnaje domovů pro seniory v kuželkách. Akce
se konala pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) a také za podpory našeho zřizovatele, města
Letovice.
Po rozeslání pozvánek bylo do turnaje přihlášeno prvních
šest domovů pro seniory, které svou účast potvrdily e-mailem
nebo telefonicky. Družstvo pořadatelů mělo účast zajištěnou
automaticky, stejně jako vítězný tým z roku 2019 (Domov pro
seniory Brno – Věstonická), kdy se Turnaj v kuželkách konal naposledy. Tento tým se však z důvodu konání jiné akce z účasti
omluvil. Na poslední chvíli se z turnaje omluvilo také družstvo z Domova pro seniory Brno – Okružní, neboť se jim při výjezdu do Letovic porouchalo auto.
Turnaje se nakonec zúčastnily tyto týmy:
źDomov pro seniory Předklášteří
źDomov pro seniory Letovice I.
źDomov pro seniory Letovice II.
źDomov pro seniory Sokolnice
źDomov pro seniory Boskovice
źDomov pro seniory Černá Hora
źDomov pro seniory Moravská Třebová
źDomov pro seniory Brno – Kociánka
Účastníci turnaje přijeli dle pokynů uvedených v zaslaných
propozicích kolem 9. hodiny. V 9.15 hodin proběhlo přivítání a zahájení panem ředitelem, Ing. Ivo Kubínem, a po sdělení
organizačních informací se družstva vydala na jednotlivá stanoviště. Vždy dvě družstva chodila společně a postupně absolvovala: stolní kuželky, ﬁnské kuželky Mölkky, ruské kuželky
a dřevěné kuželky. Po odehrání prvního kola bylo pro hráče připraveno občerstvení v jídelně, během kterého mohli zájemci
nahlédnout do výtisků našeho časopisu Náš Domov. Po krátké
přestávce se konalo druhé kolo turnaje, kdy družstva znovu absolvovala všechna čtyři stanoviště. Od 11:30 hodin se v jídelně
podával oběd a organizační tým sčítal body a vyhodnocoval
výsledky.
Vyhlášení výsledků a předávání cen se ujal pan ředitel společně s místostarostou Letovic, panem Mgr. Radkem Procházkou. Letošní Turnaj v kuželkách dopadl následovně:
1. místo – Domov pro seniory Brno – Kociánka (222 bodů)
2. místo – Domov pro seniory Předklášteří (195 bodů)
3. místo – Domov pro seniory Sokolnice (193 bodů)
Vítězná družstva jsme obdarovali trofejí, diplomem, medailemi a dárkovými balíčky. Na Kociánku si odvezli na další roční hostování naši putovní kuželku.
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Dne 23. 7. uspořádali Jasinovští
hasiči oslavy 80 let od založení
sboru.
Odpolední program začal slavnostní mší svatou s posvěcením
nového zásahového vozidla Fiat
Ducato, poté následovala krátká
divadelní scénka „Jak to vlastně
bylo se založením sboru“ pod vedením režiséra Jasinovského divadýlka Jiřího Skály. Následně program pokračoval ukázkami historické i současné techniky, kde mohli diváci vidět například parní stříkačku ze Svitávky, ruční z Letovic,
vozidlo Daimler z Lysic, dálkovou dopravu vody nebo ukázku
požárního útoku mladých hasičů z Nýrova. Příjemným zpestřením byla ukázka profesionálních hasičů z Boskovic a Kunštátu, kteří předvedli záchranu osob z výsuvného žebříku a následné slanění nebo vyproštění osob z havarovaného vozu.
Oslavy završila světelná vodní fontána, kterou nám zapůjčili
bratři z SDH Letovice. Závěrečný potlesk od diváků nás utvrdil,
že se oslavy vydařily.
Velké poděkování patří všem našim sponzorům, bez kterých
by tato akce šla jen stěží uspořádat, a to Shopfitter s.r.o., Alfachem Letovice, vedení města Letovice, Nadaci města Letovice,
panu M. Brunnerovi, R. Hanskutovi za natočení a focení, V. Karáskovi a L. Jeřábkovi, SDH Zábludov, Kochov a Kladoruby za
pomoc s fontánou, dále panu M. Hoderovi za zajištění převozní
sanitky a Lukáši a Radku Chalupovým za osvětlení a nazvučení celé akce.
Také bych co nejsrdečněji poděkoval všem, co chodili na brigády, na kterých jsme udělali novou fasádu hasičárny a z bývalé knihovny vytvořili šatnu pro výjezdovou jednotku.
Více fotograﬁí a informací naleznete na našich stránkách
https://obecjasinov.estranky.cz
Jednatel SDH Jasinov Pravec Pavel

Napsali jste nám
Slavnostní bohoslužba ve Zboňku

V neděli 4. září byla ve Zboňku na návsi u kapličky sloužena
Slavnostní bohoslužba. Sešli se zde nejenom místní občané,
ale také další věřící z okolních obcí. Mši sloužil kaplan P. Miroslav Parajka z Boskovic a doprovázena byla písněmi scholy ze
Svitávky.
Jako památku na tuto Slavnostní bohoslužbu všichni přítomní obdrželi „svatý obrázek“ na kterém je vyobrazena kaplička
uvnitř a krátká modlitba. Po bohoslužbě bylo pro všechny přítomné připraveno občerstvení, a tak si mohli v klidu posedět
a popovídat všichni ti, kteří se již dlouho nesetkali, a samozřejmě i ti ostatní.
Mše ve Zboňku byla sloužena již potřetí v pořadí. Poprvé se
tak stalo před dvaceti lety, kdy kaplička prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Zásadní bylo pořízení el. zvonění. Dnes v kapličce zvoní zvon každý den, a to ve dvanáct hodin a večer v šest hodin.
Druhá mše byla sloužena o deset let později.
Doufám a věřím, že tato tradice bude zachována a že se za
deset let ve Zboňku opět sejdeme na Slavnostní bohoslužbě.
Závěrem bych chtěla moc a moc poděkovat všem, kteří se
podíleli na zvládnutí celé akce.
Za Osadní výbor Zboněk a Klevetov Martina Randulová
foto: archiv osadního výboru
Více fotograﬁí naleznete na www.zbonek-ov.rajce.idnes.cz

Dále bylo pro děti připraveno zdobení perníčků, malování
kamínků, výroba voňavých pytlíčků a další sportovní úkoly.
Jako odměna pro všechny šikovné děti bylo dočasné tetování.
Nakonec jsme si všichni opekli párky a byli jsme rádi, že se počasí umoudřilo a dovolilo nám tuto báječnou akci uspořádat.
Za Osadní výbor Zboněk a Klevetov Martina Randulová
foto: archiv osadního výboru
Více fotograﬁí naleznete na www.zbonek-ov.rajce.idnes.cz

Fan-club „BOP Křetínka“

Běh okolo přehrady Křetínky
35. ročník

Dětské odpoledne s hasiči
ve Zboňku
V sobotu 10. září od 15 hodin se na hřišti ve Zboňku konalo
Dětské odpoledne s hasiči. Pozvání přijali dobrovolní hasiči ze
Svitávky, za což jim moc děkujeme. Pro děti měli připraveno
shazování kuželů proudem vody, všichni si mohli prohlédnout
dvě hasičská auta a jejich vybavení a jako výchovný prvek bylo
hašení hořícího oleje. Hasiči nám ukázali, jak správně uhasit
olej v kuchyni, když třeba smažíme řízky, ale také předvedli
i nesprávnou variantu.

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

Start ve 14.00 hodin
Info: Radovan Plšek, tel.: 606 578 200 nebo na FB
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Modelářská soutěž
na letišti LK Letovice
V sobotu 10. 9. se na letišti Leteckého klubu Letovice konala
tradiční soutěž raketových modelářů dlouhý streamer, „Memoriál Rudolfa Dvořáka“. Pořadatelem byl Raketomodelářský
klub Letovice a přijeli na ni soutěžící z celé České republiky.
Po zahájení byla krátká vzpomínka na Rudolfa Dvořáka,
který byl jedním z inspirátorů této ojedinělé soutěže a od jehož
úmrtí uplynulo deset let.
Závodníci odevzdali makety skutečných raket na bodování
a na ploše letiště byla zahájena soutěž s dlouhým streamerem,
což je brzdící stuha o délce deset metrů, na které padá model
k zemi. Po pátečním dešti se v sobotu kupodivu ukázala modrá
obloha a tak se očekávaly pěkné výkony. Ve věkové kategorii
žáků soutěžili dva domácí. Zvítězil Adam Krušina a druhý skončil Martin Fadrný. V seniorech byl v této disciplíně na prvním
místě Jan Pukl z Vyškova, druhý skončil Jaroslav Cihla a třetí
Roman Marek, oba domácí borci.
V další části museli modeláři se svými pěknými maketami
předvést reálný let. Maket se sešlo celkem jedenáct a po bodování bylo důležité dobře odletět. Platných startů bylo pomálu,
ale ty, které se povedly, byly blízké letu skutečné rakety. Domácím se tentokrát nedařilo, a tak všechna čelní místa obsadili
přespolní! Nejlepší model i let předvedl Jan Pukl s maketou japonské rakety Lambda Mí 4-s, druhý skončil Miroslav Knapp
s modelem Mercury Redstone, oba z Vyškova a třetí místo obsadil Miloš Hodal s maketou MMR-06 z RMK Praha. Když vyjde
počasí, jsou spokojeni i ti co nevyhráli, a tak se i stalo.
Děkuji touto cestou sponzorům, kteří přispěli cenami do soutěže a také Leteckému klubu Letovice za poskytnuté zázemí!
Velký dík patří také dobrovolníkům, kteří se na akci organizačně podíleli!
Na závěr ještě jedna příjemná informace. Milan Kučka z RMK
Letovice, který byl členem reprezentačního družstva ČR na
Mistrovství Evropy v Srbsku letos v srpnu, dovezl stříbrnou medaili družstev v kategorii maket. Za pěkný výkon gratulujeme!
Text a foto: Jiří Kašpar RMK Letovice

Vítěz kategorie maket,
Jan Pukl z Vyškova
s maketou rakety Lambda Mí 4-s
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Mladí účastníci RMK
Letovice – Martin Fadrný
a Adam Krušina (vpravo)

MKD Letovice
na jarmarku ve Svitávce

Městský klub důchodců Letovice se zúčastnil „Tradičního
jarmarku“ ve Svitávce, kde byly prezentovány a prodávány výrobky našich členek. Tyto aktivity jsou součástí naší činnosti
již od samého vzniku MKD v roce 1981.
Byla to další z charitativních akcí, které slouží k tomu, abychom naší zájmovou klubovou činností smysluplně a účelně
podporovali celostátní i regionální projekty, které pomáhají
potřebným. Pro ilustraci uvádím výčet akcí za posledních
dvacet let:
• 30 kusů panenek pro UNICEF na úhradu očkování dětí v Africe
• Koupě šicího stroje – program UNICEF na podporu zaměstnanosti žen v Africe
• Koupě kozy pro Afriku – program na podporu soběstačnosti občanů v Africe
• Pletení bavlněných obinadel pro nemocné malomocenstvím
v Indii (za 20 let asi 3 500 kusů obinadel)
• Zhotovení 40 kusů výšivek pro sdružení „Mammahelp“ na
podporu žen s onemocněním rakovinou prsu
• Každoroční sběr šatstva a domácích potřeb pro „Diakonii“
Broumov
• Sběr dioptrických brýlí pro potřebné v Indii a Africe
• Pletení dek pro děti v Africe
• Pletení čepiček a ponožek pro nedonošené děti v inkubátorech porodnice Fakultní nemocnice Brno
• Pletení a háčkování drobných dárkových předmětů, výroba
šperků, batikování triček a tašek na prodej
• Finanční příspěvek 6 000 Kč ZŠ Letovice na zaplacení obědů
dětem ze sociálně slabých rodin
• Finanční příspěvek 4 000 Kč na činnost organizace „Domácí
hospic“ v Blansku
• Finanční příspěvek 2 000 Kč na každoroční štědrovečerní
charitativní akci MěÚ Letovice
• Nákup drobných vánočních dárků pro děti
Všem, kteří se na našich akcích ochotně a nezištně podíleli, srdečně děkujeme.
Za MKD Letovice, Jana Pitnerová
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Městský klub důchodců / říjen 2022

Zájezd do Brna v září 2022

5. 10. – středa

Vycházka na „Andělku“
Odjezd ve 13.43 hodin autobusem
z letovického náměstí do Kladorub

12. 10. – středa

Výstava o Josefu Mánesovi v Blansku
Odjezd v 9.53 hodin vlakem z letovického nádraží.

16. 10. – neděle

Zájezd do Janáčkova divadla
na operu „Růžový kavalír“
Odjezd v 15.15 hodin autobusem z letovického náměstí.
Zastávky jako obvykle.

19. 10. – středa – 14.00 hodin

„Jen tak v klubu“ / MKD Tyršova ulice
26. 10. – středa – 14.00 hodin

Pomazánky „Co dům dal“ / MKD Tyršova ulice

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

v úterý 11. října 2022 pořádá

Plavání v aquaparku Kuřim
Odjezdy: 14.00 – Pražská
14.05 – náměstí / 14.15 – bytovky / 14.20 – Tylex

Začátek v 15.30 hodin.
Možnost večeře v areálu aquaparku.
Přihlášky u paní Konůpkové na telefonu 732 601 072.

OZNÁMENÍ
Nové sdružení zdravotně postižených Letovice z.s.
oznamuje, že od 1. října 2022
zahajuje pravidelné relaxační

„Cvičení s Emou“
Cvičení bude každý pátek vždy od 15.30 do 16.30 hodin
v tělocvičně Základní školy v Letovicích.
Bližší informace získáte na akcích a vývěsce NSZdP
nebo na telefonu 737 973 625 u paní Emy Stehlíkové.
Zváni jsou členové NSZdP, zájemci o zdraví z řad seniorů
a zdravotně postižených spoluobčanů.

Nové sdružení zdravotně postižených Letovice z.s.
pořádá

ve středu 26. října 2022 ve 14.00 hodin v MKS Letovice

Výroční členskou schůzi
s oslavou 20 let činnosti našeho sdružení
Od 16.00 hodin zahraje k tanci a poslechu
Dechová hudba Lysice s kapelníkem Zdeňkem Širůčkem
Přijďte prožít příjemné odpoledne.
Srdečně zve výbor NSZdP Letovice
www.novesdruzenizp.cz

Ranní počasí nebylo nic moc, ale všichni jsme se těšili na
dnešní den. V planetáriu na Kraví Hoře jsme měli objednaný
naučný program Hvězdný cirkus, pohodlně jsme se usadili
v moderním sále a dostali jsme 3D brýle. Náročnost techniky
uklidňoval hlas našeho oblíbeného Zdeňka Junáka, který program daboval. V Globusu byl oběd, káva, zákusek nebo nákupy
podle chuti každého z nás.
Odpoledne nás na Zelném rynku před divadlem Reduta čekal pan Jiří Grygar a provedl nás celou budovou. Pod Národní
divadlo Brno patří tři scény – Janáčkovo a Mahenovo divadlo
a Reduta. Divadlo Reduta je nejstarší nepřetržitě působící instituce řízená městem. V budově s dlouhou historií po roce 1600
město Brno zřídilo luxusní ubytovací zařízení, tzv. Velkou tavernu. Přestavěli i vedlejší budovu a od třicátých let 18. století
se v nově otevřeném společenském sále konala divadelní
a hudební představení. Koncertoval tu se svou sestrou i mladý
W. A. Mozart. Budovu Reduty poničily tři velké požáry, byla zde
i tržnice, po roce 1909 zde bylo divadlo, až do konce II. světové
války německé. V padesátých letech bylo divadlo rekonstruováno podle projektu legendárního brněnského architekta Bohuslava Fuchse. V roce 1993 byla budova pro havarijní stav uzavřena na několik let. Na přelomu století se začala opravovat na
základě projektu brněnského studia D.R.N.H., který propojil historické bohatství budovy s moderními prvky. Vznikl krásný
koncertní Mozartův sál a zcela nový divadelní sál podle, projektu architekta Miroslava Melena, a moderní vstupní atrium
je dílem Petra Kvíčaly. Raritou budovy je historické sklepení,
kde byla do devadesátých let vinárna. Od roku 2005 využívají
Redutu všechny soubory Národního divadla Brno. Problémy
jsou s nedostatkem provozních prostor pro kulisy a dekorace.
Na závěr prohlídky jsme si poseděli v hledišti divadla, má jedinečný prosklený strop, na který právě zvenku bušil déšť. Pan
Jan Grygar nám vyprávěl o svých kamarádech hercích a zážitcích v divadle i ﬁlmu.
Prohlédli jsme si Zelný rynk a potom jsme přešli na Šilingrovo náměstí, kde jsme nastoupili do historické tramvaje K2
na zvláštní okružní jízdu po městě. Jeli jsme ulicemi Husovou,
Českou, na náměstí Svobody, Masarykovou směrem k hlavní
poště, Hybešovou na Mendlovo náměstí a kolem veletržního
výstaviště do depa v Pisárkách, kde je nově postavená budova
garáží. Dále jsme jeli ulicemi Pekařskou, Husovou a Veveří do
depa v Medlánkách. Po cestě nás pan řidič, a ve druhém voze
Maruška Suchnová, seznamovali se všemi zajímavostmi Brna.
Užili jsme si pěkné výhledy na náměstí, kostely, Petrov, Špilberk, výstaviště a našli jsme námět na další výlet – Mendelovo
muzeum. Byl to velmi pěkný den, sluníčko se také ukázalo, byli
s námi i noví členové našeho sdružení. Po prázdninách jsme
se opět rádi viděli se svými přáteli.
Děkuji všem za účast, dobrou náladu a příjemné společné zážitky. Děkuji ﬁrmě Dopaz za perfektní služby a milého a vtipného řidiče.
Za výbor NSZdP Ing. Jaroslava Konůpková
foto: Marie Králová
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Sport
Jolana Šmídlová míří hrát do USA
Letovický volejbalista Matěj
Šmídl není jediným z letovických volejbalistů, kdo bude pů-

di z Letovic nám jezdí fandit, když to jde. Je to velká část našeho sportovního života a podporujeme se. Když jsme byli v Ostravě všichni tři, po zápase jsme sedli na jídlo a hned zjišťovali,
jak hrály Letovice. Navzájem se podporujeme,“ říká Dvořák.
Na setkání s dřívějšími parťáky se těšil také David Janků, kte-

sobit za hranicemi. Jeho sestra

rý po dlouhém zranění bude kariéru obnovovat v Brně. „Zdraví

Jolana Šmídlová totiž aktuálně

je v pořádku. Když se dobře rozcvičím, můžu hrát naplno,“ říká

mění Ostravu za Spojené státy

s tím, že už se těší na začátek přípravy. „V Brně jsem již praco-

americké. „Je to spojené se ško-

val s kondičním trenérem a fyzioterapeutem. Beru to jako re-

lou. Jestli nebudou akademic-

start po dlouhém zranění. Jsem rád, že mě dali v Liberci do kupy,

ké výsledky, tak mě nepostaví.

a teď chci najít znovu formu. Ale užívám si, že jsme se potkali

Takže na prvním místě je pro

tady v Letovicích. Původně jsme měli hrát turnaj na Vranově,

mě určitě studium,“ říká mladá

ale nakonec jsme se rozhodli jinak. A od srpna zpátky do plné

volejbalistka.

přípravy,“ zakončil Janků.

Lukáš Lorenc, RegionPress

Na novou výzvu se ovšem
velmi těší. „Zatím ale úplně nevím, co od toho očekávat. Od

AFK Letovice

svého agenta vím, že mají skvělé zázemí, lepší než jakýkoliv
český tým. Zní to super. Volala jsem si s trenéry a jsou strašně
fajn, což jsem tady v republice moc nezažila. A i holky mi každý den píšou, jak se těší, až dorazím. Je to moc hezké, protože
kolikrát dlouho trvá, než si v týmu najdete cestu a sednete si
s ostatními. Kolikrát stačí jedna hráčka, aby rozházela celý
tým,“ pokračuje Šmídlová.
Oproti předchozím angažmá ji však čeká hodně jiná cesta.
„Z Letovic a Boskovic do extraligy to byl velký skok a také jsem
dva roky proseděla na lavičce. Ostravu jsem měla moc ráda,
přestože jsem si nesedla s jedním trenérem. I tak jsem za tuhle
příležitost vděčná. Mladým hráčkám bych poradila, aby si zjis-

Sezóna je v plném proudu. Všechny týmy Letovice /Bosko-

tily vše, co po nich bude klub vyžadovat, a aby na sobě pracova-

vice bojují ve svých soutěžích o mistrovské body do tabulky. Za

ly, klidně individuálně. Aby hodně posilovaly,“ nabízí recept.

zmínku stojí výsledky dorostenců, kteří na startu soutěže po-

Od volejbalové cesty své sestry má bratr Matěj Šmídl velká oče-

ctivě sbírají body a jsou na předních pozicích v tabulce.

kávání. „Má před sebou kus práce, ale já jí věřím. Doufám, že bu-

Náš tým Letovice / Boskovice „B“ ve velmi vyrovnané a ná-

de platit pravidlo, že mladší sourozenci bývají lepší, jak ti star-

ročné soutěži se stále tak trochu poznává. Výsledkově patříme

ší,“ postavil sestře dost vysokou laťku. „Nemyslím, že někdy bu-

ke špičce soutěže a věříme, že bodů bude po konci podzimu co

du lepší,“ usmála se následně Jolana Šmídlová. „Matěj byl pro

nejvíce.

mě od mala vzorem, vždycky jsem ho obdivovala a vzhlížela

V našem areálu jsme v září vyměnili plot kolem hrací plochy.

k němu. Bylo by super být lepší, ale koneckonců klučičí sport je

Hřiště je teď zcela uzavřené a samozřejmě areál opět získal na

i pro mě atraktivnější pro sledování, než ženský volejbal. Ten

vizuálním dojmu. Další novinkou v areálu, která se chystá, je

je pomalejší, zatímco chlapský, tam to lítá,“ dodala.

odstranění udírny a vybudování nového zázemí. Zázemí by

Na setkání v Letovicích ale nechyběli ani další dva hráči nej-

mělo sloužit především pro MŠ, která od nového školního roku

vyšší soutěže, kteří pochází z místního klubu, David Janků,

využívá v rámci výuky dětské hřiště. Další využití se plánuje

čerstvá posila Brna, a poslední pokračovatel místní enklávy

v rámci akcí pořádaných AFK.

v Ostravě, Jakub Dvořák. Ten zatím odchod do zahraničí neplánuje. „To by mi musela sezóna hodně vyjít. Ale možná budu

Stejně tak od nového školního roku v naší budově probíhá
výuka ZUŠ Letovice.

chtít za rok zkusit jiný klub v republice, abych viděl, jestli mám

V měsíci září se také do našeho klubu přihlásilo velké množ-

na velký volejbal,“ říká. Zatím se ale chystá na další sezónu

ství nových sportovců. Těšíme se na jejich výkony a radost ze

v Ostravě. „Loňská sezóna byla špatná, museli jsme si zvyknout

hry. Pevně věřím, že většina z dětí u fotbalu zůstane a bude sou-

na nového trenéra a sami na sebe. A pak už bylo pozdě. Dou-

částí našeho klubu nejlépe až do stáří.

fám, že to bude lepší. Ještě mám před sebou rok vysoké školy,
tak chci všechno dobře zvládnout,“ dodal.
Přátelství letovických odchovanců, kteří se sešli společně
v týmu Ostravy, ale pokračuje i po odchodu do různých částí
světa. „Začal to David Konečný, my jsme pak vytvořili velkou
partu. Bylo to parádní, takovou partu nikdo jiný nemá. Kamará-
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Na závěr mi dovolte opět pozvat vás na domácí utkání všech
našich týmů Letovice / Boskovice na hřiště v Letovicích. Veškeré aktuality, nadcházející zápasy a další najdete na našem
Facebooku – www.facebook.com /fotballetovice/.
Tak přijďte, rádi vás uvidíme a těšíme se.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

Zdravotnictví

Inzerce

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Sečení trávy
od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337

Petr Švancara
1. 10. MUDr. Řehořek Tomáš

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

2. 10. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

8. 10. MUDr. Roth Pavel

Ostrov, Zdrav. středisko

516 444 326

9. 10. MUDr. Semrádová Danuše

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

15. 10. MUDr. Sládek Jiří

V. Opatovice, Mládežnická 492

516 477 319

16. 10. MDDr. Soldmann Martin

Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

22. 10. MUDr. Soldmannová Svatava Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

23. 10. MUDr. Staňková Vlasta

Jedovnice, Zdrav. středisko

516 442 726

28. 10. MDDr. Stibor Jan

Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

29. 10. MUDr. Stojanov Milan

Blansko, B. Němcové 1222/15

605 184 479

30. 10. MUDr. Ševčík Štěpán

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 454

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

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

Oznámení
MUDr. Martina Přichystalová
oznamuje, že od 1. listopadu 2022 bude
ordinace praktického dětského lékaře
přesunuta do Boskovic,
na adresu Průchodní 2295/3a.

Ceník inzerce
v Letovickém zpravodaji
Černobílá inzerce

Barevná inzerce

A4
A5
A6
A7

A4
A5
A6
A7

4 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
600 Kč

5 200 Kč
2 600 Kč
1 300 Kč
700 Kč

Všechny pacienty z Letovic a okolí rádi přivítáme
v naší boskovické ordinaci a věříme,
že nám zachováte i nadále přízeň.

Věrnostní sleva za opakovanou inzerci:

Ordinační doba:

2× za rok 5 % / 3× za rok 7 % / 4× za rok 9 %
více jak 5× za rok 11 %

Pondělí

Řádková inzerce: 10 Kč za cm čtvereční

7.30 – 14.00 hodin

Úterý

12.00 – 18.00 hodin

Středa

7.30 – 14.00 hodin

Čtvrtek

7.30 – 14.00 hodin

Pátek

7.30 – 12.00 hodin

Žádáme všechny přispěvatele do Letovického
zpravodaje, aby své články posílali výhradně
na emailovou adresu:

zpravodaj@mks-letovice.cz

Veškeré potřebné informace jsou uvedeny na

Pokud tak neučiníte, nemůžeme garantovat,
že bude příspěvek zveřejněn.

www.mudr-martina-prichystalova.cz

Děkujeme

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. 9. 2022 č. 10 / 2022. ZDARMA. Uveřejněné názory nemusí být shodné s názory redakce a vydavatele. Za obsah odpovídá vydavatel, za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci vydavatel neodpovídá. Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje č. 11/ 2022 bude 12. 10. 2022. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Inzerce

MATERIÁLY PRO DŘEVOSTAVBY:
- KVH A BSH HRANOLY
-PALUBKY, SPÁROVKY
- NÁTĚROVÉ HMOTY OSMO A REMMERS
- OSB DESKY
- IZOLACE, FÓLIE
- KOVÁNÍ DO DŘEVA, VRUTY

CENTRUM DŘEVOSTAVEB

KNÍNICE

PROJEKCE / REALIZACE / MATERIÁLY

PROVÁDĚNÍ STAVEB:
- DŘEVOSTAVBY
- REKONSTRUKCE RD
- NÁSTAVBY A PŘÍSTAVBY ZE DŘEVA
- STŘECHY ŠIKMÉ I PLOCHÉ (PVC)

VÁŽANY

SUDI

CE

KOSTEL

DŘEVNÍK

Vážany 106
Boskovice 680 01
mobil: +420 777 449 449
drevnik@drevnikboskovice.cz
WWW.DREVNIKBOSKOVICE.CZ

Akce měsíce října: SLEVOVÁ STŘEDA
Nakupte v říjnu jakoukoliv středu a získáte SLEVU 8 % na celý nákup.
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Inzerce
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Inzerce
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