březen 2017

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci lednu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Vlasta Procházková
Marie Holková
Mojmír Řehoř
Helena Hrazdirová
Miloslav Lžíčař
Marie Kolářová
Eva Pátečková
Marie Lorencová
Jan Kozel
Miroslav Werner
Anna Hejlová
Jaroslav Blaha
Miloš Winkler
Jiří Veselý

Bohumil Širůček
Agnesa Vlasková
Josef Procházka
Jaroslav Bárta
Josef Portl
Marie Fadrná
Miroslava Slezáková
Růžena Válková
Helena Veselá
Libuše Mejstříková
Dobromila Graciasová
Božena Širůčková
Vlasta Janoušková
Vlastimil Skalník

Marie Hejlová
Marie Janíková
Růžena Wernerová
Jaroslava Blahová
Vladimír Valouch
Blažena Nečasová
Zdeněk Čtvrtníček
Jiřina Řehořová
Lubomír Brožek
Božena Nováková
Marie Holková
Zdeňka Nováková

V měsíci lednu oslavila – 90 let – paní Jaroslava Blahová, ul. Komenského. K tomuto krásnému jubileu
jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města a za SPOZ paní Jana Sedláčková.
Srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Vrána Jaroslav, Havírna, ve věku 54 let
Šamšulová Věra, J. Haška, ve věku 88 let
Jurná Marie, Masarykovo náměstí, ve věku 82 let
Dobešová Božena, J. Haška, ve věku 91 let
Holek Emil, Alšova, ve věku 81 let
Wetterová Jitka, J. Haška, ve věku 83 let
Blažková Květoslava, Zámecká, ve věku 75 let
Podsedník Karel, Nádražní, ve věku 57 let
Čest jejich památce!

Poděkování
Děkuji paní ředitelce MUDr. Drahoslavě Královcové za lidský a laskavý přístup k pacientům v Nemocnici Milosrdných bratří v Letovicích. Dík patří lékařům, sestřičkám, rehabilitaci a veškerému personálu na oddělení A, ale i v celé nemocnici za obětavost a ochotu na všech odděleních. Jejich
zaměstnání je velmi náročné a velmi vyčerpávající nejen fyzicky, ale také psychicky. Téměř všichni
pacienti jsou vyššího věku. Děkuji za mé uzdravení a přeji všem Boží vedení, aby Bůh naplnil jejich
srdce radostí a sejmul z nich starosti, aby je doprovázel na všech jejich cestách, aby Jeho láska naplnila jejich život pokojem a štěstím.
S díky Svojanovská Věra

OKÉNKO STAROSTY
Po delší době jsme zažili opravdovou zimu. Spořílci se snad doma ohřáli,
i když zima každému udělala průvan v peněženkách za otop. Dojídáme poslední zbytky koblížků z masopustu, někdo léčí chrapot z veselých masopustních průvodů. Chtěl bych poděkovat organizátorům těchto akcí v některých
místních částech, které výrazně působí na stmelení celé obce.
Pro ty, kteří se nemohou rozloučit se zimním sportováním, je určeno poslední zimní bruslení v Boskovicích – 26. 3. 2017. Ostatní již vyhlížejí jarní
počasí, aby mohli po zimě upravit své zahrádky. Moc bych prosil, aby se při jarním úklidu podívali po
okolí svého domu a přispěli tak ke zkrášlení našeho města.
Jak jste zaznamenali, směle pokračujeme v rekonstrukci budovy úřadu. Ještě jednou chci poděkovat občanům za pochopení při návštěvách úřadu a omezení poskytovaných služeb. Zvu občany na
březnové zasedání zastupitelstva, kde projednáme návrhy na rozdělení ušetřených finančních prostředků. Chystají se další opravy a akce, se kterými budete seznámeni v dubnovém zpravodaji.
Také jsme rozjeli plánovaný sběr separovaného odpadu v pytlích od každého domu. Je to další
služba pro občany, která by měla výrazně přispět k separaci dalších využitelných odpadů. Zatím sběr
provádíme tzv. „ ve zkušebním“ období a dolaďujeme případné nedostatky. Na ostro rozjedeme celý
svoz včetně biologicky rozložitelných odpadů, od 1. dubna. Sledujte prosím naše zprávy, budete včas
informováni.
Vladimír Stejskal, starosta města

Městský úřad Letovice

oznamuje občanům,
že po dobu rekonstrukce budovy městského úřadu budou úředními dny pouze

pondělí a středa, a to v době od 8.00 do 17.00 hodin.
Polední přestávka je určena na dobu od 11.30 do 12.00 hodin.
Ostatní dny bude budova MěÚ Letovice uzavřena.
Urgentní záležitosti k vyřízení je třeba si předem domluvit na telefonním čísle
736 473 736 nebo 516 482 216 – tajemnice úřadu paní Mgr. Lorenčíková
nebo přímo s dotyčným úředníkem, který má příslušnou agendu v popisu práce.

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 10. 1. 2017 projednala body dle následujícího programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola úkolů
Vystoupení vedoucích odborů
Dispozice s majetkem města
Správa bytových a nebytových prostor
Zhodnocení činnosti Městské policie Letovice
Příprava schůzí s občany v místních částech města
Program zasedání ZM 18. 2. 2016
Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
Různé

Rada města Letovice na své schůzi dne 31. 1. 2017 projednala body dle následujícího programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola úkolů
Vystoupení vedoucích odborů
Dispozice s majetkem města
Informace o správě bytového a nebytového fondu města
Finanční výhled 2017
Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
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

Starosta města svolává
na čtvrtek 9. března 2017 v 16.00 hodin,
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích,
14. veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice
Program:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 14. prosince 2016 do 9. března 2017
4. Dispozice s majetkem města
5. Rozpočtové změny na rok 2017 a hospodaření města Letovice za rok 2016
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
Vladimír Stejskal, starosta města

Evidence obyvatel dle dostupných informací ke 2. 1. 2017
· k 31. 12. 2016 bylo ve městě přihlášeno k trvalému pobytu 6 565 občanů ČR z toho 2 728 mužů,
2.905 žen a 932 dětí do 15 let (479 chlapců a 453 děvčat)
· v loňském roce se narodilo 57 dětí (33 chlapců a 24 děvčat) a zemřelo 76 občanů (37 mužů a 39 žen)
· k trvalému pobytu ve městě se přihlásilo 168 občanů, odhlášeno bylo 192 občanů
Cizinci hlášení k pobytu v Letovicích k 31. 12. 2016 – cizince již neevidujeme, dle údajů na webových
stránkách ministerstva vnitra je ve městě přihlášeno 128 cizinců s trvalým pobytem.
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2016 (tj. státních občanů ČR + cizinců) dle dostupných informací: 6 693.
Oficiální počty obyvatel uveřejňuje Český statistický úřad v průběhu roku.
Letovice – matrika – rok 2016
Počet zápisů narození – 1
Počet zápisů úmrtí – 129
Uzavřená manželství – 46
Počet žádostí o změnu jména a příjmení – 8
Počet zápisů o určení otcovství – 27
Počet vydaných rozhodnutí ostatních – 28

Czech POINT:
Rejstřík trestů – 118
Katastr nemovitostí – 5
Obchodní rejstřík – 40
Živnostenský rejstřík – 7
Bodové hodnocení řidičů – 11
Výpis z insolvenčního rejstříku – 0
Registr osob – 2
Žádost o zřízení datové schránky – 5
Zneplatnění datové schránky – 4
Konverze dokumentů na žádost – 65
Konverze dokumentů z moci úřední – 22
Počet ověření (legalizace, vidimace) – 1 690

Žádosti do DPS
Počet podaných žádostí celkem 217, z toho v roce 2016 bylo podáno 24 žádostí.
Do DPS bylo v roce 2016 přijato 9 osob (z toho 2 manželské páry).
Sociální práce na obci
V roce 2016 se aktivně v rámci sociální práce na obci pracovalo s občany, kteří patří do těchto cílových skupin:
· osoby se zdravotním nebo duševním onemocněním – 39
· osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby – 21
· osoby s různým stupněm omezení (způsobilosti k právním úkonům) – 9
· osoby ohrožené sociálním vyloučením – 22
· osoby ohrožené rizikovým způsobem života – 2
· oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí – 0
· osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení – 16
· nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy – 17
· osoby neschopné splácet závazky a anonymní klienti – 40
· imigranti – 1
· rodiny s dětmi – 11
Funkci veřejného opatrovníka vykonává sociální pracovník ve 3 případech
Podávání zpráv v rámci sociálně právní ochrany dětí – 17
Závazné stanovisko obce k doplatku na bydlení – 8
Počet vypravených sociálních pohřbů – 3

Stavební úřad a životní prostředí
· vydáno 33 územních rozhodnutí, 43 kolaudačních rozhodnutí (zkolaudováno 13 bytových jednotek), 25 rozhodnutí o změně stavby před dokončením, 12 rozhodnutí o odstranění stavby, 31 kolaudačních souhlasů, 32 rozhodnutí o přerušení řízení, 6 rozhodnutí o změně užívání, rozhodnutí pokuty 1, 10 potvrzení o přidělení čísla
· stavební povolení 33 (povoleno 6 bytových jednotek), společný souhlas 14 (povoleno 9 bytových
jednotek, územní souhlas 45, souhlas s provedením ohlášené stavby 12, vodovodní přípojky 7, plynové přípojky 7, kanalizační přípojky 10, garáže 2, dodatečné povolení stavby 2, rozhodnutí předčasné užívání 2, rozhodnutí zákaz užívání 0, veřejnoprávní smlouvy 2
· v oblasti životního prostředí bylo ve 21 případech vydáno rozhodnutí o kácení dřevin a v 15 případech bylo vydáno vyjádření ke kácení dřevin
Finanční odbor
· bylo evidováno 763 poplatníků místního poplatku ze psa
· bylo evidováno 6 991 poplatníků místního poplatku za komunální odpad a 315 plátců tohoto poplatku za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není nikdo hlášen k pobytu
· ve městě bylo provozováno 8 ks výherních hracích přístrojů ve čtyřech provozovnách
· bylo uzavřeno 20 smluv (kupní, darovací) a 29 nájemních a pachtovních smluv na využití městského majetku (pozemky, kulturní domy), 23 smluv o zřízení věcného břemene
· k projednání v radě a zastupitelstvu města byly přijaty 103 návrhy na dispozice s majetkem města
MěÚ Letovice

Péče o zeleň a vegetační klid
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny nám ukládá péči o zeleň a zejména kácení nevhodných
stromů a ploch keřů pouze v době vegetačního klidu. V naší oblasti je doba vegetačního klidu stanovena na
období mezi 1. říjnem a 31. březnem následujícího roku. V této době můžete provádět kácení a ořez vzrostlých stromů v obvodu nad 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) a ploch keřů nad 40 m2 pouze s povolením orgánu ochrany přírody. Pro Letovice a místní části je OOP Městský úřad Letovice, kde obdržíte žádost
o povolení pokácení. Jestliže požadujete úpravu zeleně rostoucí na pozemcích města, požadavky předejte
na OVŽP MěÚ. Vaše připomínky budou nejprve projednány na zasedání Komise ŽP a předány ke schválení
radě města. Proto je nutné takto činit vždy s delším předstihem.
V poslední době se množí dotazy na stav plochy mezi silnicí I/43 a řekou Svitavou v části pod parkem. Tato
plocha se zdá zanedbaná, s popadanými stromy přes sebe spíše připomínající prales. Jako součást přírodní
památky Park Letovice je tento stav ponecháván záměrně z důvodů ochrany přírody a sledování tohoto význačného ekosystému. Vyvrácené stromy a mrtvá dřevní hmota jsou nedílnou součástí říčních a mokřadních
ekosystémů. Na odumřelou či odumírající dřevní hmotu je vázána celá řada přírodních procesů a s nimi spojených organismů. Jedná se zejména o půdní organismy, houby a bezobratlé živočichy. S ohledem na aktivity člověka v okolí říčních toků dnes ovšem najdeme jen velmi málo míst, kde je možné tyto přírodní procesy
pozorovat a nechat probíhat zcela samovolně. Proto má velký význam ponechávat na vhodných místech co
největší prostor těmto přírodním procesům. Často přitom stačí na místech, která nemají žádný hospodářský
přínos a nepředstavují potenciální zdroj ohrožení, omezit vliv člověka na nezbytně nutné zásahy, zbytečně
neodstraňovat mrtvou a odumírající dřevní hmotu a zůstat v roli nezúčastněného pozorovatele.
Jelikož se jedná o význačnou lokalitu, bude v tomto prostoru v jarních měsících proveden pracovníky JmK
a Agentury ochrany přírody a krajiny Brno průzkum a monitoring živých organismů a podle druhové skladby
zjištěných rostlin a živočichů se možná dočkáme úpravy tohoto významného mokřadu. OVŽP MěÚ Letovice

Separace odpadu
„sběrem dům od domu“
Na systém sběru tříděného odpadu odkládáním do speciálních barevně rozlišených nádob
(kontejnerů) jsou již občané města Letovice zvyklí.
Pro pružnější a pohodlnější způsob sběru některých složek tříděného odpadu, kterými jsou
papír, směsný plast, PET lahve, nápojové kartony a kovové obaly umožňuje od 1. 1. 2017 město
Letovice obecně závaznou vyhláškou č. 3/2016 (www.letovice.net/mestsky-urad/vyhlasky-narizeni-a-sazebniky-mesta) třídění a sběr i do barevně označených plastových pytlů, a to v rámci
systému „sběr dům od domu“.
Stanoviště sběrných pytlů jsou shodná se stanovišti sběrných nádob na směsný komunální odpad. Tzn., že občan může tyto pytle den před avizovaným sběrem uložit na místo, kde je zvyklý ponechávat svou popelnici na směsný komunální odpad. Pytle je také možno uložit u sběrných hnízd.
Jednotlivé složky odpadu jsou v pytlích zabalené odděleně a lze je označit čárovým kódem,
který je k vyzvednutí na pokladně městského úřadu v Letovicích.

Pytle jsou rozlišeny barevně a to následovně:

Papír
Směsný plast
PET lahve
Nápojové kartony
Kovové obaly

barva modrá
barva žlutá
barva žlutá
barva oranžová
barva černá

V současné době, pokud jste tak již neučinili, je možné si na pokladně
městského úřadu v Letovicích vyzvednout čárové kódy spolu se sadou pytlů.

Pomozte nám poctivým tříděním přispět ke snížení množství směsného komunálního
odpadu, který je jinak likvidován ve spalovnách nebo ukládáním na skládky.
Vytříděné složky jsou naopak opětovně využitelné a jejich množství ovlivňuje i výši odměny,
kterou město Letovice získává za zpětný odběr a využití odpadů z obalů.

Má to smysl, třiďte odpad

S končící zimou a odtávajícím sněhem se začalo objevovat velké množství psích
exkrementů, které byly v mrazech sněhem skryty. Jako by majitelé psů zcela zapomněli na svoji povinnost úklidu po svém miláčkovi. Fekálie se nacházejí zcela všude,
a to i na místech, kde je pohyb psů zakázán obecně závaznou vyhláškou města. Přibývá i míst znečištěných a čpějících psí močí. Je až s podivem kolik osob při venčení
psa se ochotně zastaví, kdykoli si pejsek usmyslí zvednout nožku a něco označkovat. Zvíře se řídí pudem, ale na druhém konci vodítka by měla být ohleduplná osoba, která se řídí rozumem a dokáže psa
ovládat. Místa jako zastávky autobusů, lavičky, fasády budov (zejména v blízkosti vchodů), chodníky
či dokonce prostory dětských hřišť určitě nejsou vhodná místa pro venčení! V zájmu všech občanů je,
abychom žili v čistém městě bez odpadků, výkalů a zápachu. Tato skutečnost zřejmě uniká jedincům
zanechávajícím nelibé vizitky po svých psech, čímž dávají najevo svoji neschopnost či neúctu k okolí.
Upozorňujeme, že všechny osoby, které se pohybují se psem na veřejném prostranství v našem městě, jsou povinny dodržovat ustanovení Čl. 7 obecně závazné vyhlášky města Letovice č. 2/2016, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství. Článek 7 zní:
Čl. 7
Pohyb psů
1.

Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě:
a) na veřejných prostranstvích ve městě musí být pes označen identifikační známkou
nebo jiným identifikačním znakem,
b) pohyb psů je možný na veřejném prostranství v zastavěném území pouze
s použitím vodítka,
c) je-li osoba, která psa doprovází, mladší 15 let, je povinna mít psa na vodítku
za současného použití náhubku
d) na veřejných prostranstvích v okruhu 50 m od základní školy a mateřských škol
je možný pohyb psa pouze za současného použití vodítka a náhubku,
e) pohyb psů na dětských hřištích, pískovištích a sportovištích je zakázán

2.

Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba,
která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.

3.

Volné pobíhání psů je možné pouze mimo zastavěného území města,
a to pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

4.

Každý držitel psa je povinen na veřejném prostranství odklízet po svém psu
exkrementy a jiné nečistoty, které pes způsobil.

Za porušení vyhlášky hrozí přestupci bloková pokuta do výše 5.000,– Kč a ve správním řízení do
výše 30.000,– Kč.
Strážníci MP 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: 516 476 785, 739 396 535
ekonomka: 516 476 786

Připravujeme:
Klavírní recitál Lucie Pokorné
Středa 5. dubna 2017 v 18.30 hodin
Vstupné: 120,– Kč
•

Byt na inzerát
Čtvrtek 6. dubna 2017 v 19.00 hodin
Účinkuje: DS HÁTA Praha

Zajišťuje předprodej vstupenek
na pořádané kulturní pořady

Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– Kč

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.

Michal Wróblewski Ensemble

V březnu jsme pro Vás připravili:
Sólové housle Milana Al-Ashhaba
koncert KPH
Středa 8. března 2017 v 18.30 hodin
Vstupné: 120,– Kč
•
Tři v háji – divadlo
Čtvrtek 16. března 2017 v 19.00 hodin
Účinkuje: Divadlo Artur Praha
Vstupné: předprodej 200,– Kč / na místě 250,– Kč

•

Jak se dělá rozhlas – beseda ČRo Brno
Čtvrtek 23. března 2017 v 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné
•

Velký dětský maškarní karneval

VYPRODÁNO
•
Koncert jazz
(CZ, NO, JP)
Pátek 7. dubna 2017 ve 20.00 hodin
Sál ZUŠ Letovice
Vstupné: 100,– Kč
•

Putování ztracené kapky
Čtvrtek 20. dubna 2017 v 10.00 hodin
Účinkuje: Divadlo Kapsa Andělská hora
Vstupné: 40,– Kč
•

Dívčí válka
Pátek 28. dubna 2017 v 19.00 hodin
Účinkuje: DS Rájec -Jestřebí
Vstupné: 80,– Kč / 60,– Kč (studenti, důchodci)
•

Katarína Knechtová s kapelou
Čtvrtek 11. května 2017 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 280,– Kč / na místě 350,– Kč

Sobota 25. března 2017 v 15.00 hodin
Účinkuje: Inka Rybářová, klaun Rybička,
kouzelník Luky a mažoretky VO CO GOU
Vstupné: děti s maskami zdarma /
děti bez masky 20,– Kč / dospělí 40,– Kč
•

tel.: 516 410 668, 737 234 078

Kniha, přítel člověka
beseda Vráťa Ebr a Pepa Štross a syn

NON STOP

Čtvrtek 30. března 2017 v 19.00 hodin
Vstupné: 80,– Kč

Cena hovoru dle tarifu operátora volajícího.

LINKA DŮVĚRY
BLANSKO

KULTURNÍ PŘEHLED

KNIHOVNA
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Registrace nových čtenářů zdarma
po celý měsíc březen
•

Čtenářská amnestie – prominutí
upomínek po celý měsíc březen
•

Fotografická soutěž – ATLAS BABIČEK
Vyfotografujte svoji čtoucí babičku a pošlete
fotografii na adresu knihovna@mks-letovice.cz

Výstava akvarelů vytvořených ženami v rámci
terapie po nemoci rakoviny prsu.
Výstava bude přístupná po celý březen
v prostorách knihovny.
•

ŠNEK KRASÍK se vrací
Výstava zachycuje Pohádkové království šneka
Krasíka očima dětí. Vznikla ve spolupráci
s knihovnami celého blanenského regionu.
Výstava je přístupná v čítárně knihovny
po celý měsíc březen.

Dětské oddělení
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna
Výpůjční doba: Pondělí 12.30 – 16.30
Úterý 12.30 – 16.30, Středa 12.30 – 16.30
Čtvrtek 8.00 – 12.00, Pátek 12.30 – 16.30

•

DUHOVÉ ČTENÍ – ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Zahájení dalšího ročníku čtenářské hry.
Letos čteme podle autorů, žánrů a dalších
netradičních kategorií. Čtenářské plány
a pravidla soutěže k vyzvednutí u knihovnice.
•

NOC S ANDERSENEM
pátek 31. března 2017
Tak už je to zase tady!
Noc, kdy pohádky ožívají a kouzelnou moc mají.
Tentokrát na téma „Čtyřlístek a jiná zvířátka“.
Čeká Vás překvapení, zajímavé setkání,
výprava za zvířátky i čtení po setmění.

Přihlásit se mohou:
žáci 1. – 4. třídy ZŠ Letovice.

Postup přihlašování:

Oddělení pro dospělé
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovna@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna
Výpůjční doba: Pondělí 9.00 –12.00, 13.00 –16.00
Úterý 12.00 –16.00, Pátek 9.00 –12.00, 13.00 –18.00

•

Vzpomínáme na výročí našich spisovatelů
Jan Patočka, Karel Poláček, Jan Amos
Komenský – výstavka knih.

zúčastnit se může jen ten, kdo včas odevzdá
přihlášku. Přihlášku si musí zájemce vyzvednout
na dětském oddělení knihovny.

Termín odevzdání přihlášek:
nejpozději v pátek 24. března 2017.

Přihlášky odevzdávejte:
v dětském oddělení knihovny.
Pozor: Začínáme již ve 14.00 hodin a končíme po
setmění ve 22.00 hodin předáním dětí rodičům.
V letošním roce se koná Noc s Andersenem
bez spaní. Počet dětí je omezen,
neváhejte a přijďte co nejdříve!

KULTURNÍ PŘEHLED

Turistické informační centrum

GALERIE DOMINO

MKS Letovice
Tyršova 2, 679 61 Letovice

®

Vás srdečně zve na výstavu

Otevírací doba:
16. ZÁŘÍ – 31. KVĚTNA
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hodin
1. ČERVNA – 15. ZÁŘÍ
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin
Sobota – Neděle:
9.00 – 13.00 hodin

tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.cz
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.

MALÍŘI VYSOČINY
A MRÁZKOVA KERAMIKA
Výstavu lze navštívit

do soboty 29. dubna 2017
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin,
So 9.00 – 11.00 hodin
Galerie DOMINO
Havírna 55, 679 61 Letovice
Tel.: 516 470 777
www.galeriedomino.cz

KULTURNÍ PŘEHLED

Rezervace vstupenek na představení v kulturním domě
Vážení a milí návštěvníci kulturních akcí v Letovicích,
jsme velice rádi, že navštěvujete v hojné míře divadelní i hudební představení a že jste, dle ohlasů,
s nabídkou našich kulturních akcí spokojeni.
V poslední době se zde však rozšířil jistý „nešvar“. A to nevyzvednutí rezervovaných vstupenek – bez
zavolání, bez omluvy. Nejedná se o jednu či dvě vstupenky, ale někdy i řádově v desítkách kusů.
V této souvislosti se na Vás obracím s žádostí o vyzvednutí Vámi rezervovaných vstupenek nejpozději 3 dny před termínem konání kulturní akce, jinak Vám vstupenky nebudou rezervovány. Vstupenky budou v systému rezervovány na jméno, nově žádáme také o kontaktní telefonní číslo.
Výjimku tvoří návštěvníci, jejichž bydliště je od Letovic vzdáleno více než 30 km, toto sdělí při rezervaci vstupenek.
Kontaktní osobou pro rezervaci vstupenek je paní Renata Daňková, kontaktní e-mail: dankova@
mks-letovice.cz, vstupenky@mks-letovice.cz nebo na tel.: 739 396 535.
Děkuji Vám za pochopení.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

Výzva – budoucí muzeum v Letovicích

V současné době probíhají přípravy pro otevření muzea v Letovicích.
V této souvislosti se obracím na Vás, občany Letovic a blízkého okolí,
o spolupráci. Pro výstavní expozice shromažďujeme například obrazy
starých Letovic (Vojtěch Páral, Milek Novohradský a další), pohlednice
a fotografie Letovic a místních částí. Máme také zájem o dary nebo
zápůjčku letovické keramiky – Mrázkovy keramiky, Pexiderovy a Josefa
Pěty. Někdy se v našich domácnostech, na půdách či fotoalbech a různých dokumentech nachází historické poklady. Pokud byste chtěli nově vznikajícímu muzeu nějaký předmět darovat či zapůjčit, napište nebo zatelefonujte na níže uvedené kontakty.
Předem Vám všem děkuji za vstřícnost a ochotu.
Kontakt: info@mks-letovice.cz, telefon: 774 497 437
Mgr. Jana Trubáková, ředitelka MKS Letovice

KULTURNÍ PŘEHLED
Ohlédnutí za tanečními kurzy Letovice 2017 na fotografiích Petra Švancary
Taneční kurzy v Letovicích pod laskavým i pozorným okem tanečních mistrů Aleny a Jiřího Míšenských
skončily. Do tajů tanečních kroků bylo zasvěceno 35 párů z Letovic a blízkého okolí. Věřím, že si hodiny
strávené na parketu společenského sálu všichni náramně užili. A tak – hudba dozněla, vklouzli jsme opět do
všedních dnů. Atmosféru tanečního reje nám přibližují fotografie Petra Švancary. Ale vězte – taneční 2018
jsou nám opět zase o něco blíže...
Mgr. Jana Trubáková

… tentokrát s paní Dagmar Lžíčařovou
Pro rozhovor do březnového čísla Letovického zpravodaje jsem se rozhodla oslovit kochovskou rodačku paní
Dagmar Lžíčařovou. Paní Lžíčařová je předsedkyní osadního výboru Kochova, studentkou konzervatoře oboru
hry na klavír, učitelkou hudby v ZUŠ Letovice a spolupracuje hned s několika místními pěveckými sbory. Jak lze
všechny tyto činnosti stíhat, starat se o rodinu a zároveň
mít čas i pro sebe? Paní Lžíčařová nám na to prozradila
svůj tajný recept.
Paní Lžíčařová, jak jsem již zmínila, jste rodačkou
z Kochova a zároveň i předsedkyní jeho osadního výboru. Představte nám prosím trošku tuto obec, která
tvoří součást Letovic a přesto ji mnozí třeba tak úplně
neznají.
„Kdo Kochov nezná, tomu doporučuji vyrazit na procházku, anebo sednout na kolo a vydat se po
cyklostezce či turistické trase, která obcí prochází. Stručně mohu o Kochově říci, že leží asi čtyři kilometry severozápadně od Letovic, v údolí Kochovského potoka. Dominantu obce tvoří kostel sv. Jiří ze
13. století a také budova bývalé školy, postavena v roce 1896. Nyní budova slouží jako knihovna. Je
zde také sál, ve kterém se konají různé kulturní akce, a ve kterém je zázemí osadního výboru.“
Co přesně obnáší funkce předsedkyně osadního výboru ve vesnici o necelé stovce stálých obyvatel?
„Funkce předsedy osadního výboru mě nijak výrazně nevysiluje, snad pouze časově. Dohlížím na
práce, které se v Kochově provádějí. Někdy řeším havárie inženýrských sítí, nevyvezené kontejnery,
opravy veřejného osvětlení atd. Společně s dalšími členy výboru, přáteli a místním sborem dobrovolných hasičů pak pořádáme různé kulturní, společenské a sportovní akce. Všem, kteří se na kulturním
životě naší obce podílejí, patří velký dík, bez nich by to nešlo.“
Vím, že skvěle stíháte i péči o svoji rodinu a zároveň jste se pustila i do náročného studia konzervatoře. Jak těžké bylo se pro studium s tolika jinými závazky rozhodnout?
„Pro studium na konzervatoři jsem se rozhodla nějak spontánně. Několik let jsem byla doma a starala se o svou maminku. Řekla jsem si, že bych při té péči mohla zkusit školu dodělat. Byl to vždy můj
velký sen, i když jsem předtím pracovala jako prodavačka. Děti už byly v té době velké, studovaly na
střední škole a nepotřebovaly tolik mé péče jako dřív. Začala jsem pomalu oprašovat skladby, které
jsem znala již dvacet let a připravovat se na zkoušky. S teorií mi pomohla kamarádka a teď i kolegyně,
paní učitelka Maruška Nečasová. Momentálně jsem ve čtvrtém, maturitním ročníku konzervatoře
v Pardubicích. Za studiem hry na klavír tam jezdím každý pátek.“

Zároveň Vás studium konzervatoře dovedlo k jiné, nové životní etapě, učitelky v ZUŠ Letovice.
Jaký mají dnešní děti k hudbě vztah? Splňuje tato profese představy, které jste o ní měla?
„Ano, to je pravda, začala nová etapa mého života – práce učitelky hudby. První rok jsem jen doprovázela na klavír dětské sbory Sluníčko a Carmina. Postupně jsem dostávala do úvazku více a více dětí,
které učím hrát na klavír a elektrické klávesy. Momentálně dělám ještě korepetorku nebo doprovázím
žáky mých kolegů a někdy i sbor Cantamus. Práce s dětmi mě moc baví a velice mě naplňuje. Je to vždycky hřejivý pocit, když je naučím hrát nové skladby. Každý žák je originál. Někdo má, jak se říká, „talent
od Pána Boha“ a vše se učí lehce, jinému musím zase věnovat více času. Cvičit se ale samozřejmě musí
vždy!“
Velkou část svých koncertů odehrajete v kostele na varhany. Jak se na takové koncerty připravujete? Přeci jen je něco jiného hrát na piano a něco jiného na velké kostelní varhany.
„S koncerty u nás v kostele jsem začala před pár lety. Pravidelně hraji na Noci kostelů a na tradičních červnových a adventních koncertech. Hraji společně se spolužačkami z konzervatoře a také kamarádkami od nás z Kochova. Tvoříme bezvadně sehraný tým. Bohužel to všechno vyžaduje hodně
času. Hraní běžně věnuji několik hodin denně. Před koncertem je potřeba ještě přitvrdit. S holkama
z konzervatoře zkoušíme v Pardubicích, většinou brzy ráno. S kochovskýma se kolikrát potkáme zase
až večer u mě doma. Tímto také moc děkuji mému manželovi a celé rodině, že mě podporuje a umožňuje mi tvořit něco tak úžasného. Jak jsi zmínila, doprovázím také na varhany. Je to můj srdcový nástroj.
Hrávám na ně při mších, na pohřbech i na svatbách. Ráda bych zmínila, že vloni v říjnu nás oslovil pan
farář z Vítějevsi. Přál si koncert v tamním kostele u příležitosti opravy varhan a my si to moc užili, bylo
to, myslím nejvíce srdcové. Původně jsem chtěla studovat právě hru na varhany, ale profesoři dali přednost studiu hry na klavír. Hrát na varhany není zas takový rozdíl jako na klavír, ale je to těžší. Hraje se
i nohama, každou rukou hraju na jiné klávesnici a k tomu přepínám rejstříky.“
Co plánujete do budoucna a kam si vás můžeme v nejbližší době přijít poslechnout?
„V dubnu proběhne Učitelský koncert, kde bych chtěla vystoupit buď sólově, nebo doprovodit některého z mých kolegů či kolegyň. Další koncerty v kostele pak plánuji snad na červen. Minulý rok jsem
převzala po Miloši Krejsovi ještě sbor Vlastimil z Vanovic, kde působím jako sbormistryně a korepetorka. Je to nádherná práce a moc mě baví. Vystupujeme na různých slavnostech a na jarních i vánočních koncertech. Od loňska jsem také členkou kapely Paleta band, hrajeme swing, blues, country a třeba
i lidové písně. Vystupujeme například na BiGy Festu, v restauraci Dermot a každou první neděli v letních měsících na Burze na zámku.“
Na závěr bych Vás chtěla poprosit možná o malou radu pro naše čtenáře. Mám pocit, že jste vždy
plná optimismu a nebojíte se zdolávání velkých cílů? Jak to jen děláte?
„Skloubit práci učitelky, studium na konzervatoři, hraní, koncertování a také péči o maminku a rodinu není vůbec lehké. Ale připadá mi, že to tak musí být. Jsem asi ráda stále v poklusu, ráda se směji
s přáteli a rozdávám radost. Všem bych chtěla doporučit, aby v životě dělali to, co je baví, aby se nebáli
si splnit svůj sen v každém věku, a hlavně, aby je práce naplňovala tak, jako třeba mě!“
Ptala se Květa Felklová

PŘEHLED BŘEZNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ
PO CELÝ BŘEZEN
Březen – měsíc čtenářů, Knihovna Letovice, tel.: 516 474 225
20.00 hodin

4.

Jarní ples ZUŠ Letovice
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 203
18.30 hodin

8.
16.

Sólové housle Milana Al-Ashhaba
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
19.00 hodin
Tři v háji – divadelní představení – Divadlo Artur Praha
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
20.00 hodin

18.

Ples sportovců
Kulturní dům Letovice, tel.: 775 292 443
18.00 hodin

23.

Jak se dělá rozhlas – beseda s ČRo Brno
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
15.00 hodin

Velký dětský maškarní karneval

25.

Inka Rybářová, klaun Rybička, kouzelník Luky a mažoretky VO CO GOU Letovice
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
19.00 hodin

Kniha, přítel člověka

30.

beseda s knihkupcem Vráťou Ebrem a písničkářem Pepou Štrossem a synem
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

Březnové slunce má krátké ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřky.
Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby měl zmrznout.

Myšlenka k zamyšlení
Život je jako kniha. Hlupák ji jen roztržitě prolistuje, ale moudrý člověk ví,
že si ji může přečíst jen jednou.

Letovičtí skauti a skautky
Vás zvou na již 3. ročník

SKAUTI VŠEM
kdy: v neděli 2. dubna 2017 od 14.00 hodin
kde: MKS Letovice
co: scénky, čajovna, občerstvení, promítání fotografií,
„život na táboře“ a další
PŘIJĎTE SE ZASMÁT, OCHUTNAT DOBRÝ ČAJ
A DOZVĚDĚT SE NĚCO O SKAUTECH VE VAŠEM MĚSTĚ.
Pečete nejlepší štrůdl pod sluncem?
Přijďte s ním soutěžit o KUCHAŘKU!
Těšíme se na Vás!

DOMEČEK
www.materske-centrumdomecek.webnode.cz

Centrum pro rodiče prarodiče a děti
Tyršova 2, Letovice
domecekletovice@seznam.cz
Kontakt a bližší info
773 642 678, 721 071 587

ÚTERÝ, ČTVRTEK: 9.00 – 11.00 hodin HERNA
ČTVRTEK: 16.00 – 17.30 hodin ŠNEČCI – nejmladší družinka skautů – děti ve věku 0 – 5 let s rodiči

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
Čtvrtek

14.30 – 18.30 hodin
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

Letovičtí studenti stavební průmyslovky druzí v ČR
Zaujali děkana ČVUT v Praze
Masarykova střední škola Letovice uspěla na prestižní soutěži Hala roku Junior 2017.
Soutěž každoročně pořádá pro střední školy celé republiky České vysoké učení technické v Praze. Letos se soutěže zúčastnilo 35 družstev. Zadáním bylo postavit z dřevěných
lišt konstrukci hangáru pro vzducholoď. Konstrukce se při soutěži zatěžuje a vyhrává ta, která je nejlehčí
a unese přitom největší zatížení.
Všichni samozřejmě jeli do Prahy vyhrát, a to nejen proto, že pořadatelé mezi vítěze rozdělovali
mimo diplomů i třicet osm tisíc korun. V obrovské konkurenci středních škol naše dvě družstva obsadila skvělé druhé a čtvrté místo. První místo si odnesli studenti ze stavební průmyslovky z Plzně. Za
námi pak zůstala všechna družstva z Prahy a také průmyslováci z Hradce Králové, Tábora či Liberce.
Soutěž byla vzrušující, zažívali jsme po celý den obrovské emoce, nervozitu, viděli upřímné a nefalšované slzy, když se konstrukce při zatěžování předčasně družstvu zřítila, na druhé straně zase radost a nadšení z úspěchu.
Na soutěži jsem byl vlastně jen divákem
a fotografem, ale pro sedm našich maturantů oboru pozemní stavby také manažerem,
psychologem, částečně zastupujícím rodičem,
starším kamarádem a někdy i učitelem.
Obdivoval jsem po celou dvouměsíční dobu přípravy modelů na soutěž schopnost
našich studentů hledat nejoptimálnější konstrukční řešení zadání, připravenost řešit potíže formou kompromisů a hledáním konsenzu, být trpěliví, jejich odvahu začít znovu od
začátku (vyrobili a dokončili celkem 5 modelů, které stále vylepšovali a až s těmi posledními byli spokojení), odpovědnost ke svému
okolí i odhodlanost dotáhnout věci do konce.
Děkan ČVUT byl našimi studenty nadšen
a oslovil je s nabídkou studia na stavební fakultě v Praze, na mě pak směřoval jeho dotaz kdeže vlastně „ta Letovice je“.
Velké díky patří vedení školy za podporu
a soutěžícím za skvělou reprezentaci naší
školy.
Ing. Jan Pořízek,
učitel odborných předmětů stavooborů

Mistr ČR v cyklistice studuje v Letovicích
Dominik Prudek, student 2. ročníku oboru Nábytkářská a dřevařská výroba Masarykovy střední školy Letovice, dosáhl obdivuhodného úspěchu. Stal se mistrem České
republiky v cyklistice. Rozhovoru s úspěšným mladým sportovcem se ujala jeho spolužačka Sára Špinarová.
V kolika letech jsi poprvé sedl na kolo?
„Jezdím od dvou let díky tátovi, který byl dříve
také cyklistou. De facto jsem s kolem prožil celý
svůj dosavadní život.“
Vzpomínáš si na svůj první závod?
„Můj první závod se odehrál v rámci soutěže
pořádané Pivovarem Černá Hora. Skončil jsem
tehdy šestý a bylo mi šest. Vítězství se dostavilo
hned na druhém závodě v Bořitově.“
Co považuješ za svůj největší sportovní
úspěch?
„První místo ve sprintech na mistrovství republiky a třetí místo loni v kategorizačně nerozděleném závodě také na mistrovství české republiky.“
Zažil jsi při provozování cyklistiky i těžké
chvíle?
„Jednou z nich byla srážka s autem těsně před
závody v Německu, ze které jsem naštěstí vyvázl
jen se sedřenou polovinou obličeje.“
V jakém terénu se soutěže odehrávají?
„Závodí se podle charakteru soutěže v terénu, který je pořadateli předem nadefinován. Fyzicky náročný terén bývá kopcovitý, se skalnatými hřbety a údolími, jindy je téměř rovinatý. Osobně preferuji
les a jízdu na horském kole.“
Kolik kilometrů najezdíš za sezónu?
„Pohybuje se to kolem 18.000 kilometrů. Na silnici najezdím cca 25.000 kilometrů.“
Kolo je drahý koníček, kde na to bereš peníze?
„Soustředění, startovné a ubytování mi platí tým. Zbytek mi pomáhají hradit sponzoři, jedním
z nich je například Gatema, s.r.o. Boskovice.“
Kolik vlastníš kol?
„Horská kola mám dvě. Jedno celoodpružené a druhé pevné. Pak dvě cyklokrosová a zároveň na
nich jezdím i na silnici.“
Prozradíš nám svůj největší sportovní sen?
„Stát se mistrem světa a poměřit své síly se světovými cyklisty na Olympiádě.“
Děkuji za rozhovor.
Popřejme Dominiku Prudkovi, mistru ČR v cyklistice, hodně radosti, štěstí a úspěchů na jeho cestách na kole i v životě.
Sára Špinarová, studentka MSŠ Letovice

Pirátský maškarní karneval
Maškarní karneval Letokruhu se letos nesl v duchu pirátů a námořníků. Na úvod
Jack Sparrow ukázal všem přítomným princeznám, čertíkům, zebrám, malým pirátům i ostatním maskám svůj poklad plný zlaťáků a ten si celé odpoledne pečlivě
hlídal. Nechyběly tu pirátské písničky, proběhly zajímavé soutěže a malí tanečníci a tanečnice předváděli vynikající výkony.

Letocraft na doma
Od pololetí Letokruh nabízí dětem unikátní službu. Zpřístupní veřejnosti unikátně navržený Minecraft
server, který obsahuje spoustu úžasných týmových i samostatných miniher, které děti a mládež zabaví na spousty hodin. Po přihlášení se v aplikaci Můj Letokruh a zaplacení částky 150 Kč dostanou
děti svoje osobní přístupové jméno a heslo, které jim umožní po dobu půl roku využívat tento server.
O server se po celou dobu bude starat správce, na kterého obdrží všichni pro případ potřeby kontakt.
Server se také bude neustále rozšiřovat, aby mohl nabídnout více a více možností.

Úspěšní mladí stolní tenisté
Už delší dobu se mladí hráči stolního tenisu z Letokruhu, reprezentující město Letovice, drží na nejvyšších příčkách na okrese. V letošním roce máme po úspěšných okresních přeborech hned trojnásobné zastoupení v krajském turnaji, kde budou tři z našich hráčů reprezentovat okres Blansko. Jedná
se o Martina Andrleho, který startuje v kategorii dorostu, Matyáše Plška, který startuje v kategorii starší žáci a v kategorii mladších žáků je to Erik Horváth. Z kluků máme velkou radost a držíme jim palce.

Nabídka letních táborů
Na www.svcletovice.cz byla zveřejněna nabídka pobytových i příměstských táborů na léto 2017. Současně bylo spuštěné přihlašování. Všechny tábory mají omezenou kapacitu, proto neváhejte s přihlašováním, i když je ještě zima. Doufáme, že si z pestré nabídky vyberete.

Akce na měsíc březen
3. 3. 2017 (Pá) První filmový večer v Letokruhu
Promítání filmu pro celou rodinu „Cesta do fantazie“. Začátek v 18 hodin. Pohádkový příběh světoznámého japonského animátora. Vstupné 50 Kč. Na závěr malé pohoštění a výtvarná dílna inspirovaná filmem.
13. 3. 2017 (Po – jarní prázdniny) Zájezd do Aqualandu Moravia
Oblíbený zájezd do ráje tobogánů a skluzavek v Pasohlávkách. Sraz účastníků v 8 hodin v Letokruhu,
předpokládaný návrat v 17 hodin. Doprava pronajatým autobusem. Zájezd je vhodný i pro neplavce,
zkušený pedagogický a odborný dohled zajištěn. V ceně 390 Kč /dítě je doprava, vstup, pojištění. Je
možnost za 76 Kč přiobjednat dětem oběd – smažený sýr, hranolky, tatarka. Přihlášky přijímáme do
8. 3. 2017 a do naplnění kapacity autobusu.
14. – 17. 3. 2017 (Út – Pá jarní prázdniny) Příměstský tábor „Sportovní čtyřboj“
Vždy v 8 – 16 hodin v Letokruhu. Každý den jiný sport. V úterý bruslení, ve středu plavání v Boskovicích,
ve čtvrtek v tělocvičně Kin-ball a míčové hry, v pátek bowling na Havírně v Letovicích. K tomu spousta
her, tvoření a zábavy. V ceně 760 Kč /4 dny je vstupné, doprava, materiál, oběd každý den, pitný režim,
pojištění. Přihlásit se lze i na jednotlivé dny, a to za 210 Kč /den. Přihlášky přijímáme do 8. 3. 2017.
Text: Zuzana Musilová, foto: Ivona Kubíková

Polévka pro chudé a bohaté
Vážení a milí občané Letovic,
dovolte mi shrnout výsledky dobročinné akce s názvem „Polévka pro chudé i bohaté 2016“, kterou
letos na Štědrý den pořádal náš zapsaný spolek PaLetA společně s hotelem Dermot, který pro vás
při-pravil téměř 100 litrů hrstkové polévky.
Jménem celého spolku bychom chtěli poděkovat hotelu Dermot za úspěšnou spolupráci, dále pak
muzikantům za hudební kulisu, skautům za obstarání Betlémského světla a jmelí, Sboru dobrovolných hasičů Letovice za pomoc s organizací a cukrárně Delikas za vánoční cukroví. Ale především
bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným, kteří jste přispěli k tomu, že se vybrala rekordní částka
ve výši 29.200 Kč, a to včetně sponzorských darů od společnosti Art Reklama, s.r.o. a Letovické strojírny, s.r.o.
Vybraná částka byla rozdělena, na základě domluvy se sociální pracovnicí MěÚ Letovice paní Věrou Dvořáčkovou, následujícím způsobem: 15.000 Kč bylo předáno rodině pana Lubomíra Poláčka za
účelem koupi invalidního vozíku, 10.000 Kč bylo předáno rodině Anežky Hladilové na pokrytí nákladů
za rehabilitaci a zbylých 4.200 Kč bylo předáno rodině Prudilových na nákup lůžkovin pro „letovická
trojčátka“.
Závěrem bychom ještě chtěli dodat, že nás velmi mile překvapil přístup i samotných potencionálních obdarovaných, kteří projevovali solidaritu navzájem tak, že se zřekli daru ve prospěch druhého.
Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným a budeme se těšit na příští rok.
Za spolek PaLetA, z. s. Ivana Královcová

Tříkrálová sbírka 2017
I přes třeskuté mrazy se skupinky statečných koledníků vydaly do ulic Letovic, Jasinova a Kladorub,
aby podpořily tradiční Tříkrálovou sbírku. Kvůli počasí a chřipkové epidemii se nás sešlo o něco méně
než v minulých letech, ale to nám neubíralo na nadšení. A právě díky tomuto nadšení se nám v letošním roce podařilo vybrat krásných 77 282 Kč!
Všem dobrovolníkům /koledníkům a lidem, kteří na Tříkrálovou sbírku přispěli, moc děkuji!
Ráda bych zmínila, že bohužel není v našich silách ani možnostech obejít s pokladničkami celé Letovice, přece jen nejsme úplně malé město. Vše závisí na počtu dobrovolníků a jejich vlastní iniciativě. Každý rok jsem nadšená, kolik se najde skvělých a ochotných lidí, kteří se do sbírky dobrovolně zapojují a věnují svůj čas a energii na podporu dobré věci a nic za to neočekávají nazpátek. Jsem ovšem
velmi ráda i za lidi, kteří nám s úsměvem otevřou své dveře a třeba koledníky obdarují nějakou sladkostí či horkým čajem. Velmi si této podpory vážíme.
Bližší informace o využití sbírky naleznete na stránkách Oblastní charity Blansko – www.blansko.
charita.cz.
Do nového roku přeji Vám všem mnoho pohody a úspěchů!
Jana Bušová, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Letovice

Farní ples 2017 – poděkování
Děkujeme všem pomocníkům z řad farníků, bez kterých bychom ples nemohli uspořádat. Za vytvoření jedinečné atmosféry děkujeme kapele Špunt, taneční skupině z Újezdu u Brna a paní Lence
Jandové. Velké díky patří i všem sponzorům.
Výtěžek z letošního plesu bude použit na podporu skautského a farního tábora a na pouť letovické mládeže na celostátní setkání v Olomouci.
Těšíme se na viděnou opět za rok!
Organizační team Farního

Hvězdná obloha v prvním jarním měsíci
Kdo nemá rád zimu, určitě se zaraduje. Přichází měsíc březen, ve kterém, obrazně řečeno, si podají
ruce zima a jaro. Zima odchází a jaro nastupuje svou čtvrtroční vládu. Také na obloze se tato skutečnost projeví. Zimní souhvězdí se stahují do západní části hvězdné oblohy spolu s Mléčnou dráhou. Jarní obloha nabídne souhvězdí Blíženců, Raka, Lva, Jednorožce, Hydry, Poháru. Tato souhvězdí uvidíme
při pohledu na oblohu směrem k jižnímu bodu. Vyberme si z nich pěkné souhvězdí Blíženců (Gemini).
Je to tzv. zvířetníkové souhvězdí, které částečně leží v Mléčné dráze. Má přibližný tvar obdélníku s jasnými hvězdami Castor a Pollux. Jasnější Pollux je osamocený oranžový obr s jasností 1,1 mag a vzdáleností 34 ly. Castor patří k nejzajímavějším hvězdám oblohy, má jasnost 1,6 mag a je od nás vzdálena
52 ly. Je to šestihvězda složená ze tří těsných dvojhvězd. Nedaleko hvězdy Propus můžeme nalézt otevřenou hvězdokupu M 35, kterou můžeme spatřit i pouhým okem. Obsahuje 200 hvězd a je vzdálena
2 800 ly. V blízkosti Castora se nachází radiant meteorického roje Geminid. Roj pozorujeme od 7. do
19. prosince, maximum 13. 12.
Podle báje byla Kastor a Pollux dvojčata, synové nejvyššího boha Dia a spartské královny Ledy.
Říkalo se jim „nebeská dvojčata“. Kastor vynikal v lukostřelbě a krocení divokých koní, Pollux byl výborným zápasníkem. Oba bratři se zúčastnili plavby na moři pro zlaté rouno. Jednoho dne vypukla
strašlivá vichřice a bouře. Pěvec Orfeus při bouři hrál na svou kouzelnou harfu a prosil bohy o pomoc. Bouře ustala a na čelech obou bratří se rozzářily jasné hvězdy. Od té doby je námořníci považovali za své ochránce. Oba bratři se měli velmi rádi, a když jeden umřel, druhý nechtěl žít. Bůh Zeus
je proto proměnil v souhvězdí zvané Blíženci a uvedl na oblohu, aby zde na věky zářili.
Ve dne na obloze září Slunce, které nás zvláště v březnu zajímá. Při svém pohybu po obloze dosáhne světový rovník, což zaznamenáme 20. 3. V tento den v 11:28 h Slunce vstupuje do znamení
Berana, začíná astronomické jaro a jarní rovnodennost. Sluneční azimut dosáhne hodnoty 91°, den
trvá přibližně stejně dlouho jako noc. Dne 20. 3. vyjde v 6:03 h a zapadne v 18:13 h (což platí pro 50°
rovnoběžky). Pro pozorovatele v terénu platí, že Slunce vychází v bodě východním a zapadá v bodě
západním na obzorníku.
V březnu nastanou čtyři měsíční fáze: 5. 3. ve 13:00 h první čtvrt, 12. 3. v 16:00 h úplněk, 20. 3.
v 17:00 h poslední čtvrt a 28. 3. ve 4:00 h nov. Dvakrát v březnu nastane měsíční přízemí, a to 3. 3. v 9:00 h
(369 095 km) a 30. 3. ve 14:00 h (363 874 km). Měsíční odzemí nastane 18. 3. v 18:00 h (404 612 km).
Viditelnost planet v březnu vypadá takto: Merkur ve druhé polovině měsíce večer nad západním
obzorem. Také nad západním obzorem večer v první polovině měsíce uvidíme Venuši. Mars (v Rybách)
najdeme večer nad západním obzorem. Tamtéž večer nízko nad obzorem najdeme planetu Uran (v Rybách). Jupiter v souhvězdí Panny září téměř po celou noc. Saturn je v blízkosti souhvězdí Střelce ráno
nízko nad jihovýchodním obzorem.
Pěkným zážitkem při pohledu na oblohu jsou konjunkce Měsíce a planet a také seskupení více
nebeských těles. Hned 1. 3. večer nastane seskupení Měsíce, Venuše a Marsu nad západním obzorem. Téhož dne ve 4:00 h proběhne konjunkce Měsíce
s Venuší a 2. 3. v 0:00 h konjunkce s Marsem. 14. 3. ve
21:00 h proběhne seskupení Měsíce, Jupiteru a hvězdy
Spiky. Další konjunkce: 20. 3. ve 13:00 h se Saturnem,
30. 3. v 18:00 h s Marsem. 29. 3. ve 13:00 h zaznamenáme seskupení Měsíce, Merkuru a Marsu.
Závěrem připomeňme změnu zimního času (SEČ) na
letní čas (SELČ) dne 26. 3. 2017. Posuneme ručku hodin
Blíženci
ze 2:00 h na 3:00 h.
Dr. Jaroslav Chloupek

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ

POZVÁNKA

březen 2017

Zasloužilé paní učitelky
z mateřských škol se opět sejdou

•

1. 3. 2017 – středa – 8.58 hodin
vlakové nádraží v Letovicích
Odjezd do Blanska na vycházku po blanenských
zajímavostech s panem Pavlem Svobodou.
Navazujeme na přednášku o Blansku,
která se konala v MKD.

28. 3. 2017
ve 14 hodin v restauraci Na Dvorku.
Děvčata, těším se!

Libuše Pfefrová, tel.: 732 939 526

•

8. 3. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Hrátky s pamětí zaměřené na znalosti
o významných ženách naší historie.
•

15. 3. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Beseda s Radkem Jelínkem
o jeho cestě do Japonska.

TJ SOKOL Letovice
Vás srdečně zve na

Sportovní ples

•

18. 3. 2017 – sobota – 15.15 hodin
náměstí v Letovicích
Zájezd do Brna na operu Tosca.
Cena vstupenky 370,– Kč.
Přihlášky a platba u paní Anežky Píglové
při akcích v MKD.
•

22. 3. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Každoroční akce pro Diakonii Broumov
„Průvan ve skříni“.
Darujte obnošené šatstvo a další věci
denní potřeby na charitativní účely.

18. 3. 2017 od 20.00 hodin
v MKS – kulturním domě.
Čeká Vás velmi bohatá tombola,
ocenění nejlepších sportovců
jednotlivých oddílů.
Petr Novotný,
předseda TJ Sokol Letovice

•

29. 3. 2017 – středa – 8.58 hodin
nádraží v Letovicích
Odjezd vlakem do Brna, kde navštívíme
Romské muzeum, kde se seznámíme s romskou
kulturou a prohlédneme si výstavu šperků.
•

Připravujeme:
19. 4. 2017 – zájezd za nepoznanými krásami
Moravy. Zámek Milotice, město Kyjov.
•

21. – 26. 5. 2017 – ozdravný pobyt v Jablonném nad Orlicí. Informace u Jany Pitnerové,
přihlášky u Anežky Píglové.

Agrocentrum Ohrada ve Vískách chystá

TRADIČNÍ
ZABIJAČKU
Hlavní prodej – sobota 4. 3. 2017,
ale můžete přijít ochutnat už v pátek.

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z.s.

POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A ZP SPOLUOBČANY

V RÁMCI OSLAV 15 LET ČINNOSTI NSZdP
VE STŘEDU 15. BŘEZNA 2017 VE 14.00 HODIN
V MKS – KULTURNÍ DŮM LETOVICE
POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTA
A PODPORY NADACE MĚSTA LETOVICE

V ÚTERÝ 21. BŘEZNA 2017
POZOR ZMĚNA TERMÍNU A PROGRAMU

VESELÉ ODPOLEDNE
PLNÉ HUDBY A ZÁBAVY
S OSLAVOU SVÁTKU ŽEN

PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY,
PÁRY A VÍŘIVÉ KOUPELE
ODJEZD BUDE:
14.20 hodin – KOVOŠROT
14.25 hodin – NÁMĚSTÍ
14.30 hodin – BYTOVKY
14.35 hodin – TYLEX
PROGRAM ODPOLEDNE ZAČÍNÁ V 15.45 HODIN

NA PROGRAMU BUDE:
- SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
- VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ LETOVICE
- POZDRAVENÍ JANA GRYGARA ŽENÁM
- HOUSLOVÝ SOUBOR
BOHEMIA CLASSIC QUARTET
- VYSTOUPENÍ SOUBORU
„CHALUPOVY SESTRY“
- NA ZÁVĚR HRAJE HUDEBNÍ SESKUPENÍ „KLIPT“
www.novesdruzenizp.cz

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z.s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A VŠECHNY ZÁJEMCE
Z ŘAD SPOLUOBČANŮ
PŘEDNÁŠKU NA AKTUÁLNÍ TÉMA

JAK ZDRAVĚ ŽÍT
ANEB
JDEME ZDRAVÍ NAPROTI
PŘEDNÁŠET BUDE
MGR. ZDEŇKA STÖHROVÁ
PŘEDNÁŠKA SE KONÁ
VE STŘEDU 22. BŘEZNA 2017
V MKS – KULTURNÍ DŮM LETOVICE
OD 17.00 HODIN
AKCE SE KONÁ V RÁMCI PROJEKTU
„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
SRDEČNĚ ZVE VÝBOR NSZdP LETOVICE
www.novesdruzenizp.cz

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V AQUAPARKU KUŘIM

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY MěÚ LETOVICE
A V RÁMCI PROJEKTU „ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO U RAŠOVSKÉ LENKY
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z.s.
POŘÁDÁ POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA ZDRAVÍM
VE ČTVRTEK 30. BŘEZNA 2017

BRNĚNSKÉ ZAJÍMAVOSTI
PROGRAM ZÁJEZDU BUDE:
- NÁVŠTĚVA BRNĚNSKÉ HVĚZDÁRNY – PLANETÁRIA
- PROHLÍDKA KOSTELA SV. JAKUBA S PRŮVODCEM
- PROHLÍDKA MAHENOVA DIVADLA S PRŮVODCEM
- OKRUŽNÍ JÍZDA RETRO „ŠALINOU“

ODJEZD AUTOBUSU BUDE:
6.15 hodin – NÁMĚSTÍ
6.20 hodin – PRAŽSKÁ
6.25 hodin – BYTOVKY
6.30 hodin – TYLEX
ZÁJEZD SE KONÁ ZA PODPORY MěÚ LETOVICE
Přihlášky a informace u paní Soukupové
od 6. 3. 2017.
Tel.: 516 481 218, 724 113 356
www.novesdruzenizp.cz

PŘEDNÁŠKA
„Poraďte si s (n)emocemi“
Čtvrtek 2. 3. 2017 v 17.30 hodin
v klubovně I. NP. kulturního domu
v Letovicích, vstupné 70,– Kč
Jak reaguje naše psychika,
když je v zajetí negativních emocí?
Jak negativní emoce působí
na naše fyzické tělo?
Jak pod jejich vlivem vnímáme okolí
a jak okolí vnímá nás?
Jak nás ovlivňují životní programy
a přesvědčení, která se zdají být
„do kamene vytesána“
a přitom mají váhu „čerta na zdi“?
ZMĚŇTE SVŮJ ŽIVOT K LEPŠÍMU,
JDE TO!!! JAK?
Dozvíte se na přednášce...
a mnoho dalšího.
Na setkání se těší
David Bulva, terapeut energetické
psychologie & EFT, člen profesionálního
týmu terapeutů Institutu energetické
psychologie Z. KATAYAMA
Více info zde: www.terapie-svitavy.cz

PŘEDNÁŠKA
„REGRESNÍ TERAPIE
aneb
DO MINULOSTI NAŠICH DUŠÍ“
Středa 29. 3. 2017 v 17.30 hodin
v klubovně I. NP. kulturního domu
v Letovicích, vstupné 70,– Kč
Seznámíte se s terapeutickou metodou,
která umí vyřešit Vaše psychické i fyzické
problémy a zároveň Vás nechá poznat
hlubokou minulost, sahající
až do předchozích životů.
Poznáte techniku a princip terapeutické
práce regresní terapie, uslyšíte příběhy
z regresí a dozvíte se také, jak duše
vnímá smrt těla a to, co se děje potom.
Zjistíte, jak mohou duše zemřelých
a jiné astrální entity ovlivňovat
náš běžný život a co dělat pro to,
aby k tomu nedocházelo.
Samozřejmě bude prostor i pro Vaše dotazy!
Na setkání se těší
David Bulva, regresní terapeut
Více info zde: www.terapie-svitavy.cz

Městská rada Komunistické strany
Čech a Moravy v Letovicích
tímto co nejsrdečněji přeje
všem ženám všechno nejlepší,
mnoho štěstí a zdraví k jejich svátku,

Mezinárodnímu dni žen.
Tento svátek již tradičně slavíme 8. března.
Děkujeme Vám, ženy,
za každodenní práci, za milé pohlazení,
za hezká slova a za porozumění.

Ambulance pro veřejnost
v Nemocnici milosrdných bratří Letovice, p.o.
Gynekologie

Nefrologie

Ordinační hodiny: Pondělí 8.00 – 15.00 hodin,
Pátek 8.00 – 12.00 hodin (každý lichý týden)
Lékař: MUDr. Lucie Barošová
Tel. kontakt: 516 426 114
Sestra: Dagmar Kotoučková

Ordinační hodiny: Pátek 7.00 – 15.00 hodin
(sudý týden)
Lékař: Nemocnice Blansko
Objednání na tel.: 516 426 114 v ordinační
době.

Klinická logopedie

Rehabilitační ambulance

Ordinační hodiny: Úterý 7.00 – 14.00 hodin
Logopedka: Mgr. Ivona Vitouchová
Tel. kontakt: 516 426 108, 607 732 406

Ordinační hodiny: Úterý 8.00 – 13.00 hodin
Lékař: MUDr. Milan Kovanda, Ph.D.
Tel. kontakt: 516 426 114
Sestry: Jitka Jančová, Ludmila Winklerová

Ordinační hodiny: Pátek 7.30 – 11.30 hodin
a od 12.00 – 15.30 hodin
Lékař: MUDr. Nikola Bárková
Tel. kontakt: 516 426 108
MUDr. Jindřiška Dvořáková
Pacienti si musí donést doporučení k vyšetření na rehabilitaci od praktického či jiného
lékaře. Objednání k lékařce v ordinačních
hodinách rehabilitace. Pokud pacient přijde
mimo objednání, počká na ošetření.

Diabetologická ambulance

Rehabilitace pro veřejnost

Ordinační hodiny: Čtvrtek 7.00 – 11.00 hodin
Lékař: MUDr. Pavel Kokeš
Tel. kontakt: 516 426 108
Sestra tel. kontakt: 516 426 124

Rehacentrum Letovice s.r.o.
– cvičení fyzioterapeuta
Objednání na číslech:
605 298 418, 516 426 107
Ordinační hodiny:
Sudý týden:
Pondělí 8.00 – 15.30 hodin
Úterý
8.00 – 14.30 hodin
Středa 8.00 – 15.30 hodin
Čtvrtek 8.00 – 14.30 hodin
Pátek
8.00 – 15.00 hodin
Lichý týden:
Pondělí 8.00 – 15.30 hodin
Úterý 12.00 – 18.00 hodin
Středa 8.00 – 15.30 hodin
Čtvrtek 12.00 – 18.00 hodin
Pátek
8.00 – 15.00 hodin

Ortopedie

Interní ambulance
Ordinační hodiny: Čtvrtek 11.00 – 15.00 hodin
Lékař: MUDr. Marie Lýčková
Tel. kontakt: 516 426 108
Sestra tel. kontakt: 516 426 124

Urologická ambulance
Ordinační hodiny: Čtvrtek 6.30 – 11.00 hodin
Lékař: MUDr. Rastislav Šušol
Tel. kontakt: 516 426 114
Sestra: Jitka Pešlová

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin

Mimo výše uvedenou dobu je služba stomatologické LSPP zajištěna v Úrazové nemocnici Brno,
Ponávka 6, tel.: 545 538 111 – ve všední dny od 17.00 do 7.00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 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

Služby lékařů
3. 3. Dr. Přichystalová
10. 3. Dr. Hniličková

Nepřítomnost
Dr. Striová
3. – 10. 3.

17. 3. Dr. Kratochvílová
24. 3. Dr. Striová
31. 3. Dr. Šafránek

Dr. Šafránek
14. – 17. 3.

Zastupuje
Dr. Kratochvílová,
Dr. Šafránek
Dr. Kratochvílová,
Dr. 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 nepřetržitě v nemocnici Boskovice.

TJ SOKOL LETOVICE, z.s.
Rozpis turnajů a mistrovských utkání ve sportovní hale – březen 2017

MĚSTO LETOVICE

MĚSTO LETOVICE

zajistilo na

zajistilo na

in
pro občany města Letovice a místních částí

Městské lázně Boskovice
Doprava po vlastní ose.
Průkaz totožnosti alespoň jednoho člena rodiny
je vstupenkou do areálu.

Termín dalšího plavání:
25. března 2017 / 13.30 – 15.00 hodin
8. dubna 2017 / 13.30 – 15.00 hodin
22. dubna 2017 / 13.30 – 15.00 hodin

in
pro občany města Letovice a místních částí

Vyměním
cihl. 2+1 v OV,
zvýšené přízemí,
65 m² po celkové rekonstrukci
za větší byt nebo RD
+ doplatek v Letovicích.

Tel.: 739 944 762
NABÍZÍM
PRÁCI Z DOMOVA
na PC / NET, na VČ 7 – 10 tis. měsíčně,
na HČ – od 25 tis. měsíčně
Více info na:
www.podnikejzdomova.cz/urbankova1

Hledáme
obchodního zástupce
pro nátěrové hmoty
finského výrobce TEKNOS,
zastoupení na Moravě.
Nabízíme
dlouhodobou spolupráci,
zajímavé finanční ohodnocení.
Zkušenosti v oboru výhodou.
Nástup možný dle dohody
po absolvování pohovoru
a úvodního školení.
Životopis zasílejte s fotografií
na e-mail: barvy@finnproduct.cz

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

Hledám
ke koupi byt
v Letovicích.
Tel.: 722 119 151

Koupím
rodinný domek se zahradou
v Letovicích nebo v okolí Letovic.
Opravy nevadí, nabídněte prosím.

Tel.: 720 358 722

Koupím
garáž v Letovicích
Kontakt:
tel.: 777 061 357

Bezdrátový internet
(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.
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.: 733 110 863 Ing. Bronislav Lebiš
tel.: 605 830 328 Ing. Zdeněk Lebiš

PRODÁM PALIVOVÉ
DŘÍVÍ
MĚKKÉ + TVRDÉ
v délkách
2 m (pouze kulatina),
štípané délka 1 m rovnané,
štípané 30 – 40 cm sypané.
Hájenka Karlov, Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail:
zouharhonza@email.cz
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Tisk DTP centrum, v.o.s. SVITAVY • www.dtpcentrum.cz

Informace: MKS Letovice, Nová 71/1, tel.: 516 474 422, 516 476 785, mobil: 739 396 535

HRAJÍ: Bořek Slezáček, Genny Ciatti, Jindra Kriegel, Kateřina Petrová, Lucie Linhartová

Vstupné: předprodej 200,– Kč / na místě 250,– Kč
Předprodej vstupenek: MKS Letovice, Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mobil: 739 396 535, info@mks-letovice.cz

