říjen 2019

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci srpnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Dvořák Zdeněk
Nečasová Ilona
Klusáková Naděžda
Holková Olga
Jurnečka Jan
Sedláček František
Bušová Anna
Korbelová Ludmila
Mašterová Marie
Prudký Stanislav
Janek Josef
Matoušková Zdenka
Píšová Anna
Hejlová Julie

Urbánek Zdeněk
Koníček Oldřich
Lopourová Helena
Kovář František
Chmelařová Helena
Štrichová Olga
Sršeň Pavel
Rybářová Anna
Brtnický Bohumír
Pešková Dagmar
Červenková Dagmar
Pospíšilová Ludmila
Sedláková Božena
Kratochvíl Milan

Pospíšil Zbyněk
Kloudová Zdeňka
Vránová Marie
Ryzí Emilie
Palbuchtová Marie
Kosmák Antonín
Zoubková Vlasta
Bartáková Vlasta
Janek František
Brunnerová Jiřina
Hodycová Marie
Špačková Miloslava

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Dokoupil Miloslav, Boční, ve věku 89 let
Skalník Vlastimil, Zboněk, ve věku 90 let
Nezval Kamil, Bártova, ve věku 86 let
Müller Roman, Havírna, ve věku 34 let
Václavková Zdenka, J. Haška, ve věku 92 let

Čest jejich památce!

Dotační program 2020
Rada města Letovice schválila dne 28. 8. 2019 Dotační program města Letovice pro rok 2020, ve kterém jsou podporované oblasti: Tělovýchova a sport, Kultura a školství, Sociálně-zdravotní oblast,
Občanské a komunitní aktivity.
Dotace budou poskytovány na celoroční činnost žadatele, stejně tak na jednorázové, mimořádné
akce a nově na pořízení investičního movitého majetku. Každý žadatel smí nově podat 1 žádost do jedné
z oblastí podpory.
Způsobilými žadateli jsou fyzické osoby, příspěvkové organizace zřízené JmK, zapsané spolky, obecně
prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, společenství vlastníků se sídlem ve městě Letovice nebo
vykonávají celoroční činnost na území města Letovice a jeho místních částí.
Termín pro podávání žádostí začíná dnem 1. 10. 2019 a končí dnem 30. 11. 2019.
Letos se budou nově odesílat žádosti v elektronické podobě, více informací naleznete na internetových stránkách poskytovatele www.letovice.net/samosprava/dotacni-program-granty-mesta nebo telefonicky na čísle 516 482 220, případně osobně u vedoucí finančního odboru.
Dovolujeme si vás pozvat dne 7. 10. 2019 v 16.00 hodin na informativní schůzku ohledně změn
a možností dle nového Dotačního programu pro rok 2020. Budete seznámeni s novou elektronickou verzí podání a vyúčtování žádosti, s novou možností dotace na pořízení investičního majetku, dále budou
blíže vysvětleny časté dotazy ohledně uznatelných a neuznatelných výdajů. Setkání proběhne v zasedací
místnosti MěÚ Letovice (2. patro).
Ing. Věra Odehnalová, vedoucí finančního odboru

Vážení občané,
jsem velmi rád, že se podařilo opravit křižovatku u ulice Nerudova. Zároveň oznamuji, že rada se shodla na tom, že oprava ulic Nerudova a Mánesova bude rozpočtově připravena na příští rok. To znamená, že jsme rozhodli a začíná se pracovat na projektové dokumentaci. Další dokončená oprava proběhla na ulici Bártova, kde se opravil propad komunikace. Bohužel to vypadá na velmi závažný
problém s dešťovou kanalizací po celé ulici a tento problém se bude nejspíš objevovat opakovaně.
Na ulici Komenského začala výstavba dvou bytovek. Celkem se jedná o 84 bytových jednotek. Pro
město Letovice z toho, kromě možnosti krásného bydlení, bude i benefit dvaceti parkovacích míst navíc přímo naproti škole. Takže ten, kdo bude chtít doprovodit děti až do školy, bude mít možnost důstojného parkování. Dále jsme zadali vypracovat projektovou dokumentaci na takzvané zastavení kiss
and ride na straně silnice blíže ke škole. Tam bude možno pouze zastavit, dítě vystoupí a jde ke škole,
nemusí přecházet silnici a řidič prakticky okamžitě odjíždí. Vybudováním těchto dvou dvoubytovek se
také vyřeší dopravní situace pro ty, co se potřebují otáčet a jet zpět.
V návaznosti na to se množí spousta fám a nepravd. Jednou z nich je, že se tam buduje nákupní centrum. Pravdou je, že jsme iniciovali setkání o možnosti vybudování nákupního centra. To nicméně ještě ani neproběhlo a bylo by neseriózní o tom teď mluvit. Jakmile bude nějaký aspoň trochu závazný
výstup z těchto jednání, budu vás o něm informovat.
Další výstavba, tentokráte rodinných domů, probíhá od stejné firmy v lokalitě Na Výsluní u Slatinky.
Vizualizace těchto staveb máte na přiložených obrázcích. V příštím čísle zpravodaje budou vizualizace
další bytové výstavby v Letovicích, a to konkrétně lokalita u zámku, dále pak lokalita ve „žlíbku“.
Velmi důležitá informace se týká opravy hráze přehrady. Stále to vypadá, že stavba bude zahájena
na podzim příštího roku a podle vyjádření generálního ředitele Povodí Moravy se bude dělat i odbahnění a oprava hráze. Je jasné, že se nevyhneme pohybu těžkých aut na ulici Česká. Za město vyjednáváme, aby byla frekvence průjezdů co nejnižší. Zároveň musí proběhnout pasportizace komunikace
a přilehlých objektů, aby byly firmou napraveny či proplaceny případné škody. S obyvateli České svoláme jednání a budeme je podrobně informovat. Pokud z jakéhokoliv důvodu stavba nezačne na podzim roku 2020, začne zase až za rok na podzim.
Neustále se ve mně odehrává boj, jestli reagovat na veřejná prohlášení pana Stejskala nebo na ty
zjevné lži a manipulace nereagovat. Na zastupitelstvu to opět bohužel přesáhlo všechny únosné meze.
Můžete si ho všichni pustit ze zvukového záznamu a udělat si vlastní obrázek. Od rozhodnutí, že něco
konkrétního chcete udělat, což vyžaduje stavební povolení, až do doby než kopnete do země, je to
v nejlepším případě rok a půl. Vzhledem k tomu, že po minulém vedení nezůstal na úřadě ani jeden
projekt, ani jedna věc, která by šla uchopit a okamžitě dělat, tak se ve všem začíná od nuly. Krásným
příkladem je právě ulice 9. května, o které pan Stejskal tvrdí, že ji připravovali oni. Pravda je taková, že
zadali, aby se na tom pracovalo a teprve po půl roce přišly na stůl varianty, jak to dělat, ale to už bylo
na radnici nové vedení. V únoru byla k dispozici projektová dokumentace a začaly povolovací procesy.
Jen na stanovisko z odboru dopravy jsme čekali téměř osm měsíců.
Na závěr bych rád poděkoval panu předsedovi letovických raketomodelářů, který pro nás uspořádal besedu s prvním československým kosmonautem Vladimírem Remkem. Všichni, kdo jste přišli, jistě potvrdíte, že to bylo velmi milé a zajímavé setkání s neuvěřitelně vitálním a skromným člověkem.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Rodinné domy,
lokalita Na Výsluní – Slatinka

Bytová výstavba,
lokalita Zlatá pole

Nárůst odpadů, jejich třídění a likvidace – to jsou témata, která v současné
době rezonují všude kolem nás. V polovině letošního roku vstoupilo město Letovice do Dobrovolného svazku obcí Malá Haná (DSO), aby na řešení těchto problémů nebylo samo. Technické služby Letovice tím ale samozřejmě nezanikají, jen
z jejich činnosti ubude starost o odpady, které svojí legislativou i ekonomikou
začaly jejich možnosti převyšovat.
Zpět ale k našemu členství v organizaci, ve které je v současné době přes 30
obcí regionu sahajícího od Městečka Trnávky po Lysice. Od listopadu letošního
roku převezme firma Technické služby Malá Haná vlastněná dobrovolným svazkem obcí formou nájmu starost o náš sběrný dvůr a od počátku příštího roku bude zajišťovat také svoz odpadů. Změna bude spočívat pouze v jinak barevných svozových vozech a pro některé části města ve změně svozového
dne. Velmi důležité pro budoucí nakládání s odpady a financování jejich likvidace je také jejich kvalitní třídění. Ve spolupráci se svazkem připravujeme žádost o dotaci na nové svozové nádoby na plast
a papír s tím, že by přibližně v polovině roku 2021 nahradily náš pytlový systém. O těchto změnách a dopadech na nakládání s odpady budete postupně informováni formou článků v tisku a také besed s občany, které připravujeme. K těmto krokům nás „nutí stát“, který dal obcím nůž na krk ve formě limitů
na třídění a kdo je nedodrží, bude platit výrazně vyšší poplatky.
Kromě směsného komunálního odpadu, papíru a plastů, ke kterým je možné přikládat také tetrapaky a drobný kovový odpad, bude samozřejmě pokračovat také svoz BIO odpadů. V letošním roce
jsme v letních měsících přistoupili na týdenní svoz, protože v minulosti bylo kritizováno, že BIO odpad
v létě v popelnicích zapáchá. Od září jsme se vrátili ke svozu 14dennímu. Hnědé popelnice neslouží
k úklidu zahrádek (hnědou popelnici plnou jablek má technika problém zvednout a vlastní plastová
popelnice tím značně trpí). Výrazně se zvedají náklady na uložení a nároky na ukládací plochy. Proto
v rámci města uvažujeme také o účasti v dotačním programu na domácí kompostéry, aby ti z vás, kteří
máte zahrádku, jste mohli tento BIO odpad využít a vrátit zpět do půdy ve formě domácího kompostu.
Radek Procházka, místostarosta města

Vycházky s radními
Vážení spoluobčané,
pro letošek plán splněn. Navštívili jsme každou ulici, fotili, zapisovali, třídili, posílali dál…, něco půjde
napravit dříve, něco později, neslibovali jsme modré z nebe, ale poctivou práci. Na nic se nezapomene.
Moc děkujeme všem, kteří jste nás podpořili ať už svojí osobní účastí či náměty nebo připomínkami a těšíme se na viděnou v roce 2020.
Začínáme (opět v dubnu) ve Třebětíně.
Daniela Ottová, Mgr. František Boček, členové Rady města Letovice

Veřejný internet v prostoru před knihovnou
V prostoru před knihovnou (bývalá ZŠ na Tyršově ulici, u busty Václava Havla)
je v současné době možné napojení na veřejný internet (bez hesla).

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 28. 8. 2019 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Hospodaření města za I. – VII./2019
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření příspěvkových organizací města za I. – VI./2019
6. Dotační program města na rok 2020
7. Složení inventarizačních komisí pro rok 2019, vyřazení majetku mimo inventuru
8. Program zasedání zastupitelstva města dne 12. 9. 2019
9. Výběrové řízení na pozici ředitel/ka Technických služeb Letovice, příspěvková organizace
10. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
11. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 6. 9. 2019 projednala body dle následujícího programu:
1. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 18. 9. 2019 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Hospodaření města za I. – VIII./2019
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření příspěvkových organizací města za I. – VI./2019, příprava rozpočtu na rok 2020
6. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
7. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
8. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na své schůzi dne 12. 9. 2019 projednala body dle následujícího programu:
1. Výběrové řízení „Letovice – místní komunikace v ul. 9. května“
2. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
4. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 12. června do 12. září 2019
5. Dispozice s majetkem města
6. Hospodaření města za I. pololetí roku 2019
7. Hospodaření příspěvkových organizací města Letovice
8. Různé
9. Diskuse
10. 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/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Informace pro držitele psů – povinné označování psů
Od 1. 1. 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území ČR mikročipem. Od tohoto data bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označen mikročipem.
Od 1. 1. 2020 by měl být na území ČR označen každý pes. Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tj. nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. Číslo mikročipu musí
být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (očkovací průkaz, pas psa). Cena mikročipu včetně jeho
aplikace činí cca 500 – 650 Kč.
V souvislosti s povinným čipováním psů Městský úřad Letovice vyzývá všechny držitele psů, kteří
nemají svého psa ohlášeného k místnímu poplatku ze psů, aby tak neprodleně učinili. Formulář k ohlášení je k dispozici na www.letovice.net /Úřad /Místní poplatky /Formuláře (finanční odbor) nebo v kanceláři č. 3.07 Městského úřadu Letovice (finanční odbor, 2. patro). Místní poplatek ze psů se platí ze
psů starších tří měsíců. Sazba poplatku se odvíjí od zóny a druhu nemovitosti, v níž má držitel psa trvalý pobyt a činí u prvního psa od 50 Kč do 600 Kč za kalendářní rok. Sazba poplatku za druhého a dalšího
psa je zvýšena o 50 %.
Dále upozorňujeme na povinnost každého držitele psa odklízet po svém psu exkrementy a jiné nečistoty, které pes způsobil. S případným požadavkem na umístění dalších stojanů se sáčky na psí exkrementy se obraťte na technický odbor městského úřadu (přízemí).
Finanční odbor

Péče o keřové porosty a stromy
Nastává podzim a s ním se blíží i doba tzv. vegetačního klidu, ten v našich oblastech obvykle začíná
prvním listopadem a končí posledním březnem. Je to období, kdy dochází k přirozenému útlumu fyziologických funkcí dřevin a omezení aktivity nejrůznějších živočichů. Proto je toto období vhodné k ořezu větví
a odstraňování celých stromů či keřových porostů.
Protože dřeviny tvoří důležitou součást životního prostředí, není možné je ořezat či pokácet jen tak. Legislativně toto upravuje Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení. Základem bezproblémového
dlouhodobého setrvání dřevin v městském prostředí je
náležitá péče, kterou je třeba jim věnovat, ať už vlastními
silami nebo s pomocí řady odborníků, kteří jsou v dnešní
době k dispozici.
Musíme si uvědomit důležitost přítomnosti zeleně v lidských sídlech (snižování teploty, koloběh kyslíku, snížení výparu, stín, biotop škály druhů živočichů, estetika …)
Pokud však nastane stav, kdy reálně hrozí riziko vzniku
Ošetření památné lípy v Babolkách – ořez
velkých
škod na zdraví či majetku, musí nutně dojít k odsuchých větví, obvodová redukce
a instalace dynamické vazby, rok 2019
stranění takového stromu.

O povolení ke kácení není třeba žádat pokud:
• Obvod kmene stromu ve výšce 1,3 m nad zemí je menší než 80 cm.
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• Plocha zapojeného porostu dřevin (koruny se dotýkají) je menší než 40 m .
• Se jedná o porost energetických dřevin nebo vánočních stromků.
• Se jedná o ovocné dřeviny rostoucí v zastavěném úze-

mí – plochy evidované v katastru jako zahrada nebo
zastavěná plocha a nádvoří.
• Je stavem dřeviny bezprostředně ohrožen život či
zdraví osob nebo hrozí škoda značného rozsahu, jde-li
tedy o tzv. kácení v krajní nouzi. Jedná se o aktuálně
vzniklý stav, např. po zásahu blesku, vichřice, silné námrazy… Ten, kdo kácení v tomto případě provede, musí do 15 dnů podat příslušnému orgánu ochrany přírody oznámení o kácení.
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
podává vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, případně jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka.
Orgán ochrany přírody může kácení nepovolit, v případném kladném rozhodnutí se ukládá náhradní výsadba ke
kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin
a následná péče až po dobu pěti let.
Žádost o povolení kácení je možné stáhnout na weStráň nad ulicí Na Lavičkách po těžbě
bových stránkách města www.letovice.net / úřad / formuláře /životní prostředí nebo vyzvednout v tištěné podobě v kanceláři Odboru výstavby a životního
prostředí na MěÚ Letovice.
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně kácení dřevin ať už na soukromých nebo městských pozemcích se obracejte na pracovníka zmíněného odboru:
Václav Štěpánek, 1. patro MÚ, mu.stepanek@letovice.net, 731 182 986

Podzim v lesích města
V závěru léta probíhaly v městských lesích ožiny ploch osazených v minulých letech. Až do doby,
kdy sazeničky odrostou nejrůznějším travám a bude jich na ploše dostatečný počet, je nutné stejně
jako na zahradách a polích plevel omezovat, aby mladé stromky dobře prospívaly. V letošním horkém
létě byl stín způsobený růstem trav a bylin vítanou pomocí k zadržení vláhy a pomalejšímu vysychání.
A k sečení se tak přistoupilo později než ve vlhčích letech. Nová legislativa nám umožňuje ponechat
vytěžené plochy delší dobu bez zalesnění, a to kvůli nedostatku sadebního materiálu a pracovníků.
Toto však není řešení, a proto se na podzim pokusíme alespoň na některé plochy vysadit nové mladé
stromky, které snad do budoucna vytvoří pestřejší a odolnější les. K tomu nám pomáhá příroda, když
se na několika lokalitách les sám obnovuje.
Na řadě míst s těžbou suchých stromů pomáhají občané a zajišťují si tak cenově dostupné dříví na
zimu. O aktuální nabídce porostů se dozvíte na webových stránkách nebo na výše uvedeném kontaktu.
Bc. Václav Štěpánek, referent životního prostředí MěÚ Letovice

Odpadové hospodářství v Letovicích nově!
Vážení občané, rádi bychom vás touto cestou informovali, jaké změny chystáme v odpadovém
hospodářství města. Česká republika patří v evropském průměru mezi země, kde se stále obrovské
množství odpadu skládkuje a minimálně využívá. Řada z vás si jistě také myslí, že nahrnout odpad do
jámy a zasypat, není zrovna vhodným řešením. Jedním z omezení, o kterém již řada z vás slyšela, je zákaz skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu od roku 2024. Připravovaný zákon
o odpadech plánuje postupné zdražování skládkování směsného komunálního odpadu a posléze jeho
zákaz skládkování. To by mohlo pro naše město znamenat zvýšení nákladů na odpadové hospodářství
o desítky až statisíce korun, které by město muselo promítnout do výše poplatku za odpady, který každoročně hradíte.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli jít společně s okolními obcemi a městem Velké Opatovice do
úpravy obecních systémů nakládání s odpady. Naším cílem je co nejvíce snížit množství směsného
odpadu, který bude v budoucnu obce a města stát nemalé náklady a bude tvořit nejdražší složku nákladů na odpady. Jak toho dosáhnout? Odpověď je jednoduchá. Co nejvíce třídit!
Pokud se nám podaří z odpadu, který nyní končí v černých popelnicích, vytřídit co nejvíce druhotných surovin, za které obec dostane zaplaceno, nebude nutné razantně zvyšovat místní poplatek. Papír, plast, sklo i kovy jsou suroviny, z nichž lze vyrobit ještě spoustu nových věcí a je škoda je bez užitku
zahrnout do země. Stejně tak biologicky rozložitelný odpad do popelnic na směsný odpad nepatří.
Proč tedy platit v budoucnu velké peníze za likvidaci stovek tun směsného komunálního odpadu, když
v současnosti můžeme 60% z něj vytřídit.
Město Letovice vstoupilo v červnu tohoto roku do Dobrovolného svazku Technické služby Malá
Haná. Jeho dceřinná společnost Technické služby Malá Haná s.r.o. provádí svoz veškerého komunálního odpadu ve svých členských obcích. I v Letovicích se bude od ledna 2020 nově starat o vaše odpady právě tato svozová společnost.
V současné době společně s dalšími obcemi z okolí Letovic zpracováváme žádost o dotaci na nádoby na tříděný odpad. Pokud bude žádost v průběhu roku 2020 schválena, tak naši obyvatelé obdrží
v první polovině roku 2021 do domácností nádoby na plast a papír, případně se doplní nádoby na bioodpad. Město Letovice se tak zapojí do zcela nového systému, který právě Technické služby Malá Haná plošně zavádí v celém regionu.
Chtěli bychom uspořádat na toto téma besedu s občany, představit vám společnost našich obcí z regionu a pak vás o jednotlivých krocích pravidelně informovat prostřednictvím zpravodaje nebo besed
s občany. Věříme, že i vy tuto změnu uvítáte, tak jako obyvatelé okolních obcí, kteří již od poloviny roku třídí přímo z domácností. Nejenže jim vzrostlo množství vytříděného odpadu, ale směsný komunální odpad klesl ihned po zavedení systému na polovinu.
Předem děkuje vaše vedení města

Kdo jsou Technické služby Malá Haná?
Jedná se o dobrovolný svazek obcí, který sdružuje
v současnosti již 41 obcí a 2 města z regionu Boskovicka
a části Pardubického a Olomouckého kraje. Tyto obce pochopily, že pokud se nezačnou více zajímat o své odpadové hospodářství a neumožní v obcích lidem intenzivněji
odpady třídit, tak se jednoho dne dočkají pouze razantního navýšení cen. A zvýšení cen pak ponesou na svých
bedrech občané nebo také obecní pokladny.

Předsedou DSO je starosta obce Borotín pan Ing. Zdeněk Toul a místopředsedy starostka Velkých
Opatovic Ing. Kateřina Gerbrichová a starosta městyse Lysice Mgr. Pavel Dvořáček. Dobrovolný svazek
obcí Technické služby Malá Haná má možnost každoročně žádat jednou žádostí o dotaci na nádoby pro
tříděný odpad pro více členských obcí najednou. První žádost pro celkem 19 obcí z okolí byla schválena a zrealizována. V červnu obyvatelé těchto obcí obdrželi nádoby na plast, papír a bioodpad domů.
Celkem bylo rozdáno 10 tis. nádob a od 1. 7. 2019 probíhá svoz. Dobrovolný svazek byl také úspěšný
v dalších dvou žádostech o dotace. První se týká kompostování bioodpadu z domácností, kde v 15 obcích budou obyvatelům na jaře roku 2020 rozdány k tomuto účelu kompostéry. Druhá schválená žádost se týká zase barevných nádob na tříděný odpad pro další přistoupené obce do DSO TS Malá Haná.
V obcích následně provádí dobrovolný svazek besedy s občany, aby je informoval o novém systému, co občany čeká a jak správně třídit odpad a jak budou nově vypadat jednotlivé svozy.
Pro praktickou stránku svozu odpadů založil Dobrovolný svazek svoji svozovou společnost Technické služby Malá Haná s.r.o., která již od ledna 2019 provádí svoz veškerého komunálního odpadu ve
třinácti obcích v regionu. Jednateli společnosti jsou starostka obce Sudice Ing. Olga Dočkalová a místostarosta města Letovic Mgr. Radek Procházka, v dozorčí radě dále starostové Cetkovic, Jaroměřic
a Velkých Opatovic. Nově vzniklá svozová společnost je tedy vlastněná samosprávami z okolí a tedy
i vaše. Řídí i dozorují si ji vaši starostové z regionu společně se dvěma odborníky z odpadového odvětví.
V průběhu dubna byla společnosti dodána vlastní úplně nová svozová technika v podobě dvou aut
s novými technologiemi na vážení odpadů přímo v obcích. Pomocí vážních systémů přímo na vyklápěčích aut, evidenčních a čipových systémech na nádobách je schopna přesně evidovat množství odpadu z každé obce. Obce tedy budou platit za skutečné vyprodukované množství, což u jejich současné společnosti nebylo možné, a mnohé obce po tomto systému volaly. Díky těmto technologiím
budou mít vedení obcí přehled, zda zavedení systémů třídění zafungovalo či nikoliv a zda se jejich obyvatelé do systému zapojili.
Jsme přesvědčení, že je to v dnešní době cesta správným směrem a většina z vás nový systém i novou komunální společnost ocení. Byli to právě starostové z regionu, kteří začali již před dvěma roky
nad novým systémem přemýšlet, začali společně řešit strategie, jak umožnit občanům co možná nejpohodlnější třídění odpadů a jak se nejlépe připravit na tvrdé legislativní změny, aby „netrpěly“ tolik
jejich peněženky a obecní pokladny. Aktivním zapojením tedy nejenže pomůžete sobě, rozpočtu města, ale také životnímu prostředí.
Věříme, že společně s vámi vybudujeme úspěšnou odpadovou společnost s novými technologiemi, nadšením a aktivním zapojením vás obyvatel. Předem srdečně děkujeme za vaši aktivitu a pomoc
při zavádění nových změn, které pomohou nám všem!
Srdečně zdraví Ing. Olga Dočkalová – starostka obce Sudice
a jednatelka společnosti Technické služby Malá Haná

Změny Letovického sběrného dvoru „na Červeňáku“
Sběrné středisko bude od 1. 11. 2019 spadat pod Technické služby Malá Haná.
Obsluha sběrného dvora zůstane stejná, nově se změní možnost uložit odpad z podnikatelské
činnosti, která bude zpoplatněná. Pro občany se možnosti uložení odpadu nemění.
Chystáme změnu otevírací doby a ta bude následující:
Pondělí a středa: 7.00 – 17.00 hodin
Úterý, čtvrtek a pátek: 7.00 – 15.00 hodin
Sobota: 8.00 – 12.00 hodin
O dalších případných změnách nebo inovacích na sběrném dvoře vás budeme včas informovat
prostřednictvím města a Letovického zpravodaje.

Zdravé Letovice
Zastupitelstvo města Letovice svým rozhodnutím v červnu t.r. rozhodlo o vystoupení města z členství v Národní síti zdravých měst České republiky, jejímž členem bylo od r. 2001. Důvody, které vedly
k rozhodnutí o vystoupení? Tak jako se vše v životě vyvíjí, vyvíjí se i projekt zdravých měst. Za 18 let dospěl do stadia, kdy po městech vyžaduje zpovídání se a dokládání bezpočet formálních náležitostí (zápisy, prezenční listiny, výstupy, ustanovení pracovních skupin, usnesení, hodnotící zprávy, akční plány
apod.) a vyplňování vytvořených databázových systémů, které nikdy nevyužije, protože má vlastní
systém. Nehledě na nutnost držet pozici koordinátora (úvazek 0,3) hrazenou z rozpočtu města.
Komise Projektu zdravého města a Místní agendy 21 byla rozhodnutím rady města v září 2019
přejmenována na Komisi pro občanské a komunitní aktivity.
Chtěla bych tímto prostřednictvím velmi poděkovat za dlouholetou práci, iniciativu a nadšení panu
Bohuslavu Kudovi, který zájem o zdravý životní styl a udržitelný rozvoj v Letovicích probudil. I nadále
se budeme snažit pokračovat v jeho vizi „Zdravých Letovic“. Např. v letošním roce máme za sebou distribuci seniorské obálky, spoluorganizaci jak úklidu přehrady, tak Drakiády, cyklovýlet na Svojanov, kurz
základů kardiopulmonální resuscitace pro žáky 9. tříd ZŠ, tradiční dopravně – bezpečnostní akci pro
žáky MŠ ve spolupráci s městskou policií, uskuteční se pravidelný seminář Policie ČR pro žáky II. stupně ZŠ…
Aktuálně si vás dovoluji pozvat na tradiční Městský den zdraví, a to ve čtvrtek 3. října od 14.00 do
18.00 hodin. Budete mít možnost načerpat spoustu nových informací nejen o „dobití životní energie“,
nechat se změřit od hlavy až k patě, ale i protáhnout ztuhlé tělo .
Ve středu 9. října se u příležitosti Světového dne hospice a paliativní péče Letovice poprvé zapojí
do každoroční celostátní akce „Koláč pro hospic“. Na náměstí bude po celý den stánek Oblastní charity Blansko, kde vám její pracovnice poskytnou informace k hospicové péči (určena na pomoc nevyléčitelně nemocným a umírajícím pacientům) a současně ji můžete svým finančním příspěvkem podpořit. Odměnou vám bude výborný koláč napečený regionálními pekárnami. Děkuji všem, kteří přispějí do pokladničky Charity na podporu této služby, díky vašemu zájmu nezůstanou umírající lidé na
svůj odchod sami.
Ve spolupráci se Základní školou Letovice připravujeme od listopadu do poloviny prosince počítačový kurz pro všechny věkové kategorie.
K silvestrovskému ohňostroji již tradičně patří městský punč zdarma. Pro letošní rozloučení se se
starým rokem již nyní děti v MŠ malují skleněné hrníčky, které si za dvacetikorunu budete moci v průběhu akce zakoupit a přispět malým dílkem k ochraně životního prostředí. Jen loni jsme vydali 400
plastových kelímků… Pomůžete nám toto číslo letos snížit?
Za celou Komisi pro občanské a komunitní aktivity
Daniela Ottová, předsedkyně,
členka rady města

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
Město Letovice ve spolupráci se Základní školou Letovice připravuje každé
úterý od 5. 11. do 10. 12. 2019 v počítačové učebně ZŠ
6 lekcí počítačového kurzu pro všechny věkové kategorie.
Kurz je určen pro 20 zájemců rozdělených do 2 skupin
se začátkem v 16.00 hodin a 17.30 hodin.
Začneme hezky pomalu a od úplného začátku.
Zájemci hlaste se na tel.: 516 482 241 (Městský úřad, paní Květenská) do 31. 10. 2019.

Vážení spoluobčané,
po delší době opět zkouším napsat pár řádků do našeho zpravodaje. Snad ještě mohu psát „našeho“, neboť můj minulý článek neprošel cenzurou. Údajně proto, že byl pozdě odevzdán. Měl jsem ale
tehdy zprávy, že jiný článek člena rady města byl doručen přímo na zasedání redakční rady a ten vyšel.
Jak překvapující.
Pomalu to bude rok, co byla zvolena nová garnitura na radnici. Asi jako všichni občané jsme očekávali mohutný rozmach města a ono pořád nic. Pardon, jak slyšíme na zastupitelstvu a čteme v tisku,
pořád se vyjednává. Možná jen o možných dalších horentních výhodných půjčkách, o kterých zatím
nevíme, co z nich budeme investovat, o nákupech pozemků, o kterých zatím nevíme, co na nich postavíme. Nechápu, proč se již nezačalo s úpravami ulice 9. května, na kterou byla již za nás chystána dokumentace. Podobné je to i s výstavbou bytových domů naproti škole.
Ještě mám jednu připomínku. Asi jste zaregistrovali nákup pozemku za desítku milionů pro výstavbu nového kulturního domu. Je mi z toho smutno, jelikož „Kaťák“ máme. Nač stavět jiný? Nebylo by
vhodnější v této lokalitě postavit bytové domy pro podporu mladých rodin, občanů s nízkými příjmy
a seniory? Alespoň část řešit jako malometrážní byty. Výhodou pro všechny by byla blízkost centra
města, úřadů a obchodů. Dnes už města přicházejí zpětně na to, že je výhodné vlastnit byty a hospodařit s nimi. Ale nemyslím tím výstavbu developery, ale městem. Proč by měl developer vydělávat na
mladých rodinách nebo seniorech. Kdo na to má finance, bude mít i v Letovicích dost možností bydlet
ve vlastním, ale malých a levných bytů se zde opravdu nedostává.
Pořád jsme byli poučováni, že peníze z dotací se válejí na chodníku, že se stačí jen pro ně sehnout.
A hle, dotace najednou nejsou. „Jednáme s ministryní,“ nic víc se nedozvíme. Ale ono při dnešním pořádku ve městě a všech městských částech, na chodnících a zpevněných plochách najdeme spíše něco
nevábného a zapáchajícího než dotace. Protože si nepamatuji, kdy se naposledy ve městě celkově
uklízelo (tedy kromě náměstí). Možná po zimě a to ještě ne všude.
Úplnou katastrofou je pak prostor hromadných hrobů umučených za 2. světové války za koupalištěm. To určitě nepřispělo k dobré reprezentaci města zejména v turistické sezóně. Možná to je i dobrý
námět pro radní na jejich sobotní vycházku. Vše zarůstá, z chodníků, krajnic a zpevněných ploch se
pomalu stávají zelené louky. A i kdybych chtěl městu pomoci a začal s úklidem, nemám tento odpad
kam nasypat, protože se bioodpad odváží opět 1× za 14 dní. Kde jsou předvolební sliby o svozu hlavně
komunálního odpadu 1× týdně? Tato čtrnáctidenní tendence bude pokračovat i s nástupem TS Malá
Haná. Nikdo neví, jak to bude se svozem odpadů z míst, kam se nedostane velké svozové auto. Zatím
mě nikdo z vedení města nepřesvědčil o výhodnosti plánovaného řešení.
Ale už víme, že co se v Letovicích podařilo, to se asi zruší (Muzeum apod.). Stále mám pocit, že
dnešní radnice občany tak nějak přehlíží a že je bude znát zase až před volbami. Možná je to jen pocit.
Třeba se mýlím a v Letovicích to brzy bude vypadat jak na našich dálnicích. Samé staveniště, samá rekonstrukce. Jen mám obavy, aby se pak nezvýšily různé poplatky. Protože i velmi výhodné úvěry, jak
jsme o tom přesvědčováni, nejsou zas tak výhodné. Ale to už bude splácet garnitura po dalších volbách.
Často vzpomínám na komentář jednoho dnešního radního, tehdejšího člena zastupitelstva města,
aby už ta naše bývalá rada města nedělala raději nic, aby něco nepokazila. Jak se tedy říká, „kdo nic
nedělá, nic nepokazí“. To si asi vzali k srdci dnešní radní.
Závěrem bych chtěl všem připomenout blížící se oslavy 30. výročí listopadu 1989 a pozvat vás
všechny jménem ODS na setkání s občany dne 17. listopadu v 17.00 hodin 2019 k soše T. G. Masaryka
na náměstí. Společně neformálně zavzpomínáme a vyhodnotíme, co se v naší společnosti podařilo
a také nepodařilo. Jste všichni srdečně zváni.
S přáním pevného zdraví, spokojenosti a hlavně – vždy s úsměvem.
Vladimír Stejskal, občan, zastupitel města

MKS LETOVICE
KULTURNÍ DŮM
Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mobil: 774 497 437
e-mail: info@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz
tel. vstupenky: 516 476 785, 739 396 535
ekonomka: 516 476 786

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

V říjnu jsme pro Vás připravili:
Zahajovací koncert KPH

Slavné klavírní skladby
Středa 2. října 2019 v 18.00 hodin
Bohumír Stehlík – klavír
Vstupné: 100,– Kč / děti a mládež do 18 let zdarma
Na koncert platí předplatné KPH
•
Přednáška

Moc a síla hypnózy – Jakub Kroulík
Pátek 11. října 2019 v 18.00 hodin
Vstupné: předprodej 180,– Kč / na místě 250,– Kč
•
Beseda – Nový Zéland – Petr Nazarov
Úterý 15. října 2019 v 17.30 hodin
Muzeum města Letovice
Vstupné: 50,– Kč
•

Čarodějná pohádka
Čtvrtek 17. října 2019 v 10.00 hodin
Divadlo Mrak / vstupné: 50,– Kč
•
Koncert – Veselá trojka
Pátek 18. října 2019 v 18.00 hodin
Vstupné: 250,– Kč
•
Divadlo – Čarodějky v kuchyni
Čtvrtek 24. října 2019 v 19.00 hodin
M. Dolinová, S. Pogodová,
V. Navrátil / L. Ondřej a M. Duchek
Vstupné: 300,– Kč
•
Josef Čapek – vernisáž výstavy
Pátek 25. října 2019 v 18.00 hodin
Muzeum města Letovice

Připravujeme:
Taneční kurzy pro začátečníky
Úterý 5. listopadu 2019 v 19.00 hodin – zahájení
(12. 11., 19. 11., 26. 11., 7. 12. – závěrečná lekce)
Alena a Jiří Míšenští
Cena kurzovného za pár je 1500,– Kč
•
Koncert KPH

Podzimní variace
Středa 6. listopadu 2019 v 18.00 hodin
Renata Svobodová – zpěv, Jana Švestková – klavír
Vstupné: 100,– Kč
Na koncert platí předplatné KPH
Děti a mládež do 18 let zdarma
•
Beseda – Kuba – Ladislav Větvička
Úterý 12. listopadu 2019 v 17.30 hodin
Muzeum města Letovice
Vstupné: 50,– Kč
•

Talk show – Jaromír Hanzlík
Pondělí 25. listopadu v 18.00 hodin
Po skončení promítání filmu
Léto s gentlemanem
•
Vánoční koncert

Jakub Smolík s kapelou
Neděle 15. prosince 2019 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 350,– Kč / na místě 400,– Kč

KNIHOVNA
Týden knihoven
30. 9. – 6. 10. 2019
V obou odděleních knihovny nabízíme
následující služby:
prominutí poplatků za upomínky
přihlášení nových čtenářů zdarma

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

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ
DOBY DOSPĚLÉHO ODDĚLENÍ!
Od 1. září 2019 se na Vás těšíme
v tomto novém čase.
Pozor, změna je v poledních přestávkách
a nově je otevřeno ve středu do 18.00 hodin

Otevírací doba dospělého oddělení
Pondělí: 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
Úterý: 12.30 – 16.30
Středa: 12.30 – 18.00
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 9.00 – 12.00, 12.30 – 18.00
•

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
•

Výstavka knih – „Čteme oranžově“
knihy s barevnou obálkou
•

Luštírna
luštění křížovek s pomocí knih po celý měsíc
•

Jižní Morava čte – „Tajemství knihovny“
přihlášky a veškeré informace najdete
v knihovně nebo na www.jiznimoravacte.cz
Pozor soutěž končí 31. 10. 2019!

Knihy vydané před třiceti lety
v roce 1989 – výstavka knih
•

VÝSTAVKA PŘEDMĚTŮ
ZAPOMENUTÝCH V KNIHÁCH
Výstava v prostorách chodby knihovny je
přístupná v otevírací době knihovny a TIC.
•
NOVÝ ZÉLAND … dva roky v zemi Aotearoa
15. října 2019 v 17.30 hodin
v sále muzea Tyršova 2
Cestovatelská beseda pana Petra Nazarova

•

Duhové čtení
Soutěž stále probíhá!
Čtěte a zapisujte knihy, už jen dva měsíce!!!

Turistické informační centrum
MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice

Galerie DOMINO

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

®

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

16. ZÁŘÍ – 31. KVĚTNA
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hodin
TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný internet, kopírování (max. formát A3), černobílý
a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických
map a cyklomap, turistických známek, turistických vizitek, turistických magnetek, prodej publikací o Letovicích a mikroregionu Letovicko, prodej Letovického zpravodaje, informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí, tipy na výlet, informace o dopravě, stravovacích a ubytovacích možnostech v regionu, přehledy kulturních a sportovních akcí, rezervace
a předprodej vstupenek na vybrané akce, průvodcovské služby. Informace a propagační materiály jsou poskytovány zdarma.

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

Vás srdečně zve na prodejní výstavu
obrazů a plastik

ak. mal. Sergeje Kuliny
Vernisáž se koná

v pátek 4. října v 17.30 hodin
Úvodní slovo Naděžda Parmová
V kulturním programu zahrají
Mgr. Vladimír Pečinka – flétny
Karel Stria – kytara, mandolína
Výstava bude otevřena
do 17. listopadu 2019
v době Po – Pá 9.00 – 15. 00 hodin
So 9.00 – 11.00 hodin
Ne a 28. 10. v době 14.00 – 17.00 hodin
Galerie DOMINO, Havírna 55, Letovice
(vedle čerpací stanice Shell)

www.galeriedomino.cz

Kalasová galerie Pex
Pražská 70, Letovice
Vás srdečně zve na výstavu děl

Jiřího
Kornatovského
Výstava potrvá do středy
23. října 2019
Další informace na plakátech
a na www.galeriepex.cz

Archeologická tradice
Ano, již to začíná být tradicí, i když teprve (?) podruhé. Je to možnost návštěvy
archeologického výzkumu u Jevíčka. V loňském roce jsme připravili návštěvu odkrývaného pohřebiště my, letos jsme využili vedoucího výzkumu doc. Eduarda Droberjara, který byl k dispozici v pátek 30. srpna v průběhu celého dne a návštěvníkům
podával výklad o výsledcích letošního odkryvu, tentokrát výrobního sídliště.
Ale trochu teorie pro připomenutí. Několik málo desítek let před koncem starého
letopočtu vyvrcholilo napětí v našem koutu střední Evropy – ze severu se sem k jihu
Tvář barbarského posouvaly obrovské masy nového obyvatelstva označovaného jako Germáni, z jihu do
krále na držadle oblasti rozšiřovali svoje impérium Římani; v těchto posledních letech starého letořímské bronzové počtu zřídili na území dnešního Rakouska a Maďarska dvě nové provincie Římské říše
konvice z Vanovic – Raecii a Norikum. A Keltové, kteří zde žili dlouhá staletí, postupně tyto kraje vyklí(Muzeum region zeli a hledali nová území na jihovýchodě Evropy. Nově příchozí germánské obyvatelu Boskovicka)
stvo splynulo s původními Kelty a vytvořilo sídlištní strukturu velmi podobnou té předchozí. A s Římany, sídlícími hned za Dunajem, byli neustále v kontaktu. Ten měl v dobách míru především
obchodní charakter a Římané se běžně pohybovali i v naší krajině. Ale došlo i na války. Největším střetem
byly dlouhé tzv. markomanské války mezi roky 160 až 180 již našeho letopočtu. Zpočátku se bojovalo na
území Římské říše, v letech 179 a 180 již probíhaly závěrečné boje na území Germánů. A objevy posledních let jasně ukazují, že bojištěm bylo i naše okolí. Osady domácího obyvatelstva jsme částečně znali,
ale naprostým překvapením byl objev vojenského tábora pro několik tisícovek římských legionářů na okraji Jevíčka. Také pohřebiště s kremacemi a milodary domácích obyvatel z doby války byly překvapením.
V letošním roce odkrývané výrobní zázemí tohoto římského tábora přineslo další důležitá zjištění. Dá se
s trochou nadsázky říct, že každý odkryv přináší řešení dosud nejasných souvislostí, ale současně nastoluje další otázky. A to je na té problematice poutavé – přináší neustále nová zjištění. A důvod, proč nás
výsledky výzkumů zajímají. Tak tedy zase příští rok.
Antonín Štrof, kurátor Muzea města Letovice

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Osadní výbor a SDH Jasinov
si Vás dovolují pozvat na

Sobota 23. listopadu 2019
v 18.00 hodin
Kulturní dum Jasinov
K tanci a poslechu u sklenky vína
zahraje folklorní soubor Svitava.

Městská knihovna Letovice

Úterý 15. října 2019 v 17.30 hodin
sál muzea (1. patro)
Vstupné: 50,- Kč

PŘEHLED ŘÍJNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

1.

17.30 hodin / Beseda s autorkou blogu Krkavčí matka
MC Veselý Paleček, místnost č. 19 (1. patro), www.facebook.com/palecekletovice/

2.

18.00 hodin / Bohumír Stehlík: Hudba napříč stoletími
Zahajovací koncert KPH, Kulturní dům Letovice, www.mks-letovice.cz

3.

14.00 hodin / Den zdraví
Kulturní dům Letovice, www.letovice.net.cz

4.

17.30 hodin / Vernisáž výstavy obrazů a plastik ak. mal. Sergeje Kuliny
Galerie Domino, www.galeriedomino.cz
Vísecký bramborák – gastronomická akce, www.visky.cz

5.

9.00 hodin / 7. podzimní výšlap
sraz u hasičské zbrojnice v Bohuňově, délka trasy cca 15 km, www.obecbohunov.cz

6.

8.00 – 12.00 hodin / Zámecká burza
zámek Letovice, tel.: 728 880 298, www.zamekletovice.cz

10.

14.30 hodin / Mozkem proti fake news – přednáška pro pedagogy a veřejnost
Hudebna SVČ Letokruh Letovice, www.masboskovicko.cz, www.svcletovice.cz

11.

18.00 hodin / Moc a síla hypnózy – Jakub Kroulík
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, www.mks-letovice.cz

15.

17.30 hodin / Nový Zéland – Petr Nazarov – cestopisná přednáška
sál muzea Tyršova 2, Městská knihovna Letovice, tel.: 516 474 225

17.

10.00 hodin / Čarodějná pohádka – účinkuje Divadýlko Mrak
Kulturní dům Letovice, www.mks-letovice.cz

18.

18.00 hodin / Veselá trojka Pavla Kršky
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, www.mks-letovice.cz

24.

19.00 hodin / Čarodějky v kuchyni – divadelní představení
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, www.mks-letovice.cz

25.

18.00 hodin / Josef Čapek – vernisáž výstavy
sál muzea Tyršova 2, tel.: 774 497 437

27.

8.00 – 12.00 hodin / Zámecká burza
zámek Letovice, tel.: 728 880 298, www.zamekletovice.cz

28.

15.00 hodin / Pohádkový karneval na zámku v Letovicích pro menší i větší
zámek Letovice, www.facebook.com/palecekletovice/

Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

35 miliónů do Masarykovy střední školy Letovice
V Masarykově střední škole se v nadcházejícím období mohou studenti těšit na významné zlepšení komfortu při výuce. Škola v současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která má několik etap.
V červenci byly ukončeny stavební úpravy učeben praktického vyučování technických oborů, které
byly původně zčásti v havarijním stavu neslučitelném s požadavky legislativy na bezpečnost a hygienu
výuky a zčásti ve stavu zastaralém, obtížně plnícím svou funkci. Nově byl vybudován komplex 7 dílen
komunikačně i prostorově propojených spojovací chodbou, šatny, sprchy, WC, odpočinková místnost
studentů a kancelář učitelů odborného výcviku včetně sociálního zázemí.
V říjnu bude investiční činnost pokračovat s cílem zlepšit tepelně izolační vlastnosti budovy Tyršova 6, zavést nový otopný systém pomocí tepelných čerpadel a kogeneračních jednotek, včetně regulace topení ve všech prostorách, a instalovat vzduchotechniku v učebnách. Budova také získá nový vzhled fasády
při zdůraznění jejího funkcionalistického stylu.
Poslední investiční etapou bude
rekonstrukce a modernizace ateliérů
uměleckých oborů a vytvoření konferenční místnosti.
Celkový rozpočet uvedených investičních projektů činí více než 35
miliónů Kč a je financován z prostředků Jihomoravského kraje.
Uvedené investice by se neuskutečnily bez ochoty lidí, kteří škole nabídli pomocnou ruku při jednáních
ve věci financování uvedených akcí.
Poděkování náleží náměstku hejtmana Jihomoravského kraje panu
Ing. Janu Vitulovi za zájem o naši školu a její podporu, na úrovni zřizovatele pak starostovi města Letovice
panu Mgr. Petru Novotnému za iniciativu a pomoc při jednání se zřizovatelem ve věci řešení strategických
záměrů naší školy a radní města Letovice paní Daniele Ottové za vstřícnost a podporu při jednání se zřizovatelem ve prospěch školy.
Helena Marešová, ředitelka školy

Mateřské centrum Veselý Paleček

ŘÍJEN
• pondělí 16.00 - 17.00 hodin TANYKY
tanečky pro malé holčičky 4 - 6 let (místnost č. 19)

• úterý 9.30 hodin L
 ittle linguist
angličtina pro nejmenší od jednoho roku s rodilou mluvčí

• středa 15.45 - 16.30 hodin Angličtina hravě a zábavně
pro děti 3 - 7 let (jednou za 14 dní - liché týdny)

• čtvrtek 9.00 - 11.00 hodin Otevřená herna s možností tvoření
• čtvrtek 10.00 - 11.00 H
 OPIKY
cvičení pro děti s rodiči 1,5 - 3 roky (místnost č. 19)

NAVÍC POŘÁDÁME
• úterý 1. 10. v 17.30 hodin Beseda s autorkou blogu Krkavčí matka
Veronikou Hurdovou, cena 220 Kč

• pátek 7. 10. od 9.30 do 10.30 hodin Cvičení maminek s fyzioterapeutkou
možná přítomnost dítěte) - Cvičení s Monikou (fyzioterapeutve FyzioMarie)
zaměřené na posílení svalů pánevního dna, protažení zkrácených a posílení
oslabených svalů a celkový návrat do kondice s prevencí bolavých zad.
Místnost herny bude otevřena od 9.00 hodin, pro možnost se převléci
a dát si kávu před cvičením, cena 40 Kč

• pondělí 14. 10. od 9 do 11 hodin MIMIDEN
od šestinedělí do 1,5 let s Maruškou, cena 30 Kč

• pátek 18. 10. v 10.00 hodin Setkání v Dětské knihovně
seznámení s uspořádáním Dětského oddělení knihovny Letovice, představení
knih pro nejmenší, krátký program pro nejmenší návštěvníky, zdarma.

• pátek 21. 10. od 9.30 do 10.30 hodin Cvičení maminek s fyzioterapeutkou
(možná přítomnost dítěte), cena 40 Kč

• pondělí 28. 10. Pohádkový karneval na zámku Letovice
křest nového loga Palečku, vystoupení Milana Václava
Hakla s pohádkou a kreslenými loutkami,
hudebně pohybová hra, dílničky a jiné.
Více info na plakátech a fb, cena 50 Kč /dítě; dospělý zdarma

MC Paleček

SVČ Letokruh p. o.
Kroužky
Přihlašování na kroužky ve školním roce 2019/2020 je v plném proudu. Přihlašovat se můžete elektronicky přes náš web www.svcletovice.cz /mujletokruh, případně osobně v kanceláři.
Seznam kroužků naleznete na www.svcletovice.cz /krouzky/

Akce na říjen
10. října (Čt) MOZKEM PROTI FAKE NEWS
Hudebna SVČ Letokruh Letovice, od 14.30 hodin. Přednáška pro pedagogy a dospělé na téma: Mediální gramotnost. Pro všechny, kteří se chtějí naučit, jak správně rozpoznat dezinformaci a manipulaci na internetu. Pořádá MAS Boskovicko PLUS ve spolupráci se spolkem ZVOL SI INFO!
Předpokládaná délka přednášky 2 hodiny. Přednáška je zdarma a bez přihlášek.
29. října (Út) JAK VYCVIČIT DRAKA
8:00 – 16:00 hodin. Příměstský tábor na téma známého animovaného filmu pro děti.
Draci nemusí být jen v pohádkách, draci nemusí být jen zlí, draci… a to se dozvíte až u nás. Na programu jsou hry, dle počasí výlet do přírody, tvořivá činnost, hodně zábavy. Pro děti od 6 do 12 let. V ceně
je zahrnut oběd v místní restauraci, výtvarný materiál a odměny. Sportovní oblečení, přezůvky, svačinky a láhev s pitím s sebou.
Místo: Letokruh / Cena: 250 Kč / Vedoucí: Hana Havlíčková a Marie Fialová
30. října (St) KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
8:00 – 16:00 hodin. Příměstský tábor inspirovaný postavami Krakonoše, Trautenberka, Anče, Kuby
a hajného. Budeme si hrát, budeme tvořit, dle počasí vyrazíme i ven do přírody. Pro děti od 6 do 12 let.
V ceně je zahrnut oběd v místní restauraci, výtvarný materiál a odměny. Sportovní oblečení, přezůvky, svačinky a láhev s pitím s sebou.
Místo: Letokruh / Cena: 250 Kč / Vedoucí: Hana Havlíčková a Marie Fialová
1. – 2. listopadu (Pá, So) HALLOWEENSKÁ PŘESPÁVAČKA
Oblíbená akce s přespáním v duchu Hallowenu. Tématické tvoření, BuBu disco show, přehlídka a soutěž kostýmů, noční stezka. S sebou: sportovní oblečení, spacák, hygienické potřeby, přezůvky a halloweenský kostým! Večeře, snídaně, pitný režim v ceně.
Cena: 300 Kč / Kde: Letokruh Letovice / Kdy: začátek v pátek 1. 11. v 17.00 hodin, konec v sobotu
2. 11. v 10:00 hodin / Vede: Marie Fialová a Daniela Mášová
10. listopadu (Ne) SVATOMARTINSKÝ VEČER S BROUČKY
Akce pro rodiče s dětmi. Můžete se těšit na cestu plnou broučků s úkoly pro děti, lampionků a kouzelné atmosféry. A možná se dočkáme i svatého Martina na bílém koni! Vlastní lampionky s sebou výhodou.
Místo konání a čas bude upřesněn v listopadovém zpravodaji a na našem webu. Bez přihlášek, vstupné zdarma.
Přihlásit na akce se můžete online na www.svcletovice.cz nebo v kanceláři Letokruhu, Tyršova 25.

Pozor soutěž!
Letokruh vyhlašuje soutěž o nejkrásnější nebo nejoriginálnější DOMA VYROBENÝ BETLÉM.
Kritéria: Betlém musí být vyrobený doma, volba materiálu, forma zpracování, míra abstrakce a kreativity, záleží už jen na vás! Jestli to bude práce jednotlivce, celé rodiny či jiné skupiny opět záleží na vás.
Více informací k soutěži na stránkách www.svcletovice.cz.

Prosba
Pro náš nový kroužek Zašívárna (kroužek šití) – sháníme materiál. Máte-li doma zbytky pěkných látek,
knoflíky či bavlnky, pro které už nemáte využití, přineste je k nám do Letokruhu. Poslouží dobré věci.
Děkujeme!

Ohlédnutí za našimi pobytovými tábory
Tábor Heřmanov – Cesta na Říp (17. až 23. 8. 2019)
Na táboře v Heřmanově se mi líbilo. Bydleli jsme na faře, která byla pěkná, protože byla nedávno
opravená. Každý den na nás čekala rozcvička, spousta sportovních, tvořivých a legračních her, dobrého jídla, volno, odpočinek apod.
Tématem tábora byla „Cesta na Říp, aneb co všechno mohlo potkat praotce Čecha“. Skupinky slovanských dětí soutěžily o to, kdo se dostane jako první na horu Říp a získá poklad Blanických rytířů. Celým táborem nás provázely Staré pověsti české. Už se těším na další tábor. Adam Kubín, Boskovice

Tábor Šebetov – Tour de France
3. až 10. 8. 2019 vyrazil Letokruh na historicky první stanový tábor motivovaný trochu netradičně
cyklistikou bez kol. Na tábořišti nedaleko Šebetova jsme každý den absolvovali jednu z cyklistických etap
celotáborové hry a spoustu dalších soutěží a aktivit, sportovních i tvořivých. Děti zvládly i běžný chod tábora v divočině – práce kolem dřeva, pumpování vody či služby v kuchyni. Prostředí s říčkou Bělá uprostřed tábora bylo výjimečné a doufáme, že se na tábořiště, které jsme měli půjčené od brněnských
skautů, ještě někdy vrátíme.
Za Tým Letokruhu Mgr. Hana Havlíčková, foto: Ivona Kubíková

TANEČNÍ SKUPINA

TS BAMI
MINI DĚTI
LETOVICE

TS BAMI
DĚTI
LETOVICE

TS BAMI
JUNIOŘI
LETOVICE

NOVÝ KROUŽEK!

Děti od 1. do 4. třídy
zahájení tréninků TS BAMI
v pondělí 16. září 2019
od 17.00 do 18.30 hodin
na Tyršové.
S sebou již oblečení
na trénink + pití.

Junioři a juniorky od 11 let
zahájení tréninků TS BAMI
ve čtvrtek 19. září 2019
od 17.00 do 18.00 hodin
na Tyršové.
S sebou již oblečení
na trénink + pití.

Mini děti od 4 let
zahájení tréninků TS BAMI
v pondělí 16. září 2019
od 15.30 do 17.00 hodin
na Tyršové.
S sebou již oblečení
na trénink + pití.

Pravidelné tréninky
Pondělí 15.30 –17.00 hodin
Středa 15.30 –17.00 hodin

Pravidelné tréninky

Pravidelné tréninky

Pondělí 17.00 –18.30 hodin

Čtvrtek 17.00 –18.30 hodin

v tělocvičně na Tyršové

v tělocvičně na Tyršové

Středa 16.00 –18.00 hodin

Pátek 16.00 –18.00 hodin

v tělocvičně na Masarykově
střední škole

v tělocvičně na Masarykově
střední škole

Informace Michaela Bartošová – tel.: 731 277 526

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.
Od 12. října 2018 se scházíme přímo v centru města, na adrese Českobratrská 5.
(ELIM najdete kousek za Albertem, po cestě k Penny – zelený nepřehlédnutelný starší dům.)
Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a soutěže. Mezi nejčastější aktivity patří ping-pong,
skákací hrad, fotbálek, šipky, kulečník, hry na počítači, NERF bitvy, různé stolní hry a další.
V případě hezkého počasí býváme na hřišti u ZŠ.

A kdy je klub otevřen?

Úterý 14.30 – 18.30 hodin / Čtvrtek 14.30 – 18.30 hodin
Po skončení klubu nabízíme všem přespolním odvoz domů (po domluvě).
Více info a aktuální program najdete na webových stránkách www.klubac.cz.
Další informace o našich aktivitách naleznete na webových stránkách: www.elim-letovice.cz

Ikebana
ul. Česká 183/22, Letovice, nabízí:
- prodej květin – řezané, pokojové, celoroční i sezónní...
- floristické potřeby na aranže – dráty, sušina, věnečky,
pedig, sklo, misky
- dárkové a dekorační předměty
- hřbitovní dušičkový sortiment – svíčky, vázy,
věnce, věnečky, svícny – lucerny

Provozní doba:
Po: dle předem domluvených objednávek
Út – Pá: 8 – 12 a 13 – 16 hodin
So: 8 – 11 hodin
Kontakt: ikebanaletovice@seznam.cz, telefon: 737 377 356

Provoz prodejny výpočetní techniky
upraven na:
Středa: 8 – 12 a 13 – 16 hodin / Sobota: 8 – 11 hodin
Kontakt: Ing. František Řihák, frihak@vtkt.cz, telefon: 731 521 511

Koláč pro hospic
Ve středu 9. října 2019 pořádá Mobilní hospic sv. Martina Oblastní charity Blansko tradiční akci Koláč
pro hospic. Od 9 do 16 hodin ve stánku na Masarykově náměstí pro vás budou k dispozici zaměstnanci
mobilního hospice a další pracovníci blanenské charity. Můžete se jich zeptat na cokoliv z hospicové
péče a přispět na tuto službu. Za váš dar dostanete již tradičně chutný koláč. Oblastní charita Blansko

51. Halasův Kunštát – vzpomínka na Theodora Hejla
19. října 2019 načne Halasův Kunštát svoji druhou padesátku. Vrátíme se na
úplný počátek – do dne, kdy devítiletý František Halas přišel do našeho kraje
a osud a pan učitel ho posadili do lavice k Theodoru Hejlovi. A právě celoživotnímu kamarádovi básníka bude především věnován literární večer „Žádné protokoly sjezdu hainfeldského“ v Kulturním domě v Kunštátě.
Vzpomínat na staré časy a s úsměvným nadhledem nést poselství nadčasových hodnot budou letos z jeviště příznačně recitátoři z Kunštátu (Petr Stojan, Karel Sehnal, Antonín Kubík) a ze Zboňku
(Václav Dřevojan). Začátek v 19 hodin.
Aleš Kubík, Spolek přátel umění města Kunštát

Zábavné odpoledne na Lhotce
Sobotní odpoledne 10. 8. patřilo hlavně dětem, dospělí si však také přišli na své a pochutnali si na
kýtě na rožni. Děti se nenudily a podle ohlasů dospělých a jejich reakcí, nenudili se ani oni. Odpoledne
bylo plné her, jako například ping pong, Catch Ball nebo jízda na kole. Nechybělo ani tradiční skákání
v pytli za tradiční odměnu. Zlatým hřebem odpoledne byla projížďka „letadlem“. Za tuto atrakci děkujeme p. Hrdličkovi, který zajistil jeho půjčení. Velké poděkování patří také všem, kteří zábavné odpoledne připravili a podíleli se na obsluze a jeho zdárném průběhu.
Bc. Lucie Suráková, DiS.

Vzácná návštěva v Letovicích
Po několikaletém usilovném jednání se podařilo domluvit návštěvu prvního československého kosmonauta Ing. Vladimíra Remka v Letovicích. Ta se uskutečnila 10. 9. 2019. Po příjezdu byl pan Remek
srdečně uvítán na radnici města. Jako první navštívil letovický zámek, kde se při prohlídce seznámil
s historií města a tohoto zámku. Potom se přesunul
na letiště Leteckého klubu Letovice, aby si prohlédl
zázemí a vybavení klubu, kam jej doprovázel pan
Ing. Jiří Palbuchta, předseda LK Letovice. Modeláři
z raketomodelářského klubu pak předvedli krátkou
ukázku startu raketových modelů, kdy si dvoustupňovou sondážní raketu Sonda S3-S5 odstartoval
sám pan Remek. Odpoledne s kosmonautem bylo
zakončeno besedou spojenou s autogramiádou
v kulturním domě.
Návštěva byla velmi časově omezena, takže si pan Remek nemohl prohlédnout všechny zajímavosti
města Letovice, které bychom mu chtěli ještě ukázat. I tak odjížděl spokojen a pokud se to podaří, pozveme jej na další setkání ještě jednou!
Text: Jiří Kašpar RMK Letovice, foto: Petr Švancara

Restaurant Day – den, kdy se sousedé hostí
Letovice už několik let patří mezi města jako Helsinky, Montreal nebo Tokio, která
se zapojují do mezinárodní akce Reastaurant Day. I letos v srpnu se parčík u busty
Václava Havla stal improvizovanou restaurací pod širým nebem.
Společné jídlo už od pradávna lidi sbližovalo a přesně o to u Restaurant Day jde. Kdokoliv si v tento den může otevřít amatérskou
restauraci a podělit se s ostatními o své kulinářské umění. Stačí někam postavit stůl, na
něj vyložit svoji nabídku (například upečené
řezy nebo zeleninový salát) a restaurace je
připravená. V některých zemích a městech se
lidé scházejí ve velkém v parcích nebo na náměstích, jinde se zapojují třeba jen jednotlivci, kteří si například otevřou „pohostinství“ u sebe doma.
V Letovicích se akce už několikátý rok koná v parčíku na Tyršově ulici a často mívá i charitativní rozměr. V roce 2017 byla spojena s náborem do registru dárců kostní dřeně, kterému zúčastnění také věnovali výdělek ze svých „restaurací“. Ostatní roky byly peníze darovány na jiné dobročinné účely. Letos byl Restaurant pořádaný ve spolupráci s MKS a také mateřským centrem Veselý Paleček Letovice,
kteří se postarali o doprovodný program pro všechny generace.
Jsme rádi, že také v našem městě je o Restaurant Day zájem. Znamená to, že i tady jsou lidé, kteří se
nezaměřují na to, co nás rozděluje, ale chtějí hledat to, co lidi spojuje. Věříme, že v budoucnu účastníků ještě přibude. Sledujte Facebook PaLety (nebo plakáty ve městě) a příští léto se můžete připojit
i vy.
Marie Trundová, PaLetA Letovice

Podzimní obloha v měsíci říjnu
Pohled na říjnovou oblohu znamená, že se náš zrak setká s podzimními souhvězdími, protože říjen
cele patří do podzimního ročního období. Oblohu ovládají tři významná podzimní souhvězdí s názvy
Andromeda, Pegas a Ryby. Za jasné podzimní oblohy se dobře dají nalézt pouhýma očima. Dají se ještě
nalézt malá souhvězdí v jejich blízkosti, a to souhvězdí Ještěrky, Koníčka, Delfína a Trojúhelníku. Všimněme si prvního ze tří souhvězdí, a to souhvězdí Andromedy. Toto souhvězdí tvoří tři dost jasné hvězdy s názvy Sirrah, Mirach a Alamak. Hvězda Sirrah je společnou hvězdou se souhvězdím Pegasa. Její
jasnost vyjadřuje hodnota 2,1 mag a je nejjasnější hvězdou souhvězdí Andromedy. Od nás je vzdálena
97 ly. Zajímavým objektem souhvězdí je mlhavý obláček v blízkosti hvězdy ný, který představuje tzv. Velkou galaxii v Andromedě (spirální galaxie) s označením M 31. Je od nás vzdálena 2,4 milionů ly a můžeme ji vidět i pouhým okem. V souhvězdí je možné nalézt další hvězdné objekty, tedy eliptické galaxie,
otevřené hvězdokupy a planetární mlhoviny. Najdeme zde i radiant meteorického roje Andromedid.
Souhvězdí Andromedy najdeme vysoko na obloze v blízkosti zenitu.
Také k tomuto souhvězdí patří starověká báje, která vypravuje, že je pojmenováno po etiopské
princezně Andromedě, která byla dcerou krále Cefea a královny Kasiopeji (také jména souhvězdí).
Královna se chlubila, že se svou krásou vyrovná mořským nymfám nereidám. To však rozhněvalo boha
moře Poseidona. Rozhodl se proto poslat na etiopskou říši mořskou obludu, která ničila vše živé. Aby
se podle věštby král Cefeus obludy zbavil, musel svou dceru Andromedu obětovat. S velkou lítostí ji
král dal přikovat na skalní útes. V tu dobu se vracel slavný hrdina Perseus s useknutou hlavou příšery
Medúzy. Spatřil Andromedu, která se mu svěřila, jaký ji čeká osud. Perseus se pustil do boje s mořskou
obludou, kterou zabil. Tak osvobodil Andromedu a podle slibu Cefea a Kasiopeji dostal princeznu Andromedu za ženu.
Obrátíme pozornost k říjnovému Slunci, které se již dost vzdálilo od světového rovníku a my pociťujeme jeho slabší záření. Při sledování časových údajů pro východ a západ Slunce připomeňme změnu
letního času (SELČ) na čas středoevropský (SEČ), kdy se v poslední říjnovou neděli 27. 10. ve 3:00 h
SELČ hodiny posunou o 1 hodinu zpět na 2:00 h SEČ. Proto dne 31. října Slunce vyjde v 6:47 h a zapadne v 16:39 h SEČ. Během října se den zkrátí o 1 h 48 min, sluneční azimut klesne z 86° na 69° (o 17°).
Dne 23. 10. v 19:20 h SELČ Slunce vstupuje do znamení Štíra.
Na jasné obloze se naše pozornost zaměří na Měsíc, hlavně na jeho fáze. První čtvrt nastane 5. 10.
v 19:00 h, úplněk nastane 13. 10. ve 23:00 h, 21. 10. v 15:00 h bude poslední čtvrt a nov nastane 28. 10.
v 5:00 h SEČ. Nejdále od Země bude Měsíc 10. 10. ve 20:00 h (405 922 km) a 26. 10. ve 13:00 h bude
nejblíže Zemi (361 296 km).
Pro pozorovatele planet uvádíme: Nelze pozorovat Merkur a Venuši. Mars bude koncem října ráno
nízko nad východním obzorem v souhvězdí Panny. Jupiter (v Hadonoši) a Saturn (ve
Střelci) jsou vidět večer nad jihozápadem.
Planety Uran (v Beranu) a Neptun (ve Vodnáři) lze pozorovat téměř po celou noc.
Z úkazů vybereme konjunkce Měsíce
s planetami: Dne 5. 10. o půlnoci se Saturnem, 26. 10. ve 22:00 h s Marsem a 31. 10.
s Jupiterem v 17:00 h SEČ nad jihozápadem. Dne 9. 10. v 8:00 h nastává maximum
meteorického roje Drakonid.
Dr. Jaroslav Chloupek
Andromeda

Kurzy patchworku
Od měsíce října budou opět probíhat kurzy patchworku v prostorách Městké knihovny v Letovicích. Pokud rády šijete, tvoříte, jste kreativní a nespokojíte se s tím, co nakoupíte v obchodech,
přidejte se k nám a buďte originální. Na kurzech se učíme nové patchworkové techniky, šijeme kabelky, drobnosti a dekorace do bytu i na sebe.
Kurzy budou probíhat jednou za 14 dnů, vždy v úterý v dopoledních hodinách a ve středu odpoledne.
Bližší informace o kurzech na tel. čísle 602 733 568 nebo na eschwarzova@seznam.cz
Těší se na vás Eva Schwarzová

Informace z Městského klubu důchodců
Začal nový školní rok a s ním vždy zahajuje činnost i Městský klub důchodců. Chceme upozornit veřejnost, že posledním květnem letošního roku ukončila předsednictví klubu paní Jana Pitnerová, která
tuto funkci zastávala 19 let. Novou předsedkyní se stala paní Anežka Píglová. Při sestavování programu
pomáhá i sedmičlenný výbor, který zůstává ve stejném složení. Paní Janě Pitnerové a jejímu manželovi
patří velké poděkování za čas věnovaný přípravě přednášek, zájezdů, divadel a turistických pobytů.
Novému vedení přejeme hodně elánu a radosti při sestavování činnosti klubu na každou středu po
celý rok.
Ještě bych se chtěla zmínit o pobytu, který se uskutečnil poslední týden v květnu letošního roku.
Tentokrát to bylo v lázních Teplice nad Bečvou. Šestidenní pobyt začal nedělí a abychom využili autobus, který nás tam vezl, tak první zastávka byla v Přerově. Navštívili jsme zámek, ve kterém je muzeum
J. A. Komenského. J. A. Komenský zde jako šestnáctiletý mladík přišel studovat gymnázium a po dalších
studiích a cestování po Evropě se sem zase vrátil a byl rektorem zdejší latinské školy. V muzeu je k vidění několik tříd vybavených původními lavicemi, nástěnnými obrázky, stojacími tabulemi a křížkem na
zdi. V několika místnostech jsou sbírky minerálů, motýlů a brouků. Z Přerova jsme zajeli do Dřevohostic prohlédnout si renesanční vodní tvrz. Zajímavostí je, že majitelé tvrz opustili v roce 1900 a od té
doby je v majetku obce. Tu obec opravuje tak, aby sloužila společenskému životu obce a okolí. Konají
se zde svatby, oslavy, přednášky, koncerty. Z přilehlých budov zřídili hasičské muzeum techniky a oděvů.
Odpoledne jsme dojeli do Teplic nad Bečvou a ubytovali jsme se v penzionu Diana ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Každý den nás čekala nějaká vycházka do okolí a bylo se na co dívat.
Nejznámější je Hranická propast, hluboká celkem se zatopeným podzemím 473,5 m. Od propasti vede
několik turisticky značených cest do Hranic a okolí. Další známou národní přírodní památkou jsou Zbrašovské aragonitové jeskyně. Vchod se nachází přímo v areálu lázní. Jeskyně vznikaly vývěry teplých
uhličitých kyselek, které zde krystalizováním minerálu aragonitu vytvořily unikátní výzdobu – raftové
stalagmity, keříčky aragonitu a koblihové povlaky stěn, vypadající jako pocukrované. Ve spodních prostorách se vyskytuje oxid uhličitý. Je tam celoroční stálá teplota kolem 14 stupňů a délka prohlídkové
části je asi 1500 m. V jeskyních se pořádají koncerty.
Někdo využil vlakového spojení do okolí, třeba do Lipníku nad Bečvou. Měli jsme možnost využít
služby lázeňských domů – masáže, plavání, návštěvu koncertů, posezení v kavárně nebo v cukrárně.
Také nás lákalo pěkně upravené město Hranice s dominantou kostela na náměstí. A tak týden utekl
jako voda a čekala nás cesta domů vlakem s jedním přestupem do Letovic.
Na závěr zbývá poděkovat paní Janě Pitnerové a jejímu manželovi za přípravu a organizaci pobytu.
Přeji jim oběma, za všechny zúčastněné, spokojené soužití ve zdraví a pohodě. Díky.
Za MKD napsala Svatava Prudilová

Městský klub důchodců
říjen 2019

I. Hubertské slavnosti
na zámku v Letovicích

•

2. 10. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
„Kultura v Letovicích nově?“
Beseda s ředitelem MKS
Mgr. Tomášem Pléhou
•

3. 10. 2019 – čtvrtek – 14.00 hodin
MKS Letovice „Den zdraví“ – účast vítána
•

9. 10. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
„Dornova metoda“
Předvede masérka Magda Vašulková
•

16. 10. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
přednáška na téma „Bezlepková dieta“
•

23. 10. 2019 – středa – 9.48 hodin
Návštěva Arboreta Borotín
Odjezd autobusem č. 254 v 9.48 hodin
z náměstí Letovice s přestupem v Podolí
•

30. 10. 2019 – středa – 13.00 hodin
Pěší výlet do Kladorub,
návštěva osadního výboru
Odchod od MKD Tyršova ulice
nebo autobusem č. 271 ve 13.25 hodin
z náměstí, zpět autobusem v 16.50 hodin
•

Na všechny akce zveme širokou veřejnost
•

Připravujeme na 21. 11. 2019 zájezd
do Janáčkova divadla Brno
na balet „BAJADÉRA“

Oznámení
4. 10. 2019 je setkání spolužáků
ZŠ Tyršova ul., Letovice, ukončené v r. 1959,
které se koná
v restauraci Na Dvorku v 15.00 hodin.
Setkání všech tříd A, B, C.
Kotoulková Božena

Otevřeno oba dva dny
od 10.00 do 20.00 hodin
SOBOTA 2. 11. 2019
od 10 hodin
- prezentace mysliveckých spolků, lesů ČR,
ZUŠ, SZUŠ, neziskových a příspěvkových
organizací (do 20 hodin)
- nabídka regionálních produktů
a stánkový prodej (do 20 hodin)
- prohlídka zámku (do 17 hodin)
od 13 hodin HLAVNÍ PROGRAM
- příjezd Hubertského průvodu
- vystoupení ZUŠ Letovice (lovecké fanfáry)
- požehnání myslivecké družině
panem farářem
- slavnostní pasování lovce zvěře svatým
Hubertem za dozoru myslivecké družiny
- divadelní představení s mysliveckou
tematikou (SZUŠ Blansko, divadlo Brno)
- slavností zdravice majitele panství
- ukázka sokolnictví a loveckých psů
- volná zábava
Po celé trvání Hubertských slavností budou
podávány tradiční zvěřinové speciality

NEDĚLE 3. 11. 2019
- hrané prohlídky zámku v dobových
kostýmech (do 17 hodin)
- slavnostní ukončení turistické sezóny
- závěrečné překvapení
Vstupné na Hubertské slavnosti dobrovolné
Těšíme se na spolupráci
Zámecké restaurace Letovice s.r.o.

Za zdravím na Hanou
V polovině září se uskutečnil letošní poslední zájezd členů Nového sdružení zdravotně postižených Letovice. Ráno jsme se zastavili na hradě Bouzov. Hrad založený na přelomu 13. a 14. století vlastnili čeští a moravští šlechtici až do roku 1696, kdy ho koupil Řád německých rytířů. Dnešní podobu krásného romantického sídla s cimbuřími, věžemi, arkýři, střílnami a chrliči získal po rozsáhlé přestavbě v letech 1896 až 1910.
Nakonec se ale hrad nestal rezidencí řádu německých rytířů, jak si to přál velmistr řádu Evžen Savojský, zabránily tomu poměry po 1. světové válce. Od roku 1945 je majetkem státu, v roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku. Hrad je zařízený historickým na míru vyrobeným nábytkem, má nádherné dřevěné stropy a obložení, spoustu unikátních kachlových kamen, cenných uměleckých předmětů a obrazů. Po
cestě od hradu jsme se ještě ohlíželi zpět, abychom si uchovali v paměti romantickou vzpomínku.
Před polednem jsme se zastavili v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazech. Centrem muzea je typický bohatý hanácký statek s obytnou a hospodářskou částí z roku 1875, je zde tradiční kuchyně, několik světnic,
dílny a horní sýpky. Téměř veškeré vybavení se zachovalo v původní podobě. Provázela nás velmi milá paní,
její jadrné hanácké belákování bylo osvěžením. Na statku je k vidění řada činností a řemesel spjatých s původním hospodařením na zemědělské půdě. Směrem do zahrad jsou chlévy, hnojiště, od sadu je oddělují
unikátní hliněné zídky z první poloviny 19. století, které dokládají hliněné stavitelství v oblasti Hané. V sadu
jsme našli staré odrůdy jablek, švestek a krásné ořešáky, došli jsme ke špaletovým stodolám. Tři jsou z poloviny 19. století, čtvrtá je replika z roku 1987. Stodoly jsou obrovské, obvodové zdi jsou z hliněných nepálených cihel, podlahy z udusané hlíny, krovy dřevěné, původně byly kryté došky, dnes šindely a břidlicí. Stodoly mají dvoje velká vrata směrem ke statku a do polí, aby se do nich dalo vjet povozem s koňmi. Sloužily
k uskladnění obilí, sena, slámy a strojů. Daleko od statku byly z důvodu nebezpečí požáru. Pak se ale přišlo
na to, že stodoly jsou příliš velké a pokud shořely, byla i škoda velká a statek přišel o všechny zásoby na zimu.
Proto se přestaly stavět a unikátní jsou ty, co se zachovaly.
Odpoledne jsme byli na zámku v Náměšti na Hané. Stavba tohoto zámku začala v roce 1766 pány z Harrachu ve stylu raně klasicistního moravského baroka. Později panství sňatkem přešlo do majetku rodu Kinských a ti ho v roce 1916 prodali manželům Otáhalovým, kteří zámek zmodernizovali. Jednou z prvních konfiskací přešel zámek na stát, spravovalo ho vlastivědné muzeum v Olomouci, dnes je majetkem městyse
Náměšť na Hané. Zámek je krásně vyzdoben stylově v bílé barvě se zelenou linkou a úponky květin, motiv je
na stěnách, nábytku, oknech i dveřích. K vidění jsou sbírky unikátního skla, porcelánu a lustrů, v posledním
zlatém sále je sbírka míšeňského porcelánu, včetně lustru. V každém pokoji jsme ještě obdivovali miniaturní dětské pokojíčky ze soukromé sbírky.
Krásný slunečný den jsme zakončili posezením na terase informačního centra v lázních Slatinice. K dobré
pohodě nám na kytary zahráli dva pánové, kteří nám hráli a zpívali už v lázních při pobytu. Jako staré dobré
známé nás uvítala naše milá paní Helenka Kostelníková za celé vedení lázní, na závěr zazpívala také hymnu
lázní. Kdo zde ještě nebyl, mohl se podívat k hlavnímu lázeňskému domu Balnea. Celý den byl velmi pěkný,
plný krásných zážitků a dobré nálady. To
přispívá k upevnění našeho fyzického i duševního zdraví
Děkujeme panu Bořivoji Rašovskému
za bezchybnou organizaci zájezdu, firmě
Dopaz za zajištění dopravy. Řidiči panu
Staňkovi přejeme všechno nejlepší k narozeninám, rádi s ním jezdíme. Zájezd se
uskutečnil díky finanční dotaci Jihomoravského kraje, z ní byla hrazena hlavní
část nákladů na dopravu.
Za Nové sdružení zdravotně postižených
Letovice Ing. Jaroslava Konůpková
Foto: Bořivoj Rašovský

POZVÁNKA

NA ČLENSKOU SCHŮZI
NOVÉHO SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE, z.s.
která se koná
ve středu 30. října 2019 ve 14.30 hodin
v MKS Letovice – kulturním domě

Program členské schůze:
- zahájení
- volba ověřovatele zápisu a skrutátora
- volba členů výboru
- volba členů revizní komise
- stanovení členského příspěvku na rok 2020
- zhodnocení činnosti za uplynulé období
a vyřazení neplatících členů
- schválení plánu činnosti na r. 2020
a přihlášky na ozdravné pobyty
- schválení finanční zprávy za rok 2019
a rozpočtu na rok 2020
- posezení s kulturním programem
- závěr

ÚČAST VŠECH ČLENŮ JE NUTNÁ
Na vaši hojnou účast se těší
výbor NSZdP Letovice
www.novesdruzenizp.cz
OZNÁMENÍ
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z.s.
oznamuje, že v měsíci říjnu
zahajuje pravidelné

RELAXAČNÍ
„CVIČENÍ S EMOU“
Termín zahájení cvičení bude včas oznámen.
Bližší informace získáte na akcích a vývěskách
Nového sdružení nebo na telefonu
E. Stehlíkové: 737 973 625, 732 772 466
Cvičení bude probíhat
v tělocvičně ZŠ Letovice
Zváni jsou členové NSZdP
a zájemci o zdraví z řad seniorů
a zdravotně postižených spoluobčanů.
www.novesdruzenizp.cz

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE, z.s.
pořádá
v pátek 18. října 2019 v Nemocnici Blansko

REHABILITAČNÍ ODPOLEDNE
Program odpoledne:
- plavání a cvičení v bazénu
- vodoléčba ve vířivém bazénu
- relaxační cvičení v tělocvičně
Vše pod vedením rehabilitačních pracovnic
Odjezd:
14.00 hodin – PRAŽSKÁ
14.10 hodin – NÁMĚSTÍ
14.15 hodin – BYTOVKY
14.20 hodin – TYLEX
Akce se koná za podpory JmK a v rámci
projektu „ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
Závazné přihlášky a info od 1. října 2019
u Lenky Rašovské
tel.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz
POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z.s.
pořádá pro své členy a ZP spoluobčany
v úterý 1. října 2019

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V AQUAPARKU KUŘIM
Program odpoledne:
- plavání v bazénu
- vodoléčba v rekreačním bazénu
- možnost využití sauny, páry a vířivé koupele
Odjezd:
14.00 hodin – KOVOŠROT
14.05 hodin – NÁMĚSTÍ
14.10 hodin – BYTOVKY
14.15 – TYLEX
Program odpoledne začíná v 15.30 hodin
Akce se koná v rámci projektu
„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
Závazné přihlášky a info u Lenky Rašovské
tel.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz

Modelářská sezóna v Letovicích vrcholí
Jednou z posledních soutěží letošní sezóny, kterou uspořádal Raketomodelářský klub Letovice, byl
tradiční „Dlouhý streamer“, memoriál Rudolfa Dvořáka. Protože se soutěž konala 7. 9., jen týden po
návratu reprezentace z Mistrovství Evropy v Rumunsku, byla účast o něco nižší než obvykle. Také počasí sehrálo svoji roli, několik dnů po sobě pršelo. Soutěž byla zahájena vzpomínkou na bývalého člena klubu Rudolfa Dvořáka, který nás navždy opustil před sedmi lety.
Jako první se létala disciplína streamer, model rakety padá na brzdící stuze o délce 10 m a je rozdělena na dvě věkové kategorie „junioři do 50 let“ a „senioři“. V juniorech skončil na třetím místě Milan
Hodáč ml., druhý byl Adam Krušina a zvítězil Jiří Konkol, všichni RMK Letovice. V seniorech skončil na
třetím místě Jan Pukl z Vyškova, druhý byl Josef Ferbas, Hr. Králové a zvítězil Petr Pazour, RMK Letovice.
Aby byla celodenní soutěž atraktivnější, je součástí také kategorie maket skutečných raket a nosičů. Ty se nejdříve obodují z vizuálního hlediska a potom předvedou skutečný let. Zde byl na třetím
místě Mirek Knapp z Vyškova s maketou Saturn V, druhý skončil Milan Kučka, RMK Letovice s maketou
Ariane L01 a nejlepší maketu předvedl Jan Pukl z Vyškova, Saturn 1B.
Počasí chvilkami zlobilo, ale závodníkům drobný déšť nevadil. Letecký klub poskytoval velmi dobré
zázemí, takže bylo o všechny vzorně postaráno.
Poděkování patří především leteckému klubu a všem dobrovolníkům, kteří se na soutěži podíleli.
Text a foto: Jiří Kašpar RMK Letovice

Jáchym Halas z RMK Letovice
připravuje model na start

Jiří Konkol (vpravo) z RMK Letovice
před startem makety Sondy S3-S5

AFK Letovice
Naše týmy mají odehranou polovinu podzimní části sezóny. Ačkoliv při pohledu na
tabulky bychom si naše týmy rádi představili výše, tak především u žáků můžeme být
zatím pyšní. Pyšní především na to, jak se trenérům povedlo kluky velmi rychle adaptovat na úplně nové podmínky, než byli zvyklí. Tréninky třikrát týdně, zápasy s týmy zvučných klubů
a mnoho nacestovaných kilometrů. Skloubení takového „fotbalového nasazení“ se školou stojí mnoho
energie. Mimo to si také velmi vážím a děkuji za podporu rodičům, protože sloučit rodinný a fotbalový
život není vždy jednoduché, obzvlášť při takovém vytížení. Kdybych měl mluvit o trenérech, tak vše
platí dvojnásob a díky za vaše nasazení. Proto jsem přesvědčený, že pokud se nám podaří udržet nastavené, tak se brzy dostaví i fotbalové úspěchy.
Velkým potěšením je i práce přípravky a příchod nových dětí, které se učí fotbalové dovednosti.
Také se nám povedlo rozšířit řady trenérů u nejmladších hráčů, což je vždy dobrým signálem pro
všechny v klubu zainteresované, že se najdou další, kteří mají zájem se aktivně účastnit dění.
Co se týká družstva mužů, zde se o chvále příliš hovořit nedá. Prohru by každý fanoušek dokázal
odpustit, ale musí vidět vůli. Ta však, bohužel, v současné době týmu chybí. Za vedení klubu ovšem
mohu potvrdit, že situaci řešíme a jsem si vědom, že pokud dospělé mužstvo není důstojnou součástí
klubu, tak chybí ta takzvaná „šlehačka na dortu“.
Zároveň, i přes nepřízeň výsledků, se nám daří oslovit při domácích zápasech velké množství fanoušků. Věřím, že k dobré prezentaci fotbalu v Letovicích pomohla i „kostka“ na Masarykově náměstí
a billboard u kruhového objezdu. Za přízeň velké díky!
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

Město Letovice zajistilo pro občany města Letovice a místních částí

Plavání
v areálu Městských lázní Boskovice
každou sobotu od 14. 9. do 28. 12. 2019 od 13.30 do 15.00 hodin

Bruslení
v areálu Zimního stadionu Boskovice
tyto neděle 29. 9., 13. 10., 27. 10. 2019 od 17.00 do 19.00 hodin
Doprava po vlastní ose. Průkaz totožnosti je vstupenkou do areálu.

Sezóna florbalu v plném proudu
Měsíc září ve znamení náborů proběhl úspěšně. Navštívili jsme základní školy ve městě a v blízkém
okolí. Dáváme o sobě vědět široké veřejnosti. Pokud jste se k naší florbalové rodině už přidali, tak
doufáme, že se mezi námi cítíte skvěle. Zábavnou formou se snažíme o všestranný rozvoj dětí. Důležité pro nás je, aby to děti bavilo. Spolehnout se můžete na náš mladý kolektiv kvalifikovaných trenérů.
Máme za sebou první ostré zápasy v rámci Jihomoravské ligy, do kterých zasáhla naše družstva přípravy, elévů, mladších a starších žáků. V rámci ligy se naše
týmy střetnou s velkokluby
z Brna, Znojma či Hodonína.
Určitě se máme na co těšit.
Pracujeme i mimo hřiště.
Pro naše členy jsme připravili
Florbalový měsíčník, který přináší rodičům a přátelům klubu aktuální informace o dění
v klubu. V říjnu proběhne tradiční Podzimní soustředění.
Na závěr si vás dovolujeme pozvat do místní sportovní haly na zápasy našich starších žáků, které proběhnou
5. října 2019 od 10.00 hodin.
Florbal Letovice

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
5. 10.

MUDr. Mikulášková

6. 10.

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

MUDr. Nečasová

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

607 812 963

12. 10.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

13. 10.

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

19. 10.

MUDr. Jílková

Rájec, Ol. Blažka 145

516 410 786

20. 10.

MUDr. Pernicová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

26. 10.

MUDr. Pokorná M.

Blansko, Gellhornova 9

516 412 422

27. 10.

MDDr. Potůček

Blansko, Pražská 1b

516 419 538

28. 10.

MUDr. Roth

Ostrov, Zdrav. středisko

516 444 326

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

Služby lékařů
4. 10.
11. 10.
18. 10.
25. 10.

MUDr. Striová
MUDr. Kratochvílová
MUDr. Přichystalová
MUDr. Hniličková

Nepřítomnost

Zastupuje

MUDr. Kratochvílová
29. – 30. 10.

MUDr. Šafránek, MUDr. Striová

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

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Petr Švancara

KAREL ŠTESL

svatební fotografie, fotoslužby

Kochov 1, LETOVICE

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

• OPRAVY PODVOZKŮ AUTOMOBILŮ

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

• OPRAVY KAROSERIÍ
• NÁTĚRY – NÁSTŘIKY PODVOZKŮ,
PODBĚHŮ, DUTIN

tel.: 723 290 761

Byt v Letovicích
koupím hotově
tel.: 777 061 357

Koupím
byt nebo menší domek
v Letovicích. Platba hotově
tel.: 605 708 884
Česká pojišťovna a. s. agentura Blansko
Do týmu profesionálů hledáme nového kolegu na pozici správce stávajícího
klientského kmene. Nabízíme možnost nadstandardního výdělku, profesionální zaškolení, příležitost pro osobní i kariérní rozvoj, kancelářské zázemí, přidělení stávajícího klientského kmene.
V případě Vašeho zájmu zašlete svůj životopis na adresu:
ludmila_laura.klauda@ceskapojistovna.cz nebo volejte na tel.: 603 528 408
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: info@mks-letovice.cz. Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Pléha. Redakční rada ve složení: Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková,
Mgr. Renata Kostlánová, Daniela Ottová, Ing. Jaroslava Konůpková, Kateřina Pražáková, Karel Synek, Petr Švancara, Ing. Marek Chládek.
Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice 26. 9. 2019 č. 10/2019. Cena 10,– Kč. 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. 11/2019 bude 12. 10. 2019. Fotografie: archiv redakce.

Tisk DTP centrum, v.o.s. SVITAVY • www.dtpcentrum.cz

Městské kulturnístředisko Letovice / Kulturnídům
MDAgentura

Soupeřky v životě i u plotny – dokážíse nezabít?

komedie Caroline

Smith

režie: Roman Štolpa
překlad: Martin Fahrner
Sandra Pogodová
Michaela Dolinová
Vincent Navrátil/Ladislav Ondřej
Milan Duchek

ČTVRTEK 24. ŘÍJNA 2019 V 19.00 HODIN
Vstupné: 300,– Kč
Předprodej vstupenek: MKS Letovice, Nová 71/1, tel.: 516 474 422, 739 396 535, info@mks-letovice.cz

