červenec 2017

Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem
přejeme novomanželům, kteří v měsíci květnu uzavřeli sňatek:
Jaromír Smrček, Holasice – Jana Malinovská, Holasice
Jan Marek, Letovice – Klára Vlková, Vranová
Lukáš Vašica, Moutnice – Blanka Rybářová, Letovice

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci květnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Miloslav Fidler
Zdeněk Kachlík
František Dočekal
Jiří Pospíšil
Jana Široká
Marie Martinková
Jaroslava Poláčková
Květuše Ochranová
Pavel Loukota
Anna Bušová
Irma Jansová
Jan Bednář
Josef Jansa
Květoslava Tománková
Marie Prudilová

Pěvuška Šírová
Miroslava Vránová
Alois Bednář
Ladislav Chloupek
Vilemína Novotná
Milan Bárta
František Písařík
Jana Pitnerová
Jiří Lebart
Blažena Prudká
Dobromila Zubíková
Vlastimil Viška
Ludmila Kobelková
Ema Hrubá
Alois Tajovský

Božena Tichá
Ludmila Mazlová
Jiřina Ondráčková
Marie Jurková
Marta Pelikánová
Zdenka Peterková
Marta Šméralová
Marie Kalibánová
Helena Čejková
Milada Pavlíčková
Jaroslava Bártová
Anastázie Palbuchtová
Zdeňka Korbelová

Dne 10. června 2017 oslavili ZLATOU SVATBU – 50 let společného života manželé Vojáčkovi – paní
Marie roz. Janíková, Babolky č. p. 12 a pan Miroslav. Padesát let společného života je prověrka vzájemné soudržnosti, pochopení a tolerance. Je to příležitost ke vzpomínkám, dává právo bilancovat.
Přejeme Vám ještě spoustu společných let prožitých ve zdraví, radosti a spokojenosti. Užívejte krásy
života v kruhu své rodiny a přátel.
Srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Staňková Jana, Babolky, ve věku 71 let
Válková Růžena, Pražská, ve věku 86 let
Hubáček Jiří, Albína Krejčího, ve věku 93 let
Hladil Ivo, J. Haška, ve věku 78 let
Stránská Marie, Albína Krejčího, ve věku 80 let
Němcová Marie, Čapkova, ve věku 97 let
Slezáková Miroslava, J. Haška, ve věku 78 let
Čest jejich památce!

OKÉNKO STAROSTY
Hurá na prázdniny. Aktovky šup někam pod postel, školu nechci vidět celé
dva měsíce a se spolužáky se potkám maximálně někde na koupališti nebo na
„čochu“. Tak asi uvažují všichni žáci a studenti. Vysvědčení doma předvedli,
někde obdrželi pochvalu, někde to bylo trošku horší. Ale všem dětem bez rozdílu začínají zasloužené prázdniny. I učitelé začínají odpočívat a regenerovat
pocuchaný nervový systém. Stres ke konci roku vymění za relax na dovolených a jiné prázdninové aktivity. Začátek prázdnin je tradičně spojen v Letovicích s poutí a s taneční zábavou. Nová generace těch rádoby dospělých prožívá své první lásky, potkává se nejen s radostmi života, ale bohužel taky s alkoholem a nově i s drogami. Takže mládeži, pozor
na všechny nástrahy, ať není i zklamání. Všichni dospělí si musí rovněž uvědomit, že naše děti mají
trochu volněji. Dejte prosím pozor na děti, zejména na silnicích a v okolí hřišť. Tu starší mládež, bych
pak chtěl vyzvat, aby svoji sílu a energii vybíjeli i jinde než při poškozování vybavení městského mobiliáře. Výměna a opravy stojí město nemalé prostředky, které pak zákonitě chybějí jinde.
Během prázdnin bude celá řada kulturních a sportovních akcí, sledujte naše informace. Za všechny bych chtěl upozornit na tradiční Festival 3+1 Letovice.
Od července bude již provoz na městském úřadě probíhat po rekonstrukci stejně jako před ní. Prožitá úskalí občanům jistě nahradí nové příjemné prostředí a doufám, že i tradičně vstřícný přístup našich úředníků, kteří se budou i nadále snažit všem v rámci zákona pomoci.
Závěrem chci popřát prožití celého léta bez přírodních a jiných katastrof, ve zdraví, spokojenosti,
bez úrazů a stresů a hlavně vše prožít s úsměvem.

Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 23. 5. 2017 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
5. Závěrečný účet města za rok 2016
6. Příprava „Hudebního léta 2017“
7. Průběžná zpráva o realizaci projektů a investičních akcí města
8. Program zasedání zastupitelstva města dne 8. 6. 2017
9. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
10. Různé

Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 8. 6. 2017 projednalo body dle následujícího
programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 9. března do 8. června 2017
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice
6. Závěrečný účet hospodaření města Letovice za rok 2016
7. Informace o technickém stavu ČOV 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

Je tady léto – čas dovolených a prázdnin. K tomuto období patří příjemné posezení
s přáteli se sklenkou dobrého nápoje a něčím dobrým k zakousnutí. Ti, kteří tak ještě neučinili, vynesou na terasy nebo do zahrad domů všemožné grily a přenosná ohniště. Některým poslouží různé udírny, ale také obyčejná ohniště. Vždyť „něco na grilu“ či pouze
opečený špekáček má své kouzlo.
Neměli bychom však zapomínat, že při této „bohulibé činnosti“ zacházíme s otevřeným ohněm,
který není jen dobrým sluhou, ale může se stát zlým pánem. Právě při grilování, uzení a opékání potravin dochází každý rok k mnoha případům požáru. Uživatelé přenosných grilů často podceňují pokyny, které jsou uváděny v návodech k použití. Například nedodrží bezpečné vzdálenosti grilu od hořlavých materiálů – ať již jsou to například dřevěné stavební konstrukce nebo uskladněné palivo. Při
grilování potom může dojít k odlétnutí jisker či vyšlehnutí plamene a k zapálení hořlavých materiálů.
Často se také stává, že přenosný zahradní gril nestojí na vhodné pevné a rovné ploše a dojde k jeho
převržení. Netřeba rozvádět, co dokáže hořící oharek nebo žhavý popel, který se zakutálí pod ráz dřeva.
U grilů vytápěných propan-butanem dochází k požárům z důvodu jejich špatného technického stavu.
Netěsní těsnění spojů, přívodní hadičky plynu přes zimu občas popraskají a plyn uniká i mimo hořák.
Stalo se také, že obsluha grilu měnila láhev s plynem v době, kdy ohniště krbu bylo ještě žhavé. Únik
plynu a jeho následné vznícení mělo následky přímo fatální – pro osobu, která výměnu láhve s plynem prováděla, se oslava změnila na dlouho trvající léčbu na klinice popálenin. U udíren pak dochází
k požárům v důsledku jejich špatného stavu, nevhodného způsobu topení a zejména z opomenutí dohledu nad udírnou. Venkovní ohniště jsou často umístěna v blízkosti hořlavých objektů ale také porostů, do kterých mohou odlétnout jiskry z ohníčku.
Je to jenom několik postřehů, které jsme získali od vyšetřovatele požárů. Jistě by bylo možné o této
oblasti napsat více, ale není naším zájmem, aby Vám zhořklo dobře tepelně upravené sousto. Dbejte
však opatrnosti! Neodcházejte od grilů, udíren a ohnišť nedostatečně uhtašených. Mohlo by se stát,
že se zde setkáte za svitu majáčků s osobami ve slušivých modrých uniformách. Strážníci MP Letovice

Třídění a svoz odpadů ve městě
Biologicky rozložitelné odpady
Již druhým rokem pokračujeme ve městě ve svozu biologicky rozložitelných odpadů od občanů. Přes
počáteční problémy s nároky a vydáváním speciálních nádob se situace vyřešila. V současné době si
mohou zájemci vyzvednout zbývající nádoby na sběrném dvoře. Vzhledem k loňskému teplému podzimnímu počasí jsme prodloužili termíny svozu do konce listopadu, letos se přizpůsobíme rovněž. Za
r. 2016 bylo od občanů svezeno 247,19 tun těchto odpadů, které skončily na kompostárně v Boskovicích, jelikož výstavba vlastní kompostárny v Letovicích se zatím připravuje. Jedná se o odpad, který by
jinak skončil v klasických popelnicích a pak na skládce Březinka, kde jen za uložení platíme přibližně
dvakrát více než za uložení bioodpadu v Boskovicích.
V letošním roce pokračujeme v pravidelných svozech BRKO každý lichý týden z obvyklých svozových míst.

Pytlový sběr
Vzhledem k připravované novele zákona o odpadech se městům podstatně snižují možnosti s dalším nakládáním s odpady. Po roce 2024 již nebude možno uložit vytřiditelný odpad na skládky. Základem je řádné třídění odpadu. Vytříděný odpad pak musíme předat k dalšímu zpracování a ten opravdu nevyužitelný buď za velké peníze uložit do země, nebo likvidovat ve spalovnách, samozřejmě opět
podstatně dráž.
Problém s konečnou likvidací odpadu byl hlavní důvod zavedení pytlového sběru vybraných komodit v našem městě. Od měsíce března jsme zahájili pravidelný svoz některých vytříděných komodit
dům od domu. Občané mají možnost se zaregistrovat na podatelně MěÚ Letovice, kde obdrží čárkový
kód a barevné pytle na jednotlivé komodity (pravidla sběru najdete na stránkách města a TS Letovice).
K 15. 6. 2017 je přihlášeno 592 občanů (domácností). Proběhly již 4 svozy, s výsledky jsme spokojeni.
Množství svezených pytlů dle jednotlivých komodit od počátku svozu
Separovaný sběr odpadů – přehled za jednotlivé svozy, rok 2017

Je potěšující, že množství takto vytříděných odpadů narůstá, objem nevytříděných odpadů úměrně
klesá. Dle zákona i vyhlášky města je každý občan povinen třídit odpad, naopak svozová firma není povinna odvézt odpad, který není vytříděn a uložen ve schválených nádobách. Každý občan má možnost
opatřit si další schválené svozové nádoby, pokud mu nedostačují stávající.
Z ekonomických důvodů byl zaveden čtrnáctidenní svoz klasických nádob s nevytříděným (směsným)
odpadem. Pokud se občan nepřihlásil do pytlového svozu, je povinen ukládat vytříděný vlastní odpad
do kontejnerů rozmístěných po městě. Opakovaně tedy upozorňujeme, že svozové nádoby, které obsahují odpad, pro který nejsou určeny, nemusí být vyvezeny. Víme, že existují i objektivní důvody, pro které
nelze striktně dodržovat tyto zásady. Např. bytové domy, kde je nedostatek místa pro další klasické popelnice, nelze umístit nádoby na BRKO a podobně. Velkým problémem jsou např. zapáchající jednorázové pleny, apod. Nic však nebrání občanům, aby třídili vytřiditelné složky odpadu a tak, jak pravidelně
vynášejí koše, vynášeli i PETky (sešlápnuté), ostatní plast, papír, sklo, plechovky atd. Je to ovšem o pochopení celospolečenského problému našimi občany. Je dobré, že mladá generace už bere třídění odpadů
jako samozřejmost a třeba příklad mládeže bude tím impulsem pro ostatní. Kdo ale nechce třídit, žádné
argumenty ho nepřesvědčí a naopak bude dělat vše proto, aby nic nefungovalo. Naše dlouhodobá snaha o třídění veškerých odpadů nese první výsledky. V roce 2015 byl podíl netříděného odpadu ve městě
57,96 %, v roce 2016 se tento podíl již snížil na 45,83 %. Věříme, že po zavedení pytlového sběru podíl
nevytříděných odpadů klesne ještě razantněji.
Větším problémem je však odbyt vytříděných komodit. Jak už bývá u nás zvykem, rychle slíbíme EU
všechno i nad rámec požadavků a teprve pak se hledá řešení, v tomto případě „kam s ním“. Kdo nic nedělá, nic nepokazí. Ale v Letovicích chceme jít vpřed a chceme být připraveni včas na situaci, která nastane po novele odpadového zákona. U rodinných domů s tříděním odpadů problém nevidíme. Horší situace je právě v bytových domech. Vzhledem k tomu, že nikdo není „vševědoucí“, snažíme se na právě probíhajících besedách s domovními důvěrníky projednat veškerou problematiku a společně s vlastníky
bytových domů situaci řešit. Pevně věříme, že nalezneme společné řešení výhodné pro obě strany. V tom
potřebujeme pochopení a pomoc všech občanů.
OVŽP MěÚ Letovice

Zasedání zastupitelstva není žádná věda
Na sociálních sítích se rozběhla diskuse o zasedání zastupitelstva města. Informace jsou prý zveřejňovány nedostatečně a občané neví, co vlastně zastupitelé projednávají. Zastupitelé jsou naopak
rozčarováni, že občané nenavštěvují zasedání zastupitelstva. Rozhodl jsem se tedy občany o zasedání
zastupitelstva informovat sám. Jak vlastně takové jednání zastupitelstva vypadá?
Ve stanovenou dobu zahájí pan starosta zasedání. Oznámí počet přítomných zastupitelů a popřípadě omluví nepřítomné zastupitele. Důležitá je věta, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů
a zastupitelstvo města může přijímat usnesení. Následně probíhají volby předsednictva – čili těch, kdo
zasedání řídí. Jsou to, starosta, místostarosta a dva zastupitelé. Dále probíhá volba návrhové komise
– to jsou ti, kteří předčítají ostatním zastupitelům, o čem se bude hlasovat. Bývají to ti dva zastupitelé,
kteří jsou zvoleni do předsednictva. Následuje volba ověřovatelů zápisu. Ověřovatelé zápisu po skončení zasedání a po vyhotovení zápisu zjišťují, zda paní zapisovatelka napsala do zápisu to, co zastupitelstvo opravdu projednalo, a hlavně se to týká případné diskuse, zda je tam zapsáno vše, o čem se diskutovalo. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že zápisy jsou vypracovávány pečlivě a bez chyb, nicméně je důležité, aby zastupitelé pověření ověřováním zápisů pečlivě zápisy četli, aby nedošlo k případným nedorozuměním. Tolik snad na úvod. Nyní se pokusím v krátkosti popsat jednotlivé body, které byly v programu zasedání zastupitelstva města (ZM) 8. června 2017 a tyto popřípadě doplnit krátkým komentářem.
Bod: Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice. Téměř z každého zasedání zastupitelstva vznikají pro radu města (RM) nebo pro vedení města nějaké úkoly. V této chvíli se zastupitelům
předkládá, jak byly tyto úkoly splněny. Po přečtení úkolů a po oznámení způsobu jejich plnění se rozbíhá diskuse, kde jednotliví zastupitelé mohou vyjádřit svůj názor na splnění úkolu. Celý bod je ukončen hlasováním.
Bod: Zpráva o činnosti Rady města Letovice od do (zpravidla od minulého do současného zasedání
ZM). V diskusi k tomuto bodu se zastupitelé často ptají, proč RM rozhodla tak, jak rozhodla, na základě jakých informací a proč takto rozhodla. Opět je celý bod ukončen hlasováním o tom, že ZM bere na
vědomí činnost RM za uvedené období.
Bod: Dispozice s majetkem města. Město Letovice je vlastníkem pozemků a budov. Občas je třeba
nějaký pozemek koupit (třeba pro výstavbu parkoviště) nebo prodat, nebo chce někdo pozemek či
prostory pronajmout a toto se projednává v tomto bodě. Zde se již každý jednotlivý bod po diskusi
ukončuje hlasováním.
Bod: Hospodaření města Letovice. V tomto bodu zastupitele vedoucí finančního odboru seznamuje s toky peněz, které uskutečnila RM, a také s hospodařením města za předcházející období. Jak
přitékají peníze na účet města a jak peníze odchází z účtu.
Bod: Závěrečný účet hospodaření města Letovice za rok 2016. Tento bod je důležitý a závěrečný
účet hospodaření zastupitelé schválili.
Bod: Informace o technickém stavu Čistírny odpadních vod Letovice. Toto byl mimořádný bod.
Byli jsme seznámeni se skutečným stavem ČOV v Letovicích a diskutovali jsme o variantách opravy
a modernizace.
Bod: Různé. Pokud zastupitelé mají nápady, v čem zlepšit život v Letovicích, předkládají je v tomto
bodě. Na rozdíl od následujícího bodu „Diskuse“ se o těchto nápadech hlasuje, zda se jimi RM nebo
vedení města bude zabývat a jestli se na dalším zasedání zastupitelstva přesunou do bodu Zpráva
o plnění usnesení ZM, nebo nápad hlasováním neprojde a RM se jím nebude zabývat.
Bod: Diskuse. Zde má možnost každý zastupitel i občan předložit svoje připomínky a poznatky k životu ve městě. Příklad: V naší ulici není posečená tráva, nejsou vyvezeny popelnice, ale i poděkování
za úklid v naší ulici. O jednotlivých připomínkách se nehlasuje, ale vedení města nebo pověřený pracovník vysvětluje řešení připomínky.
Bod: Závěr – nepotřebuje vysvětlení. Pan starosta poděkuje přítomným zastupitelům a oficiálně
zasedání ZM ukončí.
Vážení občané, vidíte, že zasedání zastupitelstva města není složité, a proto se nebojte některé z následujících zasedání navštívit a vše si poslechnout naživo. Mgr. František Boček, zastupitel za KDU-ČSL

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 červenci jsme pro Vás připravili:
Promenádní koncert – 4 psi
Neděle 9. 7. 2017 v 16.00 hodin
Areál SDH Letovice
Vstup volný
•

Letní kino – Biograf láska
11. a 12. 7. 2017 od 21.00 hodin
Zámek Letovice – nádvoří u jízdárny
11. 7. / Anděl páně 2 / vstupné: 50,– Kč
12. 7. / Manžel na hodinu / vstupné: 50,– Kč
•

Letní kino
Kinematograf bratří Čadíků
20. – 23. 7. 2017 od 21.00 hodin
Masarykovo náměstí Letovice
20. 7. / Řachanda
21. 7. / Trabantem do posledního dechu
22. 7. / Teorie tygra
23. 7. / Všechno nebo nic
Vstupné dobrovolné
•

Letovické letnění
Pátek 21. 7. 2017 od 17.00 hodin
Zámek Letovice – nádvoří u jízdárny
Účinkují: Paleta Band, The Beaters a B- Niccol
Vstupné: 50,– Kč

Připravujeme:
Promenádní koncert – The Sailors
Neděle 6. 8. 2017 v 16.00 hodin
Areál SDH Letovice
Vstup volný
•

Letní kino – Biograf láska
14. a 15. 8. 2017 od 21.00 hodin
Zámek Letovice – nádvoří u jízdárny
14. 8. / Špunti na vodě / vstupné: 80,– Kč
15. 8. / Dítě Bridget Jonesové / vstupné: 50,– Kč
•

Promenádní koncert Paleta Band
a Restaurant Day
Neděle 20. 8. 2017 v 16.00 hodin
Parčík u busty Václava Havla
Spolupořadatel akce je Paleta Letovice
Vstup volný
•

AHOJ, LÉTO!
Sobota 26. srpna 2017 od 15.00 hodin
Areál SDH Letovice

KNIHOVNA
UPOZORNĚNÍ!
Od 3. do 7. července 2017
Budou uzavřena obě oddělení knihovny

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

•

Výročí našich spisovatelů
Fráňa Šrámek, Jaromír Tomeček,
Jáchym Topol, Marie Kubátová, Vladimír Páral
– výstavka knih
•

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
Putovní výstava Má vlast cestami proměn
přináší svědectví o příznivých proměnách
zanedbaných míst a sídel v naší krajině.
Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady
sponzorů se chátrající stavby mění v důstojné
objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor
dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí
svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje
k novému životu. Výstava je přístupná
v prostorách chodby knihovny.
•

TVOŘIVOST A KREATIVITA
Prezentace studentů
Masarykovy střední školy Letovice.
Výstava je přístupná po celý červenec
a srpen v prostorách čítárny knihovny.
•

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

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

•
OTEVÍRACÍ DOBA O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH:
Úterý 12.30 – 16.30 hodin
Čtvrtek 8.00 – 12.00 hodin
•
Prázdninová nabídka:
V otevírací době dětského oddělení si můžete
přijít zahrát tyto hry: Activity, Bang!,
Bílé historky Carcassonne, Černé historky
– klasické a středověké, Česko – otázky
a odpovědi, Sabotér, Scrabble, Tangram,
Tučňáci na ledu a další.

Kniha do vlaku pokračuje
Organizátoři
projektu Kniha do vlaku vytvořili aktualizovanou mapu, která
vznikla díky spolupráci
se SŽDC. Všichni, kdo
si zapůjčí knihy v Letovicích na nádraží, uvidí
místa, kde je možné
knihy vracet nebo si
jiné půjčit.
Dobrou zprávou také je, že se organizátorům
podařilo domluvit spolupráci s Audioteka.cz pro
zapojené knihovny – Čtěte ušima (audio) kniha
do vlaku. Audioteka.cz se připojila a umožňuje
cestujícím od začátku června 2017 do konce srpna 2017 poslechnout si v aplikaci zdarma (audio) knihu do vlaku. Stačí jet vlakem nebo si zajít
na nádraží. Vedle naší knihovničky visí mapa
s místy knihovniček na nádražích a banner s QR
kódem a odkazem. Cestující si mohou zdarma
stáhnout audio knihu Nechtěni od K. Ohlssonové, která tematicky začíná právě na nádražích
a pro děti Příběhy zvířátek, jež čte Jiří Lábus.
Věříme, že všechny čtenáře tyto novinky potěší, a přejeme šťastnou cestu.
Romana Hoderová

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

Turistické informační centrum
Letovice zahájilo letní sezónu.
Otevírací doba:
1. ČERVNA – 15. ZÁŘÍ
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin
Sobota – Neděle:
9.00 – 13.00 hodin

1. července 2017
5. srpna 2017
9. září 2017

6. 7., 13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8., 31. 8. 2017.

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.

NOVINKA – 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.

2017

1. července 2017
2. července 2017
5. srpna 2017
9. září 2017

6. července 2017
13. července 2017
20. července 2017
27. července 2017

3. srpna 2017
10. srpna 2017
17. srpna 2017
24. srpna 2017
31. srpna 2017

2017

… tentokrát s Mgr. Marií Nečasovou
Pro červencový zpravodaj jsem se rozhodla oslovit
k rozhovoru paní Mgr. Marii Nečasovou. Sama patřím
do té obrovské hromady dětí, kterým paní učitelka Nečasová dala základní hudební vzdělání, naučila je číst
v notách a prohloubila v nich cit k hudbě. Tento rozhovor
není jenom milým připomenutím, jak krásnou součástí
života může hudba být, ale i poděkováním naší milé paní učitelce za to, jakou trpělivost s námi všemi nejen při
psaní houslového klíče a vytleskávání rytmu měla.
Jste letovickou rodačkou? Proč jste si pro své působení vybrala právě Letovice?
„Nejsem rodačka z Letovic. Po mém narození jsme
krátce bydleli v Prostějově, pak jsme se přestěhovali do
Rozhraní. V roce 1964 mě tatínek s housličkami v ruce
přivedl do LŠU Letovice. Po zařazení do žákovského orchestru jsem díky skvělému vedení pana uč. Dokoupila a díky báječné partě kamarádů – muzikantů začala vnímat nový rozměr hudby. A tady asi začalo klíčit semínko mého budoucího povolání. V Letovicích jsem začala s rodiči chodit na koncerty a jiné
kulturní akce, zde jsem chodila i do tanečních, a tak se město postupně stávalo mým druhým domovem.“
Byly pro vás hudební začátky těžké? Mám pocit, že vy jste určitě uměla číst v notách dřív než
v knihách.
„Vyrůstala jsem v rodině, kde se hodně zpívalo. Doma nebyla televize ani jiná sdělovací technika,
jen rádio. Držela se černá hodinka, při níž jsme zpívali a povídali si. Pravdou je, že jsem asi dříve dobře
intonovala, než mluvila. I můj bratr navštěvoval LŠU a byl mezi 12 zakládajícími členy dechového orchestru LŠU Letovice. Můj dědeček do vysokého věku dobře zpíval a doprovázel se hrou na citeru. Tátův
příbuzný, Monsignore Olejník, komponoval církevní hudbu. Takže geny tu někde byly a zřejmě sehrály
svoji roli.“
Jak dlouho již pracujete v ZUŠ Letovice?
„Po absolvování hudebního studia na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích jsem toužila nastoupit na svou milovanou »alma mater« zde v Letovicích, ale musela jsem si odsloužit 9 let na ZŠ v Olešnici na Moravě. Učila jsem hudební výchovu a měla pár šikovných dětí v pěveckém kroužku, kde jsem
postupně získávala sbormistrovskou praxi. V roce 1988 se mi splnil sen a já nastoupila do LŠU, dnes
ZUŠ zde v Letovicích.“
Sama si vás pamatuji jako paní učitelku z hudební nauky, která mě naučila číst v notách a rozeznávat rytmus. Jaké další předměty na ZUŠ Letovice vedete?
„Na ZUŠ učím především hudební nauky, ale také hru na zobcovou flétnu, pomáhám budoucím studentům s přípravou k talentové zkoušce na umělecké školy. Stála jsem i u zrodu literárně-dramatického oboru na naší škole, mou další láskou je totiž literatura a poezie. I to má zřejmě kořínek v rodině.
Maminka pocházela z Prostějova a byla spřízněna s rodinou Jiřího Wolkera. Píšu si básně jen tak do
šuplíku nebo pro přátele. Ale v soutěži začínajících básníků, kterou pořádala mezinárodní organizace
YMCA, jsem obdržela 2. cenu za nepublikovanou sbírku »Oblázky«.“

Vím, že jste i sbormistryní letovických sborů. Jaké sbory vedete a stíháte být například i aktivní
členkou některého z pěveckých sborů?
„Když mě pak časem oslovil kolega Miloš Krejsa, zda bychom spolu obnovili na ZUŠ dětský sbor,
uvítala jsem tuto možnost s radostí. Spolu jsme vedli sbor téměř 20 let. Poté jej u klavíru vystřídala
Dagmar Lžíčařová. Náš dětský sbor pracuje ve dvou odděleních, mladší zpěváčci, žáci 1. stupně, jsou
naše »Sluníčka« a starší zpívají v »Carmině«. Společně vítáme každou příležitost potěšit zpěvem naše
spoluobčany. Děti několikrát koncertovaly na Hvaru a pravidelně se zúčastňují regionálních přehlídek
v Olešnici a Bystřici nad Pernštejnem. Já sama pak zpívám v komorním sboru »Carpe Diem« při MKS
Letovice a v pěveckém sboru Cantamus ZUŠ.“
Jaký máte názor na hudební vzdělávání dospělých? Stalo se vám už že se vám k hudební nauce
přihlásili dospělí?
„Vloni mě oslovili zaměstnanci zdejšího domova pro seniory, kam docházím občas zpívat s klienty.
Je to zase nová zkušenost a myslím, že spolu prožíváme pěknou hudební hodinku. Jinak pracuji především s generací dětí školou povinných. Tu a tam ale přijdou i dospělí, např. dálkově studující, a potřebují konzultaci či jinou pomoc. A to je zajímavá spolupráce, poněvadž oni vědí, co chtějí a k jakému cíli
potřebují dojít.“
Mám pocit, že hudbou přímo žijete, najdete si ve svém nabitém programu i chvíli na jiný zájem?
Jak ráda relaxujete?
„Kromě zpěvu se věnuji i hudbě instrumentální. Od roku 1980 jsem členkou Komorního orchestru
města Blanska, s kterým jsme koncertovali i v Itálii a Rakousku. 11 let jsem hrála v cimbálové muzice
a díky jí jsem mohla prožít jedno prázdninové angažmá ve španělské Torredembaře. V roce 2000 jsem
z rukou pana ministra Uhdeho převzala »Cenu za kulturu 2000«. A řadu let hraji coby varhanice v Rozhraní.
A jak relaxuji? Někdy ani není třeba, to mě naplní spokojené oči mých žáků. Ale jinak především
v přírodě. Miluji výšlapy do lesa, na ty naše kopečky. V přírodě nacházím zdroj pokoje, odpovědi na
otázky, inspiraci, pocit souznění. Ona mě učí pokoře a poznání vnímat krásu ve všech podobách a být
za to vděčný. Když člověk žije hudbou, pak je pro něj rajskou melodií i ptačí zpěv nebo ticho lesa.“
Jakou hudbu si pouštíte doma? Pokud tedy neupřednostňujete doma raději ticho, když máte
hudby v práci tolik.
„I když se profesně pohybuji spíše ve světě tzv. vážné hudby, mám ráda každou kvalitní muziku
napříč žánry.“
A na závěr pro vás mám možná trošku záludnou otázku. Umožnila vám hudba poznat něco nového, co by se vám třeba jinak nepoštěstilo?
„Díky hudbě jsem poznala spoustu skvělých lidí, s mnohými udržujeme přátelské vztahy dodnes, ať
už jde o profesionální hudebníky, amatéry, kolegy či bývalé žáky. Hudba a umění mi dávají pocit naplnění, radosti, otvírají nové obzory, umožňují společně objevovat svět, vytvářet něco pozitivního, co
obohacuje duši. Kéž se to daří předávat dál.“
Květa Felklová

Myšlenka dne
„Když budeš dělat to, co jsi vždycky dělal, dostaneš to, co jsi vždycky dostal.“
Jack Canfield

PŘEHLED ČERVENCOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

1.

14.00 a 15.00 hodin / Prohlídky historické lékárny v klášteře Milosrdných bratří
nemocnice Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538
14.00 – 16.00 hodin / Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538
20.00 hodin / Předpouťová zábava
hraje ABC rock, areál hasičské zbrojnice SDH Letovice, tel.: 516 474 102

2.

8.00 – 12.00 hodin / Burza a prodejní trh, zámek Letovice, tel.: 728 880 298
Pouť sv. Prokopa, kostel sv. Prokopa – slavnostní mše, fotbalové hřiště – pouťové atrakce
(pronájem míst na hřišti – tel.: 604 971 710, 603 866 135)
14.00 – 16.00 hodin / Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538

2.– 9.

LetFest 2017 – multižánrový festival
budova Církve bratrské, budova SVČ Letokruh, tělocvična a hřiště ZŠ Letovice,
budova městské knihovny – Tyršova 2, tel.: 739 324 416, 733 627 567

6.

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

8.

15.00 hodin
Soutěž o putovní pohár SDH Jasinov, SDH Jasinov

9.

10.00 hodin / Hurá na prázdniny – dětský den na zámku
zámek Letovice, tel.: 724 343 777, www.zamekletovice.cz
16.00 hodin / Promenádní koncert skupiny 4 psi
areál hasičské zbrojnice SDH Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

11.– 12.

21.00 hodin / Letní kino – Biograf Láska
zámek Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
Projekce filmů: Anděl Páně 2 (11. 7.), Manžel na hodinu (12. 7.)

12.

16.00 hodin / Zámecká burza nemovitostí – Ing. Jiří Chromý, zámek Letovice, tel.: 724 343 777
18.00 hodin / Madagaskar – cestopisná přednáška Ing. Jiřího Chromého
zámek Letovice, tel.: 724 343 777

13.

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

15.

10.00 hodin / Letovické polítání 2017, letiště Letovice (Písečná), tel.: 604 437 840
Řemeslný jarmark v Horním Smržově, muzeum Horní Smržov, tel.: 516 475 945, 602 708 275
15.00 hodin / Folkový festival na Prostředním Poříčí
výletiště Prostřední Poříčí, tel.: 728 808 795

16.

17.00 hodin / Ve škole je bomba – divadelní představení (DS Blaženy)
zámek Letovice, tel.: 724 343 777

20.– 23.

21.00 hodin / Letní kino – Kinematograf bratří Čadíků
Masarykovo nám. Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
Pojekce filmů: Řachanda (20. 7.), Trabantem do posledního dechu (21. 7.),
Teorie tygra (22. 7.), Všechno nebo nic (23. 7.)

PŘEHLED ČERVENCOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

20.

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

21.

17.00 hodin
Letovické letnění, zámek Letovice, tel.: 602 117 119 (J. Zika)

23.

14.00 hodin
Poutní mše svatá v Meziříčku, letovice@dieceze.cz

24.– 30.
27.

FESTIVAL 3+1 LETOVICE
24. – 26. 7. / 21.00 hodin / Letní kino, místo konání bude upřesněno
27. 7. / 18.00 hodin / Vernisáž výstavy Klubu moravských fotografů
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535. Výstava potrvá do 18. 8. 2017.
28. 7. / 16.00 – 19.00 hodin / Happening na náměstí u řeky
28. 7. / 20.00 hodin / Jazzový koncert – MUFF, Základní umělecká škola Letovice
29. 7. / od 13.30 hodin / Hlavní festivalový den
areál letovického koupaliště, tel.: 777 880 721
30. 7. / 18.00 hodin / Divadlo – Biostory, areál letovického koupaliště

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

Za odbornou stáží do Milána a Budapešti
Jednou z priorit Masarykovy střední školy Letovice je zajistit vysokou kvalitu profesní přípravy žáků všech oborů studia. Škola v současnosti úzce spolupracuje s desítkami
firem, které na svých pracovištích pod vedením instruktora zabezpečují praktické vyučování žáků. S aktuálními trendy v technologiích a technickém pokroku se žáci seznamují formou stáží, exkurzí, souvislých odborných praxí ve firmách, účastí na veletrzích v ČR i zahraničí,
na organizovaných workshopech či besedách s odborníky aj.
Ve školním roce 2017–18 bude v zájmu zkvalitnění odborných dovedností žáků realizován další
projekt, který umožní organizačně i finančně zabezpečit čtrnáctidenní odborné stáže žáků v Miláně
a Budapešti. Zde je spolupráce navázána s firmami z oblasti oboru studia stážistů – Nábytkářská a dřevařská výroba, Stavebnictví a Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. Celý projekt je financován
z fondů EU – programu Erazmus + částkou 1 250 000 Kč.
V rámci stáží budou žáci pracovně zařazeni ve firmách
do vybraných pozic, kde budou plnit běžné pracovní úkoly pod vedením firemního pracovníka. Komunikace bude
probíhat v anglickém jazyce. Žáci v průběhu stáže získají
pracovní zkušenosti ze svého oboru v zahraničí, poznají
jeho specifika v Itálii a Maďarsku, budou rozvíjet své komunikativní schopnosti v odborné anglické terminologii
a budou mít příležitost k navázání pracovní a osobní sítě
kontaktů.
Helena Marešová

Umělci jsou nenahraditelní
Umění je spojení mezi světem materiálním a světem imaginace. Je výsledkem tvořivosti a originality lidského ducha. Jsme bytosti, kterým byla dána do vínku touha po
kráse. Představivost je naší přirozeností a umění je jejím výsledkem,
je tím, co sytí naši duši. Tvorba uměleckých děl je velmi specifická
činnost, která předpokládá talent i precizní zvládnutí odbornosti
po stránce technické a technologické. Obohacuje a rozvíjí osobnost
umělce při vlastní tvorbě a on svým dílem dává ostatním nahlédnout do svého vnitřního světa, otevírá pozorovateli nové úhly pohledu a prostor pro jeho vlastní imaginativní zážitky. Z tohoto pohledu jsou umělci nenahraditelní. Co nevytvoří, nebude vytvořeno
nikdy.
Masarykova střední škola Letovice má svým zaměřením na umělecké obory v Jihomoravském kraji
exkluzivitu. Obor Umělecký keramik se v rámci našeho kraje na jiné škole nevyučuje. Obory Umělecký keramik a Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu jsou nositeli kulturně historického dědictví
a tradice keramického řemesla v regionu Letovicka a Kunštátska a jejich zařazení do vzdělávací nabídky školy spočívá v udržování a rozvíjení velmi významných hodnot. Vyučující odborných uměleckých
předmětů školy jsou výkonní umělci, kteří vystavují svá díla v ČR i v zahraničí.
V zájmu rozvíjení profesních kompetencí žáků uměleckých oborů škola spolupracuje s Evropským
seskupením keramických měst (AEuCC), které tvoří mezinárodní platformu pro partnery z ČR, Itálie,
Francie, Španělska a Rumunska a připravují se k ní přičlenit další z Německa, Portugalska, Polska, Rakouska a Švýcarska. V současnosti společně s AEuCC připravujeme projekt pro žáky uměleckých oborů
v rámci programu Cerazmus, který je zaměřen na rozvoj jejich odborných kompetencí v inovativním
designu a výrobních technologiích.
Další připravovaný projekt školy cílený na umělecké obory bude financován z programu přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko. Jeho předmětem je výměnný pobyt našich žáků oboru Umělecký keramik s partnerskou školou v Rakousku. Obě školy se navzájem obohatí vzájemnou výukou praktického vyučování, výměnou zkušeností z oblasti používaných technik a technologií a vhledem do regionální historie umělecké kultury partnera. Součástí projektu je i organizace dvou výstav – jedné v ČR a jedné v Rakousku, kde budou žáci obou škol prezentovat svá studentská díla.
Helena Marešová

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

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

Základní umělecká škola Letovice
Úspěšná ZUŠ Letovice
Mimořádné úspěchy zaznamenali žáci a učitelé ZUŠ Letovice v ústředních kolech národních soutěží.
Nejprve získal vavříny nejvyšší Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice, který již počtvrté za sebou obhájil 1. místo v ústředním
kole soutěžní přehlídky ZUŠ, které se konalo
26. a 27. května v zámecké jízdárně letovického zámku. V ohromné konkurenci 1200
muzikantů z 27 orchestrů, patřili letovičtí
k nejlepším.
Druhý úspěch zaznamenal hudební soubor Saturn pod vedením pana učitele Martina Krajíčka, který zvítězil v národním kole
soutěže jazzových a tanečních orchestrů v sobotu 10. června v Litvínově. Mimo vynikající
ohodnocení orchestrů získali také ocenění
za mimořádný hudební výkon Matyáš Hökl
na bicí a Tomáš Mosler na klarinet.
K těmto úspěchům lze říci jen jedno – v Letovicích se daří na nejvyšší úrovni ČR vychovávat mladé a talentované muzikanty, což je
výjimečné.
Petr Křivinka

DOMEČEK

Spolek pro rodiče, prarodiče a děti

Web: domecek-letovice.webnode.cz
Facebook: Domeček Letovice
Tel.: 733 696 053
Domeček je útočiště pro maminky s dětmi především za nepříznivého počasí, kdy nemohou trávit
čas na hřišti. Děti zde mají více prostoru než doma, mohou se volně pohybovat a rozvíjet pohybové dovednosti. Zároveň se zde děti dokáží samy zabavit a maminky si oddechnou, popovídají
a předají zkušenosti. Nabízíme aktivity pro děti a rodiče, i pro maminky samotné.

Aktivity
Hernička – Po + Čt 9.00 – 11.00 hodin // Volná hra dětí
Malí lingvisté – Út 9.30 – 10.30 hodin // Angličtina pro děti
Odpo Hernička – Út 15.00 – 17.00 hodin // Volná hra dětí
Kašpařiny – St 9.30 – 10.30 hodin // Hrátky pro maminky s dětmi
Pruženky – Út 17.30 – 18.30 hodin // Cvičení pro ženy

S rafty na Pálavu
SVČ Letokruh o víkendu 10. – 11. 6. 2017 uspořádal v rámci kampaně Dny bez
úrazů výlet s názvem „S rafty na Pálavu“. Toto vodácké dobrodružství bylo novinkou
v nabídce akcí Letokruhu a uskutečnilo se i díky podpoře Zdravého města Letovice.
Děti i dospěláci se vypravili na řeku Jihlavu, kde společně na raftech sjížděli nejspodnější úsek řeky v oblasti novomlýnských nádrží. Jako vodáčtí „nováčci“ jsme zvolili klidnější část řeky,
ale ani tady o napínavé momenty nebyla nouze. Skvělá parta lidí ale všechny nástrahy řeky zvládla na
výbornou. Rozhodně nechyběla ani legrace. Počasí nám přálo a spolupráce s Vodáckým klubem RájecJestřebí byla rovněž vynikající. Proto už nyní v Letokruhu plánujeme, kam vás pozveme příští rok.

Provozní doba Letokruhu o prázdninách
V době letních prázdnin budou probíhat v Letokruhu příměstské tábory. Na všechny tábory, na kterých ještě není zaplněná kapacita, je možné se přihlásit i v průběhu prázdnin. Seznam táborů je zveřejněný na: www.svcletovice.cz

V kanceláři Letokruhu budeme pro veřejnost v období prázdnin vždy:
Pondělí 8 – 13 hodin
Úterý 13 – 17 hodin
Středa 8 – 13 hodin
Čtvrtek 13 – 17 hodin
Pátek 13 – 17 hodin
Zápis do kroužků na nový školní rok bude spuštěný ve středu 6. září 2017. Čas upřesníme během srpna.
Předběžnou nabídku na nový školní rok najdete na www.svcletovice.cz už koncem června.
Letokruh přeje všem dětem krásné, pohodové prázdniny plné sluníčka, zážitků a kamarádů. Užijte
si to a v září se budeme opět těšit.
Text: Zuzana Musilová, foto: Ivona Kubíková

Poděkování za Noc kostelů
ve farním kostele sv. Prokopa v Letovicích
Velice nás potěšilo, že se po dvouleté přestávce opět uskutečnila Noc kostelů v kostele sv. Prokopa
v Letovicích. My všichni samozřejmě víme, kolik práce a úsilí Vás to stálo, tedy tím Vy, míním pana
faráře Mikulu a všechny, kteří mu pomáhali. Určitě to bylo hodně náročné, ale věřte mi, stálo to za to.
Jsme Vám za to vděční. Návštěva Vašeho, ale jak se v skrytu duše domníváme, trošku i našeho kostela
je pro nás obrovský zážitek. Je to jako by nás naši dávno zemřelí vzali za ruku a zavedli nás na chvíli do
svého světa. Protože v tom kostele, tam to všechno je. Je tam radost, žal, zoufalství, ale především také naděje, odevzdanost a hluboká víra. Stačí se zastavit, ztišit a vnímat.
Stejně jako všichni ostatní jsem zaujatě poslouchala komentovanou prohlídku kostela, kterou měl
jako vždy pan Kuda. Zvláštní je, že se pokaždé dozvím něco nového, nebo jsem to od minule prostě jen
zapomněla. Ráda to poslouchám znovu a získám dojem, že je mi kostel bližší.
Když vystoupáte nahoru do věže ke zvonům, je to pocit, který lze těžko vyjádřit. Pochopí to jen ten,
kdo se tam vyšplhá.
Takže, připravili jste nám nádherný zážitek a my Vám děkujeme.
Zdena Coufalová

Vyřazení člena z výjezdové jednotky
V pondělí 22. 5. 2017 se naposledy oblékl do zásahového obleku výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Letovice br. Alois Dračka. Připravili jsme totiž pro něj slavnostní vyřazení z výjezdové
jednotky. Za jeho činnost při výjezdech, kterých se účastnil 51 let, mu poděkoval velitel sboru br. Martin Leinveber a starosta města pan Vladimír Stejskal. Po slavnostním nástupu, předání pamětního listu a přípitku pak následovala spanilá jízda po Letovicích historickým vozidlem Daimler z Lysic.
Text: Petr Dokoupil, foto: archiv SDH Letovice

Dětský den v Jasinově
Dne 3. 6. uspořádali místní SDH v Jasinově na výletišti tradiční dětský den, kterého se zúčastnilo 35
dětí, na které čekalo spoustu soutěžních disciplín, např. střelba ze vzduchovky, dovednostní jízda na
kole, požární útok a jiné. S celým odpolednem byli nejen účastníci, ale i pořadatelé nadmíru spokojeni.
Více info a foto na www.obecjasinovestranky.cz
Text a foto: Pavel Pravec

Ozdravný pobyt v Orlických horách
Každý rok koncem května jezdí členové městského klubu důchodců na ozdravný pobyt. Letos do
Jablonného v Orlických horách.
V neděli 21. května vyjel plný autobus natěšených důchodců. Nejprve jsme se stavili na Dolní Moravě a prošli se cestou v oblacích. Dále jsme jeli do Králík, kde jsme si prohlédli klášter Matky Boží, kapli
svatých schodů a klášterní hrobku. V Neratově jsme si prohlédli poutní kostel, který je zajímavý tím,
že má skleněnou střechu. A už naše cesta vedla do Jablonného nad Orlicí, kde nás zůstalo 37, ostatní
se vrátili. Ubytovali jsme se v hotelu Filipinum v pěkných pokojích a těšili se na vycházky po okolí.
V pondělí jsme si prošli v Jablonném vycházkový okruh „Po stopách mlsného medvěda“ se zastávkou ve vzorkovně Dřevotvaru. V úterý jsme si vyjeli Radiobusem na Suchý vrch, vylezli na rozhlednu
a po občerstvení se vydali pěšky zpět do Jablonného. Ve středu někdo vyjel na okraj Letohradu, kde je
uprostřed přírody tvrz Orlice, a navštívil ji. Kdo dojel až do Letohradu, tak si prohlédl Muzeum řemesel, město Letohrad, kostel a zámeckou zahradu. Ve čtvrtek jsme se vydali na přehradu Pastviny. A už
tu byl pátek a my se chystali domů.
Velký dík patří manželům Pitnerovým, kteří pro nás tyto pobyty připravují. Náš cíl cesty je pěšky,
vlakem nebo autobusem, každý si může vybrat podle svých schopností. Nikdy jsme se na našich cestách nezapomněli „odměnit“. V hotelu jsme navštěvovali volně Fitness, dopřáli jsme si i masáže, whirlpool i bowling jsme si zahráli.
Když jsme v neděli přijížděli, u hotelu Filipinum byl poutač – výborná kuchyně, vzorná obsluha –
a musíme dodat: komfortní ubytování a milý personál.
Manželům Pitnerovým přejeme hodně zdraví, protože už teď se těšíme na příští pobyt.
Spokojení účastníci

Deštné je ráj!
Po více než deseti letech jsem se vrátila do Deštného v Orlických horách. Společně s padesáti členy
Nového sdružení zdravotně postižených Letovice jsem strávila týden na rozhraní května a června na
Chatě Deštná. V sobotu jsme se cestou zastavili v Rychnově nad Kněžnou v Muzeu hraček, byla to nádhera vrátit se k milým hračkám našeho dětství. Součástí muzea je pokoj, v němž žila mladá paní Dobromila Rettigová s rodinou. V Borohrádku v pražírně kávy Frolík jsme ochutnali pravé presso z čerstvě
pražené kávy, poslechli jsme si výklad majitele o jeho cestách, o firmě a o kávě.
Orlické hory nás uvítaly nádhernou jarní zelení a krásným počasím, chata známým milým prostředím a personálem. Pak už začal předem dokonale naplánovaný program. Každé ráno začínalo cvičením
s Lenkou, podle rozpisu jsme plavali v bazénu, chodili na masáže, ostatní na procházky v okolí, slunili se
nebo jen tak lenošili. Po odpoledním klidu jsme poznávali okolí Deštného, kdo zvládl, šel pěšky, kdo nemohl, jel buď autem nebo místním levným taxíkem. Byli jsme na vyhlídce u kostela sv. Matouše, u Masarykovy chaty na Šerlichu, v Šerlišském mlýně, v Deštném u výběhu s koňmi, u lyžařských vleků, kde
ve stráni byl ještě zbytek sněhu po zimě asi nachystaný na našeho sněhuláka. Jedno krásné odpoledne
jsme strávili na zahradě u paní Geržové v Ošerově. Bydlí zde na samotě s rodinou, zabývá se pěstováním a sběrem bylin, vyrábí z nich sirupy. Seděli nebo leželi jsme na zahradě, ochutnali jsme její šťávy
a poslouchali poutavé vyprávění mladé městské paní, která se zde rozhodla žít v souladu s přírodou.
Všechny večery jsme se dokonale pobavili a vyřádili při programu, který vymyslela naše paní Lenka.
Poděkování patří všem, co program chystali a všem, kdo se dobře bavili a zapojili do zábavy. Pokud
chcete vědět více, zeptejte se, nebo se podívejte na internetové stránky našeho sdružení. Ve čtvrtek večer jsme měli přednášku Dr. Dragouna na téma Karel IV. ve východních Čechách a příroda Orlických hor.
Ozdravný program se mohl uskutečnit díky podpoře Jihomoravského kraje. Poděkování patří majiteli Chaty Deštná panu Hejzlarovi a jeho personálu. Připravili nám příjemné prostředí k tomu, abychom
si dobře odpočinuli, zbavili se všedních starostí a stresů, které nás provázejí v běžném životě doma.
Deštné je ráj – to je právem dlouholetá hymna pro náš pobyt.
Cestou domů jsme se zastavili v Litomyšli, s velmi mladým průvodcem jsme si prohlédli Smetanovo
náměstí, jeho okolí s novými nádhernými zahradami a nádvoří renesančního zámku. Další zastavení
bylo v Koclířově, chvíli jsme poseděli v kostele, naobědvali se a přešli do kláštera na prohlídku. Potom
už jen cesta do Letovic. Vrátili jsme se spokojení a odpočatí.
Dovolte mi poděkovat za všechno především manželům Rašovským.
Text: Ing. Jaroslava Konůpková, NSZdP Letovice, foto: Bořivoj Rašovský

Dětský den s VO CO GOU
Letos jsme se my – holky z VO CO GOU rozhodly, že naši mažoretkovou akademii nějak ozvláštníme. Vybraly jsme si datum 1. června 2017 a pohodové odpoledne plné tance, hudby, kouzel a úsměvů
jsme věnovaly hlavně dětem, které ten den měly svátek, a samozřejmě rodičům, prarodičů, příbuzným a kamarádům.
Dětský den s VO CO GOU se konal v areálu hasičské zbrojnice s perfektně připraveným zázemím pro
mažoretky a ostatní účinkující. V areálu byla pro malé i velké návštěvníky připravena zábava ve formě
skákacího hradu, velkých trampolín, tygra, klauna s balónky, stánků s rukodělnými pracemi a cukrové
vaty.
Ale pojďme k tomu, o co tu šlo v první řadě – byly to mažoretky. Od holčiček školkového věku, přes
děvčata navštěvující základní školu, až po dívky – středoškolačky se na tamním parketu vystřídalo na
80 mažoretek.
Svá vystoupení zahájily společnou skladbou
a pak už vše běželo ve svižném tempu. Rozmanitá vystoupení, kde děvčata tančila ve skupinách nebo miniformacích, střídal potlesk diváků a když se zrovna netančilo, své umění v podobě kouzel předváděl Lukáš Mistr, který zároveň s Veronikou Davidovou provázel diváky mluveným slovem po celý program.
Na závěr programu jsme si pro všechny připravily překvapení v podobě sesterského vystoupení. Protože naši velkou taneční skupinu
VO CO GOU navštěvují sestry – 27 děvčat (9
dvojic a 3 trojice), jedna z našich vedoucích –
Kamila Nováková se sestrami nacvičila choreografii a tento tanec byl jako třešnička na dortu
celé naší akce.
V závěrečné děkovačce se na parketu objevily všechny vedoucí, a tak diváci mohli vidět,
jaké zdatné ženy a slečny stojí v čele celé organizace. Pak už se jen mávalo a tleskalo a v rytmu
písně Can't take my eyes off you jsme se se
všemi rozloučily.
Myslím, že odpoledne se velmi vydařilo,
včetně počasí – to si umíme zařídit :)
Děkujeme touto cestou všem, kteří přišli,
všem, kteří nám pomohli, a taky všem, kteří
s námi byli ochotni spolupracovat – DĚKUJEME VÁM!
Text: za všechny mažoretky a vedoucí
z taneční skupiny VO CO GOU
Barbora Brožková,
foto: Radek Hanskut

Cyklus celoroční detoxikace – pokračování
Léto – okruh srdce a tenkého střeva
Orgánové hodiny: srdce 11. – 13. hodina, tenké střevo 13. – 15. hodina. V této době se vyhneme náročným
stresovým nebo jinak vyčerpávajícím aktivitám.
Vztah k imunitě:
Tento okruh úzce souvisí s protiparazitární imunitou. Proto je vhodné během léta využívat 1 – 2 balení některého přírodního protiparazitárního přípravku s ořešákem královským či americkým, případně Zooinf, Para-Para aj.
V lékárnách mají Vermophyt, Wurm-ex, oba obsahují ořešák. Alternativou je pelyněk, hřebíček, konzumace česneku apod.
Zdatnost srdce a cév posílíme přiměřeným pohybem, vždy ale s přihlédnutím k věku, teplotě ovzduší a individuální výkonnosti. Nepodceňujeme preventivní prohlídky, zejména střední a starší generace. Vhodné aktivity
jsou chůze, jízda na kole, plavání …
Z dlouhodobé praxe vím, jak nebezpečné pro srdce je přecházení akutních infekcí. Dříve nebo později se takové počínání může vymstít, a to třeba v podobě chlopenní vady. Naopak při pár dní trvajícím klidovém režimu virové infekty odezní bez následků, při bakteriálních se většinou neobejdeme bez antibiotik a následně probiotik.
K velkým nepřátelům srdce a cév dále patří kouření, alkohol, obezita, neléčená cukrovka a neléčený vysoký
krevní tlak. Zde jsou na místě pravidelné lékařské kontroly!
Srdce můžeme posílit koenzymem Q10, řadou bylin, například čajem ze srdečníku, hlohu či jmelí. Zde je ale
nutná konzultace se svým lékařem, neboť některé léky bylinnou léčbu vylučují, např. určité léky na ředění krve.
Pro správnou funkci srdce je nezbytný také přiměřený přísun hořčíku a vápníku.
Pevnost a kvalitu cévního systému můžeme příznivě ovlivnit, což je zásadní pro prevenci srdeční či mozkové
příhody. Stěna cévy má čtyři vrstvy, my se zaměříme na:
· výstelku, která je v kontaktu s krví a
· vazivovou vrstvu
Výstelku poškozují infekce a porucha metabolismu tuků. Proto budeme do stravy zařazovat potraviny s protivirovým, protibakteriálním, protiplísňovým a protiparazitárním účinkem, jako je cibule, zázvor, česnek, křen, med,
chilli papričky apod. Tím omezíme množství mikroorganismů kolujících v naší krvi a snížíme tak riziko poškození
výstelky cévní stěny. Pokud dojde k poškození výstelky, v cévě se usazuje cholesterol a různé soli, tvoří se sklerotické pláty, které cévu zužují či ucpou. Problematika tuků byla popsána v jarní očistě.
Vazivovou vrstvu podporujeme stejnými prostředky, které užíváme na klouby a páteř. Pro tvorbu kvalitního
vaziva musíme zajistit přísun vitamínu C, rutinu a chondroprotektiv. Přísun vitamínu C si zajistíme raději konzumací čerstvého ovoce a zeleniny, než užíváním syntetických tablet. Nezapomínáme na pokrmy z pohanky, která má
vysoký obsah rutinu. V lékárnách lze zakoupit Ascorutin či Aescin. Lékárny a prodejny zdravé výživy mají pestrou
nabídku chondroprotektiv.

Péče o střevo jako celek (tenké i tlusté)
Očista je v létě usnadněna přirozeně sníženou chutí k jídlu. Vhodná je lehčí strava s vyšším obsahem zeleniny,
ovoce, jogurtů apod. Očista střeva je zcela zásadní pro celkovou imunitu. 80 % kapacity imunitního systému „hlídá“ naše střevo. Očistou střeva tedy logicky dosáhneme vetší efektivity imunitního systému i v jiných oblastech
těla, např. v dýchacích a močových cestách a tím i k omezení infektů v těchto exponovaných lokalitách.
Vhodné jsou potraviny a nápoje s probiotiky (jogurty, zrající sýry, kyselé zelí, kefír...). Dále pak potraviny s vyšším obsahem vlákniny: ovoce, zelenina, celozrnné obiloviny, luštěniny. Z preventivního hlediska, jak už bylo řečeno, je vhodné využívat 1 – 2 balení potravinových doplňků s ořešákem v rámci protiparazitární imunity. Význam
pitného režimu při očistě střeva jistě není třeba zdůrazňovat.
Při sklonu k zácpě je velmi účinné Psylium a Lepicol, máme-li naopak sklon k řidší stolici, můžeme vyzkoušet
probiotika v tabletách, roztoku (Hylak), různé bylinky jako je heřmánek, borůvka aj. Pokud v krátké době nedojde
ke zlepšení, je nutno absolvovat lékařské vyšetření.
Jestliže v každém ročním období využijeme alespoň něco z nabízených možností, tak za rok, dva nebo tři roky
určitě ucítíme, že jsme zdravější, řada zdravotních problémů se zmírní nebo vymizí úplně.
Na závěr ještě pár příkladů bylinné informační léčby:
· na srdce – CorDren, CorHelp, Korolen, Venisfer
· na střevo – Activ-col, ColiHerb, ColiDren, Para-Para, Zooinf.
MUDr. Julie Bajerová

Letovický kufr a Navigační Pohár Petra Tučka
V sobotu 3. června mohli obyvatelé Letovic zaregistrovat značně zvýšený pohyb letadel nad jejich
hlavami. Avšak nejednalo se o nic nečekaného, protože se po roce vrátilo na letovické letiště soutěžní
dění v podobě leteckých navigačních závodů. Tyto závody proběhly v rámci 4. kola Navigačního Poháru Petra Tučka, Mistrovství České republiky a 2. ročníku v soutěži o Letovický kufr. Díky slunnému
letnímu počasí se slétlo na letovické letiště neuvěřitelných 42 posádek, které představovalo 76 pilotů
a navigátorů.
Soutěžící závodili v jednomístných nebo dvoumístných letadlech, motorových rogalech či vírnících
ve dvou kategoriích, a to rekreační a sportovní. Rekreační kategorie je určená zejména pro začínající
soutěžní piloty, zatímco sportovní kategorie je určená pro zkušené letce a reprezentanty.
Po ranním briefingu jednotlivé posádky obdržely dle startovní listiny zadání navigační úlohy s fotografiemi a mapou, ve které měly zakreslenou soutěžní trať. Úkolem každého soutěžícího bylo obletět zadanou trať co nejpřesněji a v průběhu letu vyhledávat a zakreslovat do mapy fotografie nebo
znaky z bílých plachet rozmístěných na zemi po trati. Celý průběh soutěžního letu pak byl zaznamenán GPS přijímačem umístěným v letadle a vyhodnocen spolu s nalezenými fotografiemi a znaky.
Celá trať byla dlouhá 121 km a vedla pestrou krajinou přes Boskovickou brázdu, Drahanskou vrchovinu až k podhůří Jeseníků. I přes navigačně složitější soutěžní trať a připravené záludnosti pořadatele
se všechny posádky v pořádku vrátily na letiště vzletu. Po celkovém vyhodnocení na závěr soutěžního
dne se soutěžící buď rozletěli zpět ke svým domovům, nebo využili možnosti strávit večer na letišti
zpestřený country kapelou Prak a pečeným selátkem. Díky krásnému počasí, výborné organizaci Leteckého klubu Letovice a podpoře města Letovice se 2. ročník letecké navigační soutěže na letovickém letišti vydařil, a tak se můžeme těšit na její opakování i v příštích letech, pokud nám bude počasí
přát.
Text: Jiří Nečas, foto: Josef Mlích

Léto na červencové hvězdné obloze
Čas se opět posunul, prožijeme měsíc červenec, který nás uvede do druhé poloviny roku. Červenec je celý ponořen do letního období a je to první prázdninový měsíc. Na obloze vévodí známá letní
souhvězdí. Nad jižním bodem můžeme pozorovat souhvězdí Štíra, Hadonoše, Orla, Labutě, Lyry, Herkula a Severní koruny. Protože v červenci jsou ještě stále dlouhé dny a krátké noci, musíme pozorování posunout do pozdějších večerních hodin. Všechna letní souhvězdí jsou krásná a zajímavá. Vyberme si z nich dost rozsáhlé souhvězdí Herkula. Najdeme jej vysoko na obloze vlevo od souhvězdí Pastýře. K jeho určení nám pomůže výrazný čtyřúhelník, který připomíná květináč. V souhvězdí nás zaujme
jeho nejjasnější hvězda, hvězdný veleobr Ras Algethi, jedna z největších známých hvězd vůbec. Září
červeně, má jasnost 3,5 mag a vzdálenost 282 ly. Průměr hvězdy měří asi 800 milionů km. Mění nepravidelně svoji jasnost. Má namodralého průvodce, spektroskopickou dvojhvězdu. Mezi zajímavosti
souhvězdí patří Velká hvězdokupa v Herkulu označená M 13, kterou lze spatřit i pouhým okem.
Báje prozrazuje, že Herkules (řecky Herakles), nejslavnější řecký hrdina, byl syn krásné pozemšťanky Alkmeny a boha Dia, vládce bohů a lidí. Od otce dostal do vínku sílu, nebojácnost a slávu. Během
svého života se proslavil mnoha hrdinskými činy. V závěru svého života upadl do otroctví královny
Omfalé, kde musel potupně pracovat a oblékat se jako žena. Svůj život ukončil na hoře Oita, kde se
nechal upálit. Za jeho hrdinství ho nejvyšší bůh Zeus odměnil nesmrtelností a uvedl na oblohu mezi
souhvězdí.
Červencové Slunce si určitě zaslouží naši pozornost. Stále se nalézá vysoko na obloze, i když se pozvolna posouvá ke světovému rovníku. To znamená postupné zkracování dne. 1. 7. Slunce vyjde ve
4:55 h a zapadne ve 21:12 h, 31. 7. vyjde v 5:28 h a zapadne ve 20:44 h (údaje platí pro obzor 50° rovnoběžky). Během července se den zkrátí o 1 h 1 min, sluneční azimut klesne ze 129° na 120° (o 9°). Do
znamení Lva Slunce vstupuje 22. 7. v 17:15 h SELČ. Významnou událostí je to, že dne 3. 7. ve 22:00 h je
Země od Slunce nejdále, a to 152,1 milionů km.
Vděčným objektem pro pozorování na obloze je Měsíc. Již běžným triedrem můžeme dobře vidět
útvary jeho povrchu. Pokud se týká jeho fází, platí toto: první čtvrt 1. 7. ve 3:00 h, úplněk 9. 7. v 6:00 h,
16. 7. poslední čtvrt v 21:00 h, 23. 7. nov ve 12:00 h a nakonec 30. 7. první čtvrt v 17:00 h. Uvidíme
tedy v červenci pět měsíčních fází. Nejdále od Země bude Měsíc 6. 7. v 6:00 h (409 955 km), nejblíže
Zemi bude 21. 7. v 19:00 h (361 222 km).
Na obloze najdeme také planety. Nepodaří se
nalézt Merkur a Mars. Venuši spatříme ráno nad
východním obzorem. Večer nad jihozápadním obzorem bude jasně zářit Jupiter (v souhvězdí Panny).
Krásnou planetu s prstenci Saturn najdeme po celou noc mezi souhvězdími Štíra a Střelce. Ve druhé
polovině noci v Rybách lze nalézt Uran. Téměř po
celou noc ve Vodnáři je planeta Neptun.
Z mnoha úkazů na červencové obloze vybereme
ty nejzajímavější. Nastanou dvě seskupení Měsíce,
Jupiteru a hvězdy Spiky (z Panny), a to 1. 7. na večerní obloze, další podobné seskupení 29. 7. v noci nad
jihozápadním obzorem. Dne 7. 7. v 7:00 h bude Měsíc v konjunkci se Saturnem a dne 21. 7. v 1:00 h
v konjunkci s Venuší.
Dr. Jaroslav Chloupek
Souhvězdí Herkula

Sbor dobrovolných hasičů Letovice
pořádá

v sobotu 1. 7. 2017
již tradiční

PŘEDPOUŤOVOU
ZÁBAVU

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
ZVE ÚČASTNÍKY OZDRAVNÉHO POBYTU
NA VYSOČINĚ – TŘI STUDNĚ

Začátek ve 20.00 hodin

NA INFORMAČNÍ
SCHŮZKU,

O dobrou náladu se postará hudební skupina

KTERÁ SE USKUTEČNÍ

V ÚTERÝ 11. ČERVENCE 2017
V 15.00 HODIN

V průběhu večera vystoupí jako host skupina
Pink revival Blansko.
Přijďte se pobavit a ochutnat bohatý výběr
občerstvení, které pro vás připravíme.
Srdečně zvou hasiči

V KULTURNÍM DOMĚ LETOVICE
ÚČAST VŠECH JE NEZBYTNĚ NUTNÁ
VÝBOR NSZdP LETOVICE

AFK Letovice z.s.,
Tyršova 27, 679 61 Letovice
pořádá

SDH KOCHOV Vás srdečně zve na

7. ročník hudebního festivalu

TRADIČNÍ
HASIČSKÝ VÝLET
Neděle 23. července 2017

14.00 hodin – Námětové cvičení
15.00 hodin – Taneční zábava
Hraje: skupina ARCUS
Občerstvení a bohatá tombola zajištěno
Vstupné: 50,– Kč

5. července 2017 v 11.00 hodin
se bude konat slavnostní

POUŤOVÁ MŠE SVATÁ
u kaple sv. Cyrila a Metoděje
ve Vlkově.
Srdečně zvou vlkovští občané!

15. 7. 2017 v 18.00 hodin
Vystoupí:
LED ZEPPELIN REVIVAL
BLACK STARS BAND
MASAŘKA 03
FLY FISH
B-NICCOL
SILVER BAND ACOUSTIC REVIVAL
Vstupné: 120,– Kč

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.

Služby lékařů
7. 7.
14. 7.
21. 7.
28. 7.

Dr. Kratochvílová
Dr. Striová
Dr. Kratochvílová
Dr. Přichystalová

Nepřítomnost

Zastupuje

Dr. Striová
3. 7.
Dr. Striová
3. – 7. 7.
Dr. Šafránek
7. – 28. 7.

Dr. Šafránek
Dr. Kratochvílová
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 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

Společnost M D Let s.r.o. hledá pro výrobní závod ve Svitávce
vhodného kandidáta na pozici:

Horizontkář – obsluha a programování TOS WHN 13 CNC
Požadujeme:
• SOU/SŠ vzdělání – vyučení v oboru.
• Zkušenosti s obsluhou a programováním CNC strojů nejméně 1 rok.
• Výbornou znalost čtení technických výkresů.
• Spolehlivost a zodpovědnost.
• Ochotu pracovat na směnný provoz.
Nabízíme:
• Výborné základní platové ohodnocení, příplatky, 13. a 14. plat.
• Dotované závodní stravování.
• Práci v moderní a stabilní strojírenské společnosti v prostředí nového výrobního závodu.
• Možnost dalšího profesního vzdělávání.
Písemné žádosti s profesním životopisem zasílejte na e-mail: lenka.jilkova@mdlet.cz,
nebo na adresu provozovny: M D Let s.r.o., Školní 518, 679 32 Svitávka
případné dotazy na telefon: 516 499 993.
Dále také hledáme tyto profese: strojní zámečník, operátor CNC pálícího stroje.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace,
zastoupená ředitelkou NMB Letovice, přijme do pracovního poměru:

FYZIOTERAPEUTA / FYZIOTERAPEUTKU
Místo výkonu práce: Letovice, Pod Klášterem 17
Nástup možný ihned nebo dle dohody
Zájemci o tuto pozici zašlete prosím svůj profesní životopis, kopie dokumentů o vzdělání
a motivační dopis na e-mail: siverova@nmbletovice.cz
nebo na adresu: Nemocnice Milosrdných bratří, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice
Kontaktní osoba: Ing. Eva Siverová, tel.: 607 087 971

PRONAJMU

Petr Švancara

byt v Letovicích 1 + 1.
Tel.: 604 760 665

svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

KAREL ŠTESL

Bezdrátový internet

Kochov 1, LETOVICE

(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.

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

Tel.: 723 290 761

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
Byt 1+1 v Letovicích. Bez RK.
Tel.: 723 436 148

PROVÁDÍM OPRAVY
STARÝCH NÁSTĚNNÝCH
A STOJACÍCH HODIN
A BUDÍKŮ

Tel.: 604 985 420

PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ
MĚKKÉ + TVRDÉ
v délce 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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