červenec 2018

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

Prudilová Marie
Tománková Květoslava
Vránová Miroslava
Šírová Pěvuška
Chloupek Ladislav
Novotná Vilemína
Bárta Milan
Písařík František
Pitnerová Jana
Lebart Jiří
Prudká Blažena
Zubíková Dobromila
Viška Vlastimil
Kobelková Ludmila

Hrubá Ema
Tajovský Alois
Tichá Božena
Mazlová Ludmila
Pelikánová Marta
Jurková Marie
Šméralová Marta
Peterková Zdenka
Čejková Helena
Pavlíčková Milada
Bártová Jaroslava
Palbuchtová Anastázie

V měsíci květnu oslavili významné životní jubileum – 90 let – pan Alois Tajovský, ul. Rekreační. K tomuto krásnému jubileu mu osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města, za SPOZ paní
Anežka Ježová.
Druhou jubilantkou, která oslavila 90 let, byla paní Ludmila Mazlová, ul. B. Martinů. K tomuto
krásnému jubileu jí osobně blahopřála za SPOZ paní Jana Sedláčková.
Srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Kříž Josef, Jiráskova, ve věku 82 let
Langhammerová Věra, Komenského, ve věku 88 let
Dlabajová Julie, Česká, ve věku 81 let
Šos Miloslav, J. Haška, ve věku 68 let
Vyšehradová Danuše, Česká, ve věku 62 let
Procházka Josef, V Potůčkách, ve věku 70 let
Tenora Bohumír, Brahmsova, ve věku 85 let
Čest jejich památce!

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se přišli rozloučit s panem Františkem Bočkem,
který nás opustil 10. dubna po krátké těžké nemoci. Děkuji také zaměstnancům pohřební služby
pana Holuba za vypravení důstojného rozloučení.
Pan František Boček celý život pracoval v zemědělství, dříve ve společnosti JZD Pokrok Letovice a později v nástupnické společnosti LEDEKO Letovice. Je s podivem, že vedení společnosti odmítlo vyvěsit černý prapor jako vzpomínku na svého zemřelého zaměstnance. Nevím, jaký důvod
je k tomuto kroku vedl. Zajímají se pouze o současné zaměstnance? O zaměstnance, kteří jsou
společnosti prospěšní? O lidi, kteří jsou společnosti prospěšní?
Respektuji rozhodnutí vedení společnosti LEDEKO, ale jistá pachuť z jejich jednání zůstává.
Mgr. František Boček, syn zesnulého

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
DNE 19. ČERVENCE 2018
OSLAVÍ KRÁSNÉ

80. NAROZENINY
NÁŠ TATÍNEK, DĚDEČEK A PRADĚDEČEK
PAN

MIROSLAV DRAŽIL
Z PEČOVATELSKÉHO DOMU V LETOVICÍCH

ZA VŠECHNU PÉČI, LÁSKU A STAROSTLIVOST DĚKUJÍ
A DO DALŠÍCH LET HODNĚ PEVNÉHO ZDRAVÍČKA,
POHODY A DOBRÉ NÁLADY
PŘEJÍ

DCERY MIRKA A ILONA S RODINAMI

OKÉNKO STAROSTY
Konečně se všichni dočkali. Máme tu léto, čas her a malin nezralých. Ale ne už pryč, jak zpívá Hana Zagorová, ale tato doba právě
začíná. Slavnostní dorty a obědy za samé jedničky jsou už minulostí,
jiným už jistě vyšumělo z hlaviček dobře míněné „kázání“ od rodičů,
jak vysvědčení příště vylepšit.
Jsou tu velké prázdniny, dlouhá doba na odpočinek, nabírání nových sil a různá prázdninová dobrodružství. Je však stále nutné dávat pozor na různé úrazy, na hustý silniční provoz a jiné letní nástrahy. Jistě se dostanete i do cizího prostředí, buďte obezřetní všude.
Bylo by velmi špatné prožít prázdniny někde v nemocnici. Těm starším přeji šťastné návštěvy těch pro ně prvních „čochů“. I tady je však potřeba dodržovat určité zásady
slušného chování. Dbejte prosím na to i o prázdninách. Dospělákům přeji krásnou a vydařenou zaslouženou dovolenou, pěkné počasí, i nějaký ten deštík, abychom mohli chodit na houby. No a babičkám
a dědečkům přeji dlouhé návštěvy dětí a vnoučat, aby si jich pořádně užili. Mnozí mladí se nemohou
často vracet do rodinného hnízda, tak alespoň o dovolené a velkých prázdninách si jistě udělají čas.
V Letovicích i okolí je mnoho míst, které můžeme navštívit jak za teplého, tak i nevlídného počasí.
Každý má možnost si vybrat. Komu se nebude chtít doma roztápět gril a nemá ve sklepě dostatek ledu
na chlazení doma točeného pivečka, má možnost navštívit letní zahrádky letovických restaurací a jiných zařízení v širokém okolí. Stačí si vybrat. Nabídka je všude opravdu velká, od grilované zeleniny až
po dietní bůček.
Na radnici bude zajištěn po celou dobu režim jako v jiné měsíce, naši úředníci budou všem plně k dispozici. Může se ale stát, že zrovna ten dotyčný bude rovněž jako vy na zasloužené dovolené, pak za něj
bude vždy zajištěn plnohodnotný záskok.
Závěrem přeji všem krásné prázdniny, krásnou dovolenou, krásné léto, vše prožité ve zdraví, spokojenosti a v klidu. A jako obvykle – vždy s úsměvem.
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 22. 5. 2018 projednala body dle následujícího programu:
1. Stavební pozemek p. Plaček – přístup na pozemek
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Program zasedání zastupitelstva města dne 7. 6. 2018
7. Výběrové řízení na obsazení místa ředitele ZŠ Letovice
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 7. 6. 2018 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 8. března do 7. června 2018
4. Dispozice s majetkem města
5. Závěrečný účet hospodaření města Letovice za rok 2017
6. Hospodaření města Letovice za 1. čtvrtletí 2018
7. Vyhlášky 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

Společnost Atomo Projekt se sídlem v Bořitově u Černé Hory přijme:
- projektového manažera
- obchodní zástupkyni / zástupce
- provozního technika
- směnového mistra
- manipulační dělníky

Nabízíme:
- zajímavé a motivující ohodnocení
- benefity (u vybraných pozic služební automobil, dotované stravování...)

Bližší informace:
tel.: 775 564 997 (paní Monika Nárožná) nebo na www.atomo.cz (volná pracovní místa)
ATOMO PROJEKT s.r.o., Bořitov 326 (areál ZD), 679 21 Černá Hora
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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:
Letní kino – Biograf Láska
3. – 4. července 2018 od 21.00 hodin
Areál koupaliště Letovice
3. 7. / Dvě nevěsty a jedna svatba / 50,– Kč
4. 7. / Věčně tvá nevěrná / 50,– Kč
•
Promenádní koncert

René z moštárny
Neděle 15. července 2018 v 16.00 hodin
Areál koupaliště Letovice
Vstup volný
•

Připravujeme:
Vycházka s panem B. Kudou

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

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

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

Ahoj, léto!
s kulinářskou soutěží O nejlepší letovickou
sladkou či slanou kachli 2018
Sobota 25. srpna 2018 od 17.00 hodin
Areál SDH Letovice
Program:
Děti ráje, Tančící border kolie, Šmoulí sen
– Wikiho zábavná show, O5 a Radeček, Hantec
s Honzou „Žankem“ Hlaváčkem, Workout
Letovice, Biograf Láska – Čertoviny – letní kino
Doprovodný program:
výtvarné dílničky, nafukovací skluzavka
Vstupné na Ahoj léto!:
100,– Kč / děti do 15 let zdarma
Vstupné pouze na letní kino:
50,– Kč / děti do 15 let v doprovodu rodičů zdarma
•

Vstupenky v prodeji:
Jednou hole, jednou na nože
DS Rájec-Jestřebí
20. 9. 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: 100,– Kč / 80,– Kč (studenti, důchodci)
•
Minipárty – Karel Šíp + J. A. Náhlovský
10. 10. 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: 350,– Kč
•

Manželské vraždění
Divadelní soubor Eduarda Vojana Brněnec
21. 10. 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: 100,– Kč / 80,– Kč (studenti, důchodci)
•

Mrazík a jeho mrazivá tajemství
Jasinovské divadýlko
9. 11. 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: 100,– Kč / 80,– Kč (studenti, důchodci)
•

Jiří Kolbaba – To je Havaj!
21. 11. 2018 v 18.00 hodin
Vstupné: 200,– Kč
•

Tchýně na zabití
L. Zedníčková, D. Homolová, A. Kulovaná a M. Kraus
29. 11. 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 300,– Kč / na místě 350,– Kč
•

David Deyl: Vánoční recitál
+ dětský sbor ZUŠ Letovice
9. 12. 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– Kč
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KNIHOVNA
Upozornění!
2. – 4. července 2018 budou
UZAVŘENA
obě oddělení knihovny!

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

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

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

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

•

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

KRESLENÝ HUMOR Z ROKU 1968

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

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

Novinka k vyzkoušení v knihovně
elektronická Albi tužka s knihou

Výstava v prostorách knihovny
•

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

Uzavření knihovny v srpnu!
27. – 31. srpna 2018 budou
UZAVŘENA
obě oddělení knihovny!
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Turistické informační centrum
MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice
tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.cz
7. července 2018
4. srpna 2018
8. září 2018
®

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

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

5. 7., 12. 7., 19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8., 30. 8. 2018.

2018

1. července 2018
7. července 2018
4. srpna 2018
8. září 2018

5. července 2018
12. července 2018
19. července 2018
26. července 2018

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

2018
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Zakončení projektu Poprvé do knihovny 2018
Do projektu Poprvé do knihovny – Knížka pro prvňáčka se zapojily všechny tři první třídy ZŠ Letovice, a to celkem 76 prvňáčků. V úterý 29. května jsme se setkali s žáky 1. C v knihovně. Další dvě třídy
1. A a 1. B došly do knihovny v pátek 1. června. Děti zavzpomínaly na předchozí návštěvu knihovny.
Zjistilo se, že nezapomněly jméno spisovatele Marka Šolmese Srazila, který je navštívil ve škole. Namalovaly jsme si postavičku Frňka, o kterém si děti s panem Srazilem povídaly a hrály. Ukázalo se, že
všichni znají pohádkové postavičky z večerníčků a umí napsat jejich jména. Dalším úkolem bylo vyhledávání knih v knihovně a pak už se mohlo číst. Všichni společně jsme přečetli SLIB ČTENÁŘE a nastala
kouzelná chvíle pasování nových čtenářů. Odměnou dětem za celoroční snažení byla knížka pro prvňáčka BRÁCHOVA BOTA od spisovatelky Evelíny Koubové s ilustracemi Radky Kiebergerové. Společně
s knihou a čtenářským slibem si děti odnesly také kouzelnou knihovní kartičku, která jim umožní přihlášení do knihovny s roční registrací zdarma.
Přejeme všem novým čtenářům mnoho radosti a nadšení při čtení a především krásné prázdniny.
Text a foto: Romana Hoderová

Myšlenka dne
Když se nebudeme brát příliš vážně, život bude o mnoho krásnější.
Sv. Jan XXIII.

KULTURNÍ PŘEHLED

Vyhlášení Osobnosti roku 2017
Ve čtvrtek 10. 5. 2018 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení Osobnosti roku 2017 s následným koncertem Ilony Csákové & Band.
Rada města Letovice schválila udělit Osobnost města v kategorii „Osobnost za celoživotní zásluhy“:
- Miloslavu Dokoupilovi – za celoživotní práci ve Sboru dobrovolných hasičů Letovice
- Karlu Hoderovi – za celoživotní práci ve Sboru dobrovolných hasičů Letovice a dlouhodobou činnost v Junáku
- Mgr. Miloši Randulovi – za významný přínos v oblasti výchovy a vzdělávání dětí z Letovic a okolí
- Bohuslavu Kudovi – za dlouhodobou propagaci historie i současnosti města Letovice
- Ing. arch. Jiřímu Hlouškovi – za projektové a architektonické práce pro město Letovice
V oblasti sportu byli za mimořádné sportovní úspěchy oceněni:
- Jiří Hrdlička st. a Jiří Hrdlička ml.
- Jan Süss ml.
- Michal Šafařík a Vlastimil Šafařík
Text: Jana Trubáková, foto: Petr Švancara

Když dne ubývá, horka přibývá.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Jaký červenec, takový leden.

KULTURNÍ PŘEHLED

Informace o autobusovém zájezdu
Opevnění hranice ČSR ve 30. letech 20. století
Datum: sobota 22. 9. 2018
Odjezd z Letovic (od budovy ZUŠ Letovice): 8.00 hodin
Příjezd do Letovic: cca 18.00 hodin
Cíl: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
Harmonogram:
10.00 – návštěva dělostřelecké tvrze „Hůrka“, délka 2 hodiny, hromadné vstupné 80,– Kč za osobu
12.00 – oběd v Králíkách
13.00 – Vojenské muzeum v Králíkách, délka 1 hodina, vstupné 100,– Kč (důchodci 60,– Kč)
14.30 – návštěva pěchotního srubu „U cihelny“, délka 1 hodina, vstupné 60,– Kč

Průvodce: PhDr. Antonín Štrof, CSc.
Cena za dopravu (při obsazení autobusu 49 osobami): 165,– Kč
Zájemce o zájezd uhradí cenu za dopravu předem paní Bc. Janě Zemánkové, tel.: 775 568 303,
v Kulturním domě v Letovicích, nejpozději do 31. 8. 2018.
Pokud se kapacita autobusu nenaplní, zájezd se konat nebude.
Ostatní náklady: vstupy do muzeí a stravování si hradí účastníci zájezdu.
Současně s platbou autobusové dopravy účastník zájezdu vyplní závaznou přihlášku a souhlas se
zpracováním osobních údajů, obojí u paní Bc. Jany Zemánkové. Bližší informace o zájezdu na
tel.: 774 497 437 nebo 608 639 621. Těšíme se na Váš zájem.
Tato akce je věnována 100. výročí od založení Československé republiky.

PŘEHLED ČERVENCOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ
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)

1. 14.00 – 16.00 hodin / Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538
LetFest 2018 – multižánrový festival
1.– 8. tel.: 739 324 416, 733 627 567
Letní kino – Biograf Láska
3.– 4. areál koupaliště Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
5.

14.00 hodin / Prohlídka historické lékárny v klášteře Milosrdných bratří
Nemocnice Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538
14.00 – 16.00 hodin / Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538
14.00 a 15.00 hodin / Prohlídky historické lékárny v klášteře Milosrdných bratří
Nemocnice Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538

7.
8.

14.00 – 16.00 hodin / Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538
Oslava 110. výročí založení SDH Horní Poříčí, tel.: 516 470 741, horniporici@seznam.cz
15.00 hodin / XIX. ročník soutěže o putovní pohár SDH Jasinov
www.obecjasinov.estranky.cz
14.00 hodin / Prohlídka historické lékárny v klášteře Milosrdných bratří
Nemocnice Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538

12. 14.00 – 16.00 hodin / Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538
10.00 – 16.00 hodin / Letovické polítání 2018
14. letiště Letovice, www.lmk-letovice.cz
16.00 – 18.00 hodin / Promenádní koncert – René z moštárny
15. areál koupaliště Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
8.00 – 16.00 hodin / Příměstský tábor – Veselá věda
16.– 20. Kulturní dům Letovice, přihlášky a více info: www.veselaveda.cz
19.
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
20.00 hodin / Taneční zábava
Kladoruby, výletiště Pod lipami, hraje: ABC ROCK

23.– 29.
26.

FESTIVAL 3+1 LETOVICE – 19. ročník, tel.: 777 880 721
23. až 25. 7. – filmové večery
26. 7. v 18.00 hodin – vernisáž výstavy KMF
27. 7. – happening na náměstí a večerní jazzový koncert
28. 7. – hlavní festivalový den

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

Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

Naši nábytkáři v Miláně s Erasmem+

Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Skupina 12 studentů oboru nábytkářství vyrazila začátkem května na dva týdny do Milána. Čekala
je odborná pracovní stáž v italských nábytkářských firmách Woodhouse, Creocasa, La strada a R use
Design. Studenti měli před sebou velkou výzvu, která jim dala mnoho zkušeností. Získali mezinárodní
praktickou zkušenost v oboru, poznávali zahraniční pracovní prostředí, pracovali s různými typy lidí,
komunikovali v anglickém jazyce.
Celý projekt je koncipován za účelem rozvoje stážisty, pobyt je plný výzev a vyžaduje od stážisty
kreativitu, zodpovědnost a schopnost rychle se učit. Na jedné straně je prohloubení znalostí a zlepšení dovedností v oboru, samostatnosti a flexibility v pracovním procesu, rozvoj jazykových a komunikačních schopností. Na straně druhé je navázání nových kontaktů, přátelství a poznávání jiných kultur.
Pobyt v Miláně nebyl pouze o práci. Ve volném čase stážisté poznávali
město, komunikovali s místními a navštívili řadu kulturních památek.
Ing. Mária Bašná

SVČ Letokruh p. o.
Léto s Letokruhem 2018
Prázdniny už doslova klepou na dveře a Letokruh nabízí ještě několik posledních míst na příměstských
táborech. Pobytové tábory už jsou plně obsazené.
3 dny airsoftu (airsoftový) / 23. – 25. 7. 2018 (vede Petr Procházka) – 5 míst
Špunti na břehu (rybářský) / 23. – 27. 7. 2018 (vede Miroslav Buš) – 1 místo
Olympiáda v Letokruhu (sportovní) / 30. 7. – 3. 8. 2018 (vede Gabriela Leflerová) – 3 místa
Na skok umělcem (sportovně tvořivý) / 13. – 17. 8. 2018 (vede Veronika Bednářová) – 2 místa
Zvěrokruh (zvířata) / 20. – 24. 8. 2018 (vede Daniela Mášová) – 1 místo
Cirkus (všeobecný) / 27. – 31. 8. 2018 (vede Pavlína Kopková) – 3 místa
Street Workout (pohybový) / 27. – 29. 8. 2018 (vede David Kalas) – 3 místa
Přihlásit se můžete i v průběhu prázdnin (pokud budou volná místa). Telefonní číslo 731 481 033.

Pracovní doba pro veřejnost v létě
Pondělí: kancelář 8 – 13 hodin, recepce 13 – 17 hodin
Úterý: kancelář 8 – 13 hodin, recepce 13 – 15.30 hodin
Středa: kancelář 8 – 13 hodin, recepce 13 – 17 hodin
Čtvrtek: kancelář 8 – 13 hodin, recepce 13 – 15.30 hodin
Pátek: kancelář 8 – 13 hodin, recepce 13 – 15 hodin
V čase 11 – 12 hodin bývá zpravidla přestávka na oběd.

Kroužky na školní rok 2018/19
Přihlašování na nový školní rok bude spuštěno online na začátku září, ale už v nejbližších dnech najdete na webu www.svcletovice.cz předběžnou nabídku kroužků, do kterých můžete svoje děti přihlásit.
Letokruh přeje všem sluníčkem, pohodou a zážitky naplněné prázdninové dny.

Otevření dětské skupiny Veselý Malíček v Letovicích
Dětská skupina Veselý Malíček s působností v Letovicích na ulici Tyršova 2 je soukromá školka, která
poskytuje péči o děti ve věku od 2 do 6 let bez přítomností rodičů. Vznik a provoz skupiny je poskytnut
z finančních prostředků EU. Projekt má za cíl podpořit rodiny s dětmi a pomoci jim ve sladění osobního a pracovního života.
Prosazujeme individuální přístup k dítěti ve skupině maximálně 12 dětí. Naším hlavním záměrem
je rozvíjet osobnost dítěte, rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti. Všichni si přejeme, aby všechny
děti měly krásné spokojené dětství a to je to nejdůležitější. Dětem se věnují dva odborní pracovníci,
Petra Pátková DiS. a Bc. Jitka Kakáčová. Jak říká paní učitelka Jitka: „Poskytujeme dětem rodinné a zároveň mimořádně podnětné prostředí s prvky Montessori pedagogiky.“
Provozní doba skupiny je od pondělí do pátku od 6.30 do 17.00 hodin. Docházet lze dle vašich potřeb, např. jen vybrané dny. Cena školného je 3000 Kč za celý měsíc, včetně stravy. V případě dotazů je
možné se obrátit na facebook dětské skupiny www.facebook.com/detskaskupina.malicek nebo na
tel. číslo 775 071 887.
Dne 4. 6. se v Malíčku konal den otevřených dvěří, kde se mohli rodiče a děti podívat do prostor
skupinky a paní učitelky si pro děti připravily spoustu aktivit. Učily se například umísťovat pinpongové
míčky tak, aby jim nespadly; přelívat vodu tak, aby ji nerozlily; dále si děti vyrobily lodičky, které pak
pustily na vodu a soustředěně foukaly brčky na „plachty“ a tím je rozpohybovaly. Tento výrobek si odnesly domů. Během provádění podobných aktivit praktického života nepřímo dochází k rozvoji jemné motoriky nebo k osvojování základů matematiky. Věříme, že jsme vytvořili pro vaše dítě nádherné
prostředí, kde stráví příjemné dětství, na které si v dospělosti mnohokrát rádo vzpomene. Naučíme
ho novým dovednostem a vám usnadníme péči a podělíme se s vámi o starosti každodenního života.
Text: Tým Veselého Malíčku Letovice, foto: Kateřina Pražáková

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

Taneční skupina BAMI úspěšně ukončila taneční sezónu
Juniorská skupina junioři Letovice získala v soutěžní sezóně za choreografii show dance „Asi jinej
gang“ ocenění: taneční soutěž Loštice 3. místo, taneční soutěž Česká Třebová 2. místo, taneční soutěž
Let's dance Letovice 4. místo, taneční soutěž Mohelnice – postupové kolo na MČR 5. místo, taneční
soutěž Bystřice nad Pernštejnem 2. místo, taneční
soutěž O Pohár města Letovice a Kunštátu 3. místo.
Taneční skupina BAMI mini děti Letovice získala
postup na mistrovství České republiky, kde se umístila na krásném 5. místě s choreografií street dance
„We go to work“ a na 9. místě choreografie show
dance „Želva Ninja“.
Všem tanečníkům patří velká gratulace a uznání
za celoroční práci a tréninky.
Nábory do tanečních složek:
Nábor do juniorské skupiny od 11 let do 16 let
probíhá již v srpnu o prázdninách na letním soustředění v Kunštátě od 20. do 24. 8. 2018, kde se trénuje
nová choreografie. Od září budou pravidelné tréninky probíhat 2 × týdně v Letovicích na Tyršově, č.p. 2.
Nábor pro děti od 5 let do 10 let proběhne v září
v tělocvičně na Tyršově dle rozpisu. Od září budou
pravidelné tréninky probíhat 2 × týdně v Letovicích
na Tyršově.
Informace o soustředění a taneční skupině BAMI
na tel.: 731 277 526 (Michaela Bartošová), e-mail:
tsbamikrkunstat@seznam.cz Michaela Bartošová

Knihovna pod stanem
V sobotu 2. 6. 2018 se v Kladorubech konala „Knihovna pod stanem“. Na své si přišli milovníci divadla, hudby, poezie i cestování. Program doplnily mnohé doprovodné akce. Mimo jiné bylo možné
zhlédnout i výstavu skřítků Blanenska. Velký zájem byl i o malování na obličej a o „zdravotnický“ stánek, kde jste si mohli pod vedením zkušeného záchranáře vyzkoušet i nepřímou masáž srdce. Chtěli
bychom tímto poděkovat všem, kteří tuto akci navštívili a přišli nás svou účastí podpořit. Velký dík
patří samozřejmě všem, kteří Knihovnu pod stanem podpořili a kteří jí věnovali svoje úsilí a čas při
přípravě s její organizací.
Text: Veronika Havlínová, foto: Petr Švancara

XI. Nesoutěžní přehlídka mažoretek
Letošní ročník se i přes chvilkovou nepřízeň počasí opět vydařil.
Přes náměstí se prošel barevný průvod mažoretek od holčiček po slečny a návštěvníci mohli obdivovat, co děvčata umí se svojí hůlkou při tzv. Mašírovce.
Na hřišti pak začala program početná domácí skupina VO CO GOU. Holky ukázaly, že „nejsou z cukru“, protože na všechna jejich vystoupení pršelo. Potom, jako mávnutím kouzelného proutku, déšť
přestal a hostujícím skupinám počasí přálo. Při závěrečném nástupu si mohli diváci prohlédnout
všechny mažoretky i jejich vedoucí pohromadě. Všechna děvčata i jejich vedoucí byla odměněna malými dárečky. Nakonec mažoretky zatančily na společnou skladbu a postupně plochu hřiště opouštěly.
Děkujeme Nadaci města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí, za jejíž podpory mohla
být akce realizována, fotbalistům AFK Letovice za propůjčení plochy hřiště, vedení Letokruhu za pronájem budovy, kde bylo veškeré zázemí a v neposlední řadě našim kamarádům a pomocníkům, kteří
pomohli s organizací a průběhem přehlídky.
Už se těšíme na další ročník.
Za všechny z VO CO GOU Barbora Brožková, foto: Petr Švancara

V romantickém středním Posázaví bylo hezky
V posledním květnovém týdnu se vydali letovičtí senioři na
tradiční ozdravný pobyt, tentokrát do nádherného středního
Posázaví. Ubytování bylo zajištěno v hotelu Zruč ve Zruči nad
Sázavou.
Při cestě tam jsme se zastavili v Polné u Jihlavy, kde byla prohlídka monumentálního chrámu Nanebevzetí Panny Marie ze
začátku 18. století, postaveného s rozhodující finanční pomocí
tehdejších majitelů polenského panství – Dietrichsteinů. Tento
svatostánek patří mezi deset největších u nás. Někteří si ještě
prohlédli synagogu a dům rabína v židovské čtvrti. Na odpoledne jsme si nechali prohlídku pohádkového zámku ve Zruči, jenž
byl do dnešní podoby přestavěn koncem 19. století rodinou
Schebků, kteří se rovněž zasloužili v té době o výstavbu železniční trati v údolí Sázavy – Posázavského
Pacifiku.
Následující den byla na programu vycházka na rozhlednu Babka tyčící se nad Zručí. Ti odvážnější
vystoupali na vyhlídkovou plošinu ve výšce 24 metrů. Poté odsud následovala tříkilometrová túra podél řeky do restaurace Tůmův Chabeřický mlýn, nacházející se u mohutného splavu.
Další den došlo k rozdělení účastníků na dvě skupiny, kdy ta první navštívila hrad Český Šternberk.
Jedná se o majestátní sídlo stojící na skalnatém ostrohu nad řekou Sázavou již téměř 780 let. Zajímavé
je, že je v držení pořád jednoho jediného rodu, a to Sternbergů. Současný majitel pan Zdeněk Sternberg na hradě přebývá, a to ve věku skoro 95 let. Po občerstvení v restauraci Pod Hradem se skupina
vydala na náročnou trasu obtížným lesním terénem do Ratají nad Sázavou. Druhá parta si zajela do
Sázavy, jež je považována za jedno z nejkrásnějších sázavských letovisek. Zde si prohlédli významnou
pamětihodnost – Sázavský klášter, nerozlučně spjatý se svým zakladatelem – sv. Prokopem.
Den poté jsme se všichni společně vydali pěšky k vodnímu dílu na řece Želivce. Na ploše 1.603 ha
zadržuje 309 milionů m3 vody, která je zásobárnou pitné vody pro Prahu a část středních, východních
a jižních Čech. Kvůli přísné hygienické ochraně je na nádrži a v jejím bezprostředním okolí zakázaná jakákoliv rekreace. V těsné blízkosti hráze si lze prohlédnout Vodní dům – moderní návštěvnické středisko, jež představuje různé tváře vody. Poté jsme všichni pokračovali po svých do obce Hulice na prohlídku Včelího světa, interaktivní expozice ze života včelstva. Čtyři vytrvalí se vrátili do Zruče pěšky,
ostatní autobusem.
Závěrečný den došlo opětovně k rozdělení na dvě skupiny. První se zajela podívat do Kutné Hory,
bývalého významného královského báňského města, které vyrostlo při bohatých stříbrných rudách
v poslední třetině 13. století. Prohlédli si chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, Hrádek a další významné
pamětihodnosti tohoto města. V části Sedlec to byl ještě klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie
a kostnice. Druhá, menší skupina, si vyšla z Ledče nad Sázavou podél toku Sázavy kolem Foglarovy
Sluneční zátoky do oblasti Stvořidel, nejkrásnějšího úseku celé řeky. Peřejnaté řečiště plné žulových
balvanů vytváří zde neopakovatelnou scenérii.
Téhož dne večer proběhl kulturní program na rozloučenou připravený paní Marií Kolářovou a Svatavou Prudilovou. Byl sestaven z komické scénky a zpěvu písní z let třicátých i těch současných.
Mírné komplikace nám přivodila již skoro půl roku trvající výluka traťové koleje v úseku Zruč nad
Sázavou – Kácov, kde kvůli rekonstrukci havarijního stavu trati je zavedena náhradní autobusová doprava. Lze ovšem říci, že je zorganizována na kvalitní úrovni. Náš „akční rádius“ na Posázavském Pacifiku pak celkově sahal od Sázavy po Světlou nad Sázavou.
Na závěr lze již jen poděkovat manželům Pitnerovým za dokonalou organizaci a vlídný přístup k zúčastněným. Co se týká počasí, pak tuto záležitost je možno vyjádřit jediným slovem – perfektní.
Jaroslav Hejl

Za zdravím do Kroměříže
Květnový zájezd Nového sdružení zdravotně postižených Letovice směřoval na Kroměřížsko. Už po
osmé hodině ráno jsme dorazili do Chropyně na prohlídku zámku. Zdejší panství zakoupil v roce 1615
kardinál František Ditrichštejn a připojil ho k ostatnímu biskupskému majetku jako letní sídlo. V Rytířském sále je jedinečná sbírka zbraní ze třicetileté války. V Ječmínkově sále se připomíná pověst o králi
Ječmínkovi, který ukrytý v noze obrovského stolu čeká, aby pomohl v případě největší nouze hanáckému lidu. V tomto sále jsme obdivovali kachlová kamna a džbány z habánské keramiky. Ve druhém
patře zámku je památník slavného chropyňského rodáka Emila Filly, malíře, sochaře a grafika, představitele expresionismu a kubismu.
V Kroměříži jsme měli dostatek času na prohlídku okolí zámku a Podzámecké zahrady. Arcibiskupský zámek v Kroměříži je postaven v raně barokním slohu, spolu s Podzámeckou a Květnou zahradou je
národní kulturní památkou a od roku 1998 je zapsán na listinu Světového přírodního a kulturního
dědictví UNESCO. Zámek i sbírky jsou majetkem Arcibiskupství olomouckého. Zámek začal stavět
v roce 1512 Karel II. z Lichnštejna – Kastelkornu jako reprezentační sídlo církve. Obdivovali jsme
všechny krásné a nádherně vyzdobené sály zámku známé také z filmů – od Formanova Amadea až po
nejnovější film o Marii Terezii. Hlavní slavnostní bílo-zlatý rokokový sál sloužil jako sněmovní sál a velká jídelna. Procházeli jsme dalšími prostorami zámku a vždy nám průvodkyně připomněla, ze kterého
filmu je známe. Byla to Malá jídelna, Trůnní sál, Poradní sál, Carský pokoj – památka na setkání Cara
Alexandra II. a rakouského císaře Františka Josefa I. v roce 1885. Unikátní Manský sál byl místem pro
konání manských sněmů a soudů. V zámku je druhá největší obrazárna v republice, má přes 500 obrazů, nejznámější je Tizianův Apollon a Marsyas. V hudebním archivu je ojedinělá sbírka hudebnin,
k vidění jsou např. notové zápisy Mozarta a Vejvanovského. Zámecká knihovna uchovává 88 tisíc knih,
nejstarší je Kroměřížský sakramentář z II. poloviny 9. století.
Obědvali jsme v Moravské jídelně a potom jsme si v klidu poslechli oblíbené písně kroměřížského
rodáka Karla Kryla v jeho moderním muzeu. Na závěr odpoledne jsme si prohlédli Květnou zahradu,
nedávno otevřenou po celkové rekonstrukci. Je to francouzská zahrada, obdobná jako v Louvru, říká
se jí Libosad. Přísně geometricky stříhaná zeleň je doplněná květinovou výsadbou. Nejkrásnější pohled na zahradu je z Kolonády. Součástí zahrady jsou skleníky, bylinková zahrada, pomeranče, popínavé růže, habrové bludiště, originální architektura, sochařská díla a vodní prvky. Centru zahrady
vévodí pavilon Rotunda. Ve středu kupole je
zavěšeno Foucaultovo kyvadlo, jeho pohyb
demonstruje rotaci zeměkoule. Zde jsme si
vyslechli velmi zajímavý výklad o důmyslných prvcích v zahradě, výzdobě a využití vody v Rotundě a o kyvadle. Za celý den to bylo
obrovské množství informací a krásných zážitků.
Poděkování za přípravu a organizaci zájezdu patří manželům Rašovským, firmě Dopaz
za autobus s klimatizací a jejímu šikovnému
a zodpovědnému řidiči. Zájezd se uskutečnil
za finanční podpory Jihomoravského kraje.
Text: za NSZP Letovice
Ing. Jaroslava Konůpková,
foto: Bořivoj Rašovský

Soutěž mladých modelářů o Mistra kroužku!
Poslední soutěží raketomodelářského kroužku při SVČ Letokruh v letošním školním roce byla soutěž o Mistra kroužku a konala se 26. 5. 2018 na letišti LK Letovice. Členové kroužku soutěžili
v kategorii streamer a padák. Je to „poslední zvonění“ před prázdninami, a tak si chlapci poměřili své dovednosti, kterých dosáhli
v kroužku raketových modelářů.
Nádherné počasí letošního jara přálo až příliš, a tak nebyla nouze o pěkné výkony. Modely s padákem ulétly v termice tak vysoko a daleko, že už je nikdo nedohledá, alespoň ne v blízkosti Letovic. Ve streameru (model s brzdícím proužkem – streamerem) si
nejlépe vedl Lukáš Halas. V padáku si s prvními modely pohrála
termika a ulétly. Až druhé starty rozhodly, že v padáku zvítězil Daniel Krušina. Celkovým vítězem a Mistrem kroužku raketových modelářů se stal Adam Krušina, který měl nejlepší umístění shodné
s Lukášem Halasem, ale měl lepší celkový čas.
Všichni kluci předvedli pěkné starty, ale zvítězit může jen nejlépe připravený. Pořadatelem soutěže byl Raketomodelářský klub
Letostroj Letovice p.s.
Hezké prázdniny přeje vedoucí kroužku Jiří Kašpar!
Nejlepší raketový modelář Adam Krušina
z kroužku při SVČ Letokruh
Text a foto: Jiří Kašpar

Florbalisté sbírali zkušenosti v Ostravě
Mladí florbalisté z Letovic se začátkem června účastnili mezinárodního florbalového turnaje v Ostravě. Pravidelně se účastníme letních turnajů, letos jsme zvolili Ostravu. „Pro tým jsme připravili profesionální podmínky“, řekl vedoucí družstva Foret. Hráči byli společně s realizačním týmem ubytováni na hotelu v centru města, odkud vyráželi na svá utkání.
Dorostenci ve skupině D narazili na výběr mladých talentů Peaches IBK 02,
1. SC TEMPISH Vítkovice a Florbal Vsetín.
Ve vyřazovací části turnaje změřili své
síly s FBŠ Olomouc. Do zápasu družstvo
vstupovalo jako outsider. V zápase hraném 2 × 15 minut Letovice dlouho vedly
2:0. Po přestávce ale nedokázaly navázat na první polovinu zápasu, a nakonec se s turnajem rozloučily prohrou 2:4. „Přáli jsme si postoupit do další fáze, ale musíme uznat, že soupeř byl kvalitnější“,
řekl trenér Řeháček. „Chválím tým za předvedenou hru a bojovnost“, doplnil trenér, „turnaj splnil
naše očekávání. Opět jsme zažili spoustu dobrodružství. Kromě florbalu jsme stihli navštívit památky
a místní ZOO“, doplnil kapitán týmu.
Text a foto: Florbal Letovice

Pohled na letní červencovou oblohu
První prázdninový měsíc červenec celým svým obdobím patří létu. Patří letní přírodě, dovoleným
a Slunci, které svými paprsky vydatně zahřívá velkou část severní polokoule. Je ve dne vysoko na obloze, ale tuto oblohu večer a v noci zaplní řada letních souhvězdí. Všechna jsou krásná a dobře viditelná.
Sledujme je při pohledu od jižního bodu. Nabídne se nám souhvězdí Štíra, Vah, Střelce, Hadonoše,
Herkula, Severní koruny, Lyry, Orla a Labutě až k Draku. Je možné si vybrat jedno z těchto souhvězdí
a kdybychom losovali, padne los na souhvězdí Lyry. Vysoko na obloze je dobře viditelné, i když patří
mezi malá, ale výrazná souhvězdí. Najdeme jej mezi Labutí a Herkulem. Je tvořeno pěti hvězdami,
z nichž nás upoutá jasná hvězda s názvem Vega. Český výraz názvu znamená „orel vrhající se střemhlav“. Má velkou jasnost 0 mag a vzdálenost 25 ly. Svítí namodralou barvou a je důležitá pro orientaci
na obloze (letní trojúhelník). Patří mezi nejjasnější hvězdy na obloze. Mezi hvězdami beta a gama
spatříme silnějším dalekohledem známou Prstencovou mlhovinu M 57. Vedle hvězdy Sheliak najdeme radiant meteorického roje Lyrid, který je aktivní v dubnu. V Lyře je také kulová hvězdokupa M 56.
Tradičně k souhvězdí Lyry patří pěkná báj, která vypravuje o bájném pěvci Orfeovi. Tento pěvec hrál
na lyru, kterou mu daroval sám bůh Slunce a umění. Svým uměním utišil dravou zvěř, obměkčil vládce
Háda. Svým zpěvem však neutišil hněv opilých víl bakchantek, které Orfea rozsápaly a jeho kouzelnou
lyru hodily do řeky. Avšak ochránkyně umění Múzy si vyprosily, aby lyra byla přenesena na oblohu
jako souhvězdí. Najděme na obloze toto krásné souhvězdí se silně zářící Vegou.
Červencové Slunce září vysoko a dlouho na obloze a vysílá na povrch Země světlo a teplo. 1. 7. vychází ve 4:55 h a zapadá ve 21:12 h. 31. 7. vychází v 5:28 h a zapadá ve 20:44 h. Časové údaje platí pro
poledník a čas letní středoevropský, 50° rovnoběžky. Sluneční azimut klesne ze 129° na 120° (o 9°). Do
znamení Lva Slunce vstoupí 22. 7. ve 23:01 h SELČ. Připomeňme si jednu zajímavost: dne 6. 7. v 19:00 h
SELČ je Země od Slunce nejdále, a to 152,1 milionů km.
Pozorujeme červencový Měsíc. Jeho fáze nastanou takto: 6. 7. v 10:00 h poslední čtvrt, 13. 7. v 5:00 h
nov, 19. 7. ve 22:00 h první čtvrt, 27. 7. ve 22:00 h úplněk. Nejblíže Zemi bude Měsíc v 10:00 h 13. 7. ve
vzdálenosti 357 433 km, nejdále od Země v 9:00 h 27. 7. ve vzdálenosti 406 228 km. V červenci zaznamenáme úplné zatmění Měsíce, které nastane 27. července. Měsíc se úplně ponoří do plného stínu
Země. Toto zatmění bude u nás viditelné v celém svém průběhu. Slunce zapadá těsně po východu Měsíce ve 20:50 h. Jev pozorujeme nad východním obzorem, nebeská tělesa budou uspořádána v pořadí
Měsíc, Země, Slunce. Měsíc projde nejdříve polostínem, pak plným stínem Země. Začátek úplného
zatmění 27. 7. ve 21:30 h, střed zatmění ve 22:22 h, konec úplného zatmění bude ve 23:13 h SELČ.
Stačí pozorovat i malým triedrem.
Pokyny k pozorování planet: Merkur nelze pozorovat. Venuše (Večernice) je nízko nad západním
obzorem. Mars je vidět téměř celou noc v Kozorohu. Jupiter září v první polovině noci ve Vahách. Kromě rána ve Střelci uvidíme Saturn. Ve druhé polovině noci v Rybách
najdeme Uran. Po většinu noci kromě večera ve Vodnáři svítí Neptun.
Některé významné úkazy na obloze: Nejlépe se pozorují konjunkce
Měsíce a planet. 16. 7. s Venuší (v 6:00 h), 25. 7. se Saturnem (v 9:00 h),
27. 7. s Marsem (ve 20:00 h). Dne 30. 7. zaznamenáme maximum meteorického roje Akvarid a dne 31. 7. v 10:00 h bude Mars 57,6 milionů
km vzdálen od Země. Může ještě pozorovatele zaujmout je v dne 21. 7.
v 5:00 h, protože nastane konjunkce Měsíce s Jupiterem a seskupení Měsíce, Jupiteru, hvězdy Antares a Saturnu. Toto seskupení lze pozorovat
LYRA
ve dnech 20. – 25. 7. t. r.
Dr. Jaroslav Chloupek

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

INFORMAČNÍ SCHŮZKU
KTERÁ BUDE

V ÚTERÝ 10. ČERVENCE 2018
V 15.00 HODIN
V KULTURNÍM DOMĚ LETOVICE
ÚČAST VŠECH JE NEZBYTNĚ NUTNÁ,
NA SCHŮZCE BUDE PROVEDEN
ZÁLOHOVÝ VÝBĚR PENĚZ ZA POBYT
VÝBOR NSZdP LETOVICE

Fan-club „BOP Křetínka“
Prázdninový provoz na
minigolfovém hřišti
v Letovicích zahajuje
v sobotu 30. 6. 2018
od 10.00 hodin

ČERVENEC – SRPEN
PONDĚLÍ – NEDĚLE:
10.00 – 20.00 HODIN

Osadní výbor Kladoruby
Vás zve na

TANECNÍ ZÁBAVU
která se bude konat

v pátek 20. července 2018
ve 20.00 hodin
v areálu Pod lipami
Hraje: ABC ROCK
Občerstvení zajištěno

Pozvánka
Dne 5. 7. 2018 v 11.00 hodin
se koná
u kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Vlkově

POUTNÍ MŠE SVATÁ
Srdečně zvou vlkovští občané.

SDH KOCHOV
vás srdečně zve na

TRADIČNÍ HASIČSKÝ
VÝLET
Neděle 22. července 2018
Výletiště Kochov

KONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY
Kostel sv. Jiří v Kochově
Neděle 8. července 2018
v 16.00 hodin

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

AFK Letovice z. s.
pořádá

8. ročník hudebního festivalu
Účinkují:

21. 7. 2018 v 18.00 hodin
Areál hasičské zbrojnice
Vystoupí:
ALDABRA
FUNKY PLANE BAND
B – NICCOL
BAZZTAARKLAN
IRON MAIDEN REVIVAL
KOPJAM
Vstupné: 150,– Kč

Milada Dvořáková – příčná flétna
Lydie Jurková – soprán
Růžena Vystavělová – alt
Dagmar Lžíčařová – klavír, varhany

Sbor:
Růžena Vystavělová st.
Zuzana Konečná
Zdeňka Skalníková
Růžena Vystavělová ml.
Vstupné dobrovolné

Kalasová galerie PEX
Pražská 70, Letovice
Vás zve na prodejní výstavu obrazů skupiny pražských výtvarníků

NATVRDLÍ NAMĚKKO
Karel Jerie, MICL, Lukáš Miffek, Jaroslav Valečka

25. 5. – 11. 7. 2018
Bližší informace na www.galeriepex.cz

Letovický „TRAP BAR“
o pohár starosty Letovic
propagační otevřená soutěž sportovního klubu silového trojboje
„SLAVS POWER“ v netradiční silové disciplíně, pod záštitou starosty města

Datum: 25. 8. 2018
Místo konání: areál hasičské zbrojnice Letovice
Začátek: 10.00 hodin
Typ soutěže: „Open Air“

Foto: Vlastimil Šafařík

Srdečně zveme všechny silné muže i ženy z blízkého i vzdáleného okolí k vyzkoušení své síly
v netradiční silové disciplíně – mrtvém tahu se speciální osou – Trap Bar
Kategorie muži / ženy – všichni bez rozdílu věku
1. realativní výkon = pořadí určuje maximální zvednutá váha minus váha tělesná
2. absolutní výkon = vítěze určí nejvyšší zvednutá váha
Přihlášky k soutěži možno zasílat od 15. 6. 2018 na e-mail: trapbar.letovice@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek je 15. 8. 2018
Na setkání se všemi příznivci silových sportů se těší členové klubu Slavs power
pod vedením Michala a Vlastimila Šafaříkových, mistrů světa v silovém trojboji

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
1. 7.

MUDr. Paulíčková

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

5. 7.

MUDr. Pernicová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

6. 7.

MUDr. Pokorná M.

Blansko, Gellhornova 9

516 412 422

7. 7.

MDDr. Janáč

Boskovice, Lidická 10

537 021 289

8. 7.

MUDr. Roth

Ostrov, Zdrav. středisko

516 444 326

MUDr. Řehořek

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

15. 7.

MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

21. 7.

MUDr. Staňková V.

Jedovnice, Zdrav. středisko

516 442 726

22. 7.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

28. 7.

MUDr. Semrádová

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

29. 7.

MUDr. Žilka

Benešov, 19

516 467 313

14. 7.

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
13. 7. MUDr. Kratochvílová
20. 7. MUDr. Striová
27. 7. MUDr. Kratochvílová

Služby lékařů také na
www.mudrsafranek.cz

Nepřítomnost

Zastupuje

MUDr. Hniličková
9. – 20. 7.

MUDr. Janováčová Petra
Boskovice

MUDr. Striová
9. – 13. 7.

MUDr. Kratochvílová,
MUDr. Šafránek

MUDr. Šafránek
16. – 27. 7.

MUDr. Kratochvílová,
MUDr. Striová

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

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Petr Švancara

Bezdrátový internet

svatební fotografie, fotoslužby

(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

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

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

Tel.: 723 290 761

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

Mateřská škola Křetín

TOMÁŠ PANČÍK

nabízí pro školní rok 2018/2019

volná místa

Na Vyhlídce 11, Letovice

SERVIS A OPRAVA
PLYNOVÝCH KOTLŮ

Informace
na tel.: 516 470 718

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

Koupíme

Sečení a mulčování trávy

rodinný dům se zahradou, opravy nevadí

tel.: 608 065 337

tel.: 735 047 955

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

mobil: 724 192 624

Prodám
byt v Letovicích 3+1 i s garáží
tel.: 777 123 683
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Tisk DTP centrum, v.o.s. SVITAVY • www.dtpcentrum.cz

19. ročník

FESTIVAL 3 + 1 LETOVICE
28. 7. 2018
hlavní den festivalu

