duben 2016

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci únoru oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Marie Doskočilová
Marie Vondálová
Antonín Kvapil
Leopold Schwarz
Ladislav Kubín
František Buš
Alena Valouchová
Libuše Kobelková
Božena Koláčková
Jaromír Ženatý
Karel Ševčík
Zdeněk Kacetl

Ludmila Stejskalová
Vlasta Janíková
František Páteček
Jan Vala
Antonín Kabát
Helena Tajovská
Pavlína Sedláková
Marie Dočekalová
František Chmelař
Františka Jakubcová
Jiří Šparlinek
Anna Rybářová

Božena Poláčková
Jiřina Dvorská
Marta Hájková
Jaroslav Štarha
Miloslava Marková
Ludmila Kočnarová
Vlasta Veselá
Libuše Bohatcová
Jiří Musikant
Růžena Fabičovičová
Blažena Dočekalová

V měsíci únoru oslavila 90 let paní Ludmila Kočnarová, ul. Na Kroupce. K tomuto vzácnému jubileu jí
osobně blahopřála za SPOZ paní Věra Jílková.
Další jubilantkou, která v měsíci únoru oslavila 90 let je paní Libuše Bohatcová, ul. U Královce. K tomuto krásnému jubileu jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města a za SPOZ paní
Anežka Ježová.
Oběma jubilantkám srdečně blahopřejeme.
Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Šich Josef, Zámecká, ve věku 82 let
Bruštík Antonín, Na Čtvrtkách, ve věku 75 let
Sedláková Alenka, Na Požáru, ve věku 85 let
Hrazdíra Oldřich, Zboněk, ve věku 72 let
Toman Stanislav, 9. května, ve věku 89 let
Kadlec František, Zámecká, ve věku 62 let
Bednář Josef, Mánesova, ve věku 86 let
Palbuchta Ladislav, Albína Krejčího, ve věku 81 let
Čest jejich památce!
Omlouváme se rodině paní Anny Čapkové, ul. Smetanova, která zemřela v prosinci,
a uvedli jsme její věk 91 let, ale paní již měla 92 let.

Dne 9. dubna 2016 uplyne 100 let
od narození
pana Aloise Höniga
prvního a dlouholetého řidiče sanitního vozu v Letovicích.
S vděčností a láskou vzpomíná rodina.

OKÉNKO STAROSTY
Doufám, že jste všichni ve zdraví přečkali velikonoční svátky, letos poprvé
delší o Velký pátek.
Koncem měsíce března proběhl křest nové knihy k 80. výročí povýšení
Letovic na město. K tomuto výročí bylo rovněž vydáno mnoho nových upomínkových předmětů, které si občané mohou zakoupit v informačním středisku na ulici Tyršova.
I po pracovní stránce je živo. Probíhají výběrová řízení na schválené akce. Tímto bych chtěl poděkovat Jihomoravskému kraji za dotaci na vybudování hřiště v zámeckém parku.
Počasí nám nedovolilo úpravu zahrádek v březnu, tak duben nám to snad vynahradí. Akce probíhají nejen na zkrášlení zahrádek a okolí vlastních domů, ale již tradičně se zúčastníme úklidu kolem
přehrady. V letošním roce se bude konat dne 16. 4. 2016. Bližší informace budou ještě zveřejněny
v místním rozhlase a na stránkách města. Závěr bude letos na výletišti ve Vranové. Odměnou bude
nejen čisté okolí přehradní nádrže a krásná procházka v přírodě, ale navíc i výborný opečený párek
na výletišti ve Vranové. No a kdo se nezúčastní této akce, mohl by si alespoň uklidit okolí svého domu
a zahrady. A ten opečený párek si může dát na své uklizené zahradě.
Ještě informace závěrem. Letošní tradiční májové oslavy proběhnou v pátek 6. 5. 2016. Bližší program bude rovněž upřesněn obvyklým způsobem.
Vladimír Stejskal, starosta města

Starosta města svolává
na čtvrtek 28. dubna 2016 v 16.00 hodin,
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích,
9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice.
Program:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu.
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice.
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 18. února do 28. dubna 2016.
4. Dispozice s majetkem města.
5. Hospodaření města za rok 2015.
6. Diskuse.
7. Závěr.
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 18. 2. 2016 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 30. listopadu 2015 do 18. února 2016
4. Dispozice s majetkem města
5. Investiční akce města Letovice v roce 2016
6. Rozpočtové změny na rok 2016
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
Rada města Letovice na své schůzi dne 1. 3. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1. Opěrná zeď v ul. Na Lavičkách
2. Kontrola úkolů
3. Bezpečnostní situace v Letovicích
4. Vystoupení vedoucích odborů
5. Dispozice s majetkem města
6. Správa bytových a nebytových prostor
7. Zpráva o hospodaření v městských lesích a zámeckém parku v roce 2015
8. Činnost komisí RM a výborů ZM ve 2. pololetí roku 2015
9. Příprava setkání družebních měst 2016
10. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
11. Různé
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách Města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

MKS Letovice vyhlašuje v rámci Historického jarmarku kulinářskou soutěž

O nejlepší letovickou sladkou či slanou kachli
Meze fantazie se zde nekladou. Je to soutěž jak jednotlivců, tak týmová, třídní…
Především ale kreativních nadšenců, kteří se nebojí zkusit něco nového.
Těšíme se na vaši účast a také na ochutnávky vašich skvělých sladkých nebo slaných dobrot
ve tvaru keramické kachle, neboť k Letovicím právě keramické kachle patří.
Termín přihlášení do soutěže je 31. 5. 2016.
Kontaktní osobou pro informace ohledně fotografické i kulinářské soutěže je
Jana Trubáková – email: info@mks-letovice.cz, tel.: 774 497 437.

Co napsal Otakar Viktorin k povýšení Letovic na město
Otakar Viktorin (1872 – 1951) odborný učitel a ředitel Měšťanských
škol v Letovicích, předseda dozorčí rady Občanské záložny v Letovicích,
od roku 1907 člen a později jednatel Čtenářského spolku Neruda, který
v součinnosti se Sokolem odváděl velmi významnou činnost kulturní,
vzdělávací, osvětovou a společenskou pro občany Letovic a okolí po mnoho let. V říjnu roku 1937 otiskl týdeník Jevíčsko jeho obšírný článek k povýšení Letovic na město, ze kterého vyjímám:
Čtenáři tohoto listu četli zprávy o zdařilých slavnostech pořádaných na
oslavu povýšení Letovic na město. Všichni účastníci si jistě uchovávají
milé vzpomínky na tyto slavnosti v trvalé paměti. Letovice měly a mají
svou polohou na křižovatce cest a svým pracovním ruchem velký význam
pro celé okolí v ohledu hospodářském a kulturním. Ovšemže k tomu přispěla hlavně železniční dráha a zřízení nových továren, dílen a obchodů.
Již v době předbělohorské pečovali majitelé panství o vzdělání dítek jako
málo kde jinde. Své sídlo zde měla Jednota českých bratří, kterou navštívil biskup Jan Ámos Komenský; literátský sbor tu byl odedávna. Letovice
měly štěstí, že od vydání nových školských zákonů v roce 1869 měly dobré
učitele, takže letovická škola byla vzorem celému okresu. Naše škola šla
vždy vlastní cestou, za velikým cílem, jsouc si vědoma, že vzdělání je veliká síla a veliké věno. Zřízením měšťanských škol v roce 1906 byla zvýšena úroveň vzdělávání žactva do
té míry, že absolventi těchto škol po doplněném odborném vzdělání se uplatňovali velmi dobře ve
všech povoláních. Na rozvoj živností měla zvláště vliv pokračovací škola živnostenská, pro níž byla
zbudována nová škola se zařízením dílen pro obory řemesel a živností, které mají svůj základ v povaze
kraje, to jak v místě, tak i v dalekém okolí. Národní uvědomění se začalo šířiti v občanstvu již v 60. letech minulého století založením obecní knihovny, společným odebíráním časopisů, cvičením vlasteneckých pěveckých sborů, jakož i pořádáním sbírek na stavbu Národního divadla v Praze. Založením
Čtenářského spolku Neruda v roce 1893 a Sokola v roce 1894 se jejich činnost stala středem všeho
kulturního ruchu a života pro celé okolí. V nové budově Občanské záložny na Karlově se pořádala divadelní představení, jejichž výběr byl velmi pečlivý, účelem bylo předvésti obecenstvu umělecky
cenná dramatická díla obsahu hlavně vlasteneckého. Po vzniku Československa dosáhla u nás ochotnická divadelní představení, vedená zkušenými režiséry, vysoké úrovně a stala se velikou kulturní
událostí pro nejširší okolí. Nutno doznat s povděkem, že této práci na poli národním se věnovalo
hlavně učitelstvo, které bylo podporováno českým úřednictvem. Zdejší Okrašlovací spolek pečoval co
nejvíce o úpravu a vzhled obce a nově založený odbor Klubu československých turistů o propagaci
všech krás a půvabů přírody, jimiž Letovice se svým malebným okolím oplývají.
O duševní vyspělosti zdejšího občanstva svědčí, že první české noviny v Americe „Slowan Amerikánský“ začali vydávat od roku 1860 letovičtí rodáci Jan Bárta Letovský a František Kořízek.
To vše se mohlo dařiti a podařilo za usilovné, svorné práce všech kulturních činitelů, zvláště za rozumné správy obce, která pečuje o prospěch všeho občanstva bez rozdílu stran.
Přejme ze srdce mladému městu, aby při snaživosti a obětavosti občanstva vyvíjelo se co nejlépe
v každém směru po stránce kulturní i hospodářské.
Karel Synek

Přistavování velkoobjemových kontejnerů na domovní odpad
v roce 2016
V letošním roce budou kontejnery rozmísťovány stejným způsobem jako v předchozím období. Podle
níže uvedeného rozpisu budou přistavovány na jednotlivá místa, vždy v sobotu, počínaje dnem 9. 4. 2016.
Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá místa pouze jednou ročně a to koncem jara, aby se do zimního období pokrylo celé území. Kontejner bude na místě 4 hodiny a přítomný pověřený pracovník bude
dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je systém určen, to je domovní odpad pouze
od občanů. Nadále platí, že nebezpečný odpad (pneumatiky, akumulátory, televizory, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich) se může celoročně bez poplatku uložit na sběrný dvůr, který je v místě
bývalé skládky na Červeném vrchu. Podle níže uvedeného rozpisu budou kontejnery přistavovány na jednotlivá místa vždy v sobotu, od 9. 4. 2016.

Město Letovice
vydalo u příležitosti oslav 80 let povýšení na město knihu

„Letovice 80 let městem 1936 – 2016“.
Knihu můžete zakoupit v Turistickém informačním centru Letovice, Tyršova 2. Cena 200,– Kč.

Město Letovice

22. duben
Den země v Letovicích

Den Země je jednou z aktivit, ke které se město Letovice přihlásilo v rámci svého členství v Národní
síti zdravých měst ČR.
Tradiční akcí, pořádanou městem Letovice, ve spolupráci s Rybářskou organizací Letovice, občanským sdružením Fan-Club BOP Křetínka, MKS Letovice a okolními obcemi, je rovněž úklid přehrady,
pořádaný v sobotu 16. dubna 2016.
Ve spolupráci s partnery Zdravého města jsou u příležitosti oslav DNE ZEMĚ 2016 připraveny také
další akce:
MŠ Čapkova
22. 4. 2016
- Odemykání zahrady v MŠ – opékání topinek
- Úprava záhonků a bylinkové spirály na zahradě
MŠ Komenského
22. 4. 2016
Celoškolní akce pro veřejnost na školní zahradě pořádaná spolu se smluvními partnery MŠ Komenského zaměřená na oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, doplněná zábavnými aktivitami pro děti (skákací hrad, divadelní představení Divadla plyšového medvídka v amfiteátru aj.).
MŠ Třebětínská
22. 4. 2016
- sběr odpadků a úklid školní zahrady a nejbližšího okolí školy
- pokusy ve třídě – rychlení fazolí, setí řeřichy
ZŠ Letovice
- úklid žáků v okolí školy
- mobilní planetárium – výukový program Země
Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích
12. 4. – RELAX v Lázních Boskovice
21. 4. – zájezd – kostel, muzeum T. G. M. v Hodoníně, Milotice zámek, Mikulčice archeopark, Josefov – posezení s cimbálovkou
Svaz tělesně postižených v Letovicích
Zájezd Prostějov a Olomouc
MKD Letovice
6. 4. Za poznáním židovské kultury do Brna, návštěva hřbitova
13. 4. Přednáška p. RNDr. Karla Lepky o významném brněnském matematikovi Matyáši Lerchovi
20. 4. „Jen tak v klubu“
21. 4. Kurz batikování triček, pouze pro přihlášené členky
27. 4. Turistická vycházka po cyklostezce z Ústí nad Orlicí do Brandýsa nad Orlicí
Letokruh Letovice
21. 4. Den Země – Výtvarný happening v zámeckém parku
30. 4. Zájezd pro rodiče a děti do ZOO Bojnice
Fan Club BOP Křetínka
16. 4. 2016
Úklid přehrady Křetínky

Masarykova střední škola
22. 4. 2016
EKOTÝM – Aktivity ve spolupráci s Mateřskou školkou Letovice, Komenského. Úklid mezi budovami školy.
Úklid břehů Svitavy a Křetínky ve městě – třídy, pytle, třídění – recyklace ve sběrném dvoře města, za
lepší životní prostředí – úprava a úklid okolí DM.
Poděkování za spolupráci na kampani a šíření myšlenek udržitelného rozvoje, patří všem výše uvedeným partnerům Zdravého města a Vám všem, kteří se akcí zúčastníte nebo přispějete k úklidu
okolí Vašeho bydliště.

Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj
Ivana Květenská, koordinátorka PZM a MA21
Kancelář Projektu Zdravé město Letovice

POZOR * SOUTĚŽ * POZOR
Město Letovice,
komise projektu Zdravé město Letovice a MA 21,
vyhlašují 11. ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu obytných domů
o více bytových jednotkách, rodinných domů a úpravu okolí rodinných domů

ROZKVETLÉ LETOVICE 2016
V letošním roce Letovice slaví 80. výročí povýšení na město. Přispějte k oslavě výročí zlepšením vzhledu
našeho města zkrášlením svých domů a okolí pro radost svou a spoluobčanů.
Soutěžní kategorie:
- květinová výzdoba oken bytových a rodinných domů
- balkony bytových a rodinných domů
- předzahrádky rodinných domů
Přihlášky do soutěže mohou podat sami vlastníci výzdoby nebo je může přihlásit jiná osoba.
Písemné přihlášky přijímá do 15. 6. 2016 a další informace poskytne paní Ivana Květenská, OVŽP MěÚ
Letovice, Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice, tel.: 516 482 241.
Zástupci komise Projektu ZM Letovice a MA21 provedou v měsíci červenci fotodokumentaci do soutěže
přihlášených výzdob a nejlepších květinových výzdob a úprav v jednotlivých ulicích města a v místních
částech města.
Výzdoba musí být viditelná pohledem z ulice.
U jednotlivých kategorií se bude hodnotit počet a kvalita vyzdobených oken, balkónů, předzahrádek, jejich estetický vzhled a nápaditost.
Komise projektu ZM a MA 21 výzdobu vyhodnotí a navrhne pořadí soutěžících v jednotlivých kategoriích
ke schválení radě města. V každé kategorii bude oceněno prvních pět vyhodnocených soutěžících, a to
částkami: 1. místo 1 000,– Kč, 2. místo 800,– Kč, 3. místo 600,– Kč, 4. místo 400,– Kč, 5. místo 300,– Kč.
Hodnotící komise má vyhrazeno přerozdělit ceny v případě nerozhodného výsledku.
Vyhlášení výsledku soutěže a předání cen bude provedeno veřejně.

Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj.
Bohuslav Kuda, předseda komise PZM a MA21

Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů Letovice provede ve dnech 7. – 8. dubna sběr železného šrotu. Prosíme
spoluobčany, aby kovový šrot umístili v tyto dny na obvyklých skládkách. V případě, že máte větší
množství, nebo těžší předměty, kontaktujte členy sboru nebo volejte na mobil: 605 994 132 (pevná 516 474 102). Rádi vám tyto předměty vyneseme. Zabráníte tak rozebírání hromad některými
spoluobčany.
Lednice a mrazáky nejsou kovový šrot!!!
Výtěžek bude použit na vybavení zásahové jednotky.
Děkují hasiči

Při kontrolách hřbitova v Letovicích byl zjištěn zvýšený počet osob, které navštěvují
toto pietní místo se psy. Upozorňujeme všechny návštěvníky hřbitova, že takové jednání je zakázáno. Každý je povinen dodržovat Řád veřejného pohřebiště města Letovice, schválený radou města, platný od 1. 4. 2013. V článku 4 tohoto řádu jsou stanoveny povinnosti návštěvníků pohřebiště, způsob a pravidla užívání zařízení a doba zpřístupnění pohřebiště. Mimo jiné je zde uvedeno:
Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, řídit se
Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebiště dovoleno se zde chovat hlučně, používat
audio a video zařízení, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky
mimo odpadové nádoby, vodit psy, kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
S celým zněním Řádu veřejného pohřebiště Města Letovice se mohou občané seznámit na vývěsce u prostřední vstupní brány na hřbitov nebo na webových stránkách města. Porušení tohoto řádu
bude postihováno dle zákona o přestupcích, zákona o obcích a souvisejících obecně závazných právních předpisů.

Strážníci MP Letovice

Kdo navštívil zasedání zastupitelstva města 18. února 2016, byl jistě překvapen, stejně jako já.
Místa, která jsou vyhrazena občanům, kteří se rozhodli přednést svoje přání a požadavky nebo jen ze
zvědavosti sledovat zasedání zastupitelstva byla, po dlouhé době, téměř plně obsazena. Co se stalo?
Vysvětlení je velice jednoduché. Jeden z projednávaných bodů programu tohoto zasedání byl, zda
město opraví Mateřskou školu v Třebětíně. Z příspěvků přednesených třebětínskými občany vyplynulo, že se po Letovicích a hlavně po Třebětíně rozletěla zpráva o zamýšleném zavření školky, a to napořád. Údajně je provoz neefektivní a oprava tak nákladná, že se nevyplatí školku opravovat a provozovat. Nevím, zda je na tomto šprochu pravdy trochu, ale vím jistě, že oprava školky byla schválena
a školka ve Třebětíně zůstane.
Vlastně jsem nechtěl psát o opravě Mateřské školy v Třebětíně, ale o reakci třebětínských občanů.
Tito neváhali říci svůj názor na údajné zavření jejich školky, a to nejen jednotlivým zastupitelům, ale
hojně navštívili i zastupitelstvo. Zachovali se tak, jak se na občany a voliče sluší. V klidu a věcně přednesli svoje připomínky a čekali, jak se zachovají ti, kteří se do zastupitelstva dostali právě pomocí jejich hlasů. Troufám si říci: „Ukázka správné občanské angažovanosti.“ O to více jsem byl překvapen
reakcí některých zastupitelů. Podle nich se jednalo o nátlakovou akci a o zastrašování. „To snad ne!
Jakou jinou možnost občané mají?“ Pokud jde o mne, jsem rád, že se občané dokáží ozvat a na zastupitelstvu přednesou svoje názory, pokud to bude tak, jak nám všem to ukázali třebětínští. Slušně, věcně, ale rozhodně.

Bc. 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 7 dní před konáním akce.

V dubnu jsme pro Vás připravili:
Představení pro děti

Michal Nesvadba
„Michalovi mazlíčci“
Pátek 8. dubna 2016 v 17.00 hodin
Vstupné: 155,– Kč
•
Divadlo

Růže pro Algernon
Pátek 15. dubna 2016 v 19.00 hodin
Účinkuje: Kašpar Divadlo v Celetné
Vstupné: předprodej 200,– Kč/ na místě 250,– Kč
•
Koncert KPH

Klavírní recitál Olgy Punko
Středa 20. dubna 2016 v 18.30 hodin
Vstupné: 120,– Kč
•
Divadlo

Past na myši
Pátek 29. dubna 2016 v 19.00 hodin
Účinkuje: DS Nahoď Vranová
Vstupné: 80,– Kč / 60,– Kč

Připravujeme:
Koncert

Jarní koncert pěveckých sborů
Čtvrtek 5. května 2016 v 17.00 hodin
•
Koncert jazz

Malina – Liška – Nejtek (CZ)
Pátek 6. května 2016 ve 20.00 hodin
Sál ZUŠ Letovice
Vstupné: 100,– Kč
•
Divadlo

Manželský čtyřúhelník
Pátek 13. května 2016 v 19.00 hodin
Účinkují: Dana Homolová, Michaela Badinková,
Daniel Rous a Martin Kraus
Vstupné: předprodej 200,– Kč / na místě 250,– Kč
•
Koncert KPH

BAROCK & Barokní a rockové hity
Středa 18. května 2016 v 18.30 hodin
Adam Malík – elektrická kytara
Pavel Wallinger – housle
Komorní orchestr Musici Boemi
Vstupné: 150,– Kč
•
Pohádka

Tři čuníci nezbedníci
Čtvrtek 19. května 2016 v 10.00 hodin
Účinkuje: Divadlo Radost
Vstupné: 40,– Kč
•

X. Nesoutěžní přehlídka mažoretek
Neděle 22. května 2016 od 13.30 hodin
Areál AFK Letovice
•
Hudební slavnosti 2016 – 14. ročník

Hradišťan a Jiří Pavlica
Čtvrtek 26. května 2016 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– Kč

KNIHOVNA

KNIHOVNA

Dotazník spokojenosti čtenářů

Dětské oddělení

Děkujeme za vyplnění dotazníku, který
naleznete na webové stránce knihovny
www.mks-letovice.cz/knihovna nebo
v tištěné podobě v obou odděleních knihovny.

Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna
Otevírací a výpůjční doba: Po – Pá: 12.30 – 16.30

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

•

•

DANIELA KROLUPPEROVÁ
Výstavka knih – seznamte se s Bubáčkem,
Sedmilhářem Josífkem, Zuzankou a dalšími
hrdiny knih pro mladší i starší děti.
•

TVOŘÍME SE ŠNEKEM KRASÍKEM
Společně si vytvoříme maxi šneka.

ŽIVOTOPISY
Výstavka knih na dospělém oddělení.
•

KNIHA DO VLAKU
Městská knihovna Letovice se přidává
k projektu KNIHA DO VLAKU, který vznikl
v Městské knihovně Mikulov. Na vlakovém
nádraží v Letovicích nabízíme od čtvrtka
17. března 2016 ke zpříjemnění cestování knihy.
Informace o půjčování knih naleznete
na webové stránce knihovny, na plakátech
a přímo na vlakovém nádraží.
Budeme rádi, když Vám knihy
přinesou potěšení!
•

KOMIKS NEJEN V KOMIKSU
Výstava představuje 16 současných
českých autorů komiksů.
K vidění je v čítárně knihovny do 5. dubna 2016.
•

PŘIVÍTEJTE JARO V NOVÉM
od 11. dubna do 22. dubna 2016
v čítárně knihovny
Prodejní výstava z tvorby paní Elišky Hanušové.
•

TAJEMSTVÍ STROMŮ
Výstava fotografií pana Josefa Vařeky
v prostorách knihovny.

Turistické informační centrum
MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice
Otevírací doba 16. září – květen:
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hodin
Sobota – neděle: ZAVŘENO
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.

GALERIE DOMINO
Vás srdečně zve na prodejní výstavu obrazů

JIŘÍ PEŘINA

Galerie Kalasová Pex

POHLEDY Z VYSOČINY

Letovice, Pražská 70
srdečně zve na prodejní výstavu obrazů

v pátek 1. dubna 2016 v 17.30 hodin

prof. Borise Jirků
Vernisáž proběhne

v pátek 22. dubna od 18.00 hodin
v prostorách galerie
a potrvá do 25. května 2016
Otevřeno:
St, Čt, Pá 11.00 – 18.00 hodin,
So 9 – 13 hodin, Ne 14.00 – 18.00 hodin
Další informace na
www.galeriepex.cz

Vernisáž se koná
Úvodní slovo
Mgr. Vladimír Báča, Michal Kolařík
V kulturním programu zahrají
Mgr. Jana Kouřilová, Mgr. Kateřina Suchnová,
Mgr. Vladimír Pečinka – flétny a fagot
Výstava bude otevřena
do neděle 1. května 2016
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin,
So 9.00 – 11.00 hodin,
Ne 14.00 – 17.00 hodin
Galerie DOMINO, Havírna 55
(u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice

www.galeriedomino.cz

Poděkování
Ráda bych veřejně poděkovala paní Janě Hejlové a paní Janě Podškubkové, učitelkám ZUŠ Letovice,
za zápůjčku žákovských prací a za výzdobu interiéru kulturního domu.
Jana Trubáková

Doplnění informací o fotografické soutěži
Rádi bychom těm, kteří uvažují o účasti ve fotografické soutěži Letovice – město, které mám rád, ještě
upřesnili podmínky soutěže.
• Fotografie o formátu minimálně o rozměru A4 musí být vytištěny na fotografickém papíře.
• Téma soutěže je volné, musí se však týkat Letovic nebo místních částí Letovic, lidí, přírody, pamětihodností.
Těšíme se na Vaši účast.
Jana Trubáková

Jaký duben – takový říjen.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude
květen nepříjemný jistě.
Co duben našetří, to květen spálí.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.
24. 4. Jasný Jiří – pěkný podzimek.
24. 4. Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po něm.
24. 4. Na svatého Jiří rodí se jaro.
25. 4. Po teplém Marku se často ochlazuje.

Ohlédnutí za anketou spokojenosti s měsíčníkem
Letovický zpravodaj
Vážení čtenáři Letovického zpravodaje,
vážení respondenti,
děkujeme těm, kteří se aktivně zapojili do našeho anketního průzkumu spokojenosti s měsíčníkem
Letovický zpravodaj. Anketní průzkum probíhal v období od 1. 1. do 15. 2. 2016. Zapojit jste se mohli
jak na webových stránkách MKS Letovice a na facebooku Letovického zpravodaje, tak zasláním běžnou poštou nebo vhozením lístku do připravené krabičky v MKS Letovice.
Celkem se do naší ankety aktivně zapojilo 34 respondentů!!! Vzhledem k tomu, že měsíčně je vydáno 1.400 ks zpravodaje a jeho elektronická forma je také volně na webu MKS Letovice, čekali jsme
mnohem větší účast v anketě. Je to samozřejmě velmi malý vzorek, který však nemusí reprezentovat
všechny čtenáře. Nicméně – dostali jsme od Vás podněty, kterými se budeme v tomto roce zabývat
a postupně tvořit zpravodaj tak, aby se vám co nejvíc líbil a byl zdrojem informací v našem regionu.
Určitě se zamyslíme nad grafikou měsíčníku, připravíme přehled kulturních, sportovních akcí pro
dané období. Zde je nutná včasná spolupráce všech zainteresovaných pořadatelů akcí. Oslovíme předsedy osadních výborů místních částí Letovic, aby do zpravodaje posílali své příspěvky a pozvánky na
akce, které pořádají.
Několik respondentů také navrhovalo zrušit reklamy v měsíčníku. Zde musím oponovat, neboť tímto způsobem se veřejnost dozví jak o akcích a službách místních občanů i organizací, firem, tak je to
příjmem naší organizace. Vydávání Letovického zpravodaje je v rámci doplňkové činnosti plně hrazeno
MKS Letovice. V roce 2015 bylo vydávání LZ ve ztrátě – 60.000 Kč, v roce 2014 ve ztrátě – 32.000 Kč.
Budeme velmi rádi, pokud se mezi Vámi najdou externí spolupracovníci, kteří budou veřejnost informovat o šikovných lidech ve svém okolí – například reportáže o různých řemeslech, nebo o zajímavých akcích.
V anketě byla vyslovena jak pochvala, tak kritika naší práce. Věcnými připomínkami se budeme zabývat a snažit se o co nejlepší práci. Vše má ale svůj čas a přípravu.
Závěrem je nutné také zmínit fakt, že v roce 2011 byl LZ právě pro svou strukturu a přehlednost oceněn za nejlepší zpravodaj v kategorii měst.
Zpětnou vazbu nám, vážení čtenáři, můžete i nadále zasílat e-mailovou poštou (info@mks-letovice.cz) nebo můžete využít stále aktivního odkazu na webu MKS Letovice (www.mks-letovice.cz).
Děkuji všem čtenářům, pro které je Letovický zpravodaj přínosným informačním měsíčníkem, kdo
si jej kupuje nebo pročítá na internetu. I do budoucna se těšíme na Vaše nápady, věcné připomínky
i spolupráci.
Jana Trubáková

Výzva
Vážení čtenáři, vážení občané Letovic i blízkého okolí,
obracím se na Vás s několika žádostmi o spolupráci i vstřícnost:
a) Pro chystaný dokumentární film o Letovicích si dovolujeme oslovit širokou veřejnost o spolupráci.
Pokud máte doma dobové fotografie, pohlednice i věci z období od roku 1936 – 1950 týkající se
Letovic a místních části, budeme velmi rádi za jejich zapůjčení, okopírování. Termín do 20. 4. 2016.
b) V rámci akce Historický jarmark 11. 6. na letovickém zámku bychom rádi v prostoru jízdárny uspořádali panelovou výstavu firem, institucí, spolků a organizací, které na území Letovice působily
a stále působí. Forma výstavy – jak trojrozměrné předměty (například keramické kachle, ukázky
krajek…), tak plošné materiály (propagační materiály o firmě v papírové podobě, fotografie, pohlednice, dokumenty o historii i současnosti daného subjektu…). Termín do 15. 5. 2016.
c) V době od 21. 10. do 18. 11. 2016 bychom rádi v horním sále kulturního domu uspořádali výstavu
obrazů výtvarníků z Letovic a blízkého okolí – Letovice v obrazech. Chtěli bychom vystavit obrazy
například p. Daňka, Párala, Novohradského, Brtnického, Nováka, Hlouška, Burkoně, Štrajta, Chloupka, Illy a jiných výtvarníků. Prosím o informaci o možné zápůjčce obrazů pro tuto výstavu. Termín
podání informací o zápůjčce do 31. 5. 2016.
d) Letošní rok je ve znamení oslav Letovice 80 let městem. Při této příležitosti bude vydána skládačka
přehledu akcí Letovické kulturní léto s akcemi červen – srpen / výběr září 2016. Předpokládáme, že
k vyzvednutí bude koncem měsíce dubna v Kulturním domě a Turistickém informačním centru –
veřejnost o tom bude včas informována vyhlášením v rozhlase a na webových stránkách MKS Letovice. Pro tisk skládačky je termín zasílání informací do 12. 4. 2016.
Dále pak bude v Letovickém zpravodaji uveden přehled akcí vždy pro dané období. Tímto se obracím na všechny organizátory kulturních, sportovních akcí pro širokou veřejnost o spolupráci, pokud
chtějí, aby jejich akce byla součástí přehledu, aby nám dali včas vědět o připravované akci vždy do
12. dne v měsíci.
Informace by měla obsahovat tyto údaje:
Název akce, datum a místo akce, čas konání, informace o vstupném, kdo je pořadatelem (název spolku, instituce, případně uvést kontaktní osobu nebo webovou stránku subjektu apod.).
Za vstřícnost, ochotu i spolupráci Vám předem děkuji.
Všechny informace přijímá Jana Trubáková, tel.: 774 497 437, e-mail info@mks-letovice.cz
Jana Trubáková

… tentokrát s paní Jiřinou Daňkovou,
předsedkyní osadního výboru v Kladorubech
O obci
Kladoruby jsou místní částí Letovic; předsedkyní Osadního výboru Kladorub je paní Jiřina Daňková (*1948). V Kladorubech žije
asi 200 místních obyvatel. Do pamětihodností i krás obce patří
kaplička P. Marie, Boží muka v horní části obce a na křižovatce cest
v polích směrem na Kochov, bývalé lázně Andělka i místní lesy,
studánky a čistý vzduch.
S paní Daňkovou jsem se poprvé setkala, když jsem ji požádala
o příspěvek do chystané knihy o Letovicích. Paní Daňková mi nejen velmi ochotně vyhověla, ale její expresivní popis obce, historie i současnosti, kde žije, mě doslova nalákal tuto místní část Letovic alespoň maličko poznat.
Paní Daňková je velmi činorodá žena, je však také velmi skromná. Spíše než o sobě se při našem
rozhovoru stáčela řeč na Kladoruby, na akce v obci i zašlou slávu lázní Andělka.
„Jsem místní rodačkou. Dříve jsem pracovala v BYTEXU v Letovicích v centru města, nyní jsem již
v důchodu. Mezi koníčky, které mě baví a těší, patří péče o zahradu, ráda si čtu, například detektivky,
romány, cestopisy. Jsem také babičkou sedmi vnoučat.“
Paní Daňková se rozhodně nenudí. Velký díl svého volného času věnuje práci ve veřejném životě
v osadním výboru. Předsedkyní osadního výboru v Kladorubech je od roku 1992; do veřejného života
se zapojila již v mládí – ve svých 23 letech. V současném osadním výboru je celkem 5 členů.
Kulturní i sportovní život obce se odehrává v prostoru mně připomínající rožnovský skanzen – ve
velkém pomyslném kruhu jsou rozmístěny budovy osadního výboru, ve které je umístěna také knihovna, budovy klubovny i bývalé hasičky. Nová hasičská zbrojnice stojí opodál, byla vystavěna v roce 1986.
Najdete zde také koutek pro děti s kolotočem a prolézačkami i hřiště pro sportovní radovánky; v létě
vše vlídně zastíněno vzrostlými stromy. Vše je lemováno potokem Kladorubkou, který pramení za hájenkou v lesích nad obcí.
Naše setkání se uskutečnilo začátkem března v již zmíněné klubovně, která má zde funkci místního
kulturního domu. … „původní klubovna je stará 45 let; v roce 2006 zde proběhla její oprava a v roce 2008
pak svépomocí místních přístavba s krbem a posezením. Chtěla bych poděkovat všem občanům, kteří
se na opravě budov i zvelebování obce jakýmkoliv způsobem podíleli i podílejí.“ Společenská místnost
je víceúrovňová. V její horní části, kromě prostoru například pro cvičení, je také kuchyňský koutek se
zázemím. V průčelí spodní části místnosti vévodí krb a stolová úprava pro pořádání besed, různých společenských setkání… Klubovna se hojně využívá místními občany pro společenské i kulturní akce (cvičení jógy, Mikulášská nadílka…).
Osobnosti
„Mezi osobnosti, které se u nás narodily, patří například sochař a malíř Antonín Širůček (např. socha vodníka a krokodýla v bývalých lázních Andělka nebo na okraji lesa ve skalách jsou vytesané

reliéfy). Kořeny v Kladorubech má také slavná operní zpěvačka Naděžda Kniplová nebo herec František
Horák (rodné jméno Švancara). 2. světovou válku zde připomíná pamětní deska na statku, ze kterého
v roce 1944 byl popraven pan Strážnický za pomoc partyzánům.“
Kladoruby žijí bohatým společenským životem, který především zajišťuje osadní výbor za spolupráce občanů. Paní Milada Malhotská v klubovně vede cvičení jógy, je také kronikářkou obce. Cvičení
jógy se koná 1x týdně, průměrně je zde 7 – 8 cvičících.
Rychlý výčet akcí napovídá, že to v Kladorubech ŽIJE!!! Přesvědčme se:
„V únoru se zde koná masopust a posléze i zábava s pochováním basy. V březnu pořádáme dětský
karneval a také Den her – děti s sebou donesou hry, které dostaly pod stromečkem. Hrají si nakonec
všichni, dospělí i děti. Na jaře, většinou v dubnu, probíhá čištění studánek v lesích nad obcí. Akce se
účastní děti s rodiči, zpívají a pouštějí po proudu Moranu a vítají jaro. V dubnu se také v rámci brigády
uklízí veřejná prostranství.
Květen je měsícem, kdy slaví svůj svátek maminky. A také měsícem, kdy si Kladorubští připomínají
a uctívají památku obětem 2. světové války. Procházkou kolem rybníka každoročně takto uctíváme
památku padlých na koupališti v Letovicích. V červnu se pravidelně jezdívá na zájezd – v minulém roce
to bylo do Mladějova na úzkokolejku, do Úsova a Rapotína. V létě se na hřišti pravidelně odehrává
turnaj volejbalu. Na konci prázdnin pořádáme odpoledne pro důchodce, předškoláci při této příležitosti dostanou knížku jako pozvánku do školy – a za odměnu babičkám a dědečkům zazpívají. Letos
20. srpna se bude konat sraz rodáků, který se organizuje v intervalu 5 let. Konec prázdnin – to jsou
také dožínky a dobroty z kuchyně babiček. V září mají hasiči jak cvičení, tak zábavu.
O první adventní neděli v obci rozsvěcujeme vánoční strom. V klubovně se děti s rodiči těší na příchod Mikuláše i čertů, čokoládové figurky si děti mohou vzít za odměnu z vánočního stromu v klubovně. Závěrem roku mají různé skupiny občanů oslavu Silvestra.
Místní knihovna v Kladorubech se podílí na zajišťování společenských akcí spolu s osadním výborem. Knihovnicí je zde paní Veronika Havlínová. Nabídka knih pro čtenáře je obohacována tzv. výměnnými fondy z knihovny v Boskovicích. V rámci knihovny se zde konají také vánoční i velikonoční tvořivé
dílny.“
S paní Daňkovou jsme si u voňavé kávy i čaje povídaly o životě, o Kladorubech, o kořenech domova. Jen mimoděk paní Daňková vyslovila větu, která v sobě nese moudrost i velkou pravdu: „Nikdo
neudělá nic sám. Musí se dohromady.“ Nic víc, nic míň. V tom je tajemství úspěchu bohatého společenského života obce i jednotlivce.
Mé setkání s paní Jiřinou Daňkovou, předsedkyní Osadního výboru v Kladorubech, je u konce. Viděla jsem obec Kladoruby, kapličku, hájovnu i místo, kde dříve bývaly lázně Andělka. Vešla jsem do
lesa, kde jsou prameny Kladorubky, kde jen ptačí zpěv je společníkem osamělého turisty. Je předjaří,
příroda se pomalu probouzí. Voda v Kladorubce stejnojmennou obcí utíká svým tempem vstříc Svitavě.
Milá paní Daňková, přeji Vám zdraví, štěstí a osobní spokojenost. Děkuji Vám za Váš čas a přeji Vám
i obci Kladoruby vše dobré.
Jana Trubáková

Oznámení o zápisu do letovických mateřských škol
Zápis do mateřských škol Komenského, Čapkova a Třebětínská
se uskuteční dne
12. května 2016 od 8.00 hodin do 15.30 hodin
v budovách jednotlivých mateřských škol.
Rodiče si k zápisu přinesou:
· vyplněnou Žádost o přijetí s vyjádřením dětské lékařky o zdravotním stavu
a o řádném očkování dítěte (ke stažení na webových stránkách jednotlivých MŠ)
· rodný list dítěte
· potvrzení o trvalém pobytu v Letovicích
Bližší informace naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.
Těšíme se na Vás!

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO LETOVICE
ve spolupráci s partnery
zve děti, rodiče a veřejnost
na oslavu

DNE ZEMĚ
KTERÁ SE USKUTEČNÍ
V PÁTEK 22. DUBNA 2016
OD 16.00 DO 18.00 HODIN
V AREÁLU PŘÍRODNÍ ZAHRADY MŠ KOMENSKÉHO
CO VÁS ČEKÁ: ZDRAVÁ VÝŽIVA
HRY NA STANOVIŠTÍCH
PROVAZOVÁ PROLÉZAČKA
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
SKÁKACÍ HRAD
DIVADLO PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA
KONCERT
A DALŠÍ
PŘIJĎTE SE PODÍVAT? CO SE U NÁS ZMĚNILO. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Základní umělecká škola Letovice
9. dubna 2016 – VIII. Jarní ples – 20.00 hodin – Kulturní dům Letovice
12. dubna 2016 – Klávesové odpoledne – 15.00 hodin – koncertní sál školy
14. dubna 2016 – II. Absolventský koncert – 15.30 hodin – koncertní sál školy
21. dubna 2016 – Učitelský koncert – 17.00 hodin – Kulturní dům Letovice

Maxiautodráha
8. ročník

3. dubna 2016
akce proběhne v KD Letovice
14.00 – 17.00 hodin

Zábavné odpoledne pro všechny,
kteří jsou soutěživí a chtějí se bavit.
Startovné 10 Kč
Pořádají skauti z Letovic a MKS Letovice

Vyzkoušíš si
„ závody na dráze
„ stanoviště s úkoly
„ rukodělky

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.

DOMEČEK
www.materske-centrumdomecek.webnode.cz

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

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

Přehled akcí Letokruhu na měsíc duben
21. 4. 2016 (čtvrtek) – Výtvarný happening ke Dni Země
27. 4. 2016 (středa) – Pochod za čarodějnicí
Tradiční čarodějnická stezka u rybníka v Letovicích.

30. 4. 2016 (sobota) Zájezd do ZOO a na zámek Bojnice – v rámci oslav Dne Země
Už nyní je možné se přihlásit. Návštěva nejstarší zoologické zahrady na Slovensku a jednoho z nejkrásnějších zámků. Bližší informace na www.svcletovice.cz, plakátech a Facebooku Letokruhu. Neváhejte, zájezd je pořádán ve spolupráci se Zdravým Jihomoravským krajem, který ho finančně podpořil. Přihlásit se můžete do 26. 4. 2016 a do naplnění kapacity autobusu.
Bližší informace ke všem akcím najdete na plakátech, www.svcletovice.cz a Facebooku.

Léto 2016 – přehled táborů Letokruhu
Tábory se začínají plnit, některé jezdecké pobytové jsou už obsazené.

Pobytové tábory:
Jezdecké tábory na farmě CH v Cetkovicích (3. – 8. 7. 2016 a 10. – 15. 7. 2016)
Jezdecké soustředění na farmě CH v Cetkovicích (17. – 22. 7. 2016)
Křížem krážem Austrálií – tábor pro rodiče s dětmi v Heřmanově u Křižanova (16. – 23. 7. 2016)
Pojeďte s námi k moři – Gargáno, Vieste (2. – 11. 9. 2016)

Příměstské tábory:
Praktická příručka mladých svišťů II. (7. – 8. 7. 2016) – zálesácký
Letem světem za zvířetem (11. – 15. 7. 2016) – přírodovědný (Jája Skudová, Zuzka Luňáčková)
Ve stopách Sherlocka Holmese (18. – 22. 7. 2016) – detektivní (Hanka Sobotková, Venda Chládková)
Léto plné sportu (25. – 29. 7. 2016) – sportovní (Míša a David)
Prázdniny v pohybu (1. – 5. 8. 2016) – sportovní (Alda Kubík)
Výtvarné putování Japonskem a Čínou (8. – 12. 8. 2016) – výtvarný (Andrea Bakalová)
Magic planet – tentokrát s Alenkou v říši divů (15. – 19. 8. 2016) – anglický, výtvarný (Andrea Bakalová)
Přežít Letovice (24. – 28. 8. 2016) – historie Letovic (Lída Bartíková)
Superhrdinové (29. – 31. 8. 2016) – všehochuť (Filip Blinka s Macinou)
Bližší informace k jednotlivým táborům najdete na www.svcletovice.cz a plakátech. Přihlásit se můžete už nyní online na Můj Letokruh nebo v kanceláři Letokruhu.
Zuzana Musilová

Jak začínala sanitní služba v Letovicích
Člověku se nechce ani věřit, že 9. dubna 2016 uplyne už
100 let od narození našeho taťky, pana Aloise Höniga, kterého znali všichni v Letovicích i širokém okolí. Přes třicet let
sloužil jako řidič sanitního vozu a nedá se ani spočítat kolik
lidí vezl do nemocnice, k lékaři nebo ještě lépe – z nemocnice domů. Nedá se vyčíslit, ke kolika případům přivezl lékaře, když měl pohotovost.
Do služby nastoupil 1. května 1952 jako řidič sanitního
vozu OÚNZ Boskovice, stanice Letovice. Sanitní vůz byl automobil značky Škoda 1101, přezdívaný Tudor. Tenkrát auta
neměla posilovače řízení a brzd, dokonce ani topení. Takže
trávit celé dny za volantem, v zimě ještě ve studené kabině, bylo opravdu velmi náročné.
Ani silnice nebyly jako dnes. Spoustu kilometrů tvořily jen vozové cesty, které nebyly tak udržované
a v zimě prohrnované, jak jsme zvyklí nyní. Ale když někdo utrpěl úraz, infarkt nebo se děťátko hlásilo na
svět, sanitka musela dojet všude, v kteroukoli denní i noční dobu a za každého počasí. Vzpomínám si, jak
taťka v zimě s sebou vozil lopatu a menší pytel s pískem, aby v případě potřeby mohl auto vyprostit. Také si
připravoval látkový uzlíček naplněný solí, aby jím mohl odstraňovat námrazu z předního skla a viděl na
cestu. Někdy bylo místo bydliště pacienta tak nedostupné, že ho rodina musela přes nejhorší úsek přivézt
k sanitce třeba na saních.
Spádová nemocnice pro Letovice byla nejdříve ve Svitavách, později v Boskovicích, kde bylo zřízeno i sídlo Dopravní záchranné služby pro celý náš, tehdy boskovický, okres.
Služba saniťáka byla náročná, ale na tomto místě patří velké poděkování i naší mamince, která, přestože
měla velkou domácnost a pracovala jako domácí dělnice n. p. Tylex, po celou dobu sloužila vlastně jako dispečerka – samozřejmě bezplatně. Vyřizovala telefony i osobní návštěvy: lidé přinášeli od lékařů příkazy k převozu a domlouvali se na podrobnostech dopravy. Ale nejen to. Cesta do Boskovic dříve nebyla tak snadná jako
dnes, a tak lidé přicházeli s prosbou, jestli by jim pan Hönig nemohl
u optika vyzvednout brýle, vyřídit nemocniční cesťák nebo vzít dědečkovi do nemocnice zapomenuté papuče či ručník. Taťka nikdy neodmítl a on i maminka vycházeli lidem vstříc vysoko nad rámec svých
povinností, vždy s ochotou a úsměvem.
Postupem času sanitek pro okres přibývalo, byly pořízeny nové vozy a zdokonaleno vybavení. V sedmdesátých letech dostaly sanitky
dokonce i vysílačky, díky nimž se především zkrátila doba dojezdu
k naléhavým případům.
Léta plynula, taťka najezdil tisíce kilometrů bez nehody, dostal několik ocenění za vynikající práci i mnoho poděkování od lidí, kterým
obětavě pomáhal. Roky přibývaly i jemu, takže v roce 1982 odešel do
důchodu a za rok na to, 6. srpna 1983 ve věku 67 let náhle zemřel.
Na jeho pohřeb přišlo bezpočet lidí, ale nejvíc se všem vryl do paměti dar jeho kolegů, kteří, nejenže do jednoho přišli, ale přivezli jeho sanitku, s černým flórem přes kapotu a zařadili se s ní do pohřebního průvodu. Nakonec se s ním na hřbitově rozloučila siréna ambulance. Líp nešlo vyjádřit završení jeho životní cesty. Taťkova služba
nebyla jen zaměstnáním, bylo to povolání, byla to jeho láska.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem saniťákům, záchranářům i ostatním, kteří jsou připraveni
obětavě vyjet k případům a pomáhat. Jejich služba je velmi náročná, velmi potřebná a proto k nim přistupujme vždy s úctou a vděčností.
Milada Trundová, foto: archiv rodiny

Čerstvé plnotučné mléko
V únoru 2016 uplynulo 6 let od chvíle, kdy zemědělská společnost LEDEKO, a.s. začala provozovat
vedle prodejny ALBERT automat na prodej kvalitní místní čerstvé potraviny – syrového kravského mléka.
Cílem naší zemědělské společnosti je nabídnout občanům Letovic a blízkého okolí čerstvé – plnotučné mléko, jinak řečeno takové, jako je znaly všechny předchozí generace našich předků.
Všichni máme tak možnost získat na náš stůl ten vůbec nejdokonalejší koktejl, jaký v přírodě existuje. Nikdo nikdy ještě nedokázal namíchat tak dokonale vyváženou směs bílkovin, cukrů, tuků, minerálů vitamínů a dalších látek. Právě toto mléko je základní surovinou pro celý mlékárenský průmysl
a tak si můžeme opět i my sami doma vyrobit celou škálu různých mléčných výrobků či laskomin.
Mléko z automatu je každý den čerstvé. Otázkou ovšem zůstává: Je to výhoda?
Z dnešního lidského konzumního pohledu je to spíše jeho největší nevýhoda. Zvykli jsme si totiž
snadno žít a právě proto tepelně ošetřené mléko v krabicích s přehledem vítězí. Při použití některých
důmyslných cenových mechanizmů obchodních společností pak mléčný automat na své zákazníky
marně čeká.
Přesto všechno platí a platit bude, že mléko je pro člověka plnohodnotnou potravinou, a to po celý
jeho život. To se týká 92 – 98 % lidí, tedy těch, kteří nemají laktózovou intoleranci nebo alergii na mléčnou bílkovinu.
Tak až zase půjdete na nákup do ALBERTA, nebojte se u automatu zastavit, nechte děti pohladit telátko a klidně si kupte i čerstvé mléko se smetanou.
Text: Ing. Kamil Vystavěl, foto: Petr Švancara

Hudba pro radost a zdraví
Na odpoledni plném hudby se ZUŠ Letovice s oslavou svátku žen jsme se sešli na počátku měsíce
března v kulturním domě. Poskytl vhodný prostor k posezení, rozptýlení, pobavení i k tanci pro téměř
dvě stovky členů Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích. Přišli prožít radost a veselí
z krásných hudebních zážitků, které nám nabídli talentovaní žáci letovické umělecké školy. Pozdravením všech přítomných odpoledne otevřel známý brněnský herec Jan Grygar. Předseda sdružení, pan
Rašovský, všechny následně vřele přivítal a popřál všem ženám k jejich svátku ty nejlepší zážitky plné
radosti a veselí. Nechyběla zdravice zúčastněných hostů. Přítomní muži byli pozorní a dobře pečovali
o své protějšky. Naše ženy potěšil svým kulturním vystoupením soubor „Sestry Chalupovy“ v super
kostýmech. Jejich profesionální projev sklidil velké ovace při jejich zábavném vystoupení, elegance
první republiky pro pobavení všech. Tématem jejich ukázek bylo oblečení první republiky mezi 20. až
40. rokem minulého století, kdy vládla elegance, slušnost a dobré mravy.
K tanci a poslechu zahráli a zazpívali výborní muzikanti ze souboru „STOFKA“. Při jejich písničkách,
které jsou nám blízké, si zdatnější zatancovali a všichni se jistě dobře pobavili.
Radost zkrášluje naše dny, je to nejkrásnější, co máme ve své moci. A vše, co přináší je dobré. Věříme, že radosti bylo tolik, že všem vydrží až do dalších našich akcí, kterých je za celý rok víc než dost.
Odpoledne finančně podpořila Nadace města Letovice.
Za NSZdP Bořivoj Rašovský, foto: Petr Švancara

Oslava MDŽ
V pátek dne 4. března 2016 jsme již tradičně oslavili Mezinárodní den žen v jídelně paní Marty Kalasové mladší na Brněnské ulici v Letovicích.
Všem ženám k tomuto svátku blahopřáli pánové Karel Šír, Jan Řehoř, Stanislav Navrkal, předseda
Klubu zastupitelů za KSČM Jihomoravského krajského zastupitelstva a místostarosta města Letovice
pan Ing. Jiří Palbuchta. Poděkovali ženám za jejich každodenní zodpovědnou a pilnou práci.
K MDŽ od nich ženy dostaly krásné petrklíče a blahopřání. Obdarovali jsme i další naše ženy, které
za námi nemohly přijít. Představila se paní Mária Koudelová, kandidátka za KSČM do letošních senátních voleb. Zatančily nám dvě skupiny nejmenších mažoretek Základní umělecké školy v Letovicích
pod vedením paní učitelky Moniky Ošlejškové. Navštívil nás také pan Ing. Jaromír Kohlíček, europoslanec za KSČM a recitoval báseň „Mamince“ Jaroslava Seiferta.
Oslavu MDŽ vnímáme jako možnost příjemně si popovídat a pobavit se s bývalými spolupracovníky a známými, na oslavu chodíme se svými dětmi a vnoučaty.
Velice tímto děkujeme všem sponzorům a všem, kdo nám pomohli oslavu uspořádat.
Text a foto: Jaroslava Konůpková, jednatelka Městské rady KSČM Letovice

Pohled na dubnovou hvězdnou oblohu
Příchod měsíce dubna jistě přijmeme s radostí. Celý měsíc je vložen do jarního období. Duben je
spjatý s názvem „apríl“. Když zalistujeme ve starořímském kalendáři, zjistíme zde název aprilis, odvozený od latinského slova aperire, tedy česky otvírat. My toto chápeme ve smyslu jarního otvírání přírody. V dubnové přírodě skutečně pozorujeme, že se vše rozvíjí a potvrzuje příchod jara. Na obloze toto
nepozorujeme. Vidíme však, že oblohu ozdobila jarní souhvězdí. Od západu se nám představí souhvězdí Raka, Lva a Panny. Nad nimi bychom našli souhvězdí Honicích psů, Vlasů Bereniky a Pastýře a pod
nimi souhvězdí Hydry, Poháru a Zajíce. Z hvězd těchto souhvězdí nejvíce září Regulus v souhvězdí Lva.
Vyberme si pro svá pozorování dost rozsáhlé a dobře viditelné zvířetníkové souhvězdí Panny (Virgo). Nejjasnější hvězdou souhvězdí je hvězda Spica (Spika, klas v rukou Panny) s jasností 1 mag a vzdáleností 262 ly. Jde o zákrytovou proměnnou hvězdu. Její jasnost se mění v rozmezí 4 dnů. S jasnými
hvězdami sousedních souhvězdí tvoří tzv. Diamant Panny. K nejznámějším objektům tohoto souhvězdí
patří tzv. „kupa galaxií v Panně“. Obsahuje přibližně 2 500 galaxií (většinou spirálních podobných naší
galaxii) a nalézá se ve vzdálenosti 60 milionů ly. Na obloze je tato „kupa“ umístěna v severní části souhvězdí a bývá nazývána „Říše galaxií“. Nejjasnější mlhovinou v Panně je mlhovina s označením M 104.
Zajímavostí v souhvězdí Panny je také tzv. „podzimní bod“ mezi hvězdami Alaraph a Arich. V tomto
bodě protíná světový rovník zdánlivou dráhu Slunce – ekliptiku. V něm se Slunce nachází 23. září při
podzimní rovnodennosti (končí léto a začíná podzim). Souhvězdí Panny najdeme vlevo od souhvězdí
Lva. K souhvězdí Panny se váže několik starověkých bájí. Pro Římany toto souhvězdí představovalo bohyni spravedlnosti Dike čili Astraeu. Za zlatého věku, dokud byli lidé dobří, žila na zemi a s lidmi se
ráda stýkala. Avšak za železného věku, kdy lidstvo úplně zhrublo, opustila zemi zbrocenou krví a odešla navždy bydlet mezi hvězdy. Řekové Pannu považovali za bohyni úrody, která drží v levé ruce klas.
Tam je také umístěna hvězda Spica jako symbol letní úrody.
Naše nejbližší hvězda Slunce se nalézá nad světovým rovníkem. Jeho denní oblouk se postupně zvětšuje. 1. 4. Slunce vyjde v 6:36 h a zapadne v 19:32 h, dne 30. 4. vyjde v 5:38 h a zapadne ve 20:18 h
SELČ. Den se během dubna prodlouží o 1 h 44 min a sluneční azimut vzroste z 99º na 115º (o 16º).
Slunce vstupuje do znamení Býka dne 19. 4. v 17:29 h SELČ.
Měsíc ve své pouti kolem Země nám nabídne čtyři fáze: 7. 4. ve 13:00 h nov, 14. 4. v 6:00 h první
čtvrt, 22. 4. v 7:00 h úplněk a 30. 4. v 5:00 h poslední čtvrt. Dne 7. 4. ve 20:00 h nastane měsíční přízemí (357 166 km) a 21. 4. v 18:00 h měsíční odzemí (406 355 km).
Planety sluneční soustavy v dubnu pozorovatele trochu zklamou, protože Venuše, Uran a Neptun
nebudou pozorovatelné. Merkur najdeme v polovině měsíce večer nad západním obzorem. Kromě
večera po většinu noci uvidíme Mars (ve Štíru),
Jupiter (ve Lvu) téměř po celou noc. Ve druhé polovině noci v souhvězdí Hadonoše září Saturn.
Z úkazů se zaměříme hlavně na konjunkce Měsíce a planet: 18. 4. Měsíc s Jupiterem, 25. 4. Měsíc
s Marsem. Dne 22. 4. v 8:00 h nastane maximum
meteorického roje Lyrid.
Jak čas neúprosně ubíhá, dokazují tyto významné události: před 55 lety 12. 4. 1961 odstartoval
do vesmíru první kosmonaut J. A. Gagarin. Před 35
lety 12. 4. 1981 odstartoval do kosmu první raketoplán s názvem Columbia.
Jaroslav Chloupek
Souhvězdí panny

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A VŠECHNY
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ SPOLUOBČANY
V RÁMCI PROJEKTU
„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
A ZA PODPORY JMK
V ÚTERÝ 12. DUBNA 2016

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V LÁZNÍCH BOSKOVICE
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY
A VÍŘIVÉ KOUPELE
- PRO ZÁJEMCE POSEZENÍ V CUKRÁRNĚ
ODJEZD BUDE:
13.10 hodin – PRAŽSKÁ
13.15 hodin – NÁMĚSTÍ
13.20 hodin – BYTOVKY
13.25 hodin – TYLEX
PROGRAM ODPOLEDNE ZAČÍNÁ
VE 14.00 HODIN
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO
U LENKY RAŠOVSKÉ
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz
POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA ZDRAVÍM

ZAJÍMAVOSTI MORAVY
VE ČTVRTEK 21. DUBNA 2016
PROGRAM ZÁJEZDU:
- ZÁMEK MILOTICE
- KOSTEL A MUZEUM V HODONÍNĚ
- ARCHEOPARK MIKULČICE
- POSEZENÍ S CIMBÁLOVKOU
ODJEZD AUTOBUSU BUDE:
5.00 hodin – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
5.05 hodin – PRAŽSKÁ
5.10 hodin – BYTOVKY
5.15 hodin – TYLEX
INFORMACE A ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY
U B. SOUKUPOVÉ NA TEL: 516 481 218 – DPS
ZÁJEZD SE KONÁ ZA PODPORY JMK
www.novesdruzenizp.cz

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
duben 2016
•
6. 4. 2016 – středa – 7.58 hodin
vlakové nádraží – odjezd z Letovic do Brna
Za židovskou kulturou do Brna. Prohlídka
židovského hřbitova s průvodkyní, následně
„košer“ oběd v prostorách Židovské obce.
Cena 100,– Kč.
•
13. 4. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Letovice – Tyršova ulice.
Přednáška RNDr. Karla Lepky věnovaná
významnému matematikovi Matyáši Lerchovi,
který žil a pracoval v Brně.
•
20. 4. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Letovice – Tyršova ulice
„Jen tak v klubu“ na kus řeči.
•
21. 4. 2016 – čtvrtek – 10.00 hodin
MKD Letovice – Tyršova ulice
Batikování triček s lektorkou
paní M. Konrádovou
Na kurz je nutné se přihlásit u J. Pitnerové
vzhledem k náročnosti techniky a tím
i k omezenému počtu účastníků. Každý
účastník si donese vlastní černé bavlněné
tričko. Kurzovné bude upřesněno.
•
27. 4. 2016 – středa – 9.37 hodin
vlakové nádraží – odjezd z Letovic
do Ústí nad Orlicí
Pěšky po cyklostezce do Brandýsa nad Orlicí.
Délka stezky 12 km. Návrat dle dohody.
•
Připravujeme:
Zájezd do Brna do Janáčkova divadla na krásný
balet věnovaný významným americkým
choreografům s názvem „Made in USA“.
Přihlášky u paní A. Píglové. Platba 280,– Kč
20. 4. 2016 v MKD, Tyršova ulice.
•
V měsíci květnu 2016 oslavíme 35. výročí
založení MKD v Letovicích. Uvítáme fotografie,
případně písemné vzpomínky seniorů, kteří
byli členy MKD v jeho začátcích. Děkujeme.

Svaz tělesně postižených m. o. Letovice
zde všechny své členy a ostatní občany
dne 12. 4. 2016 ve 14.00 hodin
do klubu důchodců Tyršova 1, Letovice

na přednášku o včelařství.
Přednášející pan Mikula Zdeněk Úsobrno.
Možnost zakoupení včelích produktů!

Městská rada KSČM
v Letovicích
srdečně zve všechny občany na oslavu

1. Máje – Svátku práce,
která se bude konat
v neděli 1. května 2016 ve 14 hodin
v parčíku před Městským úřadem
v Letovicích a před kavárnou
pana Kalibána.

Přednáška

REGRESNÍ TERAPIE
známá, neznámá
14. 4. 2016 v 17.30 hodin v klubovně I. NP.
kulturního domu v Letovicích,
vstupné dobrovolné
Na přednášce se dozvíte, na jakém principu
pracuje REGRESNÍ TERAPIE, které problémy
umí řešit a jak, pro koho je vhodná a mnoho
dalšího. Uslyšíte také, jak mohou duše
zemřelých ovlivňovat náš život, proč jsou mezi
námi živými a proč je dobré, aby tomu tak
nebylo. Dozvíte se i základní informace
o Metodě EFT, která je výbornou alterantivou
k regresi. Samozřejmě bude prostor
i pro vaše dotazy!
Na setkání se těší
David Bulva, regresní terapeut a certifikovaný
terapeut energetické psychologie & EFT

Volejbalový oddíl Sokol Letovice

MĚSTO LETOVICE

vás všechny srdečně zve

zajistilo na

v neděli 3. 4. 2016
do sportovní haly

in
pro občany města Letovice a místních částí

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

na kvalifikační turnaj

21. Mistrovství republiky
veteránů nad 40 let.
Turnaj začíná v 9.00 hodin
s účastí družstev Ostravy, Olomouce,
České Třebové, Hošťálkové a Letovic.
Na kvalitní volejbal s bývalými
Českými reprezentanty a ligovými hráči
se s vámi těší volejbalový oddíl.

Termín dalšího plavání:
23. dubna 2016 / 13.30 – 15.00 hodin

Ing. František Reitschmied

TJ SOKOL LETOVICE, z.s.

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
1. 4. Dr. Bajerová
8. 4. Dr. Šafránek
15. 4. Dr. Striová
22. 4. Dr. Kratochvílová
29. 4. Dr. Šponerová
Služby lékařů také na www.mudrsafranek.cz
Pohotovostní službu v uvedené dny (pátky) konají lékaři ve svých ordinacích do 15.30 hodin
Od 17.00 hodin denně, o víkendech a svátcích je lékařská služba první pomoci sloužena
nepřetržitě v nemocnici Boskovice.

Od 4. 4. 2016 přebírá gynekologickou ambulanci MUDr. Henkové
společnost Femina.care s.r.o., konkrétně

MUDr. Lucie Barošová
Ordinační doba:
Pondělí 7.00 – 15.00 hodin
Pátek 7.00 – 14.00 hodin (1x za 14 dní)
Nabízíme:
• komplexní gynekologickou péči včetně ultrazvukového vyšetření
• komplexní péči o těhotné včetně ultrazvukového vyšetření
Prosíme pacientky, aby se objednávaly na tel. čísle: 516 474 151
v ordinační době, pro omezení čekacích dob.
BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT!

BRNO

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
ZAHRADA

košík 10 ks

Muškáty převislé
Pelargonium peltatum
košík 10 ks, jedinečné barvy a kvalita

65 ,-

pero-drážka, rozměr 372 x 238 mm,
tlouštka: 65, 115, 175, 240, 300, 365,
400, 440 mm

69,Zahradnický
substrát 50 l

STAVEBNINY

Tepelně izolační cihly
GIMA PD – příčkovky, cihly

50 l

80 l

10 kg

80,-

198,-

Mulčovací
kůra 80 l

Trávníkové hnojivo
proti mechu 10 kg
10 kg, vystačí na cca 285 m2,
pro sytě zelený trávník

vyrobeno
v Německu

ks od

50

13,

při paletovém odběru

Značkové suché
maltové směsi 25 kg

CENOVĚ VÝHODNÉ
MNOŽSTEVNÍ ODBĚRY

beton B20, betonový potěr, samonivelační
potěr, zdící malty, jádrové omítky pro ruční
omítání, vápenný štuk, lepící a stěrkovací
tmely na fasádní systémy

ks od

42,při paletovém odběru

Přívěsný vozík
Handy 20 včetně opěrného kolečka, rozměr tažné plochy:
206 x 110 x 30 cm, celková hmotnost 750 kg, kola R13,
stabilní V - oj, vnější kola s blatníky neomezující ložnou
plochu

10.990,CERTIFIKOVÁNO DO
STABILNÍ KONSTRUKCE
VČETNĚ OPĚRNÉHO KOLEČKA S DRŽÁKEM

kola R 13

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • www.bauhaus.cz
Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • Po – Pá 7 00 – 21 00 hod., So – Ne 8 00 – 21 00 hod .

Tato nabídka platí od 1. 4. do 4. 5. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Koupíme

Bezdrátový internet

zahradu nebo sad v Letovicích

(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.

pro rodinnou relaxaci,
ideálně lokalita Třebětín.
I v zanedbaném stavu.
Prosíme ne RK.

mobil: 606 585 909
e-mail: zahradaletovice@seznam.cz

Petr Švancara

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.

svatební fotografie, fotoslužby

Další informace na www.ign.cz

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

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

Koupím
byt v Letovicích
ZAHÁJEN PRODEJ UHLÍ
Pražská 76, 679 61 Letovice
e-mail: letovice@sdkovosrot.cz
mobil: 606 664 463
Po – Pá 7.00 – 15.00
So (duben – říjen) 8.00 – 11.00 hod.
• prodej štěrku, písku, oblázků a uhlí
• odvoz a výkup železného šrotu,
barevných kovů
Rozvoz materiálu přímo
k zákazníkovi

Tel.: 774 193 566

Hledám
ke koupi rodinný dům
se zahradou v Letovicích
nebo v okolí Letovic.
Opravy nevadí, nabídněte prosím.

Tel.: 721 332 622
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