duben 2018

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci únoru oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Božena Švábová
Jiří Musikant
Ctibor Mrázek
Blažena Dočekalová
Josef David
Marie Vondálová
Josef Kolář
František Buš
Marie Doskočilová
Libuše Kobelková
Antonín Kvapil
Jaromír Ženatý
Ladislav Kubín
Zdeněk Kacetl
Alena Valouchová
Vlasta Janíková
Božena Koláčková

Helena Tajovská
Karel Ševčík
Marie Dočekalová
František Páteček
Zdeňka Řehořková
Pavlína Sedláková
Františka Jakubcová
František Chmelař
Anna Rybářová
Božena Poláčková
Jiřina Dvorská
Marta Hájková
Jaroslav Štarha
Miloslava Marková
Libuše Bohatcová
Vlasta Veselá
Růžena Fabičovičová

V měsíci únoru jsme měli tři jubilantky, které slavily významné životní jubileum – 90 let:
Paní Zdeňka Řehořková, Zboněk, které k tomuto krásnému jubileu osobně blahopřály členky Osadního výboru Zboněk – paní Jitka Šamšulová a paní Ludmila Lepková.
Paní Františka Jakubcová, J. Haška, které k tomuto jubileu osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal,
starosta města a za SPOZ paní Anežka Ježová.
Paní Anna Rybářová, J. Haška, které rovněž osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města
a za SPOZ paní Anežka Ježová.
Ještě jednou všem jubilantkám srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Kotoučková Vlasta, J. Haška, ve věku 87 let
Širůček Bohumil, V Potůčkách, ve věku 61 let
Rešková Dana, Podlesí, ve věku 67 let
Bednář Alois, Meziříčko, ve věku 85 let
Stejskalová Ludmila, Albína Krejčího, ve věku 77 let
Klíč Jaromír, Komenského, ve věku 65 let
Novák Pavel, Masarykovo náměstí, ve věku 51 let
Svobodová Radka, V Potůčkách, ve věku 42 let
Doskočil Josef, Třebětín, ve věku 64 let
Ciprianová Antonia, Pod Klášterem, ve věku 70 let
Toul Ladislav, Chlum, ve věku 83 let
Čest jejich památce!

OKÉNKO STAROSTY
Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem. Jak výstižné.
První jarní den už máme za námi, ale teplota nám jaro ještě
moc nepřipomíná. Možná je to ale dobře, po několika letech by
ovocné stromy odolaly mrazíkům a milovníci ovoce by se konečně dočkali vlastní úrody. Velikonoce jsou hned začátkem měsíce, některým tedy nebude dělat problém silné sluníčko na hlavu. No a po Velikonocích se vrhneme do práce. Jako tradičně se
uskuteční v sobotu dne 7. 4. 2018 úklid okolí přehrady. Komu se
nebude chtít na přehradu, měl by si uklidit okolí svého domu
a každý tu svou zahrádku. S přesnými pokyny a jízdním řádem
autobusu pro brigádníky budete včas seznámeni. Čisté okolí je vizitka každého z nás, takže všem již
předem děkuji za snahu.
Počátkem jarního počasí a začínajících prací na zahradách se nám začne pomalu hromadit i biologicky rozložitelný odpad. Jak jsme slíbili v prosinci, započneme opět s jeho svozem. Svoz začne v 15. týdnu, bude probíhat ve dnech úterý, středa a čtvrtek podle již vyzkoušeného harmonogramu. Ten najdete podle jednotlivých ulic na stránkách města a technických služeb. Je třeba nádoby ráno včas připravit na svozové místo. Ještě máme na skladě několik posledních kusů k vyzvednutí, takže kdo má zájem
o další nádobu, může si ji vyzvednout na sběrném dvoře.
Rovněž začínáme rozjíždět plánované investiční akce. Někteří občané se budou hůře dostávat ke
svým domovům, ale musí to bohužel vydržet. Opravené chodníky a komunikace jim budou sloužit daleko lépe než dosud. Takže prosím vydržet. Akcí nás čeká celá řada, třeba se nám opět podaří vylepšit
celkový vzhled města. Každý podle svých možností.
Vzhůru tedy do prvního jarního měsíce a víte jak – vždy s úsměvem.
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 20. 2. 2018 projednala body dle následujícího programu:
1. Zpráva velitele OOP PČR Letovice k bezpečnostní situaci ve městě
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Program zasedání ZM 8. 3. 2018
7. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
8. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 8. 3. 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 7. prosince 2017 do 8. března 2018
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice za rok 2017
6. Rozpočtové změny na rok 2018
7. Různé
8. Diskuse
9. 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

MĚSTO LETOVICE
zajistilo na

7. dubna 2018
v době od 13.30 do 15.00 hodin
pro občany města Letovice a místních částí

PLAVÁNÍ
Městské lázně Boskovice
Doprava po vlastní ose.
Průkaz totožnosti alespoň jednoho člena rodiny je vstupenkou do areálu.
Termín dalšího plavání:
21. dubna 2018 / 13.30 – 15.00 hodin

Přistavování velkoobjemových kontejnerů
na domovní odpad v roce 2018
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
7. 4. 2018. Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá místa pouze jednou ročně, a to počínaje 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.

Slavíme Den Země – 2018
V letošním roce si lidé na celém světě opět připomenou mezinárodní svátek životního prostředí –
22. duben, Den Země. Je to svátek naší Země, planety, která jediná ze všech planet sluneční soustavy
umožňuje existenci života – lidí, živočichů i rostlin. Dává nám vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo. Bez toho bychom nemohli žít. Poskytuje nám suroviny a mnoho dalšího, nese naše příbytky. Člověk ale pro uspokojení svých stále se zvyšujících požadavků čím dál více narušuje svojí činností
křehkou hranici rovnováhy dění v přírodě. Den Země je vhodnou příležitostí pro nás všechny, abychom se zamysleli nad přírodou a jejím významem pro člověka, zejména nad tím, jak se k ní chovat,
jak ji chránit. Náš přístup k přírodě, ke krajině, k zemi by se měl odvíjet od velice výstižné myšlenky:
„My jsme Zemi nezdědili od našich předků, my jsme si ji pouze vypůjčili od našich dětí…“
Nepřehlédnutelnou akcí, pořádanou městem Letovice ve spolupráci s občanským sdružením Fanclub „BOP Křetínka“, Moravským rybářským svazem Letovice, okolními obcemi Vranová, Křetín, Lazinov a ostatními partnery je „Úklid břehu přehrady Křetínky“, pořádaný dne 7. dubna 2018.
Do kampaně se zapojili také partneři Zdravého města, kteří připravili následující akce:
MŠ Čapkova
- fotografování dětí v MŠ
9. 4. – muzikoterapie – pravěký příběh
26. 4. – MKS – O křišťálovém srdci aneb není všechno zlato, co se třpytí
- návštěva zvířat na farmě v Sulíkově

MŠ Třebětínská
- sběr odpadků a úklid školní zahrady a nejbližšího okolí školy, třídění odpadů – projekt „Kam s ním?“,
exkurze na Minifarmu v Drválovicích
MŠ Komenského
- celoškolní akce pro veřejnost na školní zahradě pořádaná spolu se smluvními partnery, zaměřená na
oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, doplněná zábavnými aktivitami pro děti (obcházení stanovišť s úkoly a hrací kartou, po splnění úkolů odměna pro děti, Minifarma Drválovice – koutek se zvířátky, skákací hrad, kouzelník Lukáš Mistr, stánek obchůdku – Zdravá výživa, pečení perníků
s paní Konůpkovou, ŠD při ZŠ Letovice, středisko volného času Letokruh, Junák Letovice, Masarykova
střední škola aj.)
- celoškolní výlet na Jezírko – pracoviště Lipky v Soběšicích – program Kdo bydlí v lese?
ZŠ Komenského
- pravidelný úklid v okolí školy
- naše planeta – výtvarná soutěž (školní družiny)
- exkurze do Planetária Brno
Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích
26. 4. – zájezd: Hradec Králové, muzeum klavírů, mořské akvárium, zámek Kuks
Svaz tělesně postižených v Letovicích
17. 4. – přednáška o včelařství
MKD Letovice
4. 4. – přednáška Mgr. Romana Malacha, Ph.D. – „Význam rodiny Jindřicha Wankela a Karla Absolona
pro poznávání moravské archeologie“
11. 4. – návštěva Muzea regionu Boskovicka s průvodcem
18. 4. – „Průvan ve skříni“ – sbírka šatstva a drobných domácích spotřebičů pro Charitu Broumov
25. 4. – beseda s Dr. Antonínem Štrofem v muzeu Historie města Letovic
Město Letovice
7. 4. – Úklid břehu přehrady Křetínky
Letokruh Letovice
21. 4. – Voříškiáda – přehlídka psích mazlíčků
5. 5. – Zlatý list – IV. ročník přírodovědné soutěže
Masarykova střední škola
16. – 20. 4. – Čím tvořím svoji ekostopu? (mé nakupování, má strava, má spotřeba energií a surovin,
mé odpady, …)
20. 4. – Do školy cestou, necestou (úklid okolí školy a cesty k vlakové zastávce Letovice – Zastávka)
20. 4. – Den Země MŠ Komenského (zapojení našich žáků a učitelů do projektu)
20. 4. – Vítání jara (představení upraveného prostranství za domovem mládeže, sázení jedlé zahrádky

Město Letovice

Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj

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.

Milá Země, nechť máš křišťálově čistou vodu,
svěží voňavý vzduch a pohodový život s námi lidmi.
Snad se jednou naučíme žít v souladu s Tebou.

Oprava zámeckého rybníčku
V březnu tohoto roku, bylo navozením lomového kamene započato s opravou obvodových zídek
zámeckého rybníčku. Historicky bylo jezírko po II. světové válce neodborně vypuštěno a přes snahu
našich předchůdců se ho již v minulém století nepodařilo nikdy napustit. Jeho dno tak bylo ponecháno napospas zubu času, rozpraskalo a těsnící kameny byly částečně odvezeny anebo přemístěny. Rybníček byl nemalou snahou jednotlivců znovu obnoven až na počátku tohoto tisíciletí za finanční částku přesahující 1 000 000 Kč a pozemkově převeden do majetku města Letovice.
Od jeho znovuobnovení, ať nám to připadá s podivem, již znovu uplynula řádka let. Lekníny s orobincem se značně rozrostly, obnovený přívod vody z řeky Svitavy začal rezavět a vodotrysk vychrlil do
vzduchu tisíce litrů vody. Krása jezírka se stala opět jedinečnou patinou pro každého příchozího, který
se posadí na lavičku u jeho břehu a zadívá se na hladinu čeřenou dopadajícími kapičkami vody na listy
leknínů.
Obvodové kamenné zídky, jenž bylo nutné z pohledu památkově chráněného území vyskládat z lomového kamene tzv. na sucho, se však již začaly na některých místech rozpadat a propadat. Především
tam, kde nezodpovědní návštěvníci parku, bruslaři pro vymezení hokejových branek, nebo výrostci jen
tak „z hecu“ začali rozebírat jednotlivé kameny opevnění a házet je do vody. A to aniž by si uvědomili,
že právě obvodové zídky chrání těsnící fólii. Fólii bez níž by již nebylo možné jezírko nikdy obnovit.
Také četná jízda aut majitelů zahrádek nad kynologickým cvičištěm po obou stranách jezírka přispěla
k narušení opevnění, vytlačení kolejí a k tomu, že město Letovice bude muset v letošním roce provést
na jezírku nákladnou a technicky náročnou opravu.
Rybníček při její realizaci bude muset být téměř kompletně vypuštěn, ryby odloveny a z jeho vnitřní strany k patě zídek nasypán jemný štěrk jako podkladová vrstva pro umístění další stěny kamene.
Odstranit jen původní kamennou zídku a znovu ji vystavět by bylo pro těsnící fólii velmi rizikové. Z tohoto důvodu k ní bude po celém obvodu jezírka pouze ručně vyskládána další opěrná zídka ve sklonu
a doplněny chybějící kameny. Horní vrstva kamenů pak bude spárována betonem pro zajištění její pevnosti. Ihned po skončení prací by měl být rybníček znovu dopuštěn.
Věříme, že už koncem jara budou moci návštěvníci a obdivovatelé přírodních krás zámeckého parku znovu spatřit na hladině odraz budovy zámku ve slunci se zrcadlících kapiček vodotrysku. Snad nám
ten pohled všem dlouho vydrží.
Text: OVŽP – Ing. Radek Zemánek, foto: Petr Švancara

Časový rozpis hromadných vakcinací proti vzteklině v roce 2018

Ceny vakcinací: vzteklina ………..……………..………............................. 140,– Kč
kombinace psinka + vzteklina ………..……………....... 295,– Kč
Cena odčervení za každých začínajících 10 kg váhy ……….…………….. 25,– Kč
Provedení zákroku u chovatele ................................................... + 100,– Kč
Přípravky proti blechám, klíšťatům, na králíky apod. ............... dle nabídky
MVDr. Luděk Voráč, Pražská 55, Letovice, tel.: 516 474 470, mobil: 602 513 697

Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů Letovice provede ve dnech 12. a 13. 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 činnost mladých hasičů.
Děkují hasiči

KULTURNÍ PŘEHLED

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

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.

Přednáška Mgr. Eva Nečasová

Tajemství Jeřábkova klavíru
Středa 18. dubna 2018 v 17.00 hodin
Středisko Historie města Letovice,
Tyršova 2 (1. patro)
•
Pohádka

O křišťálovém srdci
aneb „Není všechno zlato, co se třpytí“
Čtvrtek 26. dubna 2018 v 10.00 hodin
Účinkuje: CziDivadlo Praha
Vstupné: 40,– Kč

V dubnu jsme pro Vás připravili:
Vernisáž výstavy

Osudové roky české státnosti

Připravujeme:

Čtvrtek 5. dubna 2018 v 18.00 hodin
Kulturní program: Pásmo slova a hudby
„Hudba v myšlenkách Masarykových“
Jitka Baštová – akordeon
a Jindřich Macek – loutna
Vstupné na zahájení 150,– Kč,
během měsíce vstupné dobrovolné
Výstava potrvá do 30. 4. 2018.
•
Koncert KPH

Pietní vzpomínková slavnost
s lampionovým průvodem

Pocta klasikům
Středa 11. dubna 2018 v 18.30 hodin
Účinkují:
Duo Bohemiabass
(Petr Šporcl – violoncello
a Eva Šašinková – kontrabass)
Vstupné: 120,– Kč
•
Divadlo

Pátek 4. května 2018
19.15 hodin – Kostel sv. Prokopa
19.45 hodin – Památník umučených
u městského koupaliště
20.00 hodin – lampionový průvod
•

Slavnostní vyhlášení Osobnosti roku
s koncertem Ilony Csákové s kapelou
Čtvrtek 10. května 2018 v 18.00 hodin
Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– Kč
•
Jarní pěvecký koncert – koncert KPH
Středa 16. května 2018 v 18.30 hodin
Účinkují: Renata Svobodová – zpěv
a Jana Balážová – klavír
Vstupné: 120,– Kč
•

Žena Vlčí mák

Zamilovaný sukničkář

Pátek 13. dubna 2018 v 19.00 hodin
Účinkuje: Hana Maciuchová
Vstupné: předprodej 350,– Kč / na místě 400,– Kč

Čtvrtek 17. května 2018 v 19.00 hodin
Účinkuje: Divadelní společnost HÁTA
Vstupné: předprodej 350,– Kč / na místě 400,– Kč

KULTURNÍ PŘEHLED

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

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
*11. 4. 2018 Leo Galvin Rosten
americký prozaik, humorista, publicista
a scénárista
*15. 4. 1843 Henry James
americký romanopisec a povídkář
*15. 4. 1933 Boris Strugackij
ruský prozaik, autor sci-fi
*20. 4. 1893 Hermann Ungar
německy píšící prozaik
•

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

•

Po celý měsíc výstavka knih
o čarodějnicích
•

Celý měsíc vyrábíme
Vyrobte si pavouky a netopýry.
•

Duhové čtení
Čtenářská soutěž pokračuje, je možné se stále
ještě přihlásit. Čtenářské plány a pravidla
soutěže jsou k vyzvednutí v knihovně.

DĚJINY UMĚNÍ
Dějiny umění dle historických období
6. 4. 2018 – Rembrandt van Rijn
20. 4. 2018 – Diego Velázquez
od 18.00 do 19.30 hodin v čítárně knihovny.
Cena lekce 50,– Kč.
Přednáší paní PhDr. Mirka Kacetlová.
•

OD VLTAVY K PIAVĚ – ČESKOSLOVENŠTÍ
LEGIONÁŘI NA ITALSKÉ FRONTĚ
Výstava v prostorách knihovny pokračuje po
celý duben. Za zapůjčení výstavy děkujeme
paní Milaně Henzlové.
•

JARO V NOVÉM
Od pondělí 23. 4. 2018 do 3. 5. 2018
Prodejní výstava výrobků paní Elišky Hanušové
v čítárně knihovny.

Myšlenka dne
Každé srovnávání je konec štěstí
a začátek nespokojenosti.
S. Kierkegaard

KULTURNÍ PŘEHLED

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

Kalasová galerie Pex
Pražská 70, Letovice
srdečně zve na výstavu

Boženy Rossí

OBRAZY
®

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

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

Vernisáž proběhne
v pátek 27. dubna 2018 v 18.00 hodin,
uvede autorka.
Výstava potrvá do středy 23. května 2018.
Otevřeno: St – Pá 14 – 18 hodin
So 9 – 13 hodin, Ne 14 – 18 hodin
www.galeriepex.cz

GALERIE DOMINO

Vás srdečně zve na prodejní výstavu

ŠTĚTCEM A KLADIVEM
Michaela Skoupá – obrazy
Milan Hejl & Radomír Bárta
– umělecké kovářství
Vernisáž se koná

v pátek 6. dubna 2018
v 17.30 hodin.
V kulturním programu zahraje kapela

I.U.CH.
Výstavu je možné navštívit
do 31. května 2018
v době Po – Pá 9 – 15 hodin,
So 9 – 11 hodin, Ne 14 – 17 hodin
Galerie DOMINO, Havírna 55
(u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice
www.galeriedomino.cz

KULTURNÍ PŘEHLED

Akce ve středisku Historie města Letovice
18. 4. 2018 – Beseda s Mgr. Evou Nečasovou

Tajemství Jeřábkova klavíru
budova Tyršova 2, 17.00 hodin, vstupné dobrovolné
•
25. 4. 2018 – Beseda s Dr. Antonínem Štrofem

Historie vzniku muzea v Letovicích a jeho dnešní i budoucí tvář
Městský klub důchodců Letovice, 14.00 hodin, poté návštěva muzea v budově Tyršova 2
•
Připravujeme:
18. 5. 2018 – Slavnostní otevření muzea Historie města Letovice
budova Tyršova 2, 17.00 hodin
30. 5. 2018 – Populárně-naučná beseda s Mgr. Milanem Koudelkou (Muzeum regionu Blanenska)
O opevnění hranice ČSR ve 30. letech 20. století, budova Tyršova 2, 17.00 hodin
vstupné dobrovolné

Oprava
Vážení čtenáři, do textu článku Výzva – k výstavě Káva Lamplota – prvotřídní kvalita v Letovicích v LZ č. 3/2018, str. 12 se nám nedopatřením vloudila chyba. A to ve jméně letovického rodáka Huberta Lamploty. Nesprávně je uvedeno jméno Jan Lamplota. Tímto uvádíme tuto skutečnost
na pravou míru.
Děkujeme za pochopení.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

PŘEHLED DUBNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

1.

8.00 – 12.00 hodin / Burza a prodejní trh, Zámek Letovice, tel.: 728 880 298

5.

18.00 hodin / Vernisáž výstavy Osudové roky české státnosti – u příležitosti ukončení
1. světové války a vzniku Československé republiky 1918. Součástí vernisáže je koncertní
pásmo Hudba v myšlenkách Masarykových s Jitkou Baštovou.
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535, výstava potrvá do 30. 4. 2018
17.30 hodin / Vernisáž výstavy ŠTĚTCEM A KLADIVEM
Michaela Skoupá – obrazy, Milan Hejl & Radomír Bárta – umělecké kovářství
Galerie Domino, tel.: 516 470 777, výstava potrvá do 31. 5. 2018

6.

18.00 hodin / Dějiny umění (4) – Rembrandt van Rijn, přednáší PhDr. Mirka Kacetlová
Městská knihovna Letovice – čítárna. PaLetA Letovice, www.facebook.com/PaletaLetovice

7.

9.00 hodin / Úklid břehu přehrady Křetínky
přehrada Křetínka – parkoviště u hráze, tel.: 603 564 579

11.

18.30 hodin / Pocta klasikům – koncert KPH, účinkují Duo Bohemiabass
(Petr Šporcl & Eva Šašinková), Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

12.

18.00 hodin / Učitelský koncert, sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203

12.– 13.

Sběr železného šrotu, pořádá SDH Letovice, tel.: 516 474 102

13.

19.00 hodin / Žena Vlčí mák – divadelní představení s Hanou Maciuchovou
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

17.

15.30 hodin / Žákovský koncert, sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203

18.

17.00 hodin / Tajemství Jeřábkova klavíru – přednáška Mgr. Evy Nečasové
Historie města Letovice, budova Tyršova 2 (bývalá měšťanská škola), tel.: 608 639 621

20.

18.00 hodin / Dějiny umění (5) – Diego Velázquez, přednáší PhDr. Mirka Kacetlová
Městská knihovna Letovice – čítárna. PaLetA Letovice, www.facebook.com/PaletaLetovice

21.

20.30 hodin / 713 Tour – S. Barracuda, Pastor, DJ Bussy
Fabrika Club Letovice, www.facebook.com/fabrikaclub

22.

17.00 hodin / Koncert pěveckých sborů, sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203

26.

10.00 hodin / O křišťálovém srdci – pohádka pro děti (CziDivadlo Praha)
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
15.30 hodin / I. absolventský koncert, sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203

27.

18.00 hodin / Vernisáž výstavy Božena Rossí – OBRAZY
Kalasová galerie PEX, tel.: 739 687 300, výstava potrvá do 23. 5. 2018

28.

8.00 hodin / Mezinárodní taneční soutěž O pohár města Kunštátu a Letovic
Sportovní hala Letovice, Michaela Bartošová, tel.: 731 277 526

LETOVICE

Zápis do 1. tříd ZŠ Letovice
pro školní rok 2018/2019
se koná v sobotu 14. 4. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin
v budově Základní školy Letovice, Komenského 5.
· Zápis v řádném termínu – povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.
· Žáci s odkladem – děti narozené před 1. 9. 2011, které dosud nezahájily školní docházku a mají
udělen odklad školní docházky, se k zápisu dostavit mohou. V případě, že se k zápisu nedostaví,
jsou zákonní zástupci povinni do 27. 4. 2018 písemně požádat o přijetí k základnímu vzdělávání
na ZŠ Letovice (tiskopis je k dispozici v kanceláři školy nebo na www.zsletovice.cz/ke-stazeni
· Dřívější nástup do školy – k zápisu se mohou dostavit i rodiče s dětmi narozenými v době od
1. 9. 2012 do 30. 6. 2013, kteří uvažují o dřívějším nástupu dítěte do školy.
U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz žadatele (zákonného zástupce).
S případnými otázkami se lze obrátit na Základní školu Letovice. Telefonickým dotazem na číslo
516 474 548, e-mailovým dotazem na adrese skola@zsletovice.cz nebo osobní návštěvou.
Iva Bajerová, zástupce ředitele

Oznámení o zápisu do letovických mateřských škol
Zápis do mateřských škol Komenského, Čapkova a Třebětínská
se uskuteční dne
2. května 2018 od 8.00 hodin do 15.30 hodin
v budovách jednotlivých mateřských škol.
Obecně závazná vyhláška města Letovice č. 1/2017 stanovuje školské obvody mateřských škol
zřízených městem Letovice, rodiče však mají i nadále možnost podat žádost k předškolnímu
vzdělávání do kterékoliv mateřské školy.
Rodiče si k zápisu přinesou:
· vyplněnou Žádost o přijetí s vyjádřením dětského lékaře/lékařky o zdravotním stavu a řádném
očkování dítěte (ke stažení na webových stránkách jednotlivých MŠ, případně k vyzvednutí
v mateřských školách v termínu od 16. do 20. 4. 2018)
· rodný list dítěte
· potvrzení o trvalém pobytu v Letovicích
Bližší informace najdete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.
Těšíme se na vás!

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO LETOVICE
ve spolupráci s městem Letovice a tradičními partnery
a za finanční podpory Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí
zve děti, rodiče a veřejnost
na oslavu

DNE ZEMĚ
KTERÁ SE USKUTEČNÍ
V PONDĚLÍ 23. DUBNA 2018
OD 16.00 DO 18.00 HODIN
V AREÁLU PŘÍRODNÍ ZAHRADY MŠ KOMENSKÉHO
CO VÁS ČEKÁ: HRY NA STANOVIŠTÍCH
UKÁZKA PEČENÍ V ZAHRADNÍ PECI
ZVÍŘÁTKA Z MINIFARMY
SKÁKACÍ HRAD
PROVAZOVÁ PROLÉZAČKA
PEČENÍ PERNÍČKŮ
UKÁZKA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
A DALŠÍ

PŘIJĎTE SE PODÍVAT, CO SE U NÁS ZA ROK ZMĚNILO,
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

Pohyb má důležitý vliv na řeč
Pohyb je důležitý pro každého z nás, pro děti v předškolním věku obzvlášť. Pohyb je propojen s celkovým rozvojem centrální nervové soustavy a zvláště v předškolním věku děti skrz pohyb rozvíjí samy sebe, své dovednosti a schopnosti. V naší
mateřské škole Čapkova se snažíme bojovat proti vzrůstající tendenci, která poukazuje na fakt, že děti nemají dostatek pohybu již od raného věku. Přitom nejpřirozenějším pohybem
každého z nás je chůze, kterou využíváme každý den. Při společném pobytu venku s dětmi, který se
snažíme zařazovat každý den s ohledem na povětrnostní podmínky, využíváme nejčastěji zahradu, kde
je uměle vybudovaný kopec, skluzavka, herní prvky na lezení a prolézání. Zařazujeme také pravidelně
delší vycházky po okolí mateřské školy, při kterých poznáváme různá zákoutí Letovic. Každou vycházku si měříme pomocí chytré aplikace, která nám vždy při příchodu do mateřské školy vyhodnotí, kolik
kilometrů máme v daný den v nohou. Tyto pokroky si vždy s dětmi zapisujeme do přehledné tabulky,
která visí na nástěnce ve vchodě do mateřské školy a je tak možnost pro všechny
příchozí sledovat naše pokroky. Průměrně
s dětmi při jedné vycházce nachodíme asi
tři kilometry. Snažíme se pomocí motivace
pro časté a dlouhé vycházky s dětmi bojovat proti faktu, že děti se za poslední roky
celkově méně hýbou. Jak je již uvedeno
v nadpisu, pohyb má důležitý vliv na řeč
a s narůstajícím nedostatkem pohybu také
přibývají u dětí logopedické vady. Proto se
také snažíme provádět logopedickou prevenci v každé třídě naší mateřské školy, a to
je nám umožněno díky tomu, že jsme byli
úspěšní v rozvojovém programu Logokoutek „Na slovíčko“ a z prostředků MŠMT jsme
tak získali v roce 2016 38.811,– Kč. Výsledkem je, že v každé třídě mateřské školy probíhají kolektivní logopedická cvičení, která
jsou motivovaná dle tematických bloků
Školního vzdělávacího programu mateřské
školy. Zařazují se průběžně během dne dle
aktuálních možností a jsou přiměřené věku dětí. Individuálně probíhají v dopoledních hodinách vždy v kmenových třídách
dětí. Každou středu dojíždí do mateřské školy logopedka Mgr. Regina Müllerová, která
se věnuje přihlášeným dětem individuálně.
Iva Širůčková, ředitelka,
Mgr. Iveta Eyerová, učitelka MŠ Letovice

Elektrikáři z Letovic první v Jihomoravském kraji
Soutěž o nejlepšího silnoproudého elektrikáře soustředila v Hustopečích u Brna nejlepší
žáky ze všech elektrotechnických škol jižní Moravy. Adepti elektro oborů dopoledne zapojovali ovládání motoru pomocí tlačítka a stykače a v odpolední části si museli poradit se světelnou elektroinstalací. Součástí soutěže byla i testová teoretická část.
V soutěži zvítězila dvojice žáků ve složení Michal Lutera a Tomáš Maršálek z Masarykovy střední
školy Letovice. Oběma žákům blahopřejeme.
Ing. Marek Chládek, www.stredni-skola.cz

Masarykův podpis
Masarykova střední škola Letovice nese ve svém názvu jméno významné osobnosti našich dějin.
Při příležitosti 100. výročí vzniku Československa a nástupu prvního prezidenta Tomáše Garriqua
Masaryka do úřadu vytvořil ak. soch.
Lubomír Hluštík, keramickou plastiku
Masarykova podpisu, která byla instalována do vchodového vestibulu budovy školy.
Slavnostní odhalení plastiky za přítomnosti účastníků krajské konference Enersol 2018 provedli radní Jihomoravského kraje JUDr. Jana Pejchalová a RNDr. Miroslav Kubásek, PhD.
a starosta města Letovice Vladimír
Stejskal.
Masarykův podpis je připomínkou hodnot, které TGM hlásal a které jsou stále aktuální a živé – například odvaha v myšlení i činech, příkladnost v lidskosti nebo ohleduplnost k životnímu prostředí.
Helena Marešová, www.stredni-skola.cz

V Enersolu vítězila elektromobilita
Mrazivého předposledního únorového rána do Masarykovy střední školy Letovice zamířily desítky žáků středních škol Jihomoravského kraje na soutěžní přehlídku projektů s tématy obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě.
Nad konáním krajské konference Enersol 2018 převzal osobní záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.
Enersol je mezinárodní platforma pro žáky středních odborných škol, která se zaměřuje na environmentální osvětu zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energií a reflektuje potřebu odborné orientace žáků zejména technických oborů v této oblasti.
Konferenci zahájili radní Jihomoravského kraje JUDr. Jana Pejchalová a RNDr. Miroslav Kubásek,
PhD., starosta města Letovice Vladimír Stejskal, vedoucí NSK z Národního ústavu pro vzdělávání Praha Ing. Jan Peška a předseda Rady partnerů Asociace Enersol Ing. Jiří Herodes.
Hlavními protagonisty soutěžního dopoledne byli žáci z deseti středních škol Jihomoravského kraje. Všichni prezentující obhájili svou práci s odvahou a nasazením např. v tématech aplikace světelného
návěstidla, zhotovení e-motokáry, prezentace unikátního objektu Liko – Noe, praxe z precizního zemědělství, energie oceánů aj. Odborná porota v čele s doc. Ing. Petrem Baxantem, PhD. z fakulty elektrotechnické VUT Brno měla nelehký úkol stanovit pořadí i přes leckdy velmi vyrovnané výkony v odlišných tématech.
Z prací, které odborná porota vyhodnotila jako nejpřínosnější, bylo sestaveno reprezentační družstvo Jihomoravského kraje, které postupuje do celostátního finále. Vítězné družstvo je složeno z žáků
středních škol SPŠ Brno – Purkyňova, SŠIP Brno, ISŠ automobilní Brno – Čichnova, SŠDOS Moravský
Krumlov a ISŠ Slavkov u Brna.
Novinkou letošního ročníku bylo předávání putovního poháru Enersol. Putovní pohár bude do příští
konference v držení Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova, která přihlásila do soutěže nejvíce prací.
Děkujeme za podporu projektu Enersol sponzorům, zejména městu Letovice a firmám Barvy a laky
Teluria, s.r.o. Skrchov, Kamenosochařství Smetana, s.r.o. Černá Hora a Alps Elektric Czech, s.r.o. Sebranice.
Ing. Marek Chládek, www.stredni-skola.cz

MC Veselý Paleček moc děkuje kulturnímu středisku za podporu a pomoc při organizaci jarního bazárku. Děkujeme a na všechny se těšíme opět u podzimního bazárku.
Tým MC Veselý Paleček Letovice

SVČ Letokruh p. o.
Pozvánka na akce Letokruhu
20. 4. 2018 (Pá) Rainworks
Výtvarný happening ke Dni Země ve spolupráci se Zdravým městem Letovice
Rainworks je druh pouličního umění, při kterém se tvoří na zem obrazec pomocí spreje (netoxického).
Tento sprej je za sucha neviditelný a obrazec se objeví po dešti nebo polití vodou. Smyslem akce je
udělat si z deštivých dnů příjemnou záležitost. Akce je určena pro širokou veřejnost, podílet se na tvorbě obrazce mohou děti i dospělí. Místo obrazce bude zaneseno v mapě objektů Rainworks. Bližší informace k akci najdete na plakátech, webu a Facebooku Letokruhu. Tímto širokou veřejnost na tuto
ojedinělou akci srdečně zveme.

21. 4. 2018 (So) I. letovická Voříškiáda
V rámci Dne Země ve spolupráci se Zdravým městem Letovice
Na zahradě Letokruhu, pro všechny milovníky psů bez průkazu původu. Soutěže pro děti a jejich psí
mazlíčky, psí vystoupení, soutěž o nejzajímavější dvojici dítě se psem. Bližší informace na plakátech,
webu a Facebooku Letokruhu.

27. – 28. 4. 2018 (Pá – So) Čarodějnická přespávačka s Míšou
Slet čarodějů a čarodějnic v kostýmech v pátek 27. 4. na zahradě Letokruhu. Společně prolétnou večerní stezku s úkoly, společně si posedí u ohně a upálí čarodějnici, zahrají si spoustu čarodějnických
her. V sobotu 28. 4. akce končí v 11 hodin. Přihlašování online na www.svcletovice.cz

Léto s Letokruhem
Příměstské tábory
Pokud jste si ještě nevybrali z nabídky příměstských táborů s Letokruhem, tady je ochutnávka. Na táborech je většinou v ceně oběd a celodenní výlet.
Z pohádky do pohádky II. (9. – 13. 7. 2018) – určeno pro nejmenší, pro děti od 5 do 10 let. Tvořivý tábor plný tvoření a pohádkových postaviček. (Vedoucí Ivana Dlapová)
Letem světem za výletem (16. – 20. 7. 2018) – cestování na zajímavá místa (Jungle park Brno, Jump
Park Brno, sportovní areál a miniaturní železnice u Olympie Brno, zámek Rájec – Jestřebí a spousta
dalších dobrodružství. Na tomto táboře nezajišťujeme obědy. (Vedoucí Zuzka Musilová)
Špunti na břehu (23. – 27. 7. 2018) – pro děti, které mají rybářský lístek, dobrodružná přespávačka
u vody, návštěva profesionálních rybářů s ukázkami lovu, poznávání živočichů a jiná dobrodružství.
(Vedoucí Mirek Buš a Kuba Přibyl)
Tři dny airsoftu (23. – 27. 7. 2018) – základní pravidla hry, topografie, přežití v přírodě a spousta airsoftových her. (Vedoucí Petr Procházka)
Olympiáda v Letokruhu (30. 7. – 3. 8. 2018) – tábor plný sportu, soutěží, her a zábavy. (Vedoucí Gabriela Leflerová a Pavlína Kopková)
Cesta kolem světa za 5 dní (6. – 10. 8. 2018) – všeobecný tábor, zkoumání různých států, seznámení
s jejich kulturou a tradicemi. Soutěže, hry, koupání. (Vedoucí Veronika Bednářová)
Na skok umělcem (13. – 17. 8. 2018) – výtvarný tábor, kde si vyzkouší děti různé tradiční i netradiční
výtvarné techniky a tvoření. (Vedoucí Veronika Bednářová)
Zvěrokruh s Dančou a Maruškou (20. – 24. 8. 2018) – pobyt v přírodě, setkávání se zvířátky, návštěvy
chovatelů, soutěže a hry nejen s přírodovědnou tématikou. (Vedoucí Daniela Mášová, Marie Fialová)
Cirkus (27. – 31. 8. 2018) – zakončení prázdnin s cirkusem, všeobecný tábor plný her, soutěží a zajímavostí. (Vedoucí Pavlína Kopková)
Street Workout (27. – 29. 8. 2018) – zdravý životní styl, posilování, cvičení, pro děti od 10 let. (Vedoucí
David Kalas a Jirka Culík)

Pobytové tábory:
Jezdecké tábory na farmě CH v Cetkovicích (1. – 6. 7. 2018 a 8. – 13. 7. 2018) – 2× denně výcvik jízdy
na koni v anglickém stylu, soutěže, celotáborová hra, noční cesta za pokladem, táboráky, koupání a plavení koní a spousta legrace se Zuzkou, Míšou a Davidem.
Sport Academy (14. – 21. 7. 2018) – pobytový tábor v Letokruhu pro rodiče a děti. Budou se hrát hry
a sportovat, zahrajete si rugby, kroket, kriket, fotbal, Kinn-ball, ladder golf, kulečník, biatlon na letní
způsob a mnoho dalších sportů. Nebude chybět běhání po lese, táboráky, koupání a mnoho dalších
zajímavých aktivit s Ivonou a Alešem.
Jezdecké soustředění na farmě CH v Cetkovicích (15. – 20. 7. 2018) – pro děti od 10 let, 2× denně
1 hodina výcviku na koni v anglickém stylu, péče o koně, teorie, koupání a plavení koní, táboráky
a spousta táborových dobrodružství a přátelství s Míšou, Kikou a Davidem.
Bang! aneb za pokladem zlatokopa Henryho (28. 7. – 4. 8. 2018) Heřmanov u Křižanova
Tábor plný dobrodružství na motivy známé karetní hry BANG! (Vedoucí Ivona a Míša).
Léto je ještě daleko, ale tábory se už nyní plní a jejich kapacita je omezená. Neváhejte s přihlášením,
aby na Vámi vybraném táboře bylo ještě místo.
Zuzana Musilová

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

Publikace Zboněk a Klevetov
V září minulého roku proběhl křest knížky o Zboňku a Klevetovu,
ohlédnutí za historií. Knížka se těšila velkému zájmu, a tak se stalo, že
koncem roku již nebyla k dispozici. Proto byl zajištěn dotisk této publikace. Financován byl z části z výtěžku z prvního výtisku a dále přispělo
darem město Letovice. Tímto chci vedení města a celému zastupitelstvu
poděkovat.
Publikace je opět v prodeji v infocentru v Letovicích za stejnou cenu
jako loni.
Přeji všem, kteří na dotisk čekají, aby se jim knížka líbila stejně tak jako těm, kteří ji už obdrželi.
Martina Randulová, předsedkyně OV Zboněk a Klevetov

Den vzniku Československa a následné události v Letovicích

Blíží se 100. výročí samostatného Československa – 28. říjen 1918 se stal definitivním koncem rakousko-uherské monarchie: na Václavském náměstí v Praze byla oficiálně vyhlášena Československá
republika. Dlouholetý státoprávní zápas a boj o národní rovnoprávnost v rámci Rakouska-Uherska
vyvrcholil v průběhu první světové války. Představitel československého zahraničního odboje prof.
T. G. Masaryk dosáhl v polovině roku 1918 v Ženevě příslibu uznání nezávislosti českých a slovenských
zemí vítězícími mocnostmi Dohody. V Paříži spolu s Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem ustanovil prozatímní československou vládu a mezitím se české politické strany v Praze dohodly na vytvoření Národního výboru. Ten 28. října 1918 v koordinaci s představiteli zahraničního odboje vydal první zákon „Zřízení samostatného státu československého“.
První zpráva, zaslaná Národním výborem v Praze o vzniku Československé republiky, dorazila do
Letovic na poštovní úřad v pondělí 28. října 1918 v 10 hodin dopoledne. Telegram s textem tohoto
zákona byl ihned předán obecnímu úřadu a starosta obce MUDr. Josef Daníček seznámil s jeho obsahem obecní zastupitelstvo. Zvěst o této významné a radostné události se velmi rychle po Letovicích
rozšířila. Vše, co připomínalo „staré“ Rakousko (různé c. k. nápisy, portréty rakouského císaře Karla I.,
říšské znaky…), bylo odstraněno a občané začali vyvěšovat československé vlajky (první československá vlajka byla původní vlajka Čech – dva vodorovné pruhy, červený a bílý). V boskovickém soudním
okrese, jehož součástí byly i Letovice, byl ustanoven Národní výbor, ve kterém Letovice zastupovali
Tomáš Tomášek a Jeňko Plevač. Tyto výbory pracovaly pouze do zahájení činnosti Národního shromáždění v Praze.

Oslava samostatného československého státu se v Letovicích uskutečnila v neděli 3. listopadu 1918.
Za nepopsatelného nadšení se před budovou Karlova shromáždilo veliké množství občanů z Letovic
a okolí, kteří v průvodu odešli na náměstí před Synkův dům (dnešní městský úřad), kde byla postavena
tribuna. K obrovskému táboru lidu promluvil starosta Letovic MUDr. Josef Daníček, slavnostní řeč pronesl starosta Boskovic JUDr. Josef Kirchmann, dále následovaly proslovy Tomáše Tomáška za stranu
Státoprávní demokracii, Adolfa Daňka z Třebětína za Agrární stranu, Josefa Macháčka za Sociální demokracii, Ladislava Horálka za Sokolstvo, P. Antonína Kellera za katolíky a Josefy Rosolové za ženy. Po
slavnostních projevech průvod, čítající přibližně 4.000 lidí, v čele s hudbou kapelníka Josefa Štěpánka
a za zpěvu vlasteneckých písní procházel letovickými ulicemi, kde na slavnostně vyzdobených domech vlály vlajky. Průvod prošel z náměstí do Jindřichova, pokračoval dnešní ulicí Zámeckou a Pražskou, kde zabočil k vlakovému nádraží a ulicí Nádražní se vrátil zpět ke Karlovu, kde byla oslava ukončena.
T. G. Masaryk byl 14. listopadu 1918 zvolen prvním prezidentem nově vzniklého Československa.
Československá republika byla po dvacet let své meziválečné existence symbolem demokratických
ideálů, kulturního a hospodářského rozkvětu ve střední Evropě. Kontinuita československého státu
přetrvala období nacistické i komunistické totality, zanikla rokem 1992. 1. ledna 1993 kdy se tehdejší
Československá federativní republika na základě dohody rozdělila na dva samostatné státy, Českou
republiku a Slovenskou republiku. Největší událost našich novodobých dějin, rok 1918, vnímáme jako legendu, jako velký příběh o zrození Československa.
Letošní sté výročí vzniku Československa si budou občané připomínat po celý rok v celé České republice. Také v Letovicích v tomto jubilejním roce budou probíhat společenské a kulturní akce, které
připravuje město Letovice, Městské kulturní středisko Letovice a další kulturní, společenské, zájmové
a tělovýchovné instituce města. O připravovaných akcích budou občané průběžně informováni prostřednictvím Letovického zpravodaje, plakátovacích ploch a na internetových stránkách www.letovice.cz. V současné době až do května v Městské knihovně v Letovicích probíhá výstava s názvem „Od
Vltavy k Piavě – českoslovenští legionáři na italské frontě“.
Den vzniku samostatného československého státu 28. říjen 1918 je nejvýznamnějším státním
svátkem České republiky.

Text: Karel Synek, foto: archiv Petra Švancary

Jméno měsíce dubna odvozujeme od skutečnosti, že v dubnu ožívají stromy duby
a objevují se na nich první lístečky. Zdroj: Časopis Naše řeč, ročník 23 (1939), číslo 3.
Prší-li na 1. dubna, bude mokrý květen.
Na mokrý duben – suchý červen.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.

Dejme knihám šanci
Osobnost člověka se utváří již odmalička. Formují nás rodiče, kteří nás podporují, povzbuzují a učitelé tvarující naši křehkou osobnost. Obklopují nás přátelé, se kterými sdílíme naše tajemství a tužby.
A pak jsou tu knihy, naši společníci již od nepaměti.
Knihy nás učí. Dokáží nás rozesmát, ale i dojmout. Ukazují nám, jak nekonečné a nezměrné jsou
hranice naší fantazie. Mají ten dar být i jakousi terapií, světem dotvářeným naší představivostí.
Film nám předkládá již hotový pohled na svět, předem určený. To kniha nedělá. Dovolí nám promítnout do děje i kousek z nás samých, vybarvit si okolní kulisy vlastními barvami našich pocitů.
Kniha žije svým vlastním životem. Mluví na nás skrze naše emoce, které po přečtení prožíváme.
Tak nám pomáhá lépe porozumět sobě samému i okolnímu světu.
Neměňme klasickou knihu, ať už pro její typickou, dřevitou vůni či nezaměnitelné „šustění“ papíru
při obracení stránek, za elektronickou čtečku. Promiňte mi to přirovnání, ale je to jako kdybyste na
druhý konec vodítka místo radostně pobíhajícího štěněte připnuli robotického psa.
Až se večer setmí, usaďte se do pohodlného křesla s hrnkem teplého čaje, rozsviťte si lampičku
a sáhněte po oblíbené knize. A pak už se jen nechejte unášet na vlnách poutavého děje. A vůbec nikdo
se přeci nemusí dozvědět, že hlavní hrdina, který byl toliko dokonalý, vypadal tak trochu jako vy…
Daniela Klusáková

Divadelní víkend v Jasinově
V sobotu 10. 3. uvedli jasinovští ochotníci další hru, a to Mrazík a jeho mrazivá tajemství.
Zcela zaplněný sál až k prasknutí nenechal na dobrou atmosféru dlouho čekat, a to byla odehrána
předpremiéra v pátek pro rodiny a známé. Kvalitní výkon všech herců byl odměněn bouřlivým potleskem. Ti, co se do KD v Jasinově nedostali, nemusí truchlit, další vystoupení bude 14. 4. ve Vranové
a 15. 4. v KD Vanovice. Poté menší pauza, avšak 9. 11. proběhne představení v KD Letovice. Plno příjemných zážitků, dobrou náladu na některém z představení přejí Jasinovští ochotníci.
Všechny informace o dění v obci na webových stránkách www.obecjasinov.estranky.cz
Text: Pavel Pravec, foto: Radek Hanskut

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala Radě města Letovic, Ing. Lence Pandulové, paní Věře Dvořáčkové, panu Stanislavu Kobelkovi a zejména panu starostovi Vladimíru Stejskalovi za vstřícnost,
porozumění a rychlé jednání v naší situaci.
Děkujeme panu řediteli ZŠ v Letovicích, Miloši Randulovi a paním učitelkám, Jitce Reškové a Radce Vaculové za podporu, pomoc a vstřícné jednání!
Stejně tak ještě jednou děkujeme Paletě Letovice a všem těm, kteří nám pomáhají v léčbě.
Děkujeme! S láskou...
Barbora Rouchalová s Julinkou

Oslava MDŽ 2018
V pátek dne 9. března 2018 jsme již tradičně oslavili Mezinárodní den žen v jídelně paní Marty Kalasové mladší na Brněnské ulici v Letovicích. Zatančily nám dvě skupiny mažoretek Základní umělecké
školy v Letovicích pod vedením paní učitelky Moniky Ošlejškové. Každá skupina děvčat tančila dvakrát, všechna děvčata měla navíc úžasné kostýmy. Moc se nám všem líbilo jejich vystoupení.
Potěšilo nás, že mezi nás opět přišla paní JUDr. Zuzka Bebarová. Stejně jako pan prezident Zeman
dostala i ona na památku hůl špacírku, její rukojeť měla tvar srnčí hlavičky.
Všem ženám k svátku blahopřáli pánové Jan Řehoř, Stanislav Navrkal, předseda Klubu zastupitelů
za KSČM Jihomoravského krajského zastupitelstva, Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko s partnerkou a starosta města Letovice Vladimír Stejskal.
Poděkovali ženám za jejich každodenní zodpovědnou a pilnou práci. K MDŽ od nich ženy dostaly
krásné petrklíče a blahopřání. S květinami jsme pamatovali i na další naše ženy, které za námi nemohly
přijít. Oslavu MDŽ vnímáme jako možnost příjemně si popovídat a pobavit se s bývalými spolupracovníky a známými, na oslavu se chodíme pochlubit svými dětmi a vnoučaty.
Velice tímto děkujeme všem sponzorům a všem, kdo nám pomohli oslavu uspořádat.
Text a foto: za Městskou radu KSČM Letovice Jaroslava Konůpková, jednatelka

Zábavné odpoledne s oslavou svátku žen
Nové sdružení zdravotně postižených Letovice pořádalo ve středu 14. března 2018 slavnostní odpoledne s oslavou svátku žen. Plně obsazený sál kulturního domu na úvod zaujal básní Františka Hrubína Naše paní Božena Němcová a úryvkem z Babičky herec Národního divadla Brno pan Jan Grygar.
Společně s panem starostou Vladimírem Stejskalem blahopřáli všem přítomným ženám k jejich svátku.
Dalšími hosty byli ředitelka MKS paní Jana Trubáková, pan místostarosta Ing. Jiří Palbuchta s manželkou a naši přátelé z letovické Diakonie. Následovalo vystoupení houslového souboru Bohemia Classic
Quartet Brno s novým programem. Velký úspěch mělo vystoupení tanečnic Základní umělecké školy
Letovice pod vedením paní učitelky Jany Vinklerové. Děvčata zatančila také ukázky z nedávno uvedeného baletu Popelka. K potěšení a dobré náladě přispěl pan Jiří Mifek, zahrál na akordeon a rozezpíval
celý sál. Potom přišly na řadu Sestry Chalupovy. V prvním vystoupení se ukázaly jako kuchařky z první
republiky v zástěrkách našich babiček, ve druhém jako dámy cestující parním vlakem, samozřejmě za
doprovodu stylové hudby a houkání lokomotivy. Zazpíval nám také letovický pěvecký sbor Cantamus.
Program zakončily opět Sestry Chalupovy ukázkou z krejčovského salonu a babičkovského spodního
prádla, potom se předvedly jako dámy v malých společenských toaletách a nakonec v letních šatech
na lázeňské promenádě s nádhernými deštníky. Za obrovského potlesku
jsme je odměnili růžičkami od pana
Chloupka ze Zboňka. Vydařený kulturní program trval skoro do 19 hodin.
Poděkování patří všem účinkujícím,
Nadaci města Letovice za podporu
naší akce a všem, co celé odpoledne
pracovali.
Text: za NSZP
Ing. Jaroslava Konůpková,
foto: Lenka Rašovská

Taneční soutěž Let´s dance
Taneční soutěž Let´s dance zahájila v sobotu 10. 3. 2018 ve sportovní hale v Letovicích taneční sezónu v Jihomoravském kraji a tím odstartovala II. ročník celorepublikové taneční soutěže. Záštitu taneční soutěže převzal starosta města Letovice pan Vladimír Stejskal a starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter.
Druhého ročníku se zúčastnilo nad 1400 tanečníků ze 46 tanečních souborů z České republiky, kteří se prostřídali během
celého dne na tanečním parketu. Soutěžilo se v tanečních disciplínách street dance, show dance, disco dance, contemporary,
mažoretky, aerobik a plesové
předtančení.
Soutěž je rozdělena na skupinové formace, které uváděl na
taneční parket speaker Mgr. Aleš
Dědeček. Druhou soutěž jednotlivců, neboli sól, a duet uváděl Honza Vlach. Oba dva spíkři jsou tanečníci a několikanásobní mistři
České republiky ve street dance.
Diváci viděli celkem 120 tanečních formací a kolem 230 sólových tanečníků, které hodnotila odborná porota – Mgr. Pavel Hruška, Barbora Wöhlová, Erik Kraus, Klára Sedláčková, Tomáš Neruda, Zdena
Slavíčková.
Ocenění nejlepším tanečníkům, jak skupinám, tak i jednotlivcům, předával pan starosta města Letovic, který byl přítomen až do samotného konce soutěže.
Celou akci pořádala Michaela Bartošová, která je pořadatelkou dalších mezinárodních tanečních
soutěží. V dubnu 28. 4. 2018 odstartuje již devátý ročník mezinárodní soutěže O pohár města Letovic
a Kunštátu pod záštitou starostů města Letovice Vladimíra Stejskala a města Kunštát MVDr. Zdeňka
Wettera. Soutěž opět proběhne ve sportovní hale v Letovicích.
Michaela Bartošová, taneční skupina BAMI Kunštát

Devátý ročník mezinárodní pohárové taneční soutěže
O POHÁR MĚSTA KUNŠTÁTU A LETOVIC
Zveme všechny příznivce sportu dne 28. 4. 2018 na mezinárodní taneční soutěž, která proběhne
ve sportovní hale v Letovicích. Záštitu taneční soutěže převzal starosta města Letovice pan Vladimír
Stejskal a starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter.
Přijeďte si užít pořádnou taneční atmosféru.
Disciplíny: street dance – show dance – disco dance – aerobic – mažoretky – plesové předtančení
– parketové kompozice
Soutěží: skupinové formace / sóla / dua
Začátek akce 8.00, konec akce 20.00 hodin
Michaela Bartošová, taneční skupina BAMI Kunštát

Dubnový pohled na hvězdnou oblohu
S příchodem dubna se cele ponoříme do jarní hvězdné oblohy. Stále je oblíbený název měsíce dubna „apríl“, jehož význam je úzce spojený s otvíráním přírody. Slovo aperire znamená otvírání. Skutečně
pozorujeme, jak se v dubnu příroda otvírá jaru. Pozorovatelé jarní hvězdné oblohy si obdobně otevřou oči, aby viděli na obloze co nejvíce hvězdných objektů. Na obloze je určitě co pozorovat. Nabízí se
značný počet známých krásných souhvězdí, jako je např. Pastýř, Vlasy Bereniky, Malý lev, Panna, Lev,
Rak, blíže k obzoru Havran, Pohár, Sextant, Hydra, Jednorožec. Zvláště nás zaujme pozorování jasných
hvězd, a to hvězdy Spica (v Panně) a Regulus (ve Lvu) a případně časté těsné setkání Regula s Měsícem.
Většinu souhvězdí nad jižním obzorem už známe. Zajímavé však bude seznámit se s dvěma souhvězdími malých rozměrů, jsou za jasné noci dobře viditelná, a to souhvězdí Havrana (lat. Corvus) a Poháru (lat. Crater). Obě najdeme nízko nad jižním obzorem pod souhvězdím Panny. Nejjasnější hvězdy
těchto souhvězdí se nazývají Alchita a Alkes. Alchita má jasnost 4,0 mag a vzdálenost 48 ly, Alkes má
jasnost 4,1 mag a vzdálenost 174 ly. Z těchto údajů je patrné, že jde o slabě svítící hvězdy. K těmto souhvězdím se váže zajímavá řecká báje, podle které poslal bůh Slunce Apollon havrana, aby mu donesl
pohár vody určené jako oběť nejvyššímu bohu Diovi. Havran se cestou usadil na fíkovníku, aby si odpočinul. Na fíkovníku havran dostal chuť na fíky, avšak zjistil, že ještě nejsou zralé, a tak čekal, až dozrají. Po určité době se vrátil k Apollonovi s výmluvou, že mu Hydra (sousední souhvězdí) nedovolila
do poháru vodu nabrat. Apollon však tuto havranovu lež prohlédl a potrestal ho. Musí teď za trest stát
před pohárem čisté vody, ale napít se nesmí, protože Hydra pohár hlídá. Nakonec tedy jsou všechny
tři postavy jako souhvězdí umístěny vedle sebe na obloze.
Věnujme se dále hřejivému jarnímu Slunci, které se už zase o kus na obloze posunulo nad světový
rovník. Podle letního středoevropského času (SELČ) a na 50° rovnoběžky jsou východy a západy Slunce tyto: 1. 4. východ v 6:37 h a západ v 19:32 h, 30. 4. je východ v 5:39 h a západ ve 20:17 h. Během
dubna se den prodlouží o 1 h 43 min. Sluneční azimut vzroste z 98° na 115° (o 17°). Slunce vstoupí do
znamení Býka dne 20. 4. v 5:12 h SELČ.
Náš „noční“ průvodce Měsíc svou tvář v dubnu ukáže výrazně ve svých čtyřech fázích: 8. 4. v 9:00 h
poslední čtvrt, 16. 4. ve 4:00 h nov, 22. 4. ve 23:45 h první čtvrt a 30. 4. ve 3:00 h úplněk. Dne 8. 4.
v 8:00 h bude Měsíc v odzemí (404 104 km) a 20. 4. v 17:00 h bude v přízemí (368 745 km).
Budeme v dubnu hledat na obloze planety. Nenajdeme planety Merkur, Uran a Neptun. Nad západním obzorem večer nejdeme Venuši. Mars (ve Střelci) najdeme ráno nad jihovýchodem. Téměř
po celou noc v souhvězdí Vah září Jupiter. Ráno nad jihovýchodem ve Střelci můžeme nalézt Saturn.
Letošní měsíc duben je značně bohatý na
úkazy na obloze. Nastane řada konjunkcí Měsíce s planetami: 3. 4. v 17:00 h s Jupiterem,
7. 4. v 15:00 h se Saturnem a zároveň ve
20:00 h s Marsem, 18. 4. v 1:00 h s Venuší
a 30. 4. ve 20:00 h s Jupiterem. Dne 22. 4. ve
20:00 h zaznamenáme maximum meteorického roje Lyrid. Nejdůležitějším úkazem na
dubnové obloze bude seskupení Měsíce, Jupiteru, hvězdy Antares, Saturnu a Marsu ve
dnech 4. až 8. 4. na ranní obloze.
Dr. Jaroslav Chloupek
Havran a Pohár

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 MěÚ
V ÚTERÝ 17. DUBNA 2018

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:
13.10 HODIN – PRAŽSKÁ
13.15 HODIN – NÁMĚSTÍ
13.20 HODIN – BYTOVKY
13.25 HODIN – TYLEX
PROGRAM ZAČÍNÁ VE 14.00 HODIN
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO U L. RAŠOVSKÉ
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155 OD 3. 4. 2018
www.novesdruzenizp.cz
POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY
VE ČTVRTEK 26. DUBNA 2018
ZÁJEZD PRO ZDRAVÍ

VÝCHODOČESKÉ ZAJÍMAVOSTI
ODJEZD AUTOBUSU:
5.50 HODIN – NÁMĚSTÍ
6.00 HODIN – BYTOVKY
6.05 HODIN – TYLEX
6.15 HODIN – PRAŽSKÁ
PROGRAM ZÁJEZDU:
- EXKURZE VE FIRMĚ PETROF V HRADCI KRÁLOVÉ
- OBŘÍ AKVÁRIUM V H. KRÁLOVÉ
- ZÁMEK KUKS
ZÁJEZD SE KONÁ ZA PODPORY JMK
A VE SPOLUPRÁCI S KANCELÁŘÍ
ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
U B. SOUKUPOVÉ, TEL.: 516 481 218 OD 3. 4. 2018
www.novesdruzenizp.cz

Městský klub důchodců
duben 2018
•

4. 4. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Přednáška Mgr. Romana Malacha, Ph.D.
„Význam rodiny Jindřicha Wankela
a Karla Absolona
pro poznávání moravské archeologie“.
•

11. 4. 2018 – středa – 9.00 hodin
autobusové stanoviště
náměstí Letovice
Odjezd do Boskovic,
návštěva Muzea regionu Boskovicka
s průvodcem, další program
dle aktuálního počasí.
•

18. 4. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
„Průvan ve skříni“
Sbírka šatstva a drobných domácích
spotřebičů pro Charitu Broumov.
•

25. 4. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Beseda s PhDr. Antonínem Štrofem CSc.
v muzeu Historie města Letovice.
•

Připravujeme:
Dne 9. 5. 2018
Zájezd do Ratibořic a „Babiččina údolí“.
Informace v MKD při akcích
během dubna.
Přihlášky u paní A. Píglové.
•

Dne 27. 5. – 1. 6. 2018
Ozdravný pobyt ve Zruči nad Sázavou.

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.
Všední dny: od 18.00 do 24.00 hodin
Volné dny: od 8.00 do 20.00 hodin

Služby lékařů
6. 4.
13. 4.
20. 4.
27. 4.

MUDr. Kratochvílová
MUDr. Přichystalová
MUDr. Hniličková
MUDr. Šafránek

Nepřítomnost
MUDr. Šafránek
30. 4.

Zastupuje
MUDr. Striová
MUDr. Kratochvílová

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

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Pro naši provozovnu v Bořitově u Černé Hory
hledáme: vedoucího obchodu
Požadujeme:
• VŠ technického směru (strojírenství, elektrotechnika, chemie)
• aktivní znalost NJ nebo AJ
• min. 3 roky praxe na technické nebo obchodní pozici
• dobré organizační a komunikační schopnosti
• spolehlivost, samostatnost
• řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
• nekuřák
Náplň práce:
• komunikace se zákazníky
• akvizice nových zákazníků a péče o stávající zákazníky
• organizace obchodu
Nabízíme:
• zajímavé a motivující platové ohodnocení
• benefity (automobil, notebook, dotované stravování, ...)

Dále přijmeme: manipulační dělníky
Požadujeme: manuální zručnost, spolehlivost, dobrou fyzickou kondici
Náplň práce: příprava dílů ke zpracování, obsluha výrobních zařízení
Nástupní plat: 20.000,– Kč
ATOMO PROJEKT s.r.o., Bořitov 326 (areál ZD), 679 21 Černá Hora
Kontaktní osoba: paní Nárožná, tel.: 775 564 997, email: narozna@atomo.cz

Petr Švancara

Bezdrátový internet

svatební fotografie, fotoslužby

(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

K PRONÁJMU
Restaurace „NA RYBÁRNĚ“
Masarykovo náměstí 158/30,
Letovice

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

Prostory možné pronajmout
i k jiným účelům.

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

Kontakt:
+420 603 569 366
+420 608 920 859

TOMÁŠ PANČÍK
Na Vyhlídce 11, Letovice

Sečení a mulčování trávy

Tel.: 608 065 337
LINKA DŮVĚRY
BLANSKO
tel.: 516 410 668, 737 234 078

NON STOP
Cena hovoru dle tarifu operátora volajícího.

SERVIS A OPRAVA
PLYNOVÝCH KOTLŮ
pancik@servis-pancik.cz
www.servis-pancik.cz
mobil: 724 192 624
Telefonní čísla pro tísňová volání:
150 – Hasičský záchranný sbor ČR
155 – Zdravotnická záchranná služba
158 – Policie ČR
156 – Obecní (městská) policie
112 – Tísňová linka
Přístup k těmto telefonním číslům je tedy zcela bezplatný
z pevných telefonních linek, mobilních telefonů
i z veřejných telefonních automatů.
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