květen 2018

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci březnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Pavel Němec
Josef Vrána
Jarmila Bílá
Marie Hynková
Maria Širůčková
Zdeněk Zoubek
Stanislav Svoboda
Josef Ducháček
Marie Süssová
Františka Machalová
Evžen Pelíšek
Bohumil Martinek
Jarmila Trnečková
Marie Odvářková
Karel Hanuš
Jan Štrych
Jarmila Vášová
Milena Vystavělová
Alena Hélová
Jarmila Valoušková
Helena Čtvrtníčková

Marta Dražilová
Anna Vránová
Jaromír Přikryl
Marie Vinklerová
Růžena Toulová
Anna Řehořová
Zdeněk Koláček
Jaroslav Poláček
Lubomír Daněk
Miloslava Žilová
Danuše Hrušková
Danuše Buriánková
Marie Mlčochová
Alois Jahl
Vlastimil Burgr
Eva Olšanová
Marie Matušková
Božena Pátečková
Růžena Toulová
Josefa Žilková
Anežka Češková

Marie Bednářová
Jiřina Chloupková
Božena Kotoučková
Naděžda Nečasová
František Šamšula
Františka Nečasová
Alois Pitner
Marie Kolářová
Anna Všianská
Věra Dvořáčková
Miloslav Staněk
Ludmila Stloukalová
Anna Žouželová
Marie Kosmáková
Zdenka Műllerová
Božena Gežová
Antonín Alexa
Božena Kalhousová
Božena Němečková
Anna Brtnická
Jaroslava Žemličková

V měsíci březnu oslavil významné životní jubileum – 90 let – pan Jiří Hrdlička, ul. Česká.
K tomuto krásnému jubileu mu osobně blahopřála paní Anežka Ježová, předsedkyně SPOZ.
Srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Štefková Miluše, Albína Krejčího, ve věku 72 let
Novotná Jana, U Cihelny, ve věku 73 let
Hruška Otakar, Zábludov, ve věku 83 let
Kocourková Emilie, Bezručova, ve věku 85 let
Lebiš Ladislav, Rekreační, ve věku 73 let
Procházka Josef, Lesná, ve věku 79 let
Vráblíková Alžběta, Meziříčko, ve věku 82 let
Vondálová Marie, Kochov, ve věku 84 let
Plesková Zdenka, V Domkách, ve věku 88 let
Matějek Miroslav, Smetanova, ve věku 75 let
Doskočil Alois, Třebětínská, ve věku 71 let
Zoubková Zdeňka, Albína Krejčího, ve věku 80 let
Čest jejich památce!

V sobotu 10. března 2018 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni
do pamětní knihy tito noví občánci:
1. foto: Eliška Bohatcová – první občánek našeho města narozený v roce 2018

2. foto: Barbora Sedláková, Šarlota Zemánková, Eliška Staňková, Julie Kratochvílová, Vítězslav Hejl,
Mariana Pražáková, Sebastian Siegl, Ivo Knotek

3. foto: Anna Mitášová, Zoe Loukotová, Dominik Stehlík, Anita Staňková, Michal Klusák, Ellie Hrazdírová,
Krystian Weinlich, Sabina Brožková

4. foto: Lukáš Bohatec, Jakub Cettl, Teodor Semaník, Sabina Popelková, Vojtěch Wagner,
Antonie Kotoučková, Eliška Koudelková, Patrik Dvořáček

5. foto: Vojtěch Kratochvíl, Agáta Novotná, Amálie Siváková, Nikolas Čížek, Eliška Bohatcová, Marek Buš,
Maxmilián Kulhavý, Gustav Holub

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a květinové dary na pohřbu našeho drahého zesnulého pana Ladislava Lebiše, se kterým jsme se naposledy rozloučili dne 17. března 2018.
Naše poděkování patří pracovníkům pohřebního ústavu pana Holuba za vyřízení všech záležitostí
spojených s pohřbem a za důstojné zajištění pohřbu.
Za zarmoucenou rodinu děkuje manželka Marie, dcera Ladislava a syn Přemysl

OKÉNKO STAROSTY
Pokud čtete tyto řádky (obzvláště ženy), můžete být klidní. Přečkali jste pálení čarodějnic. A to už je co říct. Přečkali
jste tu nejnebezpečnější noc v roce.
No a ránem pak začíná pátý měsíc v roce, který je pro
mnohé tím nejkrásnějším. A má také tu výsadu, že má dvě
pojmenování. Starší „máj“ z latinského maius a mladší „květen“ podle přírody, která v tuto dobu kvete. Tento název se
užívá teprve necelých 180 let a užil ho poprvé jeden z tvůrců
novodobé češtiny Josef Jungmann. Starší označení měsíce
je ale dosud stále časté. Možná se o to zasloužil i Karel Hynek
Mácha svou nesmrtelnou básní MÁJ. O té jsme už před léty psali, je tedy na každém z nás, jak si bude
tento měsíc lásky užívat.
Již se postupně zbavujeme zimní šedi, jarní deštíky omývají poslední zbytky zimy. Každý si již určitě
uklidil kolem svých domů, v hojném počtu jsme se také zúčastnili celostátní akce „Ukliďme Česko“.
Chtěl bych všem poděkovat za účast a všechny občany požádat, aby své okolí udržovali v čistotě po
celý rok.
Počasí nám již dovolilo zahájit plánované investiční akce, např. opravu ul. Alšova. Omlouváme se
všem za ztížené podmínky, ale po dokončení oprav budou jistě všichni spokojeni. Také proběhne
výběrové řízení na III. etapu opravy zdi od „kruháče“ k zámku, abychom dokončili celé dílo a zachovali
část císařské cesty tak, jak jsme byli zvyklí.
Jako každoročně tu máme májové oslavy. Zahájíme 4. 5. nejprve kladením věnců u kostela, pak se
přesuneme ke koupališti, kde proběhne jako tradičně hlavní program, a pak za svitu lampionů a řízné
pochodové hudby našeho Velkého dechového orchestru ZUŠ Letovice proběhne lampiónový průvod
k hasičárně. Oslav budou účastni i žáci a vedení školy z družebního Kirchlintelnu.
10. května v kulturním domě proběhne vyhlášení Osobností roku. Při této příležitosti se rada města rozhodla udělit i mimořádná ocenění. Na závěr slavnostního večera vystoupí se svým programem
Ilona Csáková.
Další významnou akcí města bude dne 18. 5. slavnostní otevření muzea města Letovice v ul. Tyršova.
Přání a názory občanů na rozvoj města do budoucna si vyslechneme dne 23. května v kulturním
domě na akci Zdravého města, známé pod názvem 10 P. Zástupci zde mohou u několika stolů prodiskutovat problematiku daných oblastí a nastínit budoucí směr v případném rozvoji města.
Závěrem měsíce (30. 5.) proběhne poslední rozloučení v kostele sv. Václava s bývalým majitelem
zámku p. Kálnokym. Jeho ostatky pak budou uloženy do hrobky pod klášterem Milosrdných bratří.
Jak vidíte, na celý měsíc je plánováno mnoho akcí. Věřím, že si každý z vás vybere a účast bude více
než hojná. Chtěl bych všechny co nejsrdečněji pozvat. I to počasí už je veselejší, takže víte co – vždy
s úsměvem.
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 20. 3. 2018 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
5. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Letovice za rok 2017
6. Zhodnocení schůzí v místních částech města
7. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
8. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 10. 4. 2018 projednala body dle následujícího programu:
1. Prohlídka ČOV Letovice
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Příprava areálu městského koupaliště na letní sezónu 2018
7. Osobnost města za rok 2015 – 2017
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. 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

Město Letovice,
komise Projektu Zdravé město a Místní agenda 21
pořádá v rámci kampaně vyhlášené Národní síti Zdravých měst ČR ke Světovému dni bez tabáku

v sobotu dne 26. května 2018
pěší výlet

„Pěšky na Vísky“
Sraz účastníků na Masarykově náměstí před Městským úřadem Letovice v 9.30 hodin
Trasa výletu je vedena přes Písečnou lesní cestou do obce Vísky. Výlet nabízí zajímavé
panoramatické pohledy na Letovice a okolí, srovnání historických obrázků se současností
i pohledy na Malou Hanou a Drahanskou vysočinu.
Účastníci obdrží zdarma malé občerstvení.
Doporučujeme vzít si s sebou: dalekohled, fotoaparát a v každém případě dobrou náladu.
Přijďte podpořit zdravý životní styl, užít si krásné jarní přírody, dozvědět se o historii
a zajímavostech navštívených lokalit.
Na akci budou pořizovány fotografie.
Bohuslav Kuda
Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj

Světový den bez tabáku 2018
Poslední květnový den je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací vyhlašován od roku 1987
jako Světový den bez tabáku. Kampaň upozorňuje na rizika spojená s kouřením a k této příležitosti se
koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou. Kouření tabáku je jednou z předních zbytečných příčin smrti. Pokud užíváme tabák, zamysleme se nad jeho škodlivostí a pokusme se tento zlozvyk překonat. Začátkem může být účast na pěším výletu či jiné akci. Zdravé město Letovice ve spolupráci se svými partnery nabízí v rámci kampaně „Den bez tabáku“ následující akce:

Komise PZM a MA21
26. 5. – Pěší výlet „Pěšky na Vísky“
Na akci budou pořizovány fotografie.
Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj

MŠ Čapkova
2. 5. – Zápis do MŠ
29. 5. – Skákací hrad a předávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí do MŠ na školní rok 2018/2019,
posezení s maminkami, pochod do MŠ Třebětínská, výlet
31. 5. – Beseda se zdravotní sestrou

MŠ Komenského
31. 5. 2018 – Tradiční celoškolní akce na sportovním hřišti před MŠ Komenského a v areálu školní zahrady v různých sportovních disciplínách (jízda na koloběžkách, hod na cíl, skákání v pytli, střelba
z dětské kuše)

MŠ Třebětínská
Plavecký výcvik dětí MŠ v krytých lázních v Boskovicích, cílené téma ve třídě – prevence

ZŠ Letovice
Přednášky pro 2. stupeň – Moderní je nekouřit (Elim Letovice)

Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích
29. 5. – Zájezd na Hanou, zámek Chropyně, Kroměříž zámek, Květná zahrada

Svaz tělesně postižených v Letovicích
3. 5. – Zájezd na zahradnickou výstavu Věžky u Kroměříže

MKD Letovice
9. 5. – Celodenní autobusový zájezd do Ratibořic – Babiččina údolí
27. 5. – Zájezd Polná u Jihlavy, Zruč nad Sázavou

Letokruh Letovice
19. – 20. 5. – Inline sportovní víkend (pobyt zaměřený na jízdu na inline bruslích)

Moravský rybářský svaz
2. 6. – Rybářské závody
Ivana Květenská, koordinátorka PZM a MA21
Kancelář Projektu Zdravé město Letovice

10 P – DESATERO PROBLÉMŮ LETOVIC – řešme je společně!
Město Letovice, Komise Projektu Zdravé město a Místní agendy 21 Letovice zvou všechny občany na

Veřejné fórum zdravého města
ve středu 23. května 2018 v 16.00 hodin v sále Kulturního domu v Letovicích
Pro diskusi jsou připraveny tematické stoly z oblastí:
· veřejná správa a občan
· zdravý životní styl, aktivní odpočinek
· vzdělávání, kultura a společnost
· životní prostředí, zemědělství a venkov
· sociální problematika
· podnikání a cestovní ruch
· doprava, bezpečnost
· a stůl pro mládež
Pomozte svými názory a podněty ovlivnit cestu budoucího rozvoje našeho města!
Veřejné setkání je příležitostí pro všechny občany, zájmové a neziskové organizace, podnikatele,
školy a pro všechny, kteří chtějí říci své názory a podněty pro nový i stávající rozvoj města, vybrat nejnaléhavější problémy k řešení, aby se zkvalitnil život ve městě.
Přijďte i Vy, aby výsledek vyhovoval všem! Program bude zahájen informací o námětech vzešlých z veřejného fóra v roce 2017. Účastníci veřejného fóra budou mít možnost navrhnout a hlasováním vybrat společenskou, zájmovou nebo neziskovou organizaci, která získá grant ve výši 3 000 Kč na aktivitu
ke zdravému životnímu stylu.
Pro účastníky jsou připraveny zajímavé ceny v tombole a drobné občerstvení zdarma.
Setkání bude moderovat zástupce Národní sítě Zdravých měst ČR.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Bohuslav Kuda, předseda komise PZM a MA21

POZOR – SOUTĚŽ – POZOR
Město Letovice, komise projektu Zdravé město Letovice a MA 21
vyhlašují 13. ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu obytných domů o více bytových
jednotkách, rodinných domů a úpravu okolí rodinných domů

Rozkvetlé Letovice 2018
Soutěž má za cíl podnítit občany města ke zkrášlení svých domů a okolí a přispět ke zlepšení vzhledu města.
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 30. 6. 2018 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 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 určí pořadí soutěžících v jednotlivých kategoriích.
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.
Bohuslav Kuda, předseda Komise PZM a MA21

KULTURNÍ PŘEHLED

Další krok k výstavbě D 43
Při prvním kole prezidentských voleb v letošním roce jste se mohli setkat s petičními archy na podporu výstavby silnice Brno – Moravská Třebová. Díky Vám se podařilo v Letovicích a místních částech
sehnat 853 podpisů. Celkově se pod petici podepsalo více jak 17 tisíc občanů regionu dotčeného plánovanou D 43, což je mnohem více než požadovaných deset tisíc podpisů, takže Výbor pro vzdělávání,
vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky mohl svolat veřejné slyšení
k bodu: „Příprava a realizace D 43“. Veřejné slyšení se konalo 13. března letošního roku.
Asi Vás napadnou otázky: Proč veřejné slyšení? No a co dál?
Jako účastník veřejného slyšení, které se konalo v krásných prostorách Senátu Parlamentu ČR v Praze, kde se mimo senátorů sešlo několik desítek starostů obcí dotčených plánovanou silnicí, tak i zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a zástupců Jihomoravského kraje, mohu konstatovat, že všichni přítomní se shodli na
nutnosti výstavby buď dálnice, nebo nové a širší silnice I/43. Po dálnici bychom mohli jezdit rychleji, ale
sjezdy z ní by byly daleko od sebe.
Nová silnice první třídy by sice byla
pomalejší, ale bylo by více sjezdů
a navíc by byla vždy po dvou jízdních pruzích pro každý směr, ovšem s omezením rychlosti na 90 km/h. Rozhodnutí přenechme odborníkům.
Ještě Vám dlužím odpovědi na výše zmíněné otázky. Tedy „Veřejné slyšení“ proto, aby organizátoři
petice představili požadavky senátorům a veřejně se k petici mohl vyjádřit každý i ten, kdo s výstavbou nesouhlasí. I takoví se našli a také se vyjádřili. Nejednalo se však o protest proti nové komunikaci,
ale výtky byly k plánované trase. Komu z nás by se líbilo, kdyby mu za domem vyrostla nová dálnice.
No a co dál? Předseda výboru pan senátor Papoušek, který nedávno navštívil i Letovice a obdivoval bustu Václava Havla, na následné tiskové konferenci uvedl, že Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice přijímá Petici k D 43 jako oprávněnou a doporučí ji k projednání na řádném zasedání Senátu Parlamentu České republiky. Pokud senátoři na své schůzi doporučí výstavbu D 43, posune se jednání do Vlády ČR. Vláda může D 43 uvést jako strategickou komunikaci, což by ji zařadilo mezi
prioritní stavby České republiky. I tak se bavíme o horizontu minimálně 12 let.
Také jsem si dovolil na veřejném slyšení vystoupit se svým příspěvkem. Seznámil jsem přítomné se
současným nevyhovujícím stavem silnice. Hlavně jsem apeloval na pracovníky Ministerstev dopravy
a Regionálního rozvoje a na pracovníky Jihomoravského kraje, aby nezapomínali na stávající I /43 a pokračovali v opravách a v odstraňování nebezpečných míst. Už jsem se totiž setkal s názorem, že budeme mít novou D 43 a do naší státní silnice už nemusíme tolik investovat.
O výstavbě D 43 se mluví mnoho let, ale konečně se věci dávají do pohybu. Díky iniciativě paní senátorky Ing. Jaromíry Vítkové, která má hlavní podíl na vzniku petice, se diskuse přesunula na půdu
Senátu Parlamentu České republiky. Je vidět, že petice měla smysl.
Text: Mgr. František Boček, zastupitel za KDU-ČSL, foto: Bc. Barbora Palánová

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.

V květnu jsme pro Vás připravili:
Pietní vzpomínková slavnost
s lampionovým průvodem
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

Taneční opakovací kurz
Úterý 29. května 2018 v 19.30 hodin
Cena za lekci 350,– Kč / pár
•
Beseda s Mgr. Milanem Koudelkou

Naše opevněná hranice ČSR
ve 30. letech 20. století
Středa 30. května 2018 v 17.00 hodin
muzeum Historie města Letovice, Tyršova 2

Připravujeme:
XI. Nesoutěžní přehlídka
mažoretek Letovice
Neděle 3. června 2018 od 13.30 hodin
Areál AFK Letovice
(za nepříznivého počasí KD Letovice)
Vstupné: dospělí 50,– Kč / děti 20,– Kč
•
Vernisáž výstavy fotografií

Adam Wiltsch – STŘÍPKY
Pátek 8. června 2018 v 18.00 hodin
Své prvotiny zde vystaví Michaela Fojtů
(Lyceum Jevíčko)
Průvodní slovo: Ing. Zdeňka Jirásková
Hudební doprovod:
Vanesa Soares (zpěv)
MUDr. Hana Kratochvílová (klavír)
Kristýna Kouřilová (saxofon)
Výstava potrvá do 29. 6. 2018

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
•

Zamilovaný sukničkář
Čtvrtek 17. května 2018 v 19.00 hodin
Účinkuje: Divadelní společnost HÁTA
Vyprodáno
•

Slavnostní otevření muzea
Historie města Letovice
Pátek 18. května 2018 v 17.00 hodin
muzeum Historie města Letovice, Tyršova 2

Zahájení promenádních koncertů
v letní sezóně
Neděle 24. června 2018 v 16.00 hodin
Masarykovo náměstí
Taneční skupina VO CO GOU
a VDO ZUŠ Letovice

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
*1. 5. 1923 Joseph Heller
americký prozaik a dramatik
+22. 5. 1873 Alessandro Manzoni
italský básník, prozaik a dramatik
*25. 5. 1938 Raymond Carver
americký povídkář, básník a esejista
*26. 5. 1913 Pierre Daninos
francouzský prozaik a humorista
+ 30. 5. 1778 Voltaire vlastním jménem
François-Marie Arouet
francouzský básník, prozaik,
dramatik a historik
•

DĚJINY UMĚNÍ
4. 5. 2018 – Gianlorenzo Bernini
18. 5. 2018 – Francisco Goya
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
do 31. 5. 2018. Za zapůjčení výstavy
děkujeme paní Milaně Henzlové.
•

VÝTVARNÉ A KERAMICKÉ PRÁCE
dětí i dospělých z kroužků a kurzů SVČ Letokruh
vernisáž ve čtvrtek 10. 5. 2018 v 15.30 hodin
v čítárně knihovny.
Výstava potrvá od 9. do 17. 5. 2018.

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

•

„Komiksový rok v knihovně“
výstava komiksů vytvořená žáky 4. a 5. třídy
ZŠ Komenského
•

Tvoření na měsíc
vytváříme přáníčka pro maminky ke Dni matek
•

„Kveteme s láskou“
knihy o rostlinách a lásce – výstavka knih
•

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

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
připravuje na

pátek 25. května 2018
zahájení výstavy obrazů skupiny
®

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.

NATVRDLÍ
(Miffek, Jerie, Valečka, Novotný)
Bližší informace budou na plakátech
a na www.galeriepex.cz

GALERIE DOMINO

Vás srdečně zve na prodejní výstavu

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

Zprávy z knihovny
Během měsíce března 2018 se nám v Městské knihovně Letovice „příjemně zatočila hlava“.
Všichni jsme měli možnost vyzkoušet si virtuální realitu pomocí speciálních brýlí, které nás přenesly na Slovensko do města Levoča chráněného UNESCO nebo až do vzdálené Afriky či do
vesmíru. Měli jsme pocit, že se stáváme součástí samotného
filmu a příběh se opravdu děje všude kolem nás!
Někteří žáci naší ZŠ měli možnost absolvovat interaktivní výstavu prostorového vidění pod názvem „Svět ve 3D“ v 3D prezentačním centru na ul. Tyršova 16 v Letovicích. V minulosti se
tohoto programu s velkým zájmem zúčastnili i žáci Masarykovy střední školy v Letovicích.
Společnost 3D Svět s.r.o., Tyršova 16, Letovice, která nám
techniku zapůjčila, s úspěchem realizuje interaktivní výstavu
prostorového vidění pod názvem „Svět ve 3D“ zejména v základních školách v ČR. Od dubna 2016 výstavu s velkým nadšením spatřilo již 15 tisíc žáků a každým dnem tento počet roste.
Za zápůjčku této 3D techniky v knihovně v měsíci březnu panu Vlastimilu Ješinovi děkujeme.
Za Městskou knihovnu Letovice Romana Hoderová

KULTURNÍ PŘEHLED

!!! SOUTĚŽ !!!
O nejlepší letovickou sladkou či slanou kachli 2018
A je to opět tady! Vyhlašujeme kulinářskou soutěž O nejlepší
sladkou či slanou letovickou kachli.
V letošním roce připravujeme již 3. ročník soutěže nejen pro
letovické tvořivé pekaře či pekařky.
Soutěž proběhne v rámci kulturní akce Ahoj, léto!, která se
uskuteční v sobotu 25. srpna 2018 tradičně již v areálu SDH
Letovice.
Pravidla pro soutěžící:
- soutěže se může zúčastnit ten, kdo odevzdá přihlášku se svým
jménem, telefonním spojením a uvedením, zda se účastní
soutěže sladké nebo slané kachle
- každý účastník soutěže může soutěžit pouze s jednou sladkou, a nebo jednou slanou kachlí
- účastníci soutěže ručí za zdravotní nezávadnost svého výrobku
- je možné se přihlásit samostatně nebo kolektivně, vždy s jedním výrobkem dané kategorie
- soutěžní výrobek odevzdá soutěžící v sobotu 25. 8. 2018 pověřené osobě v areálu SDH Letovice
v době od 15 do 16.30 hodin
- vyhlášení výsledků soutěže proběhne téhož dne v odpoledních hodinách, bude upřesněno na plakátu před akcí a v Letovickém zpravodaji
- vítězové budou oceněni hodnotnými cenami, které věnují sponzoři této akce
Prohlášení Pořadatele
Účastí v této soutěži účastník bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
Finanční plnění výher není možné.
Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci MKS Letovice, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
Účastník soutěže souhlasí s tím, že bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) ev. zveřejněno v Letovickém zpravodaji a na webových stránkách MKS Letovice: www.mks-letovice.cz.
Osobní údaje soutěžících (účastníků soutěže) budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.
Závazné přihlášky přijímáme osobně nebo e-mailem
Více informací na tel.: 774 497 437, e-mail: info@mks-letovice.cz, kontaktní osobou je Jana Trubáková.
I když budou Vaše sladké/slané dobroty hodnotit porotci, jedná se především o soutěž s úsměvem,
pohodou, ale především s dobrou náladou. Těšíme se na Vaši účast v soutěži.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

Myšlenka dne
V životě mě trápila sousta věcí, z nichž většina se nikdy nestala.
Mark Twain

KULTURNÍ PŘEHLED

Oznámení o dočasném uzavření muzea Historie města Letovice
Vážení občané, vážení návštěvníci,
oznamujeme Vám, že z důvodu přípravy nové muzejní expozice bude středisko Historie města
Letovice ve dnech 19. 4. – 17. 5. 2018 UZAVŘENO, včetně nedělí.
Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi dne 18. 5. 2018 v 17 hodin, kdy bude
slavnostně otevřeno muzeum města Letovice.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

PRŮVODCE / PRŮVODKYNĚ V MUZEU
Hledáme kolegu/ kolegyni průvodce
do muzea Historie města Letovice v centru města.
Jedná se o brigádu na léto (15. květen – 15. září) s možností další spolupráce.

Požadujeme:
- plnoletost
- vztah k historii, komunikativnost a vstřícnost k návštěvníkům
- čistý trestní rejstřík
- výhodou znalost cizího jazyka
- zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost
- profesionální přístup a reprezentativní vystupování
- počet míst 1 – 2 dle dohody
- datum nástupu od 15. května 2018 (víkendy) nebo dle dohody

Nabízíme:
- přátelské prostředí
- dohodu o provedení práce
- mzdové ohodnocení 96,10 Kč / hod. dle platných platových předpisů

Bližší informace:
Mgr. Jana Trubáková, ředitelka MKS Letovice
tel.: 774 497 437, e-mail: info@mks-letovice.cz

KULTURNÍ PŘEHLED

Akce k výročí 100 let od vzniku ČSR (MKS Letovice, město Letovice)
Duben – květen – výstava Od Vltavy k Piavě
Českoslovenští legionáři na italské frontě
(Městská knihovna Letovice)
•
4. 5. 2018 – Pietní vzpomínková slavnost
19.15 hodin – pietní akt u Památníku obětem
zvůle a násilí u kostela sv. Prokopa
19.45 hodin – pietní akt u Památníku
umučených u městského koupaliště
20.00 hodin – lampionový průvod
do areálu SDH Letovice
•
18. 5. 2018 – Slavnostní otevření muzea
Historie města Letovice
budova Tyršova 2 v 17.00 hodin
(muzeum Historie města Letovice)
•
30. 5. 2018 – populárně-naučná beseda
s Mgr. Milanem Koudelkou
Naše opevněná hranice ČSR
ve 30. letech 20. století
muzeum – Tyršova 2 v 17.00 hodin
vstupné dobrovolné
Na tuto přednášku bude volně navazovat
(dle zájmu veřejnosti)
sobotní autobusový zájezd
(po stopách opevnění) 22. září 2018.
(muzeum Historie města Letovice)
•
Říjen – výstava dobové a historické literatury
z fondů městské knihovny
(Městská knihovna Letovice)
•
3. 10. 2018 – koncert KPH
Kytarový koncert
Miloš Pernica – koncertní kytara
hosty koncertu jsou:
Zuzana Pernicová – kytara
Karolína Pytelová – flétna
(Kulturní dům)
•
28. 10. 2018 – Slavnostní akt zasazení lípy
v 10.00 hodin na Masarykově nám.
(město Letovice)

28. 10. 2018 – Slavnostní koncert
ZUŠ Letovice s oceněním významných
osobností města Letovice
Kulturní dům Letovice v 16.00 hodin
(město Letovice)
•
Listopad – Festival Den poezie
pod názvem „Nebát se“
(Městská knihovna Letovice)
•
7. 11. 2018 – Založení republiky
v dopoledních hodinách pro ZŠ
a ve 14.00 hodin v Městském klubu důchodců,
nejen pro klub ale i pro širokou veřejnost.
Přednáší paní Dana Šimková
spisovatelka a lektorka.
(Městská knihovna Letovice)
•
14. 11. 2018 – koncert KPH
Klavírní pralinky – Matyáš Novák
se skladbou věnovanou 100. výročí ČSR
– Masarykovým ženám
(Kulturní dům)
•
Pro rok 2018 je vydána
sada kapesních kalendáříků.
Hlavním motivem kalendářů jsou historické
snímky města Letovice vztahující
se k významnému výročí, které si město bude
v roce 2018 připomínat řadou oslav.
Na kalendářících jsou zobrazeny:
letovické náměstí, zámek, vlakové nádraží
a pohled od zámku na město v podobě,
v jaké je lidé znali před sto lety.
Na kapesní kalendáříky tematicky navazuje
jednostránkový kalendář ve formátu A3
s dalšími historickými fotografiemi města
Letovice, jako např. náměstí, zámek, kostely,
katolický dům (dnešní kulturní dům) aj.
Oba propagační materiály jsou nabízeny
zdarma v infocentru.
(Turistické informační centrum Letovice)
•
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PŘEHLED KVĚTNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

4.
5.
6.
10.
11.
12.
15.
16.
17.
18.

18.00 hodin / Dějiny umění (6) – Gianlorenzo Bernini, přednáší PhDr. Mirka Kacetlová
cena lekce 50,– Kč, Městská knihovna Letovice – čítárna. Pořádá sdružení PaLetA
19.15 hodin / Pietní akce k výročí osvobození s lampionovým průvodem
v 19.15 hodin Kostel sv. Prokopa, v 19.45 hodin Památník umučených u koupaliště Letovice,
ve 20.00 hodin lampionový průvod městem do areálu SDH Letovice, tel.: 774 497 437
17.00 hodin / Sousedské posezení u příležitosti Dne matek
Program a občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné. Sál OÚ Lazinov, www.lazinov.cz
8.00 – 12.00 hodin / Burza a prodejní trh

Zámek Letovice, tel.: 728 880 298
18.00 hodin / Slavnostní vyhlášení osobností roku + koncert Ilony Csákové & Band
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422
19.00 hodin / Jazzový koncert – NAJPONK TRIO plus speciální hosté Valery Ponomarev
a Osian Roberts, sál ZUŠ Letovice, tel.: 739 457 472
10.00 hodin / Letovické vleky 2018, Letiště Letovice
v případě nepříznivého počasí se akce nekoná, pořádá LMK Letovice, radgo@seznam.cz
15.30 hodin / II. absolventský koncert
sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203
18.30 hodin / Jarní pěvecký koncert – koncert KPH (Renata Svobodová – zpěv,
Jana Balážová – klavír), Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
19.00 hodin / Zamilovaný sukničkář – divadelní představení (DS Háta Praha)
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
17.00 hodin / Slavnostní otevření muzea Historie města Letovice
budova Tyršova 2 (bývalá měšťanská škola), tel.: 516 474 422, 774 497 437
18.00 hodin / Dějiny umění (7) – Francisco Goya, přednáší PhDr. Mirka Kacetlová
cena lekce 50,– Kč, Městská knihovna Letovice – čítárna, pořádá sdružení PaLetA
11.00 hodin / Mistrovství Evropy 2018 ve středním kvadriatlonu
přehrada Křetínka, více info a přihlášky na www.czechoutdoortour.cz
Sportovně-zábavný Dětský den. Celodenní akce pro děti v rámci ME 2018 v kvadriatlonu,
přehrada Křetínka, info na: www.facebook.com/MistrovstvíEvropy2018vkvadriatlonuKřetínka

19.
8.00 hodin / 14. ročník Míčového sedmiboje dvojic
19.– 20. Sportovní hala Letovice, pořádá ARUL ZRTV TJ SOKOL Letovice
ZUŠ Open Letovice
24. Celostátní happening ZUŠ ve veřejném prostoru, tel.: 516 474 203
17.00 hodin / Absolventské vystoupení literárně-dramatického oddělení ZUŠ Letovice
25. Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 203
26.
29.
30.

9.30 hodin / Pěší výlet ke Dni bez tabáku – „Pěšky na Vísky“, pořádá město Letovice
13.00 hodin / Základní kolo požárního sportu – okrsková soutěž, hřiště Kladoruby
19.30 hodin / Taneční (opakovací) kurz
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
15.30 hodin / III. absolventský koncert, sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203
17.00 hodin / Naše opevněná hranice ČSR ve 30. letech 20. století
přednáška Mgr. Milana Koudelky, Expozice Historie města Letovice, budova Tyršova 2,
tel.: 608 639 621, muzeum@mks-letovice.cz

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!

Kamínková mozaika na zahradě MŠ Čapkova Letovice
Děkujeme panu Jindřichu Stöhrovi za vytvoření dekorační mozaiky z betonových
kamínků, kterou vytvořil na zahradě MŠ Čapkova. Tuto zajímavou metodu pan
Stöhr mimo jiné také prezentoval v televizním pořadu ČT 1 Polopatě.
Bc. Monika Přikrylová, MŠ Čapkova Letovice

Odborníci z praxe mezi studenty
Posláním školy je připravit mladého člověka pro život a tedy i pro jeho kariérovou dráhu.
Kariérové poradenství umožňuje našim žákům identifikovat své možnosti a dělat smysluplná rozhodnutí v oblasti vzdělávání, práce a v dalších životních situacích.
Škola je žákovi blízko, je s ním v denním kontaktu, zná nejlépe jeho předpoklady a limity, a proto by
pro své žáky měla být první instancí kariérového poradenství.
Škola je v úzkém kontaktu s budoucími zaměstnavateli, organizuje exkurze, besedy apod. pro kariérovou orientaci žáků.
Firmy se k naší škole chovají velmi vstřícně, často samy přichází s nabídkou spolupráce.
První tři měsíce v roku byly cíleně zaměřeny na zapojení odborníků z praxe do výuky, přednášky
a besedy na témata:
- co dál po škole
- profesní dráha
- firemní kultura
- jak správně napsat životopis
- motivační dopis
- rady pro uchazeče o zaměstnání
- co dělat a nedělat u výběrového řízení
- můžeš podnikat
Našim studentům se věnovala Mgr. Hoffmanová z ÚP Blansko, Ing. Ivana Minářová, stavební projektantka z Brna, podnikatel pan Petr Havlíček z Vítějevsi, manažerky Ing. Petra Dvořáčková a Ing. Kateřina Trčková z firmy Letoplast a za firmu ALPS Electric Czech pobesedovaly se žáky Bc. Lucie Blaha
Eyerová a Bc. Vendula Feiková.
Cenné rady odborníků z praxe naše žáky až překvapivě zaujaly. Vycházely ze života a zejména končícím ročníkům se budou již za pár měsíců velmi hodit.
Ing. Mária Bašná

SVČ Letokruh p. o.
Pozvánka na nejbližší akce Letokruhu
Zlatý list – 4. 4. 2018 (Pá)
Už IV. ročník přírodovědné a ekologické soutěže pro děti ze základních škol Jihomoravského kraje.
Akce se koná v areálu Letokruhu ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody.

Youtubering – 5. 5. 2018 (So)
Na brněnském výstavišti, největší setkání se známými youtubery. Odjezd v 9.30 hodin pronajatým autobusem od Letokruhu, návrat na stejné místo večer. Poslední volná místa!

Férová snídaně – 12. 5. 2018 (So)
Pohodová snídaně na zahradě Letokruhu. Vlastnoručně připravené potraviny. Akce pro děti i dospělé.

Inline víkend – 19. a 20. 5. 2018 (So, Ne)
Sloup v Moravském krasu, pro členy kroužků i děti, které zvládají základy jízdy na inlinech. Bruslení na
inline stezce, soutěže, teorie, poznávačka Moravského krasu. Ubytování na základní škole, strava a pitný režim zajištěny, přihlašování bude otevřeno v aplikaci Můj Letokruh od 2. května 2018. Na všechny
se těší Míša Musilová, vedoucí kroužku a inline instruktorka a David Kalas.

Jezdecký víkend – 26. a 27. 5. 2018 (So, Ne)
Víkend u koní na farmě CH v Cetkovicích pro členky jezdeckých oddílů i děti, které mají rády koně. Nocování pod stanem, 2× hodina jízdy na koni, táborák, hry, stezka odvahy a spousta dobrodružství. Přihlašování bude možné v aplikaci Můj Letokruh od 4. 5. 2018.

S rafty na Dyji – 1. a 2. 6. 2018 (So, Ne)
Víkend na vodě s přenocováním ve vodáckém kempu pro celé rodiny, děti bez rodičů i dospělé. Tentokrát prožijeme vodácké dobrodružství na řece Dyji. Přihlašování bude spuštěno od 11. 5. 2018.
Bližší informace ke všem akcím najdete na www.svcletovice.cz, plakátech a Facebooku Letokruhu.

Letní tábory s Letokruhem
Pobytové i příměstské tábory se plní, některé už jsou obsazené. Pokud zvažujete prožít s námi část
prázdnin na některém z táborů, neváhejte s přihlášením. Nabídku táborů najdete na našich webových
stránkách.
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

Letovické Lípy svobody
Na paměť důležitých událostí jsou v naší vlasti tradičně vysazovány stromy, aby předávaly svá poselství dalším generacím. Na výročí vzniku Československé republiky jsou sázeny Lípy republiky, dříve
pojmenované jako Lípy svobody, které nesou historická poselství. Jsou živými památníky a zároveň jedinečným symbolem, připomínajícím naše národní dějiny. Památné výsadby byly vždy velkou společenskou událostí, a proto i v naší obecní kronice jsou od kronikáře Emanuela Janouška záznamy o těchto
stromech. V Letovicích byly na paměť vytvoření samostatné Československé republiky vysázeny Lípy
svobody 1. května 1919 na sokolském cvičišti v Tyršově ulici. Podél severní strany zasadil každý ročník
školních dětí, oblečených do národních krojů, svoji krásně vyzdobenou Lipku svobody. Protože tehdy
byla školní docházka 8 roků, bylo zasazeno celkem 8 stromů. Vlastní sázení lip bylo velmi slavnostní
a velmi dojemné. K dětem promluvil řídící učitel a starosta Sokola Antonín Ferulík, který jim kladl na
srdce, aby si lípy a nabytou svobodu dobře ochraňovaly. Ke shromážděným občanům o významu této
slavnosti promluvil novinář a ruský legionář JUDr. Karel Pištělák z Brna. Následovalo pásmo vlasteneckých básní, které přednesli žáci místních škol. Slavnosti, která byla ukončena národní hymnou, se
zúčastnilo přibližně na 4000 občanů z Letovic a širokého okolí. Na závěr byla uspořádána večerní hudební akademie na Karlově. Do dnešních dnů se z osmi Lip svobody dochovalo pět stromů, které nám
připomínají tehdejší slavnou dobu. Chybějící tři lípy musely ustoupit výstavbě Rodinné školy a v tomto areálu byly za ně vysázeny tři nové. Také nové tisíciletí Letovice oslavily vysázením lípy. Roste ve
stráni poblíž cesty od kruhového objezdu ke kulturnímu domu a je označená žulovou deskou s letopočtem 17. 11. 2000. I při příležitosti 100. výročí vzniku Československa na návrh starosty města Letovice Vladimíra Stejskala bude 28. října 2018 v 10 hodin na Masarykově náměstí slavnostně zasazena Lípa republiky, která bude připomínat budoucím generacím letošní významné výročí.
Text: Karel Synek, foto: Petr Švancara

Noc s Andersenem 2018
Není zrovna obvyklé trávit pozdní večer v knihovně, leda by vás tam někdo nedopatřením zamknul. Ovšem pro 18 dětí z Letovic a blízkého okolí, které se zúčastnily již 18. ročníku Noci s Andersenem, zůstaly dveře dětské knihovny odemčeny až do deváté hodiny večerní.
Tématem pro letošní rok se stali jedni z našich nejoblíbenějších zvířecích kamarádů – pejsek a kočička.
O tom, že pes nemusí být nutně jen domácím mazlíčkem, ale že se dokáže postavit na správnou stranu zákona a statečně se zločinem i bojovat, nám přišli popovídat strážníci z Městské policie v Letovicích. Díky jejich kolegům z Blanska jsme potom měli možnost na vlastní oči vidět, jak takové zpacifikování nebezpečného agresora v praxi vypadá.
Pro bedlivě naslouchající dítka bylo připraveno
i překvapení – každé z nich si vyzkoušelo odchyt zatoulaných pejsků pomocí foukačky s uspávací střelou.
Jen terč nebyl z masa a kostí, ale pouze namalovaný.
Děti, které mířily nejpřesněji, si kromě nabídky na
budoucí spolupráci s městskou policií odnesly domů
i spoustu věcných odměn.
To, že pejskové mohou mít i umělecké nadání, nám
předvedla mistryně světa v tancích se psy paní Adéla
Adámková se svou border kolií. Malí návštěvníci Noci
s Andersenem se dozvěděli, jak takový trénink a výcvik psího tanečníka vlastně probíhá, kolik času a úsilí za ním stojí a každý z nich se v knihovně na malou
chvíli v takového psího cvičitele i proměnil.
Jelikož se celý večer nesl ve znamení těchto dvou
čtyřnohých přátel člověka, chybět nemohla ani pohádka z pera Josefa Čapka – Povídání o pejskovi a kočičce, jejíž četby se ujal starosta města Letovice pan Vladimír Stejskal. Nelehkého úkolu – zaujmout knihovnu plnou dětí – se chopil s chutí a malí posluchači pozorně naslouchali této oblíbené pohádce až do samého konce.
Během večera potom nechyběly ani chvilky určené k tvoření, děti si vyrobily například nápadité záložky do knih, které si odnesly domů i zalaminované.
Záměr se zdařil a děti večer odcházely domů spokojené, usměvavé a v dobré náladě. Většina z nich si
s sebou odnášela dlouhý seznam knih, které mají
v úmyslu v knihovně do budoucna přečíst. Doufejme,
že jim tato láska k psanému slovu vydrží po celý život
a že se tento seznam bude neustále rozšiřovat.
Text: Daniela Klusáková, foto: Lenka Páralová

Akce „Ukliďme Česko“ v Jasinově
I v Jasinově proběhla v sobotu 7. dubna akce pod názvem „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Velké poděkování patří všem, co si udělali čas a přišli, a také těm, co celou akci organizovali.
Pavel Pravec

„Ukliďme Česko“
v Kladorubech
Chůze, úkrok, shyb, chůze, úkrok, dřep,
chůze, dřep...
Ne, to není záznam z tělocvičny. To je jen
stručný popis aktivit 5 dětí a 4 dospělých z Kladorub ze soboty 7. 4. 2018. Jako každoročně
jsme si udělali uklízecí vycházku po naší obci
a hlavně jsme se zaměřili na příjezdové komunikace z Letovic a z Drválovic. Společně jsme naplnili 7 velkých pytlů rozmanitým odpadem.
Za toto množství „moc děkujeme“ především
kuřákům, konzumentům kávy v kelímku a energetických nápojů a taky těm, kteří z nějakého
přesvědčení nemohou nebo nechtějí využívat
kontejnery na tříděný odpad nebo služeb sběrného dvora Červený vrch.
Marie Adamová, osadní výbor Kladoruby

Jaro v Lázních Slatinice
Na loňské výroční členské schůzi jsme si odhlasovali zásadní změnu – na jarní ozdravný pobyt pojedeme do Lázní Slatinice. Už před Vánocemi jsme dostali nabídku služeb lázní včetně ceny. V únoru
jsme zaplatili závaznou zálohu, objednali jsme si z nabídky dalších lázeňských procedur a vylosovali čísla pokojů. Protože se nás přihlásilo
70, museli jsme odjet dvěma autobusy. Rozdělili jsme se do dvou lázeňských domů Balnea a Majorka.
Od prvních chvil jsme si užívali všech
vymožeností moderní lázeňské péče, každý dostal svůj individuální
časový plán celého pobytu. Ubytovali jsme se v moderních převážně
dvoulůžkových pokojích se samostatnou koupelnou, televizí, ledničkou a terasou s výhledem na městečko. Díky výtahům a vnitřnímu vybavení byly všechny objekty lázní
bezbariérové. Následovala vstupní lékařská prohlídka, výběr stolu v jídelně a mohli jsme začít podle
plánu chodit na procedury.
Lázně Slatinice jsou nejstarší lázně v České republice, byly založeny už v roce 1526. Základem léčby
je sirovodíková minerální voda z vlastního přírodního pramene, tato voda pomáhá při léčbě kloubů,
páteře, kožních a nervových onemocněních. Voda se využívá k vanovým koupelím a rehabilitačnímu
cvičení v minerálním bazénu.
K lázeňskému pobytu patří také kultura. Každý večer se o nás starala paní Mgr. Helena Kostelníková, měli jsme večer plný šansonů, seznamovací večírek s hudbou a břišní tanečnicí, posezení při kytaře věnované Waldemaru Matuškovi, přednášku o čokoládě s ukázkou výroby pralinek, závěrečný
večírek s kvízem. Podle chuti se každý mohl zapojit do tance, zpěvu, zasmát se. Jedno odpoledne jsme
si s historikem obce panem Opletalem prošli celé lázně, zkusili jsme pít minerální vodu, navštívili jsme
lázeňský dům Majorka a ochutnali jsme místní vynikající dorty v Pekárně. Byli jsme dokonce i na zájezdu v Čechách pod Kosířem v Muzeu kočárů u pana Václava Obra a v Náměšti na Hané v rodinném
pivovaru Jadrníček.
Náš první ozdravný pobyt v Lázních Slatinice se uskutečnil díky finanční podpoře Jihomoravského
kraje. Poděkování za starostlivou péči a vynikající jídlo patří všem zaměstnancům Lázní Slatinice vedeným paní Ing. Radkou Pazderovou.
Za všechny účastníky pobytu si dovoluji zvlášť poděkovat manželům Lence a Bořivoji Rašovským
za uskutečnění skvělého nápadu s pobytem tak velkého kolektivu našich členů poprvé v lázních. Za spokojeností, výbornými zážitky, dobrou pohodou a zlepšením našeho zdraví je opravdu mnoho jejich
práce.
Text: Ing. Jaroslava Konůpková, Nové sdružení zdravotně postižených Letovice,
foto: Bořivoj Rašovský

Poděkování
Chtěly bychom tímto poděkovat manželům Rašovským za zorganizování úžasného léčebného pobytu v lázních Slatinice, který přispěl k posílení našeho zdraví.
Věříme, že děkujeme za většinu účastníků tohoto pobytu.
Zdena a Boža

Konec jedné atrakce
V polovině předloňského roku došlo k ukončení smlouvy s tehdejším nájemcem areálu Isarna, sdružením Keltoi. Pokračování keltského městečka od té doby tím pádem zřejmě definitivně padlo.
Proto bude nyní vhodné ozřejmit několik faktů z období, jež lze dnes považovat za začátek konce do té
doby mimořádně úspěšného projektu.
V polovině roku 2010 ukončila s městem nájemní smlouvu tehdejší provozovatelka a nájemkyně pozemků paní Simona Hrušková a současně navrhla, aby veškerá práva přešla na jejího kolegu a tahouna celého
projektu pana Aleše Olesova. Toto ale radní zamítli z důvodu údajného ochlazení jeho iniciativy. Současně
provozovatelku vyzvali, aby skanzen za symbolickou cenu přenechala městu, anebo v souladu se smlouvou
vrátila pozemky do původního stavu beze staveb.
Koncem měsíce března následujícího roku vypršela lhůta, aby paní Hrušková dořešila svoje majetkoprávní vztahy. Protože nepřišla od ní žádná odezva, město trvalo rozhodně na vyklizení pozemků. Avšak i nadále
se počítalo s variantou, že se přihlásí nový investor a činnost skanzenu by mohla být obnovena.
Dne 5. září 2011 vypršela podruhé v tomto roce lhůta, do kdy mohli noví zájemci o pronájem pozemků
pod stavbami podávat svoje nabídky. Stejně tak jako na jaře se ovšem nikdo nepřihlásil. V této době byl
opětovně podán návrh, tentokráte ze strany právního zástupce paní Hruškové, aby se osady ujal v plné míře
pan Olesov, a to s finančním přispěním města. Tento návrh byl rezolutně odmítnut s odůvodněním, že úpadek mají na svědomí původní provozovatelé, kteří zanedbali potřebnou údržbu. Město požadované tři miliony korun do projektu nemínilo vložit, neboť tragický stav nezavinilo. Dne 31. října 2011 vypršel radnicí
stanovený termín, kdy mělo být o osudu Isarna definitivně rozhodnuto. Majitelka chýší měla do tohoto data
odstranit veškeré stavby, anebo předložit životaschopnou koncepci využití osady. Nestalo se však jedno ani
druhé. Avšak vzhledem ke skutečnosti, že se deset dní před tím ozvali pražští šermíři v čele s Janem Rabanem, nechtějící se smířit se zánikem, byl stanoven třítýdenní odklad likvidace staveb. Pan Raban slíbil založit
občanské sdružení, připravit projekt a sehnat potřebné finance.
Dne 12. prosince byl po dlouhých telefonických jednáních pozván na zasedání rady města, kde doložil
žádost o registraci sdružení i čestné prohlášení bývalé provozovatelky, že na novou společnost převede veškeré stavby nacházející se v areálu Isarna. Pan Raban ovšem tehdy nedoložil to nejdůležitější – potvrzení
o registraci u Ministerstva vnitra. Koncem ledna 2012 pořád visel nad budoucností skanzenu otazník. Příčinou potíží byla stále skutečnost, že stavby měly jiného vlastníka než pozemek, na němž se začal areál v roce
1997 budovat. Posléze rada prodloužila panu Rabanovi lhůtu k doložení registrace z konce ledna na 20. únor.
Nicméně ani do tohoto termínu žádné dokumenty nedorazily. Předseda Raban více jak měsíc nereagoval
na urgence města, proto se znovu vynořil scénář srovnání staveb se zemí. Koncem měsíce dubna 2012 se
konečně podařilo městu uzavřít smlouvu s paní Hruškovou a vyřešit tak vleklé majetkoprávní vztahy, jejichž
nejasnosti odrazovaly možné investory. Za dané situace bylo již zcela zřejmé, že nebude v žádném případě
dotažen do zdárného konce záměr pražských šermířů.
Začátkem září téhož roku rozhodlo vedení města o novém nájemci chátrajícího areálu. Ze dvou zájemců
zvítězil projekt sdružení Keltoi z.s. ze severních Čech, mimochodem provozující podobný park v Prášilech na
Šumavě. Zavázali se, že co půjde zrenovují, ale že postaví i nové přístřešky, včetně připojení vody a elektřiny.
Druhým zájemcem bylo místní sdružení Úletov u Letovic, jež neuspělo především proto, že chtělo údajně
po městu finanční výpomoc ve výši jednoho a půl milionu korun na vybudování potřebné infrastruktury. Jelikož město těmito prostředky nedisponovalo, byla jejich žádost zamítnuta.
V prosinci 2012 byla konečně s Keltoi podepsána nájemní smlouva, jež měla vyřešit s konečnou platností celou situaci. Byla nastavena i tak, že pokud něco v areálu postaví, musí to zůstat na místě alespoň pět
let. Tím bylo jednoznačně naznačeno, že ne všechno se kolem kroků Keltoi jeví představitelům města v pořádku. Svůj skanzen v Prášilech totiž (údajně) postavili nelegálně…
V současné době se celý areál skanzenu nachází stále v neutěšeném stavu. Avšak lze věřit, že se v brzké
době najde nějaké řešení, které by navrátilo Isarnu zašlý lesk a slávu.
Jaroslav Hejl
Poznámka redakční rady LZ:
Bližší informace o výše uvedeném tématu se dozvíte v článku deníku Právo, sobota 14. dubna 2018, str. 22,
s názvem Keltský skanzen nahradí relaxační zóna.

Dobrý anděl
6 rodin z Letovic a dalších 35 z Blanska dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která
pomáhá rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce.
Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více.
Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým
z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o:

·
·
·
·
·

onkologické onemocnění,
selhání ledvin či jater,
vážné metabolické poruchy,
nemoc motýlích křídel,

a další těžká kombinovaná postižení.
Za 6 let fungování nadace podpořili dárci více než 5 000 rodin z celé České republiky. Kromě dětských
pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace
doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše
potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrými anděly!
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude
rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.

dobryandel.cz
733-119-119
dobryandel@dobryandel.cz

Řešíte volbu nebo změnu povolání?
V Centru vzdělávání všem zdarma poradí
Stejně tak jako se v průběhu života mění naše potřeby v jakékoli oblasti, může se vyvíjet také náš
zájem o konkrétní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor celoživotním posláním, pro
jiného zastávkou po určitý čas.
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci /ve škole spokojení, nebo přemýšlíte o změně? Kde a jak se ale
realizovat? Dnešní doba nám dává na výběr z mnoha možností. O to těžší může být rozhodování. Co je
pro nás v pracovním životě „to pravé“? Na nalezení odpovědi nemusíte být sami.
Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá dlouhodobě. Za dosavadních
pět let fungování této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními konzultacemi téměř tisíc klientů
při více než dvou tisících konzultacích.

Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi či vzděláním formou individuálních či skupinových aktivit. Kariérový poradce vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve svém profesním životě. Bude vaším průvodcem na cestě k lepšímu uplatnění. Většina zájemců o kariérové poradenství v CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží
ale pouze na vás a vašem tématu, kolik konzultací budete chtít využít. Poradce je k dispozici zdarma
všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům a studentům, kteří zrovna řeší výběr vhodné školy.
Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách v regionu. „Po předchozí domluvě
termínu jsme k dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji – v Brně, Boskovicích, Hodoníně
a ve Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům o profesní rozvoj také online. Na live chatu při databázi dalšího vzdělávání pomáháme s výběrem vhodného kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající se profesního uplatnění,“ popsala další služby vedoucí centra Hana Rozprýmová.

Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám ozve a v nejbližším možném termínu proběhne osobní schůzka.
Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz, +420 727 965 847
www.vzdelavanivsem.cz
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Poděkování
Vřelé díky patří starostovi Letovic, panu Vladimíru Stejskalovi, za umožnění využívání hřiště s umělou trávou vedle ZŠ během zimního období.
Děkujeme též pánům školníkům Mojmíru Širůčkovi a Přemyslu Hegerovi.
Vašich přístupů si vážíme a děkujeme.
Upřímně Aleš Krištof – trenér TJ Sokol Vranová

Pohled na „rozkvetlou“ květnovou oblohu
Protože je květen, nejkrásnější měsíc v roce, bohatý na rozkvetlou vegetaci, luka posetá květy či
rozkvetlé stromy v zahradách a stráních, mohli bychom tuto nádheru srovnat s úžasným množstvím
hvězd, které září na jasné noční obloze. To nám nabízí jarní květnová hvězdná obloha. Zvolme si pohled od jižního obzoru nahoru až k zenitu a uvidíme krásná jarní souhvězdí Havrana, Poháru, Panny,
Lva, Vlasů Bereniky, Pastýře, Severní koruny, Honicích psů až k hvězdám Velkého vozu. Z této bohaté
nabídky si vybereme zajímavé souhvězdí Pastýře (Bootes). Toto prastaré souhvězdí znali již Sumerové
a představovali si jej jako muže, který jede s vozem. Podle báje byl oloupen bratry o malé stádečko volů.
Jako žebrák se toulal světem a při tom pozoroval těžkou práci rolníků. Přemýšlel, jak jim těžkou práci
ulehčit a podařilo se mu vynalézt pluh, který by táhl pár silných volů. Za tento vynález bůh Zeus chudého pastýře umístil na oblohu mezi souhvězdí. Staří Římané v souhvězdí zase spatřovali pasáka sedmi volů, kteří představovali sedm hvězd Velkého vozu (sousední souhvězdí). Tvar souhvězdí prozrazuje jeho zobrazení. Z řady hvězd, které tvoří souhvězdí, nás nejvíce zaujme hvězda Arcturus, nejjasnější
hvězda souhvězdí. Má jasnost -0,4 mag a je od nás vzdálena 37 ly. Arcturus spolu s hvězdou Vega (souhvězdí Lyry) jsou nejjasnější hvězdy severní oblohy. Za povšimnutí stojí hvězda Izar, která je považována za nejkrásnější dvojhvězdu na obloze. Má jasnost 2,7 mag a vzdálenost 210 ly. V severní části Pastýře najdeme radiant meteorického roje Quadrantid, který se dá pozorovat začátkem ledna.
Květnové Slunce se zase o kus posune k obratníku Raka a bude nás více ohřívat. Dne 1. 5. vyjde
v 5:37 h a zapadne ve 20:18 h. 31. 5. vyjde ve 4:57 h a zapadne ve 20:59 h SELČ. Tyto údaje platí pro
poledník SELČ a obzor + 50° rovnoběžky. Během května se den prodlouží o 1 h 21 min, sluneční azimut
vzroste ze 115° na 127° (o 12°). Do znamení Blíženců Slunce vstupuje dne 21. 5. ve 4:15 h SELČ.
Pro pozorování nebeských těles je nejjednodušší pozorování naší přirozené oběžnice, tj. Měsíce.
Pro běžné sledování Měsíce nepotřebujeme ani dalekohled. Setkáváme se s jeho fázemi. V květnu
uvidíme 8. 5. ve 4:00 h poslední čtvrt, 15. 5. ve 14:00 h nov,
22. 5. v 6:00 h první čtvrt a 29. 5. v 16:00 h úplněk. Nejdále od
Země bude Měsíc 6. 5. ve 2:00 h (404 420 km) a nejblíže Zemi
bude 17. 5. ve 23:00 h (363 796 km).
Pro vyhledání planet v květnu na obloze platí: nelze pozorovat planety Merkur, Uran a Neptun. Venuši, silně zářící s jasností -4 mag, najdeme večer nad západním obzorem. Ráno nad
jihovýchodem v souhvězdí Střelce září Mars. Jupiter v souhvězdí Vah můžeme vidět po celou noc. Ve druhé polovině noci
v souhvězdí Střelce najdeme Saturn.
V závěru uvedeme několik důležitých astronomických úkazů.
Předně konjunkce Měsíce s planetami: 4. 5. ve 21:00 h se Saturnem, 6. 5. v 10:00 h s Marsem, 17. 5. ve 23:00 h s Venuší. Dne
27. 5. v 21:00 h nastane konjunkce Měsíce s Jupiterem, zároveň
seskupení Měsíce, Jupiteru, hvězdy Antares a Saturnu. Další zajímavost: 10. 5. ve 14:00 h bude Jupiter nejblíže Zemi ve vzdálenosti 658,2 milionu km. Dne 6. 5. v noci zaznamenáme maximum meteorického roje Akvarid.
Dr. Jaroslav Chloupek
Pastýř

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY

V ÚTERÝ 29. KVĚTNA 2018
ZÁJEZD PRO ZDRAVÍ

HANÁCKÉ ZAJÍMAVOSTI
ODJEZD AUTOBUSU:
5.30 hodin – NÁMĚSTÍ
5.35 hodin – PRAŽSKÁ
5.40 hodin – BYTOVKY
5.50 hodin – TYLEX
PROGRAM ZÁJEZDU:
- ZÁMEK CHROPYNĚ
- KROMĚŘÍŽ – PROHLÍDKA ZÁMKU
A KVĚTNÉ ZAHRADY, MUZEUM K. KRYLA
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
www.novesdruzenizp.cz
POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z.s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A ZP SPOLUOBČANY

V ÚTERÝ 15. KVĚTNA 2018

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V AQUAPARKU KUŘIM
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY
A VÍŘIVÉ KOUPELE
ODJEZD:
14.10 hodin – KOVOŠROT
14.15 hodin – NÁMĚSTÍ
14.20 hodin – BYTOVKY
14.25 hodin – TYLEX
PROGRAM ZAČÍNÁ V 15.30 HODIN
AKCE SE KONÁ ZA PODPORY JMK A V RÁMCI
PROJEKTU „ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO U L. RAŠOVSKÉ
TEL: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz

NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
PŘIPRAVUJE PRO SVÉ ČLENY

NA ČTVRTEK 28. ČERVNA 2018
ZÁJEZD PRO ZDRAVÍ

BRNĚNSKÉ ZAJÍMAVOSTI
PROGRAM ZÁJEZDU:
- EXKURZE V ČRo BRNO
- PLAVBA PRONAJATOU LODÍ NA PŘEHRADĚ
- EXKURZE VE STANICI HZS BRNO LÍŠEŇ
PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE
OD PONDĚLÍ 28. KVĚTNA 2018
U B. SOUKUPOVÉ NA TEL.: 516 481 218
www.novesdruzenizp.cz

POZVÁNKA
na přátelské posezení
absolventů tříd 8. A a 8. B v roce 1956,
které se uskuteční
v pátek 1. června 2018 ve 14.00 hodin
v restauraci Na Dvorku, ulice Pražská
Na společné setkání se těší
Jarka, Libuše, Evžen

Fan-club „BOP Křetínka“
OZNAMUJE,
že bude zahájen provoz
na minigolfovém hřišti
v Letovicích

KVĚTEN – ČERVEN
SOBOTA – NEDĚLE:
13.30 – 18.00 HODIN

Městský klub důchodců
květen 2018
•
2. 5. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Přednáška RNDr. Karla Lepky
„Vědci ve Francouzské revoluci“

•
9. 5. 2018 – středa – 7.00 hodin
náměstí Letovice
Celodenní autobusový
zájezd do Ratibořic – Babiččina údolí
Informace a platba v MKD při akcích klubu
u Anežky Píglové

Nadace města Letovice
pro rozvoj kultury
a životního prostředí
pořádá

KONCERT
Ý
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NAJPONK TRIO

•
16. 5. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Slavnostní koncert ke Dni matek
Účinkují prof. Miloš Schnierer
a paní Helena Hozová

•
23. 5. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
„Jen tak v klubu“

•
27. 5. 2018 – neděle – 8.00 hodin
náměstí Letovice
Zájezd do Polné u Jihlavy
a Zruče nad Sázavou
Informace a platba v MKD
při akcích klubu u Anežky Píglové

•
27. 5. – 1. 6. 2018
Pobyt v hotelu Zruč ve Zruči nad Sázavou
Pokyny a podrobné informace v MKD
u Jany Pitnerové

•

Všem našim členům a příznivcům
přejeme hezké léto
a v září na shledanou v klubu.
Samospráva MKD Letovice

plus speciální hosté:
legendární trumpetista
Valery Ponomarev (USA)
a saxofonista
Osian Roberts (Wales)
•
Valery Ponomarev – trubka
Osian Roberts – tenor saxofon
Najponk – piano
Taras Voloshchuk – basa
Marek Urbánek – bicí
•
Pátek 11. května 2018
v 19.00 hodin
Sál ZUŠ Letovice
Vstupné: 150,– Kč

Městská rada KSČM Letovice
srdečně zve všechny občany na oslavu

1. máje, svátku práce,
která se bude konat

v úterý 1. května 2018 ve 14 hodin v Letovicích,
na Masarykově náměstí v parčíku před kavárnou pana Kalibána.
Slavnostní projev přednese předseda OV KSČM Blansko Emil Pernica.

SPORTOVNÍ ODDÍL
ARUL ZRTV TJ SOKOL LETOVICE
pořádá
pod záštitou starosty města
Vladimíra Stejskala

ve dnech 19. – 20. 5. 2018

14. ROČNÍK
V MÍČOVÉM SEDMIBOJI DVOJIC
Místo: Sportovní hala Letovice
Zahájení: 19. 5. 2018 v 8.00 hodin
Soutěží: dvoučlenná družstva
Startovné: 600,– Kč za dvojici
Pořadí disciplín:
Sobota 19. 5. – stolní tenis, tenis, nohejbal, volejbal
Neděle 20. 5. – kopaná, házená, basketbal
Každá disciplína probíhá na dva prohrané zápasy.
!!! Pořadatelé si vyhrazují právo změny!!!
Popis disciplín:
tenis – čtyřhra na jeden vítězný set do 5 gamů
nohejbal – čtyřhra na 2 vítězné sety do 10 bodů
basketbal – hody na koš (5 + 5)
stolní tenis – čtyřhra na 2 vítězné sety do 11 bodů
volejbal – debl na 1 vítězný set do 25 bodů
házená – sedmimetrové hody (5 + 5)
kopaná – penalty (5 + 5)
V případě NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ se uskuteční disciplíny v hale systémem K.O.,
tj. na 1 prohru. Místo tenisu se hraje softenis.

Přihlášky do 5. května 2018 na:
Antonín Petrů – 737 647 155, e-mail: antoninpetru@seznam.cz
Vlastimil Šimák – 776 890 885, e-mail: vlastik.simak@seznam.cz
Nejlepší družstva obdrží věcné ceny, občerstvení zajišťuje pořadatel.

Junioři Mistři
Dne 7. 4. 2018 vybojovalo mužstvo juniorů HC Kometa Brno
historicky první titul Mistra České republiky. Mladíci postupně vyhráli základní část, poté ovládli nadstavbu, v play-off vyřadili Spartu Praha, Mountfield Hradec Králové a ve finále si poradili s Bílými
tygry z Liberce. Vše bez jediné porážky. Zejména druhý finálový duel
v brněnské DRFG Aréně před 2156 diváky měl skvělou a bouřlivou
atmosféru, při níž se rozhodovalo až v prodloužení, kdy Brňané
brankou na 4:3 rozhodli 10 vteřin před koncem o titulu. Na tomto
skvělém úspěchu se podílel také letovický mladík Jan Süss, který
hájí barvy Komety Brno již od žákovských kategorií. Podstatnou část
sezóny odehrál vedle juniorky také za HS Třebíč ve WSM Lize, nastoupil v několika přípravných zápasech za „A“ tým Komety Brno
(+ jeden mistrovský) a nakoukl i do mezinárodní Ligy mistrů. I když
to byly jeho první zkušenosti mezi dospělými, dokázal se prosadit
a také pravidelně bodovat. O tom, že má potenciál, svědčí i to, že
když má většina juniorů po „mistrovských“ oslavách již volno, Honza spolu s pěti dalšími juniory nadále trénuje s „A“ týmem, aby mohl
v případě zranění některého z centrů okamžitě nastoupit do zápasu finálové série dospělých.
Text a foto: Jan Süss

OD 1. 5. 2018 ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY – OTEVŘENO JIŽ OD 11.00 HODIN
NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
Po ZAVŘENO
Út 11.00 – 22.00
St
11.00 – 22.00
Čt
11.00 – 22.00
Pá 11.00 – 24.00
So 11.00 – 24.00
Ne 11.00 – 22.00
Nabízíme široký sortiment káv a kávových specialit, alkoholické i nealko. míchané nápoje.
Pivo z PIVOVARU LOBKOWICZ – různé druhy. Dezerty, zmrzliny, poháry a jiné pochutiny.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
1. 5.

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

5. 5.

MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

6. 5.

MDDr. Potůček

Blansko, Pražská 1b

516 419 538

8. 5.

MUDr. Jílková

Rájec, Ol. Blažka 145

516 410 786

12. 5.

MUDr. Kopáčková

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

13. 5.

MDDr. Koudelková

Blansko, Pražská 1b

516 419 538

19. 5.

MUDr. Kraml

Boskovice, Růžové nám. 16

733 644 499

20. 5.

MUDr. Křížová

Knínice u Boskovic

516 452 808

26. 5.

MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

27. 5.

MUDr. Kulhánková

Křtiny, Zdrav. středisko

516 414 291

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

Služby lékařů
4. 5. MUDr. Šafránek
11. 5. MUDr. Šafránek
18. 5. MUDr. Přichystalová
25. 5. MUDr. Hniličková

Nepřítomnost

Zastupuje

MUDr. Striová
7. 5.
MUDr. Šafránek
MUDr. Kratochvílová
11. 5.
MUDr. Šafránek
MUDr. Striová

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

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Petr Švancara

Bezdrátový internet

svatební fotografie, fotoslužby

(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

KAREL ŠTESL
Kochov 1, LETOVICE
• OPRAVY PODVOZKŮ AUTOMOBILŮ
• OPRAVY KAROSERIÍ

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.

• NÁTĚRY – NÁSTŘIKY PODVOZKŮ,

Další informace na www.ign.cz

PODBĚHŮ, DUTIN

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

Tel.: 723 290 761

TOMÁŠ PANČÍK

OPRAVY
rodinných šicích strojů

Tel.: 723 307 810

Na Vyhlídce 11, Letovice

SERVIS A OPRAVA
PLYNOVÝCH KOTLŮ
pancik@servis-pancik.cz • www.servis-pancik.cz

mobil: 724 192 624

Milan Lepka, Nýrov č. 76
Sečení a mulčování trávy

KOUPÍM

Tel.: 608 065 337

rodinný dům v Letovicích
popř. výměna
za byt 2+1 + doplatek

LINKA DŮVĚRY BLANSKO

Kontakt: 723 923 087

Cena hovoru dle tarifu operátora volajícího.

tel.: 516 410 668, 737 234 078

NON STOP
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