Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem
přejeme novomanželům, kteří v měsíci červnu uzavřeli sňatek:
Jaroslav Simon, Opatov – Tereza Kučerová, Opatov
Martin Krč, Letovice – Lucie Širůčková, Letovice
Milan Haška, Brno – Kateřina Havelková, Brno
Pavel Mičo, Rudoltice – Jana Nepožitková, Nemile
Lukáš Pařil, Letovice – Hana Hrudová, Jaroměřice

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci červnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Ludmila Poláčková
Antonín Novotný
Miloš Novák
Božena Dušilová
Věra Hubáčková
Pavla Staňková
Marta Tintěrová
Zdeňka Olšanová
Vlasta Tenorová
Libuše Šticová
František Doležal
Libuše Svobodová

Ludvík Blažek
Jaroslava Hejlová
Věra Adamová
Milan Řehoř
Bohumil Kocina
Emilie Kosičková
Květoslava Řezníková
Věra Striová
Vojtěch Parolek
Anna Štěrbová
Milada Chábková
Jaroslav Fadrný

Ludmila Hoderová
Ludmila Janoušková
Zdeněk Vykydal
Libuše Brožková
Vlasta Kudýnková
Marie Stránská
Dagmar Lingerová
Drahomíra Čermáková
Věra Šrámová
Marie Hladilová
Julie Brožková
Miroslav Doskočil

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Lucová Marie, Smetanova, ve věku 79 let
Ženatý Jaroslav, Jiráskova, ve věku 83 let
Čest jejich památce!

Poděkování
Velké poděkování patří všem hasičům, kteří pro návštěvníky Letovické benátské noci 16. 7. 2016
zajistili krásně barevný a hudbou podbarvený zážitek vodní fontány.
I přes předchozí technické problémy nakonec vše zvládli na jedničku.
Jste nejlepší!!!
Děkujeme a těšíme se na další setkání a spolupráci.
Za organizátory akce Vladimír Stejskal a Jana Trubáková

OKÉNKO STAROSTY
Někomu se to zdá neuvěřitelné, ale půlka prázdnin je za námi. Někteří si už
stihli užít dovolené, jiní ještě zatím marně vyhlížejí stabilní počasí. Zatím je to
jak na houpačce, buď vedra k zalknutí, a nebo naopak chladno jako na podzim.
Tak hlavně aby si každý vybral podle svého. Na radnici bez ohledu na počasí
už začínáme s přípravou rozpočtu na rok 2017. Rovněž organizace a spolky
musí popřemýšlet, jestli budou žádat nějakou finanční podporu pro své akce,
a včas podle schválených zásad požádat. V minulých dnech byla ukončena spolupráce s p. Horákem a sdružení KELTOI, která měla být zaměřená na obnovu
a provozování keltského skanzenu. Bohužel smlouva nebyla dodržena a nyní opět přemýšlíme, co
s celým areálem. Proto bych Vás všechny chtěl požádat o případné návrhy a představy, jak toto krásné
místo nadále využívat. Návrhy můžete zasílat na moji e-mailovou adresu: mu.stejskal@letovice.net.
Pokračují i rekonstrukce a opravy komunikací, které mohou způsobit problémy občanům. Chtěl
bych se za tyto nepříjemnosti omluvit, ale opravdu to jinak nejde. O to lepší bude Vaše okolí po dokončení prací. Nově nastane i zvýšený provoz na ul. Tyršova způsobený stěhováním a později dočasným
fungováním mateřské školy. Zároveň chci všechny řidiče požádat o zvýšení pozornosti v tomto úseku.
A teď něco z kultury. Chtěl bych Vás všechny pozvat na rozloučení s létem – Ahoj, léto! Tato akce se
bude konat 27. 8. 2016 v areálu hasičské zbrojnice. Je připraveno mnoho akcí, mimo jiné přehlídka
vojenské techniky 1. světové války s polní varnou guláše, ukázka hasičské techniky, dětské divadlo se
představí s Veselou poutí s Jů a Hele, chystá se mnoho hudebních vystoupení, navštíví nás Vláďa Hron
a k závěru i Dalibor Janda. Mimo pódium bude probíhat autogramiáda hokejistů Komety Brno, různé
kulinářské umění s ochutnávkou a mnoho dalšího. Tak snad se všichni s prázdninami a létem rozloučíme důkladně a vesele.
Přeji všem krásný a teplý srpen, ať máte z čeho čerpat v pozdějších krátkých podzimních a zimních
dnech.
Vladimír Stejskal, starosta města

Výzva k podání návrhů na udělení čestného občanství města
V letošním roce slaví Letovice 80. výročí povýšení na město. U příležitosti tohoto významného výročí může zastupitelstvo udělit čestné občanství města.
Udělení čestného občanství města se řídí Pravidly pro udělení čestného občanství města Letovice,
která byla schválena na 9. zasedání zastupitelstva města dne 28. 4. 2016. Pravidla jsou zveřejněna na
www stránkách města www.letovice.net, odkaz městský úřad, vyhlášky, nařízení a sazebníky města.
Návrh na udělení čestného občanství města mohou podávat členové zastupitelstva města, členové rady města, komise rady města, občané, instituce, společnosti, spolky a další subjekty. Aby mohlo
zastupitelstvo města v letošním roce čestné občanství města udělit, musí být návrh na udělení čestného občanství města předložen písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Letovice do
31. 8. 2016.
Tímto vás upozorňujeme na možnost podat návrh na udělení čestného občanství města. Pokud víte
o někom, kdo by si zasloužil udělit toto nejvyšší vyznamenání udělované městem, můžete podat do
výše uvedeného termínu návrh. Upozorňujeme, že je zapotřebí podat návrh, který bude obsahovat
všechny náležitosti uvedené v pravidlech. Předložené návrhy budou projednány na zastupitelstvu
města.
Děkujeme za vaše návrhy.
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 30. 6. 2016 projednalo body dle následujícího
programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 28. dubna do 30. června 2016
Plán rozvoje města Letovice na období 2016 – 2023
Dispozice s majetkem města
Hospodaření města za období 1 – 5/2016
Závěrečný účet města Letovice za rok 2015
Vyhlášky města Letovice
Různé
Diskuse
Závěr

Rada města Letovice na své schůzi dne 12. 7. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola úkolů
Vystoupení vedoucích odborů
Dispozice s majetkem města
Správa bytových a nebytových prostor
Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
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

Pozvánka na projekt „Všechno o Evropě“ ve dnech 22. – 24. 9. 2016
Rádi bychom Vás pozvali na připravovanou akci Všechno o Evropě (program Evropa pro občany), která se uskuteční ve dnech 22. – 24. 9. 2016 v kulturním domě a na zámku Letovice, a na
kterou město Letovice obdrželo grant od Evropské komise ve výši 25.000 EUR. V rámci projektu
navštíví naše město přátelé ze Slovenska, Chorvatska, Polska, Maďarska a Německa, pro které
chystáme bohatý program. Součástí programu budou nejen různá diskusní vystoupení, přednášky
a debaty o aktuálních tématech Evropské unie, ale také kulturní vystoupení.
Projekt je zaměřen na posílení občanského vědomí o partnerství, odstranění jazykových, kulturních a sociálních bariér mezi národy. Jednotlivé aktivity programu jsou založeny na aktivním zapojení občanů, mezikulturním dialogu a jazykové rozmanitosti.
Dovolte, abychom Vás již v předstihu pozvali na zářijové setkání se zástupci našich partnerských
měst i na akce, které budou součástí tohoto víkendu.
Za město Letovice Vladimír Stejskal, starosta

Měšťanská škola v Letovicích 1906

Letovické náměstí před r. 1905

V letošním roce 2016 si Letovice připomínají další významné letopočty končící šestkou. V roce
1906, tedy před 110 lety, byla 8. října slavnostně otevřena nová budova měšťanské školy.
Foto: Občanská záložna v roce 1903
Málokterá obec na Moravě se domáhala zřízení měšťanské školy tak houževnatě jako Letovice v osmi letech žádala celkem čtyřikrát! Zřízení školy požadovaly všechny vrstvy obyvatel z Letovic i okolních obcí, protože jediná dostupná měšťanská škola v Boskovicích nepostačovala tehdejší všeobecné touze po vzdělání. První žádost podalo obecní zastupitelstvo 12. listopadu 1898
c. k. Okresní školní radě v Boskovicích a ta ji předala c. k. Moravské zemské školní radě v Brně.
Žádost podpořily mimo nově ustanovenou školní radu v Letovicích také všechny obecní výbory
v okolí. Proti zřízení české školy (i když se v jeho protestu říká, že se nejedná o otázku národnostní,
ale kdo ví?) se postavil tehdejší největší letovický poplatník Arthur Faber, majitel Továrny na tyl,
krajky a záclony, který v místní části Letovic Jindřichově na své náklady postavil roku 1886 jednotřídní, později trojtřídní školu německou (zrušena roku 1921). Svůj nesouhlas zrušil Arthur Faber
až po dlouhém vyjednávání s obecním zastupitelstvem, které mu přislíbilo stavbu nové silnice
z náměstí do Jindřichova mezi řekou Svitavou a železniční tratí, která by se vyhnula strmému zámeckému kopci, který působil při dopravě do Faberovy továrny velké problémy. Podání čtvrté
žádosti 15. listopadu roku 1904 předcházela písemná podpora hraběte Huga Kálnokyho, ke kterému byla za tímto účelem vyslána deputace obecního výboru. Jeho vyjádření přispělo k tomu,
že c. k. Moravská zemská školní rada povolila dle výnosu ze dne 14. července 1905 č. 12793 zřízení trojtřídní chlapecké školy měšťanské s českým jazykem vyučovacím a ustanovila pro tuto
školu místo ředitele a tři místa odborných učitelů.
Místní školní rada měla několik návrhů výstavby měšťanky, zvítězilo nadčasové řešení, které
navrhl tehdejší starosta a předseda školní rady Karel Synek, a to samostatně stojící budovu, ve
které by byla jak chlapecká, tak i dívčí měšťanská škola. K tomu bylo nutné zbořit na náměstí
dům č. 204, aby vznikl potřebný prostor pro stavbu školy a novou, dnešní Tyršovu ulici.

Schválením plánů 2. 12. 1904 se začalo s přípravami stavby budovy, která se nám v té podobě zachovala dodnes i s těmi dvěma
vchody – zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky. Aby se obě školy začaly
stavět současně, bylo nutné úřední martyrium zopakovat s tím, že
pro vyučování 1. a 2. třídy chlapecké měšťanské školy bude prozatím
sloužit I. patro a přízemí obecního domu. Prozatímním vedením školy byl pověřen Rajmund Vodička z Blanska, prvními učiteli byli Emanuel Janoušek, František Čuban a Antonín Ferulík. Arthur Faber s novými okolnostmi souhlasil s tím, že si vymínil pro Jindřichov veřejné
osvětlení, veřejné zdravotnictví a ještě splnění dalších podmínek.
Stavba budovy byla zadána staviteli Karlu Havlinovi z Boskovic, který
Karel Červinka, ředitel
poskytl největší slevy s tím, že veškeré stavební práce budou přednostně zadávány letovickým řemeslníkům. Stavba byla zahájena
4. září 1905, ale již 15. září stavební dozor zjistil, že se stavitel Havlina neřídí stavebními plány
a stavbu ošidil tím, že základy dělal méně hluboké a šetřil cementem! Po této zkušenosti dohlížel
na stavbu stavitel Julius Mackrle z Jevíčka, Havlinovi byla uložena náprava a ručení za kvalitu stavby po 10 let. Stavba byla dokončena v roce 1906 a zkolaudována 22. dubna 1907 a stála 82.000 zl.
V nové školní budově se 28. dubna 1906 prozatím začala učit jedna třída, 8. října byla slavnostně
ve školním roce 1906/1907 nová budova otevřena všem třem třídám chlapecké školy. Ředitelem byl jmenován Karel Červinka, učiteli Otakar Viktorín, Eduard Klimeš, Miloslav Mládek a katecheta Jan Šoupal. Měšťanská škola dívčí byla otevřena ve školním roce 1907/1908 a učitelský
sbor doplnili Marie Kyselá, František Andrle, Josefa Rosolová a P. Eduard Pecina.
V roce 1948 byly obecná a měšťanská škola sloučeny v Osmiletou střední školu Letovice, v roce
1960 změna na Základní devítiletou školu Letovice a od roku 1972 na Základní školu Letovice,
ale vyučování probíhalo (až na výjimky) stále ve dvou budovách – obecné a měšťanské školy.
Škola v původní podobě fungovala do roku 1980, kdy byla slavnostně 5. září otevřena nová
budova školy pro 27 tříd na ulici Komenského. Bývalá měšťanská škola na ulici Tyršově měla
pouze třídy prvního stupně. V letech 1993 – 2012 sídlilo v budově Biskupské gymnázium Letovice. Od roku 2011 slouží budova Městskému kulturnímu středisku Letovice – knihovně (oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a mládež) a Turistickému informačnímu centru. Součástí
knihovny je čítárna, knihovna pořádá pro veřejnost výstavy, přednášky, besedy, autorská setkání a nejrůznější soutěže. Uživatelé knihovny mají přístup k internetu a možnost kopírování.
Zázemí tam našly pěvecké sbory, Domeček – centrum pro rodiče a prarodiče nejmenších dětí
a další zájmové skupiny, město zde zvažuje zřídit i městské muzeum (památník).
V roce 2006 ke stému výročí postavení Měšťanské školy v Letovicích město Letovice zrenovovalo historickou budovu do původní podoby se štukovou výzdobou. Pouze dva vzrostlé stříbrné
smrky před pár lety nahradila parková úprava.
Je chvályhodné, že město o tuto krásnou budovu pečuje a že budova stále slouží ke vzdělávání občanů Letovic a jeho okolí, i když trochu v jiné podobě.
Použitá literatura: Červinka Karel, Kronika měšťanských škol v Letovicích. 1908.
Text: Karel Synek, foto: upravil Petr Švancara

MKS LETOVICE
KULTURNÍ DŮM

Koncert jazz

Trio Křišťan – Török – Slavík
Pátek 2. září 2016 ve 20.00 hodin
Sál ZUŠ Letovice
•

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

Divadlo

Shirley Valentine
Pátek 9. září 2016 v 19.00 hodin
VYPRODÁNO
•

Beseda Český rozhlas Brno

Toulky českou minulostí
Čtvrtek 15. září 2016 v 18.00 hodin

Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů
jsou určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele
průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů
a držitelů ZTP a ZTP/P na základě předložení průkazu). Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 7 dní před konáním akce.

Letovice – město, které mám rád

V srpnu jsme pro Vás připravili:

Spadla do propasti
aneb Jak to bylo s macechou

Promenádní koncert

Rockfór
Neděle 14. srpna 2016 od 16.00 hodin
Masarykovo náměstí
Vstup volný
•

Ahoj, léto!
Sobota 27. srpna 2016 od 13.00 hodin
Areál hasičské zbrojnice
LOUDADLO s Jů a Hele, Trio Jitka Šuranská,
AKCENT, Pavol Seriš v One Man Show,
The Firaballs, Vláďa Hron s Lucií Černíkovou,
Dalibor Janda a Jiřina Anna Jandová s kapelou,
světelná show skupiny GONFANON

Vstupné: 100,– Kč / děti do 15 let zdarma
•

Letní kino – Biograf láska
29. 8. 2016 – Padesátka
Vstupné: 50,– Kč
30. 8. 2016 – Jak básníci čekají na zázrak
Vstupné: 80,– Kč
Začátky představení ve 20.30 hodin
Zámek Letovice – nádvoří u jízdárny

Připravujeme:
Beseda – Bohuslav Kuda

Letovice, náš domov
Pátek 2. září 2016 v 19.00 hodin

•

Výstava fotografií - vernisáž
Pátek 16. září 2016 v 18.00 hodin
•

Divadlo

Neděle 18. září 2016 v 19.00 hodin
Jasinovské divadýlko
•

„Čaje o páté“
Pátek 30. září 2016 v 17.00 hodin
Večer s tancem a poslechem
Kunštátské dechovky

Pozvánka na besedy
Letovice, náš domov
Jedná se o nový projekt, cyklus besed (září – prosinec) s promítáním a tématikou Letovic. Dozvíme se spoustu zajímavostí z nejstarší historie po
současnost; i ty, které doposud nikde nebyly publikovány. Virtuálním průvodcem naším městem
bude pan Bohuslav Kuda. S ním budeme moci nahlédnout opět nejen do zapomenutých zákoutí
Letovic, podívat se na naše město očima jiných
lidí, nahlédnout na životy lidí, osobností, které zde
žily a zanechaly menší anebo velký otisk své duše.
Besedy se budou konat v těchto termínech:
2. září od 19.00 hodin, 5. října, 16. listopadu
a 9. prosince od 18.00 hodin v Kulturním domě
v Letovicích.
Těšíme se na Váš zájem a na setkání s Vámi.
Jana Trubáková a Bohuslav Kuda

KNIHOVNA

Turistické informační centrum

Oddělení pro dospělé

MKS Letovice
Tyršova 2, 679 61 Letovice

Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovna@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna
Výpůjční doba: Pondělí 9.00 –12.00, 13.00 –16.00
Úterý 12.00 –16.00, Pátek 9.00 –12.00, 13.00 –18.00

•

®

CESTUJEME ČESKEM
Výstavka knih
•

„HLAVOU I RUKAMA“
Prezentace studentů
Masarykovy střední školy Letovice.
Výstava je přístupná po celý červenec a srpen
v prostorách čítárny knihovny.
•

ČERNOBÍLÉ VZPOMÍNÁNÍ
Výstava fotografií Petra Švancary v prostorách
chodby knihovny je k vidění po celé prázdniny
v otevírací době
Turistického informačního centra.

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

•

OTEVÍRACÍ DOBA
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH:
Úterý, čtvrtek: 8.00 – 12.00 hodin
•

Prázdninová nabídka:
V otevírací době dětského oddělení si můžete
přijít zahrát tyto hry: Activity, Bang!,
Bílé historky, Carcassonne,
Černé historky – klasické a středověké,
Česko – otázky a odpovědi, Sabotér, Scrabble,
Tangram, Tučňáci na ledu a další.

Otevírací doba:
1. ČERVNA – 15. ZÁŘÍ:
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin
Sobota – Neděle:
9.00 – 13.00 hodin
tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.cz
TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný internet, kopírování (max. formát A3), černobílý a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických map a cyklomap, turistických známek, turistických vizitek, turistických magnetek, prodej publikací o Letovicích a mikroregionu Letovicko, prodej Letovického
zpravodaje, informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí, tipy
na výlet, informace o dopravě, stravovacích
a ubytovacích možnostech v regionu, přehledy kulturních a sportovních akcí, rezervace a předprodej vstupenek na vybrané akce, průvodcovské služby. Informace
a propagační materiály jsou poskytovány
zdarma.

Přijďte se rozloučit s létem
Poslední sobota v srpnu je věnována rozloučení s létem. Ale bude to veselé loučení s hudbou,
zábavnými historkami v brněnském hantecu a třeba i s kouzly.
V sobotu 27. 8. 2016 se kluci i muži mohou těšit na ukázku vojenské techniky z období 1. světové
války s přehlídkou; svou zásahovou techniku také předvedou letovičtí hasiči. Je připraven bohatý doprovodný program pro děti, stejně jako občerstvení pro mlsné jazýčky. Tři výtvarné dílny budou jistě
vítanou zábavou nejen pro děti a mládež.
A nač se můžete těšit? Například na dětské divadlo LOUDADLO s televizními postavami Jů a Hele,
na Pavla Seriše v One Man Show. Na lidovou notu zazní hudba Tria Jitky Šuranské, odpolední čas nám
zpestří skupina AKCENT. A možná nás všechny roztančí rock´n´roll band FIRE BALLS. Na letošním narozeninovém turné Vládi Hrona zazpívá čerstvý padesátník Vláďa Hron s Lucií Černíkovou, které ve
večerních hodinách vystřídá Dalibor Janda s dcerou Jiřinou Annou Jandovou.
Součástí programu bude také vyhlášení vítězů fotografické soutěže Letovice – město, které mám
rád. Světelná show Divadelní a šermířské společnosti GONFANON ze Svitávky ukončí symbolicky jak
období léta a volných dnů, tak naši akci Ahoj, léto!
Více informací na obálce tohoto Letovického zpravodaje.

Výzva veřejnosti o zápůjčce
obrazů pro výstavu
Letovice v obrazech
V podzimním období letošního roku
bychom rádi v horním sále kulturního domu
uspořádali výstavu obrazů výtvarníků
z Letovic a blízkého okolí
– Letovice v obrazech.
Chtěli bychom vystavit obrazy například
pana Daňka, Párala, Novohradského,
Chloupka, Illy a jiných výtvarníků.
Obracím se proto znovu na Vás, širokou
veřejnost, o spolupráci. Prosím o informaci
o možné zápůjčce obrazů pro tuto výstavu.
Termín zápůjčky obrazů – konec září,
výstava bude zahájena 21. 10. 2016,
potrvá do 16. 11. 2016.
Jana Trubáková

Jana Trubáková

GALERIE DOMINO
Vás srdečně zve
na prodejní výstavu

OBRAZŮ, KERAMIKY
A UPOMÍNKOVÝCH
PŘEDMĚTŮ
(obrazy žijících i nežijících autorů
za výhodné ceny),
která bude přístupná

do neděle 14. srpna 2016
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin,
So 9.00 – 11.00 hodin,
Ne 14.00 – 17.00 hodin
Galerie DOMINO, Havírna 55
(u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice
www.galeriedomino.cz

Letovická benátská noc – 16. 7. 2016

Srpen
14.00 hodin

Prohlídky historické lékárny v klášteře Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538

4.

14.00 – 16.00 hodin

Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538
14.00 a 15.00 hodin

Prohlídky historické lékárny v klášteře Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538
14.00 – 16.00 hodin

Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538

6.

20.00 hodin

7.

8.00 – 12.00 hodin

Taneční zábava – hraje ARCUS, areál hasičské zbrojnice SDH Letovice, tel.: 516 474 102
Burza a prodejní trh, zámek Letovice, tel.: 728 880 298
14.00 hodin

Prohlídky historické lékárny v klášteře Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538

11.

14.00 – 16.00 hodin

Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538

13. – 14.

10.00 hodin

Srandaregata, vodní nádrž Letovice, informace: 516 803 350

13.30 hodin

Hasičská soutěž mužů a žen o putovní pohár SDH Letovice, areál hasičské zbrojnice SDH
Letovice, tel.: 516 474 102

14.

16.00 hodin

Promenádní koncert – Rockfór, Masarykovo náměstí, tel.: 516 474 422, 739 396 535
14.00 hodin

Prohlídky historické lékárny v klášteře Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538

18.

14.00 – 16.00 hodin

20.

20.00 hodin

21.

Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538
Taneční zábava – hraje I.U.CH., areál hasičské zbrojnice SDH Letovice, tel.: 516 474 102
Restaurant Day, Masarykovo náměstí, pořádá PaLetA, tel.: 776 347 919
14.00 hodin

Prohlídky historické lékárny v klášteře Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538

25.

14.00 – 16.00 hodin

Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538
13.00 hodin

27.

Ahoj, léto! – rozloučení s prázdninami, areál hasičské zbrojnice SDH Letovice,
tel.: 516 474 422, 739 396 535

29. – 30.

21.00 hodin

Biograf Láska – letní kino, zámek Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

Pec nám stojí!
V přírodní zahradě MŠ Komenského vyrostl další zajímavý prvek, kterých
zahrada za dva roky svého pozvolného rozkvětu nasbírala za pomoci rodičů
i přátelsky nakloněných partnerů již několik: vyvýšené záhonky, bylinkovou
spirálu, průhledný kompost, vrbový tunel... Ve čtvrtek 16. června 2016 jsme za pomoci Mgr. Aleny
Uhříčkové, lektorky Lipky, stavěli zahradní pec. V rámci semináře nám vysvětlila a obrazovým materiálem doložila možnosti zahradní pece. Za pomoci učitelek si v ní děti budou moci vyzkoušet upéct
chlebánky, štrůdlíčky nebo malé pizzy podobně jako kdysi jejich babičky a prababičky, které si musely
umět poradit s kamny, protože ještě žádné trouby ovládané knoflíky neexistovaly. Při stavbě pece
asistovaly nejen maminky a babičky, ale podstatnou pomocí přispěly i děti, které pečlivým šlapáním
bosýma nohama i rukama promíchávaly hlínu se slámou a ještě za to byly chváleny. Uznání si zaslouží
pan Martin Leinveber, který postavil pod pícku sokl. Velké poděkování patří rovněž Keramice Letovice, která nám dodala hlínu, z níž pícka vyrostla jako z vody.
První zatopení v peci plánujeme až po prázdninách, do té doby musí pícka důkladně vyschnout. Už
se těšíme, až se bude zahradou linout vůně vlastnoručně upečeného jablečného štrůdlu.
Text a foto: Romana Korbářová
Projekt podpořili:
Město Letovice,
Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí

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

DOMEČEK
www.materske-centrumdomecek.webnode.cz

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

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

Taneční skupiny VO CO GOU
Rozpis zkoušek Taneční skupiny VO CO GOU ve školním roce 2016/ 2017
Přípravka
- předškolačky od 5 let + 1. třída
- vedoucí Kamila Nováková
- čtvrtek 15.00 – 16.30 hodin
- tělocvična Tyršova 2
VO CO GOU I.
- 2. – 3. třída
- vedoucí Renáta Bulová
- pondělí 14.30 – 16.00 hodin
- kulturní dům
VO CO GOU II.
- 4. – 5. třída
- vedoucí Magdaléna Křížová

- úterý 14.30 – 16.00 hodin
- kulturní dům
VO CO GOU III.
- 6. – 8. třída
- vedoucí Dagmar Procházková,
Eva Jurnečková, Vendula Šmídlová
- čtvrtek 16.30 – 18.00 hodin
- tělocvična Tyršova 2
VO CO GOU IV.
- od 9. třídy
- vedoucí Barbora Ondráčková, Radka Kšicová
- úterý 16.30 – 18.00 hodin
- kulturní dům

Tančíme pro radost!
Děvčata z mažoretkových skupin VO CO GOU to i ve druhé polovině školního roku pěkně roztančila.
V plesovém období zdobila bály svými vystoupeními nejstarší skupina děvčat. Tančily například
v Knínicích, ve Vážanech u Boskovic, v Kozárově, v Míchově i v našem městě.
V únoru se všechny skupiny, kromě přípravky, zúčastnily soutěže O pohár města Kunštátu a nutno
říct, že se všechny umístily na medailových pozicích.
Březen začal soutěží O brněnskou dračici, kde se dívky ve velké konkurenci prosadily také a odjížděly z Brna s medailemi kolem krku.
V máji dostala skupina VO CO GOU III. příležitost zatančit si ve spřáteleném městě Chelmno v Polsku. Tento zájezd se děvčatům velice líbil. Prohlédli jsme si s průvodci město Chelmno i město Toruň,
v praxi jsme získali základy twirlingu (moderní „mažoretkování“, při kterém se využívá více gymnastiky a obtáčení hůlky kolem různých částí těla) a zatančili jsme jako hosté na místní soutěži. Ve stejném termínu skupiny VO CO GOU I. a VO CO GOU II. tančily na lampionovém průvodu při příležitosti
vzpomínkové slavnosti.
Na konci května nám opět vyšlo krásné počasí a na jubilejní 10. nesoutěžní přehlídku přijelo několik mažoretkových skupin z blízka i z větší dálky, které se svými představeními vytvořily barevné a příjemné nedělní odpoledne.
Abychom nevyšli z pohybu, tančilo se ještě na Historickém jarmarku, který byl i s průvodem a večerním překvapením v podobě tance se svítícími hůlkami v režii nejstarší skupiny VO CO GOU III. a za týden opět na stejném místě, ale s vystoupením flashmob (mažoretky v civilu a nenápadný tanec mezi
lidmi, který se změní ve velkou tančící skupinu), který byl překvapením pro návštěvníky BiGy Festu.
V průběhu června si skupiny VO CO GOU II. a VO CO GOU III. zajely do Městečka Trnávky, kde předvedly svůj um na Mezinárodním fotbalovém turnaji a závěr sezóny byl pro všechny skupiny Promenádní koncert společně s Velkým dechovým orchestrem na náměstí.
Na příští školní rok se nám už diář s předtančeními pomalu plní, tak nám držte palce, ať to děvčatům stále tak skvěle tančí!
Za všechny vedoucí mažoretkových skupin VO CO GOU Barbora Ondráčková, foto: Radek Hanskut

Taneční skupiny VO CO GOU Letovice

SVČ Letokruh
Krasojízda byla jízda
1. 6. 2016 se v sále MKS v Letovicích uskutečnil už 4. ročník Krasojízdy. Svým
vystoupením tak ukončily svoji činnost kroužky střediska volného času Letokruh Letovice. Děti zde představily veřejnosti výsledky své činnosti v kroužcích. Některé kroužky vystavovaly svoje výrobky, jiné vystupovaly naživo přímo v sále a ty, které se na pódium nevešly, představily svoji činnost formou videoprojekce. V letošním
roce byla Krasojízda současně i pozvánkou, a to nejen na prázdninová dobrodružství s Letokruhem,
ale také do nových prostor Letokruhu na ulici Tyršova, které děti přivítají už s příchodem nového školního roku. Kromě nové budovy Letokruhu se děti mohou těšit na velmi pestrou nabídku kroužků. Nabídku obohatí spousta novinek, například Cvičení na míčích, Cvičení pro maminky s hlídáním dětí,
Gymnastika a Minecraft s Davidem, Rugby, Youtubeři, Máme rádi zvířata, Garden Fun aneb zahrada
není jen nuda, Historický kroužek, Fotografický kroužek, Inline brusle, Šachy, Hrátky s hudbou, Flétna,
Kytara a ukulele, Klávesy, Pat a Mat, S vařečkou kolem světa, Chovatelé. Na všechny se moc těšíme
v novém školním roce. Zápis do kroužků bude probíhat opět online přes aplikaci Můj Letokruh nebo
v kanceláři Letokruhu na nové adrese, a to od pondělí 5. 9. 2016 od 14 hodin.

Zlatý list Hodonín
Po vítězství v oblastním kole přírodovědné soutěže Zlatý list, která se konala začátkem května v Letovicích a pořádal ji Letokruh Letovice, postoupila šestice dívek z páté třídy ZŠ Komenského v Letovicích
ve složení Barbora Veselá, Julie Kaderková, Markéta Brožková, Kristýna Brožková, Anežka Beránková
a Marie Creber do krajského kola v Hodoníně. Krajské kolo pořádalo Hnutí brontosaurus a v silné konkurenci se děvčata z Letovic, která si dala soutěžní název Kopretiny, rozhodně neztratila. Domů si odvezla krásné třetí místo a spoustu zážitků. Obrovská gratulace.

Prázdninový provoz v Letokruhu
V období letních prázdnin budou v Letokruhu Letovice probíhat příměstské tábory. Provoz pro veřejnost v kanceláři Letokruhu bude po celou dobu prázdnin ve všední dny 8 – 11 hodin a 12 – 16 hodin.
V tomto čase pro vás budeme i na telefonu 516 474 170 a mailu info@svcletovice.cz. Na příměstské tábory, které mají ještě volnou kapacitu, se po předchozí domluvě můžete přihlašovat i v době prázdnin.
Všem dětem přejeme prázdniny plné zážitků, kamarádů, sluníčka a dobrodružství.
Text: Zuzana Musilová, foto: Marek Chládek

Za poznáním Jeseníků
Za poznáním Jeseníků se vydali účastníci zájezdu z řad Nového sdružení ZP v Letovicích, které bylo
na pořadu v polovině měsíce června. Měli možnost poznat řadu krásných míst největších moravských
hor a seznámit se s jejich historií. Vlastivědné muzeum v Šumperku bylo první zastávkou za poznáním. Úvodní sály přírodovědné expozice jsou věnovány přírodě Šumperska a částečně také Jesenicka. Historické části muzejní expozice patří nejvýznamnějším regionálním archeologickým nálezům.
Tragédii zdejšího kraje dokonaly především neblaze proslulé čarodějnické procesy, kterým je věnována část výstavy. Nejtypičtějším regionálním řemeslům, jako je sklářství, hutnictví, železářství nebo keramická výroba se věnuje další část výstavy. Jiný náhled do historie měli na zámku ve Velkých Losinách, kde si účastníci zájezdu prohlédli expozici tzv. nízkého zámku. Představuje rokokové pokoje vybavené původním historickým nábytkem. Součástí prohlídky jsou také dvě koupelny z konce 19. století a počátku 20. století, které sloužily Liechtensteinům. V dalších šesti místnostech zámecké galerie
jsou instalovány cenné obrazy, sochařské i uměleckořemeslné práce ze sbírek velkolosinského zámku.
Ve Vrbně pod Pradědem, účastníci opět nahlédli do historie, ale tentokrát do sklářské. Zde navštívili sklářskou huť Tomi, kde vyrábějí repliky historického skla a sklárnu Jakub, která se specializuje na
výrobu skla podle způsobů zpracování ve středověku.
Dále již cesta vedla do přírody na území Hrubého Jeseníku, která byla kvůli přírodnímu bohatství
a jeho zachování vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí Jeseníky. Karlova Studánka byla prvním místem putování horskou krajinou. Leží na místě původně železářské osady na východní straně Pradědu,
nejvyšší hory Moravy a Jeseníků. Jedná se víceméně o velký lázeňský areál s mnoha původně lázeňskými domy. Dnes se zde léčí zejména nemoci dýchacích cest. Poslední zastávkou byla návštěva Lázní
Jeseník. Jsou zasazeny do malebné krajiny nad městem Jeseník. Využívají příznivé klimatické podmínky a léčebnou sílu zdejších pramenů, objevenou legendárním „vodním doktorem“ Vincenzem Priessnitzem. I nové sdružení využilo nový přírodní Balneopark v areálu lázní. Jednotlivé procedury vodní
terapie, zde využívají prvky tradiční Priessnitzovy metody léčby studenou vodou.
A to byl závěr vydařeného zájezdu za zdravím za podpory JmK. K celkové spokojenosti i dobré náladě přispělo krásné prosluněné počasí.
Text a foto za výbor NSZdP Bořivoj Rašovský

Studánka ve Zboňku
V roce 2015 se začal Osadní výbor zajímat
o osud studánky, která se nachází pod lesem
za mostem u železnice ve Zboňku. Studánka
byla ve velmi špatném stavu a dlouhá léta se
o ni nikdo nestaral, a tak jsme se rozhodli tento
stav změnit.
Požádali jsme o pomoc vedoucího odboru
životního prostředí na Městském úřadě v Letovicích a začalo jednání. Zjistilo se, že studánka
bohužel není ve vlastnictví města, ale Českých
drah, a proto ji ani MěÚ nemůže opravit. Výsledkem jednání mezi MěÚ a ČD bylo, že ČD přislíbilo oslovit vhodnou firmu, která zajistí opStudánka 2015 ravu studánky a také financovat tuto opravu.
V lednu letošního roku se tak stalo a nyní se můžeme kochat pohledem na krásně opravenou
studánku.
Nyní ještě probíhají jednání ČD s MěÚ o převod této studánky do vlastnictví města Letovice, které
by se po té dále staralo o studánku.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci této záslužné akce.
Za Osadní výbor Zboněk a Klevetov Martina Randulová

Studánka 2016

Letní měsíc srpen nabídne krásná letní souhvězdí
Právem řekneme o srpnu, že je letním měsícem, protože celý náleží letnímu období. Pro zajímavost si všimněme výrazného mlhového pásu, který se táhne napříč celou hvězdnou oblohou přibližně
od jihu k severu. Na otázku, co je vlastně Mléčná dráha, lze odpovědět, že se jedná o zářící pás milionů
hvězd naší vlastní Galaxie. Pouhým okem hvězdy jednotlivě nerozlišíme. Ze střední Evropy je Mléčná
dráha dobře viditelná v letních měsících. Astronomové označují názvem Mléčná dráha celou naši
Galaxii. V tomto zářícím pásu nalézáme řadu souhvězdí, z nichž můžeme jmenovat od jihu přes zenit
k severu souhvězdí Střelce, Štítu, Orla, Šípu, Delfína, Labutě, Ještěrky, Kasiopeji a Persea.
Soustředíme se na jedno zajímavé a krásné letní souhvězdí s názvem Orel (lat. Aquila). Orel je malé
souhvězdí ležící pod souhvězdím Labutě. Významným objektem souhvězdí je nejjasnější hvězda s názvem Altair (arabsky „letící orel“). S hvězdami Vegou a Denebem tvoří letní trojúhelník. Altair má jasnost 0,8 mag a je vzdálen 17 ly. Významné jsou také hvězdy Alshain a Tarazed v blízkosti nejjasnější
hvězdy. Tarazed je obří proměnná hvězda. Svou jasnost mění velmi pravidelně v době jednoho týdne.
Další hvězdy v Orlu jsou méně jasné. Při pozorování souhvězdí zvedneme hlavu nad jižní bod. Krátká
báje vypráví o tom, jak bohové na Olympu popíjeli nektar. Plné poháry nektaru jim roznášel syn trojského krále Ganymedes, kterého nejvyšší bůh Zeus v podobě orla unesl na Olymp. Také Řekové si ve
vlastní obrazotvornosti představovali orla s Ganymedem ve skupině letních hvězd.
Od souhvězdí Orla přejdeme ke Slunci, které víc než před měsícem zažilo slunovrat. To se pochopitelně projevuje ve zkracování dne a snížení hodnoty slunečního azimutu. 1. 8. Slunce vyjde v 5:30 h
a zapadne ve 20:42 h. Dne 31. 8. vyjde v 6:14 h a zapadne v 19:45 h SELČ. Během srpna se den značně
zkrátí, a to o 1 h 41 min. Také azimut klesne ze 119º na 104º (o 15º). Do znamení Panny Slunce
vstoupí 22. 8. v 18:38 h SELČ. V srpnu si však slunečních paprsků ještě dost užijeme.
Protože naši přirozenou družici Měsíc můžeme podle podmínek pozorovat téměř denně, je vhodné uvést údaje o jeho fázích. Nejdříve nastane nov 2. 8. ve 23:00 h, první čtvrt 10. 8. ve 2:00 h, úplněk
18. 8. v 11:00 h, poslední čtvrt 25. 8. v 6:00 h SELČ. Nejvíce se Měsíc vzdálí od Země 10. 8. ve 2:00 h
(404 301 km) a k Zemi se přiblíží 22. 8. ve 3:00 h (367 023 km).
Také nás zajímají konjunkce Měsíce s planetami: 12. 8. ve 4:00 h s Marsem a téhož dne ve 14:00 h
se Saturnem. Důležitým astronomickým úkazem na obloze bude určitě seskupení Marsu a Saturnu
s Antarem (nejjasnější hvězda v souhvězdí Štíra) 24. 8. v 19:00 h a toto seskupení bude viditelné až do
konce září. Tento jev pozorujeme večer na jihozápadě blíže k obzoru. Dne 12. 8. v 15:00 h nastane
maximum meteorického roje Perseid.
Nelze zapomenout na polohy planet na srpnové obloze. Nebude možné pozorovat planety Merkur a Venuši.
Podobně se nám skryje naše největší planeta Jupiter. Večer nad jihozápadním obzorem budou zářit planety Mars
(ve Štíru) a Saturn (v souhvězdí Hadonoše). Planetu Uran
v souhvězdí Ryb pozorujeme kromě večera po celou noc,
podobně to platí o planetě Neptun (ve Vodnáři).
Za připomínku stojí jednání Mezinárodního astronomického kongresu v Praze dne 24. 8. 2006, kdy astronomové rozhodli, že Pluto již není planetou, ale planetou trpasličí. Připomínáme 10. výročí této významné změny v seznamu planet sluneční soustavy.
Jaroslav Chloupek
Souhvězdí Orla

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO ZDRAVÍ

ZA KRÁSAMI POLABÍ
VE ČTVRTEK 1. ZÁŘÍ 2016
PROGRAM ZÁJEZDU BUDE:
- ZÁMEK CHLUMEC NAD CIDLINOU
- NÁVŠTĚVA LÁZNÍ PODĚBRADY:
PLAVBA LODÍ,
JÍZDA LÁZEŇSKÝM VYHLÍDKOVÝM VLÁČKEM,
PROCHÁZKA LÁZEŇSKOU KOLONÁDOU
ODJEZD AUTOBUSU BUDE:
5.15 hodin – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
5.20 hodin – BYTOVKY
5.25 hodin – TYLEX
5.30 hodin – PRAŽSKÁ
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY OD PONDĚLÍ 1. 8. 2016
U B. SOUKUPOVÉ NA TEL.: 516 481 218 – DPS
ZÁJEZD SE KONÁ ZA PODPORY JMK
www.novesdruzenizp.cz

KINEMATOGRAF PAVLA ČADÍKA
Letní kino na koupališti
uvede
v úterý 23. 8. 2016 a ve středu 24. 8. 2016
ve 20.30 hodin

TO NEJLEPŠÍ
Z FILMOVÉ KLASIKY
Diváci si přímo na místě vyberou z několika
filmových titulů ten,
který chtějí ten večer zhlédnout.
Před hlavním filmem bude uveden krátký film
z historické akce ve městě Letovice
v roce 1970.

Srdečně všechny zveme na

5. setkání rodáků
a přátel vesnice Kladoruby,
které se uskuteční

v sobotu 20. srpna 2016
Program:
ve 14.00 hodin – mše svatá v areálu hřiště
od 15.00 hodin – výstava o zemědělství,
prohlídka obecních kronik, možnost svézt se
vesnicí bryčkou, jídlo našich babiček
od 16.00 hodin – k tanci a poslechu hraje
letovická kapela Špunt,
bohaté občerstvení, tombola
Vstupné: 50,– Kč

Sbor dobrovolných hasičů Letovice pořádá
V sobotu 6. 8. ve 20.00 hodin
v areálu zbrojnice

TANEČNÍ ZÁBAVU
Hraje hudba ARCUS
Bohaté občerstvení zajištěno
Vstupné: 50,– Kč
•
V neděli 14. 8. ve 13.00 hodin

HASIČSKOU SOUTĚŽ MUŽŮ
nad 35 let o putovní pohár SDH Letovice
a soutěž mužů a žen o putovní pohár 4 sborů
Soutěž se skládá z požárního útoku
a pivní štafety
Vstup zdarma, k dobré náladě bude hrát
DJ MIK
•
V sobotu 20. 8. ve 20.00 hodin
v areálu zbrojnice

TANEČNÍ ZÁBAVU
Hraje skupina I.U.CH.
Bohaté občerstvení zajištěno
Vstupné: 50,– Kč
•
V sobotu 27. 8. pořádá MKS od 13.00 hodin

Jde o retro večer, kdy se promítá z klasického
35 mm filmu a diváci si mohou prohlédnout
dobovou promítací techniku,
která byla používána i po celá léta existence
městského kina v Letovicích.

Přijďte se pobavit do areálu hasičské zbrojnice

Vstupné dobrovolné.

Na všechny akce vás zvou hasiči Letovice

„AHOJ, LÉTO!“

Fan-club „BOP Křetínka“

PROVOZ
na minigolfovém hřišti
v Letovicích

SRPEN
PONDĚLÍ – NEDĚLE:
10.00 – 20.00 HODIN

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin

Mimo výše uvedenou dobu je služba stomatologické LSPP zajištěna v Úrazové nemocnici Brno,
Ponávka 6, tel.: 545 538 111 – ve všední dny od 17.00 do 7.00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

Služby lékařů
5. 8.
12. 8.
19. 8.
26. 8.

Nepřítomnost
Dr. Šafránek
8. – 19. 8.
Dr. Kratochvílová
25. 7. – 12. 8.
Dr. Striová
5. 8. a 19. 8.

Dr. Šafránek
Dr. Bajerová
Dr. Kratochvílová
Dr. Striová

Služby lékařů také na
www.mudrsafranek.cz
Zastupuje
Dr. Striová, Dr. Kratochvílová (mimo 8. – 12. 8.)
Dr. Striová, Dr. Šafránek (mimo 8. – 12. 8.)
Dr. Šafránek, Dr. Kratochvílová (mimo 5. 8.)

Pohotovostní službu v uvedené dny (pátky) konají lékaři ve svých ordinacích do 15.30 hodin
Od 17.00 hodin denně, o víkendech a svátcích je lékařská služba první pomoci sloužena
nepřetržitě v nemocnici Boskovice.

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.

Křetínka CUP 2016 – 6. ročník
Závody dračích lodí
„Letos poprvé vše v jednom místě“

20. 8. 2016

Vodní nádrž Křetínka

Pořádá: Obec Lazinov, Torrsen Sports s.r.o. ve spolupráci s TenDragons.cz s.r.o.
www.lazinov.cz

Štěňata hovawarta s PP
12. července se naší feně Najra Gasko Prim narodila štěňata – 6 feneček
a 4 psi, nabízím hodným a starostlivým lidem k prodeji. Rodiče výborných
výsledků při bonitaci; otec – Heineken Šededab, vítěz mnoha domácích
i mezinárodních soutěží s řadou pracovních zkoušek.
Předpoklad jedinečných povahových vlastností a dokonalého exteriéru.

Kontaktní telefon: 736 473 736

Hledám

Koupím

ke koupi rodinný dům
v Letovicích
nebo v okolí do max. 20 km.

byt v Letovicích,
spěchá, nabídněte prosím.

Tel.: 721 332 622

Tel.: 774 193 566

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

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

Bezdrátový internet
(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.
Tarif
Down / Up (Mb / s)
Nano B300
5/1
300 Kč
Nano B400
10 / 2
400 Kč
Nano B500
15 / 5
500 Kč
Nano B600
18 / 5
600 Kč
Nano B650
20 / 5
650 Kč
Cena s DPH za měsíc.
Další informace na www.ign.cz
tel.: 733 110 863 Ing. Bronislav Lebiš
tel.: 605 830 328 Ing. Zdeněk Lebiš

Nabízíme brigádu
- výroba palivového dřeva,
preferujeme dlouhodobou spolupráci.
Zkušenost práce s pilou a ŘP
VÝHODOU.
Odměna dle odvedené práce.
Místo Rozhraní.

Tel.: 732 698 186
LINKA DŮVĚRY BLANSKO

AGROCENTRUM OHRADA VÍSKY
Vás zve na již
TRADIČNÍ
DOŽÍNKOVOU SLAVNOST
okresu Blansko

tel.: 516 410 668, denně 7.00 – 22.00 hodin

dne 28. 8. 2016 od 14.00 hodin

LINKA DŮVĚRY BRNO

• pestrý program zajištěn

tel.: 608 902 410, denně 9.00 – 21.00 hodin
Cena hovoru dle tarifu operátora volajícího.

• bohatá tombola

Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice,
příspěvková organizace. IČO: 43420982, adresa redakce: MKS Letovice, Nová 71/1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437,
e-mail: info@mks-letovice.cz. Šéfredaktor Mgr. Jana Trubáková. Redakční rada ve složení: Pavla Bartáková, Renata Daňková, Mgr. Renata
Kostlánová, Ing. Jaroslava Konůpková, Kateřina Bartášková, Karel Synek, Petr Švancara, Ing. Marek Chládek. Foto titulní strany Petr Švancara.
Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice 27. 7. 2016 č. 8/2016. Cena 10,– Kč. Uveřejněné názory nemusí být shodné s názory redakce
a vydavatele. Za obsah odpovídá vydavatel, za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci vydavatel neodpovídá.
Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje č. 9/2016 bude 12. 8. 2016. Fotografie: archiv redakce.

Tisk DTP centrum, v.o.s. SVITAVY • www.dtpcentrum.cz

27. 8. 2016
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