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Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem
přejeme novomanželům, kteří v měsíci červnu uzavřeli sňatek:
Vladimír Antl, Lhota Rapotina – Kristýna Grünová, Okrouhlá
Tomáš Richter, Chrastová Lhota – Jana Andrlíková, Letovice
Tomáš Parolek, Letovice – Lenka Smejkalová, Letovice
Josef Šplíchal, Vítějeves – Petra Brychtová, Vítějeves

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci červnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Ludmila Podivínská
Ludmila Janoušková
Milan Dvořák
Libuše Brožková
Zdeněk Kučka
Eliška Konečná
Ilona Doskočilová
Marie Hladilová
Josef Kalas
Miroslav Doskočil
Pavel Havelka
Antonín Novotný
Ludmila Poláčková

Věra Hubáčková
Miloš Novák
Marta Tintěrová
Pavla Staňková
Vlasta Tenorová
Zdeňka Olšanová
František Doležal
Libuše Šticová
Jarmila Hladilová
Libuše Svobodová
Věra Adamová
Jaroslava Hejlová
Bohumil Kocina

Milan Řehoř
Květoslava Řezníková
Emilie Kosičková
Vojtěch Parolek
Věra Striová
Milada Chábková
Anna Štěrbová
Ludmila Hoderová
Marie Čechová
Zdeněk Vykydal
Jaroslav Fadrný
Věra Šrámová

V měsíci červnu oslavila významné životní jubileum – 90 let – paní Vlasta Kudynková, Letovice, Podlesí. K tomuto krásnému jubileu jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města, za SPOZ
paní Věra Jílková.
„Jako růže ať vždy kvete úsměv na tvé tváři,
radostí ať stále Tvoje oči září …“
Ke krásnému jubileu – 90 rokům Ti maminko přeji hodně štěstí
a pevné zdraví.
Dcera Vlasta s rodinou
Další jubilantkou, která v měsíci červnu oslavila – 90 let – je paní Dagmar Lingerová, Letovice, J. Haška.
K tomuto významnému životnímu jubileu jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města
a za SPOZ paní Anežka Ježová.
Oběma jubilantkám srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Procházka Jiří, J. Haška, ve věku 85 let
Kaderka Vladimír, Chlum, ve věku 59 let
Dušilová Božena, Bezručova, ve věku 83 let
Čest jejich památce!

OKÉNKO STAROSTY
Než jsme se nadáli, máme půl prázdnin za sebou. Někteří už mají po zasloužené dovolené, jiní se na ni teprve chystají. V obou případech pak všichni načerpáme nové síly a s elánem nastoupíme opět do pracovního procesu. Pořád jsme
však v období letních karnevalů, grilování a jiných akcí venku v přírodě. Hlavně
musíme užít sluníčka a připravit se na dlouhé podzimní a zimní večery.
Určitě se najdou i tací, kteří už prosívají mouku na další ročník letovické kachle.
Soutěž o nejlepší sladkou či slanou kachli proběhne 26. 8. při loučení s létem v areálu hasičské zbrojnice. Již tradičně chci všechny pozvat na letní kino na zámek a mnoho promenádních koncertů. Program akcí naleznete na stránkách městského kulturního střediska a plakátech. V srpnu bude i mnoho
sportovních akcí. Za všechny bych chtěl jmenovat ukázky cvičení na workoutovém hřišti u sportovní
haly dne 5. 8. 2017 nebo mezinárodní turnaj v kolové v ZŠ. Opět s konkrétním programem a termínem
budete seznámeni na plakátech. Pokud počasí dovolí, všichni můžete relaxovat na místním koupališti.
I když se zdá, že právě probíhá „okurková sezona“, zdání klame. Na úřadě se již připravuje nový rozpočet, dokončují se rozestavěné akce a rozjíždějí se nové. Jinak to ani nejde, termín závěrečného účtování našeho volebního období se blíží.
Dětem přeji krásnou druhou polovinu prázdnin, hezkou dovolenou těm, kteří ji mají ještě před sebou a všem jen samé příjemné srpnové zážitky a nezapomeňte – vždy s úsměvem.
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 20. 6. 2017 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. Plnění úkolů v místních částech města v I. pololetí roku 2017
6. Termíny schůzí Rady města Letovice ve II. pololetí 2017
7. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
8. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 18. 7. 2017 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Hospodaření města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
7. 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

Přes park na Pustá pole
Přes park na Pustá pole se v sobotu 27. května 2017 vydali ti, kteří chtěli podpořit Světový den bez
tabáku akcí, kterou připravilo město Letovice a komise Projektu Zdravé město Letovice.
Za krásného počasí se sešlo v 9.30 hodin před Městským úřadem v Letovicích na tři desítky účastníků. Trasa výletu byla vedena přes zámecký park, kde se účastníci seznámili s historií, zajímavými dřevinami i s novou studií revitalizace parku. Na další zastávce pak s historií textilní továrny a s událostmi
II. světové války, které se jí týkaly. Z Kroupky výlet pokračoval lesní cestou na Pustá pole. K dobré atmosféře výletu přispělo jeho zakončení na letišti Leteckého klubu Letovice, kde všichni obdrželi malé
občerstvení a drobné předměty využitelné při dalších putováních. Během cesty mohli účastníci navštívené lokality porovnávat s historickými fotografiemi, seznámit se s aktivitami Národní sítě Zdravých měst ČR a připravovanými akcemi Projektu Zdravé město.
Bohuslav Kuda, předseda komise Projektu Zdravé město Letovice
Ivana Květenská, koordinátorka PZM a MA21

Městský úřad Letovice informuje občany,
že vydal dva hromadné předpisné seznamy, kterými vyměřil poplatníkům s adresou trvalého pobytu v Letovicích a místních částech nedoplatky na poplatku za komunální odpad za rok 2016,
včetně nedoplatků za jejich nezletilé děti.
Oba seznamy jsou zpřístupněny k nahlédnutí do 7. srpna 2017 v kanceláři č. 3.07 městského
úřadu. Občanovi bude umožněno nahlédnout do té části seznamu, která se týká jeho poplatkové
povinnosti.
Finanční odbor

Africký mor prasat
Africký mor prasat (AMP) je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému
moru prasat. AMP je charakteristický vysokou, téměř 100 % letalitou. Touto nákazou může onemocnět prase domácí i divoké všech věkových kategorií. Původním rezervoárem bylo prase bradavičnaté,
od kterého se infikovala klíšťata. Virus se nachází v krvi, tkáňových tekutinách, vnitřních orgánech
a sekretech a exkretech nemocných zvířat. Je vysoce rezistentní vůči nízkým teplotám i vysušení. Virus
se může vylučovat sekrety a exkrety již 1 – 2 dny před klinickými příznaky, nejvíce však v době septikémie. Onemocnění se projevuje vysokou horečkou až 42 °C, která může podle průběhu trvat i několik dnů. První příznaky se objevují při poklesu teploty. Zvířata jsou malátná, těžce dýchají, nepřijímají
potravu, trpí krvavým průjmem, zvrací a mají cyanotickou kůži. Klinické příznaky se podobají klasickému moru prasat (KMP), ale průběh je rychlejší.
AMP se přenáší přímým kontaktem nebo nepřímo produkty živočišného původu. Nepřenáší se
vzduchem, vnímaví jsou pouze prasatovití, není přenosný na lidi. Ochrana chovu spočívá zejména
v dodržování zásad biologické bezpečnosti – v tomto případě především zamezení kontaktu s volně
žijícími prasaty (kvalitní oplocení) a v bezpečnosti krmiva (zákaz krmení kuchyňskými odpady).
Vakcinace je v EU zakázaná a ani ve světě vakcína proti této nákaze v současné době neexistuje.
V České republice se africký mor prasat v minulosti nikdy nevyskytoval. V roce 2008 byl africký mor
prasat potvrzen v Azerbajdžánu. Odtud se nákaza postupně šíří na západ a od roku 2014 se vyskytuje
v pobaltských státech a Polsku a i přes zavedená opatření nedochází k eradikaci tohoto onemocnění.
Od letošního roku jsou prostřednictvím ADNS k dispozici data i z Ukrajiny. Zde se ASF vyskytuje na celém území a poslední pozitivní nález u divokého prasete (30. 5. 2017) byl jen cca 60 km od slovenských
hranic. Proto jsou již od roku 2014 na celém území ČR vyšetřována všechna nalezená uhynulá divoká
prasata na ASF. Od roku 2014 do konce roku 2016 bylo virologicky vyšetřeno celkem 467 vzorků, s negativním výsledkem na AMP. V roce 2017 k datu 27. 6. 2017 bylo na vyšetření zasláno 87 vzorků, u dvou
z nich byl potvrzen virus AMP u volně žijících prasat. Vyšetření se provádí ve Státních veterinárních ústavech metodou PCR k průkazu viru, konfirmaci zajišťuje Národní referenční laboratoř při SVÚ Jihlava.
Postup při nálezu uhynulého divokého prasete
Při nálezu uhynulého prasete prosím kontaktujte jednotlivá regionální pracoviště Státní veterinární správy. Kontakty na krizové linky krajských veterinárních správ, které fungují nepřetržitě, uvádíme
v příloze.
Postup při nálezu uhynulého divokého prasete v zamořené oblasti
1. Nález uhynulého divokého prasete „civilní“ osobou
- v žádném případě se podezřelého, uhynulého nebo při autonehodě usmrceného divokého prasete (dále jen „kadáveru“) nedotýkat ani s ním jinak manipulovat
- udržovat bezpečnou vzdálenost cca 2 m od uhynulého zvířete
- oznámit telefonicky (osobně) krajské veterinární správě (dále jen „KVS“) na krizovou linku místo
nálezu kadáveru, nebo kontaktovat Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen „HZS“), Policii ČR, městskou policii (vše viz příloha – nouzová tel. čísla)
2. Nález uhynulého divokého prasete uživatelem honitby
- oznámit nález KVS
- dohodnout se na dalším postupu s KVS (v závislosti na přístupnosti terénu, velikosti kadáveru,
vybavení)
- v žádném případě nezahrabávat kadáver na místě nálezu
- v případě sběru kadáveru postupovat dle bodu č. 3
- nálezné za odevzdané kadávery divokých prasat činí 1.000,– Kč

3. Postup při sběru uhynulého prasete divokého uživatelem honitby
- informovat KVS a postupovat dle dohodnutého postupu
- sběr je nutné provést tak, aby nedošlo ke kontaminaci oděvu, obuvi a pomůcek, tzn. provádět
sběr v rukavicích, gumové obuvi, zástěře, nejlépe lopatou nebo nástrojem, který lze dezinfikovat
- předat kadáver v uzavřeném vydezinfikovaném neprotrhnutelném plastovém pytli nebo big bagu
podle pokynů KVS k vyšetření či likvidaci
- při sběru kadáveru je třeba zajistit prevenci možného přenosu nákazy na domácí prasata. Veškeré materiály a pomůcky, které přišly do kontaktu s kadáverem a místem nálezu (zůstává infekční
po dobu až 6 měsíců), musí být důkladně vyčištěny a vydezinfikovány (přípravky na bázi chloru –
chloramin, SAVO, Biocid 30, Virkon S)
- desinfekci místa nálezu provede KVS nebo uživatel honitby dle pokynů KVS
Příloha:
Nouzová telefonní čísla:
HZS – 150
PČR – 155
Městská policie – 156
Nouzové tel. číslo – 112
Krizové linky KVS:
Městská vet. správa v Praze – 720 995 214
Středočeský kraj – 720 995 204
Jihočeský kraj – 720 995 212 Kraj
Plzeňský kraj – 720 995 205
Karlovarský kraj – 720 995 208
Ústecký kraj – 720 995 202
Liberecký kraj – 720 995 207

Královéhradecký kraj – 720 995 210
Pardubický kraj – 773 851 053
Vysočina – 720 995 209
Jihomoravský kraj – 720 995 213
Olomoucký kraj – 720 995 206
Zlínský kraj – 720 995 201
Moravskoslezský kraj – 720 995 203
Luděk Elbl – Krizový štáb města

Město Letovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici
strážník městské policie Letovice
Zákonné podmínky:
· státní občanství ČR (viz § 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii)
· minimální věk 21 let (viz § 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii)
· minimálně střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou (viz § 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii)
· bezúhonnost dle § 4a, zákona 553/91 Sb. o obecní policii
· spolehlivost dle § 4b, zákona 553/91 Sb. o obecní policii
· tělesná a zdravotní způsobilost dle vyhlášky MV ČR č. 444/2008 Sb., dle zákona č. 553/91 Sb. o obecní policii
Další požadované předpoklady:
· osobní iniciativu, časovou flexibilitu, schopnost samostatné práce i práce v týmu, dobrou komunikativnost s lidmi, odolnost vůči stresu a zátěžovým situacím, dobrou fyzickou kondici, ochotu
učit se novým věcem

· znalost práce na PC (Word, Excel, internet, apod.)
· řidičský průkaz skupiny B
· praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě – výhodou
· zbrojní průkaz skupiny D – výhodou
Přihláška musí obsahovat:
· jméno, příjmení, titul
· datum a místo narození
· státní příslušnost
· místo trvalého pobytu
· kontaktní adresu (je-li rozdílná od trvalého pobytu)
· e-mailovou adresu, telefonní kontakt
· číslo občanského průkazu
· datum a podpis uchazeče
Náležitosti přihlášky:
· strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech týkajících se vypisovaného pracovního místa, zájmy a koníčky
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
· úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
· kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného studia
· čestné prohlášení o bezúhonnosti dle § 4a odst. 1 písm. b) a c), zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, v platném znění
· čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b odst. 4, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
· souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Nabízíme:
· platové zařazení – do úspěšného složení zkoušky – 5. platová třída
· platové zařazení – po úspěšném složení zkoušky – 7. platová třída + příplatky
· po uplynutí zkušební doby pracovní poměr na dobu neurčitou
· stravenky
· 25 dnů dovolené
· nepravidelnou pracovní dobu
· předpokládaný nástup do pracovního poměru od 1. 10. 2017
Pro podání přihlášky se určuje termín do 24. srpna 2017 do 12.00 hodin, přihlášky doručte buď
osobně na podatelnu MěÚ Letovice, nebo zašlete na adresu: MěÚ Letovice, Masarykovo náměstí 19,
679 61 Letovice. Přední stranu obálky označte slovy: „Výběrové řízení – Strážník MP – Neotvírat“.
Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.
Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o vrácení osobních dokladů, budou tyto po ukončeném výběrovém řízení skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat
žádného z uchazečů, a to bez udání důvodu.
Bližší informace podá Jaroslav Halata, velitel MP, tel.: 733 647 411, 516 474 168.

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 srpnu jsme pro Vás připravili:

Promenádní koncert – The Sailors
Neděle 6. srpna 2017 v 16.00 hodin
Areál SDH Letovice
Vstup volný
•

Letní kino – Biograf láska
14. a 15. srpna 2017 od 20.30 hodin
Zámek Letovice – nádvoří u jízdárny
14. 8. / Špunti na vodě / vstupné: 80,– Kč
15. 8. / Dítě Bridget Jonesové / vstupné: 50,– Kč
•

Promenádní koncert
Paleta Band a Restaurant Day
Neděle 20. srpna 2017 v 16.00 hodin
Parčík u busty Václava Havla
Spolupořadatel akce je Paleta Letovice
Vstup volný
•

AHOJ, LÉTO!
Sobota 26. srpna 2017 od 15.00 hodin
Areál SDH Letovice
Akce pro celou rodinu
(tvořivé dílny nejen pro děti, klaun,
Šou dva tři s Petrem Martinákem,
Tomáš Klus revival, ZUŠ Letovice,
mažoretky VO CO GOU, Vašek Kolář BIKE SHOW,
YO YO BAND, LIGHT & LOVE,
ohňová show, ohňostroj aj.)
Vstupné: 100,– Kč / děti do 15 let zdarma

Připravujeme:
Vernisáž výstavy obrazů
Doc. Ing. Františka Kořístka, CSc.

Poezie tvarů, barev a tvůrčí fantazie
Pátek 8. září 2017 v 18.00 hodin
Výstava potrvá do 29. 9. 2017
•

Letovice, náš domov
Středa 13. září 2017 v 18.00 hodin
Opět po roce v podzimním čase pomyslně
otevíráme již 2. ročník cyklu besed Letovice, náš
domov. Stejně jako loni bude nám průvodcem
pan Bohuslav Kuda. Dozvíme se mnoho
zajímavého z historie města po současnost, ale
budeme se také věnovat tématu místních částí
Letovic. Průvodní slovo je doplněno fotografiemi,
náčrty i mapami v powerpointové prezentaci.
Zase budeme moci virtuálně nahlédnout do míst,
která jsou pouze v našich vzpomínkách, podívat
se na naše město očima jiných lidí, nahlédnout
na životy lidí, osobností, které zde žily
a zanechaly menší anebo velký otisk své duše.
Vstupné dobrovolné
•
Pohádka

Pohádky do kapsy
Pátek 15. září 2017 v 10.00 hodin
Účinkuje: Sem Tam Fór Slavičín
Vstupné: 40,– Kč
•
Divadlo

Jméno
Pátek 15. září 2017 v 19.00 hodin
Účinkuje: Sem Tam Fór Slavičín
Vstupné: 80,– Kč / 60,– Kč (důchodci, studenti)
•

Běh zámeckým parkem
Středa 20. září 2017 od 14.00 hodin
•
Koncert jazz

David Dorůžka Trio
Pátek 22. září 2017 v 19.00 hodin
Sál ZUŠ Letovice
Vstupné: 100,– Kč
•
Divadlo

Ve státním zájmu
Pátek 29. září 2017 v 19.00 hodin
Účinkuje: DS Nahoď Vranová
Vstupné: 80,– Kč / 60,– Kč (důchodci, studenti)

KNIHOVNA

Dětské oddělení

Oddělení pro dospělé

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

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

•

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
Putovní výstava Má vlast cestami proměn
přináší svědectví o příznivých proměnách
zanedbaných míst a sídel v naší krajině.
Díky odhodlání místních lidí a ochotě
řady sponzorů se chátrající stavby mění
v důstojné objekty s užitečnou náplní,
veřejný prostor dostává novou tvář,
sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl
a příroda se nadechuje k novému životu.
Výstava je přístupná v prostorách
chodby knihovny.
•

•

OTEVÍRACÍ DOBA
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH:
Úterý 12.30 – 16.30 hodin
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.

TVOŘIVOST A KREATIVITA
Prezentace studentů
Masarykovy střední školy Letovice.
Výstava je přístupná po celý červenec
a srpen v prostorách čítárny knihovny.
•

Masarykova
střední
škola
Letovice

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

Tříleté učební obory
Truhlář
Zedník - obkladač, sádrokartonář
Umělecký keramik
Elektrikář - silnoproud
Prodavač - aranžér

www.stredni-skola.cz

Turistické informační centrum
MKS Letovice
Tyršova 2, 679 61 Letovice

®

Otevírací doba:
1. ČERVNA – 15. ZÁŘÍ
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin
Sobota – Neděle:
9.00 – 13.00 hodin

5. srpna 2017
9. září 2017

3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8., 31. 8. 2017.

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.

NOVINKA – 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.

2017

5. srpna 2017
9. září 2017
3. srpna 2017
10. srpna 2017
17. srpna 2017
24. srpna 2017
31. srpna 2017

2017

PŘEHLED SRPNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

3.

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

5.

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

6.

8.00 – 12.00 hodin / Burza a prodejní trh, zámek Letovice, tel.: 728 880 298
16.00 hodin / Promenádní koncert – The Sailors
areál hasičské zbrojnice SDH Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

10.

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

14.– 15.
17.

20.30 hodin / Letní kino – Biograf Láska, zámek Letovice, tel.: 516 474 422,
739 396 535, projekce filmů: 14. 7. / Špunti na vodě, 15. 7. / Dítě Bridget Jonesové

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

18.– 19.

Křetínka Cup 2017 – 7. ročník závodů dračích lodí
na Vodní nádrži Letovice – Křetínce, pořádá obec Lazinov, tel.: 773 022 219

19.

20.00 hodin / Taneční zábava, hraje I.U.CH.
areál hasičské zbrojnice SDH Letovice, tel.: 516 474 102

20.

16.00 hodin / Promenádní koncert skupiny PALETA BAND spolu s Restaurant Day
(Paleta Letovice) parčík u busty V. Havla, tel.: 516 474 422, 739 396 535

24.

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

26.

13.30 hodin – start / Vísecká desítka – běh, TJ Sokol Vísky, tel.: 724 023 443
15.00 hodin / Ahoj léto! + kulinářská soutěž O nejlepší sladkou či slanou kachli
areál hasičské zbrojnice SDH Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

30.

16.00 hodin / Zámecká burza nemovitostí
Ing. Jiří Chromý, zámek Letovice, tel.: 724 343 777
18.00 hodin / Vietnam
cestopisná přednáška Ing. Jiřího Chromého, zámek Letovice, tel.: 724 343 777

31.

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

vyhlašuje v termínu od 3. 7. do 18. 8. 2017 výběrové řízení na obsazení
pracovní pozice

školní asistent,
s nástupem 4. 9. 2017
místo výkonu: Komenského 671/11, 679 61 Letovice
předpokládaná platová třída: 6
pracovní úvazek: 0,5
platové rozpětí: 6 280 Kč – 8 820 Kč
Požadavky: kvalifikační předpoklady doložené
• středním vzděláním s maturitou nebo vyšším odborným nebo vysokoškolským a studiem pedagogiky nebo studiem pro asistenty pedagoga
• středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky nebo studiem pro asistenty pedagoga
• středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu asistentů pedagoga
• středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky nebo studiem pro asistenty pedagoga
• základním vzděláním a studiem pro asistenty pedagoga
• středním vzděláním s maturitou a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu zaměřeného
na práci s dětmi a mládeží
• absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle
zvláštního právního předpisu způsobilost k výkonu práce:
- pedagoga volného času (§16 zákona o pedagogických pracovnících)
- vychovatele (§17 zákona o pedagogických pracovnících)
- zaměstnance, který je výkonným umělcem, výtvarným umělcem nebo který má odbornou kvalifikaci podle § 10 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, (Učitel uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři) nebo § 21 zákona o pedagogických
pracovnících (Trenér).
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 18. 8. 2017 na adresu organizace s označením
Výběrové řízení školní asistent
Náležitosti přihlášky:
• Jméno, příjmení, titul
• Datum a místo narození
• Státní příslušnost
• Místo trvalého pobytu
• Číslo OP
• Datum a podpis
K přihlášce připojte strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřené
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
S případnými dotazy se můžete obrátit na ředitelku MŠ, Evu Pařilovou, mobil: 725 773 114

Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko
IČO: 75024217 Telefon: 516 474 572 E-mail: ms.trebetin@tiscali.cz
Vyhlašuje v termínu od 11. 7. 2017 do 18. 8. 2017
výběrové řízení na obsazení
pracovní pozice:

ŠKOLNÍ ASISTENT,
s nástupem 4. 9. 2017
místo výkonu: Mateřská škola Třebětínská 28/19, 679 61 Letovice,
předpokládaná platová třída: 6
pracovní úvazek: 0,5
Požadavky:
• střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné nebo vysokoškolské a studium pedagogiky

nebo studium pro asistenty pedagoga
• střední vzdělání s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdě-

lávání a studium pedagogiky nebo studium pro asistenty pedagoga
• střední vzdělání získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdě-

lání zaměřeném na přípravu asistentů pedagoga,
• střední vzdělání získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pe-

dagogiky nebo studiem pro asistenty pedagoga
• základní vzdělání a studium pro asistenty pedagoga
• střední vzdělání s maturitou a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu zaměřeného

na práci s dětmi a mládeží;
• absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly

podle zvláštního právního předpisu způsobilost k výkonu práce:
- pedagoga volného času (§16 zákona o pedagogických pracovnících)
- vychovatele (§17 zákona o pedagogických pracovnících)
- změstnance, který je výkonným umělcem, výtvarným umělcem nebo který má odbornou kvalifikaci podle § 10 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, (Učitel uměleckých odborných
předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři) nebo § 21 zákona o pedagogických pracovnících (Trenér).

Přihlášky s požadovaným doklady zašlete nejpozději do 18. 8. 2017
na adresu organizace s označením Výběrové řízení školní asistent
Náležitosti přihlášky:
• Jméno, příjmení, titul
• Datum a místo narození
• Státní příslušnost
• Místo trvalého pobytu
• Číslo OP
• Datum a podpis
K přihlášce připojte strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Lenka Nováková, ředitelka MŠ Letovice, Třebětínská

DOMEČEK

Spolek pro rodiče, prarodiče a děti

Web: domecek-letovice.webnode.cz
Facebook: Domeček Letovice
Tel.: 733 696 053
Domeček je útočiště pro maminky s dětmi především za nepříznivého počasí, kdy nemohou trávit
čas na hřišti. Děti zde mají více prostoru než doma, mohou se volně pohybovat a rozvíjet pohybové dovednosti. Zároveň se zde děti dokáží samy zabavit a maminky si oddechnou, popovídají
a předají zkušenosti. Nabízíme aktivity pro děti a rodiče, i pro maminky samotné.

Aktivity
Hernička – Po + Čt 9.00 – 11.00 hodin // Volná hra dětí
Malí lingvisté – Út 9.30 – 10.30 hodin // Angličtina pro děti
Odpo Hernička – Út 15.00 – 17.00 hodin // Volná hra dětí
Kašpařiny – St 9.30 – 10.30 hodin // Hrátky pro maminky s dětmi
Pruženky – Út 17.30 – 18.30 hodin // Cvičení pro ženy

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

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.

Zápis do kroužků na nový školní rok bude spuštěn 5. září 2017 ve 14 hodin.
Přihlásit se můžete online na našem webu www.svcletovice.cz
nebo osobně v Letokruhu.
Přehled kroužků je již uveřejněn na našem webu.

Akce Letokruhu na září 2017
19. září 2017
Kolečkiáda – v rámci Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut ve spolupráci se Zdravým městem Letovice a Zdravým Jihomoravským krajem.
V 16 hodin prezence účastníků na uzavřené části Masarykova náměstí před budovou Městského úřadu v Letovicích. Soutěžit se bude v jízdě zručnosti na koloběžkách, kolech, inline bruslích a pro rodiče
s dětmi ve speciální disciplíně běh s kočárkem, pro rodiče s většími dětmi běh s dítětem v kolečkách.
O sportovní výkony ani legraci určitě nebude nouze. Všechny srdečně zveme.

Jezdecké oddíly v Letokruhu
Jezdecký sport má v Letokruhu dlouholetou tradici, již 16 let působí jezdecké kroužky na farmě CH
v Cetkovicích pod hlavičkou Letokruhu (dříve DDM). Z počátku fungoval pouze jeden oddíl, Rajťáci.
Protože však byl zájem větší, než kapacita Rajťáků nabízela, byl založen druhý oddíl menších dětí, oddíl Hříbata. V průběhu času jsme si díky městu Letovice, naší organizaci, rodičům i sponzorům vytvořili v Cetkovicích potřebné zázemí. Na jaře a na podzim využíváme travnatou jízdárnu se skokovým
materiálem a v zimě vyrážíme do krásných okolních lesů. Na farmě je 28 koní. Oddíly využívají podle
potřeby koně, kteří jsou zvyklí na práci s dětmi. Věkově jsou členky oddílů velmi rozdílné, máme mezi
sebou děvčata z první třídy i z deváté, bohužel kluci jsou u nás vzácností. Náplň jednotlivých oddílů se
přizpůsobuje věku dětí. Vždy ji tvoří na prvním místě koně a vše okolo nich, vždyť hlavně kvůli nim děti
přicházejí. Ale nechybí ani zábava a hry. Tak aby se děti nejenom vzdělávaly, ale také přiložily ruku
k dílu při péči o koně a zažily legraci.
Každý rok před prázdninami pořádá Letokruh ve spolupráci se SRSJ Cetkovice jezdeckou soutěž
„O putovní pohár“. Je to slavnostní zakončení jezdecké sezóny formou jezdeckých závodů. Zde děti
před diváky – svými rodiči a kamarády – zúročí
všechno, co se za celý rok v kroužku naučily.
Nedílnou součástí dění na farmě jsou letní
tábory. Vždy na začátku července pořádáme dva
jezdecké tábory pro menší děti a jedno skokové soustředění pro pokročilejší jezdce. V rolích
vedoucích v kroužcích i na táborech se objevují
„odchovanci“, děti, které si jezdeckými oddíly
Letokruhu prošly, dnes jsou dospělí a náš oddílový a táborový život na farmě je stále láká
a svoje zkušenosti i nadšení předávají mladším.
Pokud má vaše dítě zájem o jezdecký sport,
od září je možné je přihlásit do obou jezdeckých oddílů. Kapacita kroužku je omezená, proto s přihlášením neváhejte. Na nové členy se
těšíme!
Text a foto: Ivona Kubíková

První zkoušky tanečních skupin VO CO GOU ve školním roce 2017/2018
VO CO GOU – přípravka
(vedoucí Kamila Nováková, Adéla Nováková, Tereza Nováková, Tereza Venclová)
Tělocvična Tyršova ul., čtvrtek 15.00 – 16.30 hodin.
Začínáme ve čtvrtek 7. září 2017 v 15.00 hodin.
Přijímáme mažoretky narozené v roce 2009, 2010 a 2011.

VO CO GOU I.
(vedoucí Renáta Bulová)
Kulturní dům, pondělí 14.30 – 16.00 hodin.
Začínáme v pondělí 4. září 2017 ve 14.30 hodin.

VO CO GOU II.
(vedoucí Magdaléna Křížová)
Kulturní dům, pondělí 16.00 – 18.00 hodin.
Začínáme v pondělí 4. září 2017 v 16.00 hodin.

VO CO GOU III.
(vedoucí Dagmar Procházková, Eva Jurnečková, Vendula Šmídlová)
tělocvična Tyršova ul., středa 17.00 – 18.30 hodin.
Začínáme ve středu 6. září 2017 v 17.00 hodin.

VO CO GOU IV.
(vedoucí Barbora Brožková, Radka Kšicová)
Kulturní dům, úterý 16.30 – 18.30 hodin.
Začínáme v úterý 5. září 2017 v 16.30 hodin.

Školní rok 2016/2017 taneční skupiny VO CO GOU
Další skvělý rok plný tance, úspěchů a ocenění je za námi.
V letošním školním roce jsme si v přípravce vychovaly a postupně vytrénovaly další šikovné mažoretky školkového věku. Tato děvčátka se při své premiéře představila na Dětském karnevalu v kulturním domě a po boku svých větších kolegyň také v areálu hasičské zbrojnice na Dětském dni s VO CO
GOU a na náměstí na 1. promenádním koncertě. Na začátku června zažila svoji úplně první soutěž
v Brně a vystoupení se jim moc povedlo!
Ostatní členky skupiny, rozdělené věkově do podskupin, sbíraly obdiv, uznání a ocenění celoročně.
Například ze soutěže v Letovicích za 1., 2. i 3. místo, z Valašských Klobouk 3. místo a v Brně s tzv. mini
formací se umístily na 3. místě.
Dále se děvčata účastnila a byla zvána se svými vystoupeními na společenské akce, jako byly plesy,
příchod sv. Mikuláše na hasičské zbrojnici, svatební show na zámku v Lysicích a svatby.
Všechny holky jsou do tance zapálené a tento sport je baví. Když vystupují, je pro ně i pro jejich
vedoucí největší odměnou potlesk a úsměvy z publika.
Děkujeme všem rodičům za ochotu a podporu a doufáme, že se nám vydaří start do nového školního roku a protančíme jej, jako ten minulý.
Za všechny vedoucí taneční skupiny VO CO GOU Barbora Brožková, foto: Radek Hanskut

přípravka VO CO GOU

VO CO GOU I.

vedoucí Kamila Nováková, Adéla Nováková,
Tereza Nováková, Tereza Venclová

vedoucí Renáta Bulová

VO CO GOU II.

VO CO GOU III.

vedoucí Magdaléna Křížová

vedoucí Mgr. Dagmar Procházková,
Eva Jurnečková, Vendula Šmídlová

VO CO GOU IV.

Taneční skupiny
VO CO GOU Letovice

vedoucí Barbora Ondráčková,
Mgr. Radka Kšicová

Poděkování
Bohužel mě nyní čeká nemilá povinnost rozloučit se se svojí pediatrickou praxí i se svými pacienty.
Ráda bych především poděkovala milým občanům z Letovic a okolí, se kterými jsem se během svého
působení v pediatrické ambulanci potkala a seznámila. Ať už se jedná o pacienty, nebo kolegy lékaře
z vedlejších ambulancí, mnozí se stali mými přáteli. Za 23 let svého působení v Letovicích jsem měla
tu čest vidět mnoho a mnoho dětských úsměvů a doufám, že rodiče i malí pacienti byli s naší péčí vždy
spokojeni. V neposlední řadě bych pak ráda poděkovala jmenovitě paní Magdě Šosové, která byla celou dobu zcela profesionální a zároveň empatickou sestřičkou a mně potom především milou kolegyní.
S přáním především mnoha zdraví, vaše dětská lékařka MUDr. Ivana Šponerová

Poděkování
Za nás, a věříme, že i za všechny ostatní děti a rodiče, srdečně děkujeme naší paní doktorce Šponerové za její obětavou péči o naše děti, za lidský a milý přístup, pečlivost a plné nasazení pomáhat. Děkujeme a přejeme hodně sil k uzdravení!
Radka Kopáčková a Veronika Tušlová s dětmi, Blansko

Poděkování
Dne 10. 6. 2017 se uskutečnila v Babolkách oslava „700 let od první doložené zmínky o Babolkách“,
při této příležitosti se sešli i místní rodáci a jubilanti.
Akce to byla na poměry naší obce velká a nemohla by se uskutečnit bez ochotných dobrovolníků
v obci, města Letovice, technických služeb a mnoha dalších… Velké díky patří panu starostovi Vladimíru Stejskalovi, všem organizátorům, sponzorům, účinkujícím v kulturním programu, OV Jasinov a OV
Chlum za zapůjčení stanu a laviček. Chválíme účinkující děti, které nácviku programu věnovaly spoustu času a pilně se připravovaly. I počasí nám přálo a po dopoledním dešti se umoudřilo. Celkem se sešlo přes 200 lidí a my jsme vděční za tak velkou podporu.
Při příležitosti oslav byla pokřtěna také brožura o Babolkách, jejíž šéfredaktorkou je paní Irena Pelíšková, které patří velké díky za nespočet hodin, které této knížce věnovala. Věříme, že se bude čtenářům líbit. Nyní je brožura k dostání v Infocentru Letovice, městské knihovně pro dospělé i v Babolkách.
Na všechny se budeme těšit u oslav Lip svobody, které se budou konat 30. 9. 2017. Jako vždy si připravíme pro děti odpoledne plné zábavy.
Za OV Babolky Olga Kobylková

Pálava 2017
Nové sdružení zdravotně postižených Letovice koncem měsíce června skoro pravidelně jezdí na
jižní Moravu. Máme zde starého dobrého známého – pana RNDr. Jiřího Matušku, který v Letovicích
chodil do základní školy. Pracuje v Chráněné krajinné oblasti Pálava. Setkali jsme se v Mikulově a pan
Matuška hned vyzkoušel megafon, protože v autobuse nebyl mikrofon. Jeli jsme do Sedlece, kde na
okraji rybníka Nesyt mají ochranáři ptačí pozorovatelnu. Z rána byl rybník plný života, viděli jsme přímo před námi čápa černého, volavky šedé, kormorána, hnízdící kachny, rákosníčka, všichni možní tvorové si užívali vodu, protože jinak je všude obrovské sucho. Projížděli jsme kolem nového hnízda čápů
bílých, jejich staré hnízdo bylo blízko vedení elektřiny, ochranáři nechali mladé vylíhnout a pak je přestěhovali. Následovala prohlídka Muzea Železné opony ve Valticích, muzeum je věnované všem způsobům ochrany státních hranic – od četníků, finanční stráže, budování vojenského opevnění před
II. světovou válkou, vojenské ochraně republiky po válce, je zde výstroj, zbraně, technika, zapojení psů.
Blízko hranice s Rakouskem jsme došli ke kolonádě Reisna. Kolonádu Reisna postavili Lichtenštejnové
na počest svých předků, je to jedna z nově opravených staveb Lednicko – Valtického areálu, je odtud
nádherný výhled na Valtice, vinohrady a Pálavu. Na další vycházku jsme šli ke Křivému jezeru v Pavlově. Zde jsme viděli, jak ovlivňuje nedostatek vody původní lužní lesy. Křivé jezero bývalo na jaře zaplavováno životodárnou vodou, dnes je jí tak málo, že z jezera zbyly vyschlé plochy, které ochranáři
alespoň jednou ročně sekají. Udržují tím vzácné rostliny a živočichy, jinak by jezero zarostlo kopřivami
a náletovými dřevinami. Vodní kosatce bez vody letos nekvetly, komárů je proto také málo. V Pavlově
pod hradem Děvičky je nově postavený Archeopark Pavlov. V supermoderní stavbě je muzeum nejstaršího osídlení jižní Moravy z období lovců mamutů, je zde skládka mamutích kostí tak, jak byly nalezeny,
hroby bojovníků, jejich nástroje, rituální předměty včetně kopie Věstonické Venuše, názorné krátké filmy z výzkumů. Navečer jsme se loučili s krásnou přírodou Pálavy všichni dobře naladění a spokojení.
Akce se konala za podpory JmK.
Text: za účastníky Jarka Konůpková, foto: Bořivoj Rašovský

Oprava křížku
Letos na jaře proběhla oprava křížku nad obcí Kladoruby.
Tato sakrální památka stojí na křižovatce dvou cest, z nichž jedna dříve sloužila jako hlavní spojnice
mezi obcemi Kladoruby a Drválovice. Okraje této cesty byly vyčištěny a osázeny starými odrůdami
ovocných stromů. Původní kamenné části byly nahrazeny pískovcem, zůstal pouze spodní kámen.
Ostatní části (kříž a tělo) prošly rekonstrukcí. V rámci revitalizace byl ke křížku vsazen červený javor
a pod něj umístěna lavička, z níž je nádherný rozhled do krajiny.
Na tomto místě se bude dne 26. 8. 2017 ve 14.00 hodin konat mše sv. za účelem posvěcení zrekonstruované sakrální památky. Účast přislíbil i místní rodák p. Radek Jurnečka.
Na tuto akci jste všichni srdečně zváni.
Tento projekt byl realizován za podpory Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí. Děkujeme.
Text: manželé Marie a Jiří Širůčkovi, foto: Jiří Širůček

Myšlenka dne
Každý den nemusí být krásný, ale na každém dni něco krásného je.

Cyklus celoroční detoxikace – pokračování
Pozdní léto – okruh sleziny, slinivky a lymfatického (mízního) systému
Celostní východní medicína rozděluje léto dle charakteru klimatu na dvě období, a to červen – červenec = léto a srpen – září = pozdní léto. To platí i v našich zeměpisných podmínkách, známé je rčení
svatá Anna chladna z rána.
Vztah k imunitě – pročištění tohoto okruhu je důležité pro protivirovou imunitu. Na přelomu srpna
a září se vlivem ochlazení objevují první virózy v oblasti dýchacích cest, zvláště po prochlazení. Pokud
není tento okruh v pořádku, např. máme infekční ložiska v mandlích či uzlinách, reaktivují se, mikroorganismy pronikají ze slizničních ložisek a dochází k onemocnění. Nejčastěji je to rýma, kašel, bolesti
v krku, zvýšení teploty apod. Spouštěčem může být i kapénková infekce, která spustí řetězovou reakci
imunitního systému. Infekční ložiska jsou vlastně mikroorganismy zabalené do obalů z hlenů, solí, metabolitů. Kdo má atakované sliznice a přilehlé mízní cesty v pořádku, tak neonemocní a infekce proběhne zcela bez příznaků.
Slezina se nachází pod levým obloukem žeberním. Má červenou a bílou pulpu. Červená slouží k likvidaci starých a poškozených krvinek. Bílá pulpa je zdrojem lymfocytů produkujících protilátky proti
celé řadě mikroorganismů, takže má velký význam z hlediska imunity. Dle klasické medicíny nemá
odejmutí sleziny větší dopad na zdravotní stav. Celostní východní medicína má názor zcela opačný.
Okruh sleziny má vliv na mnohé orgány a tkáně (žaludek, slinivku, svaly, střední ucho, dásně, atd.)
a také úzce souvisí s hormonálním systémem. Celostní medicína u všech hormonálních poruch klade
důraz na pročištění tohoto okruhu, ať už bylinnými nebo informačními preparáty nebo akupunkturou, zásahy do stravovacích zvyklostí, jógovými technikami atd. Takovými způsoby řeší například poruchy štítné žlázy, osteoporózu, menstruační poruchy, klimakterické potíže apod.
Slezinu a slinivku poškozuje: bílý cukr, přemíra sladkostí, přílišná starostlivost, nadměrný stres před
zkouškami…
Slezinu posiluje: z potravin jáhly, rýže, květák, dýně, kedlubny. Byliny – přeslička, šalvěj, divizna,
sléz, čekanka, bez černý, maliník, ostružiník, fenykl a také bylinné a informační preparáty – VelienHerb,
VelienDren, Estrozin, Androzin, Gynex.
Mízní neboli lymfatický systém je tvořen mízními cévami a mízními uzlinami, které fungují jako
filtr pro toxiny živé i neživé povahy.
Mízní cévy tvoří „kanalizační systém“ a sice od nejjemnějších cévek mezi buňkami tělních tkání, až
po hlavní mízovody, které ústí do žilního oběhu.
Míza neboli lymfa se filtruje z krve. Jednak vyživuje buňky, následně pak odvádí toxiny, které vznikají při látkové výměně nebo se dostanou do organismu ze zevního prostředí, například plícemi nebo
zažívacím ústrojím. Pokud dojde k nahromadění toxinů v mízním systému, uzliny nestačí mízu filtrovat a dochází pak k otokům. Toxiny mohou tkáně poškozovat zprvu různými záněty, při dlouhodobějším působení i závažnějšími nemocemi.
Užívání léků na bolest a zánět, případně lymfodrenáže subjektivně určitě uleví, ale v žádném případě to nestačí. Zde je namístě účinná detoxikace mízního systému. Nabízí se řada možností, jak
pečovat o lymfatický systém.
Lymfu poškozuje: přemíra sladkostí, mléčných bílkovin, živočišných pokrmů a lepku. Stres a psychické napětí vede ke zvýšení svalového tonu a následně k blokádě lymfatických cest. Lymfu dále
poškozuje přecházení akutních infekcí. Velkým nepřítelem lymfy je i nedostatek pohybu.
Lymfu posiluje:
1) Pohyb – svalová činnost všeho druhu rozproudí lymfu, výborná je jóga (obrácené polohy), skákání
na trampolíně, cvičení na míči. Vertikální pohyb lymfu nejlépe rozproudí, což souvisí s tím, že mízní
cévy nemají na rozdíl od žil chlopně, které usnadňují zpětný tok krve.

2) Relaxace – uvolní psychické a tím i svalové napětí, umožní tak plynulý odtok lymfy (protahovací cviky zvláště po svalové námaze, jóga, příroda, hudba, umění, oblíbená činnost…)
3) Masáže, lymfodrenáže – je nutné si ale uvědomit, že se při nich uvolní do oběhu řada toxinů, které
je třeba co nejdříve vyloučit, aby nedošlo k jejich přesunu do jiné části těla. Proto zesílíme pitný
režim, zařadíme byliny na podporu ledvin, jater, zlepšíme péči o střevo. Ta byla popsána v článku
Letní očista.
4) Strava – zeleninové a ovocné šťávy s antioxidanty (např. červená řepa, černý rybíz, černý jeřáb, pomeranče, grepy, mrkev...).
5) Byliny – kopřiva, přeslička, lípa, šalvěj, pampeliška, čekanka.
6) Bioinformační přípravky – Lymfatex, Astomin, Gerocel.
Orgánové hodiny
Každý z pětice hlavních orgánů pentagramu má svůj dutý orgán. Takže játra mají žlučník, srdce tenké střevo, slezina žaludek, plíce tlusté střevo, ledviny močový měchýř.
Orgánové hodiny pro žaludek jsou 7. až 9. hodina ranní, pro slezinu a slinivku jsou 9. až 11. hodina
dopoledne. To je právě vhodná doba pro snídani. V době od 9 do 11 hodin jídlo raději vynecháme,
abychom nenarušovali trávící a očistné pochody v organismu, ale určitě je v této době vhodné posílit
pitný režim.
MUDr. Julie Bajerová

Vítězství malých fotbalistů z Letovic na krajském finále
Dne 14. 6. 2017 se ve vzdálené
Dobšici u Znojma konal turnaj
krajského finále hráčů ve věku 9
let a mladších. Na toto finále se
dostal každý tým, který vyhrál svoji okresní soutěž a jeden tým dosazený krajským svazem. Byly zde
týmy např. Hodonína, Moravského Krumlova nebo Brna. Naši fotbalisté z Letovic na turnaji svou
skupinu vyhráli s plným počtem
bodů se skórem 32:9 a z prvního
místa postoupili do semifinále.
V semifinále se utkali s Moravským Krumlovem. Toto utkání zvládli s výsledkem 9:2 a postoupili do finále. Ve finále se utkali s týmem Brno - Líšen. Kluci s přehledem zvládli i finále a po výsledku 8:5 mohli slavit titul mistrů jihomoravského kraje! Na tomto úspěchu se podíleli: Lukáš Staněk, Antonín Majdl, Milan Reistchmied, Jan
Pelíšek, Jan Hrdý, Vasyl Pavlyuk, Matyáš Macének, Jonáš Pospíšil, Vojtěch Majdl, Ivan Hešur a Tobias
Novotný. Nejlepšími hráči týmu byli Toník Majdl a Jan Pelíšek, který byl vyhlášen nejlepším střelcem
turnaje. Nesmím opomenout ani trenéry Aloise Pelíška a Pavla Pospíšila.
Text a foto: Patrik Pelíšek

Srpnová obloha nabídne dvě zatmění
Srpen je měsíc, který patří celý létu. Proto se může pochlubit mnoha souhvězdími, která zdobí letní
hvězdnou oblohu. Když se postavíme svým čelem k jihu a budeme postupně zvedat hlavu až k nadhlavníku
(k zenitu), představí se nám zajímavé „hvězdné divadlo“. V něm jako herci vystupují souhvězdí Střelce, Orla,
Delfína, Šípu, Lištičky, Herkula vedle souhvězdí Lyry a hlavně rozsáhlé souhvězdí Labutě. Labuť svými křídly
budí představu „ochrany“ těch souhvězdí, která leží pod ní. Svým krásným tvarem nás Labuť láká, abychom
si jí všimli podrobněji. Souhvězdí Labutě (Cygnus) připomíná svým tvarem letící labuť Mléčnou dráhou k jihu.
Našemu pohledu se nabídne několik jasných hvězd tohoto souhvězdí, a to Deneb, Sadir, Gienah, Albireo.
Nejjasnější hvězdou je Deneb, hvězdný veleobr bílé barvy s jasností 1,25 mag a vzdáleností 3 230 ly. Hvězda
Deneb tvoří spolu s jasnou Vegou v Lyře na západě a s Altairem v Orlu na jihu letní trojúhelník, tzv. asterismus,
který usnadňuje orientaci na letní obloze. Blízko hvězdy Gienah je Řasová mlhovina jako zbytek supernovy.
Ta vzplanula před 50 000 lety. Mlhovina je označena jako Smyčka v Labuti. V tomto souhvězdí se nalézá pře
400 proměnných hvězd a přes tisíc dvojhvězd. K nejhezčím patří dvojhvězda Albireo. Také bychom zde objevili vícenásobné hvězdy a otevřené hvězdokupy, např. M 39. Na východ od hvězdy Deneb leží dvě zajímavé mlhoviny Severní Amerika a Pelikán. Labuť leží celá v Mléčné dráze. Právě v srpnu je nejlepší doba k pozorování Mléčné dráhy. Její pás sahá od jihu přes zenit až k severu.
Při pozorování souhvězdí Labutě nás může provázet pěkná báje, která vypravuje, jak se mocný vládce
Olympu Zeus proměnil v labuť, když se chtěl podívat mezi lidi. V podobě labutě navštívil i krásnou spartskou
královnu Ledu, do které se zamiloval. Aby se k ní mohl přiblížit, nechal se pronásledovat obrovským orlem
(souhvězdí). Leda nejvyššího boha před orlem zachránila. Po jeho návštěvě se stala matkou blíženců Kastora a Polluxe (souhvězdí Blíženců) a také krásné Heleny, pro kterou vypukla trojská válka.
Naše životodárné Slunce se nezadržitelně posouvá ke světovému rovníku, ale jeho paprsky nás stále zahřívají. Dne 1. 8. Slunce vyjde v 5:29 h a zapadne ve 20:42 h. 31. 8. je východ Slunce v 6:14 h a západ v 19:46 h.
Den se značně zkrátí, a to o 1 h 41 min. Sluneční azimut klesne ze 120° na 104° (o 16°). Do znamení Panny
Slunce vstoupí 23. 8. v 0:19 h SELČ. Údaje východu a západu Slunce platí pro 50° rovnoběžky.
Pozorujeme Měsíc, nejdříve jeho fáze: 7. 8. ve 20:00 h úplněk, 15. 8. ve 3:00 h poslední čtvrt, 21. 8. v 21:00 h
nov a 29. 8. v 10:00 h první čtvrt. Nejdále od Země bude Měsíc 2. 8. ve 20:00 h (405 058 km), nejblíže Zemi
18. 8. v 15:00 h (366 097 km) a pak se ještě jednou vzdálí 30. 8. ve 13:00 h (404 347 km).
Při hledání planet poslouží tento návod: Merkur a Mars nelze pozorovat. Venuše bude ráno vysoko nad
východem. Jupiter nalezneme večer nízko nad západním obzorem. Saturn uvidíme v první polovině noci
mezi Střelcem a Štírem. Téměř po celou noc najdeme Uran (v Rybách) a Neptun (ve Vodnáři).
Z úkazů na obloze zdůrazňujeme částečné zatmění Měsíce 7. 8. a úplné zatmění Slunce 21. 8.
SELČ.
Částečné zatmění Měsíce uvidíme u nás v závěrečné fázi dne 7. 8. Střed zatmění nastane ve
20:20 h, když bude Měsíc vycházet.
Úplné zatmění Slunce 21. 8. u nás nebude viditelné. Uvidí ho pozorovatelé v severním Pacifiku, severní Americe a severním Atlantiku a bude
trvat 2 min a 40 s.
Z úkazů na obloze si připomeneme konjunkci
Měsíce s Jupiterem dne 25. 8. v 5:00 h a zároveň
seskupení Měsíce, Jupiteru a hvězdy Spiky večer
nad západním obzorem. Ve dnech 11. a 12. 8. můžeme pozorovat meteorický roj Perseid.
Souhvězdí Labutě
Dr. Jaroslav Chloupek

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

NA ČTVRTEK 7. ZÁŘÍ 2017
ZÁJEZD PRO ZDRAVÍ

ZAJÍMAVOSTI
MALÉ HANÉ
PROGRAM ZÁJEZDU:

- EXKURZE VE SKLÁRNÁCH V ÚSOBRNĚ
- NÁVŠTĚVA BYLINKÁŘSTVÍ
JARMILY PODHORNÉ

- MUZEUM KOČÁRŮ ČECHY POD KOSÍŘEM
- ZÁMEK A ZÁMECKÁ ZAHRADA
ČECHY POD KOSÍŘEM
PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE
OD PONDĚLÍ 14. SRPNA 2017
U B. SOUKUPOVÉ NA TEL.: 516 481 218
www.novesdruzenizp.cz

Sbor dobrovolných hasičů Letovice pořádá
V sobotu 19. 8. 2017 ve 20.00 hodin
v areálu zbrojnice

TANEČNÍ ZÁBAVU
Hraje hudba I.U.CH.
Bohaté občerstvení zajištěno
Vstupné: 50,– Kč
•
V sobotu 2. 9. 2017 ve 14.00 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
Ukončení sportovní části v 17.00 hodin
V závěru budou vyhlášeny
celkové výsledky soutěže 4 sborů
Vstup zdarma, k dobré náladě bude hrát DJ MIK
•
Přijďte se pobavit do areálu hasičské zbrojnice
Na obě akce vás zvou hasiči Letovice

Křetínka CUP 2017 – 7. ročník
Závody dračích lodí

19. 8. 2017

Vodní nádrž Křetínka

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

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
4. 8. Dr. Hniličková
11. 8. Dr. Šafránek
18. 8. Dr. Striová
25. 8. Dr. Kratochvílová

Nepřítomnost

Zastupuje

Dr. Striová
7. – 11. 8.

Dr. Šafránek

Dr. Kratochvílová
31. 7. – 18. 8.

Dr. Šafránek
Dr. 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
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

PRODÁM

Byt 1+1 v Letovicích. Bez RK.
Tel.: 723 436 148

PRONAJMU
kompletně vybavený byt 1 + kk s lodžií
v Letovicích.

Tel.: 724 578 523

KAREL ŠTESL

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

Kochov 1, LETOVICE

• OPRAVY PODVOZKŮ AUTOMOBILŮ
• OPRAVY KAROSERIÍ
• NÁTĚRY – NÁSTŘIKY PODVOZKŮ,
PODBĚHŮ, DUTIN

Tel.: 723 290 761

PRONAJMU
byt v Letovicích 2 + kk
tel.: 602 583 945

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace
hledá kandidáta na pozici:

ÚDRŽBÁŘ
Místo výkonu práce: Letovice, Pod Klášterem 17
Nástup možný ihned nebo dle dohody
Zájemci o tuto pozici zasílejte přihlášky se strukturovaným životopisem
nejpozději v termínu do 15. 8. 2017 na adresu: Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,
Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice nebo na e-mail: nmbletovice@nmbletovice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Čadková Ludmila, tel.: 601 392 799
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: Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková,
Mgr. Renata Kostlánová, Ing. Jaroslava Konůpková, Kateřina Pražáková, Karel Synek, Petr Švancara, Ing. Marek Chládek, Květa Felklová.
Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice 27. 7. 2017 č. 8/2017. 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. 9/2017 bude 12. 8. 2017. Fotografie: archiv redakce.

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

4. října 2017

200,– Kč

Ve znamení tanga
Jaroslav Svěcený – housle, Ladislav Horák – akordeon

2. listopadu 2017

170,– Kč

Mistři operních arií
České komorní trio a Martina Kociánová

10. ledna 2018

150,– Kč

Novoroční koncert s přípitkem starosty
Moravské klavírní trio a operní hosté

14. února 2018

Bohemia Saxofone Quartet
7. března 2018

150,– Kč
120,– Kč

Španělsko-argentinský program
s klasicko-romant. repertoárem
Kristina Fialová – viola, Dominika Ťuková – harfa

11. dubna 2018

120,– Kč

Pocta klasikům
DUO BOHEMIABASS
Petr Šporcl – violoncello, Eva Šašinková – kontrabas

16. května 2018

120,– Kč

Jarní pěvecký koncert
Renata Svobodová – zpěv, Jana Balážová – klavír

Všechny koncerty se konají
v sále MKS Letovice od 18.30 hodin
Cena přenosné abonentky: 700,– Kč / osoba,

