duben 2017

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

Vlasta Janíková
Ludmila Stejskalová
Jan Vala
František Páteček
Helena Tajovská
Pavlína Sedláková
Marie Dočekalová
František Chmelař
Františka Jakubcová
Božena Poláčková
Anna Rybářová

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

V měsíci únoru oslavila – 90 let – paní Jiřina Dvorská, ul. V Zahradách. K tomuto krásnému jubileu jí
osobně blahopřál Ing. Jiří Palbuchta, místostarosta města a za SPOZ paní Anežka Ježová.
Dalším jubilantem, který slavil v měsíci únoru – 90 let – byl pan Jaroslav Štarha, ul. Tyršova. K tomuto
krásnému jubileu mu osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města a za SPOZ paní Anežka
Ježová.
Oběma jubilantům ještě jednou srdečně blahopřejeme.
Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Veselá Hana, Družstevní, ve věku 70 let
Kavan Miroslav, Bezručova, ve věku 83 let
Bajerová Jitka, Lesná, ve věku 85 let
Kostelecká Ludmila, J. Haška, ve věku 88 let
Havránková Iva, Rybníky, ve věku 76 let
Šichová Pavla, Zámecká, ve věku 77 let
Čest jejich památce!

Poděkování
Moc rád bych chtěl touto cestou poděkovat občanům města Letovice, zejména pak spolku PaLetA,
za finanční příspěvek na pořízení invalidního vozíku. V této nelehké životní situaci si moc vážím pomoci od mých známých a příbuzných. Velká pomoc pak přišla od pana starosty Vladimíra Stejskala a pana
ředitele Ing. Ivo Kubína. Tímto jim chci ještě jednou velice poděkovat. Také jsem se však setkal i s neochotou spolunájemníků vyjádřit se k instalaci pojízdné plošiny, která by mi umožnila přístup do mého
bytu.
S úctou Lubomír Poláček

V sobotu 25. února 2017 byli v koncertním sále ZUŠ Letovice slavnostně uvítáni
do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

Matěj Strýček – první občánek našeho města narozený v roce 2017

Edita Kovářová, Vojtěch Hönig, Matěj Buš, Joaquín Enriquo Portillo Yaluk, Petr Horníček,
Matěj Krč, Filip Kučka, Přemysl Bendl, Matěj Strýček, Berenika Jarošová

Christian Chudjak, Klaudie Prajková, Lea Krátká, Daniela Šťastná, Jáchym Prudil,
Šimon Závadský, Ondřej Novotňák, Annelie Bílková, Zuzana Portlová

OKÉNKO STAROSTY
Zima nás konečně opustila nejen podle kalendáře, ale jaro vnímáme i podle přírody a prací na zahrádkách. Každý se snaží právě tu svoji připravit tak,
aby na ní mohl později odpočívat a kochat se z její krásy. Ale nejen naše zahrádky potřebují po zimě pořádně uklidit. Město Letovice se již tradičně zapojí 8. 4. do akce Uklidíme Česko. Zájemci si mohou vybrat. Mají možnost pomáhat společně s pracovníky Povodí Moravy a rybáři při úklidu břehů Křetínky, další se mohou zapojit při úklidu kolem Třebětínky. No a všichni ostatní
jistě uklidí kolem svých domů, zahrádek a pozemků, za což všem předem srdečně děkuji.
V případě potřeby si můžete vyzvednout i pytle na odpad na městském úřadě (OVŽP, tel.: 516 482
244). Úklidem se připravíme rovněž na velikonoční svátky. Pánové již jistě zkoumají, ze které vrby
budou nejlepší proutky, hospodyňky přemýšlí, která barva vajíček letos poletí. Také bude od 1. 4. zahájena sezóna na zámku velkou jarní burzou, všichni jste srdečně zváni.
Ale i prací živ je člověk. Po přerozdělení financí na posledním zastupitelstvu bylo rozhodnuto, že se
v letošním roce vrhneme na stavbu 2. poloviny kolumbária na hřbitově, rozšíří se workoutové hřiště,
opravíme chodník ul. Třebětínská, místní komunikaci ul. Alšova a opravíme most přes Křetínku směrem na Rybníky. K tomu dokončení rozestavěných akcí, takže práce bude více jak dost. Znovu se
omlouvám za problémy s opravou radnice, práce zdárně pokračují, tak jen vydržet.
Také si už zajišťujte lampiony a mávátka do májových oslav. Letos proběhnou 5. 5. i za mezinárodní
účasti, takže všichni ti, kteří přečkají „pálení čarodějnic“, jsou srdečně zváni.
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 13. 2. 2017 projednala body dle následujícího programu:
1. Změna člena Zastupitelstva města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 21. 2. 2017 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Bezpečnostní situace v Letovicích
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Hospodaření města Letovice za rok 2016, rozpočtová opatření
7. Rozpočtový výhled
8. Zpráva o hospodaření v městských lesích a zámeckém parku v roce 2016
9. Program zasedání ZM 9. 3. 2017
10. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
11. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 9. 3. 2017 projednalo body dle následujícího
programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 14. prosince 2016 do 9. března 2017
4. Dispozice s majetkem města
5. Rozpočtové změny na rok 2017 a hospodaření města Letovice za rok 2016
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

22. duben 2017 – Den Země
Město Letovice se již tradičně, společně s dalšími aktivními neziskovými organizacemi, zapojuje do celostátní kampaně Den Země. Letošní aktivity probíhají v duchu minulých let. Nepřehlédnutelnou akcí pořádanou městem Letovice ve spolupráci s občanským sdružením Fan-Club „BOP Křetínka“, Rybářskou organizací Letovice a okolními obcemi je úklid přehrady Křetínky, pořádaný 8. dubna 2017.
Ve spolupráci s partnery Zdravého města jsou u příležitosti DNE ZEMĚ 2017 připraveny tyto akce:
MŠ Čapkova
Konzultační hodiny
Beseda s městskou policií
20. 4. – Putování ztracené kapky
22. 4. Den Země – Odemykání zahrady v MŠ – zasazení stromu na zahradě

MŠ Komenského
21. 4. – Celoškolní akce pro veřejnost na školní zahradě pořádaná spolu se smluvními partnery MŠ Komenského, zaměřená na oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, doplněná zábavnými aktivitami pro děti (obcházení stanovišť s úkoly a hrací kartou, po splnění úkolů odměna pro děti,
Minifarma se zvířátky, skákací hrad, divadelní představení Divadla plyšového medvídka v amfiteátru
Ostrov odpadků II, stánek obchůdku Zdravá výživa, pečení perníků s paní Konůpkovou, ŠD při ZŠ Letovice, středisko volného času Letokruh, Junák Letovice, Masarykova střední škola aj.)
- Celoškolní výlet na Jezírko – pracoviště Lipky v Soběšicích – programy Dřevěný svět a Večerníček na
výletě.
MŠ Třebětínská
- sběr odpadků a úklid školní zahrady a nejbližšího okolí školy
- třídění odpadů – spolupráce s MěÚ
- pokusy ve třídě – rychlení fazolí, setí řeřichy
- zapojení do programu skutečně zdravá škola a školka
ZŠ Letovice
- úklid žáků v okolí školy
- Tonda Obal na cestách – třídění a recyklace odpadu (beseda I. stupeň)
- Hasík (I. stupeň) beseda s preventivní skupinou HZS Jihomoravského kraje
Výzdoba stromů na náměstí k velikonočním svátkům (ŠD společně s MŠ)
Velikonoční dílna – akce školních družin pro děti a rodiče
Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích
Předvelikonoční návštěva v klášteře
4. 4. – Relaxační odpoledne
27. 4. – Zájezd – Vodní mlýn ve Slupi, jízda turistickým vláčkem ve Znojmě
Svaz tělesně postižených v Letovicích
11. 4. – Přednáška o včelařství (přednášející Z. a J. Mikulovi)
MKD Letovice
19. 4. – Celodenní zájezd do Kyjova a zámku Milotice
Letokruh Letovice
26. 5. – Den Země – Výtvarný happening
29. 5. – Zájezd Modrá – archeoskanzen, Živá voda
Masarykova střední škola
21. 4. – Úklid okolí školy a cesty k vlakové zastávce, úklid školních dílen, čištění koryta řeky Křetínky
prezentace o třídění odpadu, proškolení žáků nižších ročníků
17. až 21. 4. – Přednášky pro žáky event. exkurze na hráz přehrady, sestavení relaxační zóny, besedy
se žáky v hodinách ČJL
Význam Dne Země spočívá zejména v tom, že umožňuje i té nejmenší organizaci a jednotlivcům zařadit svůj příspěvek k péči o Zemi do celostátního a celosvětového kontextu. Den Země umožňuje spojit
síly k výraznějšímu oslovení veřejnosti a představitelů politické a ekonomické moci v duchu ochrany
přírody a životního prostředí.
První oslavy Dne Země proběhly v roce 1970 v USA. V roce 1990 se k americké tradici připojil zbytek
světa. Den Země podporuje celá řada významných organizací, osobností, vědců i politiků. Od roku
1992 je 22. duben jako světový svátek životního prostředí slaven i v České republice.
Kancelář Projektu Zdravé město Letovice a MA21

ČASOVÝ ROZPIS HROMADNÝCH VAKCINACÍ PROTI VZTEKLINĚ 2017

Ceny vakcinací včetně lyssetky: vzteklina ………..…………….............. 130,– Kč
kombinace psinka + vzteklina …... 295,– Kč
Cena odčervení za každých začínajících 10 kg váhy ……….…………….. 25,– Kč
Provedení zákroku u chovatele ................................................... + 100,– Kč
Přípravky proti blechám, klíšťatům, na králíky apod. ............... dle nabídky
MVDr. Luděk Voráč, Pražská 55, Letovice, tel.: 516 474 470, mobil: 602 513 697

Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů Letovice provede ve dnech 6. a 7. dubna sběr železného šrotu.
Prosíme spoluobčany, aby kovový šrot umístili v tyto dny na obvyklých skládkách. V případě, že máte
větší množství nebo těžší předměty, kontaktujte členy sboru nebo volejte na mobil: 605 994 132
(pevná 516 474 102). Rádi vám tyto předměty vyneseme. Zabráníte tak rozebírání hromad některými spoluobčany.
Lednice a mrazáky nejsou kovový šrot!!!
Výtěžek bude použit na činnost mladých hasičů.
Děkují hasiči

Přistavování velkoobjemových kontejnerů
na domovní odpad v roce 2017
V letošním roce budou kontejnery rozmísťovány stejným způsobem jako v předchozích letech.
Podle níže uvedeného rozpisu budou kontejnery přistavovány na jednotlivá místa vždy v sobotu, počínaje 8. 4. 2017. Kontejnery budou přistavovány na konkrétní místa pouze jednou ročně, a to od konce jara, aby se do zimního období pokrylo celé území. Kontejner bude na místě 4 hodiny a přítomný
pověřený pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je systém určen,
tj. směsný komunální odpad pouze od občanů. Nadále platí, že nebezpečný odpad (pneumatiky, akumulátory, televizory, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich) se může celoročně bez
poplatku uložit na sběrný dvůr, který je v místě bývalé skládky na Červeném vrchu.

Upozorňujeme, že po delší době se opět v našem městě vyskytly pokusy o podomní
prodej různých energií, a to za použití „nové taktiky“, kterou se dotyční snaží obejít zákaz podomního prodeje v Letovicích (čl. 4 nařízení města Letovice č. 1/2013, Tržní řád).
Zpravidla se jedná o to, že nejdříve vás kontaktují telefonicky, případně na ulici při nevinně vypadající anketě, a následně se někdo zjeví před vašimi dveřmi s argumentem, že
jste si ho pozvali. Nikdy nesdělujte cizím lidem žádné osobní údaje, neukazujte staré faktury, smlouvy
ani jiné dokumenty. Nepodepisujte žádná prohlášení či potvrzení, a to ani v případě, že se jedná o převzetí „dárku za váš čas“. V nejednom případě byly tyto údaje zneužity a lidé se nestačili divit, co vše si
objednali, případně změnili. Takové následky se většinou neobejdou bez újmy a obtížně se napravují.
Jestliže vás navštíví nezvaný host, v žádném případě ho nepouštějte dovnitř. Pokud vás bude jeho chování obtěžovat, neváhejte zavolat městskou policii na tel.: 607 574 854, případně PČR na lince 158.
Strážníci MP Letovice
Pozn.: Město Letovice se distancuje od nabídky společnosti Terra Group Investment, a.s. „Obec
občanům“, která nabízí zprostředkování energie. Toto bylo předmětem jednání ZM 9. 3. 2017.
Ing. Jaroslava Konůpková, Ing. Marek Chládek zastupitelé města Letovice

Střípky ze zastupitelstva města
Ve čtvrtek 9. 3. 2017 byl na programu jednání mj. i návrh současného vedení města na výstavbu
odpočinkové plošiny u schodiště vedoucího k MKS v rámci opravy opěrné zdi silnice vedoucí k zámku. Zastupitelům byla předložena vizualizace (i s plánovaným parčíkem a naučnou stezkou za nějaký
ten milion, které patrně bude mít chuť vedení města realizovat v příštím roce…). Již v rámci workshopu Festivalu 3+1 byl zpracován návrh řešení této lokality mladými letovickými architektkami…
Očekávala jsem, že tento jejich návrh bude rovněž předložen a budeme o variantách diskutovat…
Chyba lávky, u nás ve městě se na varianty nehraje, protože „rozkaz zněl…“.

I přes odpor opozice byla výstavba této betonové plošiny za cca 600 tis. Kč (čím více betonu, tím
lépe) schválena, patrně pro kochání se občanů kruháčem nebo možností počítat projíždějící kamiony
na silnici I/43…
A nakonec, netušila jsem jakou averzi u pana starosty (ODS) vyvolá návrh kolegy F. Bočka z KDU-ČSL
o zahájení diskuse k možnosti zřídit ve městě službu SENIOR TAXI (kdy by se otevřela možnost pro
naše seniory či zdravotně postižené za zvýhodněnou cenu cestovat k lékaři či za nákupy). Jsem ráda,
že se podařilo přijmout usnesení ukládající radě města zpracovat varianty řešení provozu vč. finanční
analýzy dopadu na rozpočet města a doufám, že se podaří tuto službu ve městě zřídit...
Daniela Ottová (ČSSD)

Poznámka: Celý průběh jednání ZM Letovice 9. 3. 2017 lze vyslechnout na webových stránkách města
Letovice: www.letovice.net

Ing. Marek Chládek, radní

MĚSTO LETOVICE
zajistilo pro občany města Letovice a místních částí

PLAVÁNÍ
8. dubna 2017 v době od 13.30 do 15.00 hodin
Městské lázně Boskovice
Doprava po vlastní ose.
Průkaz totožnosti alespoň jednoho člena rodiny je vstupenkou do areálu.
Termín dalšího plavání: 22. dubna 2017 od 13.30 do 15.00 hodin

KULTURNÍ PŘEHLED

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

Zajišťuje předprodej vstupenek
na pořádané kulturní pořady
Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů
jsou určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele
průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů
a držitelů ZTP a ZTP/P na základě předložení průkazu). Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 3 dny před konáním akce.

Připravujeme:
Jahodové duo – koncert KPH
Středa 3. května 2017 v 18.30 hodin
Pavla Jahodová – viloncello, Jiří Jahoda – housle
Vstupné: 150,– Kč
•
Pietní vzpomínková slavnost
s lampionovým průvodem
Pátek 5. května 2017
19.15 hodin – Památník obětem zvůle a násilí
u kostela sv. Prokopa
19.45 hodin – Památník umučených
u městského koupaliště
20.00 hodin – lampionový průvod
•

Katarína Knechtová s kapelou
Čtvrtek 11. května 2017 v 19.00 hodin

V dubnu jsme pro Vás připravili:

Vstupné: předprodej 280,– Kč / na místě 350,– Kč

Klavírní recitál Lucie Pokorné

ZMĚNA TERMÍNU!

Středa 5. dubna 2017 v 18.30 hodin
Vstupné: 120,– Kč
•

Byt na inzerát
Čtvrtek 6. dubna 2017 v 19.00 hodin
Účinkuje: DS HÁTA Praha
Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– Kč
VYPRODÁNO
•
Koncert jazz

Michal Wróblewski Ensemble
(CZ, NO, JP)
Pátek 7. dubna 2017 v 19.00 hodin
Sál ZUŠ Letovice
Vstupné: 100,– Kč
•

Putování ztracené kapky
Čtvrtek 20. dubna 2017 v 10.00 hodin
Účinkuje: Divadlo Kapsa Andělská hora
Vstupné: 40,– Kč
•

Dívčí válka
Pátek 28. dubna 2017 v 19.00 hodin
Účinkuje: DS Rájec -Jestřebí
Vstupné: 80,– Kč / 60,– Kč (studenti, důchodci)

14. dubna 2017
od 19.00 hodin
Kulturní dům Letovice
Jako host vystoupí skupina
GOLDEN STARS
Do 20.00 hodin VSTUP ZDARMA!
Točené pivo!
Skvělý zvuk a světla!
Vstupné: 50,– Kč

Myšlenka dne
„K tomu, abychom jasně viděli, často stačí
jen změnit úhel pohledu.“
Antoine de Saint-Exupéry

KULTURNÍ PŘEHLED

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

•

Vzpomínáme na výročí
našich spisovatelů
Josef Kopta, František Xaver Šalda,
František Kožík, Jaroslav Durych,
Alena Vostrá – výstavka knih.
•

CHVILKU POSTŮJ
Výstava fotografií pana Františka Opálky
je přístupná od 7. dubna 2017
v prostorách knihovny.
•

JARO V KNIHOVNĚ
Přijďte navštívit výstavu jarních
a velikonočních dekorací v čítárně knihovny
po celý měsíc duben.
•
Připravujeme na květen:

LABYRINT ZÁHAD
Setkání se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem
ve čtvrtek 4. května v 17.00 hodin
v sále Základní umělecké školy v Letovicích.

Nevysvětlitelné archeologické nálezy, podivné
úkazy a paranormální jevy naznačují,
že minulost naší planety je daleko tajemnější
než si vůbec dovedeme představit.
Arnošt Vašíček představí nové nejtajemnější
objevy ze světa i od nás.
Utajované mumie mimozemšťanů – Město
bohů – Prokletá hrobka – V zajetí
nadpřirozených sil – Vraždící kletba – Otisky
nadpřirozena – Největší tajemství templářů...

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

•

DUHOVÉ ČTENÍ – ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Čtenářská soutěž pokračuje, je možné se stále
ještě přihlásit. Letos čteme podle autorů,
žánrů a dalších netradičních kategorií.
Čtenářské plány a pravidla soutěže
k vyzvednutí u knihovnice.
•
PRVNÍ ČTENÍ – výstavka knih
z edice „První čtení“ pro začínající čtenáře.
•

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA
Úterý 4. dubna od 14.00 hodin

ZMĚNA TERMÍNU!
SETKÁNÍ
RODÁKŮ A PŘÁTEL TŘEBĚTÍNA
proběhne
v sobotu 29. dubna 2017 od 14.00 hodin
v restauraci na koupališti
Informace:
Libuše Pfefrová, tel.: 732 939 526
Srdečně zveme!

KULTURNÍ PŘEHLED

Turistické informační centrum

GALERIE DOMINO

MKS Letovice
Tyršova 2, 679 61 Letovice

®

Vás srdečně zve na výstavu

Otevírací doba:
16. ZÁŘÍ – 31. KVĚTNA
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hodin
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.

MALÍŘI VYSOČINY
A MRÁZKOVA KERAMIKA
Výstavu lze navštívit

do soboty 29. dubna 2017
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin,
So 9.00 – 11.00 hodin
Galerie DOMINO
Havírna 55, 679 61 Letovice
Tel.: 516 470 777
www.galeriedomino.cz

KULTURNÍ PŘEHLED

Rezervace vstupenek na představení v kulturním domě
Vážení a milí návštěvníci kulturních akcí v Letovicích,
jsme velice rádi, že navštěvujete v hojné míře divadelní i hudební představení a že jste, dle ohlasů,
s nabídkou našich kulturních akcí spokojeni.
V poslední době se zde však rozšířil jistý „nešvar“. A to nevyzvednutí rezervovaných vstupenek – bez
zavolání, bez omluvy. Nejedná se o jednu či dvě vstupenky, ale někdy i řádově v desítkách kusů.
V této souvislosti se na Vás obracím s žádostí o vyzvednutí Vámi rezervovaných vstupenek nejpozději 3 dny před termínem konání kulturní akce, jinak Vám vstupenky nebudou rezervovány. Vstupenky budou v systému rezervovány na jméno, nově žádáme také o kontaktní telefonní číslo.
Výjimku tvoří návštěvníci, jejichž bydliště je od Letovic vzdáleno více než 30 km, toto sdělí při rezervaci vstupenek.
Kontaktní osobou pro rezervaci vstupenek je paní Renata Daňková, kontaktní e-mail: dankova@
mks-letovice.cz, vstupenky@mks-letovice.cz nebo na tel.: 739 396 535.
Děkuji Vám za pochopení.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

Výzva – budoucí muzeum v Letovicích

V současné době probíhají přípravy pro otevření muzea v Letovicích.
V této souvislosti se obracím na Vás, občany Letovic a blízkého okolí,
o spolupráci. Pro výstavní expozice shromažďujeme například obrazy
starých Letovic (Vojtěch Páral, Milek Novohradský a další), pohlednice
a fotografie Letovic a místních částí. Máme také zájem o dary nebo
zápůjčku letovické keramiky – Mrázkovy keramiky, Pexiderovy a Josefa
Pěty. Někdy se v našich domácnostech, na půdách či fotoalbech a různých dokumentech nachází historické poklady. Pokud byste chtěli nově vznikajícímu muzeu nějaký předmět darovat či zapůjčit, napište nebo zatelefonujte na níže uvedené kontakty.
Předem Vám všem děkuji za vstřícnost a ochotu.
Kontakt: info@mks-letovice.cz, telefon: 774 497 437
Mgr. Jana Trubáková, ředitelka MKS Letovice

KULTURNÍ PŘEHLED

O nejlepší letovickou sladkou či slanou kachli 2017
Opět po roce vyhlašujeme kulinářskou soutěž O nejlepší sladkou či slanou letovickou kachli. Loni
se soutěž setkala s velkým ohlasem jak u tvořivých pekařek a pekařů, tak u veřejnosti, která s chutí
degustovala komisí ohodnocené dobroty. V letošním roce vyhlašujeme tuto soutěž v rámci kulturní
akce Ahoj, léto!, která se uskuteční v sobotu 26. 8. 2017 v areálu SDH Letovice.
Pravidla:
- soutěže se může zúčastnit ten, kdo odevzdá v termínu do 30. 6. 2017 přihlášku se svým jménem,
telefonním spojením a uvedením, zda se účastní soutěže sladké nebo slané kachle
- jeden účastník soutěže může soutěžit pouze s jednou sladkou a nebo jednou slanou kachlí
- účastníci soutěže ručí svou přihláškou za zdravotní nezávadnost svého výrobku
- je možné se přihlásit samostatně nebo kolektivně, vždy s jedním výrobkem dané kategorie
- soutěžní výrobek odevzdá soutěžící v sobotu 26. 8. 2017 pověřené osobě v areálu SDH Letovice
v době od 13 do 14 hodin
- vyhlášení výsledků soutěže proběhne téhož dne v odpoledních hodinách, bude upřesněno na plakátu před akcí a v Letovickém zpravodaji
- vítězové budou oceněni hodnotnými cenami, které věnují sponzoři této akce
Závazné přihlášky přijímáme osobně nebo e-mailem do 30. 6. 2017, více informací na tel.: 774 497 437,
e-mail: info@mks-letovice.cz, kontaktní osobou je Jana Trubáková.
I když, budou Vaše sladké /slané dobroty hodnotit porotci, jedná se především o soutěž s úsměvem, pohodou, ale především dobrou náladou. Vím, že v Letovicích a okolí je mnoho tvůrčích i odvážných lidí, takže se přihlaste!
Těšíme se na Vaši účast v soutěži.
Jana Trubáková

Vstupné: předprodej 280,– Kč / na místě 350,– Kč
Předprodej vstupenek: MKS Letovice, Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mobil: 739 396 535, info@mks-letovice.cz

PŘEHLED DUBNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ
1. 4. – 29. 10.

Stálá výstava obrazů MgA. Tomáše Vavříčka, zámek Letovice, tel.: 728 880 298

1. 4.

12.00 hodin / Vernisáž výstavy „Po stopách Ládi Kerndla“
zámek Letovice, tel.: 728 880 298. Výstava potrvá do 29. 10. 2017.

2. 4.

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

4. 4.

16.00 hodin / Flétnové odpoledne, sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203

5. 4.

18.30 hodin / Klavírní recitál laureátky Lucie Pokorné
koncert KPH, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

6. – 7. 4.

Sběr železného šrotu, SDH Letovice

6. 4.

19.00 hodin / Byt na inzerát
divadelní představení (DS Háta Praha), Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

7. 4.

19.00 hodin / Michal Wróblewski Ensemble
koncert jazz, sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

8. 4.

Okresní přebor žáků raketových modelářů
(S3A, S6A, S4A), Jiří Kašpar, letiště LK Letovice, tel.: 606 803 431

8. 4.

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

8. 4.

19.00 hodin / Vyvěste fangle!, PaLetA, z.s., Galerie DOMINO Letovice, tel.: 776 347 919

13. 4.

Velikonoční příměstský tábor, SVČ Letokruh Letovice, tel.: 605 825 380

14. – 17. 4.

Velikonoční menu, Agrocentrum Ohrada, tel.: 605 298 420

14. 4.

19.00 hodin / Velikonoční zábava, Kulturní dům Letovice

19. 4.

15.30 hodin / Klávesové odpoledne, sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203

20. 4.

10.00 hodin / Putování ztracené kapky
pohádka pro děti (Divadlo Kapsa), Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

20. 4.

Učitelský koncert, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 203

21. 4.

16.00 hodin / Den Země
školní přírodní zahrada MŠ Letovice, ul. Komenského, tel.: 721 124 851

22. 4.

Den Země – odemykání zahrady v MŠ Letovice, ul. Čapkova
zasazení stromu na zahradě

22. 4.

Mistrovství ČR (S3A, S4A, S6A, S1A) – pořádá RM klub Letostroj Letovice
Jiří Kašpar, letiště LK Letovice, tel.: 606 803 431

23. 4.

14.00 hodin / Poutní mše svatá v Kochově, letovice@dieceze.cz

25. 4.

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

25. 4.

Pochod za čarodějnicí – stanoviště s úkoly, čarodějnicemi a táborákem na závěr
SVČ Letokruh Letovice, tel.: 605 825 380

28. 4.

19.00 hodin / Dívčí válka
DS Rájec-Jestřebí, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422,739 396 535

29. 4.

14.00 hodin / Setkání rodáků a přátel Třebětína, Libuše Pfefrová, tel.: 732 939 526

29. – 30.4.

Seriál Mistrovství ČR junioři, senioři
(S3A, S4A, S6A, S1A, S8EP), Jiří Kašpar, letiště LK Letovice, tel.: 606 803 431

29. – 30. 4.

Čarodějnický den, Agrocentrum Ohrada, tel.: 605 298 420

… tentokrát s panem Miloslavem Krejsou
Rozhovor a setkání s osobností v jarním měsíci, dubnu,
jsme věnovali vynikajícímu hudebníkovi, skvělému sbormistrovi a pedagogovi, který přes mnohé ambice zůstal věrný
svému rodnému městu a je jednou z nejvýznamnějších osobností jeho kultury, panu Miloslavu Krejsovi. Pro Vás, čtenáře
Letovického zpravodaje, se ptala Eva Nečasová. (pozn. Jana
Trubáková)
Milošku, já vím, že ses narodil v Letovicích a že hudba doprovází tvůj život od narození. Kdo byl tím hlavním činitelem, který se zasloužil o to, že se stala tvojí profesí?
„Byl to tatínek. V mých šesti letech mě začal učit hrát na
housle a když poznal, že klavír pro mě bude to pravé, koupil
mi ho k osmým narozeninám. Zaplatil mi hodiny u výborného
letovického učitele Ladislava Nováka a ten mě připravil ke
studiu na konzervatoři.“
Bylo tedy rozhodnuto. Absolvoval jsi Konzervatoř v Brně
a stal ses hudebníkem.
„To nebylo zdaleka tak jednoduché. Měl jsem sice zpočátku velké štěstí na vynikající pedagogy –
profesory Františka Michálka a Jiřího Reinbergera, studium však trvalo pouhý jeden rok. Pak němečtí
okupanti školu zavřeli, ale já se přesto snažil dál pilně cvičit na klavír a také na harmoniku. Tatínek
mně koupil velmi kvalitní italský akordeon značky Rigoleto.“
A po válce jsi studium dokončil?
„Nastoupil jsem do druhého ročníku, na jeho konci jsem však musel školu znovu přerušit. Onemocněl jsem tuberkulózou a teprve po léčbě trvající dva roky jsem se do ní znovu vrátil. Ani v sanatoriu
však mě hudba neopustila a studium skladby, dirigování a hry na varhany jsem v roce 1951 dokončil
pod vedením profesora Vladimíra Hawlíka. Velmi rád na poslední léta studia vzpomínám. Na pana
profesora i další vynikající pedagogy, na letovickou zpěvačku Jindřišku Kadlecovou a naše společné
koncerty, na návštěvy brněnské rodiny Chladilových, jejichž synu Milanovi jsem doporučoval studium
zpěvu, on se však nejprve musel na přání svého otce vyučit krejčím a teprve pak mohl zazářit jako slavný pěvecký partner neméně slavné zpěvačky Yvety Simonové. Vzpomínám též na letovický hotel Koupaliště, jedno z kulturních center města té doby. Stal se jím zásluhou hoteliéra Rudolfa Doného, výborného houslisty. Častým hostem zde byl violoncellový virtuos Miloš Sádlo a já je oba doprovázel na klavír při koncertech pořádaných pro rekreanty o letních prázdninách. Byla to krásná doba mého mládí
a všechny tyto vzpomínky mně nedokáže zkalit ani skutečnost, že náš národ právě prožíval tragické
období, které nastoupilo po únoru 1948.“
Jaké byly tvé zážitky po nástupu do praxe?
„Mým prvním působištěm byla Březová nad Svitavou. Učil jsem zde hru na klavír a hudební nauku
a působil jako varhaník. Ty dvě profese šly v té době ještě skloubit. Komunisté se teprve zabydlovali ve
svých pozicích a učitel i varhaník v jedné osobě jim prozatím nevadil.“
Na svá první učitelská léta vzpomínáš s radostí?
„To je slabé slovo. Poznal jsem zde totiž svou celoživotní lásku Marii Trundovou. Byla úspěšnou sportovkyní, krajskou přebornicí v dálkovém běhu a také dobrou zpěvačkou. Přihlásila se do pěveckého
sboru, který jsem založil, a tak to začalo. Vzali jsme se v roce 1958, až Marie dokončila studium.“
A kde jste po svatbě bydleli?
„V mém rodném domě v Letovicích, který postavil můj otec. Je to můj domov.“

Tvoje žena byla taky učitelka. Učila matematiku a tělesnou výchovu na dnešní Masarykově
střední škole na Tyršové. Pamatuji si na ni. Chodila denně do práce kolem domu, kde jsem tehdy
bydlela. Byla to krásná, úžasná žena a přitom velmi skromná. Na takové lidi by se nemělo zapomínat.
„Ano, taková byla. Prožili jsme spolu 55 šťastných let a vychovali čtyři dcery. Společně jsme v Letovicích založili Pěvecký sbor Bohuslava Martinů a ona v něm pak zpívala plných padesát let. Zemřela
10. července 2013. Moc mi chybí.“
Vraťme se, Milošku, do roku 1952. Tehdy se ti prý otevřela slibná hudební kariéra.
„Bylo mi třiadvacet let a získal jsem místo ředitele kůru chrámu sv. Jakuba v Brně a současně učitele
na hudební škole Jaroslava Kvapila. Poznal jsem velký brněnský hudební svět a seznámil se s mnoha
jeho osobnostmi. S hudebními skladateli Zdeňkem Zouharem, Zdeňkem Pololáníkem a také Jaroslavem
Křičkou, jehož dílo Židlochovická pastorálka jsem pro dětský sbor a varhany instrumentoval a uvedl
jeho premiéru. V chrámovém sboru tehdy zpívala talentovaná dívenka. Jmenovala se Eva Bojanovská
a já mám radost, že jsem mohl přispět k hudebnímu startu jedné z nejslavnějších českých popových
zpěvaček Evy Pilarové. Po mnoha letech jsme se setkali na jejím koncertě v Letovicích a zavzpomínali
jsme.“
Úspěchy na brněnské scéně i dnes otevírají mnohým umělcům cestu dál, třeba na pražská nebo
i na světová pódia. Jak to bylo s tebou?
„Bylo to špatné. V únoru 1954 se bohužel nemoc znovu vrátila a já jsem se po vyléčení rozhodl
z Brna odejít. Tři roky jsem působil ve Svitávce a pak začal učit v Letovicích na Osvětové besedě, pak na
lidové škole umění a konečně na základní umělecké škole.
Současně jsem zde hrál na varhany ve farním i klášterním kostele a řídil kostelní, klášterní i pohřební sbor a komorní orchestr. Od jisté chvíle to však mocipánům začalo vadit. Sdělili mi, že pokud chci být
učitelem, nesmím v kostele hrát. Vyřešil jsem to tak, že místo varhaníka bylo napsáno na moji sestru
Marii Prudilovou. Střídali jsme se a já hrál tajně.“
A v době uvolnění politických poměrů jsi byl jmenován ředitelem letovické LŠU.
„Pověřen jejím řízením jsem byl už po nástupu tvé maminky na mateřskou. Když bylo jasné, že se
do funkce ředitelky nevrátí a bude učit v Blansku, jmenovali mě ředitelem. Školu jsem řídil v letech
1968 – 1979.“
Musím dodat, že za tvého působení získala letovická „liduška“ pověst nejlepší umělecké školy
v okrese a díky televizním pořadům, v nichž její žáci účinkovali, proslavila Letovice po celé republice. Na kterého pedagoga své ředitelské éry vzpomínáš nejraději?
„Na Petra Fialu, pozdějšího dirigenta brněnského filharmonického sboru. Jeho muzikály v provedení letovických dětí uvedla televize za choreografie Boženy Stejskalové. Každoročně jsme pak uváděli
velká baletní vystoupení, zapojila se i moje maminka a šila dětem kostýmy.“
Byla doba normalizace a mnozí jistě museli vědět, že i přes zákaz v kostele varhaničíš, uvádíš
duchovní skladby, liturgické mše atd. Jak to snášeli tví nadřízení?
„Za okresního inspektora Jindřicha Dryšla to šlo. Byl to vynikající hudebník, skvělý dirigent Symfonického orchestru města Blanska. Vážil si mé práce a byl vůči mně velmi tolerantní. Horší to bylo za
jeho nástupce. Neustále mě sledoval a snažil přistihnout, jak hraji v kostele. No a jednoho dne se našla
osoba, která mě udala na OV KSČ. Předvolali mě na ONV, byl jsem podroben výslechu a přiznal jsem
se. Bylo mi nařízeno okamžitě v kostele skončit. Milostivě mně dovolili řídit školu do konce školního
roku a pak nadále učit, ne však v Letovicích. Stalo se to v prosinci 1978 a bylo tím ohroženo konání
tradičního vánočního koncertu. Vše zachránila opět moje sestra. S mou pomocí dokončila nácvik. Od
září 1979 jsem pak učil v Boskovicích a ona sbor oficiálně řídila. Když jsem po čase zjistil, že soudruzi se
o mě přestávají zajímat, tak jsem se na ně vykašlal a začal v kostele dirigovat znovu.“

Co se zatím dělo v letovické LŠU?
„Ředitelem se jako kádrová rezerva stal Petr Halamka. V roce 1973 jsme spolu založili dechový orchestr, on ho zkvalitnil a začal s ním slavit úspěchy doma i v zahraničí. Po listopadu 1989 měl být odvolán z funkce. Postavil jsem se proti tomu a dodnes jsem rád. Proč bych se mstil? Petr byl výborný hudebník i organizátor. Po profesní stránce jsme si jeden druhého vážili a šlo hlavně o dechovku. Kdopak
by ji dokázal tak skvěle řídit jako on?“
Milošku, já vím, že i když bys rád, nemůžeš zde vyjmenovat všechny své kamarády hudebníky
ani žáky, z nichž se stali úspěšní umělci. Vím, že nám nemůžeš vylíčit, v kolika městech a zemích jsi
účinkoval s pěveckými sbory, kterých jsi prý za svůj život dirigoval neuvěřitelných dvacet sedm.
Říká se o tobě, že jsi hrál snad na všechny varhany okresu Blansko, na varhany většiny brněnských
kostelů a také na mnohé varhany kostelů pražských. Za svou sbormistrovskou činnost jsi obdržel
řadu diplomů a medailí a též zlatý odznak s granáty od Unie českých pěveckých sborů, byl jsi jmenován osobností města Letovice, jihomoravský krajský hejtman ti za účasti prezidenta republiky
předal Cenu Jihomoravského kraje za přínos v oblasti hudby atd. atd.
A já se na závěr ptám: Čeho bys chtěl v životě ještě dosáhnout?
„Vlastně už ničeho. Prožil jsem v Letovicích krásný život. Tři moje dcery vystudovaly konzervatoř,
zůstaly věrny svému městu a vyučují zde na základní umělecké škole. Marie a Hana klavír, Jitka housle.
Miloslava žije v Rozhraní a je doktorkou přírodních věd.
Já stále bydlím v domě svého otce a přál bych si už snad jen jedno – dožít se devadesátky a toho, že
jedno z mých vnoučat či pravnoučat bude v hudební tradici našeho rodu pokračovat.“
Za rozhovor ti, Milošku, děkuje líná a nepozorná žákyně letovické LŠU, tvá kamarádka a obdivovatelka
Eva Nečasová

LETOVICE

Zápis do 1. tříd ZŠ Letovice pro školní rok 2017/2018
se koná ve čtvrtek 13. 4. 2017
od 8.00 do 16.00 hodin
v budově Základní školy Letovice, Komenského 5

· Zápis v řádném termínu – povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.
· Žáci s odkladem – děti narozené před 1. 9. 2010, které dosud nezahájily školní docházku a mají
udělen odklad školní docházky, se k zápisu dostavit mohou. V případě, že se k zápisu nedostaví,
jsou zákonní zástupci povinni do 28. 4. 2017 písemně požádat o přijetí k základnímu vzdělávání
na ZŠ Letovice (tiskopis je k dispozici v kanceláři školy nebo na www.zsletovice.cz /ke-stazeni).
· Dřívější nástup do školy – k zápisu se mohou dostavit i rodiče s dětmi narozenými v době od
1. 9. 2011 do 30. 6. 2012, kteří uvažují o dřívějším nástupu dítěte do školy.
U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz žadatele (zákonného zástupce).
S případnými otázkami se lze obrátit na Základní školu Letovice. Telefonickým dotazem na číslo
516 474 548, e-mailovým dotazem na adrese skola@zsletovice.cz nebo osobní návštěvou.
Iva Bajerová, zástupce ředitele

Oznámení o zápisu do letovických mateřských škol
Zápis do mateřských škol Komenského, Čapkova a Třebětínská
se uskuteční dne
16. května 2017 od 8.00 hodin do 15.30 hodin
v budovách jednotlivých mateřských škol.
Obecně závazná vyhláška města Letovice č. 6/2016 stanovuje školské obvody mateřských škol
zřízených městem Letovice, rodiče však mají i nadále možnost podat žádost k předškolnímu
vzdělávání do kterékoliv mateřské školy.
Rodiče si k zápisu přinesou:
· vyplněnou Žádost o přijetí s vyjádřením dětského lékaře /lékařky o zdravotním stavu a řádném očkování dítěte (ke stažení na webových stránkách jednotlivých MŠ, případně k vyzvednutí v mateřských školách v termínu od 2. do 5. května 2017).
· rodný list dítěte
· potvrzení o trvalém pobytu v Letovicích
Bližší informace najdete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.
Těšíme se na vás!

V Mateřské škole Čapkova se řídíme heslem „pohybem ke zdraví“
Dnešní děti mají všeobecně málo pohybu, to
s sebou časem přináší zdravotní problémy. Proti
tomuto nešťastnému trendu jsme se v mateřské
škole Čapkova rozhodli bojovat. Tak jak nám určuje vyhláška o hygienických požadavcích, trávíme s dětmi zpravidla dvě hodiny na čerstvém
vzduchu při činnostech na školní zahradě nebo
na vycházkách po okolí. Během dopoledního
vzdělávání zařazujeme individuální kompenzační cvičení (zdravotní, dechová, relaxační, psychomotorická a cvičení na míčích), která jsou součástí prováděcího plánu třídního vzdělávacího
programu. Rodiče mají také možnost využít pro
své děti nabízené nadstandartní aktivity, kterými
jsou cvičení dětské jógy, pohybově-taneční kroužek a plavecký výcvik ve Svitavách. Nově jsme zařadili do těchto aktivit v zimním období individuální a skupinové cvičení s fyzioterapeutkou
Marií Štemberovou, DiS., která se přestěhovala
na ulici Čapkova naproti mateřské škole. S dětmi
společně provádíme zdravotnické cvičení zaměřené na prevenci poruch pohybového aparátu. Tato
společná cvičení si děti velmi oblíbily a těší se na každou další návštěvu.
Bc. Iveta Eyerová, Bc. Monika Přikrylová, učitelky MŠ Čapkova

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
Čtvrtek

14.30 – 18.30 hodin
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

Okouzleni Mrazíkem
Dne 7. 2. 2017 jsme rádi přijali pozvání na vystoupení dětí ze ZUŠ Letovice v Kulturním domě v Letovicích. Žáci tanečního oboru, pod vedením paní učitelky
Jany Vinklerové, nás všechny ohromili překrásným nastudováním známé a oblíbené pohádky Mrazík. Všichni jsme se zaujetím sledovali taneční umění dětí všech
věkových kategorií a my dospělí jsme se neubránili dojetí. Tímto bychom chtěli všem účinkujícím poděkovat
za pohádkově strávené dopoledne a vyjádřit velký obdiv paní učitelce.
Za kolektiv MŠ Letovice, Třebětínská
Bc. Pavlína Jašková, DiS.

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

Jaký duben – takový říjen.
Co duben našetří, to květen spálí.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Jak prvně zahřmí, fialka více nevoní.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
V dubnu hrom – nebojí se mrazu strom.
Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.

Enersol 2017 ve znamení vody
Dne 28. února 2017 zamířily do Kulturního domu v Letovicích desítky delegátů – účastníků Krajské konference Enersol 2017 – pořádané Masarykovou střední školou Letovice
za finanční podpory Jihomoravského kraje. Program Enersol reaguje na aktuální celospolečenskou objednávku směřující k tomu, aby do povědomí žáků středních škol vstoupila
problematika úspor energií a obnovitelných zdrojů energií, která zdůrazňuje potřebu odborné
přípravy nejen technických profesí v této oblasti.
Osobní záštitu nad krajskou konferencí převzal
hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek. Ze vzácných hostů byli přítomni představitelé Jihomoravského kraje – JUDr. Jana Pejchalová, radní pro oblast školství a sportu a RNDr. Miroslav Kubásek, PhD., radní pro oblast životního
prostředí, starosta města Letovice Vladimír Stejskal, ředitelé 16 středních škol Jihomoravského
kraje, zástupci firem, NÚV Praha a další.
Prioritou, vyhlášenou Asociací Enersol pro 13. ročník konference, bylo téma Vody a hospodaření
s vodou. Studenty prezentovaná projektová témata dokumentovala jejich schopnost analýzy environmentálních problémů a reflektovala možnosti navrhovaných řešení. V kategorii Enersol – popularizace byly zdůrazněny hodnoty úcty k přírodě a k životu ve všech jeho formách za pomoci uměleckých vyjadřovacích prostředků. V průběhu konference měli všichni účastníci možnost vyzkoušet si
jízdu elektromobilem nebo se povozit elektrovozítkem, které zkonstruovali žáci 1. ročníku oboru
elektrikář Masarykovy střední školy Letovice.
Vítězné projekty s názvy „Podobenství o vodě“, „Jak se žije ve vějíři“, „E-kolo“ z MSŠ Letovice, SPŠ
Brno, SŠEE Sokolnice postupují do celostátního finále. Nejvyšší ocenění z Masarykovy střední školy
Letovice získali Karel Stria (1. místo), Ondřej Musil (2. místo) a Vít Kiršner (4. místo).
Povzbuzení a ocenění náleží všem studentům zapojeným do programu Enersol, neboť jim není
lhostejné zachování životního prostředí pro budoucí generace v co nejméně pozměněné podobě.
Jsme příliš zahlceni technikou a odtrženi od přirozených rytmů přírody. Pokud se nenajde dostatek
odvážných lidí uplatňujících šetrné způsoby využívání energií, usměrňujících svoje spotřebitelské
chování a šířících osvětu o těchto možnostech, může nám uniknout, že kolem nás mizí celé ekosystémy, se kterými jsme bytostně propojeni, a že se ztrácí okouzlující krása přírody, která sytí naši duši.
Text: Helena Marešová, foto: Ing. Marek Chládek

Letovičtí skauti a skautky
Vás zvou na již 3. ročník

SKAUTI VŠEM
kdy: v neděli 2. dubna 2017 od 14.00 hodin
kde: MKS Letovice
co: scénky, čajovna, občerstvení, promítání fotografií,
„život na táboře“ a další
PŘIJĎTE SE ZASMÁT, OCHUTNAT DOBRÝ ČAJ
A DOZVĚDĚT SE NĚCO O SKAUTECH VE VAŠEM MĚSTĚ.
Pečete nejlepší štrůdl pod sluncem?
Přijďte s ním soutěžit o KUCHAŘKU!
Těšíme se na Vás!

Sv. Jiří – patron skautů a skautek po celém světě
Jedna z formulí pro pasování na rytíře začíná: „Ve jménu Božím,
svatého Jiří a svatého Michala...“
Sv. Jiří – drakobijec – je symbolem statečnosti, patronem skautů celého světa, skautského bratrství a národním světcem celé Anglie. V příbězích vždy chrání bezbranné a napomáhá vítězství dobra a spravedlnosti nad zlem.
Sv. Jiří byl vždy ctěn jako pravý vzor bojovníka za víru a křesťanskou
ctnost. Zobrazuje se jako rytíř stínající hlavu drakovi, který značí Zlého
ducha – odvěkého nepřítele člověka.
Skautská myšlenka je moderní rytířství, které nám přikazuje pomáhat bližnímu, konat denně dobré
skutky, považovat všechny lidi za své přátele a skauty za své bratry.
Dne 28. dubna jste srdečně zváni na děkovnou mši svatou, kterou budeme slavit ve farním kostele
v Letovicích v 18.00 hodin. Přijďte si i vy připomenout svátek sv. Jiří – patrona skautů a skautek!
Rosenka

Pozvánka na akce Letokruhu
31. 3. – 1. 4. 2017 Aprílová přespávačka
Oblíbená akce s přespáním v Letokruhu, tentokrát s Macinou a Terkou. Začátek v pátek 31. 3. 2017 v 17 hodin v Letokruhu, ukončení v sobotu 1. 4. 2017 v 10 hodin v Letokruhu. Na programu budou aprílové vtípky, chvilka tvoření, noční stezka, spousta legrace a her. V ceně 240 Kč je pizza k večeři, pitný režim po celou dobu, snídaně v sobotu, materiál,
odměny, pojištění. Přihlášky přijímáme do 30. 3. 2017.

13. 4. 2017 (čtvrtek – velikonoční prázdniny) Velikonoční příměstský tábor
Od 8 do 16 hodin. Namalujeme si kraslici, vytvoříme velikonoční dekoraci, zahrajeme si spoustu her.
V ceně 170 Kč je i oběd a pitný režim. Přihlášky přijímáme do 11. 4. 2017.
25. 4. 2017 (úterý) Pochod za čarodějnicí
Tradiční čarodějnické odpoledne u rybníku v Letovicích. Stezka v lese s úkoly a hodnými čarodějnicemi. Na závěr na děti čeká táborák a voňavé buřty. Začátek v 16 hodin u tenisových kurtů v Letovicích,
startovné 50 Kč, čarodějnice 40 Kč.
26. 4. 2017 (středa) II. Výtvarný Happening ke Dni Země
Od 16 hodin v Zámeckém parku v Letovicích. Přijďte si vytvořit výtvarné dílo z přírodnin spolu s brněnskou výtvarnou umělkyní Annou Ronovskou. Pro děti i dospělé.
6. 5. 2017 (sobota) Zájezd ke Dni Země
Živá voda Modrá – unikátní expozice ze života pod vodou a u vody s tunelem do podvodního světa,
kde žije množství zajímavých ryb, expozičním jezerem a biotopem. Seznámíte se s živočichy i rostlinami tůní, řek a rybníků.
Archeoskanzen Modrá – Velkomoravské sídliště středního Pomoraví, prohlídka s průvodcem. Zhlédnete starobylá obydlí, řemeslné dílny a pro děti bude lákadlem spousta volně pobíhajících hospodářských zvířátek.
Velehrad – tentokrát si přijdou na své hlavně dospělí, a to při prohlídce nádherné barokní baziliky,
která byla prohlášena národní kulturní památkou.
Pirátská plavba po Baťově kanálu – hlavně pro děti bude zážitkem plavba lodí plné pirátů po Baťově
kanálu. 3 hodiny plné pirátské zábavy.
Pro bližší informace k této i ostatním akcím sledujte plakáty, www.svcletovice.cz i Facebook Letokruhu.
Na našich webových stránkách v aplikaci Můj Letokruh už probíhá přihlašování na tábory. Jejich nabídka pro letošní prázdniny je zveřejněná v sekci tábory.
Zuzana Musilová

Poděkování
Děkujeme neznámé paní, která dne 14. 2. 2017 v Letovicích
poskytla okamžitou pomoc při vážném zranění našemu tatínkovi.
Rádi bychom se setkali.
Rodina Jagošova
tel.: 733 757 060, e-mail: mibed575@mail.com

Napříč (nejen) staletími
Poslední únorový pátek mnohé z nás obohatil nevšední a zcela ojedinělý zážitek. To když v Městském kulturním středisku v Letovicích uhodil do kláves mladý talentovaný pianista Matyáš Novák
v programu nazvaném „Napříč staletími“. Ve věku necelých 19 let je již vítězem řady mezinárodních
soutěží, mimo jiné i laureátem soutěže Concertino Praga. Nás, posluchače, skutečně oslnil. Jak by ne,
vždyť svojí hrou ohromil i publikum v Pekingu, kde koncertoval na Asijských týdnech české hudby.
Sympatický, skromný, příjemný mladý muž kromě hudby miluje vlaky a pečení, chová a šlechtí slepice.
V současné době studuje Gymnázium v Hradci Králové, klavírní hru na Konzervatoři v Pardubicích a ještě v Itálii na klavírní akademii u Mistra Vovky Ashkenazyho. Koncertní činnost Matyáše Nováka přesahuje hranice vlasti. V brzké době má namířeno do Bayreuthu či Bělehradu.
Obtížný, náročný program, kterým se nám představil, přednesl s nebývalou lehkostí i bravurou.
Mladý umělec disponuje skvělou technikou a bohatou škálou výrazových prostředků. V jeho interpretaci skladeb vnímá posluchač poetickou jemnost i dramatičnost, něhu i vášeň, energii, hloubku
osobního prožitku i vyjádření, vrchol imprese. Matyáš Novák svojí hrou připomíná virtuozitu Ference
Liszta, jehož díla rád zařazuje do svého programu. Při přednesu Lisztovy Bouře má posluchač dojem,
že se sám ocitl uprostřed běsnícího živlu, přičemž se pod tíhou úhozu chvělo i koncertní křídlo. Také
finální Brahmsovy Variace na Paganiniho téma přednesl tak, až se posluchačům tajil dech.
A když jako přídavek Matyáš Novák doslova „vypálil“ „Bugatti step“ Jaroslava Ježka, přesvědčil dokonale publikum, že dokáže hrát nejen napříč staletími, ale i napříč žánry.
Text: Mgr. Marie Nečasová, foto: Petr Švancara

Masopust v Kladorubech
Dne 25. února se konalo už po jedenácté Masopustní veselí v Kladorubech. V letošním roce se
sešlo více než třicet maškar. Je dobře, že i dnes se
udržují lidové tradice a v dnešní hektické době
si dokážeme najít čas na uspořádání masopustu
a mnohdy i výrobu vlastních masek. Tímto chceme
poděkovat všem zúčastněným a také těm, kteří
přivítali masopustní průvod u svých dveří. Už teď
se těšíme na další ročník.
Foto a text: Veronika Havlínová

Oslava MDŽ 2017
V pátek dne 10. března 2017 jsme již tradičně oslavili Mezinárodní den žen v jídelně paní Marty Kalasové mladší na Brněnské ulici v Letovicích. Zatančily nám dvě skupiny nejmenších mažoretek Základní umělecké školy v Letovicích pod vedením paní učitelky Moniky Ošlejškové. Všem ženám k svátku blahopřáli pánové Karel Šír, Stanislav Navrkal, předseda Klubu zastupitelů za KSČM Jihomoravského krajského zastupitelstva Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko a místostarosta města Letovice
Ing. Jiří Palbuchta. Poděkovali ženám za jejich každodenní zodpovědnou a pilnou práci. K MDŽ od nich
ženy dostaly krásné petrklíče a blahopřání. Obdarovali jsme i další naše ženy, které za námi nemohly
přijít. Oslavu MDŽ vnímáme jako možnost příjemně si popovídat a pobavit se s bývalými spolupracovníky a známými, na oslavu se chodíme pochlubit svými dětmi a vnoučaty.
Velice tímto děkujeme všem sponzorům a všem, kdo nám pomohli oslavu uspořádat.
Text a foto: za Městskou radu KSČM Letovice Jaroslava Konůpková, jednatelka

Třídíme odpad
Nevím přesně, jak je to dlouho od doby, kdy jsem začala třídit odpad podle nových pravidel, určených
městským úřadem, odhaduji, že je to teprve asi měsíc. Přesto jsem dospěla k určitému závěru.
Nejdříve vám popíši, jak jsem to dělala doposud, tedy zastara. Od doby, kdy se v Letovicích objevily první
kontejnery na separovaný odpad, pořídila jsem si velkou ošklivou tašku, do ní jsem ukládala odpad. Když
byla plná, obvykle za tři týdny, odvezla jsem ji ke kontejnerům a na místě jsem odpad v krátké chvíli vytřídila. Protože náš odpad to byly letáky, minimum plastů a skoro žádné sklo. Když nám pak kontejnery přestěhovali od Kaštanu k budově ZD na Pražské ulici, pranic mi to nevadilo. Cestou do města na nákup vzala jsem
prázdné nákupní tašky, plnou tašku odpadů a u kontejnerů jsem odpad vytřídila. Poté jsem velkou ošklivou
tašku položila vedle kontejnerů, cestou zpátky jsem ji vyzvedla, přidala ji k nákupním taškám a šlapala k domovu. Byl to dobře vypracovaný systém, byly to zlaté časy.
Když Městský úřad Letovice vyhlásil, že zavádí třídění odpadu, velmi jsem se zaradovala. První, co mi nabídli, byly tašky pro lidi produkující málo odpadu. Tašky barevné, trvanlivé, estetické, na úrovni. Odmítla jsem
je poté, kdy jsem si uvědomila, že je musím vyprazdňovat do kontejneru a stejně mi poslouží moje stará velká ošklivá taška. Takže jsem vyfasovala igelitové pytle a poučení.
První pytel na papír. Ani vteřinu jsem o něm nepochybovala. A také se průběžně plní díky letákům.
Druhý pytel žlutý na plasty. K tomu mne váže vzpomínka. Před rokem jsme byli v Německu a bylo pondělí.
Před každým domem byly u popelnice opřeny žluté pytle, obvykle dva. Tehdy mne to vůbec nezaujalo, jen
jsem si řekla, že vyváží plasty. Dnes, pod vlivem vlastní zkušenosti, vybavila se mi ta scéna znovu a žasnu. Jak
mohli ti Němci vyglgat tolik balené vody a proč to dělali, když jim teče voda z kohoutku? Pokud se tam ještě
dostanu, vyptám se jich, určitě mi to řeknou, jsou totiž zdvořilí. Ale zpátky k našemu žlutému pytli. Přestože
jsem měla zpočátku dojem, že nemáme šanci, plní se sice pomalu, ale jistě. Když vymyjete každý kelímek od
jogurtu, jde to pomalu, ale jde.
Třetí pytel na nápojové kartony, bída přiznat. Tři kusy. Mléko kupuji u automatu Kráva, takže jen šlehačka.
Čtvrtý pytel na konzervy jsem ještě nevybalila. Věřte, nevěřte, za zmíněné, bohužel, kvůli mojí zapomnětlivosti nezměřené období, čítající asi měsíc, nevyprodukovala jsem jako odpad ani jednu konzervu. Zdá se, že
nebudu na světě tak dlouho, abych se dožila dne, kdy moje rodina postaví vedle popelnice pytel plný konzerv.
Takže co teď? Když si zrekapituluji situaci a nazvu věci pravým jménem, místo velké ošklivé tašky z dob,
kdy jsem ještě správně netřídila odpad, mám nyní ve sklepě malé soukromé smetiště.
Ale: Není cesty zpátky. My, kteří žijeme v této krásné zemi, my jsme se o ni nezasloužili, my jsme ji dostali
od svých předků a je naší povinností předat ji našim vnukům. A to nedokážeme, pokud ji budeme devastovat tak, jako se to děje po desetiletí. My staří jsme sledovali kolektivizaci zemědělství, velké širé rodné lány
a nemohli jsme nic dělat. Snad vy mladí sledujete, jak se staví elektrárny na nejlepších pozemcích a přitom
nikdo neví, jak se to bude jednou likvidovat. A máte pocit, že s tím nemůžete nic udělat. Nemůžete. Snad.
A kdo za to platí?
Já vám řeknu, kdo za to platí. Běžte se podívat na kteroukoliv onkologii a tam je potkáte. A každý lékař vám
ochotně vysvětlí, jak výskyt rakoviny stoupá. A nejhorší jsou děti. Poznáte je podle toho, že nemají vlásky.
Trhá nám to srdce a myslíme si, že nemůžeme nic dělat. Můžeme. Musíme. Musíme se snažit zachránit naši
zemi, aby se v ní dalo žít.
A co navrhuji? Navrhuji, že budu shromaždovat odpad do pytlů na papír a plasty. Městskému úřadu v Letovicích s díky vrátím pytle na nápojové kartony a kovy a nahradím je malou ošklivou taškou místo velké. K tomuto účelu potřebujeme, aby městský úřad přidal ke stávajícím kontejnerům nádoby na nápojové kartony
a kovy. Až se tak stane, budu mít ve sklepě tři věci, dva pytle a jednu tašku. To jde. A co vy? Co uděláte vy?
Ještě jedna věc. Hnědé popelnice na biologický odpad. Když městský úřad avizoval, že hodlá zavést hnědé
popelnice na biologický odpad, domnívala jsem se spolu se všemi svými sousedy a přáteli, že je to nesmysl,
my nic takového nepotřebujeme, máme přece kompost. Dnes máme hnědé popelnice všichni. A všichni je
velice potřebujeme. Řeknu vám, že život s hnědou popelnicí je velká paráda. Dnes máme březen a naše
hnědá popelnice je už plná, ačkoliv termín odvozu je až někdy v dubnu. Protože angrešty a rybízy se musí
stříhat brzy. Dříve jsme zjevně žili bez hnědé popelnice, ale nyní vidíme, že ji velmi potřebujeme a máme
radost. Za hnědé popelnice děkujeme.
Zdena Coufalová

Nabídka „aprílové“ hvězdné oblohy
Měsíc duben, často zvaný apríl, je celý vložen do jarního období. Chceme-li zjistit tento název, podívejme se do starořímského kalendáře. Tam zjistíme, že název aprilis je odvozen z latinského slova
aperire, což je česky otvírat. To odpovídá současnému jarnímu období, kdy se celá příroda na jaře
otvírá a rozvíjí.
Když pohlédneme na oblohu, tam to otvírání nepozorujeme. Vidíme však, že převládá soubor jarních souhvězdí. Když se postavíme čelem k jižnímu bodu, od obzorníku směrem nahoru k zenitu uvidíme souhvězdí Havrana, Poháru, Lva, Malého lva, Vlasů Bereniky až k Velké medvědici. Z této skupiny
jarních souhvězdí nejvíce vyniká krásné souhvězdí Lva (Leo), které nelze pro svou velikost přehlédnout.
Patří do skupiny zvířetníkových souhvězdí a svým tvarem připomíná ležícího krále zvířat. Při pohledu
na souhvězdí najdeme devět dost jasných hvězd. Z nich nejjasnější je hvězda Regulus (česky Srdce lva)
s jasností 1,4 mag a vzdáleností 78 ly. Regulus patří mezi tzv. „královské hvězdy“, k nimž patří Aldebaran (v Býku), Fomalhaut (v Jižní rybě) a Antares (ve Štíru). Významná je také hvězda Denebola, která
leží na ocasu Lva. Má jasnost 2,1 mag a je vzdálena 36 ly. Na hřbetě Lva najdeme Zosmu a na krku
hvězdu s názvem Algieba. V souhvězdí Lva najdeme mnoho spirálních galaxií a také radiant meteorického roje Leonid (výskyt v polovině listopadu). Souhvězdí najdeme vysoko nad jižním bodem.
Ve starověké báji k souhvězdí Lva se setkáme se slavným hrdinou Heraklem. Byl sluhou mykénského krále a měl pověst velkého hrdiny. Tuto jeho schopnost využil mykénský král a požádal ho, aby
zneškodnil velkého a zlého lva, který sužoval celý kraj. Herakles králi vyhověl. V jedné jeskyni lva objevil, mohutným kyjem lva omráčil. Pak ho silnými pažemi zardousil a odnesl králi. Za tento čin i za
další hrdinské činy byl Herakles obdařen nesmrtelností, a tak se spolu s poraženým lvem dostal mezi
souhvězdí (dnes se souhvězdí místo Herakles nazývá Herkules).
Všichni pociťujeme, že dubnové sluníčko více hřeje a je výš nad obzorem. Je tomu tak, protože sluneční azimut v dubnu vzroste z 99° na 115° (o 16°). Pro 50° rovnoběžky Slunce 1. 4. vyjde v 6:37 h a zapadne v 19:32 h, 30. 4. vyjde v 5:38 h a zapadne ve 20:17 h. Během dubna se den prodlouží o 1 h 44 min.
Do znamení Býka Slunce vstoupí dne 19. 4. ve 23:26 h SELČ.
Nejlépe se pozoruje naše přirozená družice Měsíc. Uveďme jeho fáze: První čtvrt 3. 4. ve 21:00 h,
úplněk 11. 4. v 8:00 h, 19. 4. poslední čtvrt ve 12:00 h a 26. 4. nov ve 14:00 h. Nejdále od Země bude
Měsíc 15. 4. ve 12:00 h (405 445 km) a nejblíže Zemi 27. 4. v 18:00 h (359 337 km).
Jak hledat v dubnu planety? Merkur lze počátkem dubna nalézt večer nad západním obzorem. Venuše bude v druhé polovině dubna nízko nad východním obzorem. Maximální jasnosti -4,5 mag dosáhne 29. 4. o půlnoci. Večer nad západem v souhvězdí Panny najdeme Mars. Jupiter (v souhvězdí
Panny) bude na obloze po celou noc. Dne 8. 4. ve 23:00 h bude Zemi nejblíže (666,5 milionů km).
Saturn (na okraji souhvězdí Střelce) uvidíme ve druhé polovině noci. Uran a Neptun nelze pozorovat.
Z úkazů uvedeme konjunkce Měsíce a planet, a to: 10. 4. o půlnoci s Jupiterem, 16. 4. ve 20:00 h se
Saturnem a 28. 4. ve 21:00 h s Marsem. Dne 22. 4. V 15:00 h nastane maximum meteorického roje Lyrid.
Česká astronomická společnost letos oslavuje 100.
výročí svého založení. V rámci tohoto významného výročí se koná 20. sjezd ČAS 1. a 2. dubna t. r. v prostorách
Hvězdárny a planetária v Brně. Mezi vzácné účastníky
sjezdu budou patřit herci Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka, známí cimrmanologové. Do programu bude zařazen seminář o díle Járy Cimrmana na poli astronomie
a slavnostní odhalení stopy Járy Cimrmana za účasti významných českých astronomů. Dr. Jaroslav Chloupek
Souhvězdí Lva

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

V ÚTERÝ 4. DUBNA 2017

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

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
duben 2017
•
5. 4. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Odpoledne se zrakově postiženými
a jejich čtyřnohými pomocníky.
•
12. 4. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Velikonoce v klubu.
•
19. 4. 2017 – středa – 8.00 hodin
náměstí Letovice
Zájezd za nepoznanými krásami Moravy.
Zámek Milotice, město Kyjov.
Přihlášky a platba u Anežky Píglové
při akcích v klubu.
•
26. 4. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Dějiny Moravy – IV. pokračování přednášek
pana Jaroslava Hejla.
•

Připravujeme:
POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA ZDRAVÍM

ZAJÍMAVOSTI MORAVY

3. 5. 2017 – středa – výlet do Býkovic
a Žernovníka (vlak, autobus, pěšky)
•
21. až 26. 5. 2017 – ozdravný pobyt
v Jablonném nad Orlicí

VE ČTVRTEK 27. DUBNA 2017
PROGRAM ZÁJEZDU:
- MUZEUM VODNÍ MLÝN SLUP
- MUZEUM ZEMĚDĚLSTVÍ OLEKSOVIČKY
- VYHLÍDKOVÁ JÍZDA VLÁČKEM VE ZNOJMĚ
- EXKURZE VE VINAŘSKÝCH ZÁVODECH
ODJEZD AUTOBUSU BUDE:
5.15 hodin – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
5.20 hodin – PRAŽSKÁ
5.25 hodin – BYTOVKY
5.30 hodin – TYLEX
ZÁJEZD SE KONÁ ZA PODPORY JMK
Informace a závazné přihlášky od 3. 4. 2017
u B. Soukupové, tel.: 516 481 218 od 8.00 hodin.
www.novesdruzenizp.cz

Svaz tělesně postižených, z.s.
místní organizace Letovice
zve všechny své členy a ostatní zájemce

na přednášku na téma

včelařství,
která se koná dne

11. 4. 2017 ve 14.00 hodin
v klubu důchodců v Letovicích.
Přednášející Z. a J. Mikulovi

Ambulance pro veřejnost
v Nemocnici milosrdných bratří Letovice, p.o.
Gynekologie

Nefrologie

Ordinační hodiny: Pondělí 8.00 – 15.00 hodin,
Pátek 8.00 – 12.00 hodin (každý lichý týden)
Lékař: MUDr. Lucie Barošová
Tel. kontakt: 516 426 114
Sestra: Dagmar Kotoučková

Ordinační hodiny: Pátek 7.00 – 15.00 hodin
(sudý týden)
Lékař: Nemocnice Blansko
Objednání na tel.: 516 426 114 v ordinační době.

Rehabilitační ambulance
Klinická logopedie
Ordinační hodiny: Úterý 7.00 – 14.00 hodin
Logopedka: Mgr. Ivona Vitouchová
Tel. kontakt: 516 426 108, 607 732 406

Ortopedie

Ordinační hodiny: Pátek 7.30 – 11.30 hodin
a od 12.00 – 15.30 hodin
Lékař: MUDr. Nikola Bárková
Tel. kontakt: 516 426 108
MUDr. Jindřiška Dvořáková

Ordinační hodiny: Úterý 8.00 – 13.00 hodin
Lékař: MUDr. Milan Kovanda, Ph.D.
Tel. kontakt: 516 426 114
Sestry: Jitka Jančová, Ludmila Winklerová

Pacienti si musí donést doporučení k vyšetření
na rehabilitaci od praktického či jiného lékaře.
Objednání k lékařce v ordinačních hodinách rehabilitace. Pokud pacient přijde mimo objednání, počká na ošetření.

Diabetologická ambulance

Rehabilitace pro veřejnost

Ordinační hodiny: Čtvrtek 7.00 – 11.00 hodin
Lékař: MUDr. Pavel Kokeš
Tel. kontakt: 516 426 108
Sestra tel. kontakt: 516 426 124

Rehacentrum Letovice s.r.o.
– cvičení fyzioterapeuta
Objednání na číslech:
605 298 418, 516 426 107
Ordinační hodiny:
Sudý týden:
Pondělí 8.00 – 15.30 hodin
Úterý
8.00 – 14.30 hodin
Středa 8.00 – 15.30 hodin
Čtvrtek 8.00 – 14.30 hodin
Pátek
8.00 – 15.00 hodin
Lichý týden:
Pondělí 8.00 – 15.30 hodin
Úterý 12.00 – 18.00 hodin
Středa 8.00 – 15.30 hodin
Čtvrtek 12.00 – 18.00 hodin
Pátek
8.00 – 15.00 hodin

Interní ambulance
Ordinační hodiny: Čtvrtek 11.00 – 15.00 hodin
Lékař: MUDr. Marie Lýčková
Tel. kontakt: 516 426 108
Sestra tel. kontakt: 516 426 124

Urologická ambulance
Ordinační hodiny: Čtvrtek 6.30 – 11.00 hodin
Lékař: MUDr. Rastislav Šušol
Tel. kontakt: 516 426 114
Sestra: Jitka Pešlová

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.

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Služby lékařů
7. 4. Dr. Přichystalová
21. 4. Dr. Hniličková
28. 4. Dr. Kratochvílová

Služby lékařů také na
www.mudrsafranek.cz

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

TJ SOKOL LETOVICE, z.s.
Rozpis turnajů a mistrovských utkání ve sportovní hale – duben 2017
Neděle 2. 4. 2017

8.00 – 15.00 hodin

FLORBAL LETOVICE MU

st. žáci

Neděle 9. 4. 2017

8.00 – 15.00 hodin

FLORBAL OREL BOSKOVICE

ml. žáci

Volejbalový oddíl
zve všechny své příznivce do sportovní haly na

KVALIFIKAČNÍ TURNAJ
o postup na Mistrovství České republiky veteránů nad 40 let

v neděli 9. 4. 2017
Přijďte povzbudit naše sportovce a společně zavzpomínat na slavné časy letovického volejbalu.

9. 4. 2017 MČR veteránů nad 40 let, kvalifikační skupina „B“

Pořadí zápasů

Deklarace moravského národa
Dne 19. 12. 2016 byla na Velehradě slavnostně vyhlášena a podepsána Deklarace moravského
národa, a to skupinou, Moravany se cítících lidí, která na svobodném občanském principu (tj. bez
ohledu na politické názory) se jako Moravská národní iniciativa rozhodla dát najevo nespokojenost se situací, s postavením občanů hlásících se k moravské národnosti v naší republice. Celý
text Deklarace najdete na www.moravskynarod.cz, kde najdete i doplňující informace, články
a rovněž info, jak můžete jako Moravané či zemští patrioti této Deklaraci a požadavkům v ní obsaženým, vyjádřit svoji případnou podporu.

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

Koupím
byt v Letovicích,
spěchá,
nabídněte prosím.
Tel.: 774 193 566

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

Tel.: 721 332 622

Koupím
garáž v Letovicích
Kontakt:
tel.: 777 061 357

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 k pronájmu
nebytový prostor
ve výměře 197 m²
na ulici Zámecké 33A,
Letovice.
Prostor je vhodný
k provozování prodejny,
kanceláří, školícího zařízení
popř. skladu,
a to od 1. 4. 2017.
Informace na telefonu

737 683 921
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