duben 2019

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci únoru oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Křížová Helena
Marková Miloslava
Valenta Jiří
Veselá Vlasta
Švábová Božena
Musikant jiří
Mrázek Ctibor
Dočekalová Blažena
David Josef
Buš František
Kolář Josef
Kobelková Libuše

Doskočilová Marie
Ženatý Jaromír
Kvapil Antonín
Kacetl Zdeněk
Kubín Ladislav
Janíková Vlasta
Valouchová Alena
Tajovská Helena
Koláčková Božena
Dočekalová Marie
Ševčík Karel
Řehořková Zdeňka

Páteček František
Rybářová Anna
Sedláková Pavlína
Dvorská Jiřina
Chmelař František
Štarha Jaroslav
Poláčková Božena
Bohatcová Libuše
Hájková Marta
Fabičovičová Růžena

V měsíci únoru oslavila v kruhu rodiny významné životní jubileum – 90 let – paní Helena Tajovská,
ul. Rekreační. K tomuto krásnému jubileu jí za SPOZ blahopřála paní Libuše Pfefrová.
Další jubilantkou, která v měsíci únoru oslavila významné životní jubileum – 90 let, je paní Marie
Dočekalová z Kladorub. K tomuto jubileu jí osobně blahopřál pan Petr Novotný, starosta města a paní
Jindřiška Volšanová, matrikářka.
Oběma jubilantkám přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a pohody v kruhu svých blízkých.
Srdečně blahopřejme

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Nováková Zdeňka, Třebětínské náměstí, ve věku 101 let
Jež Jiří, U Cihelny, ve věku 66 let
Lizna Josef, Purkyňova, ve věku 84 let
Dočekal Pavel, Zábludov, ve věku 66 let
Köhlerová Dagmar, Kladoruby, ve věku 49 let
Loukota Jan, Masarykovo náměstí, ve věku 82 let
Čejková Eva, Kněževísko, ve věku 74 let

Čest jejich památce!

Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů Letovice provede
ve dnech 11. a 12. dubna 2019 sběr železného šrotu
Prosíme spoluobčany, aby kovový šrot umístnili 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, 608 161 409 (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

Vážení spoluobčané,
po dlouhých jednáních na Povodí Moravy, s.p. se podařila, i za přispění téměř všech starostů obcí kolem přehrady, domluvit mimořádná manipulace
s vodou. Ve výsledku to znamená, že se nebude vypouštět z přehrady takové množství vody, jako v minulosti. Nebude se navyšovat průtok Svitavy na
0,86 m3/s, ale pouze na 0,5 m3/s. Chtěl bych poděkovat Povodí Moravy, s.p.
za uvážlivý přístup, který snad povede k tomu, že hospodaření s vodou bude
odrážet současný nepříznivý vývoj. V souvislosti s tím jsme obdrželi informaci, že oprava hráze proběhne nejdříve v roce 2020 za předpokladu získání dotace.
Nechci nic zakřiknout, ale vypadá to, že by se mohlo podařit propojit pro
cyklisty obce Meziříčko a Skrchov. Jednáme o tom se SŽDC, Povodím Moravy a Jihomoravským krajem. O výsledcích Vás budu pravidelně informovat.
Na zastupitelstvu byly schváleny dotace na činnost spolků a samozřejmě rozpočet města, který
umožní uvolnění těchto finančních prostředků. Je naprosto jasné, že cílem letošního rozpočtu je udělat co nejvíce projektů a připravit je jako podklady pro dotace. Proto chceme v letošním roce finanční
prostředky spíše šetřit.
Přeji Vám všem krásné Velikonoce a co nejméně jarní únavy.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Ve čtvrtek 14. března byl na zasedání zastupitelstva schválen rozpočet města pro letošní rok. Poměrně velká finanční částka je v něm věnována na přípravu investičních akcí. Naším záměrem je vytvořit zásobník užitečných projektů, abychom byli schopni pružně reagovat a využívat různé dotační
tituly, které pomohou posílit příjmovou stránku rozpočtu.
Nemalou pozornost chceme věnovat také našim třinácti místním částem. Všichni předsedové nově
zvolených osadních výborů od nás dostali k vyplnění dotazník, ve kterém se ptáme na jejich záměry
nejen v letošním roce, ale také na čtyřletý výhled. Po více než 20 letech tradičních zimních schůzí s občany totiž zkoušíme zavést nový model spolupráce. Na základě podnětů z osadních výborů na radnici
vyhodnotíme, co je reálné v krátkém čase a na co je třeba větší časová i finanční příprava. V jarních
měsících pak naplánujeme cesty do jednotlivých obcí, abychom konkrétní problémy viděli přímo na
místě. Tato setkání s osadními výbory budou dopředu zveřejněna tak, aby se jich samozřejmě mohli
zúčastnit i další zájemci z řad občanů.
Vše dobré do jarních měsíců a krásné prožití velikonočních svátků přeje
Radek Procházka, místostarosta města

Vycházka s radními
Vážení občané,
dosavadní praxí je, že členové rady města pravidelně 1× ročně navštěvují místní části a zde na veřejném setkání debatují s občany o možnostech zlepšení kvality života v dané lokalitě. Bohužel, přímo
v Letovicích se takováto setkání dosud nekonají.

Rádi bychom změnu, a proto jsme se rozhodli založit novou tradici, tzv. „Vycházky s radními“, kdy 1×
ročně navštívíme každou ulici ve městě a společně s vámi, přímo v terénu, budeme hledat případné
podněty či návrhy zlepšení, které poslouží jako podklad pro následná řešení nebo v případě náročnějších návrhů pro dlouhodobější plány.
Vycházka č. 1
Kdy: sobota 6. 4. 2019 v době od 14.00 do cca 17.00 hodin
Kde: sraz na křižovatce ulic Purkyňova – Jevíčská
Trasa ulic: Purkyňova, Příční, P. Fr. Krchňáka, Třebětínská, Na Čtvrtkách, Třebětínské náměstí, U Cihelny, Polní
Vycházka č. 2
Kdy: sobota 27. 4. 2019 v době od 14.00 do cca 17.00 hodin
Kde: sraz pod kaštany na ul. V Domkách
Trasa ulic: V Domkách, Havírenská, Havírna, Jevíčská, Pražská od Českomoravské textilní po Galerii
Domino, V Třešínkách
Akce se koná pouze za příznivého počasí.
Těšíme se na setkání s vámi :).

Daniela Ottová, Mgr. František Boček

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 20. 2. 2019 projednala body dle následujícího programu:
1. Zpráva Policie ČR k bezpečnostní situaci ve městě a okresu Blansko
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Hospodaření města Letovice za I. – XII. / 2018
7. Hospodaření TS Letovice, příspěvkové organizace města, za rok 2018
8. Rozpočet města Letovice na rok 2019
9. Dotace města Letovice pro rok 2019
10. Program zasedání ZM Letovice 14. 3. 2019
11. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
12. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 26. 2. 2019 projednalo body dle následujícího
programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Schválení podání žádosti o dotaci
3. Různé
4. Diskuse
5. 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

Přistavování velkoobjemových kontejnerů na domovní odpad
v roce 2019
V letošním roce budou kontejnery rozmísťovány stejným způsobem jako v předchozím období.
Podle níže uvedeného rozpisu budou přistavovány na jednotlivá místa vždy v sobotu, počínaje dnem
6. 4. 2019. Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá místa pouze jednou ročně, a to počínaje koncem jara, aby se do zimního období pokrylo celé území. Kontejner bude na místě 4 hodiny a přítomný
pověřený pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je systém určen,
to je domovní a objemný 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.
7.00 – 11.00 hodin

8.00 – 12.00 hodin

9.00 – 13.00 hodin

10.00 – 14.00 hodin

Tyršova u Osevy

Komenského

Česká

Halasova

13. 4.

Zámecká U Macků

Čapkova

Brněnská

J. Haška – nahoře

20. 4.

Nové Město

V Potůčkách

Brahmsova

A. Krejčího – kaštan

27. 4.

6. 4.

Bohuslava Martinů

J. Haška – dole

Na Vyhlídce – Žlíbek

U Hájku

4. 5.

P. Fr. Krchňáka

Pražská Žlíbek

Rekreační

Boční – střed ulice

11. 5.

Zámecká dole

U Královce

Nová

9. května – dole

18. 5.

U Zámku

Smetanova

V Domkách

Havírna – restaurace

25. 5.

Jasinov u nádrže

Slatinka – Údolní

Zboněk

Novičí

Chlum – Chlumská

Kochov točna

Zábludov

Chlum v obci

14. 9.

Babolky

Lhota

Kladoruby

Slatinka točna

21. 9.

Klevetov

Třebětínské nám.

Podolí

Jasinov – Ořechov

28. 9.

Dolní Smržov

Kněževísko

Borová

Meziříčko

7. 9.

Město Letovice
zajistilo

PLAVÁNÍ
pro občany města Letovice a místních částí
v areálu Městských lázní Boskovice
Tyto soboty:

6. dubna 2019 / 20. dubna 2019
od 13.30 do 15.00 hodin
Doprava po vlastní ose. Průkaz totožnosti je vstupenkou do areálu.
Termíny dalšího plavání:
4. května 2019 / 18. května 2019

Vážení spoluobčané,
venku začíná pomalu jaro, máme po masopustu. Doufám, že v tomto období již všichni dodržujeme půst a dobu zabijaček máme již za sebou. Za sebou máme i zasedání zastupitelstva města a schvalování rozpočtu na r. 2019. Konečně, ale… Jsem z něho trochu nešťastný. V rozpočtu se neobjevilo nic
nového. Není tam naprosto nic, z čeho by měl občan radost. To bylo slibů, a skutek utek. A to dostali
do vínku cca 40 milionů přebytku z minulých let. Holt občana už nepotřebujeme, je po volbách. Takže
nám jen zbývá si s chutí zazpívat: „Tak už máme, co jsme chtěli…“
Teď jsou přece u moci oni, tak všem ukážou, jak se vládne. A to nevyhráli volby. V souladu s tou tzv.
demokracií a přímo demokratickým hlasováním to začalo navýšením odměn radních a kumulací funkcí s komisemi a výbory (ať za to máme ještě víc), pak to pokračovalo odvoláním ředitele technických
služeb a později donutili ředitelku MKS, aby podala výpověď. Prý má špatnou koncepci řízení. Hlavně,
že vedení města má koncepci na jedničku, ať to vezmu po učitelsku. Jedna rada města zvolí předsedkyni komise Zdravé město, ale hned v následujícím jednání chce zrušit celou komisi. Co je to za koncepci? Ale to ještě není konec, dejte na má slova. Přece musí zabezpečit přátele a odměnit své přisluhovače. Teď se teprve ukazuje význam facebookového profilu: „Moje Letovice“. Čí jsou tedy Letovice
– no přece jejich. Obsadí všechny vedoucí funkce svými lidmi a budou hýbat Letovicemi. Přímo demokraticky (podle nich). Nepřipouští připomínky nás ostatních zastupitelů, o čemž se můžete přesvědčovat na veřejných zasedáních ZM, na dotazy nedovedou odpovědět. Prostě se tak rozhodli a tak to
bude. Rozdávají finanční příspěvky a dotace na „své“ akce a podniky. Přitom se nedokončují staré
investiční akce, např. silnice od kulturního domu k zámku. Také zmizela lavička „zakochanych“ z náměstí. Patrně, aby uvolnila místo pro knížecí kanape nebo křeslo pro nějakého církevního hodnostáře. Ještě se nabízí i přestěhování busty demokrata Havla. Možná by pak měli k té demokracii ještě
blíže. No, čeho se ještě dočkáme? Ale co víme, třeba ještě uvidíme, jak se moderně řídí město.
Zatím dělají vše pro sebe a své zájmy, občan je nezajímá. Nějaká veřejná setkání s občany? Asi se
jich bojí. Nač taky. Jednak občana již do dalších voleb nepotřebují a za druhé se nemají o čem bavit,
protože od voleb neudělali vůbec nic. Jen zrušili lávku přes řeku u Letovických strojíren. Lidé ještě teď
(píši článek 17. 3.) mnohde klouzají po vrstvě štěrku, ze které se nehorázně práší; zatím žádná příprava trávníků, o ošetření mladých alejí třešní a švestek ani nemluvím. Hlavně že se chystá kácení lip
v areálu koupaliště, aby mohlo dojít na zastřešení pódia, které slouží pouze na akci 3+1 pro maximálně 250 lidí. Možná se opět mýlím, třeba k nám zavítá papež nebo tam vystoupí Alexandrovci. Když už
mají tu moc sehnat dětskou lékařku a vyvážet týdně veškerý odpad, tak proč ne. Doufám, že mají spočítáno, kolik to bude občana stát navíc. To si povíme později, až budou naši matematici předkládat
návrh navýšení poplatku za svoz odpadu.
Abych Vám řekl pravdu, je mně ze všeho smutno. Ne že jsem nezůstal starostou, takový je život, ale
že si Letovice zasloužili lepší vedení. Často slýchám, že se vracíme o desetiletí zpět. Teď jsou u moci
oni, tak jim do toho nekecejme. Taková je přece demokracie v podání dnešní koalice na radnici.
Věřme proto, že bude i zde u nás v Letovicích někdy lépe a i tady bude platit, že pravda vítězí nad lží
a nenávistí.
A víte co, vždy s úsměvem.
Vladimír Stejskal, zastupitel a občan města

Městská policie se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, jehož součástí je také měření rychlosti vozidel. Toto opatření je cíleno na řidiče, kteří svou
riskantní a rychlou jízdou ohrožují ostatní účastníky silničního provozu. Je k tomu využíván laserový
radar měření rychlosti. Měření probíhá v součinnosti s Policií ČR, která určuje místa pro měření
s ohledem na jejich rizikovost. I když se v tomto případě jedná o činnost značně represivní, nelze zpochybnit i její preventivní účinek.
Problémy s dodržováním rychlostních limitů mají čeští řidiči. V celonárodním dotazníkovém průzkumu provedeném Centrem dopravního výzkumu přiznalo překračování nejvyšší dovolené rychlosti
do 10 km v hodině průměrně 86 procent respondentů. Těch, kteří jezdí ještě rychleji, bylo 66 procent.
Z výsledků tak vyplývá, že většina řidičů faktor nepřiměřené rychlosti stále podceňuje. Přitom v České
republice v letech 2010 – 2016 zemřelo z důvodu nepřiměřené rychlosti 38 procent všech obětí nehod.
Měření provádíme s cílem zvýšit bezpečnost provozu ve městě, aby se silnice staly bezpečnými
pro všechny účastníky silničního provozu. Jeho účelem není a nikdy nebyla šikana řidičů či bezhlavé
vybírání peněz.
Chceme touto cestou poděkovat všem ohleduplným a zodpovědným řidičům, kteří v našem městě dodržují pravidla silničního provozu a neohrožují svou rychlou jízdou naše spoluobčany.
Městská policie

KULTURNÍ PŘEHLED
V roce 1990 došlo k obnovení činnosti Katolické Besedy, stalo se tak 9. prosince 1990.
Zasloužili se o to P. František Krchňák, který se ujal předsednictví, PaedDr. Jaroslav Chloupek,
PhDr. Josef Valoušek, MUDr. Milan Pištělák, Karel Hoder, Bohumil Kocina.
Protože se nepovedlo navrátit Katolický dům, sídlo spolku je od té doby na faře a tam se většinou
konaly všechny zasedání a schůze.
Aktivity byly směrované hlavně na publikační činnost, kterou vždy podporovala Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí. Bez její podpory by nešlo zpřístupnit hodnotné publikace v přijatelné ceně. Ve farním kostele nebo informačním středisku je možné zakoupit např. tituly:
- Historie farního kostela v Letovicích
- Historie ochotnického divadla v Letovicích
- Sakrální památky v okolí Letovic
- Pohlednice Letovic
a další.
Dalšími aktivitami spolku byly poznávací zájezdy, přednášky, kulturní akce.
V posledních letech spolek podporuje aktivity křesťanské mládeže a místních skautů, organizaci
farního plesu, který se tento rok konal již po šesté, a pod patronát si vzal Letovický Festival 3+1. Našich 15 členů sport – klubu se každý rok účastní několika cykloturistických akcí, např. 3 denní objezd
Vysokých Tater nebo Transwaldskou cyklostezkou do Lilienfelu a Mariazell (největší poutní místo
Rakouska).
Ing. Jozef Gabarík

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 dubnu jsme pro Vás připravili:
Divadlo

Revizor
Sobota 6. dubna 2019 v 19.00 hodin
TeaTrum Velké Opatovice
Vstupné: 80,– Kč / 60,– Kč (studenti, důchodci)
•
Koncert KPH

Z Čech do světa
Středa 10. dubna 2019 v 18.30 hodin
Prof. PhDr. Miloš Schnierer – klavír
Karolína Žmolíková – soprán
Tadeáš Hoza – baryton
Vstupné: 100,– Kč
•
Pohádka

Kubula a Kuba Kubikula
Čtvrtek 11. dubna 2019 v 10.00 hodin
Divadlo Radost Brno
Vstupné: 50,– Kč
•
Vernisáž výstavy

Filmové plakáty Karla Hodera st.
Pátek 12. dubna 2019 v 18.00 hodin
Výstava potrvá do 3. 5. 2019
•
Přednáška Bohuslava Kudy

Střípky z historie Letovic II.
Středa 24. dubna 2019 v 17.00 hodin
Kulturní dům Letovice

Vstupné dobrovolné

Velikonoční koncert
Českého filharmonického sboru Brno
Neděle 28. dubna 2019 v 18.00 hodin
Kostel sv. Prokopa
Tomáš Badura – baryton
Vítězslav Šlahař – recitace
Martin Jakubíček – varhany
Český filharmonický sbor Brno (mužský sbor)
dirigent Petr Fiala
Vstupné: 100,– Kč dospělý / 80,– Kč senioři /
děti do 15 let zdarma

Připravujeme:
Pietní vzpomínková slavnost
Úterý 7. května 2019
19.00 hodin – pietní akt u Památníku obětem
zvůle a násilí u kostela sv. Prokopa
19.45 hodin – pietní akt u Památníku umučených
u městského koupaliště
20.00 hodin – lampiónový průvod do areálu
SDH Letovice
•

Kulturní dům Letovice slaví 110 let
(1909 – 2019)
10. – 12. května 2019 – Den otevřených dveří,
vernisáž výstavy, kulturní program,
výtvarné tvoření pro děti, odborná přednáška,
varhanní koncert aj.
•
Koncert KPH

Tria Ligna
Středa 15. května 2019 v 18.30 hodin
Aleš Tvrdík – klarinet / Adam Plšek – fagot
Kateřina Trumpešová – hoboj
Vstupné: 100,– Kč
•
Přednáška Bc. Radima Štěpána

Páni z Kunštátu
Středa 22. května 2019 v 17.00 hodin
Muzeum města Letovice, Tyršova 2
•
Koncert vokální skupiny

FRAGILE
Sobota 25. května 2019 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– Kč
•

Akademie mažoretek VO CO GOU
Čtvrtek 30. května 2019 od 16.00 hodin
Areál SDH Letovice

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

Otevírací doba dospělého oddělení
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.00 – 16.30
Úterý: 12.00 – 16.30
Středa: 12.00 – 16.30
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 9.00 – 11.30, 12.00 – 18.00
•

Knihy vydané před třiceti lety
v roce 1989 – výstavka knih
•

„MÍSTO, KDE ŽIJI“
10. 4. 2019 v 15.30 hodin v čítárně knihovny
proběhne vernisáž výstavy prací výtvarné
soutěže s letošním tématem „Zajímavá stavba
v mém městě nebo obci“ vyhlášená
Letokruhem Letovice. Výstava je přístupná
v čítárně knihovny do 26. 4. 2019.
•

STOPY VÍRY V NAŠÍ KRAJINĚ
Výstava je přístupná v prostorách knihovny
v otevírací době knihovny
a Turistického informačního centra.

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

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
•

Vyrábíme
vajíčka, kuřátka a čarodějnice
•

Výstavka knih
„Čteme zeleně“ – knihy se zelenou obálkou

5. 4. 2019 beseda s regionálním autorem
Jiřím Šanderou pro žáky prvních tříd
v rámci projektu „Knížka pro prvňáčka“
•
Beseda v rámci projektu

„Pohádky dříve a dnes
aneb Knihovna pod stanem“
pro žáky ZŠ ve spolupráci
s Městským klubem důchodců Letovice
•

1. 2. až 30. 11. – „DUHOVÉ ČTENÍ“
soutěž probíhá,
stále se můžete do soutěže zapojit,
přihlášky a informace v knihovně!

Turistické informační centrum
MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice
tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.cz

®

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

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

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

Kalasová galerie Pex
Pražská 70, Letovice
Vás srdečně zve na výstavu
žačky E. Filly a A. Strnadela

akademické malířky

Daniely Benešové
Zahájení proběhne

v pátek 5. dubna 2019
od 18.00 hodin v galerii
Uvede Ing. arch. Jiří Hloušek
Výstava potrvá do neděle 12. května 2019
Další informace budou na plakátech
a na www.galeriepex.cz

Český filharmonický sbor Brno
patří k nejužší světové špičce v oblasti vážné hudby a sborového zpěvu. Dirigenti, orchestry a sólisté,
s nimiž sbor doposud spolupracoval, se o něm vyjadřují v superlativech. Odborná kritika pak oceňuje
především kompaktní zvuk a širokou škálu výrazových prostředků, jimiž disponuje. Český filharmonický sbor Brno (založen 1990) vystupuje na všech prestižních evropských festivalech i významných
koncertech a vždy dokáže posluchače uchvátit mimořádným hudebním cítěním.
Za úspěchy tělesa stojí jeho zakladatel, sbormistr a ředitel Petr Fiala (1943). Vystudoval brněnskou
konzervatoř a JAMU (klavír, kompozice, dirigování), je autorem sta osmdesáti skladeb. Sbormistrovské a dirigentské činnosti se věnuje padesát let.
Sbor se zaměřuje na oratorní, kantátový a operní repertoár. Díky své kvalitě absolvuje ročně devadesát koncertů doma i v zahraničí. Spolupracuje s nejlepšími světovými orchestry a dirigenty.
Sbor má rozsáhlou diskografii a získal řadu ocenění: V roce 2007 obdržel dvě významné evropské
ceny – Echo Klassik za Soubor roku 2007 (provedení Brucknerových motet) a Nahrávka roku 2007 za
Lisztovo oratorium Christus. Ocenění sbírá sbor i na jiných kontinentech – japonský hudebně-kritický
časopis Geijutsu Disc Review mu v září 2011 udělil za live nahrávku Dvořákova Requiem prestižní ocenění Tokusen.
Činnost Českého filharmonického sboru Brno podporuje Jihomoravský kraj, statutární město Brno
a Ministerstvo kultury ČR. Generálním partnerem Českého filharmonického sboru Brno je TESCAN
ORSAY HOLDING, a. s.
V Letovicích vystoupí Český filharmonický sbor Brno v neděli 28. 4. 2019 v 18.00 hodin v kostele
sv. Prokopa.

Výstava filmových plakátů
z filmů promítaných v třicátých a čtyřicátých letech v kině OREL (ORLOVNA přistavena v roce 1924 ke
Katolickému domu – dnešní horní sál). Dále pak z let šedesátých od výtvarníků (Vyletalová, Vaca, Ziegler aj.), které obletěly svět mimo Austrálii. Některé plakáty byly vystaveny i při udílení Oskarů v USA.
A to vše přes Moravskou galerii Brno (paní Sylvestrová) a přes Kino Světozor Praha (pan Rajčan).
Karel Hoder st.

Vernisáž výstavy

Filmové plakáty – Karel Hoder st.
proběhne v pátek 12. 4. 2019 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Letovicích

FRAGILE
(v překladu znamená jemný, křehký)
Vokální slovenská skupina FRAGILE je složená z populárních osobností, známých z různých televizních seriálů, divadelních, muzikálových produkcí či TV show. FRAGILE patří nejen ke slovenské, ale bez
nadsázky i k evropské špičce. Mimo předkapely zahraničních skupin, vystoupili také na koncertech
Karla Gotta. Pro české diváky je nejznámější osobností zpěvačka a herečka Soňa Norisová.
Věnují se interpretaci známých světových rock-pop-hitů v působivých a velmi zajímavých originálních a cappella aranžmá. Všechno, co uslyšíte je opravdu tvořeno jen hlasem a ústy interpretů v komorním a cappella provedení. Čistě vokální, jisté instrumentální prvky se v jejich hlasech uplatňují
jako rytmická opora.
Repertoár koncertu skupiny tvoří písně světových i domácích interpretů jako: Queen, Sting, John
Lennon, Richard Müller, Lorde, Leonard Cohen, The Real Group a další. Mezi novinky patří skladba
Lady karneval od Karla Gotta, The Parting Glass – irská národní skladba, Get Lucky od Daft Punk, dále
Fero od sk. Elán, nebo Good Old Fashion Lover Boy od sk. Queen Boy a aranže dalších známých hitů
legendární britské skupiny Queen.
Skupinu vede dirigent a producent Braňo Kostka, členy skupiny jsou herečka a zpěvačka Soňa Norisová – soprán, Jana Golis – soprán, Helena Krajčiová – alt, Svetlana Rymarenko – alt, Slavo Košecký –
tenor, Kamila Apetauer – soprán, Peter Lacho – tenor, Martin Madej – tenor, Jozef Hečko – bas.
FRAGILE tři roky vystupovali s Richardem Müllerem v rámci projektu Hlasy po celé ČR s SR. Celé
turné s více jak sto úspěšnými koncerty provázely nadšené reakce publika. Koncerty vidělo více jak
padesát tisíc diváků, prodalo se na dvacet tisíc alb, i mnoho ocenění dělá z „Hlasů“ jeden z nejúspěšnějších projektů za poslední roky.
Za svou práci byli mnohokrát oceněni, například v roce 2014 to byla slovenská cena OTO. Jsou
trojnásobnými držiteli ocenění Hudební skupina roku 2013, 2014 a 2015 v diváckém hlasování ankety
OTO (osobnosti televizní obrazovky). Alba Hlasy a Hlasy 2 se stala několikanásobně platinovými. Získali cenu SOZA za nejprodávanější nosič zvukového záznamu za rok 2014 na DVD HLASY 2; dále Ocenění Krišťálové krídlo za Album roku 2013 od slovenského Zväzu autorov a interpretov (ZAI) a další.
Skupina vystupuje nejenom v ČR (více jak 200 koncertů), ale také ve Francii, Polsku a Rakousku.
Svou hudbou, projevem FRAGILE dokáže zasáhnout široké divácké publikum a na své si přijdou
všichni milovníci kvalitní muziky. Jejich představení jsou plná nejen výborné hudby, ale také skvělého
humoru, díky kterým zažijete neopakovatelný večer plný jedinečné zábavy. Energie, kterou Vám FRAGILE odevzdá z pódia, se dá jenom velmi těžko popsat slovy. Musíte ji prostě zažít na vlastní kůži!

Jedinečné hudební setkání se bude konat 25. 5. 2019 v Letovicích!

PŘEHLED DUBNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

5.

18.00 hodin / Zahájení výstavy žačky E. Filly a A. Strnadela akademické malířky
Daniely Benešové, Galerie PEX, výstava potrvá do 12. 5. 2019, www.galeriepex.cz
18.00 hodin / Slavnostní otevření Zámecké restaurace Letovice, zámecká jízdárna,
tel.: 734 865 960, www.zameckarestauraceletovice.webnode.cz, www.zamekletovice.cz

6.

9.00 – 13.00 hodin / Ukliďme svět, ukliďme Česko – dobrovolnická úklidová akce, zámecký park
tel.: 734 865 960, www.zameckarestauraceletovice.webnode.cz, www.zamekletovice.cz
19.00 hodin / Revizor, divadlo, DS teaTrum Velké Opatovice
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, www.mks-letovice.cz

7.

8.00 – 12.00 hodin / Zámecká burza
zámek Letovice, více info na tel.: 728 880 298, www.zamekletovice.cz

10.

16.30 hodin / Vernisáž výstavy 4. ročníku výtvarné soutěže „Místo, kde žiji“ (Letokruh Letovice)
čítárna Městské knihovny, tel.: 731 481 033, výstava potrvá do 26. 4. 2019, www.svcletovice.cz
18.30 hodin / Z Čech do světa – koncert KPH
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, www.mks-letovice.cz

11.

10.00 hodin / Kubula a Kuba Kubikula – pohádka pro děti, divadlo Radost Brno
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, www.mks-letovice.cz

12.

18.00 hodin / Filmové plakáty pana Karla Hodera st. – vernisáž výstavy
Kulturní dům Letovice – horní sál, tel.: 516 474 422, www.mks-letovice.cz

13.

9.00 hodin / Úklid okolo přehrady Křetínky, město Letovice
15.00 hodin / Velikonoční dílny, knihovna Kladoruby, kladoruby.ov@seznam.cz
18.00 hodin / Večer písní Karla Kryla, sál ZUŠ Letovice, pořádá PaLetA Letovice
19.30 hodin / Koncert skupiny zakázanÝovoce + Jaksi Taksi / Idio&Idio
Fabrika Club Letovice, tel.: 608 473 013, www.facebook.com / fabrikaclub

17.

15.30 hodin / I. absolventský koncert
koncertní sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203, 777 674 203, www.zusletovice.cz

18.

8.00 hodin / Velikonoční příměstský tábor v Letokruhu Letovice
Letokruh Letovice, tel.: 731 481 033, www.svcletovice.cz
10.00 hodin / Zelený čtvrtek + Vernisáž smaltovaných obrazů
Zámecká restaurace Letovice, tel.: 734 865 960, www.zameckarestauraceletovice.webnode.cz

20.

10.00 hodin / Bílá sobota – zabíjačková veselice
Zámecká restaurace Letovice, tel.: 734 865 960, www.zameckarestauraceletovice.webnode.cz

21.

10.00 hodin / 1. Zastavení (Oslavy 15 let od znovuzrození zámku Letovice,
šest vzpomínkových zastavení aneb jak na zámku a v podzámčí šel čas)
tel.: 734 865 960, www.zameckarestauraceletovice.webnode.cz, www.zamekletovice.cz

24.

17.00 hodin / Střípky z historie Letovic II. – přednáška Bohuslava Kudy
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, www.mks-letovice.cz

26.

21.00 hodin / KALI & Peter Pann, Fabrika Club Letovice, tel.: 608 473 013,
www.facebook.com/fabrikaclub, předprodej vstupenek na webu: vstupenky-art.cz

26.– 27.

17.00 hodin / Čarodějnická přespávačka s pálením čarodějnic
Letokruh Letovice, tel.: 731 481 033, www.svcletovice.cz

Zápis do 1. tříd ZŠ Letovice
Zápis do 1. tříd ZŠ Letovice pro školní rok 2019/2020
LETOVICE

se koná v sobotu 13. dubna 2019
od 8.00 do 14.00 hodin v budově Základní školy Letovice, Komenského 5.

· Zápis v řádném termínu – povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.
· Žáci s odkladem – děti narozené před 1. 9. 2012, 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 26. 4. 2019 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. 2013 do 30. 6. 2014, 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
7. května 2019 od 8.00 hodin do 15.30 hodin
v budovách jednotlivých mateřských škol.
Obecně závazná vyhláška města Letovice č. 1 / 2017 stanovuje školské obvody mateřských škol
zřízených městem Letovice, rodiče však mají i nadále možnost podat žádost k předškolnímu
vzdělávání do kterékoliv mateřské školy.
Rodiče si k zápisu přinesou:
· vyplněnou Žádost o přijetí s vyjádřením dětského lékaře / lékařky o zdravotním stavu a řádném očkování dítěte (ke stažení na webových stránkách jednotlivých MŠ, případně k vyzvednutí v mateřských školách v termínu od 16. do 20. 4. 2019)
· rodný list dítěte
· potvrzení o trvalém pobytu v Letovicích
Bližší informace najdete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Těšíme se na vás!

Masopustní taškařice právě začíná
Zase tu máme čas masopustů a maškarních veselic. Jako každý rok mateřská škola Komenského žije od
února tématem „Masopustní taškařice, veselá je převelice“.
Děti si povídaly o tradicích a lidových zvycích. A tak masopust prostupoval všemi vzdělávacími i pracovními činnostmi. Děti malovaly, kreslily, vystřihovaly, lepily masky, obrázky zdobily třídy a šatny. Nechyběli
ani šašci a vozembouch. Děti se naučily básničky a písničky s karnevalovou tematikou. Do příprav byli zapojeni i rodiče, společně s dětmi tvořili karnevalové oblečení. Tyto přípravy vyvrcholily v úterý 5. března,
kdy přicházely do tříd děti převlečené za různé nápadité masky. Od rána děti přecházely mezi motýlkovou
a beruškovou třídou, kde měly připravená různá stanoviště a soutěže. Děti zpívaly, tancovaly, muzicírovaly,
proběhla i promenáda v kostýmech a maskách. Na svačinu si děti mazaly chleba škvarkovou pomazánkou
a ochutnávaly jitrnice a jelita. Po svačině se průvod masek a kostýmů vydal do ostatních tříd koťátkové
a sluníčkové a navštívili jsme také paní kuchařky a uklízečky. Při karnevalovém reji děti hrály na vozembouch
a na drnkací a cinkací nástroje.
Předem jsme měli domluvenou návštěvu v některých
třídách ZŠ. Děti se moc těšily, proto se rychle oblékly a vyšel masopustní průvod. V ZŠ jsme navštívili pana ředitele
a paní zástupkyni. Průvod prošel třídami p. učitele Sedláčka a paní učitelek Reškové, Šlesingrové, Ježové, Koláčkové a Bělehradové. Ve třídách jsme zazpívali a zahráli na
hudební nástroje. Dopoledne uteklo jako voda a my jsme
se museli vrátit na oběd do MŠ. Byly totiž koblížky!
Užili jsme si spoustu legrace. Ať žije masoupust!
Text: Vladimíra Jelínková, foto: Veronika Bártová

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO LETOVICE
ve spolupráci
s NADACÍ MĚSTA LETOVICE PRO ROZVOJ KULTURY
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
s MASARYKOVOU STŘEDNÍ ŠKOLOU LETOVICE
a s dalšími partnery
zve děti, rodiče a veřejnost na oslavu

KTERÁ SE USKUTEČNÍ
VE STŘEDU 17. DUBNA 2019
OD 16.00 DO 18.00 HODIN
V AREÁLU PŘÍRODNÍ ZAHRADY MŠ KOMENSKÉHO
Co vás čeká:
HRY NA STANOVIŠTÍCH
LANOVÁ DRÁHA
ŽIVÉ KOZY
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
SKÁKACÍ HRAD
A DALŠÍ
PŘIJĎTE SE PODÍVAT, TĚŠÍME SE NA VÁS!
Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

Naše školka, to je školka, rádi do ní chodíme
aneb zahrada mateřské školy v Třebětíně v novém…

V Mateřské škole v Letovicích – Třebětíně se v posledních 20 letech vše zrekonstruovalo a opravilo. V budově z roku 1912 to byla nutnost. V roce 2003 byla zrekonstruována školní kuchyně s jídelnou,
ve školním roce 2010/2011 byla vyměněna okna a celá budova byla zateplena, v roce 2013 proběhla
rekonstrukce sociálních zařízení a v roce 2016 byla vyměněna střecha, opravena elektroinstalace, topení, stropy, podlahy a byly změněny dispozice místností, aby lépe vyhovovaly provozu mateřské školy. Na financování těchto akcí se podílelo město Letovice, zřizovatel MŠ.
Nedílnou součástí mateřské školy je zahrada, a proto byla její rekonstrukce dalším důležitým úkolem.
V roce 2018 se nám podařilo získat finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 499 969 Kč a investiční příspěvek ve výši 600 000 Kč od zřizovatele mateřské školy.
Rekonstrukce školní zahrady byla zahájena na podzim roku 2018. Terénní úpravy budou dokončeny
na jaře 2019. Zahrada mateřské školy byla navržena tak, aby bylo možné ji využívat celoročně a zajišťovala tak dlouhodobý kontakt dětí s přírodou. Její struktura je zaměřena na přírodní a sportovní prvky, které budou rozvíjet dětskou motoriku a vnímání přírody. Herní a vzdělávací prvky jsou zhotoveny
převážně z akátového dřeva a svou velikostí jsou vhodné pro děti předškolního věku. Na naší zahradě
najdete domeček s truhlíky a smyslovým chodníčkem, dvojhoupačku, hnízdo, altán s kreslící tabulí,
dřevěný sud na vodu, herní sestavu „Mravenci“, loď nízkou, lavici, vrbový tunel, vodárnu, pískoviště
se zastíněním, tunel v kopci, ovocné keře, herní sestavu lokomotiva s vagonkem.
Díky vybudování nové školní zahrady v přírodním stylu, budeme efektivně naplňovat cíle EVVO těmito aktivitami:
· bude zařazováno téma přírody a její ochrany do denního života dětí
· vzdělávání dětí bude více praktikováno učením prožitkem, smyslovým vnímáním (smyslové hry, pohybové hry), školními projekty (péče o zahradu, třídění odpadu, tematické dny, besedy s praktickými ukázkami)
· bude více podporován zdravý životní styl – spolupráce se školní kuchyní, pěstování bylinek, ovoce,
ochutnávka jídel z jídelníčku pro rodiče a veřejnost – naplňován tím bude i projekt Skutečně zdravá škola, do kterého jsme zapojeni
Věříme, že se bude zahrada dětem líbit a že bude přínosem pro výchovně vzdělávací práci v mateřské škole.
Za MŠ Letovice, Třebětínská Lenka Nováková, ředitelka školy

Úspěchy našich žáků v ENERSOLU 2019
Dne 26. února 2019 zamířily do reprezentačních prostor Masarykovy střední školy Letovice desítky
delegátů – účastníků Krajské konference Enersol 2019 pořádané Regionálním centrem pro OZE Jihomoravského kraje při Masarykově střední škole Letovice. 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. Prioritou vyhlášenou Asociací Enersol pro 16. ročník programu bylo
téma Vody a hospodaření s vodou a téma elektromobilita.
Osobní záštitu nad krajskou konferencí převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.
Prezentovaná projektová témata v kategorii Enersol praxe a Enersol inovace byla rozmanitá a podnětná, cenný byl vlastní názor žáků na zpracovanou problematiku a jejich doporučení a návrhy na změnu či zlepšení situace. V kategorii Enersol – popularizace byly zdůrazněny hodnoty úcty k přírodě a k životu ve všech jeho formách za pomoci uměleckých vyjadřovacích prostředků, především poezie.
Nejvyšší ocenění z naší školy získali a do celostátního finále, které proběhne v březnu v Pardubicích, postupují:
František Pešl – Vodárenský les – 1. místo v kategorii Enersol – popularizace
Adéla Marková – Bez obalu – 2. místo v kategorii Enersol – praxe
Alexandra Vavrisová – Rodinný dům Kozárov – 4. místo v kategorii Enersol – praxe
Děkuji všem našim žákům, kteří se zapojili do projektu Enersol a kteří přemýšlí nad potřebou 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 šířících
osvětu o možnostech šetrných způsobů využívání obnovitelných zdrojů energií a úspor energií v pracovním i osobním životě, nemůžeme si nevšimnout, že kolem nás mizí celé ekosystémy, se kterými
jsme bytostně propojeni, a že se ztrácí okouzlující krása přírody.
Ing. Marek Chládek, fotografie: archiv školy

MC Paleček

SVČ Letokruh p. o.

Jednu celou březnovou sobotu jsme měli jedinečnou možnost vytvořit si a natočit svůj klasický animovaný film. Všichni jsme si to náležitě užili a byli jsme jako filmoví tvůrci se svými díly moc spokojeni. Na
naše filmy se můžete podívat na webových stránkách Letokruhu.

Pozvánka na akce Letokruhu
10. 4. 2019 (středa) Vernisáž výstavy 4. ročníku výtvarné soutěže „Místo, kde žiji“
Téma soutěže pro letošní rok bylo „Zajímavá stavba v mém městě nebo obci“. Vernisáž proběhne od
15.30 hodin v Městské knihovně v Letovicích a na vítěze čekají věcné ceny, na které přispělo město
Letovice.
18. 4. 2019 (čtvrtek, velikonoční prázdniny)
Velikonoční příměstský tábor „Putování za paní jarních květů a pánem májových dešťů“
Od 8 do 16 hodin. Dopolední výprava do přírody doprovázená hrami a tvořením venku. Po obědě v restauraci výtvarná tvořivá práce na velikonoční dekoraci, kterou si děti odnesou domů. Cena: 260,– Kč.
Oběd, pitný režim a výtvarný materiál v ceně.
26. – 27. 4. 2019 (pátek – sobota) Čarodějnická „přespávačka“
Slet čarodějnic v kostýmech v pátek na zahradě Letokruhu v 17 hodin. Posezení u ohně, pálení čarodějnic, opékání špekáčků, spousta her a zábavy.

Léto s Letokruhem
Příměstské tábory 2019
Příměstské tábory v letech 2019 – 2021 se budou konat s podporou z Operačního programu Zaměstnanost (získali jsme grant 1 046 000 Kč). Díky této podpoře Vám můžeme nabízet příměstské tábory pro
děti za nižší cenu 680 Kč za jeden týden tábora (nedotovaná cena je 1 400 Kč za jeden týden tábora). Více
informace o přihlašování a táborech na našich webových stránkách www.svcletovice.cz.
1. – 5. 7. Sportuj s námi – Všeobecný sportovní – Tábor plný sportu, který si užijí všechny děti, které mají
chuť sportovat, bavit se a poznat něco nového. Zjistíme něco o zdravém životním stylu, přístupu fair-play,
zlepšíme své pohybové dovednosti a překonávání překážek. Vedoucí Milan Fiala.
8. – 12. 7. Ping-pong – Stolní tenis – Sportovní vyžití nejen u ping-pongových stolů. Zahrajeme si turnaj,
naučíme se pravidla stolního tenisu, zjistíme něco o jeho historii. Vylepšíme naši úderovou techniku a procvičíme všechny herní styly. Vedoucí Kristýna Striová.
15. – 19. 7. Let´s Dance – Taneční – Street dance, Disco dance, House dance, Lockin, Zumba atd. Akrobatické, jógové cviky, gymnastická průprava, tvorba choreografie. Improvizační hry, pohybové hry, taneční
kroky a sestavy. Vedoucí Šárka Dvořáčková.
22. – 26. 7. Inline akademie – Inline bruslení – Ovládnutí jízdy na kolečkových bruslích, zdokonalování dovedností hravou zábavnou formou. Staň se INLINETALENTEM! Bruslařské desatero. Vedoucí David Lefler.
29. 7. – 2. 8. Královské putování – Předškolní – Vydejte se s námi do minulosti a prozkoumejme společně
zábavnou formou české dějiny. Čeká na nás spoustu zábavy, tvoření, dramatické hry, prvky arteterapie
a rozvoj fantazie. Vedoucí Iva Dlapová.

29. 7. – 2. 8. Špunti na břehu II. – Rybářský – Užijeme si společné rybaření a pobyt u vody. Dozvíme se
spoustu nového nejen o rybách, ale i jejich zákonných mírách, dobách hájení či povinné výbavě při rybaření, o přírodě a o vodě jako takové. Pozveme mistra ČR v lovu na feeder a mistra Evropy v lovu na přívlač! Vedoucí Jakub Přibyl a Miroslav Buš.
5. – 9. 8. Na skok umělcem II. – Výtvarný – Hry a tvoření, návštěva galerie a zámku. Seznámení s různými
výtvarnými technikami: ebru, frotáž, koláž, muchláž, kašírování, papírořez atd. Poznejme různá období
dějin umění, umělecká díla a tvůrce umění díky pohybovým a zážitkovým hrám. Vedoucí Veronika Bednářová.
12. – 16. 8. Škola kouzel – Kouzelnický – Navštivte svět čar a kouzel! Osvojení manipulace v kouzelnictví,
seznámení s historií a používáním speciálních kouzelnických rekvizit. Vyzkoušíme si vystoupení na veřejnosti a jak zlepšit své rétorické schopnosti. Staň se kouzelníkem! Vedoucí Lukáš Mistr.
12. – 16. 8. Starověké Řecko – Keramický – Týden tvoření v ateliéru i na zahradě Letokruhu. Různé techniky keramiky, kooperativní, pohybové hry, výlet do Rudky u Kunštátu i Muzea letovické keramiky. Výstava vlastních výrobků. Vedoucí Nikola Prchalová.
19. – 23. 8. Zvěrokruh s Májou a Dančou – Zoologický – Máte jedinečnou možnost naučit se pečovat
o zvířata a ošetřovat je. Čekají nás zábavné soutěživé hry a poznávací výlety za koňmi, včelami, krávami,
holuby a hady a možná i nová obyvatelka Letokruhu želva Žofka. Vedoucí Marie Fialová a Daniela Mášová.
19. – 23. 8. Fotbalové soustředění – Kopaná – Soustřeďme se na fotbal a s fotbalem! Zdokonalme se při
nejoblíbenější sportovní hře na světě. Naučme se různé herní techniky a situace a hrát fair-play! Vedoucí
Alois Pelíšek.
26. – 30. 8. Bav se s Letokruhem – Všeobecný – Tábor je zaměřený na zábavné tvořivé společenské i sportovní hry s celotáborovou hrou: „Cestování mezi kontinenty s Arnoštkem“. Vyrazíme na výlet do zábavného parku, na túru a zahrajeme si i divadlo. Vedoucí Marie Fialová a Daniela Mášová.
26. – 30. 8. Workout summer – Workout – Přijď si vytvořit svůj vlastní tréninkový plán pro posilování
s vlastní vahou těla (street workout) a naučit se správnou techniku cviků, rozpoznat a vyřešit svalové
dysbalance a motivovat se k lepšímu a zdravějšímu životnímu stylu a stravování. Nebude chybět ani společný výlet, celotáborová hra a další odpočinkové kolektivní hry. Vedoucí Aleš Kubík.

Pobytové tábory 2019
Jezdecký tábor na farmě v Cetkovicích (pro děti od 6 do 15 let všech pokročilostí, cena 4 300 Kč),
termín 30. 6. – 5. 7. 2019. Vyjížďky do lesa, výcvik v anglickém stylu 2× denně 1 hodinu, hry, soutěže,
koupání, táborák, péče o koně. Vedoucí David Lefler.
Jezdecké soustředění na farmě v Cetkovicích (pro zájemce od 10 do 26 let všech pokročilostí, cena
4 990 Kč), termín 14. – 19. 7. 2019. Splň si svůj sen mít svého koně, užij si s ním spoustu radostí a péče,
plavení a 2× denně výcviku v anglickém stylu. Vedoucí David Lefler.
Tour de France – stanový tábor u Šebetova (pro děti školního věku, cena 2 650 Kč), termín 3. – 10. 8.
2019. Krásné prostředí říčky Bělé, týden inspirovaný slavným cyklistickým závodem, plno her, soutěží,
dobrodružství. Vedoucí Ivona Kubíková. POZOR, POZOR! I když je téma cyklistické, je to tábor bez kol!
Jedná se o klasický stanový tábor.
Cesta na Říp aneb Co všechno mohlo potkat praotce Čecha (Heřmanov na Vysočině, fara Pod Svatou
horou, pro děti od 6 let, cena 3 150 Kč), termín 17. – 23. 8. 2019. Vydejme se po stopách praotce Čecha
a jeho následovníků! Zažijeme spoustu her a zábavy na motivy pověstí a příběhů z dob našich předků,
koupání, táboráky, výlety a různá dobrodružství. Vedoucí Petra Pernicová.
Přihlašování online na webových stránkách Letokruhu v aplikaci „Můj Letokruh“ na tábory je již zahájeno, všechny mají omezenou kapacitu, neváhejte, přihlaste se!
Letokruh Letovice

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. Od 12. října 2018 se scházíme přímo v centru města, na adrese
Českobratrská 5. (ELIM najdete kousek za Albertem, po cestě k Penny – zelený nepřehlédnutelný
starší dům.) Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a souteže. Mezi nejčastější aktivity patří pingpong, 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

Myšlenka dne
Cesty mezi lidmi nelze vyasfaltovat. Musí se vyšlapat.
Pavel Kosorin

Polévka pro chudé i bohaté letos pomohla
třem osobám v těžké životní situaci
Jak jste si možná přečetli na facebookových stránkách sdružení PaLetA, tyto Vánoce byli účastníci
akce Polévka pro chudé i bohaté opravdu štědří. Je úžasné, že se vybralo krásných 31 144,– Kč, a díky
tomu jsme mohli přispět hned na tři účely.
Prvním obdarovaným je zrakově postižená osoba, která potřebuje finance na mobilní telefon pro
nevidomé. Díky němu se bude cítit bezpečněji a bude více ve spojení s okolním světem. Dále bude
moci přes telefon například poslouchat rádio, audioknihy, ale hlavně používat internet. Tento obdarovaný si bohužel v současné situaci nemůže pořídit počítač pro nevidomé. Ovšem nový telefon mu umožní přístup k službám, bez kterých se člověk v dnešním světě jen těžko obejde.
Další část peněz byla věnována rodině s postiženým dítětem a bude použita jako příspěvek na rehabilitační pomůcky. A třetí obnos pomohl dlouhodobě nemocnému člověku s úhradou léčebných výdajů.
Jménem obdarovaných chci poděkovat všem, kteří jste jakkoliv přispěli. Vás všechny, které na Štědrý den zahřála naše Polévka, může i dál hřát u srdce, že vaše dary ještě dlouho ponesou užitek.
Děkujeme a těšíme se na další ročník Polévky pro chudé i bohaté!
Za sdružení PaLetA Marie Trundová

90. narozeniny pana Vlastimila Kocourka
Neuvěřitelné 90. narozeniny oslavil 7. března pan Vlastimil Kocourek.
11. března 2019 večer jsme na hasičárně postavili na jeho počest slavobránu pro oslavence. Blahopřál mu starosta SDH Letovice pan Petr Dokoupil a velitel výjezdové jednotky pan Martin Leinveber.
Předali mu na památku hasičskou sekerku v dárkové kazetě. Členem našeho sboru je bratr Vlastimil
Kocourek plných 72 let, za ta léta pracoval jako kronikář, vedoucí mladých hasičů a člen revizní rady
sboru. Získal mnoho ocenění, v roce 1995 titul Zasloužilý hasič, následně řád, odznak a medaili sv. Floriána. Jsme potěšení, že za námi podle možností přijede na pondělní cvičení, zajímá se o práci hasičů,
sleduje výjezdy na internetu a obveseluje nás novými kreslenými vtipy. V souvislosti s Vlastikem si
všichni připomeňte naše mládí s tábory na Chlébském.
Přejeme hodně štěstí a hlavně zdraví do dalších let.
Text: za SDH Letovice Ing. Jaroslava Konůpková, foto: archiv SDH Letovice

Ohlédnutí za rokem 2018 v MKS Letovice
Vážení čtenáři, dovolte, abych se s Vámi mohla „ohlédnout“ za rokem 2018. Mohu jednoduše konstatovat, že to byl opět velmi rychlý, pestrý a v konečném důsledku dobrý rok. Rok s plusovou finanční bilancí.
MKS Letovice tvoří čtyři střediska – Kulturní dům, Městská knihovna Letovice, Turistické informační
centrum a nově Muzeum města Letovice. Dovolte mi, abych nyní na tomto místě toto nové středisko
více představila.
Rok 2018 byl rokem skutečného zrodu Muzea města Letovice, které se v uplynulém roce prezentovalo
mnoha akcemi pro veřejnost, systematicky pořádá získané dary do sbírky, navazuje kontakty s ostatními paměťovými institucemi. Od března 2018 je sbírka Muzea evidovanou sbírkou v CES Ministerstva kultury ČR.
V loňském roce za 9 měsíců činnosti bylo připraveno 22 akcí pro veřejnost s návštěvností zhruba 1700 osob.
V souvislosti s budováním muzea patří poděkování za spolupráci, ochotu, dary nebo dlouhodobé zápůjčky předmětů do Muzea těmto lidem a institucím: panu Karlu Hoderovi st., panu Jaroslavu Chloupkovi st.,
panu Ing. Stanislavu Kobelkovi, panu Bořivoji Hoderovi, panu Bohuslavu Kudovi, panu Josefu Bednářovi,
paní Heleně Kalasové, manželům Marii a Karlovi Synkovým, paní PhDr. Mileně Hejlové, panu Ing. arch. Jiřímu Hlouškovi, panu PhDr. Antonínu Štrofovi, CSc., panu Miloslavu Krejsovi, paní Renatě Bulové, Muzeu
regionu Boskovicka, Muzeu regionu Blanenska, Moravskému zemskému muzeu v Brně, Městskému klubu
důchodců Letovice, městu Letovice, Státnímu archivu v Blansku, Technickému muzeu v Brně a dalším. Za
vstřícnost a podporu při budování muzea města Letovice patří poděkování také zřizovateli MKS Letovice, městu Letovice.
Kurátor muzea, PhDr. Antonín Štrof, CSc., je odborníkem v oblasti archeologie. Díky němu jsme velmi
pokročili v získávání sbírkových předmětů; mimo drobné dary od občanů a nákupů jsme získali soubor
několika desítek keramických forem z dřívější firmy Pexider a rozsáhlý soubor listin z ekonomické dokumentace „obchodního domu Pelíšek“ z počátku 20. stol. V dohledné době budeme muset zvýšit výzkumnou snahu o získání vlastních vhodných exponátů především z paleontologie a archeologie, protože v expozici prezentované místní nálezy jsou krátkodobě zapůjčeny z jiných muzeí a budou muset být nahrazeny vlastními sbírkami.
Dobrá spolupráce se rozvíjí s firmou Tylex Letovice – přímým pokračovatelem dávné manufaktury; výsledkem bude další část expozice zobrazující místní textilní průmysl.
Jedním ze stěžejních poslání muzea je i spolupráce se školami, pro které je muzeum v podstatě jediným zdrojem pro výuku regionálních dějin a toho, co můžeme označit jako vlastivěda, tedy zdroje poučení důležitých pro lokální patriotismus a vlastenectví.
Zde se podařilo navázat opravdu velmi dobré kontakty se Základní školou Letovice i Masarykovou
střední školou Letovice, které začínají plně využívat muzejních expozic, filmových i přednáškových cyklů.
Jste srdečně zváni!
Nabídka kulturní činnosti a služeb Městského kulturního střediska Letovice je rozmanitá a pestrá.
V roce 2018 jsme pro veřejnost připravili kulturně-společenské akce pro všechny generace. Od besed
a přednášek po hudební koncerty, výstavy, letní promenádní koncerty, koncerty vážné hudby v rámci
cyklu Kruhu přátel hudby, letní filmová promítání s Biografem Láska v areálu městského koupaliště aj.
Pro děti pořádáme oblíbený a hojně navštěvovaný tradiční maškarní karneval a divadelní představení
v dopoledních hodinách (např. divadlo Radost z Brna).
Taneční kurzy pro veřejnost v Letovicích jsou žádanou volnočasovou aktivitou, dík zde patří skvělým
tanečním mistrům – manželům Aleně a Jiřímu Míšenským. V roce 2018 to byly tři kurzy (pro pokročilé,
opakovací a pro začátečníky).
V rámci letních akcí jsme navázali 3. ročníkem kulinářské soutěže O nejlepší letovickou sladkou či slanou kachli, která byla součástí městské slavnosti Ahoj, léto! 2018. Celkem se přihlásilo 20 soutěžících, se
sladkou kachlí 16 a 4 se slanou. Na tomto místě bych chtěla poděkovat také sponzorům či partnerům našich aktivit, kteří přispěli na odměny pro nejlepší a nejkreativnější cukráře letovické kachle.

V loňském roce jsme v hudební oblasti mohli slyšet např. Davida Deyla, Ilonu Csákovou nebo skupinu
O5 a Radeček. Kulturní dům v Letovicích byl přítomen např. hereckému umění Hany Maciuchové, bavili
jsme se na talk show s K. Šípem a J. A. Náhlovským. Velmi dobře jsou veřejností přijímána a navštěvována divadelní představení, a to jak pražských divadelních souborů, tak ochotníky z blízkého okolí.
Městská knihovna Letovice kromě své knihovnicko-informační činnosti organizuje pro širokou veřejnost pestrou škálu volnočasových aktivit, spolupracuje se všemi školskými zařízeními ve městě, dále
také např. s městským klubem důchodců; knihovna se účastní, ale také pořádá vlastní čtenářské projekty. Metodicky i prakticky pečuje o knihovny v místních částech Letovic.
Turistické informační centrum je informační oporou jak pro turisty, tak místní obyvatele. Svými
službami – vyhledávání informací o Letovicích a okolí, poskytování internetového připojení, tisku a kopírování dle potřeby uživatelů, nabídky propagačních materiálů, průvodcovstvím – naplňuje své poslání,
a to informačně-propagační činnost.
V roce 2018 Městské kulturní středisko Letovice vykázalo kladný výsledek hospodaření, a to
+ 169 tis. Kč.
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti: + 7 507,54 Kč
Výsledek z hospodaření hospodářské činnosti: + 161 700,25 Kč
Z tohoto důvodu jsme mohli po několika desítkách let pořídit např. v kulturním domě nové divadelní
šály na jevišti a sufity, nové závěsy do oken dolního společenského sálu (materiál samet se samozhášlivou úpravou), nákup 30 židlí do kluboven KD, zvukovou aparaturu jsme posílili novou technikou aj.
Z toho vyplývá, že Městské kulturní středisko Letovice, p. o., je stabilizováno jak po stránce finanční,
personální, tak po stránce organizační (tj. systém vnitřních organizačních směrnic).
Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům MKS Letovice, kteří i nad rámec své běžné pracovní doby
zajišťují kvalitní kulturně-společenské služby a vytvářejí zázemí pro kulturní činnost.
A chci poděkovat především Vám – návštěvníkům, divákům, příznivcům kultury, partnerům i sponzorům, že mají o kulturní dění v našem městě zájem.
Za MKS Letovice Mgr. Jana Trubáková, ředitelka

Masopust v Jasinově
V Jasinově proběhl v sobotu 23. 2. 2019 masopustní průvod, kterého se zúčastnilo spoustu různorodých masek, od pejsků, přes figurky z „Člověče, nezlob se“ až k partyzánům. Pěkné počasí si všichni
užili. Finanční dar, který se vybral, bude použit na dětský den, který proběhne 1. 6. 2019 na výletišti
v Jasinově.
Velké poděkování všem.
Text a foto: Pavel Pravec

Masopust v Kladorubech
V sobotu 2. března 2019 mohli být řidiči projíždějící přes Kladoruby překvapeni početným Masopustním průvodem. Tradiční masky doplnili záchranáři z Pobřežní hlídky, Charlie Chaplin nebo cvičenci z „Cvičme v rytme“. Popelka neustále hledala svůj ztracený střevíček a vězeň K.jí…k se snažil o další
útěk.
Po deštivém pátku se počasí umoudřilo a umožnilo nám již po třinácté projít celou vesnici a pozdravit všechny občany. Mnoho z těch starších se již nemohou zúčastňovat kulturních akcí, a tak jsou rádi,
když my přijdeme přímo k nim.
Večer jsme se opět všichni sešli v klubovně, kde se zpívalo, pilo a hodovalo. Pochovali jsme basu
a ukončili masopustní veselí.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, a zároveň se těšíme na další ročník.
Marie Adamová

Seznam akcí v Kladorubech
13. dubna 2019 – Velikonoční dílny
30. května – 1. června 2019 – Knihovna pod stanem
12. července 2019 – Taneční zábava – hraje ABC ROCK
30. listopadu 2019 – Vánoční dílny
Za OV Kladoruby Veronika Havlínová

Setkání
Spolužáci 8. A a 8. B (r. 1956) sejdeme se 5. 4. 2019 mezi 13.00 a 14.00 hodinou opět po roce v RESTAURACI NA DVORKU V LETOVICÍCH (ul. Pražská).
Libuše Pfefrová

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval všem hasičským sborům, které se podílely na záchraně hospodářského stavení zasaženého požárem.
Všem mnohokrát děkuji a jsem za Vaši skvěle odvedenou práci vděčný. Jaroslav Velfl, Stvolová

Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat Nemocnici Letovice za vzornou péči o naši milovanou babičku 101 letou
paní Zdenku Novákovou ze Třebětína. Chodila jsem do kláštera prakticky denně téměř tři měsíce a nikdy
na tu dobu nezapomenu. Všichni tam byli k nám tak hodní a plní pochopení. Tedy ne, že by se k nám v Nemocnici Blansko, kde byla babička 10 dní, chovali jinak, ale přijít do kláštera bylo pro mne, jako přijít domů. Asi vám to neumím vysvětlit, tak vám to vysvětlovat nebudu. Také bych vám mohla říct, jak skvělá je
paní ředitelka Královcová, ale to ví v Letovicích každý.
Pro lidi věřící je velice důležitá osobnost katolického faráře pana Aloise Sedláka. Je těm nemocným
velikou oporou. Nikdy je nelituje a v tom je veliká moudrost. Dokud nás nelitují, třeba si neuvědomíme,
že jsme vlastně k politování. Pan farář je balí do deky a na vozíku je vozí do kaple na mši. Občas jsem s úžasem sledovala paní z vedlejší postele, jak dává pokyny. „Otče“, dirigovala faráře, který je ve věku jejího
syna, „ještě teplé ponožky, kalhoty a župan“. Nevšimla jsem si, že by někdy tak proháněla sestřičky. Farář
je zkrátka jejich. Já sama cítím velikou vděčnost za každý křížek, za každé pohlazení naší babičky. Protože
on nikdy neprošel kolem její postele bez povšimnutí, vždycky se zastavil a naši milovanou pohladil. Dotýká se těl nemocných s láskou. Nakonec my jsme neznali Matku Terezu.
Další, komu chci poděkovat je Oblastní charita Blansko. Tak to je úplný zázrak. Přijede zdravotní sestra nebo doktorka v malém červeném autíčku a doma ve vašem prostředí vám poskytne stejnou péči,
jakou máte v nemocnici. Je to příspěvková organizace, a tak vás chci poprosit, až budete mít pár peněz
navíc nebo budete chtít uspořádat charitativní koncert, dejte ty peníze jim. Protože oni skutečně pomáhají. Ovážou vám rány, a pokud se to nehojí a vy víte, že už se to nikdy nezahojí, vysvětlí vám, že se ta rána
čistí. Netuším, co to přesně znamená, ale je to velká útěcha.
Další, komu chci poděkovat, jste vy všichni, kteří jste přišli naší babičce na pohřeb. Byla to veliká spousta lidí a v našem evangelickém kostele ve Vanovicích byla strašlivá zima. Horší než v lednici. Ale i v tom lze
najít lepší stránku věci. Až se vám totiž bude zdát, že je vám ve farním kostele sv. Prokopa v Letovicích
zima, vzpomeňte si na vanovický kostel a hned vám bude teplo, teploučko. Na všem špatném je obvykle
i něco dobrého. Jen se musíme naučit to vidět.
Zdena Coufalová

Nepoteče vám voda? Vše se nyní dozvíte včas a zdarma
Brno, Jihlava – Odstávka nebo havárie na vodovodu, díky níž by Vám
doma nebo ve firmě nemusela téct voda? O takové události se nyní
dozvíte včas a zdarma. A to přímo z textové zprávy ve Vašem mobilním telefonu.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., nyní zprovoznila zcela ojedinělou službu – VAS SMS Info.
Je jedinou společností, nabízející tuto novou, bezplatnou službu pro více než 540 000 obyvatel na jižní
Moravě a Vysočině.
V případě plánované odstávky nebo nečekané havárie na vodovodní síti v místě Vašeho bydliště,
budete obratem informováni pomocí SMS zprávy nebo e-mailu. Dosud se o těchto událostech mohli
zákazníci dozvědět například z webových stránek nebo z informací vkládaných do schránek.
Nová služba je od 1. března dostupná pro odběratele z více než 700 obcí okresů Brno-venkov, Blansko
a Znojmo na jihu Moravy a Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Stačí se registrovat přes formulář nebo se přihlásit v ZIS – zákaznickém informačním systému na webových stránkách www.vodarenska.cz. Ochotně Vám poradí také naši pracovníci v zákaznických informačních centrech v sídlech divizí.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. se nejen snaží zlepšovat a zkvalitňovat své služby, ale podílí
se také mnoha formami na společenském životě v lokalitách, kde provozuje vodovody a kanalizace. Aktivity této společnosti byly oceněny Národní cenou kvality 2018, což je nejprestižnější ocenění udělované
v České republice a vyhlašuje jej Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Mgr. Iva Librová, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Centrum sociálních služeb města Letovice, p. o.
informuje o změnách v poskytování terénní pečovatelské služby
pro občany Letovic, místních částí i okolních obcí bez věkového omezení a v rozšířeném čase.
Provozní doba: pracovní dny, sobota, neděle i svátky od 7.00 do 20.00 hodin
Potřebné informace Vám rádi sdělíme v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hodin.
Telefonní kontakty: 516 481 251, 608 989 635, 606 789 328
Naší cílovou skupinou jsou občané, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci
- osoby se zdravotním postižením
- osoby s chronickým onemocněním
- senioři
- rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby
Služba je poskytována osobám bez omezení věku 0 – 100+.
Poskytování pečovatelské služby lze kombinovat s péčí rodiny i jiného poskytovatele.
Naši pracovníci mají zkušenosti s osobami upoutanými na invalidní vozík, na lůžko, se seniory, s osobami se sníženou schopností pohybu (dlouhodobá rekonvalescence po úrazu, operaci), trpícími diabetem, artrózou, po CMP, s Alzheimerovou chorobou i onkologickými pacienty.
Chceme, aby naši uživatelé mohli žít ve svém domácím prostředí, které znají a jsou tam spokojeni.
Přejeme si, aby měli v maximální možné míře naplněny všechny základní životní potřeby a zapojovali
se do života kolem sebe tak, jak chtějí.
Nově nabízíme pomoc i rodinám s dětmi:
- Pomoc v péči o děti (pomoc při zajištění školní docházky, pomoc v péči o dítě v domácím prostředí,
předcházení rizikům při onemocnění či zdravotním znevýhodnění dítěte) pokud se rodina nachází
v nepříznivé sociální situaci
- V případě dlouhodobé nemoci rodiče/ dítěte
- Dále pak rodiny, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, a to zejména do 4 let věku těchto
dětí (tato služba je poskytována dle zákona zdarma)
Více se o nás dozvíte na stránkách www.cssletovice.cz.
Ing. Ivo Kubín, ředitel

Zámecká restaurace Letovice
Nyní připravujeme od 30. 3. 2019 k provozu se svým přítelem Zámeckou restauraci na letovickém zámku. S kolegy pro vás budeme vařit poctivá česká jídla, a to ze
sezónních a lokálních ingrediencí.
Také pro vás připravíme svatby, rauty, rodinné oslavy. Poskytneme vám prostory, ve kterých bude možné pořádat školní i jiné srazy. Přijďte k nám strávit příjemný
čas se svými blízkými a k tomu se dobře najíst!
K této příležitosti je připraven koncert zpěvačky Hany Korčákové a kytaristy Romana Smělíka.
Akce se bude konat 5. 4. 2019 v 18.00 hodin v zámecké jízdárně zámku Letovice.
Během koncertu zazní nejen skladby pro sólovou kytaru, ale i francouzské chansony, známé evergreeny a písně Jaroslava Ježka.
Tímto večerem slavnostně otevřená Zámecká restaurace Letovice navazuje na dlouholetou tradici
novým interiérem i moderní gastronomií, na jejíž ochutnávku vás tímto zveme.
Těší se na Vás Marcela Krátká a Jiří Beer

Benefice pro Diakonii v Galerii Domino
Diakonie Českobratrské církve evangelické v letošním roce slaví své 30. narozeniny. Jedna z poboček naší organizace sídlí v Letovicích na Alšově ulici. Péči zde poskytujeme lidem s mentálním a kombinovaným postižením, a to ve dvou zařízeních – v centru denních služeb a v chráněném bydlení.
V loňském roce se nám podařilo zrekonstruovat kuchyni a společné prostory v centru denních služeb, letos
bychom si ke třicátinám moc přáli novou kuchyni pro 9
klientů, kteří společně žijí v chráněném bydlení. Na pořízení nové kuchyně budeme potřebovat kupu peněz.
Konkrétně to bude 150 tisíc korun.
Nicméně nečekáme, že nám kuchyně sama spadne
do klína, máme v úmyslu zapojit své ruce (byť je to s hendikepem mnohdy obtížné), pořádně to oslavit a požádat
o pomoc všechny, kdo mají srdce otevřené. Naše zapojení se nebude odehrávat v samotné rekonstrukci, tu
rádi přenecháme odborníkům. Ale umíme vyrábět krásné a užitečné věci. Vedle toho máme velké
štěstí, že nám už teď nabídla pomoc Keramická dílna Prudký a Hladil a jejich GALERIE DOMINO, kde
budeme po dva měsíce vystavovat, nabízet a prodávat výrobky našich klientů.
Prodejní výstavu zahájíme vernisáží 3. května v 17.30 hodin. Ke koupi budou keramické výrobky,
látkové tašky, dárky ke Dni matek, ručně vyráběná mýdla, polštářky, košíky a ošatky, dekorace do květináčů a do zahrádek a mnoho dalšího. Bude z čeho vybírat! Atmosféru vernisáže zpříjemní muzika
v podání Ivanky Voříškové a Michala Knödla i občerstvení, které na tuto akci věnují majitelé galerie.
V průběhu vernisáže i celé dvouměsíční výstavy bude v galerii i na sociálních sítích probíhat veřejná sbírka, jejíž výtěžek bude použit právě na výše zmíněnou kuchyni pro klienty letovické pobočky
Diakonie a také losování o přívlastková vína, která mohou vyhrát návštěvníci výstavy.
Zveme vás na vernisáž, na výstavu! Připojte se a radujte se s námi.
POMOC MÁ MNOHO TVÁŘÍ!
Jana Tesařová Dlabková, Diakonie ČCE

Vzpomínka na Emanuela Janouška
Emanuel Janoušek se narodil 29. září 1875 na zemědělské
usedlosti v Trávníku u Letovic (dnes místní část Letovic Kladoruby). Obecnou školu navštěvoval v Letovicích, dále vystudoval učitelský ústav a státní průmyslovou školu v Brně.
Po ukončení studií se stal učitelem Obecné školy v Letovicích.
Oženil se s Aloisií Synkovou, dcerou starosty a továrníka Karla
Synka. Domovem se jim stal Synkův rodinný dům na náměstí, dnes budova městského úřadu. Narodily se jim dvě
děti, Miloslava (1905 – 1924) a Radimír (1909 – 1965), učitel
na Obecné škole v Letovicích a v Boskovicích. Jeho vnučka
Eva dosud žije v Praze a mladší Naděžda zemřela 16. 2. 2018
v Boskovicích.
Emanuel Janoušek celý svůj život věnoval povznesení
a rozšíření duchovního a pracovního obzoru občanů Letovic
a okolí. Byl zakládajícím členem a později předsedou kulturně-vzdělávacího čtenářského spolku Neruda (založen v roce
1892), který po dlouhá léta na vysoké úrovni zajišťoval občanům Letovicka kulturní činnost s pokrokovým národnostním
cítěním. Ve spolkovém společenském domě Karlov, kde bylo stálé divadelní jeviště a knihovna, pořádal spolek Neruda v těsné spolupráci s pokrokovými organizacemi, především se Sokolem, učiteli místních škol a letovickými studenty divadelní představení, koncerty, tělovýchovné akademie, bály, jazykové kurzy a od roku 1914 provozoval také kino. Dnes si stěží dovedeme představit, jak v takovém
městečku jako Letovice s tehdejšími 2700 obyvateli nastudoval například Smetanovu Prodanou nevěstu, jak tomu bylo v roce 1894. Emanuel Janoušek byl také v roce 1899 jednatelem a v letech 1929
až 1939 starostou TJ Sokola Letovice, založeného roku 1894, který měl v boskovické župě krále Jiřího
vedoucí organizační úlohu. Zdejší jednota reprezentovala Letovice na sokolských sletech v Praze a na
mnoha místech v širokém okolí a svým nadšením tak pomáhala zakládat další sokolské jednoty. V roce
1905 z iniciativy Karla Synka a Emanuela Janouška byla zřízena Průmyslová škola pokračovací s vyučováním v budově obecné školy. V roce 1907 byla výuka přeložena do nové budovy měšťanské školy
a Emanuel Janoušek byl jmenován jejím správcem. Po vypuknutí I. světové války v roce 1914 byl povolán s dalšími učiteli na frontu. Vyučování bylo zastaveno a obnoveno až po vzniku Československé
republiky. Janouškovým hlavním snažením se však stala propagace a prosazení výstavby nové školy,
ve které se začalo vyučovat 1. září 1931. Škole byl propůjčen prezidentskou kanceláří čestný název
Masarykova škola práce a ředitelem byl po zásluze jmenován Emanuel Janoušek. Škola, ve které se
vyučovalo jedenáct učebních oborů, v krátké době získala věhlas pro vysokou úroveň teoretické i praktické výuky a za svoji mimořádnou činnost obdržela od Ministerstva školství několik vyznamenání.
Jako člen Besedy řemeslnicko – živnostenské organizoval výstavy, které pomáhaly rozvoji průmyslu,
řemesel a obchodu. V roce 1935 odešel do důchodu.
Emanuel Janoušek se zabýval také literární činností zaměřenou na historii Letovic. V roce 1935 sepsal Almanach městyse Letovic a v roce 1936 Paměti města Letovic (vytiskla nákladem městské rady
knihtiskárna Humana v Letovicích r. 1937, druhé vydání v r. 1996). Připravovaný druhý díl pamětí již
nedokončil. Svojí aktivní činností velkou měrou přispěl k historicky významné události – povýšení Letovic na město v roce 1936. Od roku 1927 až do roku 1939 zapisoval do obecní kroniky s velkou pečlivostí a s vysokou dokumentární úrovní události ve městě.

Dne 1. 9. 1931 založil Emanuel Janoušek v Letovicích muzeum. Protože obec neměla potřebné
prostory, pronajala na náměstí v domě č. 158 několik místností za 600,– Kč ročně (nájem hradil letovický rodák Hubert Lamplota z Brna), kde začal Janoušek shromažďovat sbírkové předměty. Za II. světové války však myšlenka na muzeum zanikla a exponáty byly přemístěny na půdu tehdejšího městského národního výboru (část dnešní ZUŠ). Při stěhování národního výboru v polovině šedesátých let
do prostor v ulici U Koupaliště byla většina exponátů z neznalosti tehdejšího vedení města k velké
škodě vyvezena na skládku.
Dne 15. listopadu 1939 po delší srdeční chorobě Emanuel Janoušek zemřel ve věku 64 let. V den
pohřbu 18. listopadu se s ním k domu smutku přišly rozloučit zástupy občanů Letovic a širokého okolí,
které ho doprovodily k sokolskému cvičišti se zastávkou u Masarykovy školy práce. Jeho urna je uložena na místním hřbitově.
Jak měl své město rád dokumentují i jeho závěrečná slova v „Pamětech města Letovic“: „Věnováno
všem obyvatelům Letovic, nového města moravského, jakož i těm, kteří na Letovice v dáli vzpomínají.“
V roce 1996 za starostování Josefa Novotného byl Emanuel Janoušek jmenován čestným občanem
města Letovice in memoriam.
Text: Karel Synek, foto: archiv Petr Švancara

Oslava MDŽ 2019
V pátek dne 8. března 2019 jsme již tradičně oslavili Mezinárodní den žen v jídelně
paní Marty Kalasové mladší na Brněnské
ulici v Letovicích. Zatančily nám tři skupiny
mažoretek Základní umělecké školy v Letovicích pod vedením paní učitelky Moniky
Ošlejškové. Každá skupina děvčat tančila dvakrát, všechna děvčata měla navíc úžasné
kostýmy, které jim šije paní Lída Jachanová.
Jejich vystoupení se nám moc líbilo, jsou
rok od roku lepší, všechno mají dokonale
nacvičené a moc jim to sluší. Navíc přibírají
nová malá děvčátka, opravdu kouzelná. Zasloužily si náš obdiv a velký potlesk.
Všem ženám k svátku blahopřáli pánové Jan Řehoř a Stanislav Navrkal, předseda Klubu zastupitelů
za KSČM Jihomoravského krajského zastupitelstva. Poděkovali ženám za jejich každodenní zodpovědnou a pilnou práci, popřáli mnoho štěstí a zdraví. K MDŽ od nich ženy dostaly krásné petrklíče. Blahopřání k MDŽ později dostaly i od Emila Pernici, předsedy OV KSČM Blansko. S květinami vždy pamatujeme i na 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, mnohá z nich nám také zatancovala.
Velice tímto děkujeme paní Martě Kalasové mladší, všem sponzorům a všem, kdo nám pomohli
oslavu uspořádat.
Text: za Městskou radu KSČM Letovice Ing. Jaroslava Konůpková, jednatelka, foto: Radovan Plšek

Odpoledne plné hudby
Na odpoledni plném hudby s oslavou svátku žen, jsme se sešli v hojném počtu v letovickém kulturním domě 6. března. Předseda Nového sdružení, všechny přítomné vřele přivítal a popřál jim ty nejlepší zážitky plné radosti a veselí. Bylo připomenuto, že dnešní program patří především našim ženám,
protože tato akce je tradičně věnovaná ženám k jejich svátku. Hosty odpoledne byli: za MěÚ místostarosta Radek Procházka, letovickou nemocnici zastupovala Daniela Ottová a našimi tradičními hosty byli klienti letovické Diakonie. Do programu odpoledne byli vybráni skvělí a zajímaví umělci různého žánru. První kulturní program byl s podporou ČRo Brno. Opět se nám představil Jiří Kokmotos. Na
pomoc si tentokrát vzal Zdeňka Junáka, brněnského herce a populárního moderátora oblíbeného pořadu ČRo Brno „Srdcovky“, které jsou oblíbené především právě u žen. Skvěle jsme se u jejich povídání
bavili. Druhý velkolepý pořad nám připravila letovická ZUŠ. Byla nám nabídnuta ukázka muzikálu Sněhurka, když s tímto představením ZUŠ sklidila nevídaný úspěch při lednové premiéře. Tyto mladé umělce vedla paní učitelka Vinklerová. Byl to opravdový zážitek – s radostí sledovat místní talenty a jejich
profesionální projev, který sklidil velké ovace.
Další perlou našeho programu bylo vystoupení mladších mažoretek VO CO GOU pod vedením
Kamily Novákové. Také ony nám předvedly, že o talentované začínající umělce není v Letovicích nouze. Jejich představení bylo milé a odměněné vřelým potleskem.
Závěr odpoledne nám přichystal estrádní soubor blanenského klubu důchodců. Přestože jsou tito
amatérští umělci v seniorském věku, dokázali obecenstvo zaujmout veselým pořadem plným písniček, vtipů i tancování. Patří jim rovněž velké poděkování za předvedený výkon a nadšení s jakým své
vystoupení předvedli. A to byl závěr naší veselé akce, která se všem přítomným líbila. Určitě velkou
měrou přispěla k upevnění zdraví, především duševního.
Text: za účastníky předseda spolku Bořivoj Rašovský, foto: Petr Švancara

Co nabízí dubnová hvězdná obloha?
Toto pojednání dá odpověď na uvedenou otázku. Březen nás uvedl do jarního období, duben je
celý ponořen do jara. Tento měsíc často nese název apríl. Když budeme po tomto názvu pátrat, zjistíme, že aprilis je odvozen z latinského slova aperire, což česky znamená otvírat. Měsíc duben patří do
jarního období, kdy se celá příroda otvírá a rozvíjí, takže této situaci název apríl odpovídá. Otvírání
přírody na obloze nepozorujeme, zato se našim pohledům představí celá řada jarních souhvězdí. Pozorujeme oblohu nad jižním bodem, směrem nahoru vidíme souhvězdí Hydry, část souhvězdí Panny,
Lva, Malého lva, Vlasy Bereniky, Pastýře až k Velké medvědici. V tomto hvězdném seskupení jednoznačně vévodí souhvězdí Lva. I když o něm bylo již pojednáno, je to souhvězdí, které se dobře najde
a je velmi zajímavé. Kulminuje nad jižním bodem, a to ve značné výšce. Je to zvířetníkové souhvězdí
a svým tvarem připomíná ležícího krále zvířat. Souhvězdí tvoří devět dost jasných hvězd. Nejjasnější
z nich je hvězda s názvem Regulus (česky Srdce lva) s jasností 1,4 mag ve vzdálenosti 78 ly. Na obloze
najdeme čtyři tzv. „královské hvězdy“. Tyto hvězdy na úsvitu dějin označoval body na dráze Slunce
a tím rozdělovaly rok na čtyři části, tedy roční období. Mezi královské hvězdy patřil předně Regulus,
pak Aldebaran, Fomalhaut a Antares. Toto rozdělení pomocí hvězd sloužilo kdysi pastevcům, zemědělcům a mořeplavcům. Zde je patrný všeobecný zájem o oblohu již v dávných dobách. Další významnou hvězdou souhvězdí je Denebola s jasností 2,1 mag. Je od nás vzdálena 36 ly. Hvězda Zosma leží na
hřbetě lva a hvězda Algieba na jeho krku. V souhvězdí Lva najdeme mnoho spirálních galaxií a také
radiant meteorického roje Leonid, který se vyskytuje v polovině listopadu.
K tomuto významnému souhvězdí patří starověká báje. V ní se setkáme se slavným hrdinou Heraklem, který byl sluhou mykénského krále a měl pověst velkého hrdiny. Mykénský král tuto jeho schopnost využil a požádal ho, aby zneškodnil velkého a zlého lva, který sužoval celý kraj. Herakles králi vyhověl. V jedné jeskyni lva objevil a mohutným kyjem ho omráčil, svými silnými pažemi zardousil a odnesl králi. Za tento záslužný čin a 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).
Dubnové sluníčko více hřeje a je výš nad obzorem i nad světovým rovníkem. Sluneční azimut v dubnu vzroste z 98° na 115° (o 17°). Pro 50° rovnoběžky 1. 4. Slunce vyjde v 6:38 h a zapadne v 19:31 h, 30. 4.
vyjde v 5:39 h a zapadne ve 20:17 h. Časové údaje jsou v SELČ. Během dubna se den prodlouží o 1 h
45 min. Do znamení Býka Slunce vstoupí 20. 4. v 10:55 h SELČ.
Všimněme si blíže naší přirozené družice. Dubnové měsíční fáze nastanou takto: 5. 4. v 11:00 h nov,
12. 4. ve 21:00 h první čtvrt, 20. 4. v 1:00 h úplněk, 27. 4. v 0:00 h poslední čtvrt. Nejdále od Země
bude Měsíc dvakrát, a to 1. 4. ve 2:00 h (405 548 km) a 28. 4. ve 20:00 h (404 545 km). Nejblíže Zemi
bude Měsíc 17. 4. v 0:00 h (364 225 km).
Pro pozorování planet bude duben nepříznivý, protože Merkur, Venuši, Uran a Neptun nebude
možné pozorovat. V první polovině noci najdeme Mars (v Býku), ve druhé polovině noci Jupiter (v Hadonoši) a ráno nízko nad jihovýchodem Saturn (ve Střelci).
Z řady úkazů vyberme seskupení Měsíce, Marsu,
hvězdokupy Plejád a Aldebaranu 9. 4. na večerní obloze, další seskupení Měsíce, hvězdy Antares a Jupiteru 22. a 23. 4. ve druhé polovině noci a dne 25.
a 26. 4. ráno nad jihovýchodem konjunkce Měsíce
se Saturnem. Maximum meteorického roje Lyrid můžeme pozorovat ve 2:00 h v noci dne 23. 4.
Dr. Jaroslav Chloupek
Souhvězdí Lva

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

V ÚTERÝ 16. DUBNA 2019

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V LÁZNÍCH BOSKOVICE
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY
A VÍŘIVÉ KOUPELE
- PRO ZÁJEMCE POSEZENÍ V CUKRÁRNĚ
ODJEZD:
13.10 hodin – PRAŽSKÁ
13.15 hodin – NÁMĚSTÍ
13.20 hodin – BYTOVKY
13.25 hodin – TYLEX
PROGRAM ODPOLEDNE ZAČÍNÁ VE 14.00 HODIN
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO OD 5. DUBNA 2019
U L. RAŠOVSKÉ NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz

Městský klub důchodců
duben 2019
•
3. 4. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Pěší vycházka do Zboňka na besedu
s členy osadního výboru.
(možno využít autobusu ve 14.34 směr Boskovice)

•
10. 4. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Přednáška Mgr. Romana Malacha, PhD.
„Lidové stavby na letovicku“
•
17. 4. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Velikonoce v klubu
•
24. 4. 2019 – středa – 7.15 hodin náměstí
autobusový zájezd
„Litovelské Pomoraví“
Informace a přihlášky u paní A. Píglové
při akcích v klubu
•

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

VE ČTVRTEK 25. DUBNA 2019

Ve dnech 26. – 31. 5. 2019
Rekreační pobyt v penzionu Diana
v lázních Teplice nad Bečvou
Informace a platba u paní A. Píglové
při akcích v klubu

POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA ZDRAVÍM

BRNĚNSKÉ TOULÁNÍ
PROGRAM ZÁJEZDU:
- NÁVŠTĚVA INFOCENTRA POLICIE ČR
- EXKURZE V ZETOR GALLERY BRNO
- EXKURZE V JANÁČKOVĚ DIVADLE S PRŮVODCEM
- GLOBUS BRNO
ODJEZD AUTOBUSU:
6.00 hodin – KOVOŠROT
6.05 hodin – NÁMĚSTÍ
6.10 hodin – BYTOVKY
6.15 hodin – TYLEX
ZÁJEZD SE KONÁ ZA PODPORY MěÚ LETOVICE
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE OD 8. 4. 2019
U B. SOUKUPOVÉ, TEL.: 516 481 218
www.novesdruzenizp.cz

PaLetA Letovice vás zve na koncert

Večer písní Karla Kryla

v sobotu 13. dubna 2019 v 18.00 hodin
v sále ZUŠ Letovice

AFK Letovice
Tak jsme se dočkali! Jarní část sezóny 2018/2019 je zahájena. Všechny naše týmy
absolvovaly kvalitní přípravu, proto pevně věříme, že se všechna ta tvrdá práce
v mistrovských utkáních našich týmů zúročí. V pátek 29. 3. 2019 proběhl den otevřených dveří. Všem návštěvníkům děkujeme za účast a veškeré ohlasy. Během měsíce
března jsme naši novou budovu vybavili nábytkem, který nebyl součástí projektu
stavby. Díky pěknému počasí mohli správci začít připravovat venkovní areál, kde hlavní chloubou je
travnatá plocha. Díky pravidelné údržbě, která je jak finančně, tak časově velmi náročná, se nám daří
hlavní hrací plochu udržovat i přes velké vytížení v nadstandardní kvalitě.
Jako vedení klubu jsme během zimních měsíců zažádali na JmK o dotaci na revitalizaci technického
zařízení a podporu sportující mládeže. Nadále oslovujeme nové a udržujeme stálé sponzory a podporovatele – všem děkujeme za přízeň.
Do jarní sezóny jdeme tedy plní elánu a očekávání. Pevně věříme, že se dočkáme podpory i od všech
fanoušků a ostatních občanů města. Pouze když potáhneme za jeden provaz jako celek, můžeme dosáhnout vytyčených cílů.
Těšíme se na Vás nejpozději o víkendu 6. a 7. 4. 2019, kdy nás čekají první jarní „domácí“ zápasy.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

SPORTOVNÍ ODDÍL
ARUL ZRTV TJ SOKOL LETOVICE
pořádá ve dnech

18. – 19. května 2019

15. ROČNÍK
V MÍČOVÉM
SEDMIBOJI DVOJIC
Místo: Sportovní hala Letovice
Soutěží: dvoučlenná družstva
Startovné: 600 Kč za dvojici
Zahájení: 18. 5. 2019 v 8.00 hodin
Maximální počet družstev: 16
Disciplíny:
tenis – čtyřhra / nohejbal – čtyřhra
basketbal – hody na koš / stolní tenis – čtyřhra
volejbal – debl / házená – sedmimetrové hody
kopaná – penalty
Přihlášky:
Antonín Petrů – 737 647 155,
antoninpetru@seznam.cz
Vlastimil Šimák – 776 890 885,
vlastik.simak@seznam.cz

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
6. 4.

MUDr. Loskot

7. 4.

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

13. 4.

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

14. 4.

MUDr. Nečasová

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

607 812 963

19. 4.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

20. 4.

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

21. 4.

MUDr. Paulíčková

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

22. 4.

MUDr. Pernicová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

27. 4.

MUDr. Pokorná M.

Blansko, Gellhornova 9

516 412 422

28. 4.

MDDr. Potůček

Blansko, Pražská 1b

516 419 538

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

Služby lékařů
5. 4. MUDr. Kratochvílová
12. 4. MUDr. Přichystalová
19. 4. MUDr. Hniličková

Nepřítomnost Zastupuje
MUDr. Hniličková
10. – 12. 4.

MUDr. Janováčová
Boskovice

26. 4. MUDr. Striová

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

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Časový rozpis hromadných vakcinací proti vzteklině v roce 2019
DATUM
Pátek 26. dubna

Sobota 27. dubna

Pátek 3. května

Sobota 4. května

MÍSTO
Zboněk
Kladoruby
Kochov
Novičí
Chlum
Vranová
Křetín
Dolní Poříčí
Prostřední Poříčí
Horní Poříčí
Letovice
Meziříčko
Skrchov
Vlkov
Stvolová
Rozhraní
Půlpecen
Chrastavec
Študlov
Rumberk
Deštná
Horní Smržov
Roubanina
Letovice

ČAS
16.45 náves
17.10 náves
17.30 náves
17.50 náves
18.10 obchod
9.00 hasič. zbrojnice
9.15 obecní úřad
9.45 bus
10.00 obchod
10.30 obchod
11.00 hasičská zbrojnice
16.45 bus
17.15 obecní úřad
17.30 u křížku
17.45 obecní úřad
9.00 obecní úřad
9.45 bus
10.00 obecní úřad
10.30 obecní úřad
11.15 bus
11.30 hasičská zbrojnice
11.45 obecní úřad
12.00 u kostela
12.30 – 13.00 veterinární ordinace

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

THUJE SMARAGD
nejlepší na živý plot
vyniká odolností
a výrazně zelenou barvou i v zimě
roste uspořádaně, vzpřímeně
a nemusíte vůbec stříhat

ROSTLINY PŘÍMO OD PĚSTITELE
Horní Štěpánov
telefon: 608 320 427

Petr Švancara
svatební fotografie
fotoslužby
www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

ZÁBAVY, OSLAVY, Dj, DISKOTÉKY, OLDIES, SVATBY

Koupím byt

Hledáme

spěchá, nabídněte prosím
Tel.: 731 362 416

ke koupi dům se zahradou.
Tel.: 604 126 290

Opál

BÁRTA | ZLATNÍK

tel.: 776 05 45 15
www.zvuk-letovice.wz.cz

Zlatnictví Opál Boskovice
otevírá novou pobočku v Letovicích

Zlatnictví Opál otevírá sesterskou pobočku v Letovicích. Zlatnická prodejna bude otevřena od
měsíce dubna. Firma s dlouholetou tradicí působí na trhu již od roku 1994. Specializujeme se na
výrobu snubních a zásnubních prstenů s vysokým podílem ruční práce. Tyto šperky vznikají přímo v naší zlatnické dílně. Každý šperk je vyroben poctivě tak, aby sloužil po desetiletí bez nutnosti oprav a stal se předmětem rodinného dědictví. Můžete si u nás nechat zhotovit šperk na
zakázku dle Vašeho individuálního přání nebo si nechat vygravírovat rytinu do předmětů. Zaměřujeme se též na opravy šperků, servis hodinek a starožitných hodin, výměnu baterií v hodinkách
i se zkouškou vodotěsnosti. Nabízíme poradenskou činnost, ověřování pravosti u kamenů a určování ryzosti šperků. Pro nás je nejdůležitější spokojený zákazník, proto se snažíme posunovat služby
stále vpřed a vybavovat zlatnickou dílnu moderními přístroji.
Těšíme se na Vás v naší nové pobočce na Masarykově náměstí 26.
Zlatnictví Opál, Jaroslav Bárta

UPOZORNĚNÍ
V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné
nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) sdělujeme a upozorňujeme, že respondent/přispívatel
odesláním příspěvku ke zveřejnění v Letovickém zpravodaji potvrzuje, že pokud jeho příspěvek obsahuje osobní údaje, jejich zpracování a zveřejnění je z jeho strany podloženo řádným zákonným titulem (např. Souhlasem
se zveřejněním fotografie). Za zákonnost zveřejnění plně odpovídá respondent/přispívatel.
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, Daniela Ottová, Ing. Jaroslava Konůpková, Kateřina Pražáková, Karel Synek, Petr Švancara, Ing. Marek Chládek.
Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice 27. 3. 2019 č. 4/2019. 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. 5/2019 bude 12. 4. 2019. Fotografie: archiv redakce.
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