říjen 2017

Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem
přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek:
Ondřej Lachman, Letovice – Zdeňka Kovářová, Letovice
Miloslav Konupka, Lazinov – Vendula Prudilová, Lazinov
Jiří Matějů, Rozkoš – Jana Nováková, Brno

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci srpnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Anna Bušová
Ludmila Korbelová
Marie Mašterová
Stanislav Prudký
Miroslav Matějek
Milada Toulová
Josef Janek
Zdenka Matoušková
Anna Píšová
Julie Hejlová
Zdeněk Urbánek
Oldřich Koníček
Helena Lopourová
František Kovář
Helena Chmelařová

Olga Štrichová
Pavel Sršeň
Anna Rybářová
Bohumír Brtnický
Dagmar Pešková
Dagmar Červenková
Naděžda Dračková
Božena Sedláková
Ludmila Pospíšilová
Zbyněk Pospíšil
Milan Procházka
Marie Vránová
Marie Prudilová
Marie Palbuchtová
Zdeňka Kloudová

Vlasta Zoubková
Emilie Ryzí
František Janek
Jarmila Orsáčková
František Bednář
Vlasta Bartáková
Marie Hodycová
Jiřina Brunnerová
Ilona Nečasová
Marie Petrová
Olga Holková
Miloslava Špačková
František Sedláček

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Zábojová Jarmila, Kladoruby, ve věku 85 let
Přikryl Miroslav, Jevíčská, ve věku 54 let
Poláček Miroslav, Kladoruby, ve věku 83 let
Blažek Ludvík, Zámecká, ve věku 84 let
Čest jejich památce!

P OZ VÁ N K A
na veřejnou schůzku s Ing. arch. Janou Kaštánkovou

O budoucí podobě západní části
Masarykova náměstí v Letovicích
dne 5. 10. 2017 v 16.00 hodin v sále ZUŠ Letovice.
Beseda s promítáním. Zveme širokou veřejnost.
Za vedení města Letovice Ing. Jiří Palbuchta

OKÉNKO STAROSTY
Než jsme se stačili rozkoukat po prázdninách, máme tu říjen. Měsíc, ve kterém
bychom měli sklízet poslední zbytky plodů ze svých zahrádek. Letošní rok však byl
poněkud slabší. I když drobného ovoce byl relativní dostatek, ovocnáři zaplakali
nad výdělkem. Zejména pěstitelé ovoce pro potřeby destilace kvasu z ovoce v bílý lahodný mok budou mít suchou sezonu. Pokud jejich zásoby vysychají jako naše
řeky a přehrada, nastane velmi špatné období.
Špatné období budou mít asi i ti, kterým neuspějí jejich kandidáti do parlamentních voleb. Ať dopadnou volby, jak dopadnou, přál bych všem občanům i celé republice to blaho a rozkvět, jak nám
někteří slibují. Doufám, že většina obyvatel dovede rozeznat, co jsou skutečné možnosti naší republiky
a co jen předvolební bláboly. V každém případě Vás všechny zvu k volbám v termínu 20. a 21. 10. 2017.
Jedině tak můžete ovlivnit směřování naší republiky (i když pouze nepřímo) tam nebo úplně jinam.
Věřte, že každý hlas je důležitý. Své kandidáty jistě znáte, víte, co od každého můžete očekávat, a právě tito zvolení poslanci budou ovlivňovat budoucnost naší země.
V den voleb bude v našem městě probíhat význačná sportovní událost. Bude se jednat o Mistrovství České republiky v sálové cyklistice ve sportovní hale. I na tuto akci Vás všechny srdečně zvu. Bude
možnost vidět celou špičku naší kolové.
Z rozestavěných akcí stojí za zmínku dokončování ul. Třebětínské a je nově zbudován altán v parku.
Jsem rád, že zastupitelstvo schválilo variantu „D“ úpravy západní části náměstí. Intenzivně pracujeme
na přípravách, abychom konečně mohli co nejrychleji započít s úpravami.
Ještě bych chtěl všechny pozvat 11. 11. na „Den otevřených dveří“ a besedu s představiteli družebních měst. Sledujte stránky města, den otevřených dveří s besedou se uskuteční během společné
kulturní akce družebních měst ve dnech 9. – 11. 11. 2017.
Vladimír Stejskal, starosta města

„V Evropě nejsi sám“
Srdečně Vás zveme na akci „V Evropě nejsi sám“ (program Evropa pro občany), která se v našem
městě uskuteční ve dnech 9. – 11. 11. 2017, a na kterou město Letovice obdrželo grant od Evropské
komise ve výši 25.000 EUR. Jako již v minulých letech, naše město navštíví v rámci projektu hosté ze
Slovenska, Polska, Maďarska a Německa. Připravujeme pro ně bohatý program, jehož součástí budou
nejen přednášky a diskuse o aktuálních tématech Evropské unie, ale také četné kulturní akce.
Cílem projektu je podporovat setkávání lidí v Evropě, porozumění a navazování nových přátelství.
Projekt je dále zaměřen na spolupráci, solidaritu a pomoc lidem ve složité životní situaci, na odstranění jazykových, kulturních a sociálních bariér mezi národy. Jednotlivé aktivity programu jsou založeny na mezikulturním dialogu a jazykové rozmanitosti.
Dovolte, abychom Vás pozvali na listopadové setkání se zástupci našich partnerských měst i na akce,
které budou součástí těchto mezinárodních dní.
Za město Letovice Vladimír Stejskal, starosta
Informace o nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů na území města Letovice
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 20. a 21. 10. 2017.
V souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluji, že
jsem na území města Letovice nevyhradil plochu pro vylepení volebních plakátů.
Vladimír Stejskal, starosta

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 24. 8. 2017 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
5. Vše o Evropě
6. Program zasedání zastupitelstva města dne 7. 9. 2017
7. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
8. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 7. 9. 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 8. června do 7. září 2017
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice
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

POZVÁNKA

Technické muzeum v Brně
(Purkyňova 105, 612 00 Brno)
Vás srdečně zve na vernisáž výstavy

KÁVA LAMPLOTA - PRVOTŘÍDNÍ KVALITA!
uspořádané k 140. výročí narození významné osobnosti

HUBERTA MARTINA LAMPLOTY
letovického rodáka a mecenáše, velkoobchodníka
a výrobce kávovařičů Lamka.

Středa 4. října 2017 v 17.15 hodin
Výstava potrvá do 18. února 2018

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky,
které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017
Starosta města LETOVICE oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou:
ve volebním okrsku č. 1 – místnost v základní umělecké škole, Masarykovo nám. č. 29,
pro voliče bydlící v ulicích: Masarykovo náměstí, Tyršova, Halasova, Podlesí, Lesná, U Královce, Na Lavičkách, Nádražní, Na Požáru, Na Kopečku, Česká, Přehrada, Rybníky, Českobratrská, V Zahradách,
Pražská od č. or. sudá 2 – 44; lichá 25, 25a, 27, Letovice: č.p. 1041, Lhota
Letovice: E6, E10, E35, E51, E81, E90, E101 – E103, E105 – E110, E112 – E115,E120, E122, E125 – E128,
E132, E134, E135, E142, E144, E147, E152, E154
ve volebním okrsku č. 2 – místnost v kulturním domě, Nová ul. č. 1,
pro voliče bydlící v ulicích: U Hájku, Alšova, Smetanova, Boční, Střední, B. Martinů, Na Vyhlídce, Krátká, Bártova, Nová, Sadová, Pod Kostelem, Pod Klášterem, Čapkova, Nové Město, Na Plese, Ve Žlíbku,
Letovice: E143
ve volebním okrsku č. 3 – místnost v základní škole, Komenského ul. č. 5,
pro voliče bydlící v ulicích: Komenského, Družstevní, Albína Krejčího, Průchodní, Zámek,
ve volebním okrsku č. 4 – místnost v domě s pečovatelskou službou, ul. J. Haška č. 12,
pro voliče bydlící v ulicích: Zámecká, Bezručova, Brahmsova, Nerudova, Mánesova, J. Haška, Jiráskova,
V Chaloupkách, Na Stráni, V Potůčkách, Brněnská, U Zastávky, Na Kroupce
Letovice: E2, E34, E52, E59, E60, E111, E116 – E119, E121, E136, E138 – E141, E146, E148, E149, E153
ve volebním okrsku č. 5 – místnost v mateřské škole, Třebětínská ul. č. 19,
pro voliče bydlící v ulicích: Havírenská, Havírna, 9. května, V Domkách, Třebětínská, Na Čtvrtkách, Třebětínské nám., U Cihelny, Okružní, Purkyňova, U Koupaliště, Rekreační, Jevíčská, Příční, Polní, Pražská
od č. or. sudá 48, 50 – 94, 100 – 104, 108, 110; lichá 31 – 87, 89, 89b, 91, 91a, č.p. 870, P. Františka
Krchňáka, Na Hliníkách, Třebětín č.p. 276
Letovice: E1, E13 – E16, E56, E130, E137
Třebětín: E5, E7, E14, E19, E24, E63, E103
ve volebním okrsku č. 6 – Dolní Smržov
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Dolního Smržova,
ve volebním okrsku č. 7 – Chlum
místnost v budově osadního výboru Chlum, pro voliče z Babolek a Chlumu,
ve volebním okrsku č. 8 – Jasinov
místnost v kulturním domě, pro voliče z Jasinova,
ve volebním okrsku č. 9 – Kladoruby
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Kladorub, Letovice: E82, E83, E89, E123, E145, E150
ve volebním okrsku č. 10 – Kochov
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Kochova,

ve volebním okrsku č. 11 – Meziříčko
místnost v kulturním domě, pro voliče z Meziříčka,
ve volebním okrsku č. 12 – Novičí
místnost v kulturním domě, pro voliče z Novičí,
ve volebním okrsku č. 13 – Podolí
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Podolí,
ve volebním okrsku č. 14 – Slatinka
místnost v budově osadního výboru, pro voliče ze Slatinky + ulice Údolní, Borová, Třebětín č. p. 41, 42, 43,
ve volebním okrsku č. 15 – Zábludov
místnost v budově osadního výboru, pro voliče ze Zábludova a Kněževíska,
ve volebním okrsku č. 16 – Zboněk
místnost v budově osadního výboru, pro voliče ze Zboňka a Klevetova.
3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem, pokud tak neučiní, nebude mu hlasování umožněno.
4. Hlasovací lístky budou voličům distribuovány do úterý 17. října 2017.
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní
sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
5. Hlasování na voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu:
a) žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče
b) žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
V těchto případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb, tj. do 13. října 2017.
c) osobně – v tomto případě lze o vydání voličského průkazu požádat do okamžiku uzavření stálého
seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin.
Voličský průkaz bude vydán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 5. října 2017 osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče. Voličský průkaz je možné voliči také
zaslat.
O vydání voličského průkazu bude učiněn záznam v seznamu voličů města Letovice.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat
okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Dostaví-li se takovýto volič
do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí
k výpisu ze stálého seznamu voličů.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
(Podrobné informace k volbám: www.mvcr.cz
V Letovicích dne 5. září 2017
Vladimír Stejskal, starosta města

Vyhodnocení soutěže ROZKVETLÉ LETOVICE 2017
Komise Projektu Zdravé město Letovice a MA21 města Letovice, vyhlásila na podporu zlepšování
vzhledu města 12. ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu pod názvem „Rozkvetlé Letovice 2017“.
Soutěžní kategorie byly – balkony bytových a rodinných domů – květinová výzdoba oken bytových
a rodinných domů – předzahrádky rodinných domů.
Zástupci komise PZM Letovice a MA21 provedli fotodokumentaci do soutěže přihlášených květinových výzdob a úprav v jednotlivých ulicích města a v místních částech města.
Komise Projektu Zdravé město Letovice a MA21 dne 2. 8. 2017 dle fotodokumentace označené
pouze čísly snímků vyhodnotila soutěž „Rozkvetlé Letovice 2017“ a určila pořadí jednotlivých soutěžních příspěvků na základě bodového hodnocení. Rada města hodnocení potvrdila a rozhodla pozvat
soutěžící, kteří v jednotlivých kategoriích získali ceny, na Zastupitelstvo města Letovice, které se konalo ve čtvrtek 7. 9. 2017, k předání ocenění.
Vyhodnoceni byli:

Kategorie – balkony
1. místo – Marta Blahová, U Hájku 1016/57
2. místo – Věra Havelková, V Potůčkách 597/43
3. místo – Alena Navrátilová, U Hájku 973/33
4. místo – Miroslava Dvořáčková, B. Martinů 1006/26
5. místo – Mgr. Radomíra Vaculová, Boční 979/39

Kategorie – okna
1. místo – Mgr. Lenka Veselá, Nerudova 295/27
2. místo – Magda Kučerová, P. F. Krchňáka 248/4
3. místo – Jiří Bohatec, Čapkova 1066/5
4. místo – Irena Veverová, Na Stráni 45/1
5. místo – Dita Křížová, Jiráskova 290/12

Kategorie – předzahrádky
1. místo – Vendula Chládková, Na Vyhlídce 25
2. místo – Věra Sedláková, P. F. Krchňáka 241/19
3. místo – Dana Kosmáková, Purkyňova 11
4. místo – Marie Roháčová, Střední 981/18
5. místo – Kristýna Kroupová, Pražská 125/84A
I přes letošní rozmary počasí, které svými výkyvy ztěžovalo pěstební úspěchy, bylo vidět, že to naši
občané umí.
Všem, kteří se soutěže zúčastnili, i všem, kteří pečují o svoje domy a okolí, zkrášlují je květinami nebo sadovnickými úpravami, patří poděkování za to, že nám přinášejí inspiraci, že nám ostatním spoluobčanům i návštěvníkům města svojí zálibou zpříjemňují i všední dny a zlepšují vzhled našeho města
a jeho místních částí.
Ivana Květenská, koordinátorka projektu Zdravé město Letovice
Bohuslav Kuda, předseda Komise PZM a MA21

MĚSTO LETOVICE,
člen Národní sítě Zdravých měst ČR
ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
a dalšími partnery zve širokou veřejnost na

MĚSTSKÝ DEN ZDRAVÍ
který se uskuteční
ve čtvrtek 12. října 2017 od 13.00 hodin,
v sále Kulturního domu v Letovicích.
Akce je zaměřená na podporu zdravého životního stylu, kde se dozvíte, jak správně pečovat o své
zdraví nebo jak předcházet zdravotním obtížím. Přítomní budou mít možnost si nechat zdarma změřit krevní tlak a tuk v těle.
Součástí programu budou:
Informace o Národní síti Zdravých měst ČR a Projektu Zdravé město a MA 21, promítání fotografií
z akcí konaných v roce 2017, expozice se zahrádkářskými výpěstky a výrobky z nich a s recepty na jejich přípravu, výstavka a prodej sportovních potřeb (možnost zhlédnutí elektro kola a vyzkoušení), výstavka a prodej kosmetiky, výstavka a prodej bylinných čajů, produktů z medu.
Na akci se podílí: Jízdní kola a sport Hynek, Český svaz zahrádkářů, Oriflame – kosmetika, Všeobecná
zdravotní pojišťovna, Zdeněk Mikula – produkty z medu, Zdravíčko Letovice – paní Olga Nádeníčková.
Novinka:

Moravec-pekárny s.r.o.
společnost Moravec-pekárny s.r.o.
– výstavka a prodej pekařských výrobků reprezentujících zdravý životní styl.

Od 15.00 hodin proběhne přednáška paní Marie Štemberové, DiS.
fyzioterapeutky na téma:
„Léčebné účinky pijavice lékařské“
Pohovoříme o vlivu látek přenesených z pijavice na člověka u zajímavých diagnóz, převážně zánětlivého původu. Například revmatoidní artritida, „tenisový loket“, burzitidy ramen (záněty ramen), Morbus Bechtěrev, záněty nervů, zubů, záněty močového měchýře atd. Také u diagnóz nezánětlivých, například vysoký krevní tlak, cholesterol, bolest zad, artróza atd.
Doporučujeme návštěvu
„Městského dne zdraví v Letovicích“
již po jeho zahájení, aby byl dostatek času pro vyšetření a zhlédnutí ukázek.

Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj

Vážení občané,
ve dnech 20. a 21 října se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Několik
poznámek, jak si vybrat stranu, které dám svůj hlas, a také zda jít k volbám, jsem objevil v útlé, ale výstižné
knížce profesora Petra Piťhy s názvem: „Občan uvažuje cestou k volbám“. Dovoluji si Vám předložit několik
postřehů.
Zásadními otázkami, které zodpovídáme u každých politických voleb jsou:
1. Jsem demokrat? Pokud ano, nebudu volit extremistické ani výrazně autoritativní strany.
2. Jsem sebevědomý a odpovědný? Pokud ano, jdu k volbám, protože jinak za mne rozhodují jiní a zbavuji
se práva cokoli v budoucnosti ovlivnit.
3. Jsem pravicově nebo levicově orientován? Jsem-li orientován pravicově, budu volit stranu, která na prvé místo staví odpovědného jedince a stát považuje za pouhý, i když nutný nástroj. Jsem-li levicově orientován, mám
obavu, že lidé se o sebe neumí starat, a proto preferuji stát, který na to dohlíží. Je to vlastně projev nedůvěry
v lidi a mylné přesvědčení, že státní instituce mohou nahradit přirozenou odpovědnost a lidskou solidaritu.
4. Jsem pracovitý a obětavý? Pokud ano, znamená to, že jsem připraven pomáhat potřebným, tj. být sociálně solidární. Budu však volit pravicově, protože nesouhlasím, aby se umožňoval snadný, zábavný život těm,
kteří pro společnost nechtějí nic dělat.
5. Jsem hospodář nebo fanfaron? Jsem-li hospodář, budu volit stranu středu, spíš asi tu, která usiluje o vyrovnaný státní rozpočet.
6. Jsem rozvážný a rozumný? Pokud ano, dám si pozor na předvolební triky, populistické sliby a velká deklarační gesta a budu se i v předvolební vřavě řídit svým rozumem.
7. Jsem konstruktivní? Pokud ano, nechci ztrácet čas hádkami, a proto nevolím milovníky kontroverzí.
8. Jsem slušný člověk dbalý cti? Pokud ano, odmítnu stranu, která pomlouvá a tupí své protivníky.
9. Mám naději v budoucnost? Jestliže ano, pak budu spíše volit stranu s dlouhodobým záměrem, než tu,
která rozvažuje v rozmezí čtyřletého volebního období.
10. Jsem pragmatický materialista? Pokud ne, odmítnu strany, u kterých nenacházím dostatečný a opravdový zájem o celkové pozdvižení kultury žití a snahu o výchovu k věrnosti, odpovědnosti, osobní solidaritě,
spolehlivosti ve slově a spolupráci, běžné slušnosti a sebekázni a dalším sociogenním vlastnostem.
Návod nám nepoví, koho volit, ale může nám pomoci zamyslet se, kterým směrem bychom měli směřovat. Na závěr si dovolím připomenout několik úsloví:
Když ptáčka lapají, krásně mu zpívají.
Není všechno zlato, co se třpytí.
Bez práce nejsou koláče.
Komu čest, tomu čest a chudoba cti netratí.
Podle knihy profesora Petra Piťhy: „Občan uvažuje cestou k volbám.“
Zpracoval Mgr. František Boček, zastupitel za KDU-ČSL.

Město Letovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici
strážník městské policie Letovice
Zákonné podmínky:
· státní občanství ČR (viz § 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii)
· minimální věk 21 let (viz § 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii)
· minimálně střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou (viz § 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii)
· bezúhonnost dle § 4a, zákona 553/91 Sb. o obecní policii
· spolehlivost dle § 4b, zákona 553/91 Sb. o obecní policii
· tělesná a zdravotní způsobilost dle vyhlášky MV ČR č. 444/2008 Sb., dle zákona č. 553/91 Sb. o obecní policii

Další požadované předpoklady:
· osobní iniciativa, časová flexibilita, schopnost samostatné práce i práce v týmu, dobrá komunikativnost s lidmi, odolnost vůči stresu a zátěžovým situacím, dobrá fyzická kondice, ochota učit se novým
věcem
· znalost práce na PC (Word, Excel, internet, apod.)
· řidičský průkaz skupiny B
· praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě – výhodou
· zbrojní průkaz skupiny D – výhodou
Přihláška musí obsahovat:
· jméno, příjmení, titul
· datum a místo narození
· státní příslušnost
· místo trvalého pobytu
· kontaktní adresu (je-li rozdílná od trvalého pobytu)
· e-mailovou adresu (vybraní uchazeči budou e-mailem pozváni k ústnímu pohovoru), telefonní kontakt
· číslo občanského průkazu
· datum a podpis uchazeče
Náležitosti přihlášky:
· strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech týkajících se vypisovaného pracovního místa, zájmy a koníčky
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
· úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
· kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného studia
· čestné prohlášení o bezúhonnosti dle § 4a odst. 1 písm. b) a c), zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
· čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b odst. 4, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
· souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Nabízíme:
· platové zařazení – do úspěšného složení zkoušky – 5. platová třída
· platové zařazení – po úspěšném složení zkoušky – 7. platová třída + příplatky
· po uplynutí zkušební doby pracovní poměr na dobu neurčitou
· stravenky
· 25 dnů dovolené
· nepravidelnou pracovní dobu
· předpokládaný nástup do pracovního poměru od 1. 12. 2017
Pro podání přihlášky se určuje termín do 20. října 2017 do 12.00 hodin, přihlášky doručte buď osobně na
podatelnu MěÚ Letovice, nebo zašlete na adresu: MěÚ Letovice, Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice. Přední stranu obálky označte slovy: „Výběrové řízení – Strážník MP – Neotvírat“.
Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není Vaše přihláška úplná
a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.
Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o vrácení osobních dokladů, budou tyto po ukončeném výběrovém řízení skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z uchazečů, a to bez udání důvodu.
Bližší informace podá Jaroslav Halata, velitel MP, tel.: 733 647 411, 516 474 168.

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

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

V říjnu jsme pro Vás připravili:
Běh zámeckým parkem
Úterý 3. října 2017 ve 14.00 hodin
•

Ve znamení tanga – zahajovací koncert KPH
Středa 4. října 2017 v 18.30 hodin
Jaroslav Svěcený – housle, Ladislav Horák – akordeon
Vstupné: 200,– Kč / Na koncert platí předplatné KPH,
studenti uměleckých škol zdarma
•

„Čaje o paté“
Pátek 6. října 2017 v 17.00 hodin
MDO Kunštát / Vstupné: 50,– Kč
•

Ze zdravotních důvodů ZRUŠENO!

Dámské známosti – DS Rájec-Jestřebí
Pátek 13. října 2017 v 19.00 hodin
•

Points Septet – koncert jazz
Sobota 14. října 2017 v 19.00 hodin
Sál ZUŠ Letovice / Vstupné: 100,– Kč
•

Velryba Lízinka – pohádka
Čtvrtek 19. října 2017 v 10.00 hodin
Účinkuje: Divadlo Krapet / Vstupné: 40,– Kč
•

Všechny cesty vedou do Kunštátu
vernisáž výstavy
Pátek 20. října 2017 v 18.00 hodin
Výstava potrvá do 9. 11. 2017
•

Taneční kurzy pro začátečníky
(24. 10., 31. 10, 7. 11., 14. 11., 25. 11.)
Úterý 24. října 2017 v 19.00 hodin – zahájení
Alena a Jiří Míšenští / Cena kurzu za pár: 1200,– Kč

Štěstí se dá naučit
Beseda s moderátorem Karlem Voříškem
Čtvrtek 26. října 2017 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 150,– Kč / na místě 180,– Kč

Připravujeme:
Poklady Aljašky a západní Kanady
Středa 1. listopadu 2017 v 18.00 hodin
Diashow – Jiří Kolbaba
Vstupné: předprodej 150,– Kč / na místě 180,– Kč
•

Mistři operních arií – koncert KPH
Čtvrtek 2. listopadu 2017 v 18.30 hodin
České komorní trio a Martina Kociánová
Vstupné: 170,– Kč
•

Hildegarda z Bingenu
Sobota 4. listopadu 2017 v 18.00 hodin
Sál ZUŠ Letovice
Milena Steinmasslová – mluvené slovo, scénář
Hana Blochová – zpěv, psalterium, gotická harfa
•

Zdeněk Troška a Simona Klímová – talk show
Středa 15. listopadu 2017 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 200,– Kč / na místě 250,– Kč
•

„Čaje o páté“
Čtvrtek 16. listopadu 2017 v 17.00 hodin
Duo Josef Sekanina a Andrea Ondroušková
Vstupné: 50,– Kč
•

Letovice, náš domov
Beseda s Bohuslavavem Kudou
Středa 22. listopadu 2017 v 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné
•

YouShow – youtuberská show
DenisTV, Veronika Spurná, Pjay, Naty Hrychová
Pátek 24. listopadu 2017 v 17.00 hodin
Vstupné: předprodej 180,– Kč / na místě 250,– Kč
•

Adventní tvoření
Sobota 25. listopadu 2017 od 13.00 hodin
•

Letovice ve světle archeologie – beseda
Středa 29. listopadu 2017 v 17.00 hodin
Muzeum města Letovice – Tyršova 2, 1. patro
Přednáší Dr. Antonín Štrof, vstupné dobrovolné
•

Olga Lounová – koncert na stání
Čtvrtek 30. listopadu 2017 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– Kč

KNIHOVNA
Týden knihoven 2. – 6. 10. 2017

4. října 2017 ve 14.00 hodin
v městském klubu důchodců

ANTARKTIDA
– z konce světa na konec světa I.
První část cestopisné přednášky
pana Jana Nováka.
Na historické trojstěžňové plachetnici přes
Drakeův průliv do Antarktidy. Promítání z první
části dobrodružné cesty z Ohňové země do
Kapského Města, ve kterém kromě antarktické
pevniny navštívíme přilehlé ostrovy v Jižních
Shetlandech a Weddellově moři (mj. James
Ross, kde sídlí česká antarktická základna),
budeme zápasit s rozbouřeným mořem,
proplouvat mezi ledovými krami, pozorovat
kolonie tučňáků a lachtanů.
•

25. října 2017 v 18.00 hodin
v sále ZUŠ Letovice
Vstupné 50,– Kč

LiStOVáNí.cz: / Robert Fulghum

V obou odděleních knihovny nabízíme
následující služby:
- prominutí poplatků za upomínky
- přihlášení nových čtenářů zdarma

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
•

Výročí našich spisovatelů
Miloš, Urban, Václav Kaplický,
Helena Malířová – výstavka knih
•

DĚJINY UMĚNÍ
Dějiny umění dle historických období
6. října – Raně křesťanské umění,
Karolínská renesance, románský sloh
20. října – Gotika
Vždy od 18 do 19.30 hodin v čítárně knihovny.
Cena lekce 50,– Kč,
výhodné předplatné 300,– Kč za celý kurz.
Přednášet bude PhDr. Miroslava Kacetlová.

jako Opravář osudů na turné po ČR
+ představení z knihy
CO JSEM TO PROBOHA UDĚLAL
Americký spisovatel Robert Fulghum se opět
vrací do Česka, aby vyjel s projektem LiStOVáNí
představit svou novou knihu Opravář osudů.
Uvidíte také divadelní představení z knihy
Co jsem to proboha udělal? a pak budete mít
možnost si s Robertem Fulghumem popovídat
a nechat si podepsat knihy. Několik z jeho titulů
bude i na místě výhodně k mání.
Proslulý americký autor zveřejňuje už dlouho
na svých stránkách robertfulghum.com krátká
zamyšlení nad věcmi, které ho v životě, při psaní
a na cestách potkávají. Robert Fulghum vybral
ty nejzajímavější postřehy, příhody a témata
a upravil je pro knihu Co jsem to proboha
udělal?, a to v duchu knih, kterými se jako
spisovatel v 90. letech proslavil.
Účinkují: Věra Hollá a Alan Novotný
(alt. Jiří Ressler)
V překladu Jiřího Hrubého
vydalo nakladatelství Argo
•

FILMY PODLE LITERÁRNÍCH PŘEDLOH
Srdečně zveme na výstavu filmových plakátů
sběratele pana Karla Hodera, který v těchto
dnech oslaví 90 let.

KNIHOVNA
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

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

•

PODZIMNÍ HRÁTKY
hravé tvoření pro děti i dospělé
Pomozte nám udělat velké hejno vlaštovek!
Celý říjen budeme vyrábět vlaštovky, kterými
si vyzdobíme knihovnu a připravíme je na
odlet do teplých krajin.
•
1. 9. – 30. 10. 2017

Výstavka knih o Letovicích a jeho okolí
- inspirace k soutěži „Jižní Morava čte“
•

JIŽNÍ MORAVA ČTE
Již druhým rokem vyhlašujeme literární
a výtvarnou soutěž pro děti ve věku 4 – 15 let
tentokrát na téma „Příběhy mého kraje“.
Uzávěrka prací je 30. 10. 2017
Soutěž je vyhlášena s podporou dotace
Jihomoravského kraje.

®

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

Pravidla soutěže i s přihláškou najdete
na webové stránce knihovny
www.mks-letovice.cz/knihovna/oddeleni-prodeti, na www.jiznimoravacte.cz,
v knihovně i ve škole.

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
připravuje výstavu předního českého sochaře

prof. Michala Gabriela
Zahájení v pátek 20. října 2017 v 18 hodin
Výstava potrvá do 20. listopadu
Změna termínu vyhrazena, další informace na www.galeriepex.cz

Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace
hledá zaměstnance
Hledáme do našeho kolektivu technického pracovníka / elektro údržbáře
na celý pracovní úvazek.
Termín nástupu do pracovního poměru od 1. 11. 2017 nebo dle dohody.
Podmínkou je vzdělání a praxe v oboru elektro, výhodou Vyhláška č. 50.
Vzdělání: SO, ÚSO vzdělání v oboru elektro (vítána je praxe v oboru zvukař, není podmínkou)
Pracovní náplň:
elektro údržba budov a přístrojů, zařízení, strojů v daném rozsahu
dohled nad společnými prostory objektu
zajištění provozu plynové kotelny (topič)
plánování a objednávání revizí všech typů a podílení se na odstraňování zjištěných závad a jiné činnosti
Platové zařazení: třída 7
Osobní vlastnosti: manuální a technická zručnost, samostatnost technického řešení problémů, schopnost jednat s lidmi, samostatnost při práci a organizační schopnosti, časová flexibilita.
Nabízíme: stravenky, 5 týdnů dovolené, příjemné pracovní prostředí
Pro výběrové řízení je nutné doložit:
- přihlášku
- profesní životopis s přehledem praxe
- kopie dokladu o dosaženém vzdělání; požadujeme čistý trestní rejstřík
Přihlášky s požadovanými doklady přijímáme do 15. 10. 2017 na adresu Městské kulturní středisko
Letovice, Nová 71/1, 679 61 Letovice.
Bližší informace poskytne Mgr. Jana Trubáková, tel.: 774 497 437, e-mail: info@mks-letovice.cz

Online prodej vstupenek na kulturní akce MKS Letovice
Od podzimní kulturně-společenské sezóny 2017 jsme pro Vás „spustili“ online prodej vstupenek na
koncerty a divadelní představení, které pořádá MKS Letovice (www.mks-letovice.cz/mks/program-akci).
I nadále bude možné vstupenky rezervovat telefonicky (516 474 422, 739 396 535) u kulturní pracovnice MKS s podmínkou uhradit rezervovanou vstupenku do 3 dnů od termínu konání kulturní akce.
Těšíme se na setkání s Vámi v Kulturním domě v Letovicích.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

Pánové, zadejte se, prosím...
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abychom Vás opět pozvali do tanečního reje s manželi Alenou a Jiřím Míšenskými v Letovicích. Tento první kurz je určen začátečníkům. V tanečním rytmu podzimní čas rychleji ubíhá a je báječnou příležitostí setkat se s přáteli, něco nového se naučit a vše zúročit na mnoha plesech a bálech.
Místo konání – Kulturní dům Letovice.
Termíny tanečních lekcí – úterý 24. 10., 31. 10., 7. 11., 14. 11. a sobotní závěrečná lekce 25. 11. 2017;
od 19.00 hodin.
Kurzovné za pár – 1200 Kč, platba před zahájením tanečních kurzů u ekonomky MKS Letovice.
A tímto taneční kvas nekončí – od 9. 1. 2018 začíná taneční kurz pro pokročilé, více v Letovickém
zpravodaji nebo na www.mks-letovice.cz.
Věnujte zážitek svým blízkým třeba k Vánocům nebo narozeninám.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

PŘEHLED ŘÍJNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

1.

4.
5.
6.
11.
12.

8.00 – 12.00 hodin / Burza a prodejní trh, zámek Letovice, tel.: 728 880 298
Vísecká pouť, kostel sv. Michaela ve Vískách, tel.: 724 614 714
14.00 hodin / Antarktida – z konce světa na konec světa I., dvoudílná cestopisná přednáška
Jana Nováka, Městský klub důchodců Letovice, tel.: 516 474 225
16.00 hodin / Zámecká burza nemovitostí – Ing. Jiří Chromý, zámek Letovice, tel.: 724 343 777
18.00 hodin / Bulharsko – cestopisná přednáška Ing. J. Chromého zámek Letovice, tel.: 724 343 777
18.30 hodin / Ve znamení tanga – zahajovací koncert KPH, Jaroslav Svěcený a Ladislav Horák
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
Slavnostní shromáždění a koncert u příležitosti 65. výročí založení ZUŠ Letovice
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 203
17.00 hodin / Čaje o páté – MDO Kunštát, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
18.00 hodin / Cyklus přednášek z dějin umění (3)
Raně křesťanské umění, Karolinská renesance, románský sloh – přednáší PhDr. Mirka Kacetlová
pořádá spolek PaLetA Letovice, Knihovna Letovice, tel.: 516 474 225
19.00 hodin / Koncert Společná věc
Tomáš Pfeiffer, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 476 790
13.00 hodin / Městský den zdraví, akce v rámci Zdravého města Letovice 2017, tel.: 516 482 241
19.00 hodin / Den zdraví – Jóga smíchu, Letokruh Letovice, tel.: 605 825 380

14.

19.00 hodin / Points Septet – koncert jazz, sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
20.30 hodin / Koncert AC/DC Revival (AC/CZ) + předkapela Red Hot Chillies Revival
Fabrika club, www.fabrikaclub.cz

19.

10.00 hodin / Velryba Lízinka – pohádka pro děti (Divadlo Krapet)
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
17.17 hodin / Prokop a továrna na rakvičky – divadelní představení literárně-dramatického
oddělení ZUŠ Letovice, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 203

20.
24.
25.
26.
27.
29.
31.

18.00 hodin / Cyklus přednášek z dějin umění (4) – Gotika – přednáší PhDr. Mirka Kacetlová
pořádá spolek PaLetA Letovice, Knihovna Letovice, tel.: 516 474 225
18.00 hodin / Všechny cesty vedou do Kunštátu, vernisáž výstavy
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, výstava potrvá do 9. 11. 2017
19.00 hodin / Taneční pro dospělé
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
16.00 hodin / Zámecká burza nemovitostí – Ing. Jiří Chromý, zámek Letovice, tel.: 724 343 777
18.00 hodin / Pákistán – cestopisná přednáška Ing. J. Chromého, zámek Letovice, tel.: 724 343 777
18.00 hodin / „Listování“ – Robert Fulghum uvede svou novou knihu Opravář osudů
ZUŠ Letovice, pořádá Městská knihovna Letovice, tel.: 516 474 225

18.00 hodin / Beseda s moderátorem Karlem Voříškem
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
17.00 hodin / Historie města Letovice
otevření expozice, budova „měšťanské školy“, Tyršova 2, tel.: 774 497 437
8.00 – 12.00 hodin / Burza a prodejní trh
zámek Letovice, tel.: 728 880 298
19.00 hodin / Taneční pro dospělé
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

Pět senátorů
Významná návštěva pěti senátorů z Výboru senátu ČR pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice se uskutečnila v Masarykově střední škole Letovice.
Přítomni byli senátoři: Ing. Jaromíra Vítková, PhDr. Zdeněk Papoušek (předseda výboru), Ing. Zdeněk Berka (místopředseda výboru), Mgr. Václav Chaloupek a PaedDr. Václav Homolka. Setkání se zúčastnil také starosta města Vladimír Stejskal a člen zastupitelstva Mgr. František Boček. Ředitelka školy v průběhu návštěvy seznámila senátory a pozvané hosty s významnými epizodami z historie školy
a s jejím současným rozvojem. Starosta města přiblížil zúčastněným mikroregion Letovice.
Hudebním vystoupením oživil setkání žák oboru Umělecký keramik Karel Stria, který jedno z prezentovaných děl zkomponoval při příležitosti návštěvy zákonodárců ČR. V následné diskuzi s ředitelkou školy se senátoři zajímali o uplatnění absolventů, o průběh praktického vyučování v jednotlivých
oborech vzdělávání, o spolupráci školy a firem, o možnosti
studia občanů středního věku
na střední škole, o systém profesních kvalifikací aj.
Součástí návštěvy byla prohlídka dílen a hospitace ve výuce odborného výcviku žáků
v ručních i strojních dílnách oboru Truhlář pod vedením učitelů
Petra Dvořáčka, Josefa Palinka
a Ing. Libora Špidlíka. Senátoři se
zajímali o technologické a operační postupy uplatňované v truhlářském řemesle, o způsob obsluhy CNC strojů a byli překvapení vysokou kvalitou finálních
výrobků žáků. Odborný výklad
k praktické výuce jim v průběhu prohlídky poskytl zástupce
pro praktické vyučování Ing. Marek Chládek.
Poděkování patří paní se nátorce Ing. Jaromíře Vítkové za
iniciativu při organizaci historicky první návštěvy pěti senátorů na půdě Masarykovy střední školy v Letovicích.
www.stredni-skola.cz
Ing. Ludmila Kintrová

ZUŠ Letovice
Dne 11. listopadu 2017
proběhne v jízdárně zámku v Letovicích
v 17.00 hodin

Setkání všech
hudebníků a mažoretek,
kteří prošli Velkým dechovým orchestrem
ZUŠ Letovice
v rámci oslav

45. výročí založení tohoto orchestru.

Zúčastněte se všichni – nebudete litovat!

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

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

ELIM Letovice, o.p.s.
Volnočasový klub Plán B
Klub je otevřený všem od 7 do 20 let, kdo chtějí trávit svůj volný čas v příjemném a přátelském prostředí. Scházíme se v klubovně budovy Církve bratrské (Okružní 13).
Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a souteže. Mezi nejčastější aktivity patří ping-pong, skákací
hrad, fotbálek, šipky, kulečník, hry na počítači, NERF bitvy, různé stolní hry a další. V případě hezkého počasí býváme na hřišti u ZŠ.

A kdy je klub otevřen?
Úterý 14.30 – 18.30 hodin

Čtvrtek

14.30 – 18.30 hodin

Po skončení klubu nabízíme všem přespolním odvoz domů (po domluvě).
Více info a aktuální program najdete na webových stránkách www.klubac.cz
Další informace o našich aktivitách naleznete na webových stránkách: www.elim-letovice.cz

Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Říjen a březen rovné jsou ve všem.

Myšlenka dne
Někdy se musíš rozběhnout, abys viděl, kdo poběží s tebou.
Někdy musíš hovořit tišeji, aby sis všimnul, kdo ti ve skutečnosti naslouchá.
Někdy musíš udělat krok dozadu, abys viděl, kdo stojí na tvé straně.
Někdy musíš udělat nesprávná rozhodnutí, aby ses přesvědčil, kdo zůstane s tebou,
když je všechno ztraceno.
Paulo Coelho

Letokruh vás zve na akce
6. října 2017 (Pá) Jóga smíchu – 17.30 až 19.30 hodin v hudebním sále Letokruhu
V rámci Dnů zdraví
Každý se rád směje, ale občas přijdou chvíle, kdy nám není moc do smíchu. A protože člověk nemůže
přežívat jen na nucených úsměvech, vznikla jóga smíchu. Tato jóga má pozitivní vliv na kapacitu plic
a zdravé srdce a také na psychickou pohodu. Přijďte si jógu smíchu vyzkoušet do Letokruhu, a to s lektorkou Pavlínou Mrnuštíkovou z Brna. Přihlásit se můžete online nebo v kanceláři Letokruhu.

20. října 2017 (So) Dýňová slavnost – na zahradě Letokruhu
Zveme děti, rodiče, studenty, seniory. Budou se zdobit a vydlabávat dýně, ochutnáme pokrmy z dýní
a brambor, opečeme si brambory na ohni, pro děti budou připravené drobné soutěže a hry na téma
podzim. Zkrátka nasajeme tu pravou podzimní atmosféru. Bližší informace k akci budou zveřejněné
na plakátech, webu a Facebooku Letokruhu.

26. října 2017 (Čt – podzimní prázdniny) Zájezd Bongo Brno
Zájezd do oblíbeného zábavního centra pro děti od 6 let. Spousta atrakcí, spousta zábavy. Odjezd autobusem od Letokruhu v 9 hodin. Možnost dětem objednat oběd. Bližší informace budou zveřejněny
na plakátech, webu a Facebooku Letokruhu. Přihlásit se můžete online i v kanceláři Letokruhu. Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity autobusu a do 20. 10. 2017.

3. – 10. února 2018 (jarní prázdniny) Jedeme na hory! Rejdice v Jizerských horách
Týden zimních radovánek, výuka na lyžích i snowboardu, spousta her a bezva parta. Chata přímo na
sjezdovce. V ceně 3350 Kč /dítě, 3450 Kč /dospělý je doprava autobusem, ubytování, strava, pojištění,
výcvik, zdravotník. Vhodné pro děti, rodiče s dětmi, studenty. I když se zdá být zima ještě daleko, přihlásit se můžete už nyní, a to online nebo v kanceláři Letokruhu. Kapacita pobytu je omezená.

Kroužky Letokruhu
Od října se rozbíhá v Letokruhu
činnost kroužků v novém školním
roce. Přihlásit se do kroužku můžete i v průběhu října, pokud kapacita vámi zvoleného kroužku již není naplněna. Přijďte se do kroužku
třeba jenom podívat a pokud se
vám bude líbit, přihlásíte se.
Letní dny a s nimi i prázdniny utekly jako voda. Na táborech jsme si
to opravdu společně užili. Nyní přejeme všem dětem úspěšný školní
rok 2017/18 a těšíme se na setkání
v kroužcích a na akcích Letokruhu.
Text a foto: Zuzana Musilová

Před 80 lety
10. října 1937 – na ukončení oslav povýšení Letovic na město uspořádali čs. motoristé z obou stran
republiky CÍLOVOU JÍZDU do Letovic. Zúčastnilo se
51 aut, 64 motocyklů, 6 sidecarů až z Domažlic a Dunajské Stredy. K této akci byly vydány i bronzové medaile.
Karel Hoder st.

Před 120 lety
18. 7. 1897 se konala v Letovicích Slavnost svěcení praporu BESEDY. Před hostincem pana Bretschneidra (později Na Nové) bylo seřadiště velkého množství lidí z Letovic a okolí. Po slavnostní Mši sv. (celebroval P. Berger) se průvod vydal ke kostelu na starý hřbitov doprovázen hudbou z Horní Hynčiny.
Při svěcení pronesl projev p. Vincenc Ševčík (zemský poslanec), p. Dr. Neuschl z Brna a náš P. Jan Holba. Potom se průvod odebral na výletiště u škrobárny. Slavnosti se zúčastnilo také 12 spolků z Brna,
Třebíče, Svitav, Boskovic, Rájce, Jaroměřic, Březové aj.
Náš prapor patří mezi několik málo dochovaných na Moravě.
Karel Hoder st.

Líc a rub praporu

Cyklus celoroční detoxikace – pokračování
Podzimní období – okruh plic a tlustého střeva
Z hlediska fyzického a psychického zdraví je to velmi náročné období. V listopadu a v prosinci je úbytek
denního světla i slunečního svitu a pokračující ochlazení je tak citelné, že to nepříznivě působí na vše živé.
Daleko více pobýváme v uzavřených, často přetopených prostorách s ústředním topením. Dýcháme tak suchý vzduch, který poškozuje sliznici dýchacích cest a ty jsou pak méně odolné vůči infekcím. Mít v pořádku
TANEČNÍ
SKUPINA
tento
okruh znamená
mít kvalitní protibakteriální imunitu.
Protože plíce
a
tlusté
BAMI střevo mají v tomto období největší aktivitu, vše pozitivní co pro tento okruh vykonáme, se ještě umocní, ale naopak všechny negativní vlivy daným orgánům ještě více uškodí. Proto je žádoucí v této době omezit kouření.
Orgánové hodiny pro plíce jsou třetí až pátá hodina ranní. Význam kvalitního spánku pro regeneraci plic
v dobře provětrané a nepřetopené místnosti není nutno zdůrazňovat. Orgánové hodiny pro tlusté střevo
jsou pátá až sedmá hodina ranní, v této době většinou dochází k přirozenému vyprazdňování střeva.
Dle tradiční čínské medicíny plíce jako mateřský orgán ovlivňují řadu dceřiných orgánů, např. průdušky,
tlusté střevo, kůži, žíly, část mozku ovlivňující naši emocionalitu (mezimozek), čelistní dutiny, patrové mandle, potní žlázy aj. O existenci infekčních ložisek v plicích svědčí řada příznaků – kašel, dušnost, pocení, ucpaný nos, deprese, ekzémy, tichý hlas, nedostatek vůle, časté zívání atd.
Jak chránit plíce, jak se na podzimní období připravit.
Je nutné začít již v létě, aby naše tělo i mysl měly z čeho čerpat celý podzim i zimu:
· dostatek pohybu na čerstvém vzduchu
· přiměřené slunění a otužování
· přísun vitamínů a přírodních minerálů
· dechová a relaxační cvičení.
V podzimním období je vhodné omezit vyčerpávající sportovní aktivity, nepřepínat své síly, respektovat
LETOVICE
2017
případnou zvýšenou únavu, která může být v tomto období přirozená, protože
energie a aktivita
je přesměrována ve prospěch imunitního systému, který je mnohdy vystaven zvýšené infekční zátěži. Proto si dopřejeme více odpočinku, spánku, vhodná je sauna, jóga a vycházky v přírodě.
K plicním onemocněním (např. záněty, astma, nádory) přispívá řada faktorů:
· vzduch znečistěný dopravou a průmyslem – chemikálie, těžké kovy, popílky aj.
· kouření
· suchý vzduch
· stres, psychické napětí (vždy je provázeno povrchním a zrychleným dýcháním, a tím dochází k nedostatečnému okysličování všech tělesných tkání)
· déle trvající smutek, deprese
· nedostatek spánku
· velmi nebezpečné je přecházení virových a bakteriálních infekcí.
Jak můžeme plíce posílit:
· hluboké dýchání na čerstvém vzduchu nejlépe při pohybových aktivitách
- hory, lesy, parky, zahrady s významem zeleně produkující kyslík,
- vodní plochy, řeky, moře – ionizace vzduchu
· zvlhčovače, čističky a ionizátory vzduchu
· pravidelné vypocení (nejlépe pohybem, případně pára, sauna)
· jóga – je vždy zaměřená na správné dechové a relaxační techniky
· inhalace solných roztoků (např. pobyt v solných jeskyních)
· inhalace a pití bylinných čajů jako je podběl, jitrocel, plicník, petrklíč, divizna apod.
· inhalace a pití Vincentky
· zastavit počínající infekci lze i inhalací par odvarů cibule nebo česneku (antibakteriální účinky)
· pokrmy s ostrou chutí (česnek, zázvor, křen, čili papričky, celer, ředkev, cibule aj.)
· potravinové doplňky – RespiHelp, RespiDren, Nobac, Baktevir, Vironal
Tlusté střevo
Střevo jako celek bylo probráno v letní očistě.

Dle čínské medicíny tlusté střevo jako dceřiný orgán mateřského orgánu plic je hlavním orgánem, který
odvádí toxiny z plic. I pro klasickou medicínu to nemusí být nic nepředstavitelného, když si uvědomíme, kolik hlenu s množstvím mikroorganizmů za den a noc spolykáme.
Česká republika zaujímá jedno z prvních míst ve výskytu zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku,
proto je velmi důležité dbát na preventivní prohlídky, zvláště při genetické zátěži.
Střevo poškozuje:
· mnoho bílé mouky, cukru, živočišných tuků, živočišných bílkovin, soli, uzenin, alkoholu
· nedostatek vlákniny, antioxidantů, vitamínů a minerálů v potravě
· příliš sedavý způsob života
· časté přejídání
· zvýšená psychická zátěž, stres
· některé léky především antibiotika
Střevo posiluje:
· lehká strava s dostatkem vitamínů a vlákniny (zelenina, ovoce, celozrnné obiloviny, semínka)
· pohyb – zejména cviky na posílení pánevního dna, břišních svalů, hýždí, dolní páteře apod.
· pitný režim, preventivně občas i menší množství Zaječické minerálky
· česnek – výrazný ochránce střevního prostředí
· psylium, chlorela, probiotika (lactobacily) apod.
· potravinové doplňky: ActivCol, ColiDren, Lymfatex
· bylinné čaje – heřmánek, máta, kmín, fenykl…
Velmi důležitým vylučovacím orgánem pro plicní okruh je kůže, zejména potní žlázy. Příčinou řady ekzémů jsou právě infekční ložiska v tomto okruhu.
MUDr. Julie Bajerová

Na rozvoj jihomoravských firem nemusí být jednatelé sami
JIC jim pomáhá růst i získat finance
Zefektivnění firemního fungování, investice nebo pomoc s žádostí o prestižní evropské granty. Nejen
při řešení těchto témat se můžou společnosti opřít o JIC (Jihomoravské inovační centrum). Řada jeho služeb je pro jihomoravské firmy zdarma.
Jedním z nejčastějších témat, které firmy řeší, jsou peníze na rozvoj. Zejména pro výrobní společnosti
bývá těžké se správně rozhodnout, zda získat finance na růst prostřednictvím úvěru z banky (a z které), kdy
oslovit soukromého investora nebo zda sáhnout po veřejném zdroji. Mnozí jednatelé například netuší, že
lze čerpat i z nabídky Evropské komise mimo strukturální fondy, případně z regionálních projektů.
Některé z nich administruje JIC. V minulosti s přispěním Brna rozdal firmám 36 milionů korun na inovační
vouchery, které financovaly spolupráci s výzkumnými institucemi. Dalších 8 miliónů korun získaly firmy na
společné projekty s kreativními profesionály. Možnosti tedy jsou poměrně široké. Jak se v nich ale zorientovat a dobře vybrat?
Na trhu je nedostatek nezávislých, prověřených, kvalitních, a přitom finančně dostupných poradců. A tuto
díru JIC už 4 roky zdárně zaceluje. Má interní tým konzultantů a především síť složenou z téměř stovky expertů, kteří mají za sebou mnohamilionový byznys, dlouholeté zkušenosti a rádi je předávají dalším podnikatelům. Interní tým JIC je připravený pomoci firmám s tím, kde získat co nejefektivněji finance. V případě
komplikovanějších výzev spojených s fungováním firmy propojuje společnost s vytipovaným expertem,
který pomůže firmu zefektivnit. A to vše během úvodních 40 hodin zdarma a následně za cenu dotovanou
Jihomoravským krajem.
Právě Jihomoravský kraj společně s městem Brnem a čtyřmi brněnskými univerzitami jsou zřizovateli
centra. Založili jej před 14 lety, aby podporoval technologické podnikání v kraji, a tím zvyšoval jeho konkurenceschopnost. Za dobu svého působení JIC podpořil už stovky firem a pomohl tak vytvořit více než 1 400
vysoce kvalifikovaných míst. Nepracuje však jen se začínajícími firmami z Brna, ale také s těmi zavedenými
z celé jižní Moravy. Další podrobnosti o službách pro zavedené firmy jsou na stránkách www.jic.cz/platinn,
případně u Ondřeje Petráška na petrasek@jic.cz.
Martina Pouchlá, JIC

Zájezd na Malou Hanou
Letošní poslední zájezd byl na přání členů Nového sdružení zdravotně postižených na Malou Hanou. Začali jsme brzy ráno exkurzí ve sklárnách Moravia v Úsobrně, nezapomenutelné byly zážitky z plně automatizované linky na výrobu technického skla. Z kapek rozžhaveného skla v několika vteřinách vyfukuje stroj do
forem např. zavařovací sklenice, které putují na pásech k dalšímu zpracování a balení. Vyrábějí zde technické laboratorní sklo a speciální černé sklo k uchovávání biopotravin.
V Brodku u Konice nás ve své firmě Naděje očekávala velmi milá paní Mgr. Jarmila Podhorná. Nabídla
nám pohoštění a seznámila nás s gemmoterapií, dokonce přislíbila přijet na přednášku do Letovic. Prošli
jsme bezvadně udržovanou zahradou, kde pěstují byliny, keře a stromy, aby zajistili kvalitu surovin pro svoje
výrobky. Bylinkovou zahradu jsme si prohlédli s velkým zájmem, pěstují zde některé nezvyklé i dovezené
druhy rostlin. Koupili jsme si bylinky i výrobky z nich.
V Horním Štěpánově – Pohoře nám připravili oběd jako od maminky.
Pokračovali jsme do Čech pod Kosířem. V muzeu kočárů jsme sice už byli, ale probíhá zde velká nákladná
výstavba a expozice kočárů je nově uspořádaná v zadní části budov. Očekával a provázel nás majitel pan Václav Obr. Letošní rok je ve znamení 270. výročí postavení kočáru pro kardinála Troyera. Největší pozornosti se
těší největší a nejvyšší smuteční kočár postavený továrnou Brožík pro město Plzeň. Kočár má dokonce bateriové elektrické osvětlení od firmy Křižík a v nejvyšším bodě zlaté srdce. Nádherný zlatý kočár olomouckého
arcibiskupa už hrál v mnoha filmech. Pěšky jsme došli k zámku v Čechách pod Kosířem, prohlédli jsme si nově otevřenou opravenou část zámku. Od 19. století byli majiteli zámku Silva-Tarroucové a jejich rodinným
přítelem byl malíř Josef Mánes. Jsou zde vystavené některé jeho obrazy a portréty šlechtické rodiny. Zajímavostí je, že v té době druhou manželkou Augusta Alexandra Silva-Tarroucy byla Helena Kálnoky pocházející z Letovic. S průvodkyní jsme prošli nově upravený zámecký park v anglickém stylu. Je v něm i altán, kde
maloval Josef Mánes.
Cestou domů jsme se zastavili v lázních Slatinice. Moderní hotel Balnea nás okouzlil a dozvěděli jsme se,
že možná zde bude příští rok jarní ozdravný pobyt našeho sdružení. Bylo pro nás připraveno posezení s paní
Kostelníkovou, která zajišťuje kulturní akce pro lázeňské hosty.
Zájezd se uskutečnil za podpory Jihomoravského kraje.
Poděkování patří manželům Rašovským za bezvadné zajištění celého zájezdu, firmě Dopaz za zabezpečení dopravy. Měli jsme krásné počasí, užili jsme si celého dne v pohodě a klidu a dozvěděli jsme se mnoho
zajímavého.
Text: za NSZdP Letovice Jaroslava Konůpková, foto: Bořivoj Rašovský

Modelářské soutěže vrcholí
Jedna z posledních soutěží modelářů se konala 9. 9. 2017 na letišti LK v Letovicích.
Raketomodelářský klub Letovice uspořádal tradiční soutěž „Dlouhý streamer“, Memoriál Rudolfa
Dvořáka. Přijelo téměř dvacet závodníků z celé republiky.
Před zahájením byla vzpomenuta památka Rudolfa Dvořáka a starosta města pan Vladimír Stejskal s předsedou klubu položili kytici na místě jeho posledního odpočinku.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích, streamer a makety. První soutěží dne byl streamer, kterým je brzdící stuha, na které model padá (aby se nerozbil). V této kategorii jde o místní specialitu, streamer je
dlouhý deset metrů a ještě jsou soutěžící rozděleni na „juniory do 50 let“ a starší. V juniorech tak
zvítězil domácí Roman Marek, druhý skončil Pavel Šrajer z Třebíče a třetí byl Milan Hodáč také z domácího klubu. V seniorech si nejlépe vedl Josef Ferbas z Hradce Králové, druhý byl Petr Pazour z RMK
Letovice a třetí Jaromír Chalupa ze Šenova.
Makety skutečných raket byly komisí obodovány co do vzhledu a kvality provedení a čekala je závěrečná část, předvést reálný let. Nakonec zvítězil po opravném startu Jan Pukl z Vyškova s pěkně provedeným Saturnem 1B. Na druhém místě se umístil náš reprezentant Milan Kučka s modelem Ariane
L01 a třetím byl také domácí Petr Pazour s maketou ruské kosmické rakety Sojuz.
Počasí závodníkům přálo, zázemí na letišti LK bylo skvělé, takže se celá soutěž vydařila. Zbývalo už
jen rozdělit medaile, diplomy, poháry a věcné ceny, které věnovali sponzoři.
Výbor RMK Letovice také pogratuloval jubilantovi Lubomíru Martínkovi, který nedávno oslavil pěkných 55 let. Vše nejlepší!
Text a foto: Jiří Kašpar předseda RMK Letovice

Pěkný start makety rakety Sojuz
Petr Pazoura z RMK Letovice

Vítěz ve streameru „juniorů“
Roman Marek z RMK Letovice

Podzimní obloha v měsíci říjnu
V říjnu již v přírodě panuje podzim. Když pohlédneme na oblohu, zjistíme, že i tam se usadil podzim. To znamená, že se zde rozkládají podzimní souhvězdí. Když se náš pohled zaměří čelem k jihu od
nadhlavníku až k obzorníku, tak nám večerní obloha nabídne krásné a známé souhvězdí Andromedy
spojené s rozsáhlým souhvězdím Pegasa. Pod ním zaujímají svá místa Ryby a Vodnář. Východním směrem září souhvězdí Velryby. Najdeme zde i malé nevýrazné souhvězdí Koníčka a pod ním se setkáme
se známým souhvězdím Kozoroha blízko obzorníku. Těsně nad obzorníkem září nejjasnější hvězda souhvězdí Jižní ryby. Při říjnovém pozorování hvězdné oblohy máme výhodu v tom, že můžeme pozorovat večer dříve.
Když rozvažujeme, které z podzimních souhvězdí podrobně popsat, určitě se nám nabídne známé
souhvězdí Andromedy. Toto souhvězdí se nachází vysoko nad jižním bodem. Má jednoduchou strukturu, protože jej tvoří jen tři nejjasnější hvězdy a pak několik méně jasných hvězd. Tři zmíněné hvězdy nesou názvy Almanak, Mirach a Sirrah. Hvězda Sirrah je společnou hvězdou Andromedy a Pegasa. Sirrah
a Mirach mají stejnou jasnost 2,1 mag. První z nich je od nás vzdálena 97 ly, druhá je vzdálena 199 ly.
Souhvězdí Andromedy je známé tím, že blízko hvězdy ný najdeme i pouhým okem světlý mlhavý obláček. To je Velká galaxie v Andromedě s označením M 31 a představuje velký systém hvězd. Je od nás
vzdálena 2,4 milionů ly. Tři jasné hvězdy souhvězdí leží téměř v jedné přímce. K Andromedě se váže
zajímavá báje. Andromeda byla etiopskou princeznou. Její matka byla královna Kasiopea a otec král
Cefeus (také to jsou názvy souhvězdí). Za to, že Kasiopea urazila mořské víly, bůh moře Poseidon poslal k břehům Etiopie obrovskou mořskou obludu. Jako oběť měla být poskytnuta princezna Andromeda, kterou přikovali ke skále. Bájný hrdina Perseus však princeznu osvobodil a za odměnu se stala
jeho ženou.
Obraťme pozornost k našemu Slunci. Po obloze se pohybuje již pod světovým rovníkem. Jeho denní oblouky se zkracují, noční oblouky se prodlužují. Den se v říjnu zkrátí o 1 h 48 min. Sluneční azimut
klesne s 86° na 68° (o 18°). Slunce vstupuje do znamení Štíra 23. 10. v 7:26 h SELČ.
U Měsíce pozorujeme jeho fáze a vzdálenost od Země. Měsíc je v úplňku 5. 10. ve 21:00 h, v poslední čtvrti 12. 10. ve 14:00 h, v novu 19. 10. ve 3:00 h, v první čtvrti 27. 10. ve 24:00 h. Nejblíže Zemi
bude Měsíc 9. 10. v 8:00 h (366 829 km), nejdále od Země 25. 10. ve 4:00 h (405 189 km).
Pohleďme, jak budou v říjnu vidět planety. Nebude možné pozorovat planety Merkur a Jupiter. Ráno nad východním obzorem je možné uvidět Venuši a Merkur. Večer nízko nad jihozápadním obzorem
svítí Saturn (mezi Štírem a Střelcem). Téměř celou noc najdeme planety Neptun (ve Vodnáři) a Uran
(v Rybách).
Z úkazů na říjnové obloze je možné pozorovat konjunkce Měsíce a planet: Měsíc a Venuši 18. 10.
ve 3:00 h, 24. 10. Měsíc a Saturn ve 13:00 h. Významný úkaz nastane 17. 10. ve 14:00 h SELČ, kdy
nastane konjunkce Měsíce s Marsem,
a také seskupení Měsíce, Marsu a Venuše 17. a 18. 10. ráno na východě. Venuše a Mars budou v konjunkci ráno
5. 10. 2017. Maximum meteorického
roje Orionid proběhne 21. 10. Nesmíme zapomenout na změnu letního času (SELČ) na středoevropský čas (SEČ)
v noci dne 29. 10. t. r.
Dr. Jaroslav Chloupek
Andromeda

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.

POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A ZP SPOLUOBČANY

POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A VŠECHNY
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ SPOLUOBČANY
V RÁMCI PROJEKTU „ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
A ZA PODPORY JMK

V ÚTERÝ 10. ŘÍJNA 2017
(ZMĚNA TERMÍNU)

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V AQUAPARKU KUŘIM
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY
A VÍŘIVÉ KOUPELE
ODJEZD:
14.20 hodin – KOVOŠROT
14.25 hodin – NÁMĚSTÍ
14.30 hodin – BYTOVKY
14.35 hodin – TYLEX

V ÚTERÝ 24. ŘÍJNA 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:
13.10 hodin – PRAŽSKÁ
13.15 hodin – NÁMĚSTÍ
13.20 hodin – BYTOVKY
13.25 hodin – TYLEX

PROGRAM ODPOLEDNE ZAČÍNÁ V 15.45 HODIN
AKCE SE KONÁ ZA PODPORY MěÚ LETOVICE
A V RÁMCI PROJEKTU „ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO U B. SOUKUPOVÉ
OD 20. 9. 2017, TEL.: 516 481 218, 724 113 356

PROGRAM ODPOLEDNE ZAČÍNÁ VE 14.00 HODIN
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO U B. SOUKUPOVÉ
OD 1. 9. 2017, TEL.: 516 481 218, 724 113 356

www.novesdruzenizp.cz

www.novesdruzenizp.cz

OZNÁMENÍ
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
OZNAMUJE, ŽE V RÁMCI PROJEKTU ZDRAVÉ
MĚSTO LETOVICE
ZAHAJUJE

NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ PŘEDNÁŠKU

PRAVIDELNÉ RELAXAČNÍ
„CVIČENÍ S LENKOU“
OD STŘEDY 11. ŘÍJNA 2017
CVIČIT BUDEME VŽDY VE STŘEDU
OD 15.30 HODIN
V SÁLE KULTURNÍHO DOMU V LETOVICÍCH
ZVÁNI JSOU ČLENOVÉ NSZdP
A ZÁJEMCI O ZDRAVÍ Z ŘAD
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH SPOLUOBČANŮ
INFORMACE U LENKY RAŠOVSKÉ
TEL.: 516 474 955, 775 270 155

Mgr. JARMILY PODHORNÉ
Z BRODKU U KONICE
NA TÉMA:

VYUŽITÍ LÉČEBNÝCH ÚČINKŮ BYLIN
A VÝTAŽKŮ Z PUPENŮ ROSTLIN K LÉČBĚ
A PREVENCI CIVILIZAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
KONÁ SE VE STŘEDU 18. ŘÍJNA 2017
V 16.30 HODIN
V SÁLE KULTURNÍHO DOMU V LETOVICÍCH
ZVÁNI JSOU VŠICHNI ZÁJEMCI O ZDRAVÍ
Z ŘAD SPOLUOBČANŮ
PŘEDNÁŠKA SE KONÁ V RÁMCI PROJEKTU
ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE
www.novesdruzenizp.cz

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
říjen 2017

MĚSTO LETOVICE
zajistilo na

•

4. 10. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Cestopisná přednáška pana Jana Nováka
„Antarktida 1“
•

in
pro občany města Letovice a místních částí

11. 10. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
„Stravování ve zdraví i nemoci“
•

18. 10. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Přednáška paní Ludmily Růženecké
„Móda na úrovni, její tvůrci a nositelé“
•

25. 10. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Přednáška pracovníka
Záchranné služby Blansko
„Základy resuscitace“
Ukázky první pomoci
a praktický nácvik oživování.
•

Cvičení pro ženy v roce 2017
bude probíhat
v tělocvičně na Tyršově ulici
každé úterý od 17.00 hodin
•

Připravujeme:
16. 11. 2017 zájezd na divadelní představení
„Králova řeč“ do NDB.
V hlavních rolích Ladislav Frej a Jan Grygar
Přihlášky a vstupenky v ceně 400,– Kč
u Anežky Píglové při akcích v klubu.

Městské lázně Boskovice
Doprava po vlastní ose.
Průkaz totožnosti alespoň jednoho člena rodiny
je vstupenkou do areálu.

Termíny dalšího plavání:
18. listopadu 2017 / 13.30 – 15.00 hodin
12. prosince 2017 / 13.30 – 15.00 hodin
16. prosince 2017 / 13.30 – 15.00 hodin
30. prosince 2017 / 13.30 – 15.00 hodin

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin

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

Služby lékařů
6. 10. Dr. Přichystalová
13. 10. Dr. Hniličková
20. 10. Dr. Šafránek
27. 10. Dr. Kratochvílová

Nepřítomnost
Dr. Striová
16. – 27. 10.
Dr. Šafránek
25. – 27. 10.

Zastupuje
Dr. Kratochvílová
Dr. Šafránek
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 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

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace
J. Haška 1082/12, 679 61 LETOVICE
Vyhlašuje v termínu od 1. 10. do 15. 10. 2017
výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

pracovník v sociálních službách (pečovatel/ka)
s nástupem 1. 1. 2018, místo výkonu:
J. Haška 1082/12, 679 61 LETOVICE,
plánovaná platová třída 5, pracovní úvazek 1,0.
Požadavky:
· Odborná způsobilost dle zákona číslo 108/2006 Sb. v platném znění.,
· Praxe v oboru výhodou
· Pracovní flexibilita
· Dovednost pracovat na PC
· Řidičský průkaz sk. B
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 15. 10. 2017 na adresu organizace s označením Výběrové řízení – pracovník sociální péče (pečovatel /ka).
Náležitosti přihlášky:
· Jméno, příjmení, titul
· Datum a místo narození
· Státní příslušnost
· Místo trvalého pobytu
· Datum a podpis
K přihlášce připojte strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Bližší informace podá vedoucí pečovatelské služby Andrea Doskočilová, DiS., na tel.: 516 481 251
nebo Michaela Šustrová, personalistka na tel.: 516 481 255. Ing. Ivo Kubín, ředitel CSSML, p.o.

LEDEKO, a.s. Letovice, Pražská 76, 679 61 Letovice

Nabídka obědů
Společnost LEDEKO, a.s.
nabízí občanům i firmám možnost vaření obědů v kuchyni v Letovicích.
Obědy se připravují každý všední den
(pondělí až pátek) a vaří se chutné a kvalitní jídlo.
Výdej je možný v jídelně, která je vedle kuchyně společnosti
LEDEKO v Letovicích, nebo jídlo zajišťujeme i do jídlonosičů a provádíme rozvoz.
Cena obědu činí 57,– Kč vč. DPH.
Cena při rozvozu v jídlonosičích je 62,– Kč vč. DPH.
Firmám, které odebírají obědy pro zaměstnance, fakturujeme 1× měsíčně.
Případné dotazy rádi odpovíme buď přímo v kuchyni naší společnosti
tel.: 516 528 710, nebo na mobil: 721 731 160 – Kamil Vystavěl.

Ředitelka Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvkové organizace Jihomoravského kraje,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

„vedoucí /ho technického úseku“
Místo výkonu práce: Pod Klášterem 17, Letovice
Nástup: dle dohody
Charakteristika pracovní náplně:
koordinace ekonomické, technické, provozní správy
organizace, zajišťování přípravy a realizace investičních
akcí, sestavování rozpočtu organizace a kontrola
hospodaření dle rozpočtu.
Kvalifikační a osobní předpoklady uchazečů:
- ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického směru
- znalost zákonů a předpisů souvisejících s hospodařením
příspěvkové organizace
- orientace v investiční činnosti
- řídící a organizační schopnosti, komunikační předpoklady
- flexibilita a samostatnost
- velmi dobrou uživatelskou úroveň práce na PC
- trestní bezúhonnost, svéprávnost, zdravotní způsobilost
- řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
Výhodou:
- praxe v oblasti péče o majetek (údržba, opravy, investice)
- praxe v příspěvkové organizaci nebo v územním
samosprávném celku

-znalost účtování v podvojném účetnictví
-praxe na místě vedoucího zaměstnance
Nabízíme:
- stabilní zaměstnání
- platové ohodnocení dle NV č. 564/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, zařazení do 11. platové třídy,
osobní ohodnocení, příplatek za vedení
- závodní stravování
- 5 týdnů dovolené
- možnost dalšího vzdělávání v oboru
Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- strukturovaný profesní životopis
- motivační dopis
- doklad o trestní bezúhonnosti – výpis z rejstříku trestů
ne starší tří měsíců (pro výběrové řízení postačí čestné
prohlášení o bezúhonnosti)
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro
účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů

Přihlášku s požadovanými doklady zasílejte (popřípadě doručte osobně) do 10. října 2017 na adresu:
NMB Letovice, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice, označení obálky „Výběrové řízení“
Kontaktní osoba: Ing. Siverová Eva, tel.: 607 087 971, e-mail: siverova@nmbletovice.cz
NMB Letovice si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu, případně nevybrat žádného uchazeče.

Petr Švancara

Bezdrátový internet

svatební fotografie, fotoslužby

(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

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

Tel.: 723 290 761

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

Koncert Společná věc
11. října 2017 v 19.00 hodin, MKS Letovice, Nová 71/1
Návštěvníci koncertu uvidí výjimečný multimediální projekt spojující
tajemný historický nástroj Vodnářský zvon s unikátní velkoplošnou parabolickou projekcí.

Více informací na www.dub.cz
Předprodej vstupenek MKS – TIC Letovice, Tyršova 2, tel.: 739 396 538, tic@mks-letovice.cz

Info: 603 723 713
TOMÁŠ PANČÍK
Na Vyhlídce 11, Letovice

SERVIS A OPRAVA
PLYNOVÝCH KOTLŮ
tomaspancik@seznam.cz
mobil: 724 192 624

LINKA DŮVĚRY
BLANSKO
tel.: 516 410 668, 737 234 078

NON STOP
Cena hovoru dle tarifu operátora volajícího.
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Tisk DTP centrum, v.o.s. SVITAVY • www.dtpcentrum.cz

Městská knihovna Letovice
KDY: Středa 25. října 2017 v 18.00 hodin
KDE: ZUŠ Letovice
VSTUPNÉ: 50 Kč

Městské kulturní středisko Letovice / Kulturní dům

Čtvrtek 26. října 2017 v 18.00 hodin

