říjen 2018

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci srpnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Dvořák Zdeněk
Holková Olga
Klusáková Naděžda
Sedláček František
Jurnečka Jan
Korbelová Ludmila
Bušová Anna
Prudký Stanislav
Mašterová Marie
Matoušková Zdenka
Janek Josef
Hejlová Julie
Píšová Anna
Koníček Oldřich
Urbánek Zdeněk

Kovář František
Dvořáková Ludmila
Štrichová Olga
Lopourová Helena
Rybářová Anna
Chmelařová Helena
Pešková Dagmar
Sršeň Pavel
Dračková Naděžda
Brtnický Bohumír
Pospíšilová Ludmila
Červenková Dagmar
Procházka Milan
Sedláková Božena
Prudilová Marie

Pospíšil Zbyněk
Kratochvíl Milan
Vránová Marie
Kloudová Zdeňka
Palbuchtová Marie
Ryzí Emilie
Zoubková Vlasta
Kosmák Antonín
Janek František
Bartáková Vlasta
Hodycová Marie
Brunnerová Jiřina
Nečasová Ilona
Špačková Miloslava

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Peterková Zdeňka, J. Haška, ve věku 93 let
Jakubová Zdeňka, Boční, ve věku 89 let
Kalivodová Libuše, Masarykovo náměstí, ve věku 64 let
Burkoňová Jaroslava, J. Haška, ve věku 93 let
Navrátilová Věra, Komenského, ve věku 69 let
Čest jejich památce!

OKÉNKO STAROSTY
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
měsíc se sešel s měsícem, rok s rokem a moje funkční období je u konce. Čtyři
roky uběhly jako voda, je tu čas hodnocení a účtování. Dovolte mi, abych Vás
stručně seznámil s tím, co se podařilo i nepodařilo.
Rok 2014 – V tomto roce jsme se zaměřili na rekonstrukci a opravy chodníků. Občané z ulic Nádražní, Albína Krejčího, Bezručova, Brahmsova nebo
pátera Františka Krchňáka si jistě vzpomenou na peripetie s tím spojené, ale
výsledek prací hovoří za své. Rovněž se podařil zrealizovat projekt vodovodu na Jevíčské ulici. Nesmíme však zapomenout na hlavní úkol tohoto roku – stavbu sběrného dvora a jeho otevření pro veřejnost. Sběrný dvůr nám umožnil další možnosti v oblasti třídění odpadů a jejich následném využití.
Rok 2015 – Tento rok lze nazvat rokem ulice Česká. Společně se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje probíhala stavba, která zde na dlouhou dobu omezila provoz. I přes problémy, které
nevznikly naší vinou, mám za to, že současný stav je vnímán pozitivně. V souvislosti s touto stavbou se
pak podařilo s využitím dotace zkvalitnit objízdnou trasu Meziříčko – Lazinov. Rovněž jsme zprovoznili
varovný protipovodňový systém, který pomocí srážkoměrů dovede město včas varovat před velkou
vodou z okolních vodních toků. S tím souvisí i modernizace městského rozhlasu a jeho nahrazení rozhlasem bezdrátovým. Započala také I. etapa sanačních prací opěrné zdi bývalé „císařské silnice“.

Rok 2016 – Dokončila se oprava komunikace na ulici Halasova, Na Kopečku a úprava ulice Komenského. Velkou akcí byla kompletní rekonstrukce Mateřské školy Třebětín. Dále pokračovala oprava
opěrné zdi.
Rok 2017 – Dokončili jsme výstavbu a opravy chodníků v ulicích pátera Františka Krchňáka, Purkyňova a Třebětínská. V tomto roce jsme mohli také pozorovat nejvýraznější změny na opěrné zdi. V rámci
II. etapy byla vybudována nová vyhlídka a schody od silnice ke kulturnímu domu. Pod vyhlídkou vznikla provizorní terénní úprava, v plánu je vybudování malého odstavného parkoviště, které by mohlo
být využíváno při akcích pořádaných MKS.
Rok 2018 – Letos pokračujeme III. etapou opravy opěrné zdi, dokončujeme vybudování parkoviště
u křižovatky ulic Komenského a Bezručova, bude vybudován přístřešek pro kontejnery na odpad na
ulici Albína Krejčího. Dokončujeme kompletní rekonstrukci ulice Alšova. Rovněž bylo právně dořešeno
parkování vozidel u autobusového nádraží na Nádražní ulici. Slavnostního otevření se dočkalo Muzeum města Letovice, do konce roku bude dokončena výstavba nových moderních kabin pro fotbalisty AFK.
Během celého volebního období jsme nezapomínali ani na místní části města Letovice. Podle počtu občanů a dalších kritérií byly pravidelně rozdělovány finanční prostředky na běžné akce. Dále byly
přidělovány tvz. „velké peníze“, které jsou určeny na větší investice a opravy.
Podařilo se nám rovněž dokončit rekonstrukci městského úřadu, která vytvořila občanům důstojné prostředí k vyřizování úředních věcí. Další naší snahou bylo, aby děti a mládež měly v době svého
volna dostatek prostoru a možnosti pro hry a využití volného času. Byly vybudovány nebo obnoveny
hrací prvky na dětských hřištích, bylo vybudováno přírodní hřiště v zámeckém parku, k němuž přibyl
v roce 2017 altán poskytující zázemí při nepříznivém počasí.
Mrzí mě však, že se mnoho věcí nepodařilo. Mezi ně patří naplánované sociální zařízení u hasičské
zbrojnice. Zde to není chybou města, ale nezodpovědnou a liknavou prací projektanta. Dalším palčivým problémem je západní část náměstí. I zde se projektové práce neúměrně protahují. Zpracována
je již projektová dokumentace k rekonstrukci kanalizace. V současné době dokončujeme úpravu místního provozu. V této části náměstí dojde k přestavbě na klasickou křižovatku ve tvaru „T“, místo stanovišť autobusů bude upravena provizorní parkovací plocha. Jak vidíte, ani na tento slib jsem nezapomněl.
Ve vedení města jsem deset roků, jako starosta města od roku 2010. Setkal jsem se za tu dobu s celou řadou občanů, kteří se snažili podle svých možností pomoci a spolupráce s nimi byla jedna radost.
Ale jak to také bývá, objevila se i řada těch, kteří se snažili všelijak uškodit nebo přímo očernit mou
osobu, napadali nejen moji práci, ale i práci celé rady města podle hesla „co není po našem, je vše
špatné“. Je mi líto, že se politický souboj v tomto volebním období vyhrotil do podoby podávání trestních oznámení na město Letovice. To, že se později prokáží jako neopodstatněná a jsou odložena, se
pak již nikdo z občanů nedozví. Pachuť z této spolupráce – nespolupráce přetrvává.
Na druhou stranu je mi velmi líto, že již dále nekandidují moji spolupracovníci, pánové Palbuchta
a Kuda. Oba již nebyli svými politickými stranami nominováni na kandidátní listiny do nadcházejících
voleb. Za jejich dlouholetou práci pro město, za jejich zájem o dění ve městě, aktivní přístup k řešení
všech problémů a vzájemnou výbornou spolupráci jim upřímně děkuji. Děkuji rovněž za práci všem
členům osadních výborů místních částí města, členům zájmových organizací a všem občanům za dobrou spolupráci ve všech oblastech života ve městě. Současně bych chtěl Vás všechny vyzvat k účasti na
komunálních volbách. Jen tak máte možnost si vybrat ty své zastupitele.
Doufám a přeji všem občanům, že si zvolí ty nejlepší občany ze svého středu za zastupitele, kteří
povedou město k jeho dalšímu rozkvětu. Když budu jedním z nich, budu potěšen. Alespoň všichni víte,
co lze ode mne očekávat.
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 21. 8. 2018 projednala body dle následujícího programu:
1. TS Letovice – hospodaření za I. pololetí 2018
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Program zasedání zastupitelstva města dne 6. 9. 2018
7. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
8. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 28. 8. 2018 projednala body dle následujícího programu:
1. Dispozice s majetkem města
2. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 18. 9. 2018 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. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
6. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 6. 9. 2018 projednalo body dle následujícího
programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Vyhodnocení soutěže „Rozkvetlé Letovice 2018“
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
4. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 7. června do 6. září 2018
5. Dispozice s majetkem města
6. Hospodaření města Letovice za I. pololetí 2018
7. Plán rozvoje sportu města Letovice na období 2018 – 2025
8. Různé
9. Diskuse
10. 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

Oznámení
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Letovice
Starosta města LETOVICE oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva města Letovice se konají ve dnech 5. a 6. října 2018

v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do Zastupitelstva města Letovice konané ve dnech 5. a 6. října 2018, včetně
jednotlivých místních částí, 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 – 32, 36, 38,
40, 42, 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 budově mateřské školy Třebětínská 28/19,
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. 27, Letovice: E1, E13 – E16, E56, E130, E13, 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
Vladimír Stejskal, starosta města

VOLBY do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018
Právní úprava
Právo volit a právo být volen ve volbách do zastupitelstva obce upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“) v § 4 a § 5.

§ 4 Právo volit
Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu;
může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.
Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody,
proč žádosti vyhovět nelze.
Překážkami výkonu volebního práva jsou
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
d) výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí
Voličem je také státní občan jiného státu zapsaný do dodatku seznamu na základě vlastní žádosti,
který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému
nebo přechodnému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva.
V současné době mohou být do dodatku zapisováni pouze občané ostatních členských států EU, neboť Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii (Sdělení č. 44/2004 Sb.m.s.) má zatím jako
jediná charakter mezinárodní smlouvy, která splňuje náležitosti stanovené zákonem o volbách do zastupitelstev obcí.
Ostatními členskými státy EU jsou:
Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Nizozemské království,
Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, Republika Malta, Republika Slovinsko,
Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska,
Spolková republika Německo, Španělské království a Švédské království.
Zápis do dodatku může obecní úřad provést, pokud žadatel splňuje všechny stanovené podmínky pro
tento zápis:
a) státní občanství jiného členského státu EU
b) dosažení věku 18 let (do dodatku stálého seznamu voličů je možné zapsat i voliče, který v době podání žádosti ještě nedosáhl věku 18 let, avšak dosáhne tohoto věku nejpozději ve druhý den voleb)
c) povolení k trvalému pobytu nebo Přechodný pobyt na území ČR s platným dokladem prokazujícím
oprávněnost pobytu na území ČR

Pro zápis do dodatku stálého seznamu voličů nepostačuje, má-li občan jiného členského státu EU pouze hlášené místo pobytu podle ustanovení § 93 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, které je vyznačeno buď razítkem do cestovního pasu,
nebo razítkem na hraniční průvodku.
Žádost o zápis do dodatku může volič – občan jiného členského státu EU – podat kdykoli do jeho
uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb, tj. do 3. října 2018 v 16.00 hodin.
Občan jiného členského státu EU, který o zápis do dodatku již jednou požádal pro některé předchozí volby do zastupitelstev obcí, v něm zůstává zapsán, aniž by musel svoji žádost pro každé volby opakovat.
Z dodatku lze voliče vyškrtnout jen na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit (ukončení
pobytu na území ČR nebo úmrtí).

§ 5 Právo být volen
(1) Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b)
V současné době může volit a být volen ve volbách do zastupitelstev obcí na území České republiky
(ČR) občan obce a státní občan jiného členského státu EU, který splňuje podmínky pro přiznání práva
volit do zastupitelstev obcí na území ČR. Tento cizinec může být uveden na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva obce, i když nepožádal o zápis do dodatku.
Může také podepsat petici podporující kandidaturu volební strany typu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, i když nepožádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí – Stanovisko zveřejněno na internetových stránkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz.
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Dotační program 2019
Rada města Letovice schválila dne 21. 8. 2018 Dotační program města Letovice pro rok 2019, ve
kterém jsou podporované oblasti: Tělovýchova a sport, Kultura a školství, Sociální oblast, Zdravé
město, podpora volnočasových aktivit a ostatní.
Dotace budou poskytovány na celoroční činnost žadatele, stejně tak na jednorázové, mimořádné
akce.
Způsobilými žadateli jsou fyzické osoby, příspěvkové organizace, které nejsou zřízené krajskými
úřady, zapsané spolky, obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba se sídlem ve městě
Letovice nebo působící na území města Letovice. Žadatel musí prokazatelně doložit, že cílovou skupinou v rámci předkládaného projektu jsou obyvatelé města Letovice nebo místních částí nebo vykonávají celoroční činnost v Letovicích a místních částech.

Termín pro podávání žádostí začíná dnem 24. 9. 2018 a končí dnem 23. 11. 2018.
Letos se budou nově odesílat žádosti v elektronické podobě, více informací naleznete na internetových stránkách poskytovatele www.letovice.net nebo telefonicky na čísle 516 482 220, případně
osobně u vedoucí finančního odboru.
Ing. Věra Odehnalová, vedoucí odboru

Vyhodnocení soutěže ROZKVETLÉ LETOVICE 2018
Komise Projektu Zdravé město Letovice a MA21 města Letovice, vyhlásila na podporu zlepšování
vzhledu města 13. ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu pod názvem „Rozkvetlé Letovice 2018“.
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 22. 8. 2018 dle fotodokumentace, označené
pouze čísly snímků, vyhodnotila soutěž „Rozkvetlé Letovice 2018“ 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 6. 9. 2018, k předání ocenění.
Kategorie – balkony
1. místo – Dočekalová Kateřina
2. místo – Klimeš Jaromír
3. místo – Pešková Květa
4. místo – Blahová Marta
5. místo – Dvořáčková Miroslava

Kategorie – okna
1. místo – Veselá Lenka
2. místo – Křížová Dita
3. místo – Dlouhá Zdeňka
4. místo – Ebnerová Hana
5. místo – Tenorová Marta

Kategorie – předzahrádky
1. místo – Šimanová Ivana
2. místo – Kosmáková Dana
3. místo – Ducháčková Jana
4. místo – Petrová Helena
5. místo – Horská Alena
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 4. října 2018 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 2018, expozice se zahrádkářskými výpěstky a výrobků z nich,
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, Milan Čupr – produkty z medu,
Zdravíčko Letovice – paní Olga Nádeníčková.

Od 15.00 hodin proběhne teoreticko-praktická přednáška
s paní fyzioterapeutkou Marií Štemberovou, DiS. na téma:

„Gymnastika kloubů dle Norbekova s gymnastikou očí“
Pečujeme dostatečně o osový systém, který je řízen doprovodným pohybem oka?
Doporučujeme návštěvu „Městského dne zdraví v Letovicích“ již po jeho zahájení,
aby byl dostatek času pro vyšetření a zhlédnutí ukázek.

KULTURNÍ PŘEHLED

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

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

V říjnu jsme pro Vás připravili:
Kytarový koncert – zahajovací koncert KPH

Miloš Pernica a hosté
Středa 3. října 2018 v 18.30 hodin
Vstupné: 100,– Kč / na koncert platí abonentky KPH
•
Koncert jazz

The New Trio MUH
(R. Magris / F. Uhlíř / J. Helešic)

Pátek 5. října 2018 v 19.30 hodin
Sál ZUŠ Letovice / vstupné: 150,– Kč
•

Minipárty – Karel Šíp + J. A. Náhlovský
Středa 10. října 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: 350,– Kč
•
Vernisáž výstavy velkoplošných fotoobrazů

Dušan Procházka – Ostrovy & pobřeží
Pátek 12. října 2018 v 18.00 hodin
Výstava potrvá do 31. 10. 2018
•

Taneční pro začátečníky
Úterý 16. října 2018 v 19.00 hodin – zahájení
(23. 10., 30. 10., 6. 11., 16. 11. – závěrečná lekce)
Alena a Jiří Míšenští
Cena kurzovného za pár je 1400,– Kč
•
Přednáška Mgr. Františka Trávníčka

Československé legie 1914 – 1920
a ČS vojenský odboj 1939 – 1945
Středa 17. října 2018 v 17.00 hodin
Muzeum Tyršova 2

O kůzlátkách a vlkovi – pohádka
Čtvrtek 18. října 2018 v 10.00 hodin
Divadlo Radost Brno / vstupné: 50,– Kč
•
Manželské vraždění – divadlo
Neděle 21. října 2018 v 19.00 hodin
Divadelní soubor Eduarda Vojana Brněnec
Vstupné: 100,– Kč / 80,– Kč (studenti, důchodci)
•
Dokumentární film s komentářem PhDr. A. Štrofa, CSc.

28. říjen 1918 na Moravě
Středa 24. října 2018 v 17.00 hodin
Muzeum Tyršova 2
•

100 let výročí ČSR – slavnostní koncert
Neděle 28. října 2018 v 16.00 hodin
•

Připravujeme:
Taneční pro začátečníky – Alena a Jiří Míšenští
6. 11. a 16. 11. (závěr) 2018 v 19.00 hodin
•
Pověsti našeho kraje – Mgr. Eva Nečasová
Středa 7. listopadu 2018 v 17.00 hodin
Muzeum Tyršova 2
•
Mrazík a jeho mrazivá tajemství – divadlo
Pátek 9. listopadu 2018 v 19.00 hodin
Jasinovské divadýlko
Vstupné: 100,– Kč / 80,– Kč (studenti, důchodci)
•
Koncert KPH

Matyáš Novák – Klavírní pralinky
Středa 14. listopadu 2018 v 18.30 hodin
Vstupné: 100,– Kč
•
Jiří Kolbaba – To je Havaj! – beseda
Středa 21. listopadu 2018 v 18.00 hodin
Vstupné: 200,– Kč
•

25 let taneční skupiny VO CO GOU
Pátek 23. listopadu 2018 v 16.00 a 19.00 hodin
•
Tchýně na zabití – divadlo, DS Fanny Praha
Čtvrtek 29. listopadu 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 300,– Kč / na místě 350,– Kč
•

David Deyl: Vánoční recitál
+ dětský sbor ZUŠ Letovice
Neděle 9. prosince 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– Kč

KULTURNÍ PŘEHLED

KNIHOVNA
Týden knihoven
1. – 7. 10. 2018
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

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

Výročí zahraničních spisovatelů
výstavka knih
+1. 10. 2013 Tom Clancy
americký spisovatel
*15. 10. 1923 Italo Caluino
italský prozaik a esejista
*24. 10. 1913 Armand Lanouy
francouzský prozaik
*28. 10. 1903 Evelyn Waugh
anglický prozaik
•

BEZLEPKOVĚ
S OCHUTNÁVKOU DOBROT
9. 10. 2018 v 17.00 hodin
v čítárně knihovny
Beseda s autorkou kuchařek a lektorkou
bezlepkových kurzů paní Vladěnou Halatovou.
•

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
JIŽNÍ MORAVA ČTE 3. 9. – 31. 10. 2018

„Moje město, vesnice za 100 let“
Již třetím rokem s námi můžete soutěžit,
informace a přihlášky jsou k dispozici
v knihovně nebo na www.jiznimoravacte.cz
Projekt Městské knihovny Břeclav
je spolufinancován Jihomoravským krajem.
•
9. 10. 2018 v rámci projektu Jižní Morava čte
se uskuteční beseda pro žáky ZŠ s regionálním
autorem knih panem Jiřím Šanderou
•

Tvoření v říjnu
„Halloween“ – vyrábíme duchy, strašidla, dýně…
•
Ve středu 31. 10. 2018 od 14.00 do 16.00 hodin

Halloweenské tvoření
Zveme všechny děti od 3 do 15 let
na odpolední tvoření na téma Halloween.
Vytvoříme si lampičky, duchy, svícny.
Kdo má volnou dýni, může si přinést,
vydlabeme strašidlo!!!
•

Výstavka knih
„Čteme oranžově“
výstavky knih s oranžovou obálkou
•

Soutěž „Duhové čtení“

ÍRÁN – pohled do zákulisí

1. 2. – 30. 11. pozor, pozor blížíme se ke konci
soutěže. Čtěte, zapisujte knihy, ještě máme
spousty odměn!
•

17. 10. 2018 ve 14.00 hodin
v městském klubu důchodců
Cestopisná přednáška Jiřího Sladkého
o tom, jak se žije v Íránu.

Od září nabízíme k zapůjčení domů kufříky
na různá témata. Přijďte si kufříky vyzkoušet
a zabavit nejen čtením děti, ale i celou rodinu!

TEMATICKÉ KUFŘÍKY

KULTURNÍ PŘEHLED

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,
zve všechny
na poslední výstavu v tomto roce:
LUCIE A PAVEL HAVELKOVI

VÝSTAVA
UMĚLECKÉHO SKLA
Vernisáž se koná

v pátek 12. 10. v 18.00 hodin
a potrvá do neděle 11. 11. 2018.
Otevřeno: středa – pátek 14 – 18,
Sobota 9 – 13, neděle 14 – 18
www.galeriepex.cz

KULTURNÍ PŘEHLED

Eric-Emmanuel Schmitt

MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ

KULTURNÍ PŘEHLED

Ohlédnutí za Letovickou kachlí 2018
Letošního již 3. ročníku kulinářské soutěže O nejlepší sladkou či slanou letovickou kachli 2018, která
byla součástí městské slavnosti Ahoj, léto!, se zúčastnilo 20 tvořivých účastníků, 1 muž a 19 dívek a žen.
Z 20 odevzdaných kachlí byly 4 kachle slané a 16 kachlí sladkých.
Kategorie SLANÁ KACHLE:
1. místo Leopold Spáčil – Chlebová kachle
2. místo Kateřina Kubínová – Kachle se zelím
Kategorie SLADKÁ KACHLE:
1. místo Barbora Hocková – Perníková kachle
2. místo Jana Klegerová – Čokoládovo-banánová kachle
3. místo Miluše Jašková – Kachle s motýlky a květy
4. místo Eva Přibylová – Kachle „modrý čtyřlístek“
5. místo restaurace Na Koupališti Letovice – Malinovo-kokosová kachle
Kategorie DIVOKÁ KARTA:
Michaela Vyšehradová – Kachle s orchidejí
Sponzoři kulinářské soutěže O nejlepší sladkou či slanou letovickou kachli: Albatros Media Praha, a.s.,
COOP JEDNOTA Boskovice, Keramika Letovice, s.r.o., Veselá vinotéka Letovice, Květinovka-Vazárna Letovice, město Letovice, Minerva Boskovice, Kamenoprůmysl Komárek Letovice, Eva Schwarzová (patchwork), restaurace Na Koupališti Letovice, pizzerie Piccolo Černá Hora, Služby Boskovice, s. r. o. – Městské
lázně, CK Slunce&Sníh Boskovice. Všem sponzorům této akce upřímně děkujeme a těšíme se na další
spolupráci.
Text: za MKS Letovice Mgr. Jana Trubáková, foto: archiv MKS Letovice

Pozvánka – Pojďte opět do tanečních!
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abychom Vás opět pozvali do tanečního reje s manželi Míšenskými. V podzimním
období dostanou přednost začátečníci, kteří v lednu mohou ladně přejít do pokračovacího kurzu.
V tanečním rytmu zimní čas rychleji ubíhá a je báječnou příležitostí setkat se s přáteli, něco nového
se naučit a vše zúročit na mnoha plesech a bálech, které se v Letovicích i blízkém okolí budou konat.
Místo konání – Kulturní dům Letovice
Termíny tanečních lekcí – úterý 16. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 11. od 19.00 do 21.30 hodin a páteční závěrečná lekce 16. 11. 2018 (19.30 – 24.00 hodin).
Kurzovné za pár – 1 400 Kč, platba před zahájením tanečních kurzů u ekonomky MKS Letovice.
Věnujte zážitek svým blízkým, např. k narozeninám.

PŘEHLED ŘÍJNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

3.

18.30 hodin / Miloš Pernica a hosté – koncert KPH
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

4.

13.00 hodin / Městský den zdraví
pořádá město Letovice

5.

19.30 hodin / The New Trio MUH (R. Magris, F. Uhlíř, J. Helešic) – koncert jazz
sál ZUŠ Letovice, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

7.

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

10.

19.00 hodin / Minipárty Karel Šíp a host J. A. Náhlovský
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

12.

18.00 hodin / Vernisáž výstavy Ostrovy a pobřeží – Dušan Procházka
horní sál KD Letovice, MKS Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
výstava potrvá do 31. 10. 2018
18.00 hodin / Vernisáž výstavy Lucie a Pavel Havelkovi – Výstava uměleckého skla
Kalasová galerie PEX, Pražská 70, Letovice, www.galeriepex.cz, výstava potrvá do 11. 11. 2018

16.

19.00 hodin / Taneční kurz pro začátečníky – Alena a Jiří Míšenští
Městské kulturní středisko Letovice, kulturní dům, tel.: 774 497 437

17.

17.00 hodin / Československé legie 1914 – 1920 a ČS vojenský odboj 1939 – 1945
přednáška Mgr. Františka Trávníčka, Muzeum města Letovice
budova Tyršova 2, tel.: 608 639 621, muzeum@mks-letovice.cz

18.

10.00 hodin / O kůzlátkách a vlkovi aneb když jde kůzle otevřít – pohádka pro děti
(Divadlo Radost Brno), Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

21.

19.00 hodin / Manželské vraždění – divadelní představení (DS Eduarda Vojana Brněnec)
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

23.

19.00 hodin / Taneční kurz pro začátečníky – Alena a Jiří Míšenští
Městské kulturní středisko Letovice, kulturní dům, tel.: 774 497 437

28.

8.00 – 12.00 hodin / Burza a prodejní trh, zámek Letovice, tel.: 728 880 298
Oslava výročí 100 let ČSR
10.00 hodin / Slavnostní akt sázení lípy na Masarykově náměstí
16.00 hodin / Slavnostní koncert ZUŠ Letovice s vyhlášením významných osobností
města Letovice, Kulturní dům Letovice

30.

19.00 hodin / Taneční kurz pro začátečníky – Alena a Jiří Míšenští
Městské kulturní středisko Letovice, kulturní dům, tel.: 774 497 437

Výzva – stánkaři pro 1. adventní víkend
Pro adventní víkend 1. a 2. 12. 2018 hledáme stánkaře – prodejce tradičního adventního
a vánočního sortimentu a občerstvení.
Prodej v obou dnech od 14 do 19 hodin na Masarykově náměstí v Letovicích.
Bližší informace: Mgr. Jana Trubáková, tel.: 774 497 437, e-mail: info@mks-letovice.cz

Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

Spřízněni hlínou

Stačí tak málo a obyčejná zemina se změní v neobyčejný materiál, v něco, z čeho se dají vytvářet
krásné, oko těšící věci. Naprostá většina lidí, kteří keramickou hlínu měli někdy v rukou, jsou jí tak poznamenáni na celý život.
Právě pro ty, kteří na naší škole prošli keramickými obory a dnes je jejich profesní zaměření zcela
odlišného rázu, jsme připravili pětidenní workshop nazvaný „Spřízněni hlínou“, jehož náplní bylo vytváření venkovní plastiky nebo zahradní keramiky podle vlastních návrhů ze šamotové hlíny. Vyvrcholením akce bude výpal vzniklých výrobků dřevem v polní peci v redukčním prostředí na 1300 °C, který
se uskuteční 27. 9. 2018. Výtvory dále poslouží propagaci a budou umístěny v areálu školy.
Součástí akce bylo pálení ve venkovní peci, dopoledne jsme glazovali a okolo jedenácté zapálili.
Výpal končil přesně ve 24.00 hodin.
Projekt probíhal za velkého zájmu absolventů a žáků školy. Akce byla určená nejen pro naše žáky,
ale také pro občany, kteří se mohli detailně podívat, jak vypadá práce odborníků v praxi,a mohli si vyzkoušet točení. Po celou dobu trvání workshopu byli všem účastníkům k dispozici jako odborní poradci naši učitelé keramických oborů.
Velké poděkování patří našim sponzorům, bez kterých bychom akci nemohli realizovat, za sponzorské dary ve formě šamotových hlín,
a to KERAMIKA LETOVICE, s.r.o. jmenovitě
panu Janu Řehořovi, vedení společnosti
P-D Refractories CZ a. s. Velké Opatovice,
konkrétně výrobní ředitelce Ing. Vladislavě Bomberové, Keramice Pávek z Doubravice nad Svitavou a také Nadaci města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí za finanční podporu.
Martina Brtnická a Jiří Brtnický

SVČ Letokruh p. o.
Letokruh v létě
O letošních prázdninách jsme uspořádali 10 příměstských táborů různého zaměření – od sportu,
workoutu přes přírodovědu (tábor Zvěrokruh nebo rybářský) až po výtvarku. Vyhledávané byly také
tábory všeobecné – Cesta kolem světa, Z pohádky do pohádky, Cirkus. Skvělým zázemím je budova na
Tyršově se zahradou i možností využívat fotbalové hřiště a plochu za tribunou, kterou nám oddíl kopané během prázdnin sekal. Díky fotbalistům za skvělou spolupráci!
S dětmi jsme vyjeli na 4 pobytové tábory. Z toho byly tři tradiční jezdecké, o které byl letos enormní
zájem. Už nyní mají vedoucí naplánovány tábory na příští rok, zase budou tři. Letos jsme podruhé organizovali také tábor všeobecný pobytový, po loňských mušketýrech to letos byl Bang! aneb za pokladem zlatokopa Henryho na faře v Heřmanově u Křižanova. Na příští rok chystáme menší změnu, rádi
bychom podobný tábor zorganizovali pod stany, nechte se překvapit kde!? Další novinkou v roce 2019
bude pobytový rybářský tábor a po roce se chceme vrátit i na faru do Heřmanova a zopakovat týdenní
tábor pro malé výtvarníky.
Na konci prázdnin jsme vyrazili na poslední pobyt, tentokrát za hranice, do Řecka. S výjimkou dvacetihodinové cesty autobusem, ale i ta se dá přežít, vyšlo vše parádně – užili jsme si 9 dní her ve vlnách
i na plážích, ochutnali řeckou kuchyni, vyzkoušeli bahenní lázně a viděli Olymp. Příští rok rozhodně
vyrážíme znovu, jen váháme nad změnou termínu. Možná pojedeme už poslední prázdninový týden.
Bude to zase krásná tečka za prázdninami, můžete se připojit.
Děkujeme všem vedoucím, kteří se na příměstských i pobytových táborech podíleli, připravovali
program, předávali zkušenosti, bavili děti a bavili se s dětmi a vůbec jim věnovali svůj čas. Bylo nás dohromady 31 a dětí na táborech skoro čtyři stovky. Díky!
Nyní už se rozjíždí kroužky, letos jich máme čtyřicet a výběr je pestrý. Ostatně i to ocenila Česká
školní inspekce, která Letokruh navštívila v dubnu a ohodnotila naši práci. (Inspekční zpráva je k přečtení na našem webu.) Děkujeme za to, dál se budeme snažit dělat dobře zájmové vzdělávání i prevenci sociálně-patologických jevů. Což zní velmi odborně, ale je to vlastně nabízení kvalitních smysluplných aktivit ve volném čase. Na letošní rok máme 2 prioritní cíle: otevřít volnočasový klub a zahájit Evropskou dobrovolnou službu v Letokruhu.
Držte nám palce, těšíme se na vás v kroužcích a na akcích!
Spolu porosteme hravě.
Za Letokruh Ivona Kubíková

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

Základní umělecká škola Letovice
Smíšený pěvecký sbor při ZUŠ Letovice

Cantamus
hledá nové členy, zejména pro obsazení hlasů soprán, tenor a bas.
Zájemci o sborový zpěv, staňte se součástí známého a populárního hudebního tělesa.
Nabízíme smysluplné využití volného času v přátelském kolektivu,
skvělý repertoár, účinkování při různých příležitostech a na různých místech,
soustředění před koncertní sezónou v zajímavých lokalitách.

Zkoušky probíhají každý čtvrtek od 17.15 do 19.00 hodin
v budově ZUŠ Letovice na Masarykově náměstí v Letovicích.
Neváhejte a přijďte mezi nás!
Cantamus Letovice najdete na facebooku jako veřejnou skupinu.

Kontakt:
Mgr. BcA. Veronika Hromková, sbormistryně
veronika.hromek@centrum.cz
+420 775 074 656

100 let od vzniku Československa
První zpráva o vzniku Československé republiky, zaslaná Národním výborem v Praze, dorazila do Letovic na poštovní úřad 28. října 1918 v 10 hodin dopoledne a byla okamžitě předána na obecní úřad.
Zpráva o této významné a radostné události se velmi rychle rozšířila po celém městečku a občané začali vyvěšovat české prapory. V důstojném a sebevědomém chování lidí v prvních chvílích dojemné
události bylo cítit vlastenecké vzrušení a bratrské přátelství. Běžný život našich předků, kteří se museli potýkat s válečnými těžkostmi I. světové války, vypovídá o obrovské odvaze a odhodlání jim čelit.
Odměnou jim byl okamžik, o němž snily již generace před nimi – vznik samostatného československého státu, který na základě demokratických principů zaručoval svým občanům svobodu, ženám
plná práva a ochranu menšin.
Několik let po I. světové válce se v Letovicích začalo jednat o postavení pomníku k uctění padlých
letovických vojáků tak, jak tomu bylo i v dalších městech a obcích tehdejšího Československa. Toho se
ujaly především zdejší legionářské organizace. Pomník navrhl letovický rodák, významný sochař Stanislav Ježek (ředitel slavného Perrinova sochařství ve Francii). Finanční obnos, který byl vybrán veřejnou
sbírkou, však byl věnován na Dětský domov v Boskovicích. K 20. výročí vzniku republiky v roce 1938
byla znovu obnovena snaha postavit tento pomník. Doba ale tomuto projektu nepřála. Že snaha uctít
památku padlých letovických vojáků v I. světové válce neupadla v zapomnění ani po více než devadesáti letech svědčí to, že nynější vedení města Letovice rozhodlo památník zhotovit. Na jeho výstavbě
dle návrhu akad. mal. Jiřího Brtnického se finančně podílelo jak město, tak velkou měrou Ministerstvo
obrany ČR. Krásný žulový pomník, který je umístěn v horní části hřbitova číslo 4., byl slavnostně odhalen 2. října 2012.
Podobnou anabází si prošlo také letovické muzeum, jehož budování má svoji dlouholetou historii.
Již v roce 1913 si Miroslav Dukát (Míra Zlatúš) a Karel Viška, kteří se zabývali historií rodného kraje, pátrali po starých památkách a zaznamenávali staré zvyky a obyčeje, pronajali v Růžové (dnešní Bártově) ulici číslo 90 místnost. Zde zřídili první muzeum, do kterého ukládali nasbírané starožitnosti. Po
vypuknutí I. světové války byl Karel Viška povolán na vojnu, kde 22. 9. 1918 padl jako legionářský důstojník. Miroslav Dukát v průběhu I. světové války muzeum zrušil. Další snaha o vybudování muzea se
datuje 1. září 1931, kdy si město pronajalo na náměstí v domě číslo 158 dvě místnosti (nájem hradil
letovický rodák velkoobchodník Hubert Lamplota z Brna), do kterých začal Emanuel Janoušek (ředitel
Masarykovy školy práce a letovický kronikář) shromažďovat sbírkové předměty. Jeho úmrtím v roce
1939 a začátkem II. světové války muzeum zaniklo a většina exponátů byla provizorně umístěna na
půdě tehdejšího městského národního výboru (část dnešní ZUŠ). Při stěhování národního výboru v polovině šedesátých let byla většina exponátů z neznalosti tehdejšího vedení města vyvezena na skládku
komunálního odpadu. Tím vznikla nenahraditelná škoda! Byla zachráněna pouze část obrazů a barokní
cechovní lampy. Na základě návrhu současného vedení města v roce 2012 vzniklo letovické muzeum
uvolněním části prostor po zrušeném Biskupském gymnáziu v budově bývalé měšťanské školy na ulici
Tyršova. Rada a Zastupitelstvo města Letovice schválilo finance na jejich opravu a základní vybavení.
Slavnostní otevření muzea s expozicí z historie města se konalo 18. května 2018. Muzeum pořádá za
velkého zájmu veřejnosti výstavy z historie i současného dění, přednášky fundovaných autorů a reprezentuje tak město Letovice. Pod odborným vedením PhDr. Antonína Štrofa, CSc., člověka pro věc
zapáleného, muzeum slouží ke spokojenosti našich občanů a návštěvníků ze širokého okolí.
Město Letovice po mnoho let řešilo opravu tzv. Císařské silnice od kruhového objezdu k zámku. V posledních třech letech se provedla náročná sanace opěrných stěn, zpevnění celého silničního tělesa,
oprava kamenného zdiva s vybudováním nového schodiště na Nové Město s nápaditě řešenou odpočinkovou vyhlídkovou terasou s pohledem na město.

Vybudováním muzea, památníku padlým vojákům i vyhlídkové terasy se rozšiřuje letovické kulturní dědictví.
Současné vedení města Letovice se starostou Vladimírem Stejskalem při příležitosti 100 let vzniku
samostatného československého státu 28. října 1918 připomíná naši historii s projevem úcty a vděčnosti našim předkům.
Text: Karel Synek, foto: Petr Švancara

Léto s muzeem
Slavnostním otevřením nové expozice v květnu vyšlo letovické muzeum
vstříc letošní turistické sezóně. Červen ještě zachytil návštěvu jedné třídy
místní ZŠ (tyto návštěvníky vidíme obzvláště rádi a musíme přiznat, že především na ně jsme mysleli při přípravě náplně naší prezentace), a pak začali
do muzea proudit především návštěvníci sezónní – turisté krátkodobí a jen
projíždějící či na krátkém poznávacím pobytu, příbuzní letovických na návštěvě, účastníci v místě pořádaných kurzů i dvě desítky návštěvníků ze
Spojených (Hrabalových Spokojených...) států amerických, kteří byli těmi
asi nejvíc „zdaleka“. Ti všichni přicházeli s nejrůznější představou o muzeu
a kupodivu odcházeli zjevně uspokojeni realitou. Jak ti Letovicka znalí tak
i zmínění Američané, pro které jsme byli zástupci „starého kontinentu“. A to
dost starého – stovky milionů let vývoje regionu doloženého od prvohor
a zkamenělin tehdejších tvorů až po vznik města a kupříkladu uměleckých
výtvorů zde produkovaných. To vše zhlédlo 323 návštěvníků letní sezóny,
která se samozřejmě neomezila jen na provoz expozice. I letní období mělo své přednášky a rovněž
tak prezentace přímo v terénu, které přináší informace přímo do míst, kde jsou nejaktuálnější. Takto
jsme s panem B. Kudou prošli náměstí a historii jeho domů, navštívili jsme archeologický výzkum dávných Svébů u Jevíčka i pevnostní stavby na naší hranici u Králík. A do konce roku nás čekají ještě přednášky věnované událostem spojeným se vznikem republiky (i film o průběhu těchto dní na Moravě),
pověstem našeho kraje a konec roku před Vánoci uzavřeme povídáním o lidových vánočních zvyklostech. Každý si vybere.
Antonín Štrof, Muzeum města Letovice

Sportem ku zdraví v Domově pro seniory v Letovicích
V letních měsících jsme v našem Domově hojně sportovali. I letos se nám ve spolupráci s Letokruhem podařilo zorganizovat společné hry dětí a seniorů. Příměstský tábor pořádaný tímto místním střediskem volného času se v druhém srpnovém týdnu nesl v duchu Cesty kolem světa. Společně jsme
pro děti a seniory namysleli cestu kolem naší zahrady zaměřenou na smysly. U pěti stanovišť jsme procvičili nejen hmat, chuť, čich, sluch a zrak, ale podpořili jsme také spolupráci dětí a seniorů. Společné
dopoledne se neslo v dobré náladě.
Na klání v pétanque jsme v srpnu pozvali uživatele Diakonie. Hosté vytvořili dvě družstva po čtyřech hráčích, stejně jako místní senioři. Systém hry byl každý s každým a jednotlivé hry byly velmi
zajímavé. Téměř vždy šlo o milimetry, takže jsme museli přeměřovat, čí koule je blíž ke košonku. Ve
finále se utkalo družstvo Domova a družstvo Diakonie. Hra byla velice vyrovnaná a všichni byli napnutí, jak to dopadne. Jedním šikovným hodem rozhodla hráčka Diakonie – vítězí hosté. Naštěstí se
všichni přišli hlavně pobavit, takže zaslouženou výhru jsme družstvu Diakonie přáli.
I září jsme začali ve sportovním duchu – pořádali jsme již 6. ročník turnaje domovů pro seniory
v kuželkách. Celkem osm týmů absolvovalo ve dvou kolech čtyři stanoviště různých variant kuželek.
Vyhlášení výsledků se stejně jako v minulých letech zúčastnil i starosta Letovic, pan Vladimír Stejskal.
Společně s panem ředitelem, Ing. Ivo Kubínem, předali ocenění třem nejlepším týmům. Letos se poprvé za celou naši éru pořádání turnaje podařilo loňským vítězům obhájit 1. místo. Naše dřevěná putovní kuželka se tak vrátila na roční hostování do Brna na Věstonickou. Uvidíme příští rok, zda pro ně
bude platit „do třetice všeho dobrého.“
Text a foto: Andrea Knödl

Petanque s Diakonií Letovice

Společné hry dětí a seniorů – sluch

Turnaj v kuželkách

Za zdravím do Rajhradu a Znojma
Letošní krásné zářijové počasí jsme využili k výletu na jižní Moravu. Začali jsme prohlídkou benediktinského kláštera v Rajhradu. Klášter byl založen kolem roku 1045 knížetem Břetislavem. V 18. století byl celý areál kláštera a opatský chrám sv. Petra a Pavla přestavěný podle posledního projektu slavného Jana Blažeje Santiniho Aichla. Procházeli jsme pomalu kostelem a klášterem a dozvěděli jsme se,
jak těžké bylo postavit obrovský areál v bažinách a jak těžké je ho opravovat a udržovat dnes. Benediktýni se o to snaží všemi silami, aby mohli důstojně oslavit tisíc let od založení kláštera. Obdivovali jsme
krásné květiny a mladé pávy v rajské zahradě. Památník písemnictví je druhou největší knihovnou na
Moravě, mohli jsme si prohlédnout kopie modlitebních knih brněnských benediktinek, které byly ručně psané na pergamenu. Originály nejdražších knih jsou uloženy v trezorové komoře. K vidění je zde
unikátní globus a sloupkové hodiny.
Po obědě jsme pokračovali do Znojma, měli jsme povolený vjezd autobusu na Horní náměstí, mohli
jsme se projít po náměstích a kolem chrámu sv. Mikuláše jsme došli na návrší znojemského hradu.
Začali jsme prohlídkou Muzea pivovarnictví v bývalém pivovaru Hostan, z něho už bohužel existuje jen
hala varny s udržovanými měděnými kotli. Provázela nás paní Štítarská, její výklad o vaření piva a historii pivovaru byl opravdu jako malé divadelní představení. Škoda, že pivo se tu už nikdy vařit nebude,
protože cizí firma pivovar cíleně zlikvidovala. Pokračovali jsme kolem znojemské rotundy sv. Kateřiny
na vyhlídku na celé Znojmo a k zámku. Současné expozice na zámku ve Znojmě jsou také velice zajímavé – ucelené soubory nábytku, zbraní, obrazů a keramiky. Na konci prohlídky jsme mohli vidět kopie maleb z rotundy sv. Kateřiny.
Prožili jsme krásný slunečný den v pohodě a klidu, ve společnosti dobrých přátel a dobrých lidí
z jihu Moravy. To všechno přispělo k utužení naší fyzické a duševní kondice.
Poděkování patří našemu předsedovi Bořivoji Rašovskému za perfektní přípravu zájezdu, firmě
Dopaz za zajištění dopravy a milého řidiče, který nás celý den bezpečně vozil, a všem průvodcům za
obsáhlý a poučný výklad. Akce se konala za finanční podpory Jihomoravského kraje.
Text a foto za Nové sdružení zdravotně postižených Ing. Jaroslava Konůpková

Páni z Hardeka a Letovice
Rod pánů z Hardeka (podle hradu Hardegg v Dolních Rakousích) se usazuje na letovickém panství
roku 1544, a to koupí hrabětem Kryštofem z Hardeka od dosavadního držitele Kryštofa z Boskovic.
Zde je nutno se zmínit o tom, že právě na počátku jejich panování v roce 1548 bylo poprvé použito
dvou zkřížených ostrví na obecní pečeti. Jak známo, tento znak se používá dodnes.
Hardekové byli přívrženci luteránské konfese. Po podpisu Augsburského míru v roce 1555 mezi
císařem a protestantskými stavy začali přijatou zásadu cuius regio, eius religio – koho země toho víra
– uplatňovat v praxi na zdejším panství. Stalo se tak ovšem v rozporu se statusem quo v českých zemích, kde tento princip neplatil. Kutnohorský náboženský mír z roku 1485 zaručoval všem vyznávat
svobodně jakoukoliv konfesi.
Po hraběti Kryštofovi zdědil Letovice Wolf Dětřich z Hardeka roku 1558, avšak brzy na to za šest roků umírá a nastupuje jeho bratr Jan Fridrich. Za něj byly provedeny úpravy interiéru hradu, zesílení
opevnění se dvěma prstenci příkopů a dostavba opevněného předhradí. Po jeho smrti v roce 1580 se
stává držitelem syn Wolfův hrabě Jan. Ten nařídil v dochované listině z roku 1589, jako horlivý luterán,
farářům na svém panství v duchu reformace pravidelné schůzky a náboženské vzdělávání. Za něho
existovalo v Letovicích literátské bratrstvo pěstující duchovní protestantský zpěv.
Poslední držitelkou Letovic z tohoto rodu byla hraběnka Regina Juliana, dcera Janova, jenž se roku
1613 provdala za hraběte Jindřicha Václava z Thurnu, čímž tímto okamžikem přešlo celé panství na
rod manžela pocházejícího ze severní Itálie, posléze poněmčeného. Za zmínku stojí fakt, že strýcem
Jindřicha Václava byla vůdčí postava českého stavovského povstání v letech 1618 – 1620 hrabě Jindřich Matyáš z Thurnu.
Hmatatelnou památkou na rod Hardeků v Letovicích jsou dodnes umělecky velmi cenné renesanční náhrobní kameny některých členů rodu v místním farním kostele sv. Prokopa, jenž umocňuje
atmosféru těchto sakrálních prostor. Na levé straně presbytáře poutá náležitou pozornost náhrobek
výše zmiňovaného a zde pochovaného Wolfa Dětřicha, který je na něm vytesán v plné rytířské zbroji,
navíc držící v pravé ruce štít s rodinným erbem. Dlužno dodat, že tento náhrobek patří k nejvzácnějším na Moravě. Hned vedle je umístěn další pískovcový náhrobní kámen patřící jeho synovi Jiřímu,
zemřelému v roce 1562 ještě v dětském věku. Naproti sakristii je umístěn cenný podvojný náhrobek
z osmdesátých let šestnáctého století patřící Janu Fridrichovi z Hardeka, který zemřel roku 1580 a je zde i pochován, a jeho manželky Alžběty de Monesis, pocházející
z Kunštátu. V levém výklenku je postava Janova v plné
zbroji a v pravém Alžběta s rukama na prsou sepnutýma
k modlitbě. Tento velký náhrobek, původně široký přes tři
metry, byl v polovině devatenáctého století při přestavbě
v levé polovině poničen a tím zúžen, ale i tak zůstává po
náhrobku Zástřizlů v kostele sv. Jakuba v Boskovicích druhým největším v našem regionu. Poslední dva menší hardekovské náhrobky jsou osazeny pod kruchtou farního
kostela.
Závěrem je vhodné zdůraznit, že všechny náhrobní kameny Hardeků osazené v letovickém kostele sv. Prokopa
jsou dílem jediného autora, a to sochaře Jana Milíče, což
Erb městečka Letovice na kachli
se
dozvídáme díky autorskému značení a přesnému daze 16. – 17. století,
tování.
Text: Jaroslav Hejl, foto archiv MKS Letovice
původně erb rodu Ronovců

Letovice před osmdesáti lety
Koncem roku 1938 obdrželo kino Orel Letovice stálou licenci na provoz kina v Letovicích. Dříve to
byl jen komisní provoz – omezený provoz.
Promítalo se v tělocvičně, odkud muselo být před tím odklizeno cvičební nářadí (dnešní horní sál
kulturního domu).
Karel Hoder st.
Pozn.: V roce 2019 připravujeme v KD Letovice výstavu filmových plakátů, a to s laskavým svolením
a zápůjčkou plakátů pana Karla Hodera st.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

Prázdninová soutěž ve sběru druhotných surovin
Během letních prázdnin probíhala soutěž pro školáky mladších 18 let ve sběru papíru a PET lahví
pořádaná letovickou firmou, zabývající se výkupem druhotných surovin, Remat Letovice, s.r.o. Do
soutěže se zapojily desítky soutěžících, díky kterým se vytřídilo, zrecyklovalo a následně znovu využilo více než 10 tun materiálu. Každé vytříděné kilo druhotné suroviny, které je odevzdáno na správné
místo, je díky tomu finančně zhodnoceno a využito ve výrobě dalších produktů.
Pevně věřím, že i díky soutěži se povedlo školákům usadit pevný základ v třídění druhotných surovin a uvědomění si vážnosti tohoto tématu.
Výhercům gratulujeme a těšíme se, že ve třídění odpadu budou pokračovat i nadále a své zkušenosti předají spolužákům, kamarádům a třeba i některým dospělým.
Za Remat Letovice, s.r.o. Petr Stria – manager

Jak si zařídit třídění odpadů doma?
Třídění odpadu se už stalo samozřejmostí pro bezmála 73% obyvatel České republiky. Každý z nás ročně vytřídí v průměru 60 kg papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Jen loni se díky tomu podařilo zachránit 28 km2 přírody. Jen pro představu – recyklací papíru se loni ušetřilo 2 174 322 stromů.
Chcete i vy přispět k ochraně krajiny a přírody? Třiďte odpad. Nebo už třídíte, ale překáží vám neuspořádaný stoh z novin, prázdných PET lahví a sklenic od vína? Nezoufejte. Chce to jen vymyslet systém,
který bude přehledný, jednoduchý a v souladu s vašimi prostorovými možnostmi a životním stylem.

1. TIP
Pro začátek Vám poslouží několik použitých krabic, např. od
nových domácích spotřebičů. Také v obchodech seženete
přepravní krabice třeba od piškotů či oplatek, které Vám určitě na požádání dají. Ty si můžete popsat barevným popisovačem nebo si je označit samolepkou, kterou si můžete
zdarma vyzvednout v Turistickém informačním centru Letovice, Tyršova 2, Letovice.

2. TIP
Stejnou službu, jako papírové krabice, udělá i trojice použitých plastových tašek, ve kterých jste si přinesli nákup z obchodu. Pokud máte více prostoru a můžete tříděný odpad déle střádat, pak se nabízejí igelitové pytle na odpad, které buď popíšete fixem, polepíte nebo si rovnou pořídíte pytle v barvách, na které jste zvyklí z kontejnerů na třídění.

3. TIP
Moderním řešením jsou pak barevné tašky na třídění odpadu, které distribuuje i společnost EKOKOM, a.s. Tašky jsou spojené suchým zipem, takže je možné jejich obsah jednotlivě vytřídit. Podobné
tašky lze ale zakoupit i v obchodě nebo na internetu. Pokud pak můžete do třídících nádob více investovat, můžete už si dnes poříditi moderní koše na třídění, které jsou zabudované v kuchyňské lince.
Možností je celá řada a každý to má u sebe doma zařízené jinak, tak, jak mu to nejvíce vyhovuje.
Více informací o třídění a recyklaci odpadů najdete na stránkách www.jaktridit.cz
Ve spolupráci s městem Letovice Ing. Milan Hroudný, regionální manažer,
Oddělení regionálního provozu, EKO-KOM, a. s.

Dobrovolní hasiči roku 2018
Naše jednotka SDH Letovice se v letošním roce dostala do finále ankety „Jednotka dobrovolných
hasičů roku 2018” za oblast Jižní Morava se zásahem záchrany osoby z vodní hladiny. Tímto
bychom chtěli poprosit, kdo má zájem ocenit činnost naší jednotky, aby přispěl hlasem v anketě.
Pro hlasování je nutné dát hlas v každé kategorii na http://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/
Moc děkujeme.
HASIČI LETOVICE

Podzim na říjnové hvězdné obloze
Měsíc říjen je skutečně celý ponořen do podzimního ročního období, a tak i podle této skutečnosti
naše oči pozorují podzimní hvězdnou oblohu, a tedy souhvězdí podzimu. Z nich nelze vynechat tři
významná souhvězdí, dobře viditelná, což jsou souhvězdí Pegase, Andromedy a Ryb. Vedle nich se
„krčí“ malá souhvězdí Ještěrky, Koníčka, Delfína, Trojúhelníku. Dají se nalézt pouhýma očima za jasné
podzimní oblohy, i když jsou méně významná. Zaměřme se na jedno z uvedených souhvězdí, a to na
souhvězdí Pegasa. Najdeme jej vysoko nad jižním bodem. Typickým tvarem tohoto souhvězdí je tzv.
Pegasův čtverec. Všimneme si čtyř vrcholů tohoto čtverce, kde najdeme jasné hvězdy souhvězdí Pegasa s názvy Markab, Scheat, Algenib a Sirrah. Za nejjasnější hvězdu souhvězdí je považována hvězda
Sirrah. Má jasnost 2,1 mag a vzdálenost 97 ly. Tato hvězda má jednu zvláštnost. Patří totiž také do sousedního souhvězdí Andromedy, a tak jsou obě souhvězdí těsně spojena. Zajímavým objektem souhvězdí je jasná hvězdokupa M 15. Je od nás vzdálena 33 000 ly a patří mezi nejkrásnější hvězdné útvary
v naší galaxii. Uspořádání nejjasnějších hvězd v souhvězdí Pegasa (tzv. asterismu) napomáhá orientaci
v souhvězdích podzimní oblohy.
Je zajímavé se seznámit s bájí, která se k souhvězdí Pegasa váže. Báje prozrazuje, že bůh Poseidon
svou vlastní mocí vytvořil z krve medúzy, která se řinula z její useknuté hlavy do moře, krásného bílého
koně. Kůň měl název „okřídlený kůň Pegas“. Později bůh Poseidon věnoval koně hrdinnému Belerofontovi, který s ním vykonal mnoho hrdinských činů. Když Belerofont přemohl obludu Chiméru, zachvátila ho pýcha, a tak se chtěl na Pegasovi dostat na Olymp mezi bohy. To rozzlobilo pána Olympu
boha Dia a za trest povolal na Pegasa ovády. Pegas se splašil a jezdce ze sedla shodil. Belerofont poznal, že pýcha předchází pád. Později se Pegas dostal mezi souhvězdí. Název bájného koně pochází od
mořeplavců. Jejich lodě měly totiž na přídích lodí polovinu koně, který je obráceně. Tak totiž námořníci vidí přídě svých lodí z paluby.
Od významného souhvězdí Pegasa přejdeme k naší nejbližší hvězdě. Říjnové Slunce se již dost vzdálilo od světového rovníku, takže pociťujeme jeho slabší záření. Při sledování časových údajů pro východ
a západ Slunce si připomeňme změnu času z letního (SELČ) na čas středoevropský (SEČ). V poslední
říjnovou neděli (28. 10.) se hodiny posunou ve 3:00 SELČ o jednu hodinu zpět. 1. 10. Slunce vyjde
v 7:00 h a zapadne v 18:39 h SELČ. 31. 10. Slunce vyjde v 6:48 h a zapadne v 16:39 h SEČ. Sluneční
azimut klesne z 86° na 69° (o 17°). Den se během října zkrátí o 1 h 48 min. Slunce vstoupí do znamení
Štíra dne 23. 10. ve 13:22 h SELČ.
Na jasné obloze snad každého upoutá přirozená družice Země. Určitě si všimneme fází Měsíce, kterých bude v říjnu pět. Dne 2. 10. ve 12:00 h nastane poslední čtvrt, 9. 10. v 6:00 h je Měsíc v novu. První
čtvrt nastane 16. 10. ve 20:00 h, 24. 10. v 19:00 h úplněk a nakonec 31. 10. v 18:00 h zaznamenáme
ještě poslední čtvrt. Nejblíže Zemi bude Měsíc 6. 10. v 0:00 h (366 367 km), nejdále od Země bude
17. 10. ve 21:00 h (404 267 km) a ještě jednou bude Měsíc v přízemí 31. 10. ve 21:00 h (370 167 km).
V nabídce pro pozorování planet platí, že Merkur a Venuši neuvidíme. Mars (v Kozorohu) lze nalézt
v první polovině noci. Počátkem října velmi nízko nad jihozápadem je Jupiter (ve Vahách), Saturn (ve
Střelci) večer nad jihozápadem. Po celou noc je vidět Uran (v Rybách) a po většinu noci najdeme planetu Neptun (ve Vodnáři).
Na závěr uvedeme některé úkazy na říjnové obloze. Jde hlavně o konjunkce Měsíce a planet: 12. 10.
v 6:00 h s Jupiterem, 15. 10. v 5:00 h se Saturnem,
18. 10. ve 13:00 h s Marsem. Maximum meteorického roje Drakonid nastane dne 9. 10. v 0:00 h. Dne
23. 10. ve 14:00 h bude Uran nejblíže Zemi (2 823,7
milionů km).
Dr. Jaroslav Chloupek
Pegasus

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A ZP SPOLUOBČANY
V ÚTERÝ 2. ŘÍJNA 2018

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V AQUAPARKU KUŘIM
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY
A VÍŘIVÉ KOUPELE
ODJEZD:
14.10 hodin – KOVOŠROT
14.15 hodin – NÁMĚSTÍ
14.20 hodin – BYTOVKY
14.25 hodin – TYLEX
PROGRAM ZAČÍNÁ V 15.30 HODIN
AKCE SE KONÁ ZA PODPORY JMK A V RÁMCI
PROJEKTU „ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO U L. RAŠOVSKÉ
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz
POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s. POŘÁDÁ
V PÁTEK 19. ŘÍJNA 2018
V NEMOCNICI BLANSKO

REHABILITAČNÍ ODPOLEDNE
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ A CVIČENÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA VE VÍŘIVÉM BAZÉNU
- RELAXAČNÍ CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ
VŠE POD VEDENÍM REHABILITAČNÍCH PRACOVNIC

ODJEZD:
14.10 hodin – PRAŽSKÁ
14.15 hodin – NÁMĚSTÍ
14.20 hodin – BYTOVKY
14.25 hodin – TYLEX
AKCE SE KONÁ ZA PODPORY JMK A V RÁMCI
PROJEKTU „ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO U L. RAŠOVSKÉ
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz

OZNÁMENÍ
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
OZNAMUJE, ŽE ZAHÁJÍ

RELAXAČNÍ CVIČENÍ
VE STŘEDU 10. ŘÍJNA V 15.30 hodin
V TĚLOCVIČNĚ ZŠ KOMENSKÉHO
BLIŽŠÍ INFORMACE:
EMA STEHLÍKOVÁ, TEL.: 737 973 625
www.novesdruzeni.cz
POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE, z. s.
srdečně zve své členy

NA ČLENSKOU SCHŮZI
která se koná

ve středu 31. října 2018 ve 14.00 hodin
v MKS – Kulturním domě Letovice

Program členské schůze:
- zahájení
- volba ověřovatele a skrutátora
- stanovení členského příspěvku na rok 2019
- zhodnocení činnosti za uplynulé období
- schválení plánu činnosti
a výběr zájezdů na rok 2019
- schválení finanční zprávy za rok 2018
a rozpočtu na rok 2019
- přihlášky na lázeňský pobyt 2019
- závěr
Po členské schůzi vás čeká kulturní program
Přijďte podpořit další činnost našeho spolku
NA VAŠI HOJNOU ÚČAST SE TĚŠÍ
VÝBOR NSZDP LETOVICE
www.novesdruzenizp.cz

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
říjen 2018
•
3. 10. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Beseda se spisovatelem a cestovatelem
Janem Tomšíčkem.
•
10. 10. 2018 – středa
vlakové nádraží Letovice
Odjezd vlakem do Brna v 7.58 hodin
na výstavu „Alfons Mucha – dva světy“.
Prohlídka výstavy v 10.00 hodin
s průvodcem, cena 250,– Kč.
Pro zájemce procházka
po ústředním hřbitově, kde jsou pochovány
významné osobnosti.
•
17. 10. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Írán – pohled do zákulisí
Cestovatelská beseda.
•
25. 10. 2018 – čtvrtek – 17.15 hodin
náměstí Letovice
Autobusový zájezd do divadla
na výpravný balet „Spící krasavice“
Cena vstupenky 347,– Kč.
Autobusová doprava je dotována JMK.
Informace, přihlášky u paní A. Píglové.
•
31. 10. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Zdravou stravou proti osteoporóze
(doplňky stravy a co o nich nevíme)

Patchwork

Od října 2018 začíná
další ročník kurzů patchworku a šití.
Přidejte se k letovickým šikovným švadlenkám
a přijďte si ušít patchworkovou deku,
polštářek, ubrus, tašky nebo textilní dekorace.
Bližší informace získáte
na telefonním čísle 602 733 568,
na www.evapeshop.cz a www.evape.cz
fb Evape či e-mailu: eschwarzova@seznam.cz
Těším se na naše společné tvoření.
Eva Schwarzová

Osadní výbor a SDH Jasinov
si Vás dovolují pozvat na

Výbor ZO
Českého zahrádkářského svazu Letovice
upozorňuje své členy
a další zájemce o MOŠTOVÁNÍ,
že provoz moštárny na ulici Česká
byl zahájen v sobotu 15. září 2018.
Provozní doba je od 7.30 do 12.00 hodin
každou sobotu do odvolání.
Kontakt:
Emanuel Lepka, mobil: 704 551 410

Sobota 24. listopadu 2018
v 18.00 hodin
Kulturní dum Jasinov
K tanci a poslechu u sklenky vína
zahraje folklorní soubor Lucina.

• Spojenými silami lze měnit věci k lepšímu.
• Chceme kvalitní život ve městě pro všechny
generace
• Jsme připraveni ke spolupráci s Vámi všemi.

KANDIDÁTKA Č.1

BUĎíček
PRO LETOVICE
Vážení spoluobčané,
čtyři roky od posledních voleb do zastupitelstva města utekly jako voda a vy budete mít opět možnost rozhodnout, kdo zasedne ve vedení
našeho města, jaký má program a priority, zda využívá nemalý rozpočet města účelně a hospodárně, zda napomáhá rozvoji Letovic.
Vy budete těmi, kdo vystaví vysvědčení současnému vedení města.
Svým hlasem vyjádříte buď svoji spokojenost se současným stavem,
nebo rozhodnete, že chcete změnu.
Jsme přesvědčeni, že je nutné přestat jen mluvit a slibovat a konečně
začít s nutnými investicemi (opravit náměstí, které by mělo být vizitkou města, budovu ZUŠky, kulturní dům), seniorům finančně ulevit založením služby Senior taxi, podpořit rozvoj sportu, cestovního ruchu
v Letovicích a okolí, atd.
Zastupitelstvo by měly tvořit osobnosti, které mají na prvním místě
především zájem o rozvoj města a spokojenost jeho občanů.
Budeme rádi, když vás zaujme náš volební program a dáte nám svůj hlas.
Přijďte 5. a 6. října 2018 do volebních místností a svým hlasem rozhodněte, kdo povede naše město další 4 roky.
Děkujeme za vaši podporu kandidátům ČSSD na kandidátní listině č. 2.

č. 4 KDU-ČSL

č. 4 KDU-ČSL

č. 4 KDU-ČSL

Vážení občané města Letovice a místních částí.
Čas utekl jak voda a opět stojíme před závažným rozhodnutím. Budeme vybírat, kdo povede naše město
další čtyři roky a bude se snažit zlepšovat život ve městě. Také KDU-ČSL se připojuje k těm, kteří se ucházejí o Vaši pozornost. Nechci Vás zatěžovat množstvím informací, co jsme dokázali a co se budeme snažit
v zastupitelstvu pro nás, občany města, udělat. Volební program KDU-ČSL si budete moci přečíst z letáků.
Protože je kandidátka KDU-ČSL dosti obměněná, chceme, aby se Vám představili někteří kandidáti sami.

Proč kandiduji za KDU-ČSL?
Mgr. František Boček: Ode mě, jako od dlouholetého předsedy KDU-ČSL v Letovicích, snad nelze očekávat něco jiného, ale vážně. Slogan „Klidná síla“ moji stranu snad nejlépe vystihuje. To se mi líbí. Chci
rozhodovat s uvážením, klidně, bez emocí. Zjistit si co nejvíce informací a pak rozhodnout. Poslední dobou jsme byli svědky spíše hádek a bojů. Prosazování ne po diskusi, ale silou. Mojí snahou je lidi spojovat. Neslibuji Vám, že sám něco prosadím nebo zajistím. Jsem si vědom toho, že jen společně dokážeme
věci změnit k lepšímu.
Mgr. Karel Pecháček: Protože KDU-ČSL představuje klidnou sílu ve společnosti. Záleží mi velmi na kulturním životě v Letovicích. Vážím si všech, kdo přispívají ke kulturnímu životu u nás – hudebníků, divadelníků, výtvarníků, tanečníků a dalších. Zaslouží si podporu od města. Nemalé (a zřejmě bezodkladné) investice vyžadují budovy kulturního domu a základní umělecké školy; budovy jsou v zanedbaném stavu.
Mgr. Terezie Havlíčková, DiS.: Protože KDU-ČSL je konzervativní strana postavená na křesťanských
základech a hodnotách, která nazývá věci pravými jmény. Protože slušnost není slabost, lpění na moci
není průbojnost, moudrost není chytráctví. Protože návrat ukradeného není vyrovnání, protože přiznání vlastních chyb souvisí se zodpovědností. Protože směřování k tradici může být změnou k lepšímu.
Protože budoucnost tvoříme teď a tady.
JUDr. Jan Královec: Co mě vedlo k tomu, že se aktivně účastním obecních voleb za KDU-ČSL? Věřím
lidem, kteří jsou nominováni – pro jejich mládí, elán a perspektivu. Je pro mne čest být s nimi v jednom
týmu; nemluvě o hodnotách, které jsou nám všem blízké. Bude mi ctí je v tomto uskupení obhajovat
a podílet se na řešení problémů regionu a města Letovice. A sluší se, abych poděkoval za důvěru, kterou
mně tímto členové KDU-ČSL vyslovili.
Jiří Širůček: Důvod, proč kandiduji je ten, že principy křesťansko-demokratické strany jsou mi nejbližší.
Podle mého mínění má strana za sebou období, kdy byla nejednotná. Nyní mám důvod ji podpořit. Je
jednoduché jen nadávat a nic nedělat.
Mgr. Vilém Heger: Chci, aby měly děti smysluplné a bezpečné vyplnění volného času. Aby mladí lidé
našli seberealizaci, třeba ve skautingu. Aby rodiče s dětmi trávili společně volný čas v přírodě. Bezpečně po Letovicích pěšky, na kole a kolečkových bruslích.
Michal Pelíšek: Chtěl bych, aby se v Letovicích vytvořily podmínky pro dobudování průmyslové zóny.
Tím vytvořit nové pracovní příležitosti pro obyvatele, kteří by zde mohli nejen bydlet, ale také pracovat
a nemuseli by dojíždět do okolních měst.
Bc. Jakub Gabarík: V Letovicích jsem vyrostl a strávil skoro celý dosavadní život, a i když tu zrovna teď
spíše nebývám, tak mi zde na tom záleží. Proto chci tímto podpořit lidi, které znám a o kterých si myslím,
že budou pro zastupitelstvo přínosem.
Ludmila Bartíková, DiS. et DiS.: Proč kandiduji za KDU? Protože věřím Františku Bočkovi. Je to člověk
pevného charakteru a je vždy připravený poskytnout ostatním pomoc, kterou potřebují. Také proto že
chci, aby město, ve kterém jsem se narodila, žilo, prosperovalo a vytvořilo nové příležitosti pro mladé
lidi. Chci dělat otevřenou politiku, která všem občanům přinese prospěch.
O Vaši přízeň se uchází i další kandidáti za KDU-ČSL: Ing. František Širůček, Marcela Nečasová, Zuzana Pecháčková, Hana Bočková, Milada Hladilová, Michael Doskočil, Jitka Pecháčková, Stanislav Dvořáček, Antonín Portl, Ing. Leona Koubková, Ing. Bohumil Kocina, Blanka Skoumalová.

Volební program ODS

č. 5

2018 – 2022

pro Letovice a místní části
1. Investiční rozvoj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

pokračovat v rekonstrukci
západní části Masarykova náměstí
vybudovat chodník na ulici 9. května a od
sportovní haly směrem k vlakovému nádraží
provést rekonstrukci dětského hřiště Mateřské
školy Letovice na ulici Čapkova
zvýšit limit finančních prostředků pro místní
části z 500 000 Kč na 1 000 000 Kč
opravit komunikaci k hasičské zbrojnici
zajistit parkoviště pro kulturní dům
dokončit rekonstrukci chodníků ulic
Pražská a Tyršova
zahájit rekonstrukci budovy
Základní umělecké školy Letovice
provést rekonstrukci komunikací ulic Nerudova,
Mánesova, Boční, Smetanova a U Hájku
podpořit výstavbu nových rodinných
a bytových domů na ulici Komenského,
včetně parkoviště u Základní školy Letovice
provést rekonstrukci hřbitovních cest
a osadit je lavičkami
připravit rekonstrukci budov v zámeckém parku
zavést placené parkovné na Masarykově
náměstí s první hodinou za 1 Kč
zpevnit komunikaci v ulici Krátká

2. Letovice – chytré město
•
•
•
•

rozšířit wifi na Masarykově náměstí
zajistit možnost nabíjení elektrokol a telefonů
na Masarykově náměstí
iniciovat vznik informativních mobilních aplikací
k pamětihodnostem města a místních částí
rozšířit prezentaci města na sociálních sítích

3. Sociální oblast
•
•
•
•

pokračovat ve spolupráci s úřadem práce
podpořit kluby matek s dětmi a seniory
zajistit výstavbu startovacích bytů pro mladé
rodiny v nové bytové výstavbě
dořešit majetkové vztahy mezi městem
a nájemníky městských bytů

5. Zaměstnanost
•
•
•
•

podporovat místní podnikatele a živnostníky
podporovat rozvoj průmyslové zóny
podporovat vznik obchodního centra
za Českobratrskou ulicí
podporovat dobrovolnickou činnost občanů

6. Vzdělávání
•
•
•
•

•
•

zpracovat studii na rozšíření budovy
Základní školy Letovice
zlepšovat materiální vybavení základních
a mateřských škol ve městě
podporovat činnost Masarykovy střední školy
Letovice
zlepšovat spolupráci se spřátelenými městy
(Chelmno, Kirchlinteln, Slepčany, Köbánya,
Stari Grad)
podpořit zájmovou činnost dětí a mládeže
podpořit vznik naučných stezek

7. Sport
•
•
•
•
•

podporovat sportovní kluby a spolky
podporovat sportovní akce ve městě
a v místních částech
vybudovat cyklostezku Letovice – Písečná,
Skrchov – Zboněk
pokračovat v rekonstrukcích sportovních
a dětských hřišť
podpořit přestavbu bývalého „Isarna“
na sportovně relaxační centrum

8. Životní prostředí
•
•
•
•
•
•

zahájit úpravu zámeckého parku
dle navržené studie
průběžně obnovovat zeleň ve městě
a v místních částech
chránit přírodní prostředí Vodní nádrže Letovice
dbát na pořádek a čistotu ve městě
a v místních částech
zlepšit třídění veškerého odpadu a provést
rekonstrukci kontejnerových míst
obnovit historické aleje ve městě
a v místních částech

4. Bezpečnost

9. Kultura

•

•

•
•
•

zajistit přechod pro chodce na ulici Pražská
u Ledeka, a.s.
podporovat činnost hasičských sborů ve městě
a v místních částech
aktivně podporovat osvětu a prevenci k ochraně
mládeže a seniorů
umístit radar pro snížení rychlosti v místní části
Zboněk

•
•
•
•

podporovat kulturní akce ve městě
a v místních částech
zahájit rekonstrukci kulturního domu
zvyšovat atraktivnost Muzea města Letovice
propagovat výstavy letovických umělců
a řemeslníků
podporovat spolupráci se Základní uměleckou
školou Letovice

TOP 09, STAN a nezávislí

kandidátka

Rozhovor s Petrem Novotným, lídrem kandidátky TOP 09, STAN a nezávislých

Proč jste se rozhodl kandidovat?
Kandiduji s tím, že se chci zásadně podílet na řízení města. Za tři volební období v zastupitelstvu jsem si udělal přesnou představu, jak řídit město. Ale
také jak ho neřídit. O řešení problémů města by neměly rozhodovat emoce
a osobní spory, ale věcnost a schopnost diskuze. Vždyť rozhodujeme o veřejných prostředcích, které mají posloužit občanům města a město rozvíjet.
A vy osobně jste nějak k rozvoji města přispěl?
Díky naší aktivitě se do Letovic povedlo dostat velké částky nad rámec běžných příjmů rozpočtu. Pro Masarykovu střední školu jsme získali 4 000 000 korun. Stálo nás to s paní ředitelkou Marešovou spoustu vyjednávání, ale nakonec se žádost povedlo
prosadit. S Petrem Striou se nám podařilo z JMK získat cca 1,4 mil Kč na opravu fotbalových kabin.
Dalších 250 000 Kč jde na workoutové hřiště pro Letokruh. Pro Sokol Letovice 350 000 Kč z JMK
a 280 000 Kč z MŠMT. 100 000 Kč pro Elim a stejně tak 100 000 Kč pro Katolickou besedu. Starosta
musí být schopen získat peníze i z jiných zdrojů (kraj, stát, dotační tituly) a ne pracovat jen s těmi,
které plní rozpočet automaticky. Musíte ale neustále jezdit, argumentovat, hledat ty správné dveře,
kde vás nejen vyslechnou, ale díky vaší snaze začnou i jednat.
Jste kandidát na starostu – jaká je tedy vaše představa o řízení města?
Zásadní část práce starosty je připravit kvalitní rozpočet. Cílem ale není vytvářet přebytky, jak je
tomu dnes. Peníze musí sloužit lidem. V Letovicích jsou dodnes místa, třeba tzv. čekáďácké bytovky,
kam se nedostanete po chodníku. Jsou zde budovy – ZUŠka, kulturák, sportovní hala, kde je třeba investovat desítky milionů. A samozřejmě náměstí, které se „vylepšilo“ jen o pár plastových květináčů.
Potom je neodpustitelné, že peníze zůstávají na účtu a vy tyto věci neděláte. Město si postupně vytvořilo gigantický vnitřní dluh, který budeme muset stejně jednou zaplatit.
Tak co by se podle vás mělo dělat lépe?
Přistupovat k rozpočtu aktivněji. V současnosti rozpočet počítá s nereálně malým příjmem a tomu
odpovídá i malé množství připravených akcí. Pak na konci roku zjistíte, že z daní přišlo do rozpočtu
více peněz, ale už z nich nic neuděláte. Rozpočet musí být odvážnější, můžete mít více věcí připravených a dělat je tak, jak se rozpočet postupně plní. A zásadní je maximální snaha o získání financí nad
rámec rozpočtu z jiných zdrojů.
Co dál byste v pozici starosty chtěl změnit?
Ne vše, co se dělo, je automaticky špatně, ale se současným starostou se kromě tvorby rozpočtu
diametrálně rozcházíme také v otázce přístupu k podřízeným. Vezměte si neuvěřitelný počet odchodů zaměstnanců MěÚ – vedoucí finančního odboru, technického odboru, hlavní účetní a další. To se
dříve nedělo a považuji to za velmi špatnou vizitku města. Dobrý vedoucí musí vytvořit i příjemné
pracovní prostředí. Nesouhlasím také se způsobem výběru ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích odborů. Při srovnatelné kvalitě uchazečů bychom měli upřednostnit ty místní. Kromě kvalifikace, zodpovědnosti a vstřícnosti je klíčová znalost prostředí.
Město má rezervy v informovanosti směrem k občanům. Větší podporu by také zasloužila různá
místní sdružení. Hlavně ta, která se snaží oživit dění v Letovicích. A dalo by se pokračovat.
Obligátní otázka na konec – s kým povedete povolební vyjednávání?
Je asi zřejmé, že názorově blíže jsme si se současnou opozicí. Je samozřejmě dobré znát postoje
všech úspěšných stran, ale také je evidentní, že v radě města mohou sedět maximálně 4 subjekty. Na
nich bude ležet hlavní tíha řízení města. Ale to předbíháme. Pro nás je nejdůležitější ve volbách získat
pro vyjednávání co nejlepší pozici. Prostě uspět.

č. 7

Městská rada KSČM Letovice
si Vás dovoluje oslovit v souvislosti s letošními komunálními volbami
do zastupitelstva Města Letovice.
V minulém volebním období za naši stranu byli Vámi zvoleni a pracovali čtyři zastupitelé – Jan Řehoř, člen kontrolního výboru, Mgr. Vlastimil Šimák, předseda sportovní komise, Karel Válek, člen Rady města
Letovice a Ing. Jaroslava Konůpková, předsedkyně finančního výboru.
Ostatní naši kandidáti pracovali v komisích Rady města Letovice. Posuďte sami jejich práci v zastupitelstvu a komisích. Volební program pouze
nastiňuje potřeby města a jeho obyvatel. Více než slibovat je nutné se
aktivně podílet na řešení problémů. Komunální politiku je důležité vést
ve smyslu korektnosti a spolupráce mezi poslanci bez ohledu na politické strany ku prospěchu všech občanů města.
Proto prosím přijďte všichni k volbám! Volte pokud možno celou
naši kandidátku.
Děkujeme všem občanům, kteří chtějí ve volbách odevzdat svůj
hlas našim kandidátům a hodlají podporovat náš volební program.
kandidáti za KSČM Letovice

Město Letovice, kde chceme spokojeně žít.

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
6. 10.

MUDr. Havlová

Blansko, Pražská 1b

721 425 074

7. 10.

MUDr. Hepp

Rájec, Šafranice 101

516 434 055

13. 10.

MUDr. Hosová

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

14. 10.

MUDr. Hošáková

Adamov, U Kostela 4

516 446 428

20. 10.

MUDr. Láníková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456

21. 10.

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

27. 10.

MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

28. 10.

MDDr. Janáč

Boskovice, Lidická 10

537 021 289

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. 10. MUDr. Striová
12. 10. MUDr. Kratochvílová

Nepřítomnost Zastupuje
MUDr. Hniličková
5. 10.

19. 10. MUDr. Přichystalová
29. – 30. 10.

26. 10. MUDr. Hniličková

MUDr. Petra Janováčová
Boskovice
MUDr. Petra Janováčová
Boskovice

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

MĚSTO LETOVICE

MĚSTO LETOVICE

zajistilo na

zajistilo na

in
pro občany města Letovice a místních částí

in
pro občany města Letovice a místních částí

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

Termíny dalšího plavání:
20. října 2018 / 13.30 – 15.00 hodin
3. listopadu 2018 / 13.30 – 15.00 hodin
1. prosince 2018 / 13.30 – 15.00 hodin
15. prosince 2018 / 13.30 – 15.00 hodin
29. prosince 2018 / 13.30 – 15.00 hodin

Teplé září – říjen se mračí.
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Říjen a březen rovné jsou ve všem.

Myšlenka dne
Kritika bez lásky je meč, který jen zdánlivě mrzačí druhé,
ve skutečnosti však mrzačí vlastní srdce.
Christian Morgenstern

Koupím

Sečení
a mulčování trávy

lesní pozemky v okolí Letovic.
I vytěžené nebo napadené kůrovcem.

tel.: 608 065 337

e-mail: zbynek.safranek@seznam.cz

Tel.: 603 179 213

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

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.: 723 290 761

tel.: 733 110 863 Ing. Bronislav Lebiš
tel.: 605 830 328 Ing. Zdeněk Lebiš

Hledám ke koupi

TOMÁŠ PANČÍK

dům v Letovicích
nebo v blízkém okolí.

Na Vyhlídce 11, Letovice

Tel.: 735 047 955

Koupím
byt 2+1 nebo 3+1.
Tel.: 735 091 541

SERVIS A OPRAVA
PLYNOVÝCH KOTLŮ
pancik@servis-pancik.cz
www.servis-pancik.cz
mobil: 724 192 624

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, Ing. Jaroslava Konůpková, Kateřina Pražáková, Karel Synek, Petr Švancara, Ing. Marek Chládek, Květa Felklová.
Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice 26. 9. 2018 č. 10/2018. 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. 11/2018 bude 12. 10. 2018. Fotografie: archiv redakce.
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OSTROVY

Edice: OBRAZY Z CEST

POBŘEŽÍ

Unikátní výstava velkoplošných fotoobrazů

OSTROVY STaEDOMO`Í

EVROPSKÁ POBaEŽÍ

KANÁRSKÉ OSTROVY

BLÍZKÝ ATLANTIK

12. - 31. 10. 2018
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY 12. 10. v 18 hod.
Městské kulturní středisko Letovice
Nová 71/1, 679 61 Letovice, okres Blansko
www.informuji.cz / www.obrazyzcest.cz

