září 2018

3. října 2018

100,– Kč

Kytarový koncert
Miloš Pernica – kytara a hosté:
Zuzana Pernicová – kytara a Karolína Pytelová – flétna

14. listopadu 2018

100,– Kč

Klavírní pralinky
Matyáš Novák – klavír

9. ledna 2019

150,– Kč

Novoroční koncert s přípitkem starosty
Moravské klavírní trio a operní hosté
Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle
Miroslav Zicha – violoncello

13. března 2019

120,– Kč

Úklona klasikům („Jak se hladí duše“ Františka Novotného)
Dr. František Novotný – mluvené slovo
Pražské smyčcové duo
(doc. Mgr. Miloš Černý – housle a Mgr. Eva Šašinková – kontrabas)

10. dubna 2019

100,– Kč

Z Čech do světa
Dr. Miloš Schnierer – klavír
Karolína Žmolíková – soprán + tenor (v jednání)

15. května 2019

100,– Kč

TRIA LIGNA
Aleš Tvrdík – klarinet, Kateřina Trumpešová – hoboj
Adam Plšek – fagot

Všechny koncerty se konají
v sále MKS Letovice od 18.30 hodin
Cena přenosné abonentky: 500,– Kč / osoba,

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci červenci oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Kolář Karel
Richterová Růžena
Popelková Růžena
Strážnická Margita
Měšťan Stanislav
Culíková Marie
Hönig Zdeněk
Vránová Marie
Hrdlička Jiří
Stránský Otto
Sršňová Jana
Petrová Anna
Chladilová Marie
Palánová Eliška
Topolář Ladislav

Novák Josef
Bednář Alois
Striová Božena
Přikrylová Božena
Mejstřík Jan
Havránková Magdalena
Portlová Libuše
Prudilová Marie
Šedová Bohumila
Bělehrádková Marie
Koutková Marie
Koníčková Marie
Prchalová Františka
Hájek Vítězslav
Hejlová Božena

Kavanová Zdenka
Soudková Bohuslava
Vrána Milan
Čížková Anna
Dražil Miroslav
Dokoupil Miloslav
Sedláková Marie
Krejsa Miloslav
Vlková Jaroslava
Václavková Zdenka
Korcová Dáša
Jagoš Milan
Doskočil František
Burkoňová Olga

V měsíci červenci oslavili – ZLATOU SVATBU – paní Libuše a pan Ladislav Pfefrovi z Třebětína. Při této
příležitosti se dostavili do obřadní síně, kde za přítomnosti pana Vladimíra Stejskala – starosty města,
paní Anežky Ježové – předsedkyně SPOZ, paní Jindřišky Volšanové – matrikářky, syna Ladislava, dcery
Ivany, tří vnoučat a dalších přátel, si slavnostně připomněli manželský slib, který si dali před 50 lety.
Srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Dokoupilová Marie, Na Čtvrtkách, ve věku 68 let
Janíková Marie, Meziříčko, ve věku 90 let
Dvořáčková Věra, J. Haška, ve věku 89 let

Čest jejich památce!

Poděkování
Děkujeme panu starostovi Vladimírovi, matrikářce Jindřišce, Anežce ze Sboru pro občanské záležitosti, hudebníkům a své rodině: synovi Laďovi, dceři Ivance s přítelem Radkem, vnoučatům Ladíkovi, Adélce a Míšovi, za krásné uspořádání naší zlaté svatby.
Libuše a Ladislav Pfefrovi

OKÉNKO STAROSTY
Ač se tomu nechce věřit, je tu konec prázdnin. Milovníci tepla a koupání si jistě přišli na své. Houbaři, zemědělci a vodáci asi moc spokojeni
nejsou. Ale větru a dešti neporučíme, snad už konečně zaprší a zlepší se
problémy s vodou. Chtěl bych poděkovat všem, kteří k tomuto závažnému
problému přistupují zodpovědně a opravdu s vodou šetří a případně se
o pitnou vodu dělí i se sousedy. Předpovědi počasí však nejsou moc optimistické.
Se začátkem školního roku se zvýší provoz a pohyb dětí kolem škol. Jako již každoročně vyzývám
řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti kolem škol, abychom ještě více nepřispěli ke stále narůstajícím
statistikám nehodovosti. Všem školákům, studentům a hlavně prvňáčkům přeji radostné vykročení
za dalším získáváním vědomostí. Učitelům pak přeji samé hodné žáky a pevné nervy v jejich náročné
práci.
Určitě si každý uvědomuje blížící se komunální volby. Chtěl bych vyzvat všechny politické strany
a uskupení v našem městě ke korektnímu a slušnému vedení volební kampaně. Většina kandidujících
ukázala během minulého období, co je jejich cílem, co lze od nich očekávat a kampaň je tedy jen připomenutím jejich dosavadní činnosti a představením nových volebních programů, často mnohdy
i pouhých slibů. Ostatní už je na voličích, jak karty zamíchají a rozdají. Přál bych městu a jeho občanům, aby voliči vybrali dobře a pod nově zvoleným zastupitelstvem vše jen a jen vzkvétalo. To už je na
voličích, jak posoudí jednotlivé volební programy a sliby.
Takže závěrem, vzhůru do školy, vzhůru směrem ke komunálním volbám a hlavně víte co, vždy
s úsměvem.
Vladimír Stejskal, starosta města

Starosta města Letovice
svolává na čtvrtek 6. září 2018 v 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích
23. veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 7. června do 6. září 2018
Dispozice s majetkem města
Hospodaření města za I. pololetí roku 2018
Různé
Diskuse
Závěr
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 31. 7. 2018 projednala body dle následujícího programu:
1. MKS – hospodaření za II. čtvrtletí 2018
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Hospodaření města Letovice za I. – VI. / 2018
7. Dotační program města Letovice 2019
8. Konkurzní řízení na ředitele ZŠ Letovice – složení komise
9. Plán schůzí rady města a zastupitelstva města na 2. pololetí roku 2018
10. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
11. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 13. 8. 2018 projednalo body dle následujícího
programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Dispozice s majetkem města
3. Různé
4. Diskuse
5. Závěr
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

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

PRÁVO VOLIT – dle §4 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, v platném znění:
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
Ve volbách do zastupitelstev obcí NELZE volit na voličský průkaz.
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).
Vladimír Stejskal, starosta města

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
(16. – 22. 9. 2018 Letovice)

Hlavní motto letošního Evropského týdne mobility je „Kombinuj a jeď!“
Město Letovice se svými partnery připravují na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Letovice řadu
akcí, které svým obsahem přispívají k naplnění významu těchto dnů a vyzývají k aktivnímu přístupu
občanů ve spojení s občanskými sdruženími ve městě:
Pondělí 17. září
Městská policie ve spolupráci s Komisí PZM a MA21 uspořádá v tento den dopravně bezpečnostní
akci pro všechny 3 mateřské školy v Letovicích. Děti předškolního věku budou seznámeny s pravidly
chování na komunikacích, při přecházení přechodu pro chodce a budou upozorňovány na to, že se
musejí při přecházení neustále rozhlížet.
Úterý 18. září
„Kolečkiáda – závod zručnosti“ – v uzavřené části Masarykova náměstí před radnicí proběhne od
16.00 hodin kolečkiáda – závod zručnosti. Tuto akci pořádá Letokruh Letovice ve spolupráci s městem
Letovice.
„Ve městě bez mého auta“ – bude uzavřena část Masarykova náměstí (cyklistický závod zručnosti),
na tento den bude směřována kampaň vyzývající k omezení vjezdu do centra města, k omezení parkování v centru města, k omezení jízd služebními vozidly a ke zvolení alespoň v tento den dopravy šetrnější k životnímu prostředí (veřejnou, pěší, cyklodopravu).
Středa 19. září
„Běh zámeckým parkem“
Město Letovice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Letovice, Základní školou Letovice, Komisí PZM a MA21 a Fan-clubem „BOP Křetínka“ pořádá v areálu zámeckého parku tradiční závod pro děti školního a předškolního věku. Začátek v 15.00 hodin (prezentace od 14.00 hodin). Pro
závodníky jsou připraveny zajímavé ceny.
Čtvrtek 20. září
„Jezdíme s úsměvem“
Město Letovice ve spolupráci se Základní školou Letovice a Policií ČR uspořádají dopravně bezpečnostní akci zaměřenou na kontrolu vozidel projíždějících v ranních hodinách Letovicemi. Pozornost
bude zaměřena zejména na dodržování povolené rychlosti v obci, nebo požití alkoholu před jízdou.
Řidiči následně obdrží hodnocení a písemné osvědčení s informací o ETM a EDBA.
„Dopravně bezpečnostní seminář“
Pro žáky II. stupně Základní školy Letovice se uskuteční seminář k bezpečnosti silničního provozu.
Pátek 21. září
„Drakiáda 2018“
Letecký klub Letovice ve spolupráci s městem Letovice uspořádá pro všechny děti bez rozdílu věku
tradiční drakiádu. Akce proběhne od 16.00 hodin v areálu letiště Leteckého klubu Letovice.
Sobota 22. září
„Na kole k baboleckým lípám“
Město Letovice, Komise Projektu Zdravé město a Místní agendy 21 pořádá cyklistický výlet „Na kole
k baboleckým lípám“. Sraz účastníků v 9.30 hodin na Masarykově náměstí, před městským úřadem.
Trasa: Kladoruby, Kochov, Novičí, Babolky. Účastníci obdrží odměnu a menší občerstvení.

Neděle 23. září
„Pěšky ke starým mlýnům a keramičce“
Město Letovice, Komise Projektu Zdravé město a Místní agendy 21 pro příznivce pěší turistiky všech
věkových kategorií pořádá pěší výlet po stopách bývalých mlýnů v Letovicích a k bývalé keramické
továrně Josefa Mrázka. Sraz účastníků je v 13.00 hodin před Městským úřadem v Letovicích.
Z důvodu kolize s jinými akcemi v den 16. září je výlet pořádán v tento termín.
Evropský den bez aut (EDBA) iniciovala Evropská komise v roce 2000 a od té doby patří k významným
dnům Evropy v ochraně životního prostředí. V roce 2002 byl rozšířen na celotýdenní kampaň s názvem Evropský týden mobility (ETM) probíhající od 16. do 22. září.
Bližší informace o plánovaných akcích budou upřesněny na plakátech a na webových stránkách
www.letovice.net.
Akce finančně podpoří Jihomoravský kraj
Ivana Květenská, koordinátorka
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.
Od 15.00 hodin proběhne teoreticko-praktická přednáška s paní Marií Štemberovou DiS.
Bližší informace o akci budou upřesněny na plakátech a na webových stránkách:
www.letovice.net – sekce zdravé město.

Září svým názvem mate, neříká se mu tak kvůli zářícímu slunci, jak si mnozí myslí.
Souvisí, stejně jako nadcházející měsíc, s říjí vysoké zvěře. Někdy totiž říje začíná již v září,
o daném zvířeti můžete říci, že občas „zaříjí“.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
Na svatého Václava mráz nastává.
Svatý Václav zavírá zem.

Myšlenka dne
Ženy jsou jako moderní obrazy.
Budete-li jim chtít rozumět, nikdy si jich neužijete.
Freddie Mercury

Děkujeme
Sběru podpisů do petičních archů, jak nám ukládá volební zákon, věnovali přátelé a příznivci Občanské iniciativy téměř celý měsíc červenec. Nashromáždit přibližně pětistovku podpisů, abychom se
mohli říjnových komunálních voleb v našem městě vůbec zúčastnit, nebylo jednoduché. Do soutěže
o Vaše hlasy jdeme od roku 2006 již počtvrté. A tak děkujeme i touto cestou všem, kteří se nebáli
a svým podpisem umožnili i tentokrát rozšířit nabídku volebních stran v Letovicích právě o Občanskou
iniciativu.
Radek Procházka

Vážení občané.
Jistě jste již zaznamenali zprávu, že na začátek října letošního roku jsou vyhlášeny volby do zastupitelstev měst a obcí. Jedná se o jedinečnou možnost ovlivnit dění ve Vašem městě, a to opravdu
demokraticky. Mnozí z nás si pamatují doby, kdy volby byly pouhou formalitou pro okolní svět. Nyní
je tomu jinak.
Říjnové volby jsou, podle mého názoru, ty nejdemokratičtější, protože máme možnost volit jednotlivce. Na rozdíl od ostatních druhů voleb, pomíjím volby prezidentské, nevolíme strany jako celek,
ale můžeme se rozhodnout a takzvaně „vyzobávat“ jednotlivce z jakékoliv kandidátky, která je uvedena na volebním lístku. Nechci popisovat, jak volit. To je uvedeno a podrobně popsáno v každé obálce
s volebními lístky. Pouze chci poukázat na výhody takovéhoto systému voleb. Ve straně A znám pana X
a ve straně B paní Y. Jsou to lidé, na které je spolehnutí a klidně je mohu označit na volebním lístku,
aniž bych hleděl na jejich pořadí na kandidátce. Tímto chci naznačit, že odpadá jedna z odpovědí, proč
někteří spoluobčané nejdou k volbám: „Vždyť tam nikoho neznám.“ Nabídka je pestrá a jistě si každý
vybere. Větším problémem je další výtka, která velice často zaznívala po minulých komunálních volbách: „Je úplně jedno, koho volím, protože oni se tam pak dohodnou a udělají si to, jak budou chtít.“
To je bohužel slabost každých voleb, že nevyhraje jedna strana nebo hnutí a musí se domluvit s dalšími
a také se domluvit na obsazení funkcí.
Dovolím si ještě jednu poznámku.
Odborníci se shodují, že jak volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tak volby prezidentské
v letošním roce negativně ovlivnily zprávy vzbuzující strach. Strach z migrantů, strach z Ruska, strach
z Evropské unie, nebo strach ze změny. Ano, vzbuzování strachu zaznívalo před každými volbami silně, a tak se mi zdá, že podobná strach nahánějící témata začínají zaznívat i v Letovicích. Na několika
oficiálních i neoficiálních městských akcích zazněla informace z úst vysoce postavených zástupců města: „Po nás přijdou mladší a dravější, pak se budete divit.“ Také ve zpravodaji města se najednou vynořily informace, jak se rozmohlo řádění vandalů v Letovicích. Co na to říci. Řádění vandalů bylo v Letovicích vždy. Tomu se asi nevyhne žádné místo a nemám pocit, že by se stupňovalo. No a co ti mladší
a dravější? Myslím, že z nich může mít strach pouze ten, kdo je zalezlý ve své ulitě a považuje pouze
svůj názor za nejlepší a odmítá dialog ostatních.
Žádám Vás, vážení občané města Letovice, přijďte v říjnu k volbám a přeji Vám šťastnou ruku, abyste
zvolili zastupitele, kteří budou schopni se domluvit na spolupráci pro blaho občanů. Snad přestanou
ony žabomyší války a všichni společně budou, pokud si mohu vypůjčit příměr ze sportu, „kopat“ za
jeden tým, za tým města Letovice.
Mgr. František Boček, zastupitel za KDU-ČSL

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 září jsme pro Vás připravili:
Vycházka s PhDr. Antonínem Štrofem, CSc.

Archeologická vycházka v Jevíčku
Neděle 2. září 2018 ve 14.30 hodin
Sraz v Jevíčku na Palackého náměstí u sochy
T. G. Masaryka. Doprava na místo po vlastní ose.
Akce se koná pouze za dobrého počasí.
•
Vernisáž výstavy fotografií

Kirchlinteln ve fotografiích
Pátek 14. září 2018 v 18.00 hodin
Výstava potrvá do 30. 9. 2018
•

Běh zámeckým parkem
Středa 19. září 2018 od 14.00 hodin
Zámecký park
•

Jednou hole, jednou na nože
Čtvrtek 20. září 2018 v 19.00 hodin
DS Rájec-Jestřebí
Vstupné: 100,– Kč / 80,– Kč (studenti, důchodci)
•
Autobusový zájezd – Králíky

Opevnění hranice ČSR ve 30. letech 20. století
Sobota 22. září 2018 v 8.00 hodin
(bližší informace na str. 15)
•

Připravujeme:

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
(16. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 11.,
16. 11. – závěrečná lekce)
Úterý 16. října 2018 v 19.00 hodin – zahájení
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
•
Pohádka

Kůzle
Čtvrtek 18. října 2018 v 10.00 hodin
Divadlo Radost Brno
•
Divadlo

Manželské vraždění
Neděle 21. října 2018 v 19.00 hodin
Divadelní soubor Eduarda Vojana Brněnec
Vstupné: 100,– Kč / 80,– Kč (studenti, důchodci)
•
Promítání dokumentárního filmu
s komentářem PhDr. A. Štrofa, CSc.

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

Středa 3. října 2018 v 18.30 hodin

Slavnostní koncert ZUŠ Letovice
s oceněním významných osobností
města Letovice

Vstupné: 100,– Kč / na koncert platí abonentky KPH

Neděle 28. října 2018 v 16.00 hodin

Kytarový koncert – zahajovací koncert KPH

Miloš Pernica a hosté

KULTURNÍ PŘEHLED

KNIHOVNA

Dětské oddělení

Oddělení pro dospělé

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

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

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
+2. 9. 1973 John Ronald Reuel Tolkien
anglický spisovatel, lingvista
a literární historik

+3. 9. 1883 Ivan Sergejevič Turgeněv
ruský prozaik

*9. 9. 1828 Lev Nikolajevič Tolstoj

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

Upozornění!
V pondělí 3. 9. 2018 první školní den
mimořádně otevřeno
od 9.00 do 13.00 hodin!
•

JIŽNÍ MORAVA ČTE – zahájení soutěže
Pište, kreslete a tvořte na téma:
„Moje město, vesnice za 100 let“
Zapojte se! Více informací v knihovně.
•

ruský prozaik, filozof a dramatik

Tvoření v září

*19. 9. 1908 Mika Waltari

Vyrábíme čepičky pro skřítky na motivy knihy
„Putování skřítka Vítka“
•

finský prozaik a dramatik
•

VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY
Výstava v prostorách knihovny
•

Připravujeme na říjen:
BEZLEPKOVĚ
9. 10. 2018 v 17.00 hodin
Přednáška o bezlepkovém vaření
a pečení s ochutnávkou
•

ÍRÁN – pohled do zákulisí
17. 10. 2018 v 17.00 hodin
Cestovatelská beseda v čítárně knihovny

Výstavka knih
„Čteme žlutě“ – výstavky knih
se žlutou obálkou
•

Soutěž „Duhové čtení“
stále úspěšně pokračuje,
ještě se můžete připojit!
•

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

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

KTERÉ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU:

8. září 2018
ZAČÁTKY PROHLÍDEK VE 14.00 A V 15.00 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.

2018

KTERÁ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU:

8. září 2018

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.

2018

KULTURNÍ PŘEHLED

Kirchlinteln v Letovicích
Obec Kirchlinteln, ležící v Dolním Sasku asi 45 km od Brém, je partnerskou obcí města Letovice, se
kterou jsme navázali kontakty v r. 2000 a partnerství stvrdili podpisem smlouvy o partnerství 5. května 2003 na velvyslanectví České republiky ve Spolkové republice Německo, v Berlíně. Od té doby se
uskutečnily vzájemné návštěvy při různých významných událostech u partnerů, výměnné pobyty žáků
základních škol apod. Je snaha rozšiřovat partnerství do dalších oblastí, aby se mohlo zapojit do partnerství co nejvíce občanů. Při loňském setkání evropských partnerů města Letovice při akci „V Evropě
nejsi sám“ v Letovicích starosta města Vladimír Stejskal navrhl například setkání včelařů, hasičů nebo
sportovců. Návrh vyústil v dohodu setkání včelařů v Letovicích ve dnech 13. – 16. září 2018, kdy se
mohou včelaři z Letovic, kteří oslavili loni 110 let od založení spolku, a včelaři z Kirchlintelnu poznat,
vyměnit si zkušenosti, ukázat, jak se chovají včely na Letovicku, a navázat další spolupráci.
Spolu se včelaři přijede skupina amatérských fotografů fotokroužku z kulturního centra Mlýnice
v Brunsbrocku. Na výstavě fotografií v Kulturním domě v Letovicích představí zajímavé pohledy na
Kirchlinteln a jeho místní části. Návštěvníci výstavy mohou poznat krajinu ležící v Gemeinde Kirchlinteln, velice upravených a rázovitých místních částí nacházejících se v mnohotvárné krajině na jihozápadním okraji Lüneburgerských vřesovišť.
Setkání je podpořeno Fondem česko-německé budoucnosti.

Výstava fotografií
„Kirchlinteln ve fotografii“
bude zahájena vernisáží v pátek 14. září 2018 v 18.00 hodin v Kulturním domě v Letovicích.
Bohuslav Kuda

KULTURNÍ PŘEHLED

Informace o autobusovém zájezdu
Opevnění hranice ČSR ve 30. letech 20. století
Datum: sobota 22. 9. 2018
Odjezd z Letovic (od budovy ZUŠ Letovice): 8.00 hodin
Příjezd do Letovic: cca 18.00 hodin
Cíl: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
Harmonogram:
10.00 – návštěva dělostřelecké tvrze „Hůrka“, délka 2 hodiny, hromadné vstupné 80,– Kč/osoba
12.00 – oběd v Králíkách
13.00 – Vojenské muzeum v Králíkách, délka 1 hodina, vstupné 100,– Kč (důchodci 60,– Kč)
14.30 – návštěva pěchotního srubu „U cihelny“, délka 1 hodina, vstupné 60,– Kč
Průvodce: PhDr. Antonín Štrof, CSc.
Cena za dopravu (při obsazení autobusu 49 osobami): 165,– Kč
Zájemce o zájezd uhradí cenu za dopravu předem paní Bc. Janě Zemánkové, tel.: 775 568 303,
v Kulturním domě v Letovicích, nejpozději do 31. 8. 2018.
Pokud se kapacita autobusu nenaplní, zájezd se konat nebude.
Ostatní náklady: vstupy do muzeí a stravování si hradí účastníci zájezdu.
Současně s platbou autobusové dopravy účastník zájezdu vyplní závaznou přihlášku a souhlas
se zpracováním osobních údajů, obojí u paní Bc. Jany Zemánkové. Bližší informace o zájezdu na
tel.: 774 497 437 nebo 608 639 621. Těšíme se na Váš zájem.

Tato akce je věnována 100. výročí od založení Československé republiky.

Městské kulturní středisko Letovice / Kulturní dům

TANEČNÍ KURZY pro začátečníky
Začínáme
v úterý 16. října 2018 v 19.00 hodin
Další lekce budou vždy v úterý od 19.00 do 21.30 hodin:
23. října 2018
30. října 2018
6. listopadu 2018
a páteční závěrečná lekce
16. listopadu 2018 od 19.30 do 24.00 hodin
Tanečními mistry jsou manželé Alena a Jiří Míšenští

Cena kurzovného za pár je 1.400,– Kč
Přihlášky přijímáme do 12. 10. 2018
Bližší informace: tel.: 774 497 437, e-mail: info@mks-letovice.cz

PŘEHLED ZÁŘIJOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

1.

13.00 hodin / Vísecká desítka – 13. ročník běžeckého závodu
Pořádá TJ Sokol Vísky, prezentace závodníků v Agrocentru Ohrada, tel.: 724 023 443
8.00 – 12.00 hodin / Burza a prodejní trh, zámek Letovice, tel.: 728 880 298

2.

14.30 hodin / Archeologická vycházka – Jevíčko s PhDr. A. Štrofem
Sraz ve 14.30 hodin na Palackého náměstí v Jevíčku u sochy T. G. Masaryka
Pořádá Muzeum při MKS Letovice, tel.: 608 639 621, muzeum@mks-letovice.cz

5.

19.00 hodin / Talk Show – Zbigniew Czendlik & Tomáš Sedláček
Kulturní dům Letovice, pořádá PaLetA, www.facebook.com/PaletaLetovice

8.

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

14.

18.00 hodin / Vernisáž výstavy fotografií Kirchlinteln ve fotografiích
Kulturní dům Letovice, pořádá město Letovice, výstava potrvá do 30. 9. 2018

15.

14.00 hodin / Dýňobraní Kladoruby
Akce se koná na výletišti Pod lipami a v knihovně

17.– 23.
20.

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, tel.: 516 482 241
17. 9. – Akce s MŠ
18. 9. – Závod zručnosti
19. 9. – Běh zámeckým parkem, zámecký park Letovice
20. 9. – Jezdíme s úsměvem
21. 9. – Drakiáda, letiště Letovice (Písečná)
22. 9. – Cyklovýlet, sraz před MěÚ Letovice
23. 9. – Pěší výlet – vycházka do okolí Letovic, sraz před MěÚ Letovice

19.00 hodin / Jednou hole, jednou na nože – divadelní hra DS Rájec Jestřebí
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

21.– 23.

Dětský bazárek
MC Veselý Paleček, horní sál KD Letovice, tel.: 607 790 019

22.

8.00 hodin / Opevnění hranice ČSR ve 30. letech 20. století – autobusový zájezd
Odjezd od budovy ZUŠ Letovice v 8.00 hodin do Králík, okres Ústí nad Orlicí
Pořádá muzeum při MKS Letovice, tel.: 608 639 621, muzeum@mks-letovice.cz

28.

Poutní slavnost v klášterním kostele sv. Václava
tel.: 516 474 165

29.

14.30 hodin / 18. ročník slavnosti Baboleckých lip svobody
Letošním tématem je kouzelná země Babolek, pro děti je připraveno vystoupení kouzelníka,
občerstvení, lampiónový průvod, hudba, tanec a slosování o ceny.
Účastníci v maskách obdrží dárek. Obec Babolky, tel.: 776 308 500

29.– 30.

Vísecká pouť
Kostel sv. Michaela ve Vískách, tel.: 724 614 714

Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko,
příspěvková organizace
hledá novou kolegyni / kolegu na pracovní pozici
ŠKOLNÍ ASISTENT
Nástup: 1. 10. 2018
Pracovní úvazek: 0,5
Pracovní poměr na dobu určitou po dobu trvání projektu (2 roky)
Požadavky: kvalifikační předpoklady doložené
• středním vzděláním s maturitou nebo vyšším odborným nebo vysokoškolským a studiem pedagogiky nebo studiem pro asistenty pedagoga
• středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky nebo studiem pro asistenty pedagoga
• středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu asistentů pedagoga
• středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky nebo studiem pro asistenty pedagoga
• základním vzděláním a studiem pro asistenty pedagoga
• středním vzděláním s maturitou a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu zaměřeného na práci s mládeží
• absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu způsobilost k výkonu práce:
- pedagoga volného času (§ 16 zákona o pedagogických pracovnících)
- vychovatele (§ 17 zákona o pedagogických pracovnících)
- zaměstnance, který je výkonným umělcem, výtvarným umělcem nebo který má odbornou
kvalifikaci podle § 10 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících (učitel uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři) nebo § 21 zákona o pedagogických pracovnících (trenér).
Náplní práce je činnost se skupinou dětí za přítomnosti pedagoga, administrativní práce, příprava pomůcek apod.
Zájemci, hlaste se prosím nejpozději do 20. 9. 2018
a přihlášku spolu s životopisem zašlete na adresu:
Eva Pařilová, Mateřská škola, Komenského 671/11, 679 61 Letovice
e-mail: info@msletovice.cz nebo eva.parilova@seznam.cz
tel. kontakt: +420 725 773 114

SVČ Letokruh p. o.
Milí rodiče, milé děti,

přihlašování na kroužky ve školním roce 2018/ 2019
bude spuštěno v úterý 4. 9. 2018 ve 14.00 hodin.
Přihlašovat se můžete elektronicky přes náš web www.svcletovice.cz/mujletokruh, případně
osobně v kanceláři. Seznam kroužků naleznete poslední prázdninový týden na našem webu.
V novém školním roce bude probíhat stavba workoutového hřiště pro děti, mládež i dospělé. Za
pomoc se zprostředkováním individuální dotace od Jihomoravského kraje děkujeme Petru Striovi.
Váš Letokruh

První tréninky taneční skupiny VO CO GOU
ve školním roce 2018/ 2019
Přípravka VCG – čtvrtek 6. září 2018 od 15.00 do 16.30 hodin v tělocvičně, Tyršova ul.
VCG I. – pondělí 3. září 2018 od 14.30 do 16.00 hodin v kulturním domě
VCG II. – pondělí 3. září 2018 od 16.00 do 18.00 hodin v kulturním domě
VCG III. – pátek 7. září 2018 od 17.30 do 19.00 hodin v tělocvičně, Tyršova ul.
VCG IV. – úterý 4. září 2018 od 16.30 do 18.30 hodin v kulturním domě
•

Taneční skupina VO CO GOU Letovice
přijímá malé mažoretky narozené od července 2011 do prosince 2012.
Zápis proběhne
v pátek 7. září 2018 od 16.00 hodin v tělocvičně na Tyršově ulici
(budova vedle ZUŠ Letovice).

Dětská skupina Veselý Malíček
se sídlem na ulici Tyršova 2 v Letovicích,
pořádá

Den otevřených dveří
dne 7. 9. 2018 od 8.00 do 11.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hodin.
Přijďte se podívat na naše prostory,
dozvědět se potřebné informace ohledně provozu a charakteru péče o dítě.
Děti vezměte s sebou.
Budou pro ně přichystány zábavné aktivity s prvky Montessori pedagogiky,
která je pro naši dětskou skupinu specifická.
Pro zájemce se lze, po telefonické domluvě, dohodnout i na jiném termínu,
tel.: 605 831 372.
Tým DS Veselý Malíček

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

Poděkování zaměstnancům Albertu
Touto cestou bych moc ráda ještě jednou poděkovala zaměstnancům prodejny Albert Letovice za
úžasnou péči o mě při mých zdravotních komplikacích.
S úctou Marie Ječná

Oprava kapličky v Meziříčku
Chceme touto cestou poděkovat vedení
města Letovic v čele s p. starostou Vladimírem
Stejskalem, že našlo v rozpočtu potřebné finanční prostředky na opravu věžičky se zvonem na naší kapličce. Tato již byla v havarijním
stavu a hrozilo ukončení pravidelného zvonění
z důvodu narušení statiky věžičky.
Věžička byla celá zrekonstruována včetně
nového měděného oplechování, vnitřek kapličky pak brigádnicky vymalován a proveden
úklid.
Poděkování si zaslouží i pan Pavel Báča – pracovník technické odboru města, který celou rekonstrukci zařizoval, ale i firma pana Tomana,
která ji realizovala.
Děkujeme.
Občané Meziříčka, foto: Alena Špiková

„Brána“ muzea v Letovicích pro Vás otevřena!
Nám všem známá historie – první snaha o vybudování muzea v Letovicích již před sto lety, druhý pokus před druhou světovou válkou
a nyní třetí platný pokus, kterým se konečně město zařadilo mezi lidská centra s hmotnou pamětí. Neboť – co je to muzeum? Je to velká
a utříděná kolekce informací a předmětů, které mají vztah k minulosti nedávné i té opravdu nejvzdálenější. A utříděný výběr z nich předkládá ve své expozici veřejnosti. Muzeum je vlastně taková paměť
určitého místa.
Snaha posledních několika let, obsažená i ve všech volebních programech, vyvrcholila loni v říjnu otevřením muzejní výstavy a následně letos v květnu definitivně stálou expozicí. Ta je velmi příhodně
umístěna v patře krásné secesní budovy dřívější měšťanské školy na
ulici Tyršova čp. 336/2 a je instalována v bývalé „kreslírně“ a přilehlé
chodbě. Hned v úvodu expozice začíná část věnovaná místnímu rodáku Hubertu Lamplotovi, která pak navazuje na stejně rozsáhlou kolekci výstavních exponátů uložených v muzejní místnosti. Expoziční chodba prezentuje také na dvě desítky k městu přidružených
obcí, které jsou samozřejmě rovněž součástí prezentace. Tu doplňuje i partie faksimilií nejstarších listin, týkajících se historie městečka Letovice. Hlavní místnost expozice má rovněž několik výstavních
částí, navzájem propojených regionálně i chronologicky.
Časově nejstarší úsek představují fosilie z prvohorního permského jezera, starého zhruba 300 milionů let. Jsou to jak rostliny z břehů, tak i živočichové z vody – ryby a předchůdci mloků – krytolebci.
Jejich nálezy jsou tak významné a výjimečné, že dokonce dva druhy byly nazvány po místě nálezu – Letovicích – Multidentatus letovichthys a Tuberculatus letovichthys. Další partie představuje kolekci
pravěkých nálezů z regionu, prokazujících dlouhé osídlení již 8 000 let od počátku mladší doby kamenné. Velmi významné jsou soubory bronzových „pokladů“ z doby bronzové před 3 000 lety. Vznik
osady Letovice, hradu a posléze tržního městečka pod ním a jeho další vývoj až do povýšení na město
dokumentuje desítka tabulí, které se věnují postupně hradu, cechům, trhům apod. Ty jsou doplněny
ukázkami historických vyobrazení, dokumentů, mapového zobrazení krajiny aj. Velká pozornost je
věnována mapě letovického panství, která vznikla po polovině 18. století a kde je mimo mapu panství
zachycena řada pracovních operací v místní textilní manufaktuře. Mapa je věkem a mechanickým znečištěním téměř nečitelná a až elektronické „čištění“ pomohlo odhalit jednotlivá vyobrazení, která
jsou v největším možném zvětšení prezentována. Obnovení původního vzhledu mapy a využití všech
v ní obsažených informací není ještě zdaleka ukončeno a její historické, umělecké a společenské využití je teprve před námi (obrovské možnosti se zde nabízí i Tylexu, jehož prvopočátkem tato zdejší manufaktura byla, dokonce jako zcela první v tehdejší obrovské rakouské říši). Muzejní expozici doplňuje
ještě soubor loutek a ukázka produkce místní keramiky produkující firma Pexider, doplněná i unikátně dochovanými formami pro zhotovování uměleckých plastik.
I z tohoto letmého pohledu je zřejmé, že nová expozice je pestrá a ač vznikla téměř z ničeho v krkolomně krátkém čase, ukazuje bohatost kraje a města a je velkým příslibem pro růst muzea, jeho sbírek a následně i jeho expozic. Na počátku jsme se zmínili, že muzeum je paměť, snad můžeme říct
i vzpomínka. Přijďme si tedy někdy do muzea zavzpomínat.
Na setkání s Vámi se těší Antonín Štrof, foto archiv MKS Letovice
PS – otevírací dobu muzea najdete na informačním panelu před vstupem do budovy a také na našich
internetových stránkách: www.mks-letovice.cz/ historie/ oteviraci-doba-vstupne

Láska je láska
Jinak jev skutečně nelze nazvat. Ovšem s doplněním – láska k domovu. V době veder opravdu
pamětihodných, v neděli 5. srpna 2018 v odpoledních hodinách, se sešlo šest desítek občanů
na avizovanou „Procházku letovickým náměstím
po významných a památných domech“ s odborným komentářem znalce letovické historie pana
Bohuslava Kudy, doprovázenou ukázkami dokumentů a fotografií a nostalgickým i veselým vzpomínáním na minulost města.
A tak tomu skutečně a doslova i do písmene
bylo. Výklad opravdu fundovaný; řadě informací souhlasně přikyvovali i nejstarší pamětníci, ale zaznělo i množství nových sdělení, která jsme slyšeli poprvé. Po více než dvou a půl hodině jsme se rozcházeli přehřáti sluncem, ale rozehřáti představami barvitého a bohatého vývoje lidského společenství a jejich domů na letovickém náměstí.
Závěrečná slova díků z řad posluchačů byla upřímná a obavy přednášejícího, že „dost bylo Kudy“
byly zcela liché a naopak informační soubory o Letovicích, které pan Kuda vytvořil, budou vždy živé
a zasloužily by si i trvalé publikace.
A v srpnu jsme významně jubilujícímu Bohuslavu Kudovi všichni popřáli setrvání jeho neutuchajícího entuziasmu a čipernosti vskutku mladické, se kterou nás i nadále bude provázet uličkami dávného města, na které tak rádi vzpomínáme.
Text a foto: Antonín Štrof, Muzeum Letovice

Dožínky ve Třebětíně
Letos se k nám do Třebětína vrátil starodávný zvyk: DOŽÍNKY. Pan Vladislav Václav se svým synem
Pavlem a jeho milou Marcelkou pozvali všechny své pomocníky i přátele na tradiční oslavu ukončení
ŽNÍ. Shromáždili jsme se na dvoře, kde stály nazdobené dva traktory s vlečkami a Varinou. Odjeli jsme
na pole, kde stál ještě kousek
pšenice, a každý jsme si „zasekli“ kosou. Děvčata postavila
panáka a v ten moment došlo
k nejkrásnější chvíli celého dne
– Pavel s kytkou (z pšenice a levandule) a krabičkou poklekl
k Marcelce a požádal ji o ruku!
Všichni jsme byli silně dojatí.
Po uklidnění jsme znovu nasedli
a vrátili se k bohatému občerstvení na dvoře.
Děkuji Vám, Marcelko a Pavle, za vzkříšení tradice a již se
všichni těšíme na příští rok.
Libuše Pfefrová

Za zdravím na Vysočinu
Letošní letní ozdravný pobyt Nového sdružení zdravotně postižených Letovice se konal již počtrnácté na Třech Studních. Cestou jsme se zastavili v Olešnici v rodinné firmě u Danzingerů, kteří již tři
generace udržují tradiční výrobu modrotisku. Na krásně naškrobené a vyžehlené plátno tisknou ručně starými formami překrásné vzory a barví je indigem. Škoda, že oblečení z modrotisku se už nenosí,
užívá se na bytové doplňky a kroje.
Krátce jsme se zastavili v Blatinách a na oběd už nás vítali manželé Halvovi v hotelu U Loubů na
Třech Studních. Hned první den jsme přivítali změnu programu: odpoledne jsme chodili do hotelového bazénu a na vycházky až po večeři, až nebylo takové vedro. Každý den ráno jsme zahajovali cvičením s Lenkou venku bosky na trávníku. A chodili i naši pánové! Po snídani jsme přijímali vzácné návštěvy. Měli jsme prezentaci firmy Eurona Černý o ekologických výrobcích do domácnosti. V Pondělí
přijeli manželé Kudovi s přednáškou o letovickém rodákovi Hubertu Lamplotovi a letovických domech.
Večer nás potěšil pan JUDr. Jan Královec zážitky z dovolené v Jižní Americe a výběrem
starých oblíbených písniček. Mgr. Zdena Stöhrová nás seznámila s novými poznatky ve
zdravé výživě a celkovém udržování zdraví
a svěžesti. Pan starosta Vladimír Stejskal tradičně dovezl trubičky a manžele Grygarovy.
Herec Jan Grygar vyprávěl o zážitcích z divadla a jeho žena mezitím tři naše ženy ostříhala a upravila jim pěkné účesy. Poslední den
jsme měli přednášku záchranářky ze Žďáru
nad Sázavou o první pomoci, přivolání pomoci, aplikaci Záchranka do chytrých telefonů a předvedla nám užití AED. Dva dny jsme
mohli podle přání využívat služby maséra.
Večer jsme chodili na krátké vycházky po
okolí, do lesa, na minigolf do areálu Horník.
Sportoviště našeho hotelu jsme využili při
hrách o pohár hotelu U Loubů. Večer byli vyhodnoceni ti, kdo překonali svoje tělo a sportovali, a také vítězové her. Všichni společně
jsme poděkovali manželům Lence a Bořivoji
Rašovským za perfektní přípravu celého pobytu a manželům Halvovým a personálu za
příjemný pobyt v jejich hotelu. Měli jsme se
zde dobře, odpočinuli jsme si, bylo krásně,
až moc horko, dokonce i zapršelo, ale houby
nerostly. Příště přijedeme zase! Děkujeme!
Akce se konala za podpory města Letovice.
Za Nové sdružení
zdravotně postižených Letovice
text: Ing. Jaroslava Konůpková,
foto: Bořivoj Rašovský

Šumavský ozdravný pobyt
Ve dnech 8. – 13. 7. 2018 členové našeho sdružení prožili týden v rámci ozdravného pobytu v hotelu ve středisku Špičák Železná Ruda.
Na každý den jsme měli naplánovaný program k poznávání tohoto kraje.
První den po příjezdu jsme v dopoledních hodinách vyjeli lanovkou na horu Špičák a někteří si zde
vyšlápli i na nově zbudovanou rozhlednu. Přálo nám i počasí, a tak byl odtud i krásný výhled daleko do
krajiny. Po obědě jsme ještě vyjeli na horu Pancíř. Obě lanovky byly v blízkosti hotelu, tak bylo škoda
této možnosti nevyužít.
Další den jsme navštívili město Klatovy, barokní lékárnu, katakomby a v odpoledních hodinách
jsme si ještě prohlédli vodní hrad Švihov, který nás přivítal deštěm, a pak se s námi i s ním rozloučil.
Po tomto dni jsme si naplánovali celodenní návštěvu Železné Rudy. Zde jsme navštívili muzeum,
které nás seznámilo s místními tradicemi, v zámku jsme si prošli sbírku historických motorek a prohlédli si město. Tento den byl trochu odpočinkový a k přepravě jsme využili České dráhy.
Další den jsme vyjeli za poznáním do obce Dobrá Voda a města Sušice. Nejprve jsme si v Dobré
Vodě u Hartmanic prohlédli muzeum Dr. Šimona Adlera, a to putovní výstavu Krále Šumavy mapující
životní osudy převaděčů. Další expozice představovala život židovské menšiny v západním pohraničí,
kulturu, náboženství a osudů synů Šimona Adlera. O tuto sbírku se zasadil jeden z nich žijící v Izraeli.
V těsné blízkosti muzea je kostel sv. Vintíře s evropským unikátem, skleněným oltářem, ambonem
a křížovou cestou. Dále jsme v obci Rajský Dvůr navštívili místní sklárnu, kde jsme zhlédli i výrobu broušeného skla. Pokračovali jsme na konečnou zastávku v městě Sušice, kde v místním muzeu je umístěno několik zajímavých expozic. Nejzajímavější je expozice výroby sirek v Sušici a výrobky proslulých
šumavských skláren a dále sušický mechanický betlém.
Závěrem musím tlumočit názor všech zúčastněných, že pobyt se velice vydařil, v hotelu o nás bylo
výborně postaráno a díky pronájmu autobusu od DOPAZU Letovice na celou dobu pobytu jsme měli
možnost poznat krásy vzdáleného kraje – Šumavy.
Za STP Letovice text: Hana Kudová, foto: Bohuslav Kuda

Měsíc září a zářivá hvězdná obloha
Při pohledu na kalendář zjistíme, že nadchází devátý měsíc roku, měsíc září. Je to měsíc, ve kterém
se mění roční období, kdy si léto podává ruce s podzimem. Loučíme se s prázdninami, pro žáky a studenty začíná dlouhé období vzdělávání a tím konec letních radovánek a volnosti. V září uvítáme podzimní rovnodennost a často jasnou oblohu důležitou pro její úspěšné pozorování.
Obloha na západě ukazuje hvězdy léta, které pomalu uvolňují prostor podzimním souhvězdím.
Ještě dobře vidíme souhvězdí Labutě, Lyry, Lištičky, Šípu, Delfína a Orla, těsně nad jižním obzorem Kozoroha a Střelce, avšak na východní části oblohy již zaznamenáme podzimní souhvězdí Andromedy,
Pegasa, část Ryb a celé souhvězdí Vodnáře. Mléčná dráha je krásně vidět a táhne se od jihozápadu
přes zenit k severovýchodu. Rozloučíme se s létem na obloze tím, že si podrobněji popíšeme krásné
souhvězdí Labutě (Cygnus). Najdeme jej vysoko na obloze mezi Lyrou a Pegasem. Je to rozsáhlé souhvězdí, které představuje svým tvarem letící labuť Mléčnou dráhou k jihu. V tomto souhvězdí najdeme několik jasných hvězd s názvy Deneb, Sadir, Albireo, Gienah a další. Nejjasnější hvězdou je Deneb.
Víme o ní, že je to hvězdný veleobr bílé barvy, má jasnost 1,25 mag a je vzdálen od nás 3 230 ly. Hvězda
Deneb s jasnou hvězdou Vegou (Lyra) a Altairem (Orel) tvoří letní trojúhelník. V souhvězdí Labutě najdeme řadu mlhovin, proměnných hvězd i dvojhvězd, také vícenásobné hvězdy a otevřené hvězdokupy (např. M 39). Od hvězdy Deneb na východ leží dvě zajímavé mlhoviny Severní Amerika a Pelikán.
Stojí za to si Labuť podrobně prohlédnout.
Starověká báje nám prozrazuje, že mocný vládce Olympu Zeus se proměnil v labuť, když se chtěl
podívat mezi lidi. V podobě labutě Zeus navštívil krásnou spartskou královnu Ledu, do které se zamiloval. Aby se k ní mohl přiblížit, nechal se pronásledovat obrovským orlem (souhvězdí). Královna Leda
nejvyššího boha Dia před orlem zachránila. Po jeho návštěvě se stala matkou blíženců Kastora a Polluxe (souhvězdí Blíženců) a také krásné Heleny, pro kterou vypukla trojská válka.
Pozorujeme zářijové Slunce putující po obloze. Vytrvale se posouvá ke světovému rovníku a dosáhne jej až 23. 9. t. r. V tento den ve 3:54 h SELČ Slunce vstupuje do znamení Vah. Znamená to začátek
astronomického podzimu a podzimní rovnodennost, tedy den i noc mají přibližnou délku v čase (12 h
5 min). Od tohoto údaje se Slunce bude posouvat směrem k jihu k obratníku Kozoroha, délka dne se
bude zkracovat. V den rovnodennosti je sluneční azimut 90°, Slunce vychází ve východním bodě a zapadá v bodě západním. Během září se den zkrátí o 1 h 18 min.
Po neúspěšném pozorování úplného zatmění Měsíc zase bez narušení září a ukazuje své fáze: dne
3. 9. v 5:00 h poslední čtvrt, 9. 9. ve 20:00 h nov, 17. 9. v 1:00 h první čtvrt, 25. 9. v 5:00 h úplněk. Nejblíže Zemi bude Měsíc 8. 9. ve 3:00 h (361 336 km) a nejdále od Země 20. 9. ve 3:00 h (404 910 km).
Jaké jsou polohy planet na obloze v září? Merkur počátkem září ráno nízko nad východem. Venuše večer počátkem září nízko nad západem. Mars uvidíme zářit ve
Střelci do půlnoci. Večer nad jihozápadním obzorem lze
vidět Jupiter (ve Vahách) a Saturn (ve Střelci). Po celou
noc můžeme pozorovat Uran (v Rybách) a Neptun (ve
Vodnáři).
Z úkazů na zářijové obloze vybereme konjunkce Měsíce se Saturnem 17. 9. v 18:00 h a s Marsem 20. 9. v 7:00 h.
Důležitým úkazem je Měsíc v konjunkci s Jupiterem 14. 9.
v 6:00 h a zároveň seskupení Měsíce, Jupiteru, hvězdy
Antares a Saturnu na večerní obloze.
Souhvězdí Labutě
Dr. Jaroslav Chloupek

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
září 2018

Patchwork

•

4. 9. 2018 – úterý – 17.00 hodin
Tělocvična Tyršova ulice
Zahájení cvičení pro ženy
•

5. 9. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Poprázdninové setkání v klubu
•

12. 9. 2018 – středa – 15.30 hodin
Areál hasičské zbrojnice
„Tradiční grilování kuřat“
•

19. 9. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
„Móda první republiky“

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.

26. 9. 2018 – středa – 7.00 hodin
náměstí Letovice
Autobusový zájezd na Hostýn
a Čechy pod Kosířem

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

Informace k zájezdu při zářiových akcích
v MKD. Přihlášky u paní A. Píglové.

Těším se na naše společné tvoření.
Eva Schwarzová

Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí
ZUŠ Letovice

Roman Pokorný Trio

Duke Ellington Tribute featuring Brian Charrette (USA)

Roman Pokorný – kytara / Brian Charrette (USA) – Hammond organ / Miloš Dvořáček – bicí

SOBOTA 8. ZÁŘÍ 2018 V 19.30 HODIN
SÁL ZUŠ LETOVICE / vstupné: 150 Kč
Skladby Duka Ellingtona v originálním aranžmá Romana Pokorného.

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
pořádá
V ÚTERÝ 11. ZÁŘÍ 2018
POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA ZDRAVÍM

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY
A ZP SPOLUOBČANY

MORAVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V AQUAPARKU KUŘIM

PROGRAM ZÁJEZDU:
- PROHLÍDKA KLÁŠTERA V RAJHRADĚ
- NÁVŠTĚVA ZÁMKU VE ZNOJMĚ
- PROHLÍDKA MUZEA PIVOVARNICTVÍ VE ZNOJMĚ
- EXKURZE VE VINAŘSKÝCH ZÁVODECH
ODJEZD:
6.15 hodin – NÁMĚSTÍ
6.20 hodin – PRAŽSKÁ
6.30 hodin – BYTOVKY
6.40 hodin – TYLEX
ZÁJEZD SE KONÁ ZA PODPORY JMK
Přihlášky a informace u paní Soukupové
na tel.: 516 481 218
www.novesdruzenizp.cz
POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A VŠECHNY
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ SPOLUOBČANY
V RÁMCI PROJEKTU „ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
V ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 2018

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 ZAČÍNÁ VE 14.00 HODIN
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO U L. RAŠOVSKÉ
TEL.: 516 474 955, 775 270 155, OD 1. 9. 2018
www.novesdruzenizp.cz

V ÚTERÝ 2. ŘÍJNA 2018

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

KURZ
PALIČKOVANÉ KRAJKY

Začínáme
15. září 2018 od 9.00 hodin

pod vedením lektorky Ivy Vanžurové.
Sejdeme se v prostorách
Městského klubu důchodců
na Tyršově ulici v Letovicích.
Srdečně Vás zveme. Přijďte se podívat.

Obec Chlum
Vás srdečně zve na deváté

který se koná v sobotu 8. září 2018 od 18.00
na místním hřišti v Chlumu
Soutěže o ceny: jako např. žufánkový piják, žufánkový nosič,...
Občerstvení zajištěno: zvěřinový guláš, pivo, limo, víno,
čerstvý burčák z Jižní Moravy ...

OHŇOSTROJ
Reprodukovaná hudba

Vstupné dobrovolné. Žufánky s sebou...

Sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů
Společně pro Letovice
zve všechny zájemce z řad občanů města Letovice a městských částí
na setkání kandidátů sdružení pro komunální volby 2018 s občany města Letovice.

Těšíme se na Vás dne 14. 9. 2018 v 18.00 hodin
v jízdárně zámku v Letovicích.
Chtěli bychom Vás seznámit s volebním programem, o kterém s Vámi budeme rádi diskutovat.
Jsme vstřícní k Vašim připomínkám, podnětům a návrhům!
Srdečně zveme!
Kandidáti Společně pro Letovice

NOVÁ AMBULANCE
ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE
V BOSKOVICÍCH A LETOVICÍCH
Vážení pacienti,
od 3. 9. 2018 otevíráme novou ordinaci alergologie a klinické imunologie
pro dospělé a děti od 6 let, v Boskovicích a Letovicích na adresách:

Boskovice (Nemocnice Boskovice, Otakara Kubína 179, 680 01)
Ordinační doba: Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek

7.00 – 13.30 hodin
7.30 – 14.00 hodin
8.00 – 17.00 hodin
7.30 – 11.30 hodin

Letovice (Nemocnice Milosrdných bratří Letovice s.r.o., Pod Klášterem 17, 679 61)
Ordinační doba: Středa

7.30 – 13.30 hodin

Můžete se objednávat na telefonním čísle: +420 605 444 072
Alergologie a klinická imunologie – MUDr. Zuzana Matyášová, Ph.D.

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
1. 9.

MDDr. Trubáčková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

2. 9.

MUDr. Vrtělová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 455

8. 9.

MUDr. Stojanov

Blansko, B. Němcové 1222/15

605 184 479

9. 9.

MDDr. Koudelková

Blansko, Pražská 1b

516 419 538

15. 9.

MUDr. Beranová

Blansko, Gellhornova 9

735 056 656

16. 9.

MDDr. Bočková Eva

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

22. 9.

MUDr. Bočková Jana

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

23. 9.

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

28. 9.

MUDr. Grénarová Magda

Boskovice, Růžové nám. 16

774 710 550

29. 9.

MUDr. Grenarová Marie

Poliklinika Blansko, Sadová 33

724 081 182

30. 9.

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

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
7. 9. MUDr. Přichystalová
14. 9. MUDr. Hniličková
21. 9. MUDr. Šafránek

Služby lékařů také na
www.mudrsafranek.cz

Nepřítomnost

Zastupuje

MUDr. Šafránek
5. – 7. 9.

MUDr. Kratochvílová

MUDr. Striová
6. – 7. 9.
14. 9.

MUDr. Kratochvílová
MUDr. Šafránek

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

Fan-club „BOP Křetínka“
PROVOZ
na minigolfovém hřišti v Letovicích
ZÁŘÍ

SOBOTA – NEDĚLE:
14.00 – 18.00 HODIN

PRODÁM

Sečení a mulčování trávy

BYT V LETOVICÍCH, OV, 2+1, 54 m2

tel.: 608 065 337

tel.: 792 516 285

PRONAJMU

Mateřská škola Křetín

prodejní prostory v Letovicích

nabízí pro školní rok 2018/2019

na Masarykově nám. 14 – bývalá drogerie
prodejna 120 m2, sklad 50 m2

volná místa

tel.: 606 853 837

Informace
na tel.: 516 470 718

Angličtina
• kvalitní výuka založená na komunikaci
• rozvoj všech jazykových dovedností (konverzace, gramatika, psaní, čtení, poslech)
• individuální i skupinová výuka (max. 3 studenti ve skupině)
• firemní výuka
• začátečníci, mírně – středně pokročilí
• doučování, příprava k maturitě, překlady
• možnost dopolední, odpolední i večerní výuky

Ceny
individuální výuka (60 min.) – 250 Kč
individuální výuka / děti (45 min.) – 190 Kč
skupinová výuka – minimálně 2 studenti (60 min.) – 200 Kč / osoba
V případě Vašeho zájmu či dotazu mě prosím kontaktujte na níže uvedený e-mail nebo tel. čísle.
Ráda Vám zodpovím veškeré otázky týkající se výuky.

Mgr. Klára Schofieldová
kschofield@seznam.cz / tel.: 733 289 912

Už jste slyšeli o projektu PEPSIN?
Výstavba nového závodu REHAU v Jevíčku je v plném proudu. Investice do tohoto ambiciózního projektu s názvem PEPSIN přesáhne 500 000 000 Kč a nabídne 7 600 m2 zastavěné plochy. V moderním výrobním závodě bude od roku 2019 probíhat montáž
lakovaných dílů pro přední světové automobilky, jako je například Porsche, Audi, Škoda,
Ford a Peugeot. Ročně se zde vyrobí při plném provozu až 1,2 milionu zadních spoilerů,
tzv. křídel. Práci v příjemném a moderně vybaveném prostředí zde najde až 200 nových
pracovníků. Nová výroba bude disponovat nejmodernějším technickým vybavením.
Firma REHAU, která zaměstnává celosvětově již přes 20 tisíc zaměstnanců, si stále zakládá na rodinných principech a je vstřícná ke svým zaměstnancům i k regionům, ve
kterých působí. Vedení závodu v Jevíčku velmi úzce spolupracuje s představiteli města
na nejrůznějších projektech, které naplňují principy společenské odpovědnosti firmy.
Jedním ze zajímavých příkladů je protipovodňové opatření, které ochrání nejen oba výrobní závody REHAU, ale i povodní ohrožené okolí města Jevíčka před stoletou vodou.
Pro nový závod v Jevíčku hledáme nové kolegy, zejména do výroby na montáž zadních
spoilerů (nástupní mzda včetně příplatků je 134 Kč / hod. / hrubého pro práci na 8 hodinové směny ve třísměnném provozu).
Pokud chcete pracovat na křídlech REHAU, neváhejte kontaktovat naši kolegyni z personálního oddělení paní Zuzanu Štěpánkovou na telefonním čísle 465 357 324 nebo na
e-mailu zuzana.stepankova@rehau.com
Rádi se s Vámi setkáme.

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 29. 8. 2018 č. 9/2018. 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. 10/2018 bude 12. 9. 2018. Fotografie: archiv redakce.

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

