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Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci únoru oslavili svoje narozeniny.

Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:

Alena Valouchová  Marie Vondálová

Božena Koláčková Leopold Schwarz

Františka Širůčková František Buš

Karel Ševčík Libuše Kobelková

Ludmila Stejskalová Jaromír Ženatý

František Páteček Zdeněk Kacetl

Antonín Kabát Vlasta Janíková

Pavlína Sedláková Jan Vala

František Chmelař Helena Tajovská

Jiří Šparlinek Marie Dočekalová

Božena Poláčková Františka Jakubcová

František Kobylka Anna Rybářová

Marta Hájková Jiřina Dvorská

Miloslava Marková Jaroslav Štarha

Vlasta Veselá Ludmila Kočnarová

Jiří Musikant Libuše Bohatcová

Eliška Dvořáková Růžena Fabičovičová

Blažena Dočekalová Helena Fürješová

Marie Válková Bořivoj Hoder

Významné životní jubileum – 90 let –oslavila v měsíci únoru paní Růžena FABIČOVIČOVÁ, 

Letovice, J. Haška. K tomuto vzácnému a krásnému jubileu jí osobně blahopřál pan Jiří Palbuchta – 

místostarosta města Letovice a za SPOZ paní Věra Jílková. 

                                                                                                                                 Srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:

Dvořáček František, Jasinov, ve věku 85 let

Dokoupilová Věra, Brahmsova, ve věku 82 let

Štěrba Zdeněk, Nerudova, ve věku 54 let

Konůpka Antonín, V Potůčkách, ve věku 64 let

Holasová Marie, Albína Krejčího, ve věku 81 let

Lavická Ludmila, Havírenská, ve věku 85 let

Čest  jejich  památce!     



ZPRÁVY Z RADNICE

1. Rada města bere na vědomí plnění úkolů 
finančního odboru ke dni 17. 2. 2015. 
2. Rada města bere na vědomí plnění úkolu odboru 
výstavby a ŽP ke dni 17. 2. 2015.
3. Rada města bere na vědomí plnění úkolů správního 
odboru ke dni 17. 2. 2015.
4. Rada města bere na vědomí plnění úkolů tajemnice 
MěÚ ke dni 17. 2. 2015.
5. Rada města bere na vědomí plnění úkolů starosty 
města ke dni 17. 2. 2015.
6. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit 
účet u KB vedený pro účely Fondu rozvoje bydlení         
z důvodu nulového stavu na účtu. 
7. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města 
Letovice vypovědět Smlouvu o běžném účtu                
č. 2108462417 ze dne 19. 12. 2012 vedeném               
u UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem  
Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92. 
8. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru     
k běžnému účtu s Komerční bankou, a.s.,                     
IČ 45314054, se sídlem Praha, Na Příkopě 969/33,   
PSČ 114 07.
9. Rada města schvaluje uvolnění záruky ve výši         
50 tis. Kč + úroky pro firmu HOLAS CZ s.r.o., se sídlem 
Křetín, Lazinov 97, PSČ 679 62, v souladu se Smlouvou 
o dílo na akci „Regenerace panelového sídliště             
U Zámku v Letovicích – 4. etapa“.
10. Rada města schvaluje vyřazení navrhovaného 
majetku dle písemného materiálu v celkové výši 
68.334,00 Kč.
11. Rada města schvaluje vyřazení a odprodej 
navrhovaného majetku v celkové výši 800,- Kč s DPH 
(21%).
12. Rada města schvaluje povolení stavby garáže 
příspěvkové organizace města Technických služeb 
Letovice v areálu organizace dle předloženého 
písemného materiálu s realizací do 31. 12. 2015.
13. Rada města schvaluje provedení opravy 
sociálního zařízení v budově příspěvkové organizace 
Technické služby Letovice, se sídlem Letovice, Česká 
17, z rozpočtu TS Letovice dle předloženého 
písemného materiálu. 
14. Rada města schvaluje doplnění provozní budovy 
Sběrného dvoru odpadů města Letovice (žaluzie          
v oknech) příspěvkovou organizací Technické služby 
Letovice z rozpočtu TS Letovice. 

OKÉNKO STAROSTY
Sluníčko se objevuje už 

celkem pravidelně, první 
práce na zahrádkách už 
mají někteří nadšenci za 
sebou, venku se už plnou 
s i l o u  u ka z u j e  j a ro .  
Postupně mizí zimní 
špína a nepořádek, který

jsme neviděli přes zimní „přívaly sněhu“. 
Rovněž pokračují jarní úklidy posypového 
materiálu, holt začíná jaro.

Na posledním zasedání zastupitelstva města 
byl schválen rozpočet města pro rok 2015. Již 
nám tedy nic nebrání pustit se do nových 
plánovaných akcí. Asi nejvýznamnější akcí bude 
oprava komunikace na ul. Česká, se kterou je 
spojena i velká investiční akce – vybudování 
objízdné trasy přes Meziříčko a Lazinov. I nadále 
budeme podporovat rozvoj příspěvkových 
organizací města. Vybudujeme nové zázemí ve 
školní kuchyni v mateřské škole Čapkova,            
v základní škole projdou rekonstrukcí šatny pro 
žáky. Nejvíce prostředků máme připraveno na 
opravy a výstavby chodníků (ul. Česká, ul. 
Purkyňova, P. Fr. Krchňáka), opravy kanalizací      
v ul. Pod Klášterem, Sadová atd. 

Rovněž plánujeme ve svém rozpočtu                
i s podporou kultury a sportu. 

Městu Letovice se podařilo získat i několik 
významných dotačních titulů, díky nimž je 
možné zrealizovat nový protipovodňový systém 
(dotace 9 mil.), oprava ul. Česká (příspěvek JmK 
na objízdnou trasu 1,9 mil.), velká kult. akce        
v rámci družebních styků v letních měsících 
(Evropská unie 25 tisíc Euro).

Úspěšná byla také jednání ohledně jízdného 
ve městě a blízkém okolí, konkrétní informace 
najdete v jiné části tohoto zpravodaje.

Nejen ve městě se budeme snažit jako každý 
rok o květinovou výzdobu, kterou chceme 
rozšířit o další lokality. Věřím, že i kolem vašich 
domů bude okolí vždy krásně upravené                
a rozkvetlé. 

Přeji všem nejen hezké počasí v dubnu, ale     
i zdraví a hezké prožití Velikonoc.

Vladimír Stejskal - starosta města
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DNE 17. 2. 2015
PROJEDNALA
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· nekácet ořech u zídky náhonu na malou vodní 
elektrárnu ve Zboňku a provést odborné ošetření,
· provést zmlazovací ořez lípy u náhonu ve Zboňku,
· nekácet břízu v prostoru za kapličkou ve Zboňku       
a provést odborné ošetření,
· pokácet šest lip v lokalitě výletiště „Svobodníky“      
v Meziříčku (na základě provedeného odborného 
posouzení stromů) a provést následnou výsadbu,
· provést ořez spodních větví (zásah do komunikace) 
u tří stromů smrk ztepilý a jednoho smrku stříbrného 
na p.č. 500/1 v k.ú. Babolky,
· nekácen lípy u bytového domu A. Krejčího č. 797,
· pokácet 3 švestky a 2 jasany za podmínky náhradní 
výsadby nejméně 13 ks ovocných dřevin (zajistí 
osadní výbor na jejich náklady a dřevo zůstane pro 
potřeby OV),
· pokácet plochu keřů a prosychající mirabelky v k.ú. 
Chlum (zajistí osadní výbor na jejich náklady),
· provést výřez náletových dřevin v prostoru u obecní 
studny v Chlumu.
26. Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti 
sboru pro občanské záležitosti v roce 2014.
27. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění 
péče o toulavé psy AJSHA a.s., Na Samotě 133, Čechy 
pod Kosířem.
28. Rada města bere na vědomí přidělení bytu č. 1308 
v DPS Letovice paní Z 
H , bytem Prostřední Poříčí 

29. Rada města bere na vědomí  Zprávu                          
o hospodaření v lesích města Letovice za rok 2014.
30. Rada města bere na vědomí Zprávu - vyhodnocení 
péče o městskou zeleň za rok 2014.
31. Rada města bere na vědomí Zprávu - vyhodnocení 
údržby zámeckého parku za rok 2014.
32. Rada města bere na vědomí  Zprávu                         
o bezpečnostní situaci v Letovicích v roce 2014.
33. Rada města schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na bytovou jednotku č. 1 v domě Tyršova 
205/1, Letovice, do 31. 3. 2015 panu 

, bytem Tyršova 205/1, Letovice.
34. Rada města schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na bytovou jednotku č. 7 ve 3. nadzemním 
podlaží v domě Tyršova 205/1, Letovice, do 31. 3. 
2015 panu bytem Tyršova 
205/1, 679 61 Letovice.
35. Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na 
byt č. 1308 mezi paní 
a městem Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 
Letovice ke dni 18. 2. 2015.
36. Rada města schvaluje uzavřít smlouvu mezi E.ON 
Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České 
Budějovice a městem Letovice, Masarykovo 210/19, 
Letovice, na dodávku elektřiny do objektu Tyršova 10 
(bývalá jídelna), Letovice.

[osobní údaj odstraněn]             
 [osobní údaj odstraněn]

[osobní údaj odstraněn]

[osobní údaj 
odstraněn]

[osobní údaj odstraněn] 

[osobní údaj odstraněn]              

15. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města 
Letovice vzít na vědomí hospodaření města Letovice 
za období 1-12/2014 s následujícími výsledky:
· plnění na straně příjmů ve výši 148.882.366,36 Kč,   
tj. na 121,93 %;
· plnění na straně výdajů ve výši 137.764.905,02 Kč,   
tj. na 106 %;
·  plněn í  na  st raně  f inancován í  ve  v ýš i      
21.047.296,49 Kč, tj. na 100,63 %.
16. Rada města schvaluje text Kupní smlouvy na 
prodej a koupi dělícího stroje.
17. Rada města schvaluje uzavření smlouvy                  
o výpůjčce na invalidní vozík junior AKTIV X1 
příspěvkovou organizací města Centrum sociálních 
služeb města Letovice.
18. Rada města schvaluje přijetí finančních darů pro 
CSSML na provoz domova pro seniory ve výši   
21.000,- Kč a přijetí finančních darů pro CSSML na 
krytí nákladů spojených s oslavami 10. výročí otevření 
domova pro seniory v Letovicích dle předloženého 
návrhu v celkové výši 20.129,- Kč.
19. Rada města schvaluje uvolnění části jistiny ve výši 
100 tis. Kč + úroky společnosti Mittag spol. s.r.o., Brno, 
za dodávku stavby "Domov důchodců Letovice, ul. 
J.Haška".
20. Rada města schvaluje zrušení usnesení RM 
Letovice č. 2015-rm-7-63 z 27. 1. 2015.
21. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města 
Letovice schválit smlouvu o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu pro účely zřízení     
a provozování zařízení „Vodovodu - Jasinov“ na 
pozemcích p.č. 238/17, 238/19, 240/15, 248/4, 
248/5, 253/9 v k.ú. Jasinov LV 170 za jednorázovou 
cenu 1535,- Kč vč. DPH pro povinného, Zemědělské 
družstvo vlastníků NÝROV, Nýrov č.p. 87, 67972 
Nýrov, dle přiloženého textu smlouvy č. 11/2014.
22. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města 
Letovice schválit smlouvu o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu pro účely zřízení      
a provozování zařízení „Vodovodu - Zboněk“ na 
pozemku p.č. 5 v k.ú. Zboněk, LV 848, za jednorázovou 
cenu 34.836,00 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě 
pro povinného, Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové 
město, 11000, dle přiloženého textu smlouvy č. E 639-
S-285/2015.
23. Rada města schvaluje navrženou změnu stavby 
místní komunikace Jiráskova před dokončením - arch. 
číslo 81-1504-1/04 OP, zpracovatel Ing. Kunert.
24. Rada města schvaluje zrušení usnesení z 62. 
schůze RM Letovice č. 10 (schválila) z 13. 1. 2014 - 
pokácení 3 ks dubů u bytového domu Zámecká 35, 37.
25. Rada města schvaluje úpravu zeleně na 
pozemcích města:
· nekácet tři duby na ulici Zámecká,
· provést ošetření lip na náměstíčku ve Zboňku,

MĚSTO LETOVICE INFORMUJE

www.mks-letovice.cz                                                                                                                          5



45. Rada města bere na vědomí sdělení pana 
, že bere zpět svoji žádost o prodej 

pozemku p.č. 129/165 v k.ú. Třebětín u Letovic.
46. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
na pronájem pozemku p.č. 2091/6 - zast. plocha v k.ú. 
Letovice, uzavřené dne 1. 1. 2004 s panem 

. Nájemce nebude hradit nájemné za 
r. 2015, protože pozemek již neužíval.
47. Rada města schvaluje pronájem pozemku p.č. 

22091/6 - zast. plocha o výměře 93 m  v k.ú. Letovice, 
panu na dobu neurčitou          

2s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 30,- Kč/m /rok. 
Nájemné za rok 2015 bude z důvodu užívání od 
počátku roku 2015 uhrazeno v plné roční výši.
48. Rada města neschvaluje jednorázové snížení 
nájemného dle smlouvy ze dne 15. 5. 2006 uzavřené 
se společností Stavebniny ŠKB s.r.o., Letovice, Pražská 
1042/82b, o částku 2.400,- Kč. Požadovaná výše 
snížení nájmu neodpovídá době, kdy nebylo možno 
pronajatý pozemek řádně užívat, tj. době provádění 
prací na rekonstrukci vodovodu.
49. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit vydání potvrzení o zániku předkupního práva 
k pozemkům p.č. 129/163 a p.č. st. 404 (pozemek 
vznikl zápisem stavby rodinného domu do katastru 
nemovitostí) oba pozemky v k.ú. Třebětín u Letovic, 
protože předkupní právo zaniklo splněním podmínky 
sjednané v kupní smlouvě uzavřené dne 21. 10. 2009   
s manž. , což žadatelé doložili 
protokolem ze závěrečné kontrolní prohlídky čj. 
04771/11/OVŽP, ze dne 9. 6. 2011, kterým dokládají 
povolení užívání stavby.
50. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene 
umožňujícího využití zatížené nemovitosti za účelem 
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční 
soustavu (umístění kabelu NN a pojistkové skříně)        
v souvislosti se stavbou „Letovice, ul. Brahmsova, DP 
Fidler“  na pozemku města  p.č. 758/4 v k.ú. Letovice, 
za jednorázovou cenu 3.200,- Kč + DPH, pro 
oprávněného E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, a souhlasí se změnou trasy 
vedení oproti uzavřené budoucí smlouvě a umístěním 
pojistkové skříně.
51. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene 
umožňujícího využití zatížených nemovitostí za 
účelem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 
distribuční soustavu - kabel NN v souvislosti se 
stavbou „Letovice, ul. Rekreační, kab. NN pro 3 RD“ na 
pozemcích města p.č. PK 1111/1 a p.č. 202/2 v k.ú. 
Třebětín u Letovic, za předpokládanou jednorázovou 
cenu 1.360,- Kč +  DPH, pro oprávněného E.ON 
Distribuce, a.s. České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, nejprve bude uzavřena budoucí smlouva.
52. Rada města schvaluje vyhlásit záměr prodeje 

2pozemku p.č. 1944/2 - ost. plocha o výměře 37 m         
v k.ú. Letovice.

 [osobní 
údaj odstraněn]

[osobní 
údaj odstraněn]

 [osobní údaj odstraněn] 

[osobní údaj odstraněn]

37. Rada města schvaluje vyhlásit záměr pronájmu 
nebytových prostor v budově bez čísla popisného        
a čísla evidenčního, která je součástí pozemku p.č. 
1257/5 v k.ú. Letovice (prostor budovy bývalé jídelny 
Tyršova 190/10) o celkové ploše 146 m2.
38. Rada města schvaluje uzavřít Dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dodávce a odběru tepla a TUV uzavřené 
mezi městem Letovice, Masarykovo nám. 210/19, 
Letovice, a KORDO s.r.o.
39. Rada města bere na vědomí žádost Státního 
pozemkového úřadu ve věci pozemkových úprav v k.ú. 
Meziříčko.
40. Rada města schvaluje pronájem části pozemku 

2p.č. 252 - zahrada o výměře cca 98 m  v k.ú. Letovice, 
panu , za účelem venkovního 
posezení pro rodiče s dětmi (lavičky, dětský koutek), 
které bude navazovat na letní terasu cukrárny, a to na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za 

2cenu 100,- Kč/m /rok. Pronajatý pozemek bude           
z důvodu bezpečnosti oplocen. Ve smlouvě bude 
uvedeno, že oplocení a veškeré zařízení hřiště bude 
demontovatelné a po skončení nájmu bude pozemek 
uveden do původního stavu.
41. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
neschválit prodej pozemků v k.ú. Letovice: část 

2pozemku p.č. 2645/3 o výměře cca 900 m , část 
2pozemku p.č. 2645/12 o výměře cca 586 m , pozemek 

2p.č. 2650/6 o výměre 42 m , pozemek p.č. 2645/13      
2 2o výměře 5 m  a pozemek p.č. 2650/2 o výměře 43 m .

42. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
neschválit prodej části pozemku p.č 2645/3 o výměře 

2cca 600 m  v k.ú. Letovice.
43. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene 
umožňujícího využití zatížených nemovitostí pro 
oprávnění zřídit stavbu, vstupovat a vjíždět na 
předmětnou nemovitost (pozemky) v souvislosti se 
zřizováním, provozem, opravami, rekonstrukcí            
a údržbou stavby „Nýrov, napojení obce na Skupinový 
vodovod Letovice z VDJ Zábludov“ na pozemcích 
města p.č. 279/1 - ost. plocha a p.č. st. 79 - zast. plocha 
v k.ú. Zábludov, za předpokládanou jednorázovou 
cenu 100,- Kč bez DPH, pro oprávněného „Svazek 
vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, Boskovice, 17. 
Listopadu 138/14, dle přiloženého textu Smlouvy       
o právu k provedení stavby a budoucím zřízení 
služebnosti.
44. Rada města schvaluje pacht pozemku p.č. 592 – 
trvalý travní porost o výměře 6145 m2 v k.ú. Míchov   
u Boskovic a pozemku p.č. 410 - orná půda o výměře 

21967 m  v k.ú. Podolí u Míchova, panu
na dobu určitou do 31. 12. 2015, za cenu 

700,- Kč/ha/rok. Z důvodu užívání pozemku od 
počátku roku bude pachtovné uhrazeno v celkové 
roční výši.

 [osobní údaj odstraněn]

 [osobní údaj 
odstraněn] 
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66. Rada města bere na vědomí žádost p. 
, Letovice, ,            

o poskytnutí dotace města ve výši 200 tis. Kč na 
opravu lávky, která je součástí jezu na p.č.1724 v k.ú. 
Letovice.
67. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města 
Letovice schválit: Hodnotící zprávu o stavu místní 
Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město 
Letovice za rok 2014.
68. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města 
Letovice schválit:
a) účast města ve všech pěti aktivitách vyhlášených 
NSZM ČR - Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, 
Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Dny 
zdraví,
b) chartu 2015 k Evropskému týdnu mobility                 
a Evropskému dni bez aut o potvrzení účasti města        
a uspořádání aktivit ve městě k této aktivitě vyhlášené 
Evropskou komisí,
c) pořádání soutěže Rozkvetlé Letovice 2015,
d) uspořádání Veřejného fóra 2015. 
69. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města 
Letovice schválit Projekt Zdravé město Letovice            
a místní Agenda 21 PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ NA ROK 2015.
70. Rada města bere na vědomí informace z jednání 
ve věci rekonstrukce mostu v Podolí.
71. Rada města schvaluje zástupce města ve Školské 
radě ZŠ Letovice - Ing. Marek Chládek.

Likvidace biologicky rozložitelných 
složek komunálního odpadu

v Letovicích

Likvidace biologicky rozložitelného komunální-
ho odpadu, zkráceně BRKO, je v posledních měsí-
cích často diskutovaným tématem ve sdělovacích 
prostředcích. Také Město Letovic v současné době 
připravuje systém svozu BRKO od občanů. Za tímto 
účelem byla podána žádost o dotaci na pořízení 
svozových nádob, které budou následně 
přidělovány občanům. Pokud město dotaci obdrží 
a nenastanou žádné problémy, budou nádoby 
distribuovány před koncem letošního roku. Do té 
doby mají občané možnost odpady rostlinného 
původu – tedy trávu, větve, listí, zbytky ovoce         
a zeleniny, případně další - bezplatně odkládat ve 
sběrném dvoře v lokalitě Červený vrch. Sběrný 
dvůr je otevřen: pondělí – sobota 8.00 – 12.00 
hodin, v pondělí a ve středu ještě 13.00 – 16.00 
hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek 13.00 – 14.00 
hodin. Občané Letovic a vlastníci rekreačních 
objektů tam mohou odkládat stavební odpad za 
poplatek, všechny ostatní druhy odpadů zdarma.
                         M. Hoder, tech. odbor MěÚ Letovice

[osobní údaj 
odstraněn] [osobní údaj odstraněn]

53. Rada města bere na vědomí informaci o zaslání GP 
pro oddělení části pozemku p.č. 1944/1 v k.ú. Letovice 
spol. LEDEKO - na základě GP by měla spol. LEDEKO 
podle dřívějších dohod zrušit zástavní právo                  
k pozemku, který má město vykoupit. 
54. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit rozpočet města Letovice na rok 2015 jako 
schodkový se zapojením úspory z předchozích let ve 
výši 31.809.300,00 Kč v následující struktuře: příjmy    
v celkové výši 97.848.600,00 Kč, výdaje v celkové výši 
123.913.700,00 Kč a financováním ve výši 
26.065.100,00 Kč. 
55. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit rozpočtový výhled města na období let 2015 - 
2018.
56. Rada města schvaluje zařazení Obecně závazné 
vyhlášky o zákazu provozu loterií a jiných podobných 
her do programu zasedání ZM Letovice dne 12. 3. 
2015. 
57. Rada města schvaluje po úpravách program 
zasedání ZM na den 12. března 2015.
58. Rada města bere na vědomí informace k přípravě 
mezinárodního festivalu dne 22. 10. 2015.
59. Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
uzavřenou podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona          
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a ustanovení § 160 odst. 5 zákona                  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, na výkon přenesené působnosti na úseku 
přestupků s Obcí Zbraslavec.
60. Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
uzavřenou podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona         
č. 128/ 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a ustanovení § 160 odst. 5 zákona                   
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, na výkon přenesené působnosti na úseku 
sociálně právní ochrany dětí s Obcí Zbraslavec.
61. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Smlouvu o spolupráci s Obcí Lazinov, Lazinov 
121, 679 62 Křetín, IČ: 43 420 613, dle předloženého 
materiálu.
62. Rada města schvaluje připojení Města Letovice      
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne           
10. března 2015.
63. Rada města neschvaluje úlevu nájemného za 
pronájem KD Letovice na Farní ples dne 6. 2. 2015 pro 
Katolickou besedu Letovice.
64. Rada města bere na vědomí žádost Diakonie ČCE - 
středisko Brno o finanční příspěvek města na stavbu 
chovatelského zařízení drobného zvířectva pro lidi se 
zdravotním postižením v Diakonii ČCE - pobočce 
Letovice.
65. Rada města bere na vědomí žádost Petřivalského 
nadace o příspěvek města na pořádání 6. ročníku 
zdravotnického kongresu "Letovice Care".

MĚSTO LETOVICE INFORMUJE

www.mks-letovice.cz                                                                                                                          7



Zjednodušení pravidel pro cestování s IDS JMK po Letovicích

Obyvatelé Letovic získají od dubna možnost pohodlně cestovat po většině území našeho města. 
Zvýhodnění je patrné hlavně pro držitele předplatních jízdenek IDS JMK. Dříve často docházelo           
k nejasnostem, odkud a kam tyto jízdenky při cestě po Letovicích platí. Pro projednání této 
problematiky s krajským koordinátorem integrovaného dopravního systému společností KORDIS 
JMK se podařilo nalézt pozitivní řešení. 

Po většinu území Letovic vyznačené na mapě černou čárkovanou čarou je nyní k dispozici společná 
předplatní měsíční, čtvrtletní nebo roční úseková jízdenka. Je na ní napsána trasa Letovice – Letovice. 
Zjednoduší se tak zejména cestování dětem nebo seniorům, kteří teď mohou jet do centra jak ze 
zastávky Letovice, u školy, tak Letovice, Albína Krejčího. 

Předplatní jízdenka opravňuje k neomezenému cestování v celé vyznačené oblasti. Může se tak 
vyplatit i pro další směry jízdy. Měsíční jízdenka se prodává na poště, všechny tři druhy pak na 
železniční stanici. Měsíční jízdenky pro děti do 15 let vyjdou na 105 Kč, pro dospělé na 280 Kč a pro 
důchodce a studenty od 15 do 26 let na 210 Kč. Čtvrtletní a roční předplatné je cenově výhodnější. 
Pro koupi jízdenky potřebujete především fotografii. Důchodci předloží navíc občanský průkaz            
a důchodový výměr a studenti žákovský a občanský průkaz. 

Ceny a platnosti jednorázových jízdenek se nemění. Jedna úseková jízdenka za 10 Kč slouží k jedné 
cestě bez přestupu. Cestující z Babolek, Novičí, Chlumu a z Dolního Smržova potřebují pro cestu do 
centra Letovic nadále dvojúsekové jízdenky jednorázové za 16 Kč nebo si mohou pořídit výhodné 
dvojúsekové předplatní jízdenky.   

Kompletní jízdní řády, ceník i mapku tras autobusů najdete v Katalogu řemesel a služeb a na 
webových stránkách města www.letovice.net.                                    Vladimír Stejskal - starosta města

_____________________________________________________________________________

Ještě k obnově zeleně na hřbitově v Letovicích
V měsíci březnu letošního roku bylo dokončeno kácení velkých stromů v oddělení č. 2 letovického 

hřbitova. V nejbližší době bude dohodnut definitivní způsob nové výsadby, která bude následně ještě 
v letošním roce realizována.

Kromě dříve avízovaného kácení v oddělení č. 2 jsme byli nuceni skácet rovněž lípu vedle márnice 
v oddělení č. 1. U tohoto stromu se asi přede dvěma lety projevila prasklina mezi hlavními větvemi, 
přičemž byla zjištěna i vnitřní hniloba kmene. Přes provedená opatření se však strom nepodařilo 
stabilizovat a bylo nutné jej skácet.                                                     M. Hoder, tech. odbor MěÚ Letovice

_____________________________________________________________________________

Informace k místním poplatkům
Městský úřad Letovice, finanční odbor vydal hromadný předpisný seznam, kterým vyměřil místní 

poplatek za komunální odpad za rok 2012 těm občanům, kteří ke dni 11. 3. 2015 tento poplatek 
dosud neuhradili nebo jej uhradili v nižší částce. Hromadný předpisný seznam je přístupný                   
k nahlédnutí v budově městského úřadu, kanceláři č. 37 v době od 12. 3. 2015 do 13. 4. 2015. Při 
nahlédnutí do seznamu budou poplatníkovi zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanového 
poplatku. 

Dne 15. 2. 2015 uplynula lhůta pro zaplacení poplatku ze psa pro rok 2015. 

Dne 30. 4. 2015 uplyne lhůta pro zaplacení poplatku za komunální odpad pro rok 2015.

Poplatky včetně nedoplatků lze uhradit v hotovosti na pokladně městského úřadu nebo 
převodem na účet města Letovice, číslo účtu 820631/0100. Variabilním symbolem při platbě 
poplatku za odpad je rodné číslo občana, za něhož je poplatek hrazen, pro vlastníky rekreačních 
objektů nebo bytů a rodinných domů, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je stanoven speciální 
variabilní symbol. Speciální variabilní symbol je rovněž stanoven pro úhradu poplatku za psa. 
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DEN ZEMĚ
Den země, který připadá na 22. dubna, je každoroční oslavou životního prostředí a také 

momentem, kdy je vhodné se zamyslet nad úsilím, jež je třeba k ochraně přírodního bohatství naší 
planety ještě vyvinout.

Den Země připomíná nutnost ochrany přírody na celosvětové i lokální úrovni. Ve Zdravých 
městech a obcích probíhají tradiční akce, jako jsou jarní úklidy, poznávací dětské soutěže a další 
aktivity s ekologickou tematikou, které posilují sounáležitost obyvatel s jejich životním prostředím. 
Tento den je jako světový svátek životního prostředí v České republice slaven od roku 1990. Den 
Země umožňuje spojit síly k výraznějšímu oslovení široké veřejnosti ve jménu ochrany přírody            
a životního prostředí. Nepřehlédnutelnou akcí, pořádanou občanským sdružením Fan-Club BOP 
Křetínka  ve spolupráci s městem Letovice a MKS Letovice, je úklid přehrady Křetínky, pořádaný        
v sobotu 18. dubna 2015.

Den Země je jednou z kampaní, ke které se město Letovice přihlásilo v rámci svého členství            
v Národní síti Zdravých měst ČR. Do kampaní se zapojili také partneři Zdravého města, kteří připravili 
následující akce:

MŠ Čapkova - 10. 4. Lipka – environmentální vzdělávací zařízení, 22. 4. Den Země - Odemknutí 
zahrady MŠ – stavba bylinkové spirály, sběr receptů s bylinkami,

MŠ Komenského - Den Země – 22. 4., 7. 4. – 24. 4. - Jezírko, program „Návštěva ve včelím úlu“ -  
celoškolní výlet na pracoviště Lipky – školského zařízení pro evironmentální vzdělávání; akce pro 
veřejnost na školní přírodní zahradě,

MŠ Třebětínská - Den Země – 22. 4. - Sběr odpadků a úklid školní zahrady nejbližšího okolí školy. 
Zahradnické práce na školní zahradě – sázení, okopávání, zalévání,

ZŠ Letovice - Den Země - úklid okolí školy, exkurze do Planetária Brno, vajíčkovníky – výzdoba 
stromů na náměstí k velikonočním svátkům (společně s MŠ), velikonoční dílna – akce školních družin 
pro děti a rodiče,

Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích - 14. 4. - Relaxační odpoledne v lázních 
Boskovice, 23. 4. - Zájezd – zámek Hrádek u Nechanic, botanická zahrada v H. Králové,

Svaz tělesně postižených v Letovicích - Den Země - zájezd Chrudim - muzeum loutek, zámek 
Slatiňany, přednáška na téma návštěva Vatikánu – p. Parma,

MKD Letovice - Den Země -  1. 4. - Vycházka ke Dni Země na zámek do Kunštátu, 8. 4. - 
Cestovatelská přednáška – „Naše město, náš kraj“,

DDM Letovice - Den Země - 18. 4. (SO) - Zájezd pro rodiče a děti do ZOO Schönbrunn s návštěvou 
Vídně, 

Masarykova střední škola - Den Země – 22. 4. - Aktivity na zahradě Tyršova 25 pro žáky školy          
a žáky ZŠ a MŠ. Úklid mezi budovami školy, ú

Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj.

klid břehů Svitavy a Křetínky ve městě – třídy, třídění – 
recyklace ve sběrném dvoře města, za lepší životní prostředí – úprava a úklid okolí DM (úprava 
květinového záhonu, vyčištění břehu potoka, úprava plochy za budovou DM k aktivnímu odpočinku)

Vážení spoluobčané, 
i Vy máte možnost podpořit Den Země účastí na výše uvedených akcích nebo alespoň úklidem 

svého bydliště a nejbližšího okolí. 
 Kancelář Projektu Zdravé město Letovice
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DATUM MÍSTO ČAS

Pátek 17. dubna Zb o n ě k 16.45 h o d . n á ve s

Lh o ta 17.10 h o d . n á ve s

Kl a d o ru b y 17.20 h o d . n á ve s

Ko ch o v 17.45 h o d . n á ve s

No vi čí 18.00 h o d . n á ve s

Ch l u m 18.15 h o d . o b ch o d

Sobota 18. dubna Vra n o vá 09.00 h o d . h a s i č. zb ro jn i ce

Kře tín 09.30 h o d . Ob . Ú.

D o l n í Po říčí 10.00 h o d . b u s

La zi n o v 10.15 h o d . Ob . Ú

Pro s tře d n í Po říčí 10.30 h o d . o b ch o d

H o rn í Po říčí 11.00 h o d . o b ch o d

Le to vi ce 11.45 h o d . h a s i č. zb ro jn i ce

Pátek 24. dubna Me zi říčko  16.45 h o d . b u s

Sl a ti n ka 17.10 h o d . b u s

Bo ro vá 17.20 h o d . b u s

Skrch o v 17.35 h o d . Ob . Ú.

Vl ko v 17.55 h o d . u  křížku

Stvo l o vá 18.10 h o d . Ob . Ú.

Sobota 25. dubna Ro zh ra n í 09.00 h o d . Ob . Ú

Pů l p e ce n 09.50 h o d . b u s

Ch ra s ta ve c 10.10 h o d . Ob . Ú.

Štu d l o v 10.30 h o d . Ob . Ú.

D o l n í Sm ržo v 11.10 h o d . 2. b u s

Ru m b e rk 11.20 h o d . b u s

D e š tn á 11.40 h o d . tra fo , 11,50 h a s . z.

H o rn í Sm ržo v 12.10 h o d . Lu h a , 12,20 Ob . Ú.

Ro u b a n i n a 12.40 h o d . u  ko s te l a

Le to vi ce 13.15 – 14.00 h o d . ve t. o rd .

ČASOVÝ ROZPIS HROMADNÝCH VAKCINACÍ

PROTI VZTEKLINĚ V ROCE 2015

Ceny vakcinací včetně lyssetky: vzteklina - 130,-Kč, kombinace psinka + vzteklina - 280,-Kč.
Cena odčervení za každých začínajících 10 kg váhy - 25,-Kč.

Provedení zákroku u chovatele + 100,-Kč.
Přípravky proti blechám, klíšťatům, na králíky a pod. dle nabídky.

MVDr. Luděk Voráč, Pražská 55, Letovice,  tel. 516 474 470, mob. 602 513 697
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

S jarním počasím lze předpokládat zvýšenou aktivitu různých podvodníků. Je 
sice pravdou, že obdobný článek zveřejňujeme téměř každoročně, ale bohužel praxe 
je taková, že stále jsou lidé, kteří se „nechají obelstít“. Proto neuškodí připomenout 
pár základních rad. 

Do bytu nevpouštějte cizí lidi. Když někdo zazvoní nebo zaklepe na dveře bytu, 
nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte, kdo je za nimi! Kukátkem se nejprve 
přesvědčte, kdo Je za dveřmi, poté s osobou komunikujte přes pojistný řetízek. Jako  

nejbezpečnějšÍ forma komunikace je nevycházet z domu či bytu a rozhovor vést z okna nebo balkónu. Cizí 
lidi nevpouštějte do bytu a vyhýbejte se i tzv. podomnímu prodeji. Do bytu pouštějte pouze osoby, které 
dobře znáte. Pokud čekáte například opraváře, zajistěte, ať je v danou dobu někdo s vámi doma. Tzv. 
podomní prodejci či jiní podvodníci využívají důvěřivosti zejména starších občanů, mají dopředu smyšlené 
věrohodně vypadající „příběhy“, kdy například tvrdí, že se vašemu vnukovi porouchal vůz, nutně potřebují 
peníze, pro které je posílá; nabízí různé druhy zboží (deky, hrnce, nože), snaží se sjednat půjčku, pojištění, 
předstírají nevolnost nebo nutnost použití toalety, atd. Dále se představují jako zástupci společností 
provádějící odečítání plynu, elektřiny, vody, případně vyplácení přeplatků za tyto služby. V těchto 
případech je vždy nutné se informovat přímo u poskytovatele služeb. Účelem návštěv je vždy se dostat do 
bytu. Mějte na paměti, že obezřetnosti není nikdy dost. Mezi samozřejmosti by měl patřit kvalitní 
bezpečnostní zámek, panoramatické kukátko a pojistný řetízek. Pokud bydlíte v nižších patrech, zajistěte 
také dostatečně všechna okna. Zamykejte dveře a zavírejte okna i v případě, že opouštíte váš byt jen na 
několik minut. Pokud budete mimo domov delší dobu, poproste někoho ze sousedů, ať vám vybírá 
poštovní schránku. 

Předváděcí akce. Nekalé jsou i praktiky, které  používají prodejci různého zboží na tzv. předváděcích 
akcích. Ti se snaží nalákat převážně seniory na oběd zdarma, různé dárky nebo výlety. Při samotných akcích 
pak nabízejí zboží (hrnce, deky, vysavače) za přemrštěné ceny, případným zájemcům tzv. udělají cenu          
s velkou slevou. Zboží i po slevě je předražené a nesplňuje kvalitu, jakou prodejci uvádějí. Tlačí potenciální 
kupce k podpisu smlouvy hned na místě. Jsou školení a dobře ví, co a jak na lidi působí. Nejlepší řešení je se 
předváděcím akcím vyhnout, nic nekupovat a nic nepodepisovat. Obrázek si můžete udělat zhlédnutím 
filmu režisérky Sylvie Dymákové – Šmejdi. 

Nabídka služeb. Dále se hodně rozmohly akce společností, které nabízejí různé služby, jako dodávku 
elektrické energie a plynu. Náboráři chodí po bytech a snaží se nalákat spotřebitele k přechodu k jiné 
společnosti. Ne vždy je však tato nabídka výhodná. „Lanaři“ se snaží spotřebitele ihned přimět k podpisu 
smlouvy. Hned nic nepodepisovat, říct, ať Vám nechají smlouvu k prostudování. 

Tržní řád. S ohledem na převažující veřejný zájem spočívající v zajištění bezpečnosti ve městě a ochraně 
jeho obyvatel vydala Rada města Letovice dne 2. 9. 2013 nařízením města Letovice č. 1/2013 Tržní řád, ve 
kterém mimo jiných ustanovení článek č. 4 – Na území města Letovice je zakázán pochůzkový a podomní 
prodej. Celý tržní řád je uveden na internetových stránkách města www.letovice.net. 

Jestliže se setkáte s výše uvedeným nebo podobným jednáním, nebojte se ihned volat policii linku 158.
Strážníci MP Letovice

INZERCE

Koupíme rodinný dům
k trvalému bydlení.

Tel.: 720 598 284

Naléhavě hledám ke koupi 
RD v Letovicích či blízkém 
okolí do 10 km. Alespoň 

malá zahrada podmínkou. 
Poctivé jednání. 
Tel.: 775 667 214

Koupím byt s balkonem
Tel.: 723 046 213
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Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mob.: 601 590 006
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 7 dní 
před konáním akce.

V březnu jsme pro Vás připravili:

 Koncert KPH

Houslový virtuóz Ivan Herák
s cimbálovou kapelou

Středa 8. dubna 2015 v 18.30 hod.
Vstupné: 150,- Kč

na koncert platí předplatné KPH
Studenti uměleckých škol zdarma

·
Divadelní představení

ZASE TA SBOROVNA
Pátek 10. dubna 2015 v 19.00 hod.

Hrají: Pavel Trávníček, Linda Finková, Kateřina 
Kornová, Hana Sršňová, Monika Fialková, Hana 

Tunová a Zdeněk Havlas
Vstupné: předprodej 200,- Kč / na místě 250,- Kč

·
Beseda - Ing. Tomáš Přibyl

„Neslavné havárie slavných raket“
Čtvrtek 16. dubna 2015 v 17.00 hod.

PO BESEDĚ (cca 18.15 hod.) BUDE ZAHÁJENA 
VÝSTAVA MODELŮ LETOVICKÝCH MODELÁŘŮ.

Výstava se koná k 40. Výročí založení RMK 
Letostroj Letovice a bude přístupna 

od 16. 4. do 19. 4. 2015.
PÁ 9.00 – 17.00 hod., SO 10.00 – 15.00 hod., 

NE 10.00 – 14.00 hod.
Dobrovolný příspěvek.

Koncert jazz

E CONVERSO
Pátek 24. dubna 2015 ve 20.00 hod.

Sál ZUŠ Letovice
Účinkují: Michal Wróblewski – saxofon, 
klarinet / Jan Pisklák – kytara, efekty / 

Vladimír Micenko – kontrabas / 
Jan Chalupa – bicí
Vstupné: 100,- Kč

·
Koncert

Večer s flétnou a kytarou
Středa 29. dubna 2015 v 18.30 hod.
Účinkují: Kristina Vaculová – flétna

a Libor Janeček – kytara
Vstupné: 80,- Kč / 60,- Kč

Připravujeme:

Koncert KPH

Večer kytarové tvorby – Trio Nété
Středa 13. května 2015 v 18.30 hod.
Vstupné: 120,- Kč / na koncert platí 

předplatné KPH
Studenti uměleckých škol zdarma.

·
Pohádka

Pohádky z mléčné dráhy
Úterý 19. května 2015 v 10.00 hod.

Účinkuje: Divadlo Tramtarie Olomouc
Vstupné: 40,- Kč

·
HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2015

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ „OSOBNOSTI MĚSTA 
LETOVICE 2014“

„VĚRA MARTINOVÁ a spol.“
Čtvrtek 28. května 2015 v 19.00 hod.

Vstupné: 200,- Kč

MKS LETOVICE
KULTURNÍ DŮM
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KNIHOVNA
Oddělení pro dospělé

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

www.mks-letovice.cz/knihovna 
Výpůjční doba: Pondělí 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 

Úterý 12.00 - 16.00, Pátek 9.00 - 12.00, 13.00- 18.00

Dětské oddělení
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225 

E-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz 
www.mks-letovice.cz/knihovna 

Otevírací a výpůjční doba: Po - Pá: 12.30 - 16.30 

PAULO COELHO
výstavka knih brazilského spisovatele, jednoho 
z nejvlivnějších světových autorů posledních 
desetiletí.

KERAMIKA Z ANDĚLSKÉHO VRCHU
8. dubna 2015 bude zahájena prodejní výstava 
keramických výrobků paní Renaty Souškové. 
Máte jedinečnou možnost uvidět keramický 
svět andělů, misek a zvířátek, kteří se rodí z lásky 
a víry inspirované přírodou. Výstava potrvá do 
28. dubna 2015.

IRSKO – ZELENÝ OSTROV
Středa 29. dubna 2015 v 17.00 hod.
Srdečně zveme na cestopisnou přednášku 
Jaromíra Nováka, která se uskuteční v čítárně 
knihovny.

AŤ ŽIJE SMÍCH!
výstavka humoristických knih. Zasmějte se s 
námi u Mikulášových patálií, příběhů Billa 
Madlafouska nebo knih Davida Walliamse.

KLOBOUK KOUZELNÍKA POKUSTONA 

výtvarné tvoření. Jak asi vypadal klobouk, ve 
kterém bydleli Bob a Bobek? Zkusíte ho 
namalovat? 

GALERIE DOMINO
Vás srdečně zve na prodejní výstavu obrazů 

Mgr. Eva Mezerová
a Jan Čihák

 
Vernisáž se koná v pátek 10. dubna 2015

v 17.30 hod.         
           Úvodní slovo autoři.

V kulturním programu zahrají
Mgr. Vladimír Pečinka - flétna, fagot,

 Jan Stránský - kontrabas
Karel Stria - klavír, akordeon 

  
  Výstava bude otevřena  do neděle 26. dubna 

2015 v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hod.,          
So 9.00 – 11.00 hod., Ne 14.00 – 17.00 hod.

Galerie DOMINO, Havírna 55 (u čerpací 
stanice Shell), 679 61 Letovice

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 pa-
mátkách 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.

www.galeriedomino.cz

MKS Letovice –  Tyršova 2, 679 61 Letovice
Otevírací doba říjen - květen:

Pondělí - pátek: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30

tel.: 516 476 790, 739 396 538 
e-mail: tic@mks-letovice.cz

infocentrum.letovice@seznam.cz 
www.mks-letovice.cz  

KULTURNÍ PŘEHLED

Turistické informační centrum

_____________________________
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DALŠÍ ÚSPĚCHY STUDENTŮ MASARYKOVY STŘEDNÍ ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH

· Masarykova střední škola Letovice, která je Regionálním vzdělávacím centrem 
pro Jihomoravský kraj, pořádala 3. března 2015 již 11. ročník přehlídky 
žákovských projektů na téma „Využívání obnovitelných zdrojů, úspory energií   
a snižování emisí v dopravě“ ENERSOL 2015. Přehlídka se konala na Zámku 
Letovice pod osobní záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr. Michala

Haška, ve spolupráci se Vzdělávací agenturou Kroměříž a Jihomoravským krajem. Cílem projektu je 
zvýšit povědomí nejen žáků, ale i veřejnosti o spotřebě energií, možnosti využívání obnovitelných 
zdrojů energie v domácnostech i ve firmách. Žáci ve svých projektech zařazených do hlavní kategorie 
"PRAXE" upozornili jak na problémy s elektroautobusy, PET lahvemi, ale také na klady slaměných        
a plusových domů a zdrojů, které jsou již účelně využívány v praxi, např. tepelná čerpadla, fotovolta-
ika, spalování biomasy aj. V této hlavní kategorii naši školu zastupovali čtyři prezentující z nichž se do 
týmu Jihomoravského kraje dostal Karel Stria a Dalibor Přikryl, kteří svoji práci obhájili před porotou 
nejlépe. Oba jsou žáky tříletých oborů (umělecký keramik, truhlář) a přesto se tohoto nelehkého 
úkolu zhostili na výtečnou. Do přehlídky ENERSOLu 2015 Jihomoravského kraje byly vybrány práce 
11 žáků z různých škol v kategorii "Praxe", 4 žáků v kategorii "Inovace" a 2 v "Propagaci".

  (Fotografie s náměstkem hejtmana Ing. Stanislavem Juránkem)

Jednotlivé prezentace zaujaly nejen nezávislou odbornou porotu, žáky a pedagogy z jednotlivých 
škol, ale i zástupce firem a veřejnosti. Součástí přehlídky byla již tradičně kategorie Inovace, která je 
zaměřena na myšlenky a předměty v praxi nenavštívitelné a kategorie tvůrčí - popularizační, kde se 
studentky z pedagogické školy Boskovice věnovaly předškoláškům v MŠ.

Tým složený také z našich studentů bude Jihomoravský kraj zastupovat v Mohelnici na kole 
celorepublikovém. Přejeme jim hodně úspěchů a příjemné zážitky. Za zřizovatele se přehlídky 
zúčastnil první náměstek hejtmana Ing. Stanislav Juránek, za město Letovice místostarosta Ing. Jiří 
Palbuchta, přivítána byla také řada dalších hostů (např. zástupce NUV Praha, představitelé firem, 
ředitelé škol apod.). Za vydařenou akci patří poděkování všem autorům prací, organizátorům              
a sponzorům.

Masarykova střední škola Letovice
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· Okresní kolo středních škol v silovém čtyřboji se konalo v Jedovnicích. Bylo to poslední sportovní 
klání v tomto školním roce. A ani v něm se naši studenti neztratili.  V konkurenci 32 siláků z 6 škol 
vybojovali krásné 2. místo. Naši školu reprezentovali Filip Kovář, Lukáš Kočár, Vlastimil Sedlák                
a Dominik Barák. Všichni čtyři si zaslouží za své výkony a reprezentaci školy velké uznání.

· 4. března se konala přehlídka školního kola Středoškolské odborné činnosti 2015. 
Studenti zpracovali a prezentovali celkem 11 odborných prací v kategoriích: Stavebnictví, 
architektura a design, Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, Ochrana životního prostředí                
a Filosofie. První místa v jednotlivých kategoriích s postupem do vyššího kola soutěže získaly tyto 
práce: „Kaple svaté Anny v Šebetově“ (autor Michal Tvarog, vyučující Ing. Mgr. Andrea Ježková, 
oponent Ing. Anežka Halatová), „Vázané stavby v relaxační zóně školy“ (autor Vít Kiršner, vyučující 
Ing. Jan Pořízek, oponent Ing. Alena Tomková), „Synkův mlýn“ (autor Dalibor Přikryl, vyučující        
Ing. Marek Chládek, oponent Ing. Jaroslav Doskočil), „Renesance z mého úhlu pohledu“ (autor Lukáš 
Štětina, vyučující Ing. Marie Vlachová, oponent Mgr. Jan Kala). Je však třeba konstatovat, že vysokou 
úroveň měly všechny práce vytvořené v rámci studentské odborné činnosti.

· Srdečně zveme letovické občany na výstavu obrazů našeho učitele oboru Umělecký keramik, pana 
Ondřeje Klevety, s názvem „V zajetí barev“. Výstava se koná v budově kina v Boskovicích. Vernisáž 
výstavy sice již 11. března proběhla, potrvá však až do 6. 4. 2015. Přijďte, nevšední díla tohoto umělce 
vás jistě zaujmou. 

Maturanti Masarykovy střední školy Letovice pořádali skvělé večery

www.stredni-skola.cz.

oto: 
Radek Hanskut              

a Ing. Marek Chládek

Třída P2A oboru Podnikání uspořádala v Kulturním domě ve Křetíně 20. 2. 2015 svůj maturitní 
ples. Žáci si zajistili kulturní program i bohatou tombolu. Večerem přítomné provázela velmi 
příjemná hudba DJ Tronic. Maturanti byli po úvodních melodiích šerpováni třídním učitelem a tento 
slavnostní okamžik završili přípitkem na zdárný průběh maturitních zkoušek. Zásluhou maturantů se 
celý slavnostní večer vyvíjel ve velmi příjemné a přátelské atmosféře, takže se nám ani nechtělo 
vracet domů a rádi bychom se bavili a veselili dále.

Báječnou atmosféru jsme zažili i na maturitním večírku nábytkářů, stavařů a mechaniků 
pořádaném v MKS Letovice 6. 3. 2015. Studenti pozvali své rodiče, pedagogy, přátele a své lásky… 
Připravili skvělý večírek… Maturanti si zahráli na hollywoodské hvězdy, promítali fotografie                  
z dětství i studentských let, připravili časopis s „maturitními experty“. Všichni jsme si večer náležitě
užili. Dojmy studentů 
po maturitním večírku: 
“Tato škola je super 
volba, všem doporuču-
jeme!? Více fotografií na 

Našim maturantům 
přejeme, aby se jim 
podařilo úspěšně zvlá-
dnout náročný cíl, který 
mají před sebou v po-
době blížících se matu-
ritních zkoušek!?

Tex?t: třídní učitelky, 
učitel a studenti, f
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Studium pedagogiky v DDM Letokruh - Ve druhém únorovém víkendu se v DDM Letokruh sešli 
externí pracovníci, aby splnili zákonnou povinnost získání pedagogického vzdělání nezbytného pro 
práci s dětmi. Vzdělávání se konalo ve spolupráci s Národním institutem vzdělávání mládeže. Kdo si 
myslí, že se jednalo jen o výuku, mýlí se. Lektorka Ivona Kubíková vzdělávání pojala formou zážitkové 
pedagogiky, díky níž se stalo i hrou a zábavou. „Luxusní, nabíjející, mělo to pro mě velký přínos,“ to 
jsou slova jedné z účastnic. Další a závěrečné setkání se uskuteční v měsíci březnu a doufáme, že bude 
stejně zdařilé.

DDM Letokruh pomáhá - Letokruhu, který je organizací otevřenou všem lidem a hlavně dětem, 
nemůže být lhostejný osud dítěte, které je téměř od narození handicapované. Eliška se narodila jako 
zdravá holčička, ale v 18 měsících špatně polkla a zastavilo se jí srdíčko. Od té doby nechodí, nemluví 
ani nesedí. Protože rehabilitace, která ji přibližuje k normálnímu životu, je velmi nákladná, rodina 
prosí veřejnost o pomoc. DDM Letokruh se připojuje ke všem, kdo chce Elišce pomoci, a to sběrem 
víček od jogurtů, PET lahví, plastových uzávěrů od aviváže, kávy a podobně. Pro mnohé z vás se jedná 
o odpadky, tím, že tato víčka přinesete do Letokruhu, pomůžete dobré věci.

Úspěchy stolního tenisu v Letokruhu - Sezóna stolního tenisu se s příchodem jara chýlí ke konci           
a bilance té letošní je velmi úspěšná. Hlavně naši mládežníci nám tradičně dělají radost. „A“ družstvo, 
které hraje druhou nejvyšší okresní soutěž, skončilo v půlce tabulky a „B“ družstvo složené převážně  
z mládeže, které po loňském postupu hraje ve čtvrté výkonnostní soutěži, do poslední chvíle sahalo 
opět na medailové příčky.
V okresních mládežnických turnajích se děti z Letovic pravidelně umisťují na předních příčkách            
a nejvýraznější osobností z řad mládežníků je letos bezesporu Martin Andrle, který patří mezi 
nejlepší stolní tenisty v kategorii staršího žactva na okrese a nedávno prorazil i na krajské úrovni, kdy 
na krajském mládežnickém turnaji obsadil krásné třetí místo.
Podíl na úspěchu našich mladých talentů mají bezesporu trenéři Alois Pelíšek a Vojta Zachoval, kteří 
se po celý rok dětem věnují.

Akce DDM Letokruh na měsíc duben

2. 4. 2015 (čtvrtek – velikonoční prázdniny) - Velikonoční turnaj v bowlingu – ve spolupráci                
s restaurací Havírna Letovice. Sraz ve 12.30 hodin v DDM Letokruh, pronájem dvou drah na dvě 
hodiny – děti si opravdu zahrají.  K dispozici lehké koule, vhodné pro děti od 6 let. Pro nejlepší jsou 
připraveny medaile a odměna. Ukončení turnaje v 15 hodin u Havírny nebo v 15.30 hodin v DDM 
Letokruh. S sebou sportovní oblečení, boty se světlou podrážkou na hru, drobné kapesné na 
občerstvení. Startovné 60,- Kč. Přihlásit se můžete do 30. 3. 2015 a do naplnění kapacity drah.

3. 4. 2015 (pátek – velikonoční prázdniny) - Velikonoční tvořivý příměstský tábor. Od 8 hodin do 16 
hodin. Výroba velikonočních dekorací, a to i trošku netradičních, hry uvnitř i venku, tradice.

18. 4. 2015 (sobota) - Zájezd do Vídně – ZOO Schönbrunn, Vídeňské kolo v Prateru, 
Hundertwasserhaus. Akce ve spolupráci s Jihomoravským krajem, městem Letovice, členem 
Evropské sítě Zdravých měst uspořádaná ke Dni Země.
Odjezd v 7 hodin od DDM Letokruh, předpokládaný návrat okolo 20 hodiny. Na programu je návštěva 
ZOO Schönbrunn, kde můžete vidět mimo jiné i pandu velkou, obhlídka architektonického unikátu 
Hundertwasserhaus a návštěva Prateru s jízdou na vyhlídkovém kole, která je v ceně zájezdu.

DDM Letokruh
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Doporučujeme zřídit cestovní pojištění do zahraničí, pro děti nutný vlastní cestovní doklad. 
V ceně je doprava, pedagogický dohled a vstupy podle výběru.
Děti do 3 let zdarma (bez nároku na vlastní sedadlo v autobusu), děti 3 – 6 let / 420,- Kč (ZOO, 
Vídeňské kolo), děti 3 – 6 let / 300,- Kč (ZOO), děti od 6 let a ZTP / 560,- Kč (ZOO, Vídeňské kolo), děti 
od 6 let a ZTP / 510,- Kč (ZOO), dospělý / 850,- Kč (ZOO, Vídeňské kolo), dospělý / 750,- Kč (ZOO).
Přihlásit se můžete do naplnění kapacity autobusu a do 13. 4. 2015.

28. 4. 2015 (úterý) - Pochod za čarodějnicí. Bližší informace k této i ostatním akcím najdete během 
dubna na webových stránkách, plakátech a Facebooku.

Nabídka táborů na léto 2015. Na www.ddmletovice.cz jsou již zveřejněny příměstské i pobytové 
tábory na letošní letní prázdniny. Hlásit se můžete už nyní, tady je jejich seznam.

Příměstské tábory:
3. – 5. 7. 2015 Příručka mladých svišťů (zálesácký)
7. – 10. 7. 2015 Čarování s kameny (tvořivý)
13. – 17. 7. 2015 Mám šest noh a kdo je víc? (přírodovědný)
20. – 24. 7. 2015 Africké dobrodružství se lvicí Elsou (na africké motivy i se skutečnou lvicí)
27. – 31. 7. 2015 Divadlem letem světem (dramaticko – výtvarný)
3. – 7. 8. 2015 Triky nejen s triky (tvořivý)
10. – 14. 8. 2015 Magic planet (tvořivý anglický)
17. – 21. 8. 2015 Z pohádky do pohádky (pro děti 4 – 7 let)
24. – 28. 4. 2015 Bradavický expres (na motivy knihy H. Potter)

Pobytové tábory:
5. – 10. 7. a 12. – 17. 7. 2015 Letní tábory u koní na farmě „CH“ v Cetkovicích
5. – 12. 7. 2015 V. Airsoft summer camp Čenkovice
12. – 18. 7. 2015 Summer Stars v Prostředním Poříčí (hudebně – taneční)
18. – 25. 7. 2015 Starověké Řecko v Bedřichově u Lysic (pro rodiče s dětmi)
19. – 24. 7. 2015 Jezdecké soustředění na farmě „CH“ v Cetkovicích
4. – 13. 9. 2015 Tábor u moře v Itálii - Gargáno (už obsazeno)

Zuzana Musilová

www.materske-centrumdomecek.webnode.cz

Centrum pro rodiče prarodiče a děti
Tyršova 2, Letovice
domecekletovice@seznam.cz
Kontakt a bližší info
773 642 678, 721 071 587

DOMEČEK

ÚTERÝ, ČTVRTEK: 9.00 – 11.00 hod. HERNA 

PÁTEK: 16.00 – 17.30 ŠNEČCI – nejmladší družinka skautů – děti ve věku 0 – 5 let s rodiči
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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) nebo na hřišti u ZŠ. Hrajeme různé hry, pořádáme

turnaje a souteže. Mezi nejčastější aktivity patří ping-pong, fotbálek, šipky, kulečník, hry na počítači, 
NERF bitvy, různé stolní hry a další. A kdy je klub otevřen?

Úterý 14.30 – 18.30 hod., Čtvrtek 14.30 – 18.30 hod.

Po skončení klubu nabízíme dětem odvoz domů (po domluvě). Více info a aktuální program 
najdete na webových stránkách www.klubac.cz.

ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ

ZÁPIS DO MŠ ČAPKOVA, KOMENSKÉHO A TŘEBĚTÍNSKÁ
se koná

ve čtvrtek 7. května v době od 8.00 do 15.30 hodin
v budovách jednotlivých mateřských škol.

Rodiče si k zápisu přinesou:

· vyplněnou Žádost o přijetí (tiskopis ke stažení na webových stránkách MŠ nebo k vyzvednutí      
v mateřských školách ve dnech 27. – 30. 4. 2015)

· originál rodného listu dítěte

· doklad o trvalém bydlišti dítěte (potvrzení MěÚ)

________________
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ZUŠ Letovice
11. dubna 2015 od 20.00 hod. v Kulturním domě v Letovicích - VII. jarní ples

21. dubna 2015 v 15.00 hod. koncertní sál školy – Klávesové odpoledne
22. dubna 2015 v 17.00 hod. v Kulturním domě v Letovicích – Učitelský koncert

28. dubna 2015 v 15.30 hod. koncertní sál školy – I. absolventský koncert
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Vojtěch Páral se narodil 21. dubna 1865 v Sebranicích v rodině 
Michala Párala a jeho manželky Josefy, rozené Hanákové. Oženil se        
s Františkou, rozenou Boucníkovou, narozenou 20. března 1875. Do 
Letovic se přistěhovali na ulici Novou, číslo 368/3 v roce 1903 z Brna - 
Židenic. Na domovním listě má v kolonce povolání napsáno malíř. 
Podle pamětníků byl statné postavy, chodil většinou oblečen do široké 
černé peleríny, na hlavě nosil široký černý klobouk nebo malířský 
baret. Při sobě vždy nosil malířské náčiní. Maloval tužkou, perem, 
olejovými barvami na plátno nebo lepenku. Námětem jeho obrazů se 
staly letovické historické dominanty, významné budovy města, ale         
i obyčejné rodinné domky místních obyvatel, malebná zákoutí, zachytil 
také významné události ve městě - svěcení zvonů, požár Modré fabriky, 
církevní slavnosti, odhalení sochy T. G. Masaryka na náměstí...

Městské kulturní středisko v Letovicích za ředitelování Marie Synkové uspořádalo v kulturním 
domě v říjnu 1998 výstavu obrazů Vojtěcha Párala, kterou pomáhal zrealizovat akad. malíř Jiří 
Brtnický, který tvorbu Vojtěcha Párala při zahájení výstavy uvedl: „Obrazy Vojtěcha Párala obdivuji 
pro něžnou naivitu, barevný optimismus, hřejivou měkkost a klidnou harmonii. Z jeho obrazů je cítit 
radost z malování, přátelská sdílnost, spokojenost, pohoda, dobro. Jak těžké je malbou vyjádřit           
a sdělit tyto pojmy! Vojtěch Páral to uměl, uměl to, aniž by se do toho nutil, aniž by na to musel 
úzkostlivě myslet, bylo mu to prostě dáno. Ušetřen jakéhokoliv školení, vyjadřuje se prostě, pokorně 
a s velkým citem. Jeho kresba nectí proporce, nestará se o perspektivu, a přesto to nevadí, spíše 
naopak, osobitá deformace tvarů přispívá k malebnosti celku, k vyjádření všeho toho, co je výše 
uvedeno. Díváme-li se na obrázky s letovickými náměty, neubráníme se sentimentálním pocitům. To
proto, že mnohé významné 
budovy a mnohá malebná 
zákoutí v Letovicích už 
neexistují, nebo změnily 
vzhled. Stará radnice, 
h o s p o d a  „ N a  N o v é “,  
Jarošův dům, domy pod 
kostelem, lihovar, Jeřábkův 
m l ý n ,  s t a r á  p o d o b a  
Synkova mlýna, nádraží, 
koupaliště, to všechno je 
minulost, která zdaleka ne 
ve všech případech byla 
n a h r a z e n a ,  c o  d o  
estetických kvalit, lepší 
přítomností. Celé malebné 
části města, pro Letovice 
charakteristické, prostě 
zmizely.“ 

Výstava Vojtěcha Párala 
byla jeho první samostatná 
výstava a vzbudila velký 
obdiv a nadšení, zhlédlo ji

NAPSALI JSTE NÁM ...

Před 150 lety se narodil malíř Vojtěch Páral
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mnoho návštěvníků. Obrazy na tuto výstavu zapůjčili občané z Letovic a okolí ze svých sbírek, část 
obrazů zapůjčili místní hasiči a městský úřad. Pro velký úspěch výstavy byl v jubilejním roce 2000 
vydán nástěnný kalendář, ve kterém byly publikovány některé z vystavených obrazů a který byl 
okamžitě rozprodán.

V Letovicích na východním konci náměstí po pravé straně stával Jarošův dům, ve kterém byla 
trafika, kde se prodávaly Páralovy obrazy a půvabné kolorované pohlednice města, ty vypovídaly víc 
než pohlednice fotografické. Vojtěch Páral je s oblibou doplňoval říkankami:

Voda hučí ve Křetínce
a já kráčím po pěšince -
rozjímám. - Kde libý kraj?
Dodnes v letovických rodinách opatrují olejomalby a kresby perem nebo pověstná Páralova 

leporela (soubory kreseb historických budov na lepence), na která ve stáří s oblibou dopisoval: 
„Kreslil Vojtěch Páral 84letý malíř - samouk bez brýl v Letovicích“. 

Vojtěch Páral, velký letovický patriot, zemřel ve věku 87 let 16. května 1952 v Klášteře 
Milosrdných bratří, který za svůj život nesčetněkrát maloval.

Vojtěch Páral, malíř se srdcem na dlani, si zaslouží náš stálý obdiv, proto doufáme, že v chystaném 
muzeu města Letovice bude i jeho tvorbě věnována náležitá pozornost. 

Karel Synek, foto Petr Švancara

_____________________________________________________________________________

Karneval dostal občanku
Farní masopustní  karneval letos překročil 15. rok své existence. Pomyslně vyzul dětské střevíčky     

a obdržel občanský průkaz.
Karneval letovické farnosti vznikl tak trochu „Cimrmanovským“ způsobem: „Udělali si karneval        

a začali jim tam chodit lidi.“ Tak se dá s trochou nadsázky označit počáteční vývoj farního karnevalu     
v Letovicích. 

„Nelíbily se nám masové akce, příliš hlučná hudba a soutěže, kde nesmělejší děti neměly šanci se 
zúčastnit. A protože jsme zrovna všichni měli malé děti, vytvořili jsme si karneval vlastní s kvalitní 
hudbou přiměřenou věku dětí a programem, kde se budou bavit malí i dospělí,“ říká jeden                    
z organizátorů karnevalu. Podmínkou vstupu byl kostým pro celou rodinu, dárek do tomboly a malý 
kulturní příspěvek. Karnevalovým dějištěm se v prvních letech stal dům jedné obětavé rodiny, která 
byla ochotna proměnit vlastní domov v kulturní stánek hostící povedené masky, vonící buchty            
a rozesmáté i upejpavé děti.

V pozdějších letech se karnevalové dění přesunulo na 
Stvolovskou rychtu, která nám poskytla nejen 
bezplatný pronájem, ale i pohostinný servis.

Komorní ráz karnevalu zůstal zachován dodnes, jakož 
i struktura programu. Takže se opravdu baví nejen děti, 
ale i dospělí. Záleží vždy i na vlastní snaze a chuti – kdo 
dá hodně, hodně se mu vrátí.  Děkujeme všem, kteří se 
kdy na karnevalech podíleli a projevili odvahu ukázat, 
že podstatou křesťanství je radost. Vždyť nebe nám 
dalo jako protiváhu mnoha obtíží tři věci: „Dětské oči, 
smích a hvězdy“. Ani ty nechyběly jako bonus pro toho, 
kdo měl chuť posedět trochu déle. 

                                                 Text a foto Hana Bočková

NAPSALI JSTE NÁM ...
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          Jižní Morava – Království Komety
Cílem tohoto projektu je především vyjádřit vděk a poděkování všem 

jihomoravským fanouškům, kterých opravdu není málo a společně s partner-
skými obcemi jim nabídnout snazší propojení s hokejovým klubem HC Kometa 
Brno a současně umožnit vzájemné propojení jednotlivých obcí jako takových.

Vzájemná podpora a propagace zvyšuje povědomí o různých společenských, sportovních                
i kulturních aktivitách jednotlivých obcí kraje, což např. rozšiřuje možnosti sportovního vyžití pro děti 
a mládež či nabízí zajímavé podněty k poznávání jihomoravského regionu. 

Město Letovice je jedním z 68 partnerských měst a obcí ze všech koutů jižní Moravy, a to již od 
založení tohoto projektu. Města nebo obce zapojené do tohoto projektu mohou nabídnout jisté 
výhody pro své občany. Jako příklad můžeme uvést možnost využití rezervace vstupenek na domácí 
zápasy, možnost zakoupení limitované edice zboží s názvem jejich měst/obcí a další, možnost účasti 
na různých akcích a projektech klubu jako jsou Dortiáda s Kometou nebo Tour de Morava aneb 
Cestou necestou po Království Moravy a další. Každoročně se do Dne Komety (den, kdy byla založena 
hokejová Kometa) zapojuje i ZŠ Letovice, která byla oceněna vstupenkami do Hvězdárny a planetária 
Brno. Za zmínku stojí i projekt „Červená z modré … pro život!!!“, kde brněnská Kometa ve spolupráci  
s Fakultní nemocnicí Brno organizuje dárcovství krve, a i zde máme jako město své zástupce, kterým 
za tento dobrý skutek děkujeme.

Zájem o hokejovou Kometu v našem městě a místních částech je veliký. Pořádáme minimálně 
jednou měsíčně výjezd autobusem na domácí utkání, zajišťujeme vstupenky i pro fanoušky s vlastní 
dopravou a evidujeme asi 20 majitelů permanentních vstupenek. Rozpis zápasů a různých akcí je 
dostupný v TIC Letovice nebo na nástěnce vestibulu MěÚ Letovice.

Fanoušci Letovic a místních částí zajistili ve spolupráci s brněnskou Kometou reklamní poutač, 
který je umístěn u kruhového objezdu. Jak si již mnozí z vás mohli povšimnout, zobrazuje logo 
Komety a znak Letovic a v pozadí jsou dominanty obou jihomoravských měst. Veškeré náklady 
spojené s tímto poutačem uhradila hokejová Kometa s letovickými fanoušky a nejdou z rozpočtu 
města. 

Brněnské hokejové Kometě přejeme úspěšné play-off 2014 - 2015 a projektu Království Komety    
i nadále skvělou spolupráci s jihomoravskými partnerskými městy. 

Motto: „Hrdí při vítězství – věrní při porážce“                       Za letovické fanoušky Stanislav Kobelka  

NAPSALI JSTE NÁM ...

(ZŠ Letovice v království Komety)
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Určitě se budeme i v dubnu dívat na Měsíc. 
Jeho fáze proběhnou následovně: úplněk 4. 4. 
(ve 14.00 hod.), poslední čtvrt 12. 4.                    
(v 5.44 hod.), nov 18. 4. (ve 20.56 hod.), první 
čtvrt 26. 4. (v 1.54 hod.). V dubnu nastane 
dvakrát odzemí a jednou přízemí. První odzemí 
proběhne 1. 4. (406 033 km), druhé odzemí     
29. 4. (405 116 km) a pak přízemí 17. 4.          
(361 009 km).

Pro pozorování planet platí tyto údaje: 
nebude možné pozorovat planety Uran              
a Neptun. Merkur se ukáže koncem dubna 
večer nad západním obzorem, vysoko nad 
západním obzorem bude silně zářit Venuše        
(-4,1 mag). V první polovině dubna večer nízko 
nad západním obzorem ještě uvidíme Mars       
(v Rybách). Kromě jitra po celou noc září Jupiter 
(-2,3 mag) v souhvězdí Raka. Ve druhé polovině 
noci mezi souhvězdími Vah a Štíra najdeme 
Saturn. 

Určitě zajímavé pro pozorovatele jsou 
konjunkce Měsíce a planet a různá seskupení 
nebeských těles. Uveďme tyto konjunkce 
Měsíce a planet: 8. 4. se Saturnem, 19. 4.             
s Marsem, 21. 4. s Venuší, 26. 4. s Jupiterem.   
21. 4. večer na západě nastane seskupení 
Měsíce, Venuše a Aldebaranu (hvězda v Býku). 
23. 4. ve 2.00 hod. zaznamenáme maximum 
meteorického roje Lyrid.

Závěrem uveďme jev, který bohužel u nás 
neuvidíme. Dne 4. 4. ve 14.00 hod. bude Měsíc   
v úplňku a při tom nastane úplné zatmění 
Měsíce. Uvidí jej obyvatelé ve východní části 
Austrálie, Japonska a nejvýchodnější části 
Ruska. Úplné zatmění Měsíce bude u nás 
viditelné dne 28. září tohoto roku.                - Ch -

Přivítáme měsíc duben, občas nazvaný apríl, 
který je už celý vložen do jarního období. Když 
bychom pátrali po původu názvu „apríl“, museli 
bychom sáhnout po starořímském kalendáři. 
Najdeme zde slovo aperire, což česky znamená 
otvírat. Víme ze zkušenosti, že se v dubnu 
příroda otvírá jaru. Výstižně to napsal náš 
významný spisovatel Karel Čapek: „V dubnu 
stromy a květiny vyrážejí.“ V otvírající se přírodě 
se bude jistě dobře pozorovat jarní hvězdná 
obloha. Zaměřme své pohledy na oblast oblohy 
nad jižním bodem. Blízko obzoru najdeme 
souhvězdí Hydry, Havrana, dále Pohár a Sextant. 
Když pozvedneme zrak výš až k nadhlavníku, 
setkáme se s několika souhvězdími zvířetníku, 
tj. souhvězdí Panny, Lva a Raka. Některá 
souhvězdí jsou málo výrazná. Mezi ně patří 
souhvězdí Raka, které září slabě a uvidíme jej 
jen na jasné bezměsíčné obloze. Jasnosti hvězd 
souhvězdí Rada (Cancer) se pohybují kolem        
4 mag. Nejjasnější hvězda souhvězdí Acubens 
má jasnost 4,2 mag a je vzdálena 174 ly. 
Pozoruhodným objektem souhvězdí je 
otevřená hvězdokupa Jesličky (Praesepe), 
někdy je viditelná i pouhým okem. Tento svítící 
obláček  př ipomíná rozcuchané seno                    
v jesličkách. Po obou stranách hvězdokupy jsou 
dvě hvězdy Asellus Borealis a Asellus Australis 
nazvané Oslíci. Do znamení Raka Slunce 
vstupuje 21. června a nalézá se nejvýš nad 
obzorem – nad obratníkem Raka.

Starověká báje prozrazuje, že souhvězdí 
svým tvarem připomíná obrovského kraba, 
který pomáhal Hydře v boji proti Heraklovi. 
Tento hrdina měl za úkol Hydru usmrtit. Krab 
hrdinu štípl do paty. Herakles jej sice zašlápl, 
avšak Héra, nepřítelkyně Heraklova, proměnila 
kraba v souhvězdí, které dnes známe pod 
názvem souhvězdí Raka.

Sledujme dubnové Slunce, které je již nad 
světovým rovníkem a svými paprsky nám 
dodává více světla a tepla. 1. dubna vychází         
v 6.38 hod. a zapadá v 19.31 hod. 30. dubna 
vychází v 5.39 hod. a zapadá ve 20.17 hod. 
Během dubna se den prodlouží o 1 hod. 45 min. 
Sluneční azimut vzroste z 98° na 115°. Do 
znamení Býka Slunce vstupuje dne 20. 4. v 10.41 
hod. SEČ (letní středoevropský čas).

Aprílová hvězdná obloha

(Souhvězdí Raka)
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V březnovém zpravodaji mne zaujal článek o letovických řemeslech, zvláště pak v „závorce“ 
zmínka o cechovní truhlici. Před lety jsem zjistil, že byla odvezena do Prahy. Pátral jsem tam na udané 
adrese, bohužel jsem neuspěl. Obrátil jsem se tedy na tehdejšího starostu pana Josefa Novotného, 
aby se pokusil sám, ale nepodařilo se to ani jemu. Zřejmě byla prodána nějakému sběrateli. 
(Souhlasím proto s tím, že někde asi bude.)

Co se mi nepodařilo s truhlicí, 
podařilo se mi s cechovními 
lucernami. Při přestavbě bývalého 
MNV na Hudební školu jsem se 
dověděl od pana Rozsývala, že se 
na půdě povalují mezi haram-
pádím určeným na vlečku k vyho-
zení zajímavé předměty. Neváhal 
jsem a šel se podívat. Byly to 
historické cechovní lucerny, které 
stávaly kdysi v kostele sv. Prokopa. 
Spolu se členy hasičského sboru 
jsme je odnesli na zbrojnici a infor-
moval jsem o tom pana děkana,    
P. Fr. Krchňáka. Ten zařídil jejich

renovaci v umělecké dílně p. Kozányho v Jihlavě. Odvezli jsme je tam s p. Jančou a zrestaurované opět 
přivezli do Letovic. Byly pak k výročí města vystaveny v kulturním domě a neseny v průvodu městem 
(viz. obrázek). Cechovních luceren je celkem 8.
Všem, kdo se na záchraně luceren podíleli – DÍKY!                                                                      K. Hoder st.

_____________________________________________________________________________

          Poděkování
Děkuji  t ímto všem příbuzným, známým, 

spolupracovníkům a hlavně všem členům SDH 
Letovice za to, že se přišli důstojně rozloučit s mým 
mužem panem Antonínem Konůpkou. Velké 
poděkování patří všem, kteří mi pomohli v této těžké 
situaci. Letos v únoru jsme už nemohli společně oslavit 
35. výročí našeho sňatku.
 

Jaroslava Konůpková (foto: Jaroslav Musil)

_________________________________________

          Poděkování

Zdravotnickému personálu Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, zejména oddělení A, D, vzdávám 
velký hold a nejupřímnější poděkování za vše, co tu pro pacienty dělají.

Josef Kopáček, Letovice, Boční 13

NAPSALI JSTE NÁM ...

Cechovní lucerny

(Průvod městem s cechovními lucernami u příležitosti výročí města)
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Již tradičně se 2. dubna koná Světový den porozumění autismu (World Autism Awareness Day).     
V tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětové kampaně „Light it up blue“, česky „Rozsviťme 
se modře“.

A proč modře? Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají 
lidé s autismem největší potíže. 

Pojďme si proto spolu v modrém připomenout fakt, že se současně ve světě každé 100. dítě rodí       
s poruchou autistického spektra a že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je 
porozumění a podpora.

Rozsvítit se modře můžete 
jakkoliv – modrou žárovkou ve 
svých domovech či kance-
lářích, můžete se do modré 
barvy obléknout nebo si na 
oblečení připnout modrou 
stužku, případně tak, že o této 
iniciativě budete mluvit nebo 
informace umístíte na svých 
webových stránkách, blocích 
atp.

K modré akci se připojují        
i děti ZŠ Letovice, třídy 1. P.

Děkujeme za podporu
Soňa Demlová

2. dubna je den porozumění autismu

INZERCE
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ZPRÁVY Z NAŠÍ FARNOSTI

Své příspěvky do této rubriky
zasílejte, prosím,

na e-mail: mil.trundova@seznam.cz

Přehled akcí a bohoslužeb v dubnu 2015

Poutní mše sv. ze svátku sv. Jiří v Kochově – neděle 26. 4. v 11.00 hod.
O poslední dubnové neděli 26. 4. Vás zveme do farního kostela sv. Prokopa na Večer chval, který se 
uskuteční v 18.00 hod.

Obřady a mše sv. o Velikonocích 2015

Upozornění na změnu:
od Květné neděle 29. 3. 2015 budou nedělní mše sv. 

ve farním kostele sv. Prokopa začínat v 7.00 a 9.00 hodin.
Možnost změny vyhrazena. 

Aktuální informace a zprávy najdete na http://farnost.katolik.cz/letovice/
Bohoslužby o Velikonocích v modlitebně Církve bratrské, Letovice, Okružní 13

Na Velký pátek 3. 4. v 18.00 hodin, neděle Vzkříšení 5. 4. od 9.00 hodin. 
Srdečně zveme ke společné oslavě velikonočních událostí.

Zbigniew Lipus, kazatel Církve bratrské

Velikonoce
V prvním dubnovém týdnu letos najdeme v kalendáři Velikonoce. Už odnepaměti mají v našem 

počítání času své místo, a už dávno jsme si zvykli, že se jejich datum mění se značným rozptylem – více 
než měsíc. Jak si ale k nám tyto svátky našly cestu?

Na počátku byl příběh izraelského národa, kterému se před více než třemi tisíci lety podařilo 
uniknout z egyptské říše, z postavení otroků a podlidí. Historická paměť tohoto národa uchovávala 
vzpomínku na dávný exodus a slavila ji každý rok znovu a znovu až dosud jako svátek zvaný Pesach      
v polovině jarního měsíce Nísanu. Hebrejský kalendář je lunární, proto se začátky měsíců řídí 
měsíčními fázemi a neodpovídají přesně našim měsícům.

Před necelými dvěma tisíci lety byl v pátek odpoledne na začátku Pesachu popraven ukřižováním 
jistý rabbi Ješua z Nazaretu, svými stoupenci nazývaný Mesiáš. Jeho jméno a titul překládáme do 
češtiny jako Ježíš Kristus. Téhož dne byl narychlo pohřben, jeho stoupenci se z obav před represemi 
rozprchli.

Nedělní ráno znamenalo šok. Pozůstalí našli jeho hrob otevřený a prázdný – navzdory 
zabezpečení, navzdory ostraze. Ti, kdo šli oplakávat mrtvého, se setkávají s Ježíšem živým. Zkušenost 
ze setkání se Zmrtvýchvstalým je natolik přelomová, že poznamenává nejen jejich životy, ale 
propaluje se do životů více než miliardy lidí současného světa, těch, kteří nesou Kristovo jméno – 
křesťanů.

farní kostel klášter Rozhraní Vísky

2.4. Zelený čtvrtek 19.00 17.00 18.00 17.00

3.4. Velký pátek 15.00 18.00 18.00 17.00

4.4. Bílá sobota - příležitost k modlitbě 8.00 - 21.00 8.00 - 12.00

Vigilie 21.00 19.00 18.00 18.00

5.4. Neděle Zmrtvýchvstání 7.00 a 9.00 10.30 10.00 8.00

6.4. Velikonoční pondělí 7.00 a 9.00 10.30 10.00 8.00
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Velikonoční neděle je dnem zmrtvýchvstání, dnem vzkříšeného Ježíše Krista. Velikonoční neděle je 
dnem jistoty, že smrt nemá poslední slovo. Velikonoční neděle je definitivní výpovědí o tom, že láska 
přemáhá smrt. Velikonoční neděle je oslavou nového, univerzálního exodu – ne už z egyptského 
nevolnictví, nýbrž z otroctví smrti. Velikonoční neděle je závazný slib zmrtvýchvstání pro každého        
z nás.                                                                                                                                                             -jZD-

Milosrdní bratři oceněni v Bruselu
Ve středu 25. února převzal br. Jesus Etayo, generální představený řádu milosrdných bratří, od 

nejvyšších představitelů Evropského parlamentu ocenění „First European Citizen Prize“ za rok 
2014. Generálního představeného doprovodili generální radové řádu br. Rudolf Knopp, zodpovědný 
za působení řádu v evropském regionu, br. Giampietro Luzzato a ředitel evropské kanceláře řádu         
v Bruselu „Hospitality Europe“ Dr. Carlo Galasso.

Toto ocenění je každoročně udělováno Evropským parlamentem lidem nebo institucím za 
excelentní plnění svých závazků v úsilí o soužití a integraci mezi lidmi členských států Evropské unie     
v rámci každodenního nasazení a prosazování hodnot lidské důstojnosti, solidarity a tolerance. Bere 
se zde v potaz i mimořádně záslužná práce jednotlivců a institucí působících v Evropské unii ve 
prospěch zemí třetího světa, uvedení v praxi hodnot solidarity a mezinárodní spolupráce.

Řád milosrdných bratří byl nominován jako kandidát španělským europoslancem Gabrielem Mato 
a byl vybrán za vítěze pro rok 2014 komisí složenou z předních úředníků evropských institucí, ve které 
zasedají mimo jiné i bývalý předseda Evropské komise José Manuel Barroso a dva bývalí předsedové 
Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering a Enrique Barón.

Ocenění bylo řádu uděleno nejenom za jeho téměř pět set let trvající práci na poli sociální              
a zdravotní péče v Evropě a na dalších kontinentech ve prospěch milionů nemocných, postižených    
a opomíjených lidí, ale i za práci řádu v přední linii jako ošetřovatelé a zdravotníci v zemích západní 
Afriky postižených epidemií eboly. Úsilí a péče poskytnutá lidem v Libérii a Sierra Leone, kde 
milosrdní bratři provozují dvě nemocnice už mnoho let ve městech Monrovie a Lunsar, byla 
vykoupena životem 13 spolupracovníků (ošetřovatelů a zdravotních sester), jedné řeholní sestry, 
misionářky, a čtyř milosrdných bratří, včetně br. Miguela Pajarese a br. Manuela Viejo. Tito dva byli 
jediní evropští občané, kteří položili svůj život v boji s epidemií: to je další důvod proč chce Evropa 
vyjádřit vděčnost řádu milosrdných bratří za jeho obdivuhodný příklad odvahy a solidarity.

Předání ocenění proběhlo v Evropském parlamentu v Bruselu během jeho letošního prvního 
plenárního zasedání. Na konci ceremonie byla otevřena výstava věnovaná oceněným ze všech         
28 členských zemí Evropské unie.                                               zdroj: OHSJD, zpracoval br. Ján Karlík, OH

NAPSALI JSTE NÁM ...

(Dr. Manuel Viejo, kněz, misionář, člen řádu Milosrdných bratří.
Zemřel po nakažení ebolou 25. 9. 2014 ve věku 69 let. Foto: archiv OHSJD)
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1. 4. 2015 – středa – autobusem do Kunštátu. 
Odjezd do Kunštátu ve 12.10 hod. z autobuso-
vé stanice v Letovicích na náměstí. Pěšky na 
zámek v Kunštátě. Prohlídka zámku ve 13.00 
hod. Za příznivého počasí je možná pěší 
vycházka přes Sulíkov a Petrov do Sychotína      
a dále na zámek v Kunštátě. Odjezd autobusu 
do Sulíkova v 10.10 z náměstí v Letovicích. 
Informace Jana Pitnerová. Návrat dle dohody.

8. 4. 2015 – středa – 14.00 hod. - MKD Tyršova 
ul. - Naše město, náš kraj – hravé poznávání 
okolí našeho města.

15. 4. 2015 – středa – 14.00 hod. - MKD Tyršova 
ul. - Koncert krásných melodií pro naše členy 
jako poděkování za rozsáhlou charitativní 
činnost v loňském roce.
Učinkují studenti brněnské JAMU pod vedením 
pana prof. Schnierera. Srdečně zveme!

20. 4. 2015 – pondělí – 17.15 hod. – náměstí 
Letovice. Autobusový zájezd na činohru 
„Apartmá v hotelu Plaza“. Přihlášky a platba      
u pí A. Píglové při akcích v MKD.
Prosíme o vyřizování v době před zahájením 
odpoledního programu. Děkujeme.

22. 4. 2015 – středa – 14.00 hod. - MKD Tyršova 
ul. - „Jen tak v klubu.“

29. 4. 2015 – středa – 14.00 hod. - MKD Tyršova 
ul. Beseda s panem J. Petlachem na téma - 
„Vyznejte se ve Vašich penězích“.

Informace k zájezdu a květnovému pobytu         
v Semilech podá Jana Pitnerová. V průběhu 
měsíce dubna bude upřesněna cena.

Svaz tělesně postižených 
místní organizace Letovice

zve všechny své členy
a ostatní občany,

dne 14. 4. 2015 ve 14.00 hod.
v Klubu důchodců
Tyršova 1, Letovice.

na  přednášku Ing. Jaroslava 
Parmy na téma

„Návštěva Vatikánu”

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
duben 2015

Rodáci a přátelé Třebětína se sejdou
v restauraci Na Koupališti v Letovicích

dne 9. května 2015 ve 14.00 hod.
Informujte své přátele!

Libuše Pfefrová
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NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ

POSTIŽENÝCH v LETOVICÍCH

POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A VŠECHNY 

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ SPOLUOBČANY

V RÁMCI PROJEKTU „ZDRAVÉ MĚSTO 

LETOVICE“ A ZA PODPORY JMK

V ÚTERÝ 14. DUBNA 2015

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

V LÁZNÍCH BOSKOVICE
PROGRAM ODPOLEDNE:

PLAVÁNÍ V BAZÉNU, VODOLÉČBA                       

V REKREAČNÍM BAZÉNU, MOŽNOST VYUŽITÍ 

SAUNY, PÁRY A VÍŘIVÉ KOUPELE, PRO 

ZÁJEMCE POSEZENÍ V CUKRÁRNĚ

ODJEZD BUDE:

13.10 hod. – PRAŽSKÁ, 13.15 hod. – 

NÁMĚSTÍ, 13.20 hod. – BYTOVKY,

13.25 hod. - TYLEX

PROGRAM ODPOLEDNE ZAČÍNÁ

VE 14.00 hod., ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY

A INFO u RAŠOVSKÉ LENKY

NA Tel: 516 474 955, 775 270 155

NSZdP LETOVICE

POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY

VE ČTVRTEK 23. DUBNA 2015

ZÁJEZD PRO ZDRAVÍ

ZAJÍMAVOSTI PARDUBICKA
ODJEZD AUTOBUSU BUDE:

6.00 hod. NÁMĚSTÍ, 6.05 hod. BYTOVKY,

6.10 hod. TYLEX, 6.15 hod. PRAŽSKÁ

PROGRAM ZÁJEZDU:

BOTANICKÁ ZAHRADA V H. KRÁLOVÉ, 

MUZEUM PERNÍKŮ V PARDUBICÍCH, MUZEUM 

LETECTVÍ V PARDUBICÍCH, ZÁMEK

V PARDUBICÍCH

ZÁJEZD SE KONÁ ZA PODPORY JMK

A VE SPOLUPRÁCI S KANCELÁŘÍ

ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFORMACE

U B. SOUKUPOVÉ OD 30. 3. 2015

NA TELEFONU 516 481 218

www.novesdruzenizp.cz

WWW.NOVESDRUZENIZP.CZ

ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY,
ANEB

HUDBOU KE ZDRAVÍ
S OSLAVOU SVÁTKU ŽEN

Odpoledne plné hudby s oslavou svátku žen 
za podpory letovického starosty pořádalo pro 
své členy Nové sdružení ZP v Letovicích druhou 
březnovou středu. Sešli jsme se v hojném počtu 
v místním kulturním domě, který nám poskytl 
vhodný prostor k posezení, rozptýlení, 
pobavení i k tanci. Předseda sdružení pan 
Rašovský všechny vřele přivítal a ženám popřál 
k jejich svátku hodně zdraví a ty nejlepší zážitky 
plné radosti a veselí na hudebním odpoledni. 
Pozdravení především přítomným ženám 
přednesli také představitelé našeho města 
starosta Vladimír Stejskal a místostarosta ing. 
Jiří Palbuchta. 

Letovická ZUŠ se postarala o hudební             
a umělecké zpestření celého odpoledne. 
Zábavný program zahájily svým vystoupením 
mažoretky i tanečnice. Dokonale pobavily           
a zaujaly přítomné. Následovalo představení 
jednotlivých muzikantů na různé nástroje. 
Jejich hudební projevy si zasloužily uznání 
posluchačů. 

Program pokračoval veselým vystoupením 
dramatického souboru „Vjechétek“ z Jaroměřic. 
Jejich zábavný program plný veselých a vtipných 
scének sklidil nevídané ovace a nadšení všech 
přítomných.

K dobré náladě přispěly také naše country 
tanečnice krátkým vystoupením, když bylo po 
zásluze odměněno potleskem obecenstva.

Závěr slavnostního odpoledne obstarali 
oblíbení muzikanti souboru Klipt. Pestrým 
vystoupením přispěli k dobré náladě, která 
provázela všechny přítomné účastníky po celou 
dobu vydařené oslavy.  

V jejich repertoáru byly převážně známé 
písničky, při kterých si většina přítomných 
užívala krásných melodií, které nám skvělí 
muzikanti předkládali. Těžké bylo loučení             
s vydařenou akcí pro zdraví, kde si přítomní 
náležitě užili veselý hudební program.  

                                                               Za Borek
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__________________________________

Sběr železného šrotu

Sbor dobrovolných hasičů Letovice 
provede ve dnech 16. - 17. dubna sběr 
železného šrotu. Prosíme spoluobčany, aby 
kovový šrot umístili v tyto dny na obvyklých 
skládkách. V případě, že máte větší 
množství nebo těžší předměty, kontaktujte 
členy sboru nebo volejte na mob. 605 994 
132 nebo pevnou linku 516 474 102. Rádi 
vám tyto předměty vyneseme. Zabráníte 
tak rozebírání  hromad některými 
spoluobčany.
Lednice a mrazáky nejsou kovový šrot!!!
Výtěžek bude použit na vybavení 
zásahové jednotky. 

Děkují hasiči.

Oslava MDŽ

V pátek dne 6. března 2015 jsme již tradičně 
oslavili Mezinárodní den žen v jídelně paní 
Marty Kalasové mladší na Brněnské ulici              
v Letovicích. 

Všem ženám k tomuto svátku blahopřáli 
pánové Karel Šír, Jan Řehoř, Stanislav Navrkal, 
předseda Klubu zastupitelů za KSČM  
Jihomoravského krajského zastupitelstva            
a místostarosta města Letovice pan Ing. Jiří 
Palbuchta. Poděkovali ženám za jejich 
každodenní zodpovědnou a pilnou práci.

K MDŽ od nich ženy dostaly krásné petrklíče   
a blahopřání. Obdarovali jsme i další naše ženy, 
které za námi nemohly přijít. O krátký kulturní 
program se postaraly děti a vnoučata našich 
oslavenkyň – Sára Řehořová, Andrea 
Janoušková, Petra Janoušková a Eva Malá. 

Oslavu MDŽ vnímáme jako možnost 
příjemně si popovídat a pobavit se s bývalými 
spolupracovníky a známými, na oslavu chodíme 
se svými dětmi a vnoučaty.

Velice tímto děkujeme všem sponzorům         
a všem, kdo nám pomohli oslavu uspořádat.

Jaroslava Konůpková
Městská rada KSČM Letovice
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Služby lékařů tak

  3
     10. 4.  Dr. Striová
         17. 4.  Dr. Striová

24. 4.   Dr. Kratochvílová
é na www.mudrsafranek.cz

Nepřítomnost      Zastupuje
1. - 3. 4. Dr. Šafránek          Dr. Kratochvílová 

         Dr. Striová

. 4.  Dr. Bajerová

Rozpis stomatologické LSPP 
Služba je sloužena od 8.00 do13.00 hod. 

Mimo výše uvedenou dobu je služba stomatologické LSPP zajištěna v Úrazové nemocnici Brno, 
Ponávka 6, tel. 545 538 111 - ve všední dny od 17.00 do 7.00 hodin. 

O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin. 

Služby lékařů 

Pohotovostní službu v uvedené dny (pátky) 
konají lékaři ve svých ordinacích

do 15.30 hod. Od 17.00 hod. denně,
o víkendech a svátcích je lékařská služba první 

pomoci sloužena nepřetržitě
v nemocnici Boskovice. 

ZDRAVOTNICKÁ PÉČE

LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o.,
provozovna Pražská 333, 679 61 Letovice
Přijmou do trvalého pracovního poměru

REFERENTA PRODEJE
Vzdělání: ÚSO

Požadavky: znalost NJ slovem i písmem, AJ výhodou
Nabízíme: zaměstnanecké benefity, jazykové vzdělávání

Nástup možný ihned
Kontakt: sl. Věra Králová, DiS. , e-mail: vera.kralova@lsletovice.cz

INZERCE

4. 4. MUDr. Pokorný M. Blansko, A. Dvořáka  4 516 417 621

5. 4. MUDr. Stojanov Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479

6. 4. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. s tředisko 516 444 326

11. 4. MUDr. Řehořek Pol ikl inika  Blansko, Sadová  33 516 488 453

12. 4. MUDr. Řehořek (Řehořková) Pol ikl inika  Blansko, Sadová  33 516 488 453

18. 4. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol , 221 516 435 203

19. 4. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319

25. 4. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška  12 604 760 665

26. 4. MDDr. Staňková  K. Boskovice, Lidická  8 516 456 109
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Vytiskla tiskárna DTP CENTRUM SVITAVY

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

Canopy B300       5000/1000   300 Kč
Canopy B400     10000/2000   400 Kč
Canopy B500     15000/5000   500 Kč
Canopy B650     20000/5000   650 Kč
Canopy B800     30000/5000   800 Kč

VYKUPUJE

Nabízím zařízený, vkusně vybavený 
obchůdek v Letovicích,

který si zaslouží pokračování.
Máte-li zájem, jsem na čísle

724 909 258
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