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ÚPRAVA NÁB¤EÎÍ NA NÁMùSTÍ 

B¤EZEN MùSÍC âTENÁ¤Ò v letovické knihovnû

V samém závûru loÀského roku
byly dokonãeny dvû akce, které ve
velké mífie promûnily tváfi letovického
námûstí. Povodí Moravy po 14 letech
od velk˘ch povodní, které postihly
na‰e mûsto, dokonãilo projekt proti-
povodÀov˘ch opatfiení. Od ml˘na
u vlakového nádraÏí aÏ po soutok
Kfietínky se Svitavou u vlakové za-
stávky byly kolem fieky upravovány

bfiehy na stoletou vodu, v místech prÛ-
toku Svitavy pfies námûstí byly kom-
pletnû zrekonstruovány nábfieÏní zdi. 

K tomuto projektu se pfiidalo také
mûsto s první etapou revitalizace
Masarykova námûstí, kterou pro-
jekãnû pfiipravuje od roku 2007 pod-
le zastupitelstvem schválené kon-
cepce, v souladu s vysoutûÏen˘m ná-
vrhem Ing. arch. Jany Ka‰tánkové.

V prÛbûhu loÀského roku tak firma
Ekostavby Brno realizovala levo-
strannou nábfieÏní úpravu fieky
Svitavy se stupni, které zapojují fieku
do námûstí a vytváfií tak klidovou
zónu s pfiirozen˘m vodním prvkem.
Souãástí dokonãené první etapy je
i ãást komunikace, smûfiující k lékár-
nû Milosrdn˘ch bratfií. Pfii pohledu
na ni si lze snadno pfiedstavit, jak˘

charakter by mûlo mít do budoucna
celé letovické námûstí. Rozpoãet té-
to investice byl pfiibliÏnû 6,5 mil.
Kã, pfiiãemÏ ãástka odhadovaná na
rekonstrukci celého námûstí se po-
hybuje kolem 40 mil. Kã.

Text: Mgr. Radek Procházka, 
místostarosta mûsta
Foto: Petr ·vancara

V OBOU ODDùLENÍCH KNIHOVNY PO CEL¯ MùSÍC REGISTRACE NOV¯CH âTENÁ¤Ò ZDARMA
A na co se mÛÏeme v bfieznu v na‰í knihovnû tû‰it?

SLADK¯ ÎIVOT S KNIHOVNOU - v˘stavka knih 

MAGNESIA LITERA 2012 - hlasování o nejlep‰í knihu vydanou v roce 2011. Vybírejte z pÛvodní ãeské prózy, poezie a knih pro dûti.

Hlasovat mÛÏete do 24. bfiezna 2012, a to pomocí hlasovacích lístkÛ, které jsou k dispozici v knihovnû, nebo

pfiímo na webov˘ch stránkách www.magnesia-litera.cz

¤EKNI MI CO âTE· 2012 - âesk˘ rozhlas Brno ve spolupráci s knihovnami v Jihomoravském a Zlínském kraji pfiipravil na bfiezen uÏ tra-

diãní soutûÏ s názvem „¤ekni mi co ãte‰”. Více o principu soutûÏe najdete na letáku v na‰í knihovnû ãi na

www.brno.rozhlas.cz

27. 3. 2012 – ÚTERNÍ âAJOVÉ ODPOLEDNE

âÍTÁRNA - po cel˘ mûsíc bfiezen probíhá v prostorách ãítárny v˘stava koláÏí MUDr. Zdenky Grycové. âítárna je otevfiena nejen pro re-

gistrované ãtenáfie, ale i pro v‰echny obãany a náv‰tûvníky mûsta. Máte moÏnost samostudia a ãtení denního tisku a ãasopisÛ v klidném prostfiedí.

I v oddûlení pro dûti a mládeÏ nás v bfieznu ãeká mnoho zajímavého v rámci mûsíce ãtenáfiÛ.

Motto: Sladk˘ Ïivot s knihovnou aneb âOKOLÁDOV¯ B¤EZEN
Po cel˘ bfiezen - na‰ím spoleãníkem bude kniha Roalda Dahla - Karlík a továrna na ãokoládu. âeká nás spoleãné ãtení z knihy, povídání o

vzniku ãokolády, tvorba obfií ãokoládové koláÏe a koule z alobalov˘ch obalÛ od ãokolád a také záludná soutûÏní otázka. 

30. 3. 2012 - NOC S ANDERSENEM - ve spolupráci s MKS Letovice a Z· Letovice.

Novinky v dûtském oddûlení knihovny:
HERNÍ KLUBKO - v otevírací dobû knihovny je moÏné si zapÛjãit a vyuÏít následující hry: Pojì si hrát, âlovûãe, nezlob se (klasická ver-

ze i herní koberec), Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘, puzzle (5 druhÛ), pexeso (8 druhÛ), Bílé historky, âerné historky. Rádi bychom nabídku

her postupnû roz‰ífiili.

Mûstské kulturní stfiedisko Letovice zahájilo pfiedprodej vstupenek 
na pfiedstavení Felix Holzmann - Vãera, dnes a zítra v podání 

herce Davida ·íra. 
13. dubna 2012 v 19.00 hod. Cena vstupenky 120 Kã/80 Kã

Tel.: 516 474 422, 516 476 785, 739 396 535

Mûstské kulturní  stfiedisko Letovice – Kulturní dÛm 
v‰echny na KOUZELN¯ KARNEVAL S JIRKOU HADA·EM v sobotu 

24. bfiezna 2012 od 15.00 hod.
Dûti v maskách vstup zdarma. Dûti bez masek 20 Kã

Dospûlí 40 Kã


