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Od 1. ãervence 2012 dochází
v Letovicích ke zmûnû organizace
v˘lepu plakátÛ. Na stále platn˘ch
deseti místech ve mûstû jsou umístû-
ny v˘lepové plochy, na kter˘ch i na-
dále bude probíhat v˘lep novû zaji‰-
tûn˘ Mûstsk˘m kulturním stfiedis-
kem Letovice.

I nadále zájemce o vylepení pla-
kátÛ tyto dodá na MKS Letovice -
kulturní dÛm, Nová 71/1 v pracovní
dny v dobû 8,00 - 15,00 h. MKS
Letovice zajistí v˘lep, kter˘ bude

zpoplatnûn podle velikosti plakátu
a délky doby jeho vyvû‰ení. 

Ceník a dal‰í informace k plakáto-
vání budou k dispozici na MKS
Letovice a zvefiejnûny na www.mks-
letovice.cz. Vylepování plakátÛ ji-
n˘m zpÛsobem a na nepovolen˘ch
místech bude mít za následek jejich
odstranûní, oznámení Mûstské poli-
cii a toto jednání mÛÏe b˘t následnû
fie‰eno podle zvlá‰tních právních
pfiedpisÛ.       

PhDr. E. Hejlová, MKS Letovice

Mûsto Letovice, ãlen Národní sítû
Zdrav˘ch mûst, zve ‰irokou vefiejnost
v rámci Evropského t˘dne mobility
a Evropského dne bez aut na turistic-
k˘ v˘let s názvem „Pû‰ky na Vísky”.

Úãastníci se mohou dovûdût napfií-
klad o b˘valé hornické ãinnosti na
Píseãné, o zámeckém vodovodu -
prvním v Letovicích, o tajemné po-

vûsti váÏící se ke zvonu víseckého
kostela a dal‰ích zajímavostech.

Doporuãujeme vzít si sebou: daleko-
hled, fotoaparát, pití, pfiípadnû svaãinu
a v kaÏdém pfiípadû dobrou náladu.

Pfiijeìte proÏít pûkn˘ den a vyjád-
fiit svÛj postoj k Ïivotu ve zdravém
Ïivotním prostfiedí, poznat zajímavé
okolí. Text: mp

Upozornûní pofiadatelÛm kulturnû
i sportovnû spoleãensk˘ch akcíNadace ADRA ve spolupráci

s Mûstem Letovice zfiídila úãet k za-
sílání finanãní pomoci pro dûti man-
ÏelÛ Tománkov˘ch, ktefií byli dne 29.
07. 2012 stiÏeni poÏárem rodinného
domu. Peníze budou pouÏity na re-
konstrukci a vybavení zcela zniãe-
n˘ch dûtsk˘ch pokojÛ.

âíslo úãtu: 94279427/0300 
Variabilní symbol: 860 

(mÛÏete si ovûfiit na www.adra.cz )
Dále je moÏné nosit obleãení a hraã-

ky, ãistící a úklidové prostfiedky, mopy,
prá‰ek na praní a dal‰í na Mûstsk˘ úfiad
Letovice, správní odbor, paní Vûra
Dvofiáãková (tel. 516 482 253). Na
mail mu.dvorackova@letovice.net je
moÏné zaslat seznam Vámi nabízen˘ch
rozmûrnûj‰ích vûcí (napfi. nábytek ne-

bo jiné vybavení domácnosti), rodina
není v souãasné dobû z ãasov˘ch dÛ-
vodÛ schopna reagovat na po‰tu na své
mailové adrese a proto budou nabídky
shromaÏìovány na MûÚ Letovice
a poté Tománkov˘m pfiedány.

Obleãení na chlapce ve vûku 3, 4, 5
a 17 let je tfieba ve velikostech 110-
168, obleãení pro dívku ve vûku 11
let je tfieba ve velikosti 152. Dûti po-
tfiebují podzimní i zimní obleãení.

JelikoÏ v souãasné dobû probíhají
v rodinném domû Tománkov˘ch ne-
zbytné stavební úpravy, nemá rodina
prostory pro uskladnûní Vámi daro-
van˘ch vûcí. ShromáÏdûné dary si ro-
dina pfievezme podle své potfieby.

Dûkujeme v‰em obãanÛm, ktefií se
ke sbírce pfiipojí.

Pomoc rodinû stiÏené poÏárem

Turistick˘ v˘let „Pû‰ky na Vísky”

Ilustraãní foto.

Pfiistavování kontejnerÛ na domov-
ní odpad v II. pololetí roku 2012

Kontejner bude na místû 4 hodiny
a pfiítomn˘ povûfien˘ pracovník bude
dohlíÏet na to, aby zde byl odkládán
pouze odpad, pro kter˘ je systém ur-
ãen, to je domovní odpad pouze od ob-
ãanÛ. Nadále platí, Ïe nebezpeãn˘ od-
pad/pneumatiky, akumulátory, televi-
zory, barvy, oleje a fiedidla vãetnû

prázdn˘ch obalÛ od nich/ se mÛÏe ce-
loroãnû bez poplatku uloÏit v provo-
zovnû Remat Letovice, s.r.o. PraÏská
51 a v Technick˘ch sluÏbách Letovice,
âeská 17. Podle níÏe uvedeného rozpi-
su budou kontejnery pfiistavovány na
jednotlivá místa vÏdy v sobotu.  

Technick˘ odbor MûÚ Letovice

Oznámení o pfieru‰ení dodávky 
elektrické energie

Z dÛvodÛ plánovan˘ch prací na za-
fiízení distribuãní soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údrÏbov˘ch a reviz-
ních prací – bude pfieru‰ena dodávka
elektrické energie:

Dne 20. 8. 2012 od 7:00 do 16:30
Vypnutá oblast: Dolní SmrÏov,

Skrchov, Stvolová – mimo lokality
Vlkov, ãást obce Slatinka (mimo ãás-
ti obce u silnice R43).

Dne 22. 8. 2012 od 7:00 do 17:00
Vypnutá oblast: Tfiebûtín – ul.

PurkyÀova, ul. Pfiíãní, ul. Tfiebûtínská,
Polní, U cihelny, Na ãtvrtkách, Tfiebû-
tínské námûstí, obec Kladoruby, Trávník
a Kochov – net˘ká se lokality Horky.

Dne 23. 8. 2012 od 8:30 do 10:30
Vypnutá oblast: odbûratelská trafo-

stanice Letovice – Oskar (ã. 301049)
Text: mp

7,00 –11,00 hod 8,00 –12,00 hod 9,00- 13,00 hod 10,00 – 14,00 hod

1.9. Chlum - Chlumská Kochov dolní ãást Zábludov Chlum v obci

8.9. Babolky Lhota Kladoruby Slatinka toãna

15.9. Klevetov Tfiebûtínské nám. Podolí Jasinov - Ofiechov 

22.9. Dolní SmrÏov KnûÏevísko Borová Mezifiíãko

Sraz úãastníkÛ v nedûli 16. 9. 2012 
pfied MÚ Letovice.


