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Starosta mûsta Letovice Vladimír
Stejskal pravidelnû informuje ãtená-
fie ListÛ regionÛ o dûní v Letovicích
a okolí.

Pane starosto, jak vypadá pfiípra-
va na leto‰ní závod Draãích lodí?

Letos se pojedou dokonce dva
závody. Nejprve to bude „malá”
soutûÏ, která se bude konat v sobo-
tu 29. ãervna na Letovickém rybní-
ku za koupali‰tûm. Budou k dispo-
zici dvû lodû, jejichÏ posádku bude
tvofiit vÏdy 8 ãlenÛ. Posádky se
k sobû pfiiblíÏí ãelnû a budou soutû-
Ïit ve vzájemném pfietlaãování se.
Vítûzí ta loì, která pfiinutí soupefie
couvat za urãenou mez. 

Pfiihlá‰ky je moÏno zaslat e-mai-
lem na adresu kretinkacup@se-
znam.cz na pfiíslu‰ném formuláfii
s vyplnûním názvu t˘mu. Uzávûrka
pfiihlá‰ek je v úter˘ 25. 6. 2013.

Propozice a pfiihlá‰ky je moÏno
získat na stránkách mûsta www.leto-

vice.net. Pfiípadné dotazy zodpovím
telefonicky na ãísle 603 564 579.

JiÏ tradiãní hlavní závod Draãích
lodí se pojede na pfiehradû bûhem
víkendu 24. - 25. srpna. Letos chce-
me vybudovat kvalitnûj‰í technické
zázemí a pfiedpokládám, Ïe bude
soutûÏit opût vût‰í poãet posádek.

Nabídku pfiihlásit se dostanou
v‰echny teamy, které se zúãastnily
pfiedchozích roãníkÛ a dal‰í zájemci
budou vítáni.

Jsem rád, Ïe závod Draãích lodí
si získal takovou oblibu a nyní jiÏ
patfií neodmyslitelnû k Letovicím
a Kfietínce. Mám svÛj sen: dobfie
hospodafiit s prostfiedky závodu
(také letos byla pfiidûlena dotace
JMK) a z u‰etfien˘ch prostfiedkÛ
koupit jednu Draãí loì, která by
patfiila mûstu, umístûna by byla
v Jachetním oddíle TJ Sokol, ne-
bo v zátoce u restaurace Lazinov.
Její provoz by zpestfiil dûní na
pfiehradû a tvofiila by jak˘si mas-
kot Letovic.

Je jiÏ znám termín opravy silnice
Letovice – Kfietín a rozsah uzavírky?

Zahájení oprav této silnice je plá-
nováno na druhou polovinu leto‰ní-
ho roku a práce budou pokraãovat
v pfií‰tím roce. O tom, kudy povede

objízdná trasa a kter˘ch druhÛ vozi-
del se bude t˘kat, jednáme; vzhle-
dem k tomu, Ïe se bude muset sou-
ãasnû provádût i oprava ulice âes-
ká, vãetnû kanalizace, bude se jed-
nat o nároãnou akci.

V návaznosti na tuto dopravní pro-
blematiku chci je‰tû zmínit, Ïe inten-
zívnû jednáme také o vybudování
parkovi‰tû u vlakového nádraÏí, kde
je situace s mnoÏstvím parkujících
vozidel jiÏ neúnosná. Je vypracovaná
studie této stavby; rozsáhlé parkovi‰-
tû s dostatkem parkovacích míst by
mohlo vzniknout v prostoru odboãky
na Mezifiíãko.

Jak vypadá situace s rekonstrukcí
areálu keltského sídli‰tû?

Spoleãnost Keltoi, která získala
pozemek do pronájmu, zahájila jiÏ
práce v areálu. Podle slibu jednatele
spoleãnosti, p. Horáka, bude jiÏ na
podzim uspofiádána první akce.
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Starosta Letovic Vladimír Stejskal.

DÁLE NABÍZÍME
❯ zakázkové ‰ití pracovních odûvÛ, úprava va‰ich odûvÛ, 

zakázkové krejãovství 516 499 842
❯ prodejna stavebnin, krmiv a hospodáfisk˘ch potfieb 

je novû roz‰ífiená 516 499 823
❯ osobní vnitrostátní i mezinárodní doprava 516 499 847
❯ nákladní doprava 516 499 847

ZEAS Lysice, a.s. www.ZEASAS.cz
DruÏstevní 68 e-mail: zeas@zeasas.cz
Lysice tel.: 516 472 111-3

V areálu firmy novû otevfien˘ pneuservis
516 499 827

Svaly se oslabí porodem, tûÏkou prací, vûkem, nadváhou.
V pfiípadû oslabení svalÛ uniká moã pfii ka‰li, k˘chání, zvedání se ze Ïidle, chÛzi ze schodÛ…
Postupnû se únik moãi zhor‰uje, mnoÏství potfiebn˘ch vloÏek stoupá.
K návratu do normálu je potfieba oslabené svaly znovu posílit, zrehabilitovat.  
Cviãení podle broÏury je málo efektivní, mnohdy u ménû pohybliv˘ch pacientÛ obtíÏné aÏ nemoÏné. 

Druhá moÏnost je posílit svaly pfiístrojem BIOCON 2000 W.

Jak to probíhá? 
T˘dnû se absolvují 2 sezení po 20-ti minutách, celkem 8-12 sezení.

Jak to funguje? 
Pfiístroj dokáÏe vyvolat elektrick˘ impulz na nervech aÏ do hloubky 12 cm, tyto nervy stimulují svaly pánevního
dna a dochází ke stahu svalÛ, ãímÏ se svaly trénují a posilují. Díky hlubokému prÛniku impulzu se trénují i svaly
které bûÏn˘m cviãením neovlivníte. Po 8-12 sezeních jsou svaly zpevnûny tak, Ïe je obnoveno udrÏení moãe.

Sezení probíhá na kfiesle BIOCON 2000W, je pfiíjemné, nebolestivé a pÛsobí pfies ‰aty. 
Sezení probíhá v úter˘ a pátek od 7.00 do veãerních hodin po pfiedchozím objednání.

Podrobnûj‰í informace na www.kontinence.cz
Urologická ambulance, 
MUDr. Rastislav ·u‰ol

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé. Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.  

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

Blansko, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.

Letovice, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

Se starostou Letovic na téma: Draãí lodû 
a nekalé praktiky podomních obchodníkÛ


