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Letovice a okolí

Tﬁetí roãník Bigyfestu byl Radní z Letovic v Nûmecku
ve znamení andûlÛ
ﬁe‰ili turismus i Draãí lodû
Letoviãtí koncem dubna nav‰tívili
partnerské mûsto v Nûmecku Kirchlinteln. Hlavním tématem setkání
pﬁedstavitelÛ obou mûst byla bliÏ‰í
spolupráce informaãních center a s tím
spojené roz‰íﬁení sluÏeb pro turisty, napﬁíklad moÏnost ubytování letovick˘ch
u místních rodin v Kirchlintelnu. „JiÏ
deset let takov˘ systém funguje v pﬁípadû Ïákovsk˘ch v˘mûnn˘ch pobytÛ.
SnaÏíme se tuto moÏnost pﬁiblíÏit i obãanÛm Letovic, protoÏe Kirchlinteln se
nachází v severní ãásti zemû v blízkosti Hamburku, Brém a dal‰ích zajímav˘ch míst. Jednání jsou zatím na zaãátku,” sdûlila radní Daniela Ottová.
Kromû zástupcÛ vedení mûsta a ﬁeditele Z· byli v Nûmecku i ‰koláci
z Letovic. Právû konec dubna totiÏ pﬁipadl na pravideln˘ v˘mûnn˘ pobyt.
„Samozﬁejmû jsme si prohlédli i místní základní ‰kolu, která je na velmi
dobré úrovni. A také jsme pozvali tamní zástupce jak vedení obce, tak uãitelského sboru k úãasti v závodech
Hudební scéna tﬁetího Bigyfestu patﬁila i seskupení Heidi Johansen & friends.
Draãích lodí, které se uskuteãní v termínu 23. - 24. 8. 2014 jako jiÏ tradiãnû
Leto‰ní multiÏánrová akce BigyJe‰tû neÏ obrazy vyvûsí v nemoc- na letovické pﬁehradní nádrÏi Kﬁetínka.
fest pﬁipadla na první kvûtnovou so- niãních pokojích, tak budou do kon- Mûli by doplnit posádky letovického
botu a opût oÏivila tamní zámek. ce kvûtna vystaveny na chodbách mûstského úﬁadu a základní ‰koly,” doO uspoﬁádání se postarali ãlenové objektu. Dvanáct nejhezãích ozdobí plnil starosta mûsta Vladimír Stejskal.
Smlouva o partnerství mezi mûsty
novû vzniklé neziskové organizace také kalendáﬁ na pﬁí‰tí rok a pohled-

PaLetA (Paleta letovick˘ch aktivit).
Kromû hudby, cestopisné pﬁedná‰ky
a doprovodného programu se pﬁíchozí seznámili i s dobroãinnou
akcí Andûl pro LDN. „Jedná se
o v˘tvarnou soutûÏ, jejímÏ cílem je
vyzdobit pokoje v letovické Nemocnici Milosrdn˘ch bratﬁí. Celkem se
se‰lo kolem tﬁi sta padesáti obrázkÛ
od ÏákÛ a studentÛ mateﬁsk˘ch, základních i stﬁedních ‰kol. Odborná
porota vybrala devadesát z nich,
které necháme zarámovat a rozvûsíme je na pokojích. Hlavní my‰lenkou soutûÏe je pﬁivést veﬁejnost do
nemocnice za úãelem náv‰tûv pacientÛ,” pﬁiblíÏila hlavní organizátorka Bigyfestu a zakladatelka organizace Drahoslava Kráãmarová
s tím, Ïe i zbylé obrázky budou vystaveny v nemocnici.
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nice, které budou k dostání pﬁímo
v nemocnici. „Vybrané peníze
budou vyuÏity na modernizaci nemocnice. Do soutûÏe se zapojila
i v˘tvarnice ZdeÀka Ho‰ková a na
vernisáÏi jejich andûlÛ se podaﬁilo
vybrat pût tisíc korun. Její obrazy jsou
k vidûní v Kavárnû K na Masarykovû
námûstí do konce ãervna. Lidé mohou penûÏní pﬁíspûvky posílat i na
úãet 208837133/0600,” pﬁipomnûla
Kráãmarová. Festival BiGy Fest
pÛvodnû vznikl jako benefiãní akce
na podporu Biskup-ského gymnázia
v Letovicích. Nápadu na uspoﬁádání festivalu pﬁedcházela petice nazvaná Chceme BiGy v Letovicích,
ke které se bûhem tﬁí dnÛ na internetu a v ulicích pﬁidalo pﬁibliÏnû
2000 lidí.
Text a foto: peha

Letovice a Kirchlinteln byla na ãeském velvyslanectví v Berlínû podepsána 5. kvûtna 2003.
Od té doby se uskuteãÀují vÏdy dvakrát za rok Ïákovské v˘mûnné pobyty,
bûhem kter˘ch se realizuje mnoÏství
akcí, projektÛ a v˘letÛ.
Text: peha
Foto: Hermann Mayer

Zleva 1. ﬁada
tlumoãnice Martina Sedláãková,
radní Daniela Ottová,
pí. uãitelka Ivana Kotoulková,
pí. uãitelka Martina Zounarová.
Zleva 2. ﬁada
radní Petr Janou‰ek, tlumoãník Luká‰
Sedláãek, starosta Vladimír Stejskal,
ﬁeditel Z· Milo‰ Randula.

Letovice hostí pﬁehlídku
maÏoretek
JiÏ podeváté se v Letovicích
pﬁedstaví maÏoretky v nesoutûÏní pﬁehlídce. Leto‰ní klání
se uskuteãní 25. kvûtna v areálu Amatérského fotbalového
klubu Letovice. Zaãátek akce
je o pÛl druhé. V pﬁípadû
nepﬁíznivého poãasí se cel˘
program pﬁesouvá do místního
kulturního domu.
Malá maÏoretka pﬁed sv˘m vystoupením.
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Text: peha
Foto: archiv M. Zemánka
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