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Střípky
z historie Letovic

V sobotu 13. srpna 2022 slavil Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice 50 let od svého založení.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že vám můžu sdělit hned několik velmi dobrých zpráv. V této době jsou více než potřeba. Velmi se posouváme v naší nové městské průmyslové zóně. Máme již tři zájemce, z nichž jedním je ﬁrma vyrábějící komponenty pro Škodovku, která v první fázi zaměstná cca 100 lidí. Na začátek září
se domlouvá setkání vedení ﬁrmy s městem. V souvislosti s tím,
jsme tak daleko, že jsme obdrželi individuální dotaci od JmK
375 tisíc Kč na územní studii, která je nutná pro povolení jakékoli stavby v tomto území. Úspěšné dotažení této záležitosti
prospěje městu hned v několika oblastech. Výrazně zlepší zaměstnanost a také město obdrží mnoho milionů za prodej pozemků, protože tuto novou průmyslovou zónu jsme vytvořili
kompletně na pozemcích města. Oba dva hlavní důvody znamenají, že budeme mít výrazně více zdrojů na občanskou vybavenost pro Letovice. Toto je pro město velice zásadní záležitost.

foto: Petr Švancara

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
letos v létě se konal 23. ročník Festivalu 3+1 Letovice. Touto
cestou bych rád poděkoval největšímu sponzoru Nadaci města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí. Dále významně přispěly místní ﬁrmy Teluria Skrchov, Letoplast, Letokov, Letostav, Reistav, Střechy Janků, Skanska, Kamenoprůmysl Komárek, Ekoterm, Metal Granit, Letovické strojírny, Remat a KTS. Poměrně stabilním podporovatelem je i Jihomoravský kraj, ale bohužel peníze posílá zhruba tři měsíce po konání festivalu bez předchozího avíza, takže ani letos ještě nevíme.
Na závěr bych vás velmi rád pozval na druhý ročník sousedských slavností Letovice jinak, které se budou konat 10. září od
14.00 hodin na Masarykově náměstí.
Úspěšný začátek školního roku přeje
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice
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Slovo starosty
Další věcí, která se velmi povedla, je obdržení dotace 7,5 milionu Kč od MMR na vybudování kanalizace a vodovodů pro
výstavbu 50 rodinných domků v lokalitě Komenského. Máme
parcelaci tohoto území a teď musíme zkontrolovat podmínky
dotace a předpokládám, že na prosincovém zastupitelstvu by
se mohly uskutečnit prodeje těchto pozemků. Tady jsme opravdu čekali, jestli dostaneme dotaci, a zároveň jsme provedli řadu
optimalizačních kroků tak, abychom na prodeji parcel vydělali
a mohli udělat něco, co bude sloužit všem.
5. září by měla začít oprava ﬁrmou Skanska dvou úseků komunikací v Meziříčku, úseku na ulici Krátká, úseku na ulici V Zahradách a ulice Polní. Jedná se zde o opravu povrchů. V září by
taky měla proběhnout výměna umělého trávníku na školním
hřišti za 1,5 milionu Kč, na niž jsme obdrželi dotaci 1 milion Kč.
Máme v jednání dotaci 2 milionů Kč z JmK na cyklotrasu
Meziříčko – Skrchov. 18. srpna proběhlo v Letovicích jednání
se zástupci Jihomoravského a Pardubického kraje a výsledkem bude memorandum o spolupráci krajů, a jak doufám, i ona
zmíněná ﬁnanční podpora. Cyklotrasa by mohla být zbudována ještě letos.
Silnice do Lhotky by měla být hotová do konce srpna, Havírna do konce října a podobně i ulice Smetanova a ulice B. Martinů. V srpnu by také měl být hotový úsek cesty v zámeckém
parku, kde se dostáváte ze spodní cesty dolů k řece. Cílem je,
aby i maminky s kočárky mohly projít až na město a nebylo to
na vyvrknutý kotník.
Nádherná akce proběhla na hasičárně, kde Velký dechový
orchestr slavil 50 let. Bez přehánění je VDO pro město poklad
a děkuji všem, kteří se kdy podíleli na jeho působení. Je ale jasné, že musím vyzdvihnout dvě osobnosti, a to zakladatele pana
Petra Halamku a současného šéfdirigenta Petra Křivinku. Díky
jejich nadšení a opravdovosti se v Letovicích a jeho okolí nadchlo pro hudbu několik generací. To, s jakou oba přistupovali
a přistupují ke své profesi, vždy hladilo po duši. Vyznamenáním pro oba je neutuchající zájem členů být součástí něčeho
tak příjemného.

Ve funkci starosty jsem čtvrtým rokem a toto volební období
končí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří ke správě města přistupovali odpovědně. Těm, kteří již nekandidují, přeji pohodový rodinný a profesní život. A lidem v Letovicích přeji, aby si ze svých
občanů vybrali ty, kteří pro Letovice odvedou kus dobré práce.
Na závěr mi dovolte být i trochu osobní. Prvního září budu
i já vítat prvňáčky ve škole a přát jim, aby se uměli radovat z toho, že se něčemu novému naučili, aby měli učitele obrněné
trpělivostí a porozuměním a pro život si vytvořili příjemné
vztahy se svými spolužáky. Už teď mě ale při té představě silně přemáhají emoce, protože i já povedu svého syna do první
třídy a jako u všeho až vlastní zkušenost odhalí, jak silné takové okamžiky jsou.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Starosta města Letovice
svolává na čtvrtek 8. září 2022 na 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích

24. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Letovice
Program zasedání:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise,
ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice
od 9. června do 8. září 2022
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice I. – VI. / 2022
6. Hospodaření příspěvkových organizací
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Poděkování
Dovoluji si touto cestou poděkovat členkám komise pro občanské a komunitní aktivity, jmenovitě Radce Kšicové, Marii
Trundové, Ivě Širůčkové a Janě Pitnerové, za jejich úžasnou
spolupráci v končícím volebním období 2018 – 2022.
Co vše se nám podařilo zrealizovat bude k vidění v prezentaci naší činnosti v rámci sousedských slavností „Letovice jinak“ v sobotu 10. 9. 2022 na náměstí.
Těšíme se na viděnou a třeba i na další nápady od vás.
Daniela Ottová, předsedkyně komise pro občanské
a komunitní aktivity, členka rady města

Při příležitosti 20. výročí rekonstrukce kapličky na návsi ve Zboňku
se v neděli 4. září ve 14 hodin koná

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
která bude doprovázena písněmi
v podání scholy ze Svitávky.
Po bohoslužbě jste zváni
na malé občerstvení.
Za pořadatele Osadní výbor Zboněk a Klevetov.
Všichni zúčastnění souhlasí s pořízením fotografií.
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Společenská rubrika
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci červenci oslavili
svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Benešová Libuše
Koníčková Marie
Navrátilová Jana
Dražil Miroslav
Reška Zdeněk
Kavanová Zdenka
Pevná Hana
Sedláková Marie
Toul Jiří
Vrána Milan
Bulová Zdeňka
Vlková Jaroslava
Chládek František
Doskočil František
Sychrová Miloslava
Korcová Dáša
Švecová Ladislava
Richterová Růžena
Hönig Zdeněk
Stránský Otto

Kolář Karel
Vránová Marie
Měšťan Stanislav
Novák Josef
Popelková Růžena
Palánová Eliška
Chladilová Marie
Petrová Anna
Sršňová Jana
Striová Božena
Havránková Magdalena
Mejstřík Jan
Přikrylová Božena
Portlová Libuše
Topolář Ladislav
Prchalová Františka
Bělehrádková Marie
Šedová Bohumila
Prudilová Marie
Soudková Bohuslava

V měsíci červenci oslavily krásné narozeniny – 90 let – paní
Libuše Portlová, ul. Brahmsova, paní Bohumila Šedová, ul. J.
Haška a paní Františka Prchalová, Kladoruby. Jubilantkám
blahopřál pan Petr Novotný, starosta města a členky SPOZ –
paní Bartíková M., Ježová A. a Volšanová J.
Srdečně blahopřejeme

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Musikant Jiří, Střední, ve věku 86 let
Novotná Jiřina, V Domkách, ve věku 89 let
Dvořáček Stanislav, Jasinov, ve věku 86 let
Hoderová Ludmila, Českobratrská, ve věku 93 let
Chloupek Jaroslav, Jevíčská, ve věku 90 let
Jílková Věra, Brahmsova, ve věku 70 let
Fantová Marta, Halasova, ve věku 93

Čest jejich památce!

Město Letovice informuje
Přistavování velkoobjemových kontejnerů
Kontejner bude na místě 4 hodiny a přítomný pověřený pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad,
pro který je systém určen, to je domovní a objemný odpad pouze od občanů. Nadále platí, že nebezpečný odpad (akumulátory,
televizory, barvy, oleje a ředidla, včetně prázdných obalů od
nich) se může celoročně bez poplatku uložit na sběrný dvůr,
který je v místě bývalé skládky na Červeném vrchu.

Město Letovice informuje
VOLBY
do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu
České republiky
www.msn.com /cs-cz /feed
V souladu s ustanovením § 15 písm. d) zákona 491 /2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální počty členů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva
města Letovice a Senátu Parlamentu ČR, konaných ve dnech
23. a 24. září 2022, pro město Le tovice, včetně jednotlivých
místních částí:
Volební okrsek č. 1 – Masarykovo náměstí, Tyršova, Halasova,
Podlesí, Lesná, U Královce, Na Lavičkách, Nádražní, Na Požáru,
Na Kopečku, Česká, Přehrada, Rybníky, Českobratrská, V Zahradách, Pražská od č. or. sudá 2 – 32, 36, 38, 40, 42, 44; lichá 25,
25a, 27, Letovice: č.p. 1041, Lhota, Letovice: E6, E10, E35, E51, E81,
E90, E101– E103, E105– E110, E112– E115, E120, E122, E125– E128,
E132, E134, E135, E142, E144, E147, E152, E154 – 8 členů
Volební okrsek č. 2 – U Hájku, Alšova, Smetanova, Boční, Střední, B. Martinů, Na Vyhlídce, Krátká, Bártova, Nová, Sadová, Pod
Kostelem, Pod Klášterem, Čapkova, Nové město, Na Plese, Ve
Žlíbku č. or. 2, 4 a Letovice: E143 – 8 členů
Volební okrsek č. 3 – Komenského, Družstevní, Albína Krejčího, Průchodní, Zámek – 8 členů
Volební okrsek č. 4 – Zámecká, Bezručova, Brahmsova, Nerudova, Mánesova, J. Haška, Jiráskova, V Chaloupkách, Na Stráni, V Potůčkách, Brněnská, U Zastávky, Na Kroupce, Letovice:
E2, E34, E52, E59, E60, E111, E116 – E119, E121, E136, E138 – E141,
E146, E148, E149, E153 – 8 členů
Volební okrsek č. 5 – Havírenská, Havírna, 9. května, V Domkách, Třebětínská, Na Čtvrtkách, Třebětínské nám., U Cihelny,
Okružní, Purkyňova, U Koupaliště, Rekreační, Jevíčská, Příční,
Polní, Pražská od č. or. sudá 48, 50– 94, 100, 104, 108, 110; lichá 31
– 87, 89, 89b, 91, 91a, č.p. 870, P. Františka Krchňáka, Na Hliníkách, Třebětín č.p. 276, Ve Žlíbku č. or. 10, Letovice: E1, E13– E16,
E56, E130, E137, Třebětín: E5, E7, E14, E19, E24, E63, E103 – 8 členů
Volební okrsek č. 6 – Dolní Smržov – 4 členové
Volební okrsek č. 7 – Chlum, Babolky – 4 členové
Volební okrsek č. 8 – Jasinov – 4 členové
Volební okrsek č. 9 – Kladoruby, Letovice: E82, E83, E89, E123,
E145, E150 – 4 členové
Volební okrsek č. 10 – Kochov – 4 členové
Volební okrsek č. 11 – Meziříčko – 4 členové
Volební okrsek č. 12 – Novičí – 4 členové
Volební okrsek č. 13 – Podolí – 4 členové
Volební okrsek č. 14 – Slatinka + ulice Údolní, Borová, Třebětín
č.p. 41, 42, 43 – 4 členové
Volební okrsek č. 15 – Zábludov, Kněževísko – 4 členové
Volební okrsek č. 16 – Zboněk, Klevetov – 4 členové
Mgr. Petr Novotný v.r., starosta města Letovice

Obecní živnostenský úřad Boskovice
oznamuje občanům úřední hodiny v Letovicích
v budově Městského úřadu Letovice.
Jedná se vždy o čtvrtek 1× za 14 dnů od 8.30 do 14.00 hodin:

8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10.,
3. 11., 24. 11., 1. 12., 15. 12. 2022.
Přípravu materiálů je možné předem dohodnout
na tel.: 516 488 655, 516 488 660, 721 964 050.
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Kulturní přehled
3. září v 10.00 hodin

Knihovna
Otevírací doba – oddělení pro dospělé

Štístko a Poupěnka – Bylo, nebylo ...
10. září od 14.00 hodin

Letovice jinak – sousedské slavnosti
(Masarykovo náměstí)

Otevírací doba – oddělení pro děti

České tradice
16. září

Týden mobility
(dopravní hřiště u hasičárny)

21. září od 14.00 hodin prezence, v 15.00 hodin start

Běh zámeckým parkem
30. září v 19.30 hodin

Vertigo (koncert jazz)
Vstupné: 200 Kč

8. října v 16.00 hodin

Čiperkové (koncert dětské skupiny)
Vstupné: 170 Kč

18. října v 19.00 hodin

Královny (divadlo)
Vstupné: předprodej 420 Kč / na místě 450 Kč
2. a 30. listopadu v 18.00 hodin

Na skok na Britské ostrovy
a Na skok do blízké exotiky
Přednášky cestovatele a dokumentaristy
Dušana Procházky

19. listopadu v 19.30 hodin

Balada pro banditu
(ochotnické divadlo TEATRUM Velké Opatovice)

2. prosince v 19.00 hodin

Recitál Karla Plíhala
Vstupné: 330 Kč

Kruh přátel hudby 2022 / 2023
13. října / Quasi trio (klarinet, violoncello, klavír)
24. listopadu / Jiří Hrubý (klavír)
14. prosince / Jan Škrdlík a Jana Rambousková
(violoncello a klavír)

16. února / Trio Zenzero (klarinet, hoboj, fagot)
29. března / Osamělé palačinky (violoncellové trio)
18. května / Jitka Jelínková a Martin Štěpánek
(varhany)
Vstupné: 120 Kč za koncert / 600 Kč za celý cyklus.
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Vinobraní – historie, současnost nejen v knihách – výstavka
na dospělém oddělení knihovny.

Výstavka knih
Čteme podle písmene M (knihy, které napsal autor s příjmením začínajícím na písmeno).

Výstava „Prázdninové hrátky“
Rozluštění úkolů, fotky a obrázky našich čtenářů, kteří se do
výzvy zapojili.

Duhové čtení
1. září 2022 – 25. června 2023
Opět startujeme nové kolo oblíbené čtenářské soutěže pro děti
od 1. do 9. třídy, hlásit se můžete v Městské knihovně Letovice
na dětském oddělení během celého školního roku! Více informací v knihovně.

Jižní Morava čte „Co vypráví voda“
1. září – 31. října 2022
Informace v knihovně nebo na www.jiznimoravacte.cz
Spoluﬁnancováno Jihomoravským krajem

Připravujeme:
Kyrgyzstán
5. října 2022 v 18.00 hodin v sále MKS Letovice
Radomír Čížek se podělí o své zážitky z jeho dobrodružné sólo
výpravy na kole po Kyrgyzstánu, jejímž cílem bylo zdolat některé z nejvýše položených průsmyků pohoří Ťan-Šan a na vlastní kůži okusit život lidí v nejodlehlejších horských oblastech,
kam vedou buď špatné, nebo ještě horší cesty. Povypráví o nocích v jurtách, kráse polodivokých koní, kouzelných setkání
s místními pastevci, i o tom co se mu honilo hlavou, když se
sám vydal do horské divočiny, kde příští vesnice byla 160 km
daleko.

Kontakty
Dospělé oddělení:
knihovna@mks-letovice.cz, 516 474 225, 775 568 304
Dětské oddělení:
knihovnadeti@mks-letovice.cz, 775 568 310

Turistické informační centrum

Školy – Mládež

TIC Letovice
®

Tyršova 2, 679 61 Letovice

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

Otevírací doba (do 15. září 2022)
Pondělí – pátek: 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin
Sobota: 10.00 – 16.00 hodin / Neděle: zavřeno

Otevírací doba (od 16. září 2022 do května 2023)
Pondělí – pátek: 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin
Sobota a neděle: zavřeno

Komentované prohlídky

barokní lékárny
v sobotu . září od 14.00 a od 15.00 hodin

Kapacita prohlídky je maximálně 15 osob, proto je nutné si vždy
návštěvu lékárny rezervovat předem telefonicky, e-mailem či osobně
v Turistickém informačním centru v Letovicích, Tyršova 2,
tel.: 516 476 790, 739 396 538, tic@mks-letovice.cz
Prohlídky začínají před vchodem do Nemocnice Letovice, za nepříznivého
počasí uvnitř budovy před vrátnicí. V případě příznivého počasí je součástí
prohlídky i klášterní zahrada v areálu Nemocnice Letovice.

Komentované prohlídky

kostela sv. Prokopa
v sobotu . září od 14.00 do 16.00 hodin

Na prohlídku kostela sv. Prokopa není nutné rezervovat si návštěvu předem.
Na místě bude přítomen průvodce, který vás prohlídkou provede.

Obec Chlum Vás srdečně zve
na dvanácté

CHLUMSKÉ
ŽUFÁNEK
který se koná

v sobotu 3. září
od 18.00 hodin na hřišti v Chlumu

Soutěže o ceny
TOMBOLA

OHŇOSTROJ

Pátek 9. září 2022 od 16.30 hodin
Sportovní hala Letovice
Věková kategorie:

5 – 7 let (míčová a pohybová školička)
trénink 1x týdně ve středu, 16.30 – 18.00 hodin,
tělocvična ZŠ Komenského

7 a více let (barevný minivolejbal)
trénink ve středu a v pátek, 16.30 – 18.00 hodin,
Sportovní hala Letovice

Reprodukovaná hudba
Občerstvení zajištěno:
zvěřinový guláš, pivo, limo, víno, ...
Vstupné dobrovolné. Žufánky s sebou ...

Informace:
Luboš Řehoř - 603 444 541 / Kamila Ryšavá - 775 964 731
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Srpen odstartoval i další tábory: Robin Hood (zoologický tá-

Mateřské centrum
Veselý Paleček

Rybáři – Špunti na břehu (pro děti s rybářským lístkem), Ferda
Mravenec (pro předškolní děti), Fotbalové soustředění (spor-

Českobratrská 3, Letovice (ELIM, dříve klub Fabrika)

tovní tábor), Jump with us (tábor pro parkouristy), Dobrodruž-

Znovu otvíráme v týdnu od 19. září 2022

ství za humny i dál (dobrodružné a hravé výpravy do blízkého

ELIMácká angličtina pro nejmenší (od jednoho roku)

Little Linguist s Kendrou
písničky, hry a tvoření s rodilou mluvčí
každé úterý 9.30 – 11.00 hodin
Dobrovolný příspěvek

Cvičení pro děti od 1½ roku
jemná a hrubá motorika, zpívánky,
děti poznávají zvířata, barvy...
každou středu 9.00 – 11.00 hodin
Vstup: 40 Kč / rodina

i vzdáleného okolí), Workout (posilování s vahou vlastního těla, sport a zdravý životní styl).
Novinkou letošního roku bylo, že děti na příměstských táborech nemusely na obědy docházet, ale obědvaly přímo v Letokruhu. Jídlo nám dovážel ZEAS Lysice.
Z pobytových táborů letos proběhla Expedice do Krakonošova II., kde jako základnu měly děti faru v Rokytnici nad Jizerou, odkud podnikaly túry za krásami Krkonoš.
Hledáme vedoucí zájmových kroužků, lidi s nadšením a nápady. Pracujete rádi s dětmi nebo dospělými? Umíte něco, o co

Angličtina pro školkáčky (3– 6 let, bez rodičů)

byste se rádi podělili s ostatními? Nabízíme zapojení do aktivit

hravou formou seznámení s jazykem,
barvy, čísla, zvířata...
každou středu 15.00 – 15.45 hodin
Vstup: 50 Kč / rodina

volnočasového střediska a možnost seberealizace. Kontakt:

Volná herna s možností tvoření
různé výtvarné techniky, tematické dílny
každý čtvrtek 9.00 – 11.00 hodin
Vstup: 20 Kč, 30 Kč s tvořením / rodina
Chcete se zapojit do chodu našeho Mateřského
centra? Rádi mezi námi přivítáme maminky,
tatínky, babičky..., kteří by nám pomohli
rozšířit aktivity pro naše nejmenší.
Cvičení, tvoření, nápad na zajímavou přednášku
nebo pomoc s organizací bazárku... Každá ruka se hodí.
Neváhejte nás kontaktovat, rádi zodpovíme
případné dotazy. Děkujeme!
Pro aktuální informace sledujte naše FB stránky
www.facebook.com / palecekletovice
mc.palecek.letovice@gmail.com, 704 392 329

SVČ Letovice

Tyršova 25, Letovice, www.svcletovice.cz

V červenci začala šňůra příměstských táborů.
Tábory měly různé zaměření, aby si každé dítě mohlo vybrat
příměšťák na míru. Let's go summer byl všeobecně zaměřený
tábor. Tvořím, tvoříš, tvoříme nabídl škálu výtvarných technik a děti si také vyzkoušely, jak se modeluje z keramické hlíny. Let's sport poskytl dětem opravdové sportovní vyžití: den
vodních soutěží, túru na rozhlednu Járy Cimrmana, lanový
park, návštěvu bazénu a mnoho dalšího.
Srpnové tábory zahájil příměšťák Keramické léto, který přivedl děti k rukodělné činnosti. Děti tvořily lucerničky a domečky inspirované světem skřítků. Zpestřením pro děti i seniory
byla návštěva v Centru sociálních služeb v Letovicích. Děti a vedoucí pro seniory nachystali vlastní program a vlastnoručně
vyrobené dárky.
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bor), Malí tvořílci (rukodělně-výtvarný tábor pro mladší děti),

info@svcletovice.cz nebo tel.: 731 481 033.

Zájmové kroužky ve školním roce 2022 /2023
Přehled kroužků na další školní rok uveřejníme na našich
stránkách www.svcletovice.cz poslední týden v srpnu. Možnost přihlášení se na kroužek bude od pondělí 5. 9. 2022 od
14.00 hodin. Přihlašovat se můžete buď on-line nebo osobně
v budově Letokruhu v ulici Tyršova 25, Letovice. Těšíme se na
vás!

Za Letokruh Veronika Schindlerová

Napsali jste nám
Pavel Urbánek a Vlastimil Šafařík
– mistři Evropy v powerliftingu

Vlastimil Šafařík
Ve dnech 27. 6.– 3. 7. 2022 proběhlo v Trutnově mistrovství
Evropy v silovém trojboji – powerliftingu federace GPC. Tento
šampionát se měl původně konat v ukrajinské Oděse již v polovině května. Vzhledem k válečnému konfliktu v této oblasti
byl ale přeložen do České republiky a pořadatelství si vzal na
starost sám prezident českého GPC pan Libor Hurdálek a jeho
tým, který má již s pořádáním podobných vrcholných sportovních akcí bohaté zkušenosti. Ukázalo se, že to byla opět dobrá
volba.
Letovický klub SLAVS POWER měli původně reprezentovat
tři závodníci – Vlasta Šafařík (23), Pavel Urbánek (29) a Michal
Šafařík st. (55). Poslední z trojice však utrpěl v tréninku zhruba
měsíc a půl před soutěží nepříjemné zranění (natržený deltový sval a naštípnuté žebro), kvůli čemuž musel svoji účast na
soutěži zrušit. Oba borce ale na soutěži doprovázel jako trenér,
masér a asistent. Klubové barvy a Českou republiku tak reprezentovali Pavel Urbánek v kategorii muži do 125 kg RAW a Vlasta Šafařík v kategorii junioři do 125 kg RAW. Pro Vlastíka se jednalo, z důvodu věku, o poslední závod v juniorské kategorii.
Oba borci po těžkých bojích zaslouženě zvítězili ve svých
kategoriích a získali pro ČR a naše město tituly mistrů Evropy
pro rok 2022.
Jako první nastoupil ve čtvrtek 30. června na soutěžní pódium Vlasta Šafařík. Po osobním rekordu v disciplíně dřep, kde
zdolal s obrovským úsilím krásných 355 kg, ztrácel na prvního
Medvedyka pouhých 5 kg. Tento závodník s extrémně silným
dřepem zariskoval a nechal si ve 3. pokusu naložit na činku neskutečných 400 kg. Tato váha však již byla nad jeho síly. V benchpressu pak zvítězil Vlasta s velkou převahou a jeho 215 kg ve
čtvrtém pokusu znamenalo dokonce nový evropský juniorský
rekord. V poslední disciplíně – mrtvém tahu – oba největší rivalové zdolali stejnou váhu – 295 kg. Vlasta tak přesvědčivě zvítězil výkonem 860 kg v trojboji. Přičemž závodníku na druhém
místě nadělil ztrátu 40 kg a třetímu dokonce víc jak 100 kg. Tento výkon současně znamená i nový český národní rekord, kterým překonal dlouholetý rekord legendárního Jožky Grmolce
(po Petru Petrášovi druhý nejsilnější lifter ČR všech dob) v této
váhové a věkové kategorii o 5 kg.
V pátek 1. 7. pak nastupoval Pavel Urbánek (naše druhé želízko v ohni) do nabité kategorie mužů do 125 kg. Podle nahlášených základních pokusů bylo jasné, že rovněž aspiruje na některou z medailí. Ovšem tato kategorie byla tak vyrovnaná, že
adeptů na medaile bylo minimálně 4– 5. Proto se také dost taktizovalo při nahlašování dalších pokusů. Pavel začal dobře, ve
dřepu dal v druhém pokusu solidních 295 kg. Třetí zvýšil na
rovných 300 kg, které však již bohužel byly nad jeho síly.

Po dřepu byl průběžně
na 3 – 4. místě. Vedl Polák
Lipka s 330 kg, který si dělal zálusk na zlato.V benchpressu Pavel zapsal pěkných 205 kg a když po zranění stehenního svalu vypadl další silný soupeř Mulač, rozhodovalo se o medailích až v poslední disciplíně – mrtvém tahu. Tzv.
„mrtvola“ (pozn. redakce:
termín nemá souvislost
s Pavlovým zaměstnáním)
je Pavlovou nejsilnější
zbraní, nicméně občas má
problémy s dotahem v horPavel Urbánek
ní fázi cviku. Pavel zvolil
jistý základ 300 kg, který zvedl bez problémů. V druhém pokusu na 312,5 kg se projevila výše uvedená slabina a po raketovém startu chyběla síla při dotahu pouhých 5 cm v horní fázi.
Třetí pokus – stejná váha a boj o vše – tj. o zlato… Za mohutného povzbuzování téměř zaplněného hlediště se Pavel vyhecoval k úspěšnému pokusu a váhu 312,5 kg s přehledem a lehce
zdvihl. Pokus byl uznán jako platný všemi třemi rozhodčími
a znamenal v totalu vítězství a tím pádem i zlatou medaili. Polák Lipka byl zjevně deprimovaný a ke svému poslednímu pokusu už ani nenastoupil. Pavel tak zaslouženě a po velkém boji
zvítězil, byť o pouhých 2,5 kg v trojboji.
Ziskem dvou zlatých medailí, titulů mistrů Evropy a vytvořením osobních, národního a evropského rekordu tak oba naši
borci nakonec vrchovatě naplnili své výkonnostní cíle a tyto
skvělé výsledky jsou pro ně motivací k dalším sportovním metám. Pavel se bude dál připravovat na podzimní mistrovství světa a Vlasta si dá soutěžní pauzu do jara 2023, kdy by chtěl nastoupit již v kategorii mužů (Open) na mistrovství Evropy, které je
plánované na červen 2023 ve Skotsku.
Děkujeme tímto všem našim příznivcům a sponzorům.
Michal Šafařík, vedoucí klubu SP Letovice

Výsledky – medailisti
Junioři 125 kg RAW

Muži 125 kg RAW

1. Šafařík – 860 kg
2. Medvedyk – 820 kg
3. Mc Kechnie – 750 kg

1. Urbánek – 812,5 kg
2. Lipka – 810 kg
3. Iacob – 795 kg
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Napsali jste nám
Ozdravný pobyt na Vysočině

Letos po sedmnácté se konal na rozhraní července a srpna
ozdravný pobyt Nového sdružení ZP v Letovicích na Vysočině
na Třech Studních v hotelu U Loubů. Cestu jsme si zpříjemnili
zastavením v obci Habří. Paní Andrea Buchtová nás uvítala na
Svobodném statku č. 1, rodném domě jejího manžela z rodu Volavých. Svobodné statky byly samostatné velké usedlosti, které podléhaly přímo panovníkovi země bez povinnosti roboty,
založené byly ve 14. století. Paní Andrea nás velmi mile přivítala domácími koláči a poutavým výkladem. Její muž vařil kávu
a na závěr nám zahrál na nejvzácnější exponát – nově opravený žebrácký flašinet, který dostávali vysloužilci z I. světové
války.
Na oběd nás čekali manželé Halvovi, jako vždy nás mile přivítali jako dávné přátele. Ubytovaní jsme byli ve dvoulůžkových pokojích s televizí a vlastním sociálním zařízením. K dispozici jsme měli každý den hotelový bazén a celý venkovní
areál v krásné zelené přírodě. Tak krásné velké a zelené smrky
už v okolí Letovic nejsou. V neděli a ve středu přijel pan doktor
Fňukal a každý den bylo skoro 30 masáží. Všední dny jsme začínali před hotelem ranní rozcvičkou s Emou, o obveselení se
staral Svaťa neskutečnými převleky a komentáři ke cvičení.
V pondělí jsme velmi rádi přivítali pana Bohuslava Kudu. Jeho
přednášky máme opravdu rádi, letos to bylo velmi podrobně
o královské cestě v Praze. Chodili jsme na krátké vycházky po
okolí – na Medlov, k Sýkovci, do kempu, na Yukon, na Brožovu skalku, cestou k Vitulčině studánce jsme hráli šipkovanou
s úkoly o přírodě a hledali schovaný poklad. Překvapila nás stará babka a nezbedné děti, které nám nachystaly úsměvný kulturní program u studánky. Tradičně jsme hráli minigolf u hotelu Horník, u nás jsme si také zahráli šipky, pétanque, ruské kuželky a házeli kroužky. Přijel za námi na pěkné povídání o slavných osobnostech náš oblíbený brněnský herec pan Jan Grygar.
Krásný večer jsme prožili s hudbou Chakali, zpestřením programu bylo vystoupení našich tanečnic. Během týdne byl čas
i na výlety autobusem do Nového Města, Fryšavy nebo Žďáru,
samostatné vycházky, koupání a sbírání borůvek. V pátek jsme
vyhodnotili celý pobyt, ocenili nejlepší sportovní výkony, pomoc při organizování programu, zvlášť jsme poděkovali zaměstnancům hotelu za skvělé služby a výbornou kuchyni během celého pobytu. S manželi Halvovými jsme si připili na poděkování za krásný týden a slíbili jsme si, že se příští rok zno-
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vu všichni uvidíme. Sobotní ráno je poznamenané nutností se
rozloučit, pobyt byl velmi pěkný, ale je třeba se i těšit domů.
Cestou zpět jsme zavítali do Polné, po prohlídce náměstí jsme
přešli do děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Byl
vystavěn na začátku 18. století v barokním slohu jako trojlodní
bazilika, kromě hlavního oltáře má ještě osm menších bočních
oltářů, vzácné hlavní varhany a menší, starší, velmi vzácné varhany na literátském kůru. V roce 2008 byl chrám prohlášen národní kulturní památkou. Velmi děkujeme za poučný a obsáhlý výklad o Polné a její historii paní průvodkyni.
Poděkování nás všech patří městu Letovice za letošní dotaci, která slouží k částečné úhradě celkových nákladů na pobyt.
Děkujeme také ﬁrmě Dopaz za perfektní služby. Děkuji všem
účastníkům za celý krásný pobyt a těším se na další pěkné společné zážitky.
Za NSZdP Letovice Ing. Jaroslava Konůpková,
foto: Marie Králová

Výzva
Hledám žijící členy tanečního souboru Textilní tvorby Letovice. Na přiložených snímcích, pořízených v padesátých letech minulého století, je zachycen soubor před jídelnou Textilní tvorby. Iniciátor výzvy Jindřich Šimek je na hromadné fotce druhý zleva a na druhé pátý zleva.
Ke kontaktu můžete použít e-mail stavba@centrum.cz nebo mobil 607 527 662.

Sraz spolužáků
Sraz spolužáků nar. 1944 –45 se bude konat dne 7. 10. 2022
v 15.00 hodin v restauraci Na Dvorku, Pražská ulice, Letovice.
Kotoulková Božena, roz. Konupková

Napsali jste nám
Střípky z historie Letovic
K nejpěknějším domům na Masarykově náměstí patří na
jeho jižní straně dům, dnes č. p. 210 – letovická radnice. Dům
stojí na půdorysu bývalých dvou domů č. 210 a 211.
Dům č. 210 v r. 1780 vlastnil Jan Pšíkal. Dům v r. 1882 zakoupil Karel Synek, narozený v r. 1849 v Olešnici na Moravě. Vyučil se v Letovicích stolařem u mistra Jana Krejčího, po zkušené
ve Vídni a v dalších místech mocnářství se vlastní pílí vypracoval a osamostatnil. V r. 1886 podal žádost na přestavbu domu
č. 210 na původních základech a ve dvoře postavení strojní dílny, kovárny, stolárny, kůlny a konírny, aby zde vyráběl zemědělské stroje, zejména čistící mlýnky obilí, které zdokonalil. Dům
byl přízemní, přístavba ve dvoře již dvoupodlažní. Firma se rozvíjela. V r. 1891 byl v dílně pro pohon strojů postaven parní stroj.
Protože se u vyráběných strojů začal zvyšovat podíl kovových
součástí a stávající dílny nestačily, začal Karel Synek v 80. letech 19. stol. budovat v ulici Střebětské (dnes Pražské) strojírnu a slévárnu. Mimo podnikání byl Karel Synek i veřejně činný.
V letech 1894 – 1910 byl letovickým starostou. Za jeho starostování se Letovice povznesly na přední pokrokové a moderní
městečko na Moravě. Podporoval například výstavbu občanské záložny – Karlova, měšťanské školy a zřízení dvouleté průmyslové školy pokračovací.
Dům č. 211 se stal předmětem dědictví po Petru Karáskovi.
Dům zakoupil Karel Synek, vlastník sousedního domu. V květnu 1894 byl přízemní dům č. 211 zbourán a na jeho místě byl
vystavěn poschoďový dům.
Později byl i dům č. 210 zvýšen o jedno poschodí a byl sjednocen s domem č. 211 včetně fasády v jeden objekt. V poschodí
domu bydleli i další příslušníci rozvětvené rodiny Karla Synka.
V přízemí se nacházely kanceláře, sklady a prodejní výstava výrobků továrny. Výrobky se osvědčily, podnik se rozrůstal a v roce 1900 v něm Karel Synek zaměstnával na 150 dělníků. Továrna vyráběla fukary, žentoury, mlátičky s pohonem ručním i řemenovým. Vyráběl i secí stroje, které nesly značku Agria. Plány Karla Synka v rozvoji podnikání i dalšího rozvoje Letovic
přerušilo nečekané úmrtí 5. června 1910 na zánět slepého střeva. Jeho pohřeb se konal za velké účasti asi tisícovky smutečních hostí. Továrnu pak vedl syn Ing. Karel Synek. Padl na italském bojišti v srpnu 1917. Téhož roku továrna ve dvoře za domem na náměstí vyhořela a podnikání bylo přesunuto na pozemky k již existující slévárně na ulici Pražské. V roce 1929 byla
v domě č. 210 založena nová moderně zařízená prodejna a opravna aut s názvem Autocentrála, kterou zřídil Miloslav Synek.
Pracoval zde vyhlášený mechanik Ladislav Viška. Později Autocentrálu řídil Václav Kolman. Když v srpnu 1935 byla před domem kopána jáma pro benzinovou nádrž čerpací stanice, byl
pod naplaveninami asi ve 2 m nános černého bahna. V něm
byly nalezeny úlomky polévaných a nepolévaných kachlí. Václav Kolman autoopravnu po úmrtí manželky zavřel. Dílny pak
užíval například Miloš Červinka. Vázal zde koberce, než začal
s podnikáním na dnešní ul. Českobratrské.
V domě bydlela i rodina Emanuela Janouška, ředitele Masarykovy školy práce a autora Pamětí města Letovice. Jeho dcera
Miluška byla chovankou učitelského ústavu v Brně. Byla nadaná žačka a pianistka. Zemřela z 1. na 2. května 1924 na tuberkulózu. Pohřební slavnost se konala v neděli 4. května u domu
smutku na náměstí. Byla bezcírkevní, zazpíval pěvecký sbor
Förster z Brna a promluvil řídící učitel Rudolf Bouda ze Třebětína. Poté rakev velký průvod doprovodil na letovické nádraží,
odkud byla vlakem odvezena do krematoria v Pardubicích, kde

6. května bylo tělo zpopelněno. Kremace Milušky Janouškové
byla první kremací letovického občana.
V roce 1932 Marie Synková (rozená Jeřábková), vdova po Rudolfu Synkovi (nejstarší syn Karla Synka), prodala polovinu rodinného domu na náměstí Hubertu Lamplotovi a druhou polovinu tělovýchovné jednotě Sokol Letovice.
V r. 1947 byla v dřívějších dílnách ve dvoře zahájena činnost
loutkového divadla. U jeho zrodu stála rodina Fialova a učitel
Ilja Burkoň. Ten se stal režisérem a vedoucím letovického loutkového divadla. V sezóně 1968 –1969 byla činnost divadla zastavena a prostory byly propůjčeny městskému kinu, které procházelo adaptací. Když opravy kina skončily, začal se soubor
loutkářů opět scházet, ale už v roce 1970 dal Městský národní
výbor Letovice divadlu okamžitou výpověď. Prostory loutkového divadla byly přestavěny v r. 1976 na obřadní síň, kde se konají svatební obřady a vítání občánků do života. Inventář divadla
byl převezen do budovy Sdruženého klubu pracujících Letovice a činnost loutkového divadla deﬁnitivně skončila. Bohužel
se mnohé vybavení a loutky ztratily.
V roce 1948 byl celý dům znárodněn. V levé části přízemí domu byla v r. 1951 umístěna mateřská škola. Po jejím přemístění
do nové mateřské školy na ulici Čapkově se do upravených
prostor v roce 1963 přestěhovala hudební škola.
Na počátku 70. let započala úprava domu pro umístění městského národního výboru. Ten se sem po dokončení přestavby
v r. 1976 přestěhoval z provizorních prostor v dřevostavbě u koupaliště. V r. 1994 budova dostala novou fasádu, která ctila původní provedení. Při povodni r. 1997 byla obřadní síň, garáže a kotelna zaplaveny do výše asi 50 cm. Došlo i k poruchám zdiva
v hlavní budově. Obřady musely být více jak na rok přesunuty
do sálu Základní umělecké školy Letovice. Další úpravy budovy započaly v r. 2008 za provozu městského úřadu. Původní
střecha, kdy vazba byla ve špatném stavu, byla nahrazena novou, s vestavbou nových kancelářských prostor. Následovala
úprava vnitřních prostor v přízemí a prvním poschodí, včetně
zhotovení výtahu.
Rekonstrukce byly
ukončeny v roce
2017. Městský
úřad Letovice má
tak dobré podmínky pro výkon
veřejné správy,
může dál sloužit
potřebám občanů
jak letovických,
Vpravo od rohu staré radnice je dům č. 210, tak z pověřeného
území.
vedle něho je střecha domu č. 211.

Pohled z Obory, dům č. 210 je ještě přízemní, na něj ve dvoře
navazují dílny. Dům č. 211 je již poschoďový.
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Napsali jste nám
Karel Synek,
byl letovickým
starostou
v letech 1894 – 1910.

Před přízemním domem č. 210 jsou vyrobené čistící mlýnky.
Dům č. 211 je poschoďový.

Dům č. 210 v současnosti.
Poděkování panu Karlu Synkovi za poskytnutí některých podkladů.
Bohuslav Kuda, foto: vlastní archiv
a archiv Karla Synka

Beneﬁční aukce obrazů
v letovické Diakonii
Továrna ve dvoře domu č. 210 po požáru v r. 1917.

Domy č. 210 a 211 sjednoceny v jeden objekt.
Fotografie je asi z r. 1935.

V domě byla prodejna a opravna automobilů – Autocentrála.
Před budovou byla benzinová čerpací stanice.
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Ve středu 20. 7. 2022 proběhla v Diakonii v Letovicích beneﬁční aukce obrazů. Celým
odpolednem klienty a hosty
provázel herec Národního divadla v Brně pan Jan Grygar.
V rámci této charitativní
akce byly vydraženy dva obrazy, které do aukce věnovali
manželé Hana a Pavel Albertovi ze Svratky a také tři loutky, které věnovala paní Svitlana Marchuk. Výtěžek akce byl
krásných 18 130 Kč. Tato částka bude využita na úhrady volnočasových aktivit klientů Chráněného bydlení Letovice a Centra denních služeb Letovice.
Během odpoledne si hosté mohli zakoupit výrobky klientů
z Centra denních služeb Letovice nebo se osvěžit domácími
limonádami. Velké poděkování patří děvčatům a dobrovolnicím z Centra denních služeb Letovice, které připravily pestrou
škálu zákusků a dortíků. Dále bychom chtěli moc poděkovat
panu Janu Grygarovi, malířům Albertovým a paní Marchuk za
jejich pomoc a podporu při přípravách, ale také během samotné aukce.
Věříme, že hosté v podvečerních hodinách odcházeli s dobrý pocitem a že si celé odpoledne užili stejně jako my. Děkujeme a budeme se těšit zase příště.
Dana Gajdičiarová, vedoucí Chráněného bydlení Letovice

Kluby – Spolky...
Městský klub důchodců

Sport
AFK Letovice

září 2022
3. 9. – sobota

„Tradiční Jarmark“ ve Svitávce
Naše členky budou prodávat svoje textilní výrobky.
Výtěžek z prodeje je určen na charitativní účely.
Jarmark se koná v odpoledních hodinách.
Přijďte se podívat, popřípadě něco nakoupit.
Srdečně zveme.

7. 9. – středa – 14.00 hodin

„Jen tak v klubu“
MKD Tyršova ulice.

14. 9. – středa – 15.30 hodin

„Tradiční grilování kuřat“
Hasičská zbrojnice

21. 9. – středa

Návštěva zámku v Lysicích
Výstava pohádkových kostýmů.
Odjezd v 8.53 hodin vlakem z nádraží Letovice do Skalice,
potom autobusem do Lysic.

28. 9. – středa

Zájezd do Bučovic a Retromuzea „Na Statku“
v Dolních Heršpicích
Odjezd v 8.00 hodin autobusem z náměstí Letovice.
Zastávky jako obvykle.

OZNÁMENÍ
Nové sdružení zdravotně postižených Letovice, z.s.
pořádá

ve čtvrtek 15. září 2022

Zájezd do Brna
- planetárium
- exkurze v divadle Reduta
- jízda historickou tramvají

Odjezd autobusu:
7.40 hodin – Pražská / 7.45 hodin – náměstí
7.55 hodin – bytovky / 8.00 hodin – Tylex
Přihlášky u paní Boženy Soukupové na čísle 724 113 356
od pondělí 29. srpna 2022.

OZNÁMENÍ

Fotbalový ročník 2022 /23 je rozehraný. V mnoha směrech je
jiný, než byly ty předcházející. Spojením s týmem FC Boskovice
jsme vytvořili největší klub v regionu. Je to sázka na budoucnost, kterou si vychováme v mládežnických týmech již několik let společně a hodláme s tím i nadále pokračovat.
První výsledky naznačují, že i po sportovní stránce bylo toto
rozhodnutí správné. Snad to bude platit i nadále.
Mám velkou radost, že se nám povedlo obdržet dotaci z JmK
na podporu sportu mládeže. Tyto peníze v našem projektu určitě najdou uplatnění.
Novinkou nového školního roku bude výpůjčka dvou místností ZUŠ Letovice. V době, kdy na jejich budově probíhá rekonstrukce se tato dohoda nabízí. Spolupráce našeho spolku se ZUŠ
je dlouhodobá a věřím, že tento krok naši spolupráci v rámci
města upevní.
Měsíc září je zároveň měsícem náborů. Rádi přivítáme každou dívku a chlapce, kteří by si rádi náš sport vyzkoušeli. Tréninky probíhají dvakrát až třikrát týdně a zápasy o víkendech.
Pokud máte tedy zájem, budeme rádi, když přivedete svoji ratolest přímo na trénink (úterý, čtvrtek) nebo se obrátíte buď na
šéftrenéra mládeže pana Aloise Pelíška nebo přímo na vedoucí mužstev. Přijďte tedy mezi nás, určitě vám máme co nabídnout a těšíme se na vás!
Všechny aktuality, nadcházející zápasy a další najdete na
našem Facebooku www.facebook.com /fotballetovice/.
Tak zase velmi brzy na fotbale! Těšíme se na vás.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

Fan-club „BOP Křetínka“

Minigolf v Letovicích
bude v září otevřen:

soboty a neděle od 13.30 do 18.00 hodin
Vstupné
dospělí: 50 Kč / děti: 30 Kč / trampolíny: 20 Kč

Nové sdružení zdravotně postižených Letovice, z.s.
oznamuje svým členům,
že v

úterý 20. září 2022 pořádá

Plavání v lázních Boskovice
Odjezd:
13.10 hodin – Pražská / 13.15 hodin – náměstí
13.20 hodin – bytovky / 13.25 hodin – Tylex

Začátek ve 14.00 hodin. Možnost občerstvení v cukrárně.
Přihlášky u paní Konůpkové na telefonu 732 601 072.
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Sport

Inzerce

SPORTOVNÍ ODDÍL
ARUL ZRTV TJ SOKOL LETOVICE
pořádá pod záštitou starosty města Petra Novotného

ve dnech 3. a 4. září 2022

18. ROČNÍK
V MÍČOVÉM SEDMIBOJI
DVOJIC
Místo: Sportovní hala Letovice

Zahájení: 3. září 2022 v 8.00 hodin

Sečení trávy

Soutěží: dvoučlenná družstva
Startovné: 600 Kč za dvojici

od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337

Pořadí disciplín:
Sobota 3. 9. – stolní tenis, nohejbal, volejbal, basketbal
Neděle 4. 9. – tenis, kopaná, házená

Popis disciplín:
tenis – čtyřhra na jeden vítězný set do 6 gamů bez výhod
nohejbal – čtyřhra na 1 vítězný set do 20 bodů
basketbal – hody na koš (5 + 5)
stolní tenis – čtyřhra na 2 vítězné sety do 11 bodů
volejbal – debl na 1 vítězný set do 20 bodů
házená – sedmimetrové hody (5 + 5)
kopaná – pokutové kopy (5 + 5)

Vlastimil Šimák / 776 890 885 / vlastik.simak@seznam.cz

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby
www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

Pronajmu byt 1+1 v Letovicích
Tel.: 608 830 029

Zdravotnictví
Lékařská pohotovostní služba v Nemocnici Boskovice
Lékařská služba první pomoci pro dospělé

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

3. 9. MUDr. Mikulášková Miroslava Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

4. 9. MUDr. Nečasová Lucie

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

607 812 963

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

10. 9. MUDr. Padalík Karel

11. 9. MUDr. Křížová (MDDr. Vrbová) Knínice u Boskovic, 330

774 844 735

17. 9. MUDr. Paulíčková Jarmila

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

18. 9. MUDr. Paulíčková Veronika

Černá Hora, Zdrav. středisko

723 184 842

24. 9. MUDr. Pernicová Libuše

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

25. 9. MDDr. Potůček Jiří

Blansko, Pražská 1b

516 419 538

28. 9. MDDr. Prachařová Iva

Poliklinika Blansko, Sadová 33

725 906 610

Mimo výše uvedenou dobu je služba stomatologické LSPP
zajištěna v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel.: 545 538 111.
Všední dny: od 18.00 hodin do 24.00 hodin.
Soboty, neděle a svátky: od 8.00 hodin do 20.00 hodin.
Upozornění
V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) sdělujeme a upozorňujeme, že respondent/přispívatel odesláním příspěvku ke zveřejnění v Letovickém zpravodaji potvrzuje, že pokud jeho příspěvek obsahuje osobní údaje, jejich zpracování a zveřejnění je z jeho strany podloženo řádným zákonným titulem (např. Souhlasem se zveřejněním fotograﬁe). Za zákonnost zveřejnění plně odpovídá respondent / přispívatel.
Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace. IČO: 43420982,
adresa redakce: MKS Letovice, Nová 71 /1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437, e-mail: zpravodaj@mks-letovice.cz. Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Pléha. Redakční rada ve složení:
Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková, Mgr. Renata Kostlánová, Petr Švancara, Daniela Klusáková. Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice
29. 8. 2022 č. 9 / 2022. ZDARMA. Uveřejněné názory nemusí být shodné s názory redakce a vydavatele. Za obsah odpovídá vydavatel, za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci vydavatel neodpovídá. Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje č. 10/ 2022 bude 12. 9. 2022. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Volby
kandidátka č.

PRO LETOVICE
Rozhovor se starostou a lídrem kandidátky Pro Letovice Petrem Novotným
Pane starosto, jak hodnotíte svoje působení na radnici?

Předně bych chtěl říct, že jsem se na tuhle práci těšil, protože věřím, že mám městu co nabídnout. Je to velmi pestrá
práce. Řešíte nákupy a prodeje pozemků, nové stavby, opravy budov. Jste nucen zabývat se energetikou, bankovnictvím – tohle je aktuálně velké téma. A především přemýšlíte nad budoucností města, tedy jeho dalším rozvojem, občanskou vybaveností,
školstvím, dopravou, průmyslovou zónou, rozvojem bydlení a spoustou dalších věcí. Tady jsem při nástupu do funkce cítil dluh, na který bylo
třeba se zaměřit. A proto také chci v této práci pokračovat. Máme rozpracované velké množství projektů, které, věřím, posunou Letovice
kvalitativně zase o kus dál.
A co vám za ty čtyři roky na radnici udělalo největší radost?

Jednoznačně otevření nové mateřské školky pro 70 dětí. Po velmi dlouhé době město vybudovalo něco zásadního, co výrazně zlepší
kvalitu života a v této těžké době pomáhá zejména mladým rodinám. A navíc se to povedlo hlavně díky místním firmám, za to jsem rád.
Další věcí, která možná není tolik vidět, ale má vůbec největší vliv na budoucí rozvoj Letovic, je obrovské množství stavebních pozemků,
které jsme výhodně nakoupili. Při srovnání se současnými cenami vidíme, jak tyto nákupy byly prozíravé. Nyní máme k dispozici přes
360 000 m² parcel pro výstavbu rodinných domků, bytových domů a průmyslových staveb.
Velkým úspěchem je vytvoření nové průmyslové zóny, tentokrát ve vlastnictví města. Máme již tři zájemce a jedním z nich je německá
firma vyrábějící komponenty pro Škodovku. Jen tato firma nabídne v první fázi 100 pracovních míst a ve výhledu 200.
Je něco, čeho naopak litujete, co vám dělá vrásky?

Možná byste řekli COVID, to samozřejmě bylo nepříjemné a náročné období. Ale ve skutečnosti nám daleko větší problémy dělají ceny
energií a brutální inflace, které nás nutí hledat úspory tak, abychom zajistili fungování škol, centra sociálních služeb a dalších. A které vám
enormně ubírají z peněz, které byste jinak mohli investovat. S tím se musíme srovnat, výrazné úspory přinese např. předělání kotelen na
úspornější zdroje.
A pak jsou to hlavně věci, které město nemůže ovlivnit, protože to není v jeho kompetenci. Máme třeba rozjednáno vybudování obchodního centra firmy Lidl, nicméně doba realizace se pohybuje v rozmezí 5 – 7 let.
Jaké jsou tedy plány rozvoje města?

V oblasti bydlení je to rozvoj v lokalitě Komenského a těší mě, že jsme získali dotaci 7,5 milionu Kč na vybudování infrastruktury. To
stejné proběhne ve vzdálenější budoucnosti v lokalitě Žlíbek. Máme rozparcelovány pozemky pro výstavbu rodinných domků a nejpozději na
prosincovém zastupitelstvu předpokládám jejich prodeje. S tím souvisí intenzifikace čistírny odpadních vod, o kterou se budeme snažit za
použití dotací.
V oblasti školství musíme vyřešit navýšení kapacity základní školy. V následujícím volebním období musí být hotový minimálně projekt.
Evergreenem je oprava náměstí. Rekonstrukce střední části začne letos a dokončena bude v příštím roce, západní část, věřím, do konce
příštího volebního období. V roce 2023 bude taktéž dokončena velká rekonstrukce základní umělecké školy.
Velkým projektem je lokalita ulice Družstevní na poli směrem k letišti. Tam máme zpracovanou územní studii, ze které bude nejdříve
realizováno parkování pro bytovky. A začneme také okamžitě jednat o výstavbě supermarketu v této části. Do konce září bychom měli mít
hotový projekt cyklostezky na Písečnou, kterou napojíme na stávající cesty do Vísek a Kladorub.
Chceme také pokračovat v úpravách v zámeckém parku, zejména v oblasti bývalé zahrádkářské kolonie. Na zahrádkářskou tradici bychom zde chtěli navázat výsadbou ovocných stromů. Místním se tak otevře dosud nepřístupná část parku, která bude hezkým místem pro procházky, ale v budoucnu třeba i pro pořádání svateb. A jako bonus si budete moci sklidit ovoce, které se zde urodí. A to se dá třeba vypálit :-).
Musím přiznat, že hodně projektů je závislých na dotacích. Na druhou stranu jsme v uplynulém období byli v jejich získávání velmi úspěšní.
Celkem jsme získali asi 20 milionů přímých dotací a přes 25 milionů ve vodohospodářské infrastruktuře placené Svazkem vodovodů a kanalizací. Díky tomu jsme mohli realizovat např. opravu ulice 9. května, rekonstrukci tělocvičen a školního hřiště, nákup nového hasičského auta,
výměnu pouličního osvětlení za LED světla, výsadbu alejí, nákup čističky od firmy Tylex. Věřím, že s dotacemi se nám bude dařit i v budoucnu.
A nějaké přání na závěr?

Aby Letovice byly přívětivým místem pro život, aby se zde dobře žilo všem lidem napříč generacemi. Abychom byli atraktivní i pro turisty,
ať se k nám rádi vrací. To bych si přál a na tom chceme pracovat v dalších letech.

PRO
PROLETOVICE
LETOVICE
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Volby
č.

Volební program sdružení

2

„MĚSTO LIDEM“
Volební program sdružení členů SPD, KSČM a nezávislých kandidátů
Motto: „Letovice, město pro klidný, spokojený a plnohodnotný život všech jeho občanů.“

Vážení spoluobčané,
naše sdružení si vytklo jako cíl zvýšení úrovně kvality života občanů města ve všech oblastech, důsledně prosazovat a bránit občanské
zájmy a práva se zaměřením do ekonomické, sociální oblasti, ale též do oblasti kulturního vyžití, dostatku prostoru pro zájmovou činnost
a odpočinkové aktivity. Zaměřit se na pomoc těm nejzranitelnějším skupinám, to je rodinám s dětmi, důchodcům a invalidům. V rámci
prevence negativních jevů chování mládeže podpořit nabídku smysluplných aktivit sportovních i zájmových.
Naše město nesmí být jen místem, kde máme hlášené své trvalé bydliště. Musí se stát i samozřejmou součástí našeho života. Života
v tom nejlepším slova smyslu. Musí uspokojovat naše základní potřeby a beze zbytku je též zajistit. To je zajištění udržování a pořádku
všech částí, a i těch nejodlehlejších zákoutí. Zajistit klid a bezpečnost pro všechny občany. Náležitý rozsah občany požadovaných služeb,
vhodnou dopravní obslužnost, včetně kvality nejen silnic, ale i chodníků a stezek. Toto je to nejzákladnější a naprosto samozřejmé.
Neméně důležitou je však i další součást, která nám dělá život skutečně krásným a spokojeným. To je naplnění toho, proč vlastně žijeme,
proč ze života máme skutečně radost a spokojenost, kterou následně pak šíříme i kolem sebe. Jedná se o možnost dostatku prostoru a pobídek k naplňování svých zájmů a možnosti odpočinku a relaxace včetně bohaté a kvalitní nabídky kultury a dalších společenských akcí,
jež se podílejí na vytváření společenských vazeb mezi občany, a tím v návaznosti i na dalších možnostech zkvalitňování života a spokojenosti občanů. Mimo tyto body, které bychom rádi uvedli v život, se chceme aktivně podílet na realizaci smysluplných akcí všech, kteří ve
volbách uspějí, formou korektní spolupráce. Chceme upřednostnit suverenitu a posílit pocit národní a regionální identity.

Naše desatero do komunálních voleb
1
•
•
•
•

Komunální politika
Efektivní vynakládání rozpočtových zdrojů na rozvoj města
Zajišťovat a vytvářet dostatek zdrojů na financování akcí vyhlašovaných městem
Dbát o dodržování pravidel a průhlednosti při zadávání veřejných zakázek
Mít stále na zřeteli povinnost neustálého kontaktu a komunikace s občany. Být tady skutečně pro občany a snažit se operativně řešit
problémy, které se jich bezprostředně dotýkají v reálném čase.

2 Místní městské části
• Podpořit činnost osadních výborů v místních částech. To jak finančně, tak především metodickým vedením. Cílem by mělo být, aby
i v těchto okrajových částech města byl plnohodnotný společenský a kulturní život. Aby se zachovala nebo obnovila dřívější sousedská sounáležitost a tyto místní části se staly skutečně živou a života schopnou, svébytnou součástí města.
3 Životní prostředí
• Aktivně se podílet na realizaci vyhlášených programů na ochranu životního prostředí
• Důsledně kontrolovat pravidelnou komplexní péči o úklid města a údržbu městské zeleně
• Podporovat třídění odpadu a nezvyšovat poplatky za svoz domovního odpadu
4 Bezpečnost občanů
• Zajistit v co nejširší míře akceschopnost městské policie při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnost občanů
5 Sociální služby a zdravotnictví
• Rozšířit sociální služby pro seniory, tělesně postižené o městské senior taxi pro zajištění dopravy k lékaři a na úřady
• Zajistit dostupnost zdravotní péče pro všechny občany, především ordinace dětských a praktických lékařů a zubařů
6 Doprava
• Zajistit vhodným způsobem propojení celého města městskou hromadnou dopravou, která by nemalou měrou přispěla i k omezení
provozu osobních aut, a tím i ke zkvalitňování životního prostředí. Tato doprava by měla být pro občany města zdarma.
7 Bytová politika
• Výstavbou startovacích bytů zajistit dostupné bydlení pro mladé rodiny
8 Kultura a zájmová činnost
• Formou vhodné a smysluplné dotační politiky podpořit rozvoj spolkové zájmové činnosti, a to především sportovních organizací
a dalších zájmových dětských a mládežnických spolků.
• Podporovat kulturní, zájmové spolky a neziskové organizace
9 Školství, tělovýchova a sport
• Zajistit dostatek kapacit a finančních prostředků pro školská zařízení a dbát o to, aby školství bylo kvalitní a nezatížené jakýmikoliv ideologiemi
• Zachovat a dle potřeby rozšiřovat dostupnost a zkvalitňování sítě MŠ, ZŠ, učňovského a středního školství
• Podporovat mimoškolní činnost dětí a mládeže a vytvářet vhodné podmínky pro dostupný sport pro všechny
• Finanční podpora, dle jasně jednoznačně stanovených pravidel, všech sportovních oddílů ve městě
10 Zaměstnanost a podnikání
• Lepší spoluprací a komunikací s podnikateli být nápomocní ke zvyšování jejich prosperity a tím též zajistit nabídku dostatečného
počtu kvalitních pracovních míst

S vaší podporou budeme silný tým stojící vždy a za každé situace na vaší straně a hájící vaše zájmy. Děkujeme za vaše hlasy.
Vaši kandidáti
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PentaCo
s.r.o.
Firma Pentaco spol. s r. o. v Boskovicích
hledá nového kolegu do týmu na pozici

obsluha pily
a olepovacího stroje
Naše požadavky
Manuální zručnost nejlépe se zkušeností
v truhlářské výrobě
Ochota učit se novým věcem
Odpovědnost za odvedenou práci
Schopnost pracovat v týmu
Pečlivost a smysl pro detail
-

Pro pozici nabízíme
Nástupní plat na první 3 měsíce = 30 000 Kč
Práci v mladém kolektivu
Dotované stravování
Pracovní doba od pondělí do pátku
Dobrá fyzická kondice podmínkou
-

Kontakt
Jan Lipták, telefon: 604 431 706
e-mail: liptak@pentaco.cz
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Veltlínské zelené
Rulandské modré
Muscaris
Cabernet Moravia rosé
Rulandské bílé (pozdní sběr)
Veltlínské zelené
Cabernet Sauvignon

60,60,99,99,169,59,59,-

OD 9. 9. 2022
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