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Parkovací
automaty ve městě

10

Střípky
z historie Letovic

Slavnostní koncert Hrvatské gradské glazby Stari Grad v kulturním domě v Letovicích

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v květnu proběhl zápis do našich mateřských škol. Všechny

ZDARMA

06
2022

15

Letovická
drbna

foto: Petr Švancara

sledná fakturace byla na půl milionu. To byl výsledek ani ne
třítýdenní práce TS.
Na náměstí již můžete vidět nainstalované parkovací automaty. Začátkem fungování bude červen a platit se bude 2 Kč za

čtyři naše školky budou žádat o hygienickou výjimku v počtu

první hodinu a 20 Kč za každou další. Placené stání bude ve

dětí. Tak vysoký je zájem o jejich umístění. Vybudování nové

všední dny od 7.00 do 17.00 hodin. Smysl je jasný, nemít z ná-

školky na Tyršově ulici se jasně ukázalo jako ten nejsprávnější

městí odstavné parkoviště. To je nově zbudované na Novém

krok. Nedovedu si ani představit pro jak strašné množství mla-

městě. O víkendu bude parkování zdarma. Parametry jsou za-

dých rodin by to byla přinejmenším obrovská komplikace. Jen

tím nastaveny takto, ale samozřejmě po prvních zkušenostech

pro srovnání na Komenského byla podána žádost na 94 dětí

je možné nařízení o placeném parkování pozměnit.

a brali 27. Historicky největší počet přihlášek zde byl dosud 67.

Další, sice drobnost, ale pozitivní, pro naše občany je insta-

Znalost demograﬁe byla klíčová a velmi rychlé a musím říct,

lace informačních tabulí na autobusových zastávkách na ná-

že i velmi levné (cca 15 milionů) vybudování nové školky je

městí, které informují o odjezdech. Máme vysoutěženou opra-

prostě moc dobře.
Na ZUŠ můžete sledovat probíhající opravu střechy. To, co

vu komunikace do Lhotky za cca 4,5 milionu Kč a dokončena
by měla být do konce srpna.

vidět nemůžete, je obrovské množství práce, kterou odvedly

Kompletní oprava ulic B. Martinů a Smetanova pokračuje a i já

naše technické služby uvnitř. Kompletní vyklizení, odbourání,

si uvědomuji, že pro obyvatele je trochu náročné být tolik měsí-

odstranění omítky všech stěn do jednoho metru výšky pro sa-

ců součástí staveniště. Výsledkem budou nejen nové povrchy,

naci zdiva jsou neskutečným zlevněním celé rekonstrukce. Pro

ale i oprava všeho co je pod nimi. Ulice B. Martinů dostane pod-

představu – ﬁrma, která vyhrála na ZUŠ odstranění azbestu,

statné změny, hlavně co se týče chodníků, a město tím naplní

měla nabídku za milion korun, po dohodě udělaly TS Letovice

svůj závazek z minula, kdy majitelé pozemků přenechali kous-

práce, které nezasahovaly z téhle zakázky přímo azbest a ná-

ky svých parcel městu právě na budování sítí a chodníků.
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Slovo starosty
Slovo úvodem
Milí čtenáři,
jelikož se počet obyvatel v Letovicích postupně zvyšuje, příští
číslo vyjde ve větším nákladu, aby se spolehlivě dostalo na
všechny. I přesto, že Česká pošta má občas personální nedostatky, stále je nejspolehlivějším dostupným doručovatelem.
Prosím proto o shovívavost při občasném problému s dodáním periodika. Zprávy od občanů ohledně nedoručení zpravodaje se vyskytují jen ojediněle, proto věřím, že vše funguje, jak
má.
V letošním roce se bude v Letovicích opět konat Festival
3+1. Jde již o 23. ročník. Tradičně bude trvat několik dní. První
den bude ve znamení projekce letního kina, druhý vernisáže
Klubu moravských fotografů. Třetí den v rámci tradičního
jazzového večera zahraje trio TRIPlay. Vrcholem festivalu budou sobotní koncerty kapel na koupališti. Zde se zaměříme
pouze na dospělé publikum a nebudeme realizovat doprovodný program pro malé děti. Akcí pro dětské publikum bude během léta dost, takže rozhodně o nic nepřijdou. V rámci sobotního večera vystoupí jako hlavní hosté Vlasta Redl s kapelou
a Prago Union. Dále zahraje Vlasta Šafařík trio, Ondřej Fencl
a Hromosvod. Festival pomyslně uzavře hardrocková kapela
Divá Bára.
Za celou redakci přeji všem hezké slunečné léto a dětem
pěkná vysvědčení!
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Parkovací automat
Jsem velmi hrdý na každého šikovného Letovčáka, který
svým přičiněním dosáhne nějakého výjimečného výsledku.
I proto jsem osobně ocenil Pepíka Lebiše, mistra republiky ve
čtyřhře starších žáků a popřál mu hodně úspěchů i ve starších
kategoriích.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Starosta města Letovice
svolává na čtvrtek 9. června 2022 na 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích

22. 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 17. března do 9. června 2022

V pátek 10. června 2022 od 18.00 hodin
proběhne Noc kostelů
v kostele sv. Prokopa v Letovicích
a v kostele sv. Jiří v Kochově.
Bližší informace budou zveřejněny na plakátech
a na stránkách www.farnost.katolik.cz/letovice.

4. Dispozice s majetkem města
5. Závěrečný účet hospodaření města Letovice,
účetní závěrka, za rok 2021
6. Hospodaření města Letovice I – IV/2022
7. Hospodaření příspěvkových organizací
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr
Mgr. Petr Novotný, starosta města
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Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 27. 4. 2022 projednala
body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Hospodaření města za I.– III. / 2022
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření příspěvkových organizací
6. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
7. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
8. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 4. 5. 2022 projednala
body dle následujícího programu:
1. Vystoupení vedoucích odborů
2. Dispozice s majetkem města

Společenská rubrika
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci dubnu oslavili
svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Janková Ludmila
Kincová Marie
Štěpánková Ladislava
Komárková Dobromila
Štěpánová Marie
Němec Jan
Červinková Marie
Švec František
Purmová Zdeňka
Podivínský Eduard
Burkoň Zaruša
Plšková Bohumila

Matuška Vladimír
Zárychtová Marie
Škranc Robert
Fojtová Marie
Hlaváček Miloš
Štěrbová Erika
Hrušková Libuše
Chloupek Jaroslav
Illová Stanislava
Budínská Jiřina
Paděra Pavel
Hladký Miloslav

Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/

V měsíci dubnu oslavila krásné
a vzácné narozeniny – 100 let – paní
Květoslava Němcová, ul. Družstevní. K tomuto významnému životnímu jubileu jí osobně blahopřál pan
Radek Procházka – místostarosta
města, za SPOZ paní Anežka Ježová.
Srdečně blahopřejeme

Ing. Radek Zemánek, tajemník MěÚ Letovice

Vycházky s radními
Vážení občané,
rádi s vámi opět projdeme každou ulici ve městě, zkontrolujeme, co se podařilo vyřešit, co se nepodařilo a proč, nebo
na co by bylo potřeba se aktuálně zaměřit.
Společně strávený čas můžeme využít k neformální diskuzi o problémech města či plánech do budoucna.

Vycházka č. 5
Kdy: sobota 4. 6. 2022 v době od 14.00 do cca 17.00 hodin
Kde: sraz na parkovišti před zámkem
Trasa ulic: Zámek, Komenského, Bezručova, Nerudova, Mánesova, Jiráskova, J. Haška, Zámecká, V Chaloupkách

Vycházka č. 6
Kdy: sobota 11. 6. 2022 v době od 14.00 do cca 17.00 hodin
Kde: sraz u pošty
Trasa ulic: Tyršova, Podlesí, U Královce, Halasova, Lesná, Na
Lavičkách

Vycházka č. 7
Kdy: sobota 18. 6. 2022 v době od 14.00 do cca 17.00 hodin
Kde: sraz u křížku na ul. Zámecká
Trasa ulic: Zámecká, Na Stráni, V Potůčkách, Brahmsova, Na
Kroupce, Brněnská, U Zastávky

Vycházka č. 8
Kdy: sobota 25. 6. 2022 v době od 14.00 do cca 17.00 hodin
Kde: sraz u hasičské zbrojnice
Trasa ulic: Na Plese, Nové město, Čapkova, Českobratrská,
V Zahradách, Pražská, Nádražní, U Koupaliště, 9. května,
Okružní, Rekreační, Na Hliníkách
Akce se konají pouze za příznivého počasí. Pokud dorazí
déšť, hromy a blesky, tak akci přesuneme na náhradní termín, o kterém vám dáme včas vědět.
Těšíme se na setkání s vámi
Daniela Ottová, Mgr. František Boček

V měsíci dubnu oslavili krásné narozeniny – 90 let – paní
Jiřina Chloupková, ul. Jevíčská a zároveň i pan Jaroslav
Chloupek, ul. Jevíčská. K tomuto významnému životnímu
jubileu jim osobně blahopřál pan Radek Procházka – místostarosta města, za SPOZ paní Libuše Pfefrová.
Srdečně blahopřejeme

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Henzlová Jindřiška, J. Haška, ve věku 82 let
Růžička Jan, V Domkách, ve věku 45 let
Poláček Jaroslav, J. Haška, ve věku 82 let

Čest jejich památce!
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Město Letovice informuje
Místní poplatky – upozornění na splatnost a možnost navýšení
Městský úřad Letovice upozorňuje na splatnost místních poplatků zavedených obecně závaznými vyhláškami města Letovice č. 3 /2021 (místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství) a č. 3 /2020 ve znění vyhlášky č. 1 /2021 (místní poplatek ze psa, z pobytu, ze vstupného a za užívání veřejného prostranství):
• místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a místní poplatek ze psa jsou splatné do 30. 6. kalendářního roku:
vznikne-li poplatková povinnost od 1. 6. do 31. 12., je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti
• místní poplatek z pobytu je splatný do 10 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí (plátcem tohoto poplatku je každý, i občan, kdo
poskytuje úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů)
• místní poplatek ze vstupného je splatný do 10 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém se akce konala
• místní poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství
Žádáme všechny poplatníky a plátce místních poplatků, aby dodržovali lhůty splatnosti místních poplatků.
Vzhledem k tomu, že místní poplatky nejsou dlouhodobě některými poplatníky nebo plátci hrazeny ve lhůtě splatnosti, Městský úřad Letovice jako správce místních poplatků počínaje rokem 2022 přistoupil k navýšení místních poplatků nebo jejich
částí, které nebudou ve lhůtě splatnosti uhrazeny. Navýšení bude činit jednonásobek neuhrazené částky.
Informace o případných nedoplatcích vám na vyžádání sdělí paní Zedníková, kancelář č. 3.07, telefon: 516 482 222, e-mail
mu.zednikova@letovice.net.
Finanční odbor MěÚ

V centru města budou instalovány parkovací automaty
V těchto dnech se dokončuje instalace 4 ks parkovacích automatů přímo v centru města Letovic. Automaty na základě výběrového řízení dodala společnost WSA doprava a parkování. Placené parkování bude již od 1. 6. 2022 v celé lokalitě Masarykova
náměstí a po celé délce v ulici Českobratrská.

Umístění automatů je následující

Tarif placeného stání od 1. června 2022

Na ul. Českobratrská 1 ks naproti prodejně Albert, na Masarykově náměstí 1 ks před Pekařstvím, 1 ks před prodejnou Elprum
a 1 ks u parkoviště vedle silničního mostu přes řeku Svitavu.
S novými parkovacími automaty mohou řidiči zaplatit zatím jedním ze dvou způsobů, a to mincemi a platební bezkontaktní kartou. Jednoduchými kroky na displeji uživatel zvolí
délku parkování a metodu úhrady. Automat přijímá mince
v hodnotě 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč a vrací případný přeplatek.
Hlavním smyslem zavedení placeného parkování je omezit
dlouhodobé stání aut přímo v centru města. Občané i návštěvníci Letovic mohou k tomuto účelu využít nově vybudované
bezplatné parkoviště na Novém městě v těsné blízkosti centra
s kapacitou 70 aut, případně odstavné parkoviště na ulici Tyršova (v blízkosti fotbalového hřiště) s přijatelnou docházkovou
vzdáleností ke všem službám v centru města.

(Masarykovo náměstí, ulice Českobratrská)
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• první hodina
• druhá a každá další hodina

2 Kč
20 Kč

Doba placeného stání
• pondělí až pátek od 7.00 do 17.00 hodin

O víkendech a státních svátcích je parkování na náměstí
zcela zdarma po celý den.
V rámci tématu parkování ve městě je nyní v řešení i úprava
parkování a změna dopravního značení na ulici Tyršova, která
je především v průběhu školního roku plná odstavených aut.
S otevřením nové mateřské školy na téže ulici bude v pracovní
dny od 8.00 do 14.00 hodin zakázáno stání od mostu naproti Masarykově střední škole až po vjezd na náměstí.

Město Letovice informuje
Informace k odpadovému
hospodářství za rok 2021
Jaké máme množství odpadů
Za město celkem

Na jednoho obyvatele
Papír

Sklo

116,219 t
124,760 t
103,369 t

Sklo

17,3 kg
18,6 kg
15,4 kg

Bio

647,047 t

Bio

96,3 kg

Papír
Plast

Plast

Směsný
komunální
odpad

1 160,950 t

Směsný
komunální
odpad

172,8 kg

Celkem

2 152,340 t

Celkem

320,3 kg

Jedlé oleje

669 kg

Jedlé oleje

0,1 kg

Co nás stojí odpadové hospodářství
Výdaje
Celkem za svoz a likvidaci (SKO, velkoobjemové kontejnery
a nebezpečné odpady) nebo odevzdání k dalšímu
zpracování (BIO, PLAST, PAPÍR, SKLO a jedlé oleje)

8 096 318 Kč

Příjmy
Celkem vybráno na poplatcích (550 Kč / občan / rok)

3 728 662 Kč

Celkem odměny za třídění od spol. EKO-KOM, pronájem SD

1 210 524 Kč

Reklamace nevyvezené nádoby
Je třeba reklamaci nahlásit nejpozději druhý den. Třetí den
už na reklamaci nebude brán zřetel. Reklamace vyřizuje paní
Ondrová, tel.: 736 682 992.
Vše lze řešit v klidu, vždy najdeme společně způsob, abychom naši chybu napravili. Nejdříve si však ověříme na kamerovém záznamu, že nádoba opravdu stála v době svozu připravená před domem a naši pracovníci ji přehlédli. Je dostatek
„vykuků“, kteří pravidelně zapomínají včas popelnici připravit
před dům a pak se rozčilují do telefonu, že jim nebyla vyvezena. Dokonce musí některá místa řidiči rovnou fotit, pokud tam
nádoba v době svozu není, abychom měli přímý důkaz i s časem
a předešli tak pravidelným dohadům s agresivními občany.

Neproběhl svoz dle kalendáře

Rozdíl
Kolik doplácí město z rozpočtu

niku. Při covidu byl velký nárůst odpadů, protože lidé byli doma a uklízeli. Naši zaměstnanci celé dva roky poctivě vyváželi
odpad a nikdo se neptal, zda nám třeba neonemocněli, když
byla čísla nakažených nejvyšší, nebo zda nejsou v karanténě.
Všichni chtěli mít svoji popelnici vyvezenou.
Pro křiklouny mám jediný vzkaz. Přijďte si to k nám vyzkoušet, budete vítáni. Rádi vás zaučíme a můžete třeba jen jeden
den svážet, abyste pochopili, že je to dřina za každého počasí.
A třeba budete nakonec „radostí bez sebe“, když za vykonanou
práci budou vaší odměnou jen nadávky spoluobčanů!
Všem, kteří si práce našich zaměstnanců skutečně váží a dokáží i pochválit, mockrát děkujeme!
Za TS Malá Haná s.r.o. Ing. Olga Dočkalová,
jednatelka společnosti a starostka obce Sudice

3 157 132 Kč

Svozová ﬁrma: Technické služby Malá Haná s.r.o.

Agrese vůči popelářům!
Dnešní smutná realita…
Chápu, že je dnes doba v mnohém nejistá a odráží se to na
našich životech i chování víc než kdy jindy. Co však nechápu,
je agresivní chování občanů jen kvůli zapomenuté nesvezené
nádobě nebo zpoždění svozů popelnic. Jako by končil nevyvezenou popelnicí svět! Občané poté křičí do telefonu na naši kolegyňku, která má na starosti reklamace nebo rovnou nadávají
celé osádce, včetně řidiče!
Říkám si, jestli si tito lidé uvědomují jednu zásadní věc. Co se
stane, když díky tomuto agresivnímu chování nebude chtít nikdo jezdit s popelářským autem nebo dělat popeláře? Představa, že zůstanou nádoby s vaším odpadem nevyvezené, je alarmující. Někdo namítne, že je mu to jedno a vysype to třeba před
úřad, ale co když další soused to vysype před váš dům? Jak to
bude vypadat? Představa absurdní, že?
A přitom to chce pouze vážit si práce jiných a nevylívat si
zlost na lidech, kteří mi přijeli uklidit moje odpadky, abych měl
doma čisto! Jsou to lidé z našeho regionu, jsou to naši spoluobčané, tak proč se k nim chovat jako hulvát?
Naši zaměstnanci denně sváží 400– 800 popelnic a často jim
projde rukama i 16 tun odpadu za den. Dnes nemůže popeláře
dělat úplně každý, jsou zde nové technologie a moderní ovládání výsypů a vážních systémů. Musí si pamatovat trasy a všechna zákoutí v padesáti obcích. Jsou to také jen lidé, kteří mohou
přehlédnout, zapomenout nebo onemocnět. Ovšem odpady občané tvoří stále a nejde zastavit svozy třeba jako výrobu v pod-

Ano, i toto se může stát, pokud je třeba technická závada na
vozidle nebo náhlý výpadek zaměstnanců a sváží méně osádek. V tomto případě je nutné ponechat nádoby před domem.
Většinou jsou svezené do dvou dní. Pokud by byl výpadek delší, tak upozorňujeme starosty a ti pak vyhlásí rozhlasem den
náhradního svozu. Za komplikace se omlouváme a mnohokrát děkujeme za pochopení.

Nesvezená nádoba, která je určená na jiný druh odpadu
Často se nám v Letovicích stává, že občané využijí třeba
modrou nádobu na bioodpad a ještě na popelnici napíší BIO.
Prosím vás, toto je zneužití dotované nádoby, která je určená
na papír a zároveň porušení smlouvy o výpůjčce! Naši zaměstnanci mají přísný zákaz tyto popelnice vyvážet. Bioodpady
jsou svážené pouze z nádob k tomuto druhu odpadu určených,
a které jste obdrželi od města Letovice. Nezapomínejte také, že
do BIO nádob nepatří igelitové sáčky.
TS Malá Haná

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.
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Knihovna
Otevírací doba – oddělení pro dospělé

Kulturní přehled
Kristina Barta Quartet (koncert jazz)
Sobota 4. června 2022 v 19.30 hodin
Vstupné: 200 Kč

Ukrajina ve 20. století (přednáška)
Otevírací doba – oddělení pro děti

Úterý 21. června 2022 v 19.00 hodin
Přednášet bude vojenský historik a ukrajinista
Mgr. Bc. Tomáš Řepa, Ph.D., z brněnské Univerzity obrany.
Vstupné dobrovolné

GALERIE DOMINO
Vás srdečně zve na

UPOZORNĚNÍ!
Ve středu 22. června 2022 budou obě oddělení knihovny
ZAVŘENA z důvodu porady knihovníků

Prodejní výstavu
obrazů a plastik

Ve čtvrtek 30. června 2022 mimořádně OTEVŘENO
dětské oddělení 8.00 – 13.00 hodin

ak. mal. Sergeje Kuliny

V pátek 1. července 2022 dětské oddělení ZAVŘENO

Výstava bude otevřena do neděle 12. června 2022
v době Po – Pá: 9.00 – 15.00 hodin, So: 9.00 – 11.00 hodin,

České tradice
Svatojánská noc a vše o bylinkách, a to nejen v knihách – výstavka na dospělém oddělení knihovny.

Ne: 14.00 – 17.00 hodin
Galerie Domino
Havírna 55, (u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice

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

Turistické informační centrum

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

Duhové čtení
1. září 2021 – 26. června 2022
Oblíbená čtenářská soutěž pro děti od 1. do 9. třídy, hlásit se
můžete v Městské knihovně Letovice na dětském oddělení během celého školního roku!
29. června 2022 v 15.00 hodin vyhlášení nejlepšího čtenáře
dětského oddělení.

Pasování prvňáčků na čtenáře
1. třídy ZŠ Letovice v rámci projektu Knížka pro prvňáčka – během měsíce června.

Otevírací doba o letních prázdninách
Oddělení pro dospělé

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
(od 1. června do 15. září 2022)

Pondělí – pátek: 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin
Sobota 10.00 – 16.00 hodin
Neděle: zavřeno

Školy – Mládež...
Škola pomáhá

Oddělení pro děti

Kontakty
Dospělé oddělení:
knihovna@mks-letovice.cz, 516 474 225, 775 568 304
Dětské oddělení:
knihovnadeti@mks-letovice.cz, 775 568 310
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V rámci školního projektu vyhlásila Základní
škola Letovice „Sběr papíru pro Ukrajinu“. Akce se LETOVICE
konala v termínu od 14. 3. do 22. 4. Dohromady bylo odevzdáno
1 069 kg starého papíru a škola přispěla i 30 kg PET lahví. Získali jsme celkem 10 423 Kč. Z této částky jsme přispěli ﬁnančním
příspěvkem ve výši 5 000 Kč na sbírkový účet Charity ČR – Charita pro Ukrajinu, ze zbývající částky budou zakoupeny pomůcky a potřeby ukrajinským dětem, které navštěvují Základní
školu Letovice.
Velice si vážíme všech, kteří sběrem přispěli a pomohli. Děkujeme.
Za ZŠ Letovice R. Kostlánová

Kulturní přehled

10. – 11. 6. 2022

10. 6. 2022 od 16.00 hodin
Hry, co možná neznáte: hledáme Fimfárum
Stezka odvahy: my se prostě nebojíme
Spaní pod stanem: pohádka na dobrou noc

11. 6. 2022 od 15.00 hodin
Scénické čtení pro děti: Fimfárum Jana Wericha
Filmový dokument a koncert: Lubyn – Busking vandr
Architektura: Iva Tomková – Prdelí proti šedi aneb oživení veřejného prostoru
Archeologická přednáška: Antonín Štrof – Pravěk v okolí Kladorub
Příběhy pro děti i dospělé: Michal Příběhovič
Hudební vystoupení: Sára Nová
Doprovodné akce:
výtvarka, výstava obrazů, skautské hry, malování na obličej, literární kavárna…
Vstupné dobrovolné

Občerstvení zajištěno

Na této akci bude pořizována fotodokumentace.
Akce je pořádána ve spolupráci s MKS Letovice – Městskou knihovnou Letovice,
Regionálním oddělením Boskovice.

Turistické informační centrum Letovice

Turistické informační centrum Letovice

Komentované prohlídky

Komentované prohlídky

historické lékárny
V roce 2022 se uskuteční komentované
prohlídky historické lékárny a klášterní
zahrady s průvodcem v Nemocnici Letovice
(bývalém klášteře Milosrdných bratří):

každou 1. sobotu v měsíci
(červen –září ),
vždy od 14.00 a 15.00 hodin:

. 6. / . . / 6. 8. / . .
každý čtvrtek v červenci a srpnu,
vždy od 14.00 hodin:

. / . / . a 8. .
. / . / 8. a . 8.
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,
v případě nepříznivého počasí
uvnitř budovy před vrátnicí.
V případě hezkého počasí je součástí prohlídky
i vycházka do klášterní zahrady v areálu nemocnice.
Podrobné informace k prohlídkám najdete na adrese www.mks-letovice.cz/tic,
více informací o objektu Nemocnice Letovice se dozvíte na adrese ww.nemletovice.cz
V případě nepříznivé epidemiologické situace budou prohlídky omezeny, případně
zrušeny. Prosíme o dodržování aktuálních hygienických a bezpečnostních doporučení,
na která budete při rezervaci prohlídky vždy upozorněni.

farního kostela

sv. Prokopa

V roce 2022 se uskuteční komentované
prohlídky farního kostela sv. Prokopa
s průvodcem:

každou 1. sobotu v měsíci
(červen –září ),
vždy od 14.00 do 16.00 hodin:

. 6. / . . / 6. 8. / . .
v neděli . . (pouť )
bude kostel otevřen
od 14.00 do 16.00 hodin
každý čtvrtek v červenci a srpnu,
vždy od 14.00 do 16.00 hodin:

. / . / . a 8. .
. / . / 8. a . 8.
Na prohlídku kostela sv. Prokopa
není nutné rezervovat
si návštěvu předem.
Na místě bude přítomen průvodce,
který vás prohlídkou provede.
V případě nepříznivé epidemiologické
situace budou prohlídky omezeny,
případně zrušeny.
Prosíme o dodržování aktuálních
hygienických a bezpečnostních
doporučení.
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Den Země v MŠ Komenského

Ve středu 20. dubna 2022 jsme na školní přírodní zahradě
MŠ Komenského oslavili již pošesté Den Země, svátek naší
planety, našeho domova, životního prostředí a všeho, co nás
obklopuje. A oslava to byla veliká! Během odpoledne se na zahradě sešlo asi 300 lidí, malých i velkých, kluci i holky, zkrátka
všichni, kteří s námi slavili.
Akci zahájilo divadlo Kejkle s pohádkou Kometa je popleta,
bohatý program pokračoval na dvanácti stanovištích, která pro
děti připravili p. učitelky a partneři MŠ (místní školy a organizace):
• Sbor dobrovolných hasičů Letovice – „lanová dráha“
• Lipka – školské zařízení pro enviromentální vzdělávání
– „louka na nás kouká“
• Junák – český skaut, středisko Erb Letovice – „megabubliny“
• Masarykova střední škola Letovice – „keramika, práce se
dřevem“
• Školní družina Základní školy Letovice – „zvířátka“
• Letokruh Letovice – „letohrátky“
• Nové sdružení zdravotně postižených – paní Ing. J. Konůpková připravila pečení perníčků
Mezi plněním úkolů si kdokoliv mohl prohlédnout výstavu
králíků a drobného ptactva, kterou zajistil p. Tesař, pohladit si
či vodit pejsky a lamy p. Okáčové, zaskákat si na skákacím hradě, vyzkoušet si zorbing pod vedením Elimu Letovice, prohlédnout si výstavu fotograﬁí z rekonstrukce školní přírodní zahrady či využít nabídku knih s dětskou tematikou.
Všechny děti dostaly za odměnu magnetku a zdravou ovesnou sušenku, na památku si také odnesly hrací kartu, ve které
měly zaznamenáno, které úkoly splnily.
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli – zaměstnancům
MŠ, partnerům MŠ a v neposlední řadě také děkujeme Nadaci
města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí za ﬁnanční podporu materiálního a technického zabezpečení akce.
Tradiční Den Země se vydařil, komunitní spolupráce dětí,
mládeže, rodičů i partnerů byla úžasná, a přestože sluníčko
ten den moc nehřálo, troufnu si říct, že všichni odcházeli ze
zahrady s hřejivým pocitem příjemně stráveného odpoledne.
Text a foto Bc. Jana Leinveberová
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Úspěchy VDO ZUŠ Letovice
v jeho 50leté historii

Za největší úspěchy je u každého orchestru považováno
přední umístění na domácích či zahraničních soutěžích. Takových výrazných úspěchů má na svém kontě náš letovický
orchestr celou řadu. Pod taktovkou Petra Halamky to byla především přední umístění v mezinárodních soutěžích v Brně,
a to v ročnících od poloviny 80. let minulého století až k ročníkům 1991 a 1993, kdy se tehdy Mládežnický orchestr LŠU Letovice stal absolutním vítězem těchto ročníků.
Pod vedením Petra Halamky také orchestr absolvoval řadu
úspěšných zahraničních zájezdů. V 80. letech to bylo 9 zájezdů
do tehdejší NDR k družebnímu orchestru Fanfaren Zug Iskra
Leipzig. V letech 90. vyjeli letovičtí muzikanti ještě 11× do Evropy a ty nejatraktivnější cesty byly do Itálie a Anglie. Zejména
umělecký zájezd do Anglie byl veleúspěšný a měl i velký reprezentační význam, jak je patrno z úryvku článku, který Petr
Halamka prezentoval v tisku: „Všechny plánované koncerty
v Anglii měly vysokou kulturně-společenskou úroveň, např.
v Liverpoolu byli našemu koncertu přítomni starosta města
s manželkou, pracovníci ministerstva školství a kultury, další
významní hosté a v neposlední řadě sponzoři, mezi kterými
byla i Královská ﬁlharmonie Liverpool v čele s dirigentem Liborem Peškem. Další náš koncert v Londýně byl pod záštitou
našeho velvyslanectví, které obeslalo pozvánkami naše občany žijící ve Velké Británii.“
Od roku 2000 se ujal vedení orchestru nový ředitel ZUŠ Letovice Petr Křivinka a pod jeho taktovkou orchestr dokázal a stále dokazuje, že patří v kategorii velkých koncertních orchestrů
u nás, ale i v zahraničí k těm velmi dobrým. Tak např. v ústředních kolech soutěží ZUŠ v ČR nebyl náš VDO od roku 2007 dodnes poražen a vozí vždy jen zlato. Zlato vozil také opakovaně
v letech 2001– 2020 z mezinárodních soutěží v Praze, z polského
Chelmna, německého Thumu, italské Vallesiny, chorvatského
Starého Gradu, dále z Budapešti a španělských měst Malgrat
de Mar, Loret de Mar a Barcelony. Zvláště Barcelona a letovisko
Loret de Mar jsou pro náš orchestr obzvláště zajímavá místa,
protože zde náš orchestr v roce 2018 získal velké ocenění, kdy
přivezl tři 1. místa a zlaté plakety, a to za vlastní koncertní program, za ztvárnění vybrané španělské písně a za provedení
a vlastní aranžmá hymny fotbalového klubu FC Barcelona.
Na závěr malá bilance úspěchů:
- za 50 let měl VDO ZUŠ Letovice 1951 samostatných úspěšných
koncertů
- zúčastnil se 73 hudebních přehlídek, festivalů a soutěží u nás
i v zahraničí, kde získal celkem 56 ocenění, z toho 32× 1. místo,
14× 2. místo a 10× 3. místo
Petr Křivinka, dirigent VDO a ředitel ZUŠ Letovice

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Mateřské centrum
Veselý Paleček
Českobratrská 3, Letovice (ELIM, dříve klub Fabrika)

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 1– 2 roky
jemná a hrubá motorika, zpívánky,
děti poznávají zvířata, barvy...
každou středu 9.00 – 11.00 hodin
Vstup: 40 Kč / rodina

Angličtina pro školkáčky (3– 6 let, bez rodičů)
hravou formou seznámení s jazykem,
barvy, čísla, zvířata...
každou středu 15.00 – 15.45 hodin
Vstup: 50 Kč / rodina

Herna s možností tvoření
různé výtvarné techniky, tematické dílny
každý čtvrtek 9.00 – 11.00 hodin
Vstup: 20 Kč, 30 Kč s tvořením / rodina

Novinka: Klubíčko
každý čtvrtek 14.00 – 16.00 hodin
SVČ Letokruh, Tyršova 1069, sál 3. patro (úplně nahoře)
hry a tvoření, od 15.15 hodin společné cvičení
Vstup: 30 Kč / rodina
O prázdninách je sice naše centrum zavřené,
ale můžete se těšit na společná dopoledne venku:
Dobrý den, pojďte ven s Kačkou. A to v termínech:
6. a 27.července, 10. 24. a 31. srpna.
Pro přesný čas a místo sledujte události na našich
FB stránkách. Těšíme se!
Pro aktuální informace sledujte naše FB stránky
www.facebook.com / palecekletovice
mc.palecek.letovice@gmail.com, 704 392 329

Příjem dětí do dětské skupiny
Veselý Malíček
pro školní rok 2022 /2023
Zájemci o docházku nás mohou kontaktovat a domluvit si
informační schůzku, prohlídku prostor a předání dokumentů,
jejichž vyplnění je podmínkou k přijetí do skupiny.

Podmínky přijetí dítěte:
- věk od 2 let
- povinné pravidelné očkování,
případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace

Adresa: Tyršova 1069 / 25, 679 61 Letovice
E-mail: dsveselymalicek@seznam.cz / Telefon: 792 720 485
Facebook: DS Veselý Malíček Letovice

SVČ Letovice

Tyršova 25, Letovice, www.svcletovice.cz

Pro uprchlíky z Ukrajiny pořádáme:
„Intenzivní jazykový kurz“ – kurz češtiny pro teenagery
z Ukrajiny ve věku 14 – 18 let, v klubu Letokruhu, zdarma. Do
kurzu je možné se ještě přihlásit.
„Hravá školička“ – dopolední školka pro ukrajinské děti ve
věku 3 – 6 let je každodenně v provozu. Máme přihlášených
12 ukrajinských dětí, o které se stará paní učitelka z Česka, která dětem pomáhá rozvíjet češtinu a adaptovat se na české prostředí a paní učitelka z Ukrajiny. Školička využívá zázemí nově
zbudovaného klubu V kleci a zahrady Letokruhu.

Akce na červen
„Zahradní slavnost“
Akce 10. června od 16 hodin v zahradě Letokruhu s mnoha zábavnými aktivitami,
s vystoupeními dětí a vedoucích z kroužků (vernisáž keramických výrobků, králičí hop, tvořivá dílna, výstava kolejiště,
workout, lukostřelba, parkour, stolní tenis) a s lákavým občerstvením (opékání
špekáčků, grilování masa, koktejly, palačinky, kávička a další). Jste srdečně zváni!

Ohlédnutí za Čarodějnickou přespávačkou
29. dubna 2022 proběhla Čarodějnická přespávačka, kde si děti
v čarodějnických kostýmech zasoutěžily na čarodějnické stezce, spálily čarodějnici, opekly špekáčky, vyhlásily nejpůsobivější kostým a otestovaly své čarodějné znalosti. Zábava to
rozhodně byla!

Pobytové tábory
„Časostroj“
Termín: 10. – 17. 7. 2022, místo: Heřmanov u Křižanova, ubytování na faře. Letní pobytový tábor, kde kromě sportovních aktivit, her a výletu si děti vyrobí i časostroj dle návrhu podivínského vynálezce a každý den je čeká napínavá výprava do historie. Pro děti od 6 let. Cena: 4 150 Kč

„Expedice do Krakonošova“
Termín: 13.– 20. 8. 2022, místo: fara, Rokytnice nad Jizerou. Týdenní tábor s programem pro děti od 8 let plný výletů, her, turistiky, zajímavých míst a zážitků. Cena: 4 750 Kč

„Turné de Magicco“
Termín: 20.– 27. 8. 2022, ubytování na faře v Bedřichově u Lysic. Staňte se na týden kouzelníky a vydejte se s námi na kouzelnické turné po městech USA! Kouzla, pohyb i tvoření. Pro
holky a kluky od od 6 let. Cena: 3 950 Kč.

Příměstské tábory s volnými místy
18.– 22.7. / Tvořím, tvoříš, tvoříme – kreativní
18.– 22.7. / Pán prstenů – všeobecný
1.– 5. 8. / Keramické léto – keramický
8.– 12. 8. / Robin Hood – zoologický
8.– 12. 8. / Rybáři – Špunti na břehu – rybářský
8.– 12. 8. / Malí tvořílci – kreativní pro nejmenší
15.– 19. 8. / Jump with us – sportovní / parkour
22.– 26. 8. / Workout – sportovní / workout
Bližší informace o všech akcích a táborech pořádaných Letokruhem a také možnost přihlásit se online naleznete na
www.svcletovice.cz nebo v kanceláři Letokruhu.
Za Letokruh Bc. Veronika Schindlerová
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Napsali jste nám
Střípky z historie Letovic
Z letovického náměstí na východní straně cesta překračovala rameno řeky Svitavy mostem. Dřívější mosty dřevěné
později nahradil nepříliš široký most kamenný. Jeho zábradlí bylo tvořeno nízkými zídkami. Dne 30. dubna 1925 přes
most z náměstí přejelo parní auto Sentinel z boskovické Hurábovy cihelny, které bylo novinkou za 170 000 Kč. Vezlo
trhovce z Boskovic na jarmark do Březové. Auto zatočilo do
ulice Pražské. Řidiči se nepodařilo včas srovnat řízení auta,
vůz prorazil zábradlí a spadl bokem do koryta 4 m hlubokého. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Jen trhovci a řidič podstoupili nedobrovolnou koupel a náklad beden se šatstvem a obuví nasákl vodou. Nehoda a vyzdvižení auta 80 q těžkého, které trvalo několik dnů, vyvolaly velkou pozornost veřejnosti.
K vyzdvižení bylo zhotoveno lešení z trámů a za pomoci několika kladkostrojů se podařilo automobil dostat zpět na silnici. Po zatopení pod kotlem auto bylo schopné samo odjet
k opravě. Ještě v r. 1925 byl původní most rozšířen, opatřen
chodníkem a zábradlím. Skrylo se tak i potrubí brněnského
vodovodu, vedoucí z ulice Pražské přes náměstí.

Vyzvedávání parního automobilu

V r. 1925 byl most rozšířen, opatřen chodníkem a zábradlím

Most přes východní rameno řeky Svitavy

Parní nákladní automobil v řečišti
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Na rameni řeky Svitavy se nacházel mlýn. O něm byla zmínka v únorovém Letovickém zpravodaji. Podkostelní mlýn v roce 1826 vlastnil J. Jarošek. Poháněla jej vodní kola. Někdy kolem roku 1855 přichází na mlýn Josef Jeřábek nar. 1829. Mlýn
pak byl znám jako Jeřábkův mlýn. V roce 1916 byl modernizován. V roce 1930 mlýn poháněla Francisova turbína s průtokem 1,9 m³/s a spádem 1,76 m o výkonu 35 HP. Mlýn měl již
válcovou mlecí stolici, což bylo uvedeno i na fasádě – válcový
mlýn Jeřábka. V roce 1951 byl jeho provoz ukončen. Přesto, že
mlýn již nebyl v provozu, Jeřábkovi, vlastníci mlýna, měli za
povinnost udržovat řeku od mlýna proti proudu včetně stavidla u Synkova mlýna, aniž by náklady mohly být kryty z výtěžku podnikání. Proto většinu prací rodina vykonávala vlastními silami. Jeřábkův mlýn byl zbořen v roce 1988 při budování
přeložky silnice I /43.
Na rameni řeky Svitavy se nacházela další vodní díla. Byla
to vodní kola v lihovaru. Poháněla čerpadla, která do lihovaru
z řeky čerpala vodu. Výše položené bylo umístěno v dřevěné

Napsali jste nám

Jeřábkův mlýn asi v r. 1920

Mlýn byl zvýšen o jedno podlaží

stavbě nad řekou, v níž bylo stavidlo a užší vodní kolo. Zrušeno
bylo v polovině 50. let 20. století. Níže po proudu, v ulici Na Plese, bylo vodní kolo na spodní vodu, jehož šířka byla v šíři koryta řeky. Umístěno bylo ve zděném objektu nad korytem řeky.
Ten byl zbořen spolu s lihovarem.
K dalšímu neoﬁciálnímu vodnímu dílu mě váže osobní vzpomínka. V 50. letech 20. století docházelo k častému vypínání
elektřiny z důvodu jejího nedostatku. Osvětlení domácností pak
bylo řešeno osvětlením svíčkami nebo petrolejovými lampami,
které pro ovzduší domova nebyly příliš vhodné. Školáci, pokud
za denního světla upřednostnili hry a sáňkování před zhotovením školních úloh, museli úkoly dělat za špatného osvětlení
nebo riskovat, jestli ve škole bude uznána omluva na vypnutí
elektřiny. Protože jsem měl podnikavého tátu, padlo rozhodnutí vyrobit elektřinu na řece. Sehnal kolo od koňského povozu.
Na obruč kola přivařil držáky plechových lopatek. Kolo bylo
naražené na hřídel. Ta byla uložena v ložiskách, a osazena řetězovým kolem, které řetězovým převodem pohánělo automobilní dynamo. Odtud byla elektřina přivedena do domu. V případě vypnutí elektřiny stačilo otočit vypínačem a rozžala se
automobilní dvanáctivoltová žárovka. I když nevydávala mnoho světla, bylo to dobré řešení tehdejšího stavu. „Malá vodní
elektrárna“ fungovala asi tři roky, než ji poškodil led za tuhé
zimy. To se ale již zásobování elektřinou zlepšilo.
Kuda Bohuslav, foto: vlastní archiv

Ještě pár slov k válečným
událostem v Letovicích
Vážení čtenáři,
v květnovém čísle Letovického zpravodaje jste si v článcích
věnovaných válečným událostem v Letovicích mohli povšimnout nesouladu ohledně data odjezdu velitele letovického ZbV
Kommanda 28 z Letovic a případně i dalších údajů, které spolu
nekorespondovaly. Tyto disproporce vznikly tím, že v kronice
města nejsou vždy přesné údaje, zatímco v archivech je uložen dostatek dokladů o těchto událostech a údaje v článcích
tedy záleží na tom, se kterými zdroji ten který autor pracuje. To
se týká také například datace příchodu prvních československých vojáků do Letovic, který se udál již 10. 5. 1945 a konkrétně
se jednalo o jádro 3. čs. brigády. Mgr. Matěj Ott, Aleš Havránek

Jeřábkův mlýn byl zbořen v roce 1988 při budování silničního
průtahu městem

Fan-club „BOP Křetínka“

Minigolf v Letovicích
bude v červnu otevřen:

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

Jez se stavidly u Synkova mlýna, kterými byl regulován průtok
v rameni Svitavy k Jeřábkovu mlýnu
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Napsali jste nám
100 let od narození
Jaroslava Polanského
V květnu jsme si připomněli 100. výročí od narození kazatele Církve bratrské Jaroslava Polanského. V Letovicích působil v letech 1966 až 1987.
V květnovém čísle zpravodaje jsme
se dočetli o odhalení dodatkové uliční cedule o P. Františku Krchňákovi
na stejnojmenné ulici. Mezi těmito
dvěma muži nacházíme mnohé paralely. Ve 20. století působili jako duchovní, byli výraznými osobnostmi ve svěřených církevních
společenstvích a těžce se potýkali s komunistickou mocí v době totality.
Jaroslav Polanský se narodil v Českých Křižánkách, dnešní
okres Žďár nad Sázavou. V místě bydliště se vyučil pilníkářem.
V období nacistické okupace si mohl vybrat ze dvou možností.
Pracovat pro Německo v továrně v Jihlavě nebo být totálně nasazen v Německu jako jeho starší bratr Emil. Zvolil první možnost. Zažil také bombardování továrny, kde za války pracoval.
V Jihlavě bydlel se dvěma spolupracovníky pocházejícími z jeho rodiště. Jejich křesťanský způsob života na něj zapůsobil.
Nejdříve je přesvědčoval, že Ježíše Krista a víru v něj ke svému
životu nepotřebuje. Během krátké doby se však aktivně začal
zajímat o věci víry v Boha. 21. rok jeho věku osobně považoval
za největší zlom ve svém životě – nalezení osobního vztahu
s Kristem.
Po absolvování základní vojenské služby začal v roce 1947
studovat teologický seminář v Kutné Hoře. Ten byl však v roce
1950 komunistickou vládnoucí mocí zlikvidován. Dostudoval
na Komenského bohoslovecké evangelické fakultě v Praze.
V roce 1955 se oženil s Martou Spoustovou z Ostravy – učitelkou základní školy. Další rok nastoupil jako samostatný kazatel Církve bratrské v Litomyšli.
Tehdy byli kazatelé a církve pod drobnohledem komunistické státní bezpečnosti. U Polanských došlo k domovní prohlídce a následně k zatčení Jaroslava 17. května 1962. Důvodem
vazby a zinscenovaného procesu bylo podvracení republiky
a maření dozoru nad církvemi. Tehdy běžné falešné obvinění.
Přes velký nátlak při výslechu vinu nepřiznal. Rozsudek zněl:
3 roky odnětí svobody nepodmíněně. Trest vykonal ve věznici
ve Valdicích. Během propuštění a předání občanského průkazu příslušný referent ve Svitavách jízlivě poznamenal, že se
stal omyl a vůbec ve vězení být neměl.
Po propuštění musel pracovat jedině jako dělník. S politickým uvolněním koncem 60. let mu byl navrácen státní souhlas
k duchovní kazatelské činnosti. Podmínkou bylo pracovat v jiném kraji. Touto možností byly Letovice, kam se Jaroslav s manželkou Martou a dcerami Martou a Miriam přistěhoval v srpnu
1966. Novým domovem se stala církevní budova na ulici Českobratrská. Kvůli plánované přeložce ulice Pražská však měly
být poslední domy za objektem bývalého Bytexu zbourány. Stojí však dodnes. Budovu využívali pionýři, středisko volného času, nyní dočasně základní umělecké škola.
Církev bratrská dostala náhradní pozemek na Okružní ulici,
tehdy na okraji města. Při stavbě nové budovy se Jaroslav v nelehké životní situaci zapojil do budování se značným elánem.
Základní kámen tohoto díla byl položen v roce 1967. V celé naší
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zemi šlo o jednu z mála nových církevních staveb po mnohaletém nuceném útlumu.
Jaroslav Polanský svou službu kazatele v Letovicích ukončil v roce 1987. Pokračoval však s výpomocí na různých jiných
místech, pokud mu to zdravotní stav dovoloval. Poslední roky
života prodělal těžké operace hlavy až k hranici klinické smrti,
zemřel 28. 8. 1995 na následky srdečního infarktu.
Nežijeme minulostí, ale vzpomínky jsou v mnohém inspirací a závazkem. Jaroslav Polanský byl především člověkem,
který dělal vše od srdce a naplno. Jistě na něj rádi vzpomenou,
stejně jako na jeho ženu Martu, i mnozí mimo bratrskou církev.
Petr Asszonyi, kazatel Církve bratrské v Letovicích

Červen otvírá bránu létu
Přivítáme měsíc červen, který má mezi měsíci roku zvláštní postavení. Předně se za jeho vlády potká jaro s létem. Červen
a letní období poskytuje nám všem prožívat léto, nejteplejší roční období s prázdninami, dovolenými a mnoha dny prozářenými slunečními paprsky a také nejdelšími dny v roce. Slunce
se na obloze posune co nejvýše nad obzorník, a také se na konci
červnové vlády rok zlomí na polovinu. Při tom prožijeme letní
slunovrat. Letní obloha nabídne řadu letních souhvězdí, která
můžeme za jasných nocí dobře pozorovat. Toto pozorování můžeme začít od jižního bodu na obzorníku směrem vzhůru až k zenitu (nadhlavníku). Tam se nám nabídne souhvězdí Vah, vlevo
září souhvězdí Štíra, vpravo najdeme minule popsané souhvězdí Panny. Když zaměříme zrak výše nad obzorník, obloha nám
nabídne souhvězdí Hadonoše, Hada a ještě výš souhvězdí Severní koruny, vpravo leží souhvězdí Herkula a Pastýře. U tohoto souhvězdí se krátce pozastavíme. Je to prastaré souhvězdí,
které znali již Sumerové. Představovali si jej jako muže, který
jede s vozem. Báje popisuje, že tento muž byl bratry oloupen
o malé stádečko volů. Toulal se jako žebrák světem a při tom pozoroval těžkou práci rolníků. Přemýšlel, jak jim tuto těžkou práci ulehčit. Podařilo se mu vynalézt pluh, který by táhl pár silných
volů. Za tento vynález chudého pastýře bůh Zeus umístil na oblohu mezi souhvězdí. Staří Římané v tomto souhvězdí spatřovali pasáka sedmi volů, kteří představovali sedm hvězd výše položeného souhvězdí Velkého vozu v blízkosti Pastýře. Tvar souhvězdí Velkého vozu zobrazuje to, co vyjadřuje báje.
Prohlédneme si více souhvězdí pastýře (lat. Bootes). Zaujme
nás nejvíce hvězda ARCTURUS, která je v souhvězdí nejjasnější. Má jasnost -0,4 mag a je od nás vzdálena 37 ly. Hvězdy Arcturus a Vega (v souhvězdí Lyry) patří mezi nejjasnější hvězdy
severní oblohy. Za pozornost stojí hvězda IZAR, kterou astronomové považují za nejkrásnější dvojhvězdu na obloze. Má
jasnost 2,7 mag a vzdálenost 210 ly. V severní části souhvězdí
Pastýře najdeme radiant meteorického roje Quadrantid, který
se dá pozorovat začátkem ledna.
Větší pozornost si zaslouží červnové Slunce. Při své pouti
po obloze dosáhne své nejvyšší polohy v roce nad světovým
rovníkem i nad obzorem. Tato situace nastane dne 21. června
v 11:14 h SELČ, kdy Slunce vstupuje do znamení Raka. Začíná
astronomické léto a letní slunovrat. Od tohoto časového údaje
se Slunce bude vracet zpět ke světovému rovníku. Prožijeme
nejdelší den v roce (bude trvat 16 h 22 min) a zároveň nejkratší
noc. Sluneční azimut dosáhne největší velikost v roce, a to 130°
a bude se zmenšovat. Do konce června se den zkrátí o 3 minuty.
Uvedené údaje prozrazují, že léto vrcholí.

Napsali jste nám
Když přejdeme od Slunce k Měsíci, zaujmou nás jeho fáze: Dne 7. 6.
v 17:00 h nastane první čtvrt, 14. 6. ve
14:00 h uvidíme úplněk, 21.6.v 05:00 h
bude poslední čtvrt a nakonec 29. 6.
v 05:00 h nastane měsíční nov. Měsíční odzemí zaznamenáme 2. 6. ve
03:00 h (406 211 km), pak následuje měsíční přízemí 16. 6. v 01:00 h
(357 428 km) a ještě uvidíme další
odzemí 29. 6. v 08:00 h.
Pozorujeme planety: Merkur nelze
pozorovat. Nízko nad východním obzorem je Venuše. Ráno vysoko nad jiPastýř
hovýchodním obzorem se nalézá Mars
(v Rybách) a Jupiter (také v Rybách). Saturn (v Kozorohu) můžeme pozorovat ve druhé polovině noci. Koncem měsíce nalezneme ráno nad jihovýchodem Uran (v Beranu). Obtížně pozorovatelný je nad jihovýchodem Neptun (mezi Vodnářem a Rybami).
Nejdůležitějším úkazem na červnové obloze bude ve dnech
21.– 23. 6. seskupení Měsíce, Jupiteru a Marsu ráno nad východem a jihovýchodem.
Dr. Jaroslav Chloupek

Kluby – Spolky...
Mistrovství ČR
na letišti v Letovicích
První větší soutěží po covidové pauze, bylo Mistrovství České republiky raketových modelářů, které uspořádal Raketomodelářský klub Letostroj Letovice p.s. a které se konalo 23. 4. 2022
na letišti LK Letovice. Protože to byla po delší pauze opravdu
první větší soutěž, přihlásilo se více jak padesát závodníků. Covid ale nebyl zcela pod kontrolou, přijelo nakonec závodníků
čtyřicet, což je i tak hojná účast.
Závodníky na letišti přivítal starosta města Letovice pan
Mgr. Petr Novotný.
Soutěžili junioři a senioři ve třech kategoriích. Nejdříve se
létala nejobtížnější kategorie, raketoplán na raketové motorky
2,5 Ns. V chladném ranním počasí se nedaly očekávat rekordy,
přesto byly výkony velmi dobré. V juniorech si nejlépe vedli borci z Vyškova a obsadili prvních pět míst. Zvítězil Václav Jakubo,
druhý byl Jakub Žižlavský a třetí Miroslav Sádlo. V seniorech
byl první Zdeněk Kolář, na druhém místě skončila Viktorie Tržilová, oba z Krupky a třetí byl Jaromír Chalupa z Českého Těšína!
Druhou disciplínou dne byl padák opět 2,5 Ns. Oteplilo se, ale rozfoukal se vítr, tak padáky unášel někdy velmi daleko. V juniorech byl opět nejlepší Václav Jakubo z Vyškova, druhý byl Viktor
Baron a třetí Piotr Štirba, oba z Českého Těšína. V seniorech se
nám zadařilo. Zvítězil náš domácí Petr Pazour, druhý skončil Josef Ferbas z Hradce Králové a třetí byl David Janečka ze Zlína.
Poslední nejoblíbenější byl streamer (brzdící stuha), tuto kategorii ovládají úplně všichni a bývá nejvíce obsazovaná. V juniorech si nejlépe vedl Miroslav Sádlo, druhá skončila Zuzana
Čutková, oba Vyškov a třetí se umístil Adam Stopa z Českého
Těšína. V seniorech zvítězila Viktorie Tržilová z Krupky, druhý
byl o pět sekund horší Milan Kučka z RMK Letovice a třetí Jaromír Chalupa z Českého Těšína. Jak je vidět z textu, vedou si
v raketách dobře i dívenky a výjimkou není Viktorie Tržilová
z Krupky, která je dlouholetou reprezentantkou a Mistryní světa a Evropy.

Viktorie Tržilová, první ve streameru, druhý domácí Milan Kučka
vlevo a třetí Jaromír Chalupa

Zúčastnili se také tři mladí Ukrajinci, kteří jsou dočasně ubytováni v Krupce a reprezentovali tamní klub. Sviatoslav Lukashenko byl vyhlášen a odměněn jako nejmladší účastník soutěže Mistrovství ČR.
Počasí bylo na duben velmi dobré, až na někdy silné poryvy
větru. Vše probíhalo velmi dobře a v poklidu, tak byli spokojeni
i ti, kterým se zrovna nedařilo.
Poděkování patří Leteckému klubu Letovice za poskytnuté
zázemí a také všem dobrovolným funkcionářům, časoměřičům
a jury, kteří měli zásluhu na hladkém průběhu Mistrovství ČR.
Text a foto: Jiří Kašpar RMK Letovice

Letecký klub Letovice
zve u příležitosti
25. výročí obnovení provozu na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na letišti Letovice

Sobota 2. července 2022
od 15.30 hodin
Těšit se můžete na ultralighty, rogala,
vírníky a RC modely na zemi i ve vzduchu.
Atrakce pro děti.
Občerstvení zajištěno.

Sbor dobrovolných hasičů Letovice
pořádá v sobotu 2. 7. 2022 již tradiční

PŘEDPOUŤOVOU ZÁBAVU
Začátek ve 20.00 hodin
O dobrou náladu se postará hudební skupina TAMDEM.
Přijďte se pobavit a ochutnat bohatý výběr občerstvení,
které pro vás připravíme.
Vstupné: 100 Kč / mládeži do 15 let nepřístupno
Srdečně zvou hasiči.
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Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...
Zájezd NSZdP do okolí Brna

POZVÁNKA
Nové sdružení zdravotně postižených Letovice z.s.
pořádá

Zájezd za zdravím
do východních Čech
ve čtvrtek 16. června 2022
Program:
- Třebechovický betlém
- zámek Náchod
- zámek Nové Město nad Metují

Koncem dubna jsme jeli na letošní první zájezd. V Náměšti
nad Oslavou nás na zámku očekával pan kastelán Buš, jehož
rodina pochází z Letovic. Původně gotický hrad přestavěli Žerotínové na renesanční zámek. V roce 1752 získal panství nejvyšší kancléř Českého království Bedřich Vilém Haugwitz. Jeho
rod se zasloužil o ekonomický, hospodářský a kulturní rozvoj
panství. Měli i vlastní zámeckou kapelu, hostem zde býval Antonio Salieri, který věnoval hraběti svoje Rekviem. Po válce byl zámek tomuto rodu zabaven státem, do roku 1947 byl reprezentačním sídlem vlády, později byl zpřístupněn veřejnosti. Procházeli jsme pokoji, které používal prezident Edvard Beneš. V celém
prvním patře je vystavena kolekce velmi vzácných nizozemských a francouzských tapiserií s biblickými motivy. Chvíli
jsme si poseděli na prosklené terase s výhledem na město. Jedinečná byla výstava ukázek stolování k různým příležitostem
s krásným nádobím, příbory, sklem a honosnými ozdobami.
Obědvali jsme v pizzerii Borsa v Rosicích, kde nám vše perfektně nachystali, prošli jsme si pěkné rosické náměstí a čekala nás prohlídka zámku. Zámek v Rosicích byl přestavěn Žerotíny z původního hradu velmi citlivě, jsou zde viditelné zbytky
starých staveb. Vnitřní nádvoří má třípatrové renesanční arkády a krásnou kašnu. Ve druhém patře zámku je výstava hraček,
jaké známe z dětství nebo jaké měly naše děti. Moc práce musely dát vystavené papírové modely našich známých hradů
a zámků. V prvním patře jsou vzácné renesanční a barokní malované nebo štukované stropy nezvyklých rozměrů. Zvláštní
je také klasicistní výmalba zámecké kaple. Nejvýznamnějším
z majitelů zámku byl na počátku 17. století Karel starší ze Žerotína, velmi hezký, vlivný a vzdělaný muž, na zdejším zámku
vedl v roce 1607 jednání o budoucí podobě Moravsko-rakousko-uherské konfederace. V čele měl stát pozdější císař Matyáš.
Karel starší ze Žerotína byl také moravský zemský hejtman.
Nyní zámek vlastní, opravuje a užívá město Rosice.
Po prohlídce zámku Rosice jsme odjeli do obce Višňové nedaleko Znojma na exkurzi vinařských závodů bratrů Adámkových. Měli jsme zde nachystané pohoštění a ochutnávku 6 vzorků vín s vysvětlením klasiﬁkace vín podle obsahu cukrů a kyselin. Příjemně jsme si poseděli a popovídali s přáteli na závěr
pěkně prožitého dne.
Velmi děkuji všem členům našeho sdružení – účastníkům
zájezdu, je nutné, abychom se vrátili k běžnému programu činnosti. Chválím také všechny průvodce za poutavý výklad, snahu nás zaujmout a rozšířit naše vědomosti o naší vlasti. Děkuji
také ﬁrmě Dopaz za perfektní služby.
Za NSZdP Letovice Ing. Jaroslava Konůpková,
foto: Marie Králová
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Odjezd autobusu:
6.10 hodin – Tylex / 6.15 hodin – bytovky
6.20 hodin – Masarykovo náměstí / 6.30 hodin – Pražská
Informace a závazné přihlášky od 30. května 2022 u paní
Boženy Soukupové na telefonu 516 481 218 od 8.00 hodin.

www.novesdruzenizp.cz

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

v pátek 24. června 2022
pořádá

Plavání v lázních Boskovice
Odjezd: 13.10 hodin – Pražská / 13.15 – náměstí
13.20 – bytovky / 13.25 – Tylex
Začátek ve 14.00 hodin. Možnost občerstvení v cukrárně.
Přihlášky u paní Konůpkové na telefonu 732 601 072.

Rehabilitaci v Blansku nelze
z technických důvodů uskutečnit.

SDH a OSADNÍ VÝBOR MEZIŘÍČKO

pořádájí dne 25. června 2022 ve 13.30 hodin
k 90. výročí založení kapličky

SLAVNOSTNÍ MŠI SVATOU
Slavnost je spojena se setkáním všech občanů,
kteří zde žili, žijí a zároveň pro všechny přátele Meziříčka

Program
11.00 –13.30 hodin

Otevřen kulturní dům a hasičská zbrojnice,
k nahlédnutí kroniky obce
13.30 hodin

Mše svatá
Po skončení mše posezení ve Svobodníkách
- prodejní stánky
- pro děti párty pěna (náhradní oblečení s sebou)
Bohaté občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné

Letovická drbna
Na slovíčko nejen o bezlepkovém

pečení s Vladěnou Halatovou...
Paní Vladěnu Halatovou můžete potkat nejen v Letovicích jako místní rodačku, ale pravidelně
ji můžete vídat i v pořadech České televize, např. Sama doma či
Dobré ráno na ČT, kde veřejnosti
představuje v živém vysílání právě bezlepkové pečení. Povídali
jsme si s ní nejen o lásce k pečení,
ale i tom, jaké překážky jí osud
nachystal a jaká byla její životní
cesta.
Paní Halatová, jaký byl ten prvoní spouštěč toho, že jste začala
vařit bezlepkově? Předcházely tomu nějaké zdravotní komplikace, potíže?
Ano, předcházely tomu dlouholeté zdravotní potíže, a vzhledem k rozmanitosti projevů onemocnění si celiakie oprávněně vysloužila přezdívku „nemoc chameleon“. Ne vždy se totiž
v začátku onemocnění přijde na to, že za těmito problémy stojí
právě celiakie.
Při celiakii je jedinou možnou léčbou právě bezlepková striktní celoživotní dieta. A protože jídlo patří mezi základní lidské
potřeby, tak mi nezbylo nic jiného, než se naučit znovu vařit
a péct, což v začátcích nebylo vůbec jednoduché. V jídelníčku
musíte vynechat veškeré obiloviny obsahující lepek jako je pšenice, žito, ječmen, kamut, oves, špalda a jejich hybridní odrůdy.
Na druhou stranu dnes máme na trhu přes 150 druhů jednodruhových přirozeně bezlepkových mouk a kolem 74 druhů bezlepkových směsí, což dříve na trhu nebylo běžné. Ale bohužel
v každé směsi nebo jednodruhové mouce bez lepku chybí glutenin a gliadin, takže následné zpracování, použití a chování je
omezené – jinak chovající se. Dá se říct, že umění je už vůbec
z těchto směsí a mouk kvalitně a chutně upéct tak, aby to bylo
co nejvíce podobné lepkovému výsledku. Ale díky zpětné vazbě,
která se mi denně dostává, si troufám tvrdit, že se mi to daří.
A jak jste se s vaší bezlepkovou dietou „poprali“ doma? Vaříte
a pečete zvlášť pro vás a zvlášť pro zbytek rodiny?
Vařím a peču jednotně bez lepku pro celou rodinu, ale tím,
že jsem s dietou začala v době, kdy jsem ještě neměla děti, to
bylo podstatně jednodušší. Ale samozřejmě ty začátky byly ve
stylu pokus – omyl. V té době bych nakupování bezlepkových
výrobků připodobnila běhu na dlouhou trať s nervy v kýblu.
Dnes jsou podmínky a orientace v nakupování podstatně lepší
a přehlednější, a to díky označení složek obsahujících lepek ve
složení potravin, kdy toto nařízení z Evropského parlamentu
a rady platí od prosince roku 2014 (tato informační povinnost
se vztahuje na 14 potravinových alergenů, do kterých spadá
právě i lepek) a také od roku 2016 platí nařízení o uvádění informací na výrobcích o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku.
Navíc se musím přiznat, že lepkově už péct neumím.
A díky třem chlapům, které mám doma, mám skvělou zpětnou vazbu ve vylaďování chutí a výsledků v pečení. Navíc si sami vezmou moje kuchařky a vybírají, co za dobrotu z nich upečeme. Dá se říct, že díky jejich přítomnosti a také zájmu mnoha tisíců sledujících a odběratelů na mých sociálních sítích, se
snažím mít recepty vyladěné do detailu.

Navíc pro mě byla moje rodina v začátcích velkou oporou
a nic pro ně nebylo problém, což není u každého jedince s celiakií samozřejmostí a občas ta podpora v okruhu nejbližších
chybí. Jsou to problémy, které na kurzech kromě pečení s lidmi také řeším, nejde už jen o to se kvalitně a chutně najíst, umět
si to připravit, ale také normálně fungovat v rámci společnosti
a vlastní rodiny bez větších sociálních dopadů.
Měla jste k pečení a vaření vždy blízko anebo jste kouzlu pečení propadla až poté, co vám byla diagnostikována celiakie?
K pečení a vaření jsem nikdy neměla blízko a brala jsem to
jako povinnost uspokojit základní potřebu se najíst a nakrmit
manžela. Nicméně moje bezlepková dieta vše změnila a pro
mě to už nebylo jen o tom se sama kvalitně najíst tak, abych se
cítila dobře, ale musela jsem uvařit a upéct tak, aby to chutnalo
manželovi a aby se necítila ošizena případná návštěva. A to už
bylo náročné.
Musela jsem se smířit s tím, že chodit kolem voňavých pekáren a cukráren už nebude nic pro mě a díky tomu jsem si s postupem času začala uvědomovat, že je ještě spousta věcí, které
v naší vyspělé společnosti bereme jako samozřejmost a ona to
vlastně samozřejmost není. Například takový obyčejný rohlík
za pár korun dosažitelný v každém krámku není samozřejmostí pro každého, a také má pro každého jinou hodnotu. Dát si ten
výborný, křupavý a nadýchaný rohlík má pro nás celiaky hodnotu zlata, což naší společnosti ještě pořád nedochází. A přitom
je to věc, která může kohokoliv potkat ze dne na den a nemusí
to být zrovna otázka celiakie.
Začátek lásky k pečení bych datovala nejspíš do doby, kdy se
mi narodil mladší syn. Když měl zhruba 3 měsíce, tak jsem zjistila, že času bude na všechno méně a nebude ho zbývat na nepodstatné záležitosti. Jednou z nich bylo i to, že jsem měla v době, kdy se blížily vánoční svátky, naše bezlepkové a vyladěné
recepty ručně napsané na papírkách a založené na nejrůznějších místech. Tehdy jsem začala tušit, že nejvíce času strávím
právě hledáním svých receptů. Prvotní úvaha byla si je všechny
přepsat a vložit do jednoho sešitu, a tak se spustil kolotoč nespaní a po každém nakojení syna jsem pokračovala v nočním
přepisování receptů. V té době pro mě byla hnacím motorem
vidina klidnějších a uvolněnějších zítřků, a tak jsem rozjela koloběh své dosavadní práce a koníčků. Půl roku nato jsem splnila podmínky pro nakladatele, rozjela nakladatelskou činnost
a vydala svou první kuchařku bez lepku. Už to samozřejmě nebylo jen o přepisování mých vyladěných receptů, ale přibylo
mnoho dalších činností, které jsem se musela naučit, a ne
všechny jsem plnila s láskou.
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Postupně narůstala i sledovanost mých stránek www.bezlepkove.com a zvyšovaly se i požadavky od lidí, a tehdy jsem si
uvědomila, že už to není jen o zálibě v nějaké činnosti, ale že už
je to mnohem víc. Hřeje vás u srdce to, že vám lidé denně děkují za to, že se po mnoha letech opět mohou najíst jako normální
lidi, to že cítí podporu a sounáležitost. Uvědomíte si, že to, co
děláte, má smysl pro mnoho lidí. To, že mými kurzy prošlo několik tisíc lidí jak u nás, tak i na slovenském trhu, mi dobíjí baterky a vím, že toto je ten smysl, kvůli kterému tu jsem.
Věnujete se spoustě věcí: Děláte online kurzy na sociálních sítích, živé kurzy pro veřejnost, napsala jste již 5 kuchařských
knih a v neposlední řadě vystupujete v televizních pořadech.
Jak se vám daří toto vše skloubit s rodinou?
Myslím si, že se mi to skloubit daří. Ono je to především o postoji k životu, k lidem, k hodnotě svého času. Samozřejmě jsou
klidnější a náročnější dny, ale vždy je to o tom, jak se k tomu
postavíte. Když jedu například na Slovensko na kurz a musím
předem vše nachystat, vyjednat, domluvit a odřídit 5 hodin autem tam, věnovat se pak dalších 5– 6 hodin lidem na kurzu, kde
si ani nesednete, a pak zase odřídit 5 hodin domů, a to vše během jednoho dne, tak máte kolikrát pocit, že z toho auta snad
ani nevystoupíte. A když máte hodně štěstí, tak děti už budou
doma spát a vy se odplazíte vyřízená do postele. Ale druhý den
se pak zase cítím nabitá energií a jsem ráda, že vše proběhlo, jak
mělo a všichni jsou spokojeni. Baví mě to, a to je asi to zásadní.
Kluci ví, že je to moje práce, a respektují to. Samozřejmě musíte eliminovat ničitele času a umět si vytřídit důležité a nedůležité věci. A tím, že moje práce je zároveň i mým koníčkem a při
této činnosti jsem v neustálém flow, tak si nějaké nezvládání
nebo přetížení či náročnost nepřipouštím.
Navíc, my ženy máme tu výhodu, že dokážeme dělat oproti
mužům více činností najednou, a to je spojeno právě s mateřstvím. A i když kolikrát ve výsledku něco není odvedeno na
100 %, zase zvládneme ukočírovat a vytvořit více věcí zaráz,
což si myslím, že je jedna z velkých výhod.
Když pracuji na kuchařkách nebo dělám kurzy, natáčím nebo jsem v televizi, tak u toho vlastně i odpočívám. Dá se to přirovnat k tomu, jako když jdete na kávu s kamarádkou. Prostě si
to užívám, ale s tím vědomím, že to pomůže i jiným lidem a že
to není jen o zábavě pro mě, ale především pomáhám ostatním,
kteří to potřebují.
Je to také o podpoře vaší rodiny, o tom, že máte po ruce babičky, manžela, který je schopen děti pohlídat, což je také důležité, protože ve většině případů vám podnikání zabere ještě více času, než kdybyste chodili do zaměstnání.
Ještě bych ráda zmínila, že na spoustu dalších činností, které souvisí s tím, čemu se věnuji, si musím najímat lidi, protože
den má jen 24 hodin a nezvládnu všechno dělat sama.
Například při psaní kuchařek vytvářím recepty, fotím, testuji, vyjednávám ﬁrmy a musím splňovat různé podmínky vychá-
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zející ze zákona atd. Ale graﬁky si najímám, na to už nemám
kapacitu a vybavení a časově bych to už nezvládla. Pomáhali
mi kluci, kteří studovali tento obor a byla to pro ně skvělá praxe. První kuchařky graﬁcky zpracoval Tadeáš Halata a poslední Kryštof Pospíšil, za což jim touto cestou velmi děkuji, protože spolupráce se mnou není kolikrát jednoduchá. Vždy mám
pocit, že už je pozdě a přesto nemám problém některé věci nechávat několikrát předělávat, dokud pro mě nebudou na 100 %.
Takže vzhledem k těmto mým kolikrát kritickým vlastnostem
to se mnou neměli jednoduché, ale zvládli to. Videa, která natočím a korektury textu v kuchařkách si také nechávám zpracovávat, protože je to o několika hodinách práce a citu pro danou věc. Je to o spoustě drobných činností, které zůstávají
skryty za zavřenými dveřmi a nikdo je nevidí.
Shrnula bych to tak, že každý z nás má velké rezervy v rámci svého času, energie, odhodlání a schopností a je na každém
z nás, zda je dokáže v sobě objevit, aplikovat, a ještě si nějaké
množství nechat schované na horší časy.
Děkuji za rozhovor a přeji vám pevné zdraví a ať se vám ve
všem daří.
Daniela Klusáková

Sport
AFK Letovice
Ani jsme se nenadáli a jarní sezóna nám vrcholí. Všechna naše mužstva bojují o poslední
mistrovské body. Všichni věříme, že po sečtení
všech zápasů budou ve svých tabulkách co nejvýše.

Zároveň se již chystáme na novu sezónu 2022/23. Spolupráce s FC Boskovice je nezpochybnitelná, pouze řešíme, v jakých
variantách a v jakých soutěžích se v příštím ročníku představíme.
To stejné platí i pro mužstvo mužů, kde výsledky nebyly
v průběhu jara dobré. Ve hře je mnoho variant, jak bude mužstvo v nové sezóně vypadat. Vše je závislé na posledních výsledcích, dalších okolnostech a jednání. O všech ﬁnálních rozhodnutích budete včas informováni.
S koncem fotbalové sezóny se také blíží pouť. Přípravy jsou
v plném proudu a těšíme se, až se na začátku prázdnin opět
setkáme. V rámci pouťového víkendu plánujeme opět tradiční
fotbalové utkání s volejbalisty. Chybět nebudou makrely. Tak si
v kalendářích poznamenejte pouťový víkend 2. a 3.července.
Závěrem děkuji za podporu fanoušků i v době, kdy se především „A“ týmu tolik výsledkově nedařilo. Všichni věříme, že
v následujícím ročníku si vše vynahradíme.
Petr Stria, předseda AFK Letovice

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

516 491 283

LIKVIDACE PAŘEZŮ

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

POMOCÍ PAŘEZOVÉ FRÉZY

603 324 541
parezy.koudelka@seznam.cz
4. 6. MDDr. Vrbová (MUDr. Křížová) Knínice u Boskovic, 330

774 844 735

5. 6. MUDr. Žilka Vlastimil

Benešov, 19

516 467 313

11. 6. MUDr. Beranová Alžběta

Blansko, Gellhornova 9

735 056 656

12. 6. MUDr. Bočková Jana

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

18. 6. MUDr. Fenyk Vlastimil

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

19. 6. MDDr. Fojtíková Veronika

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

25. 6. Dr. Giryeva Halyna

Boskovice, Lidická 8

734 231 261

26. 6. MUDr. Grenarová Marie

Blansko, Vodní 5B

724 081 182

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.

Inzerce
Sečení trávy
od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337

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

Ceník inzerce
v Letovickém zpravodaji
Černobílá inzerce

Barevná inzerce

A4
A5
A6
A7

A4
A5
A6
A7

3 600 Kč
1 800 Kč
900 Kč
450 Kč

4 800 Kč
2 400 Kč
1 200 Kč
600 Kč

Řádková inzerce: 7 Kč za cm čtvereční
Věrnostní sleva za opakovanou inzerci:
2× za rok 4% / 3× za rok 6% / 4× za rok 8%
více jak 5× za rok 10%
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
27. 5. 2022 č. 6 / 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. 7/ 2022 bude 12. 6. 2022. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Inzerce

Vstupné na sobotu
triplusjednaletovice
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předprodej 250 Kč / na místě 350 Kč / děti do 15 let zdarma
www.triplusjednaletovice.cz

Inzerce
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