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Svěcení zvoničky v Podolí v neděli 13. června 2021

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych vás dnes informoval o výstavbě rodinných domů

Dopředu říkám, že cena bude tržní. Je to nutnost, protože
jen vybudování veškeré infrastruktury bude dle odhadů stát
přes padesát milionů Kč.
Dále pak je jasné, že s předpokládaným nárůstem počtu

v lokalitě Komenského. Množí se dotazy na prodej parcel,

obyvatel musíme pro své občany vytvořit i zázemí a to, čemu

tak snad v tomto článku najdete co nejvíce informací. Je vy-

se říká občanská vybavenost. Abych byl konkrétnější, pak

soutěžena projektová dokumentace na veškeré chodníky,

musím zmínit kryté městské lázně, kde je shoda na umístění

silnice a inženýrské sítě. Podle smlouvy by měla být hotová

(na poli směrem k letišti u bytovek) a začne se dělat územní

projektová dokumentace do konce tohoto roku a pak se dává

studie. Další samozřejmostí je rozšíření ZŠ, která je již dnes

do Boskovic na schválení. Nicméně soutěžit zhotovitele bu-

třemi třídami mimo svoji budovu a je v nájmu. S panem ředite-

deme moci když už budeme mít projektovou dokumentaci.

lem ZŠ Šosem již jednáme o možnostech rozšíření či o posta-

Potom co vysoutěžíme, budeme znát ceny za silnice a inže-

vení zcela nové ZŠ, která by také obsahovala aspoň tři třídy

nýrské sítě a půjde spočítat náklady, teprve pak půjde určit

mateřské školy. Nejen že naše mateřské školy momentálně

cena za m2.

Pokračování na str. 2
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Slovo starosty
Pokračování ze str. 1
nemají dostatečnou kapacitu, aby přijaly
všechny zájemce, ale je tu i obrovský tlak od
okolních obcí, které tato školská zařízení nemají a někam své děti umístit musí. Tento problém řešíme na mikroregionu společně.
Chtěl bych zde říci, že Letovice mají obrovský potenciál růstu. Nesmí to ale být překotný růst a hlavně musí
být uskutečněn společně s vybudováním občanského vybavení,
jak jsem o něm psal výše. Když se podíváte do historie, tak naposledy, kdy město zaznamenalo nějaký opravdu skokový posun v kvalitě pro své občany, musím konstatovat, že to byl rok
1980. Výstavba sportovní haly, základní školy na Komenského
a přehrada. A pak je to samozřejmě ještě vybudování domova
důchodců a domova s pečovatelskou službou v roce 2000.
Jako shrnutí lze konstatovat, že v příštím roce by se mohly
prodávat zájemcům parcely pro výstavbu rodinných domků
v lokalitě Komenského. Bude se jednat o zhruba 50 parcel o výměrách 400 – 1200 m2. Zde se ukazuje, jak nesmírně strategické bylo vykoupení pozemků v loňském roce v této lokalitě, přes
které musíme vést všechny inženýrské sítě.
Tolik k nejčastějším dotazům dneška a teď jen krátce o právě probíhající výstavbě. Ulice Boční je hotová a za mě se moc
povedla. Právě se dokončuje ulice Střední a měla by být hotová
někdy do půlky července. V té době bychom mohli mít vysoutě-

Studie zástavby Komenského
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ženu ulici Smetanovu a ulici B. Martinů. Na ulici Komenského
je již hotový chodník k zámku a dodělávají se zpevněné plochy
pro parkování aut podél chodníku.
V době, kdy budete číst tyto řádky by měla být již zahájena
výstavba parkování a silnic na Novém městě před hasičárnou
Konečně se snad léto přihlásí i odpovídajícími teplotami
a užijeme si koupaní jak na našem koupališti, tak i na přehradě. Přeji vám všem co nejlepší prožití letních prázdnin a dovolených spojených se spoustu intenzivních zážitků.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Chodník se stáním pro auta na ulici Komenského

Slovo úvodem
Zažít město jinak
Milí čtenáři,
předem svého úvodníku bych rád všem popřál příjemné prožití
léta. Vypadá to, že konečně odhodíme roušky, a aspoň na nějaký
čas se vrátíme k normálnímu životu. Abyste měli během dlouhých teplých letních dnů o čem přemýšlet, nabízím všem občanům Letovic, aby se zapojili do projektu Zažít město jinak. Akce
se uskuteční v sobotu 18. září 2021. Její program zatím není známý, protože jej musíme vytvořit všichni společně. Pro bližší představu vám v následujícím textu předložím několik důležitých informací. Garantem je od roku 2006 spolek AutoMat. Hlavní motto
je: „Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít!“
Co je podstatou a smyslem slavností Zažít město jinak?
- Alespoň jednou za rok nabourávají běžné vnímání veřejného
prostoru a pomáhají tak obyvatelům měst, aby si uvědomili jeho
hodnotu. Zaparkovaná auta nahrazuje živý program: komentované procházky, koncerty, divadla, dílny, hry pro děti nebo recepty místních obyvatel nebo i debaty nad místními kauzami.
- Jejich náplň (program) vytvářejí sami obyvatelé dané lokality.
Jsou založené na principu sdílení veřejného prostoru, vzájemné
výpomoci a dobrovolnickém nasazení organizátorů a vystupujících.
- Usilují o sbližování jednotlivců, organizací a živnostníků
v okolí. Program by proto měl propojovat zajímavé lidi ze sousedství, umožnit návštěvníkům, aby se mohli aktivně zapojit
(např. navzájem se naučit to, co umí) a nebo navázat či prohloubit místní spolupráci.
- Nejsou virtuální. Uplynulý rok nám ukázal, že nic není úplně
samozřejmé a že bychom si měli vážit i takových maličkostí,
jako je setkání se sousedem či kamarádem – setkání, ke kterému nepotřebujete monitor ani internet!
- Jsou pro všechny!
Zapojte se taky!
Chceme vyzvat co největší množství lidí, aby se do organizace Zažít město jinak zapojili. Naše vize vypadá tak, že v den slavností, tedy 18. září, vyhlásíme letovické náměstí (či jiné místo)
svobodnou zónou, zónou pro lidi, zónou bez aut, a celý tento prostor nabídneme letovickým občanům k dispozici. V praxi to pak
třeba bude vypadat tak, že rodina „xy“ uspořádá v dolní části
náměstí grilování, v jiném zákoutí několik kamarádek nabídne
kolemjdoucím vlastnoručně upečené dobroty, jinde bude skupinka dětí tančit, někde zase může někdo ukázat svou zručnost
a případné zájemce učit fotografovat nebo vyšívat. Návštěvníci
akce mohou být aktivní i pasivní, někdo si přijde jen tak popovídat se sousedy a někdo se třeba bude jenom kochat a užívat si
sounáležitosti s letovickou komunitou. Firmy či podnikatelé mohou veřejný prostor užít také, například přesunutím svých aktivit částečně ven tak, že si pro náušnice nebo tričko nebudete
muset vlézt do krámu… Smyslem je otevřít všechno a pro všechny. Inspirativním nápadům se meze nekladou. MKS by pak
v tento den akci zaštiťovalo a působilo v roli koordinátora, aby
jednotlivé aktivity byly rovnoměrně rozložené. Z toho důvodu
bude třeba mít aspoň základní přehled o tom kdo, co a kde chce
konat. Do průběhu nebo programu zasahovat nebudeme, naopak se budeme snažit občanům vyjít vstříc, např. zapůjčením
stolků, židlí, pivních setů, stanů apod. Chceme prostě oslavit
a oslovit všechny, kteří mají Letovice rádi a kterým na nich a na
lidech v nich záleží. Připojte se k Zažít město jinak a vytvořme
společně návod k použití města, jaké byste ho chtěli mít. Sílu
komunity si pak vyzkoušíte na vlastní kůži.
Ohledně informací o akci stačí zajít na TIC Letovice nebo poslat e-mail na letovicejinak@seznam.cz nebo zavolat přímo mně
na telefon 774 497 437.
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS

Slovo místostarosty
V současné době jsou také v našem
městě naplno rozběhnuty přípravy na
zavedení systému „door to door“ (dům
od domu) pro sběr separovaného odpadu (plastů, papíru a drobných kovů).
Během prázdninových měsíců by měly být vyrobeny a do Letovic dopraveny žluté a modré plastové sběrné nádoby o objemu 240 l. Ty budou následně vybaveny čipem a podobně, jako
před několika lety hnědé nádoby na BIO odpad, si je na výzvu budou moci zdarma občané odvézt do svých domů a zapojit se do tohoto systému. Předpokládá se, že od 1. října letošního roku bude tento systém aktivován a separace surovin, které lze znovu využít, tím nabude na větší účinnosti.
Pro přehled, kdy je která komodita v měsíci svážena budou
opět vyrobeny a distribuovány aktuální kalendáře, které již
znáte z minulého a letošního roku, ale budou navíc „obohaceny“ o nové dvě barvy. Tím okamžikem také skončí pytlový
sběr, který se příliš neosvědčil. Stávající kalendáře na svoz
odpadů končí měsícem červnem. Cyklus, který je v nich nastaven a který si každý lehce odvodí, do vydání nových kalendářů platí beze změn. Současně se zavedením nového systému se počítá s úpravou (snížením) frekvence svozu netříděného komunálního odpadu, ale vlastní počet svozů od rodinných domů se zavedením naopak zvýší. Rovněž počítáme s výraznou redukcí stávajících sběrných hnízd, která jsou
po městě rozmístěna. U bytových domů zůstává systém
hnízd na separovaný odpad zachován a počet nádob zřejmě
bude lehce navýšen. Na tomto místě bych opět chtěl požádat
všechny, aby důsledně dodržovali třídění druhotných surovin dle barevného rozlišení kontejnerů. Bohužel se poměrně
často stává, že v bio nádobách je stavební suť či PET lahve,
ve skle komunální odpad a podobně. To, jak důsledně třídíme, má velmi výrazný vliv na skutečnost, jestli se nám nakládání s odpady prodražuje nebo naopak zlevňuje.
S přáním všeho dobrého
Radek Procházka, místostarosta města

Koupaliště Letovice
Otevírací doba:
(v případě příznivého počasí)

Pondělí – neděle: 10.00 – 19.00 hodin
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 25 Kč,
děti do 3 let zdarma

Žádáme všechny přispěvatele do LZ,
aby své články posílali výhradně
na emailovou adresu:

zpravodaj@mks-letovice.cz
Pokud tak neučiníte, nemůžeme garantovat,
že bude příspěvek zveřejněn.
Děkujeme.
Redakce Letovického zpravodaje
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Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 26. 5. 2021 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Závěrečný účet města včetně hospodaření města za rok
2020
4. Hospodaření města za rok 2021 a rozpočtová opatření
5. Dispozice s majetkem města
6. Hospodaření příspěvkových organizací města
7. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
8. Průběžná zpráva o realizaci projektů a investičních akcí
města
9. Program zasedání Zastupitelstva města Letovice 10. června 2021
10. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
11. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 9. 6. 2021 projednala
body dle následujícího programu:
1. Žádost o poskytnutí finanční výpomoci
2. Různé
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/

Ing. Radek Zemánek, tajemník MěÚ Letovice

Společenská rubrika
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci květnu oslavili
svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Huzlíková Ludmila
Pelikánová Marta
Klusáková Jaroslava
Šméralová Marta
Podsedník Miroslav
Tichá Božena
Dočekal František
Bártová Jaroslava
Fidler Miloslav
Kachlík Zdeněk
Poláčková Jaroslava
Korbelová Zdeňka
Široká Jana
Ochranová Květuše
Chloupek Ladislav
Bušová Anna
Jansa Josef

Bednář Jan
Jansová Irma
Šírová Pěvuška
Loukota Pavel
Tománková Květoslava
Prudilová Marie
Novotná Vilemína
Bárta Milan
Písařík František
Hrubá Ema
Lebart Jiří
Prudká Blažena
Zubíková Dobromila
Viška Vlastimil
Jurková Marie
Čejková Helena
Palbuchtová Anastázie

V měsíci květnu oslavila významné a vzácné životní jubileum
– 100 let – paní Anastázie Palbuchtová, ul. Čapkova. Srdečně
blahopřál pan Petr Novotný, starosta města Letovice a Sbor
pro občanské záležitosti.
Dalším, kdo oslavil krásné jubileum – 90 let je pan Jiří Lebart,
ul. V Domkách. K tomuto významnému jubileu mu blahopřála
za Sbor pro občanské záležitosti paní L. Pfefrová.
Oběma ještě jednou srdečně blahopřejeme.
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Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Brožek Lubomír, Nádražní, ve věku 84 let
Šimková Vlasta, Družstevní, ve věku 81 let
Přichystal Jiří, Jiráskova, ve věku 47 let
Dušilová Marie, Lhota, ve věku 67 let
Burgr Vlastimil, Masarykovo náměstí, ve věku 88 let
Lebišová Marie, Rekreační, ve věku 75 let
Vystavělová Milena, Kochov, ve věku 86 let

Čest jejich památce!

Město Letovice informuje
Čestné občanství města
Zastupitelstvo města Letovice schválilo na svém zasedání
dne 10. 6. 2021 Dodatek č. 1 Pravidel pro udělování čestného občanství města Letovice, který řeší posunutí termínu pro podávání návrhů na čestné občanství města – do 31. července 2021.
Pravidla spolu s dodatkem jsou zveřejněna na webových
stránkách města Letovice – www.letovice.net.

Náprava stavu staveb
v evidenci katastru nemovitostí
V současné době mnohým z vás, vlastníkům nemovitostí
v katastrálním území Letovice došel dopis z katastrálního úřadu. Tyto dopisy informují vlastníky o tom, že byly zjištěny na
jejich pozemku určité nesrovnalosti. Tento nesoulad je obyčejně dán tím, že v průběhu času došlo minulými nebo současnými vlastníky k různým přístavbám domů a dalších staveb,
což mělo za následek změnu půdorysů staveb nebo i provedení
samostatných staveb (garáže, sklady…). Tyto přístavby a stavby (ačkoliv většinou povolené stavebním úřadem) již majitelé
zpravidla nevložili do katastru nemovitostí a tím vznikl rozpor
při revizi katastru, které probíhá porovnáváním katastrální
mapy a leteckého snímkování.
V případě, že existuje od stavby stavební povolení a kolaudační rozhodnutí, postačí provést geodetické zaměření stavby
a požádat stavební úřad o zapsání stavby do registru územní
identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), následně je potřeba
provést zápis do katastru nemovitostí.
V případě, že nebylo dohledáno stavební povolení ani kolaudační rozhodnutí, je nutné nechat stavbu geodeticky zaměřit
a zpracovat zjednodušenou dokumentaci stavby (pasport stavby) a s těmito dokumenty požádat na stavebním úřadě o ověření pasportu stavby, na základě čehož bude stavba zapsána
do RUIAN, a následně provést zápis do katastru nemovitostí.
Pokud si sami nevíte rady, vezměte s sebou dokumenty dochované ke stavbě a navštivte Městský úřad Letovice, pracovníky odboru výstavby a životního prostředí, kteří vám poradí,
jak předmětný nesoulad řešit, případně se informujte na telefonních číslech 516 482 240–246. Stavební úřad disponuje archivem, ve kterém je možné dohledat papírovou podobu mnoha dokumentů ke stavbám, které již doma nemusíte mít, případně se časem ztratily.
Je především ve vašem zájmu jako majitelů dotčených nemovitostí uvést stav na pozemcích do pořádku, protože pokud
je na jeho majetku zjištěna právní vada, ztíží to tak vlastníkovi
možnost s nemovitostí nakládat. Nedoporučujeme proto výzvu
katastrálního úřadu ignorovat, ale věc začít řešit co nejdříve.
Odbor výstavby a životního prostředí

Knihovna

Turistické informační centrum

Knihovna otevřena v době prázdnin
Dospělé oddělení knihovny
Pondělí

8.00 – 12.00 hodin

12.30 – 16.30 hodin

Úterý

8.00 – 13.00 hodin

zavřeno

Středa

8.00 – 12.00 hodin

12.30 – 16.30 hodin

Čtvrtek

zavřeno

zavřeno

Pátek

8.00 – 12.00 hodin

12.30 – 16.30 hodin

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

Dětské oddělení knihovny
Úterý

8.00 – 13.00 hodin

zavřeno

Pátek

8.00 – 12.00 hodin

12.30 – 16.30 hodin

· Při návštěvě knihovny je samozřejmostí dodržování doporučených hygienických nařízení.
· Pobyt v prostorách knihovny omezujte prosím na nezbytně
nutnou dobu.

Ernest Hemingway
2. 7. 1961 zemřel Ernest Hemingway, americký prozaik a žurnalista, nositel Nobelovy ceny (nar. 21. 7. 1899) – výstavka knih
na dospělém oddělení knihovny.

„Čteme podle písmene Č“
Výstava knih na dětském oddělení knihovny.

Setkání se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou
15. 7. 2021 prázdninové setkání pro všechny se spisovatelkou
Lucií Hlavinkovou a tvořivé dílničky od 15.00 hodin u busty
Václava Havla.

Deskohraní
22. 7. 2021 od 15.00 hodin u busty Václava Havla. Těšit se můžete na deskové a karetní hry a worshop Magic the Gathering.

Knihovna pod stanem

®

Od 1. 6. 2021 je TIC Letovice otevřeno:
Pondělí – pátek: 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin
Sobota: 10.00 – 16.00 hodin

Nově lze v TIC Letovice platit kartou
(vstupenky, reklamní a turistické předměty,
registrační poplatky v knihovně)

Komentované prohlídky

historické lékárny

a klášterní zahrady v Nemocnici Letovice s průvodcem

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

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

. / 8. / . / . a . .
. / . / . a 6. 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.
Nově je, v případě příznivého počasí, součástí prohlídky i klášterní zahrada v areálu Nemocnice Letovice. Podrobné informace k prohlídkám najdete na: www.mks-letovice.cz/tic
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.

Komentované prohlídky

farního kostela
Po roční pauze se v Kladorubech 11. a 12. června 2021 opět konala Knihovna pod stanem.
Pátek patřil především dětem, pro které byly připraveny různé hry na téma vesmír. Po setmění měly možnost prozkoumat
oblohu hvězdářským dalekohledem, prošly stezkou odvahy
a nakonec přenocovaly, jak jinak – pod stanem.
Sobotní program byl určen všem věkovým skupinám. Opět
nechybělo autorské čtení, poutavá cestopisná přednáška nebo
zajímavý filmový dokument. Celou akci provázela i hudba.
Příprava tohoto ročníku byla vzhledem k epidemiologické
situaci složitější a také nás pozlobilo nestálé počasí. I přesto
přišlo na Knihovnu pod stanem dost návštěvníků, kterým tímto moc děkujeme.
Velký dík patří účinkujícím a dále těm, kteří akci pomohli
připravit.
Veronika Havlínová

sv. Prokopa

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

. . / . 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:

. / 8. / . / . a . .
. / . / . a 6. 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
Doháníme, co jsme zameškali,
aneb jsme jako utržení ze řetězu!
Skutečně, po ukončení dlouhého lockdownu jsme konečně mohli začít plánovat akce pro děti i za branou mateřské
školy! Dlouho plánovaný první výjezd za hranice Letovic se nám
s povolením Krajské hygienické stanice podařil již 13. 5. 2021
na pracoviště Lipky – Jezírko v Brně – Soběšicích. Předškoláci
sice museli mít roušky, ale stálo to za to! Skvěle připravený výukový program Mravencovo desatero je pobavil i poučil.

Mravencovo desatero

Pro děti byly připraveny didaktické hry, prostřednictvím
kterých se dozvěděly, jakými vývojovými stádii prochází mravenec, z jakých částí se skládá jeho tělo v dospělosti a jak se
mravenci mezi sebou dorozumívají. Děti v rámci programu navštívily výukový prvek „mraveniště“ – prolézačku ve tvaru mravenčí kupy, kde si děti mohly prohlédnout výjevy ze života
v mraveništi, zakončenou skluzavkou.
Ani přes nepřízeň počasí děti nepřišly o terénní část programu, kde formou nejrůznějších pohybových her zjistily, čím se
mravenci živí, proč chrání mšice a z čeho mravenci staví mraveniště.
Děti se vrátily do školky plné zážitků a nově získaných informací.
Text foto: Bc. Veronika Nováková
A jedeme dál! Na výlety se můžeme vydat i pěšky! Děti z Beruškové třídy si pořádně protáhly nožky na pěší výpravě.

Za telátky do Třebětína !
V rámci Skutečně zdravé školy, do které je MŠ Komenského
zapojena, se vydaly děti z Beruškové třídy pěšky na polodenní
výlet do Třebětína (do kravína). Na cestu si daly do
batůžku svačinu, pití
a pláštěnku jako správní
výletníci a pak vyrazily
cestou přes pole a kolem
rybníka ke kravínu. Paní
zootechnička jim pověděla spoustu informací
o chovu kraviček a telátek. Velkým zážitkem pro děti bylo, že si
mohly telátka pohladit! Na zpáteční cestě si děti náramně užily piknik na louce. V přírodě všem skvěle chutnalo!
Text a foto: Veronika Bártová, DiS.
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V lockdownu k nám bohužel nemohly návštěvy. To jsme po
jeho ukončení rychle napravili tím, že jsme na školní přírodní
zahradu v rámci Dne dětí pozvali skákací hrad (31. května 2021)
a o dva dny později členy Sdružení dobrovolných hasičů v Letovicích s jejich technikou. Zvlášť kluci – předškoláci byli na
tuhle návštěvu velmi zvědaví!

Hrajeme si na hasiče
Ve středu 2. 6. 2021,
v rámci projektového
dne, přijeli na zahradu
MŠ Komenského dobrovolní hasiči – členové SDH Letovice. Děti si
mohly prohlédnout hasičskou výzbroj a výstroj, dozvěděly se
spoustu zajímavého o práci hasičů a prohlédly si vybavení výjezdového auta. Nejvíce se dětem líbilo hašení hořícího domečku, kdy se z nich na chvíli stali malí hasiči.
Text a foto: Bc. Jana Leinveberová
Během lockdownu jsme měli čas na různé webináře. Nabídka byla skutečně velká. Skutečně zdravá škola nám nabídla několik zajímavých konferencí na různá témata týkající se stravování dětí v mateřské škole.
Našim předškolákům zafinancovala výlet do Moravského
krasu, obce Šošůvka. (10. 6. 2021). Tam má sídlo Farma dojných
a kašmírských koz rodiny Sedlákovy.

Mé, mé, tady jsmé!
Ve čtvrtek 10. června se vydali všichni předškoláci z MŠ Komenského do Šošůvky na Farmu dojných a kašmírských koz,
aby se seznámili s chovem tohoto domácího zvířete a s produkty, které chov přináší.
Přivítal nás zakladatel
farmy pan Sedlák, který dětem ukázal stádo
koz, o které se rodina
skvěle stará. Děti si je
prohlédly, osahaly si
slámu a seno, seznámily se s technikou a ochutnaly výrobky
z kozích produktů. Paní Sedláková totiž dětem i nám, dospělému doprovodu, připravila ochutnávku ve formě slaných šneků
z listového těsta s kozím sýrem a sladký koláč s kozím tvarohem. Mňam, všichni jsme si moc pochutnali! Děti se proběhly
na přilehlé louce místo koz, které v tu dobu už byly ve svých
stájích. Potom jsme se autobusem vrátili zpět do školky.
Byl to opravdu velmi vydařený výlet!
Text a foto: Barbora Brožková
Tak to bychom měli, ale vězte, že to v letošním školním roce
ještě není všechno! Čeká nás velká akce na školní zahradě –
rozloučení s předškoláky spojená s vystoupením divadla a minifarmářským trhem. Intenzivně se na tuto akci připravujeme, ale o tom až v dalším čísle zpravodaje.
Eva Pařilová, ředitelka MŠ

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
SVČ Letokruh
Přejeme všem dětem i dospělým krásné
a pohodové prázdniny!
Nabízíme poslední volná místa na těchto táborech:

Pobytové tábory
„Cesta za Svatým Grálem“
Termín: 11. až 18. 7. 2021, místo: Heřmanov, ubytování na faře
Heřmanov u Křižanova na Vysočině. Letní pobytový tábor, na
kterém se děti promění z pážat a panošů na chrabré rytíře krále
Artuše. Čekají nás rytířská klání, výroba rytířské výzbroje, celodenní výlet i spousta dalších aktivit a her. Pro holky a kluky
od 6 do 11 let. Cena: 4 300 Kč

„Tajná mise“
Termín: 1. až 7. 8. 2021, ubytování na faře v Bedřichově u Lysic.
Pobytový tábor plný her a aktivit, kde se děti stanou tajnými
agenty, které čeká nejedna záhada, luštění šifer a tajemná dobrodružství. Pro děti od 10 let. Cena: 3 950 Kč

Příměstské tábory
12. až 16. 7. / Let´s go summer – všeobecný
12. až 16. 7. / Ping-Pong – sportovní
19. až 23. 7. / Let´s sport – sportovní
26. až 30. 7. / Umění bez hranic – všeobecný
2. až 6. 8. / Léto na bruslích – sportovní
2. až 6. 8. / Zvěrokruh – zoologický
9. až 13. 8. / Špunti na břehu – rybářský
16. až 20. 8. / Šikulové v akci – výtvarný
16. až 20. 8. / Fotbalové soustředění – kopaná
23. až 27. 8. / Workout summer – sportovní
23. až 27. 8. / Piráti – keramický
Příměstské tábory v letech 2020 – 2021 se konají s podporou
z Operačního programu Zaměstnanost. Díky této podpoře vám
můžeme nabízet příměstské tábory pro děti za nižší cenu 850 Kč
za jeden týden tábora (nedotovaná cena je 1 600 Kč).
Bližší informace a možnost přihlásit se online na www.svc-letovice.cz nebo v kanceláři Letokruhu.

Klub „V KLECI“
Díky dotaci 1 412 000 Kč v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu na rekonstrukci klecových šaten v budově Letokruhu jsme konečně od května mohli rozběhnout
přestavbu prostor v suterénu. Po úspěšné rekonstrukci, která
by měla finišovat na podzim tohoto roku, si děti i mládež budou moci v klubu zahrát kulečník, velkoplošné deskové hry,
pracovat na počítači, tvořit, cvičit, bude zde čtenářský koutek
i zázemí pro kuchtění a pečení, umístěno zde bude i velké terá-

rium s leguánem. Držte nám palce, ať všechny stavební práce
proběhnou dle harmonogramu a brzy bude v Letovicích nabídnuto další „bezpečné“ místo zejména pro mládež.
Hledáme vedoucí zájmových kroužků, lidi s nadšením a nápady. Pracujete rádi s dětmi nebo dospělými? Umíte něco, o co
byste se rádi podělili s ostatními? Nabízíme zapojení do aktivit
volnočasového střediska a možnost seberealizace. Odměna
jistá. Kontakt: info@svcletovice.cz nebo tel.: 731 481 033.
Zájmové kroužky ve školním roce 2021 /2022
Přehled kroužků na další školní rok uveřejníme na našich
stránkách www.svcletovice.cz poslední týden v srpnu.
Za Letokruh Bc. Veronika Schindlerová

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

MC Veselý Paleček – Letovice pořádá
příměstské tábory 2021
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010396/Letovice – místo pro růst dětí i rodičů

19. – 23. července 2021

Cesta kolem světa
Vydej se s námi poznávat svět! Na naší cestě si děti zahrají
na Indiány, poznají život Eskymáků nebo jak se žije v Japonsku. Připravena je spousta zajímavých her, tvoření, aktivit
s Montessori prvky a také hledačky v přírodě. Děti se dozví spoustu zajímavostí
o světě. Poznají různá zvířata a vyzkouší si zajímavé techniky tvoření a práci
s různými pomůckami a materiály. Ale hlavně zažijí spoustu legrace a zábavy!
V rámci tábora výlet do ZOO.

2. – 6. srpna 2021

Malý vědec
Máte doma akční děti, které rády zkouší něco nového?
Máme tu pro vás tábor Malý vědec kde děti zažijí spoustu
legrace a zábavy s vědou a pokusy. V rámci tábora nás
navštíví mladí vědci z UP Crowd, kteří dětem předvedou, že věda je opravdu
zábava! Na táboře se dotkneme témat jako lidské tělo, vesmír, dinosauři,
příroda a další. Hlavně si ale děti vyzkouší spoustu pokusů, zkoumání pod
mikroskopem, zahrají si společně hry venku a zažijí spolu spoustu legrace!
V rámci tábora výlet do Vida! science centrum Brno.
Tábory jsou realizovány v Letovicích – Tyršova 2 a jsou vhodné pro děti od 6 let.
Cena 850 Kč – v ceně tábora je zahrnuta celodenní strava, pitný režim,
materiál na tvoření, vstupné, doprava dle programu tábora.

Přihlášky, dotazy na: jdunatabor@gmail.com
nebo tel.: 728 708 675 – Marie Mlejnková
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Napsali jste nám
Polévka pro chudé i bohaté
opět pomáhá místním
Jak jsme uvedli na našem Facebooku, sbírka při Polévce pro chudé i bohaté (24. 12. 2020) vynesla krásných 13 100 Kč. Letos byl obnos darován mladé rodině, která
částku využije při úhradě nákladů spojených s péčí o jejich
vážně nemocné dítě.
Ani v této náročné době Letovičtí nezapomněli, že v jejich
okolí žijí lidé, na které kromě pandemie dolehly i jiné těžkosti.
Děkujeme všem dárcům a těšíme se na shledanou u příští polévky!
PaLetA Letovice

Májová slavnost v Kladorubech

Před pěti lety se v Kladorubech o květnových nedělích u kapličky na návsi obnovily májové pobožnosti. Letos, v době koronaviru, se mohla konat až poslední květnovou neděli. A protože se kaplička opravuje, rozhodli se místní, že se májová slavnost k poctě Panny Marie bude konat u Božích muk na návrší
nad obcí u staré silnice. Tuto sakrální lidovou stavbu z 19. století nechal v roce 2017 zrestaurovat pan Jiří Širůček za přispění
Nadace města Letovice a sbírky místních občanů. Tak se v podvečer 30. května v krásném přírodním prostředí uprostřed polí,
nad kterými zpívali skřivánci a s nádherným výhledem do kraje sešlo na 30 dospělých a dětí k májové pobožnosti. Na kole
z Letovic přijel i pan farář Jiří Brtník, který na závěr slavnosti
požehnal polím na dobrou úrodu. V dnešní uspěchané době to
byly chvíle, kdy si všichni účastníci uvědomovali krásu přírody kolem sebe a odcházeli domů s mimořádným duchovním
zážitkem.
Poděkování patří osadnímu výboru, paní Marii Širůčkové
a Ladislavě Daňkové za pečlivou přípravu a hezky upravená
Boží muka.
Občané Kladorub

První zájezd v roce 2021
Hurá! Konečně se můžeme společně setkat a vydat na cesty!
Protože jsou zatím nejlépe bez omezení přístupné venkovní
areály, zvolili jsme prohlídku zámeckých zahrad u zámku Nové Hrady nedaleko Litomyšle. Přivítali nás manželé Kučerovi,
majitelé zámku od roku 1997. Ve vstupní hale jsme se seznámili s historií zámku – v polovině 15. století zde významný rod
Kostků z Postupic postavil hrad, který byl v roce 1645 vypálen
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Švédy, od roku 1750 vlastnil panství rod Chamaré, vystavěli
zde krásný rokokový zámek obklopený úžasnými zahradami.
V roce 1930 koupil zámek Cyril Bartoň z Dobenína, od jeho
vnuků koupili restituovaný zámek Kučerovi. Sami s pomocí několika zaměstnanců zámek a zahrady roky zvelebují a výsledek jejich práce jsme obdivovali v doprovodu obou manželů
a jejich zahradnice. Před zámkem v rokokové zahradě dokvétaly jarní cibuloviny, které později vystřídají růžové růže a letničky vysázené v ozdobných záhonech. Zahrady nad zámkem
jsou ve svahu, je tam vzorová anglická zeleninová zahrada,
zvláštně stříhané lipové stěny, důmyslně vybrané trvalky, aby
zde po celý rok něco krásně kvetlo a barevně ladilo. Z vyhlídky
u altánu jsme viděli na protější stráni daňčí oboru a pasoucí se
ovce. Přes vysokou hradbu thují jsme vešli do zeleného letního
divadla. Procházeli jsme dále kolem sýpky s muzeem, pavilonu se zelenou střechou, cesta byla lemovaná zídkami se všemožnými skalničkami, z vrcholu kopce jsme si prohlíželi nové
arboretum, prolezli jsme skleník, pozdravili koně ve stáji a vydali se na cestu zpět dolů z kopce. Tady budují novou „jedlou
zahradu“, dětské hřiště a kryté posezení. Ukázali nám poslední zbytky hradu a křížovou cestu, která k nim vede. Nad rybníkem u zámku bude barokní zahrada se zvláštními vodními
kaskádami. Na závěr se pan Kučera pochlubil bílou zahradou.
Velmi spokojení jsme se rozloučili a vyrazili na Safari do
Dvora Králové nad Labem. Máme rádi zvířata a je nutné je podpořit. Hned od hlavního vstupu jsme odjeli africa trackem na
komentovanou prohlídku zahrady, kolem se spokojeně pásla
stáda antilop, pakoňů, buvolů a zeber. Byli tu také naši i afričtí
čápi, pelikáni a kojoti. Zabezpečovací branou jsme projeli do
volného safari bez ohrad, kde vedle sebe žijí stáda různých antilop, pakoní a afrického skotu. A mezi nimi dva krasavci – samci žiraf. Na zpáteční cestě jsme všichni poprvé viděli lvy žijící
volně v novém výběhu, rodiče a tři krásná lvíčata. Po projížďce
jsme si už prohlíželi sami zahradu a zvířata ve venkovních výbězích. A všude bylo plno nádherných vysazených květin.
Celý den jsme si v pohodě užívali, odpoledne i krásné počasí,
měli jsme po dlouhé době možnost se společně vidět a popovídat
si. Vážím si všech, kteří měli odvahu jet po dlouhé době na výlet.
Akce se uskutečnila za přispění města Letovice na dopravu.
Poděkování patří také firmě Dopaz a jejich vzornému řidiči.
Za Nové sdružení zdravotně postižených Letovice
Ing. Jaroslava Konůpková, foto: Zdeňka Gernešová

Napsali jste nám
Slovo ředitele ZUŠ Letovice
k rodičům a žákům

Vážení rodiče, milí žáci,
Základní umělecká škola Letovice se dočasně stěhuje do náhradních prostor, protože stávající budova školy na Masarykově náměstí bude nákladem několika desítek milionů korun
kompletně zrekonstruována. Výuka tedy bude v příštím školním roce 2021 /22 v Letovicích probíhat na několika místech,
a to v bývalé budově DDM – Českobratrská 5, v kulturním domě
– Nová 1, v knihovně – Tyršova 2, v základní škole – Komenského 5, v Masarykově střední škole – Tyršova 6 a v budově
Letokruhu – Tyršova 25.
Ředitelství školy je již nyní umístěno v přízemí internátu
Masarykovy školy práce, Tyršova 8.
Vážení rodiče, milí žáci,
chci vás ubezpečit, že na všech místech, kde bude výuka probíhat, jsou zabezpečeny jak hygienické, tak bezpečností podmínky k řádné výuce. Učitelé jednotlivých oborů se s vámi spojí a sdělí vám, kde budou vaše děti vyučovány.
Stěhování takové školy, jako je naše, není vůbec jednoduché.
Např. jen archivy naší školy jsou uskladněny v téměř 600 bednách od banánů. Dále bude nutné přestěhovat 27 klavírů a křídel, na 200 různých dalších hudebních nástrojů a velké množství nábytku.
Stěhování již začalo a já bych chtěl touto cestou poděkovat
všem, kdo nám pomáhají. Zejména panu Ing. Bohumilu Kalasovi za poskytnutí skladových prostor, panu Oldřichu Mifkovi
a jeho zaměstnancům za technickou a manuální pomoc, pracovníkům Technických služeb Letovice za manuální pomoc
a členům VDO taktéž za manuální pomoc.
Veliké poděkování však musím směřovat k panu starostovi
Mgr. Petru Novotnému, Radě města Letovice a všem zastupitelům za to, že schválili a vyčlenili finance na tak velkorysou
rekonstrukci naší školy. Ale na druhé straně si to všech 45 učitelů a 860 žáků určitě zaslouží!
V závěru mi dovolte, abych vás rodiče a žáky požádal o trpělivost a toleranci během náročného období.
Petr Křivinka, ředitel školy

Pozorujme krásnou letní
červencovou oblohu
S nástupem měsíce července se pozorovatelům otevře
hvězdná obloha a nabídne řadu dobře pozorovatelných letních
souhvězdí. Stále sice trvají dlouhé denní oblouky s intenzivním slunečním svitem, avšak teplé červencové večery i noci
poskytnou dobré prostředí pro dlouhodobé pozorování jasné

hvězdné oblohy. Na ní uvidíme letní souhvězdí, mezi která
patří Štír, Hadonoš, o něco výše Pastýř, vlevo Herkules, Lyra,
Labuť a další souhvězdí. Pozorujeme od jižního bodu směrem
k zenitu. Z této nabídky si můžeme vybrat, a proto sáhneme po
dost velkém souhvězdí s názvem Herkules (Hercules). Leží vysoko nad jižním bodem a mezi souhvězdími Lyry (vlevo) a Severní koruny (vpravo). Když budeme toto souhvězdí na obloze
hledat, pomůže nám výrazný čtyřúhelník připomínající květináč, který je umístěn přibližně ve středu souhvězdí. Jeho nejjasnější hvězdou je hvězdný obr s názvem Ras Algethi. Má červenou barvu, jasnost 3,5 mag a vzdálenost od nás 282 ly. Průměr hvězdy měří 800 milionů km. Ras Algethi je dvojhvězdou,
mění nepravidelně svoji jasnost a její průvodce je namodrale
zbarven. V souhvězdí Herkula také najdeme velkou hvězdokupu s označením M 13. Můžeme ji spatřit i pouhým okem.
K souhvězdí Herkula se váže pěkná báje, která vypravuje, že
Herkules (řecky Herakles), nejslavnější řecký hrdina, byl synem
krásné pozemšťanky Alkmeny a boha Dia, vládce bohů a lidí. Po
otci zdědil sílu a nebojácnost a pro své vlastnosti také slávu. Během svého života se proslavil mnoha hrdinskými činy. V závěru svého žití upadl do otroctví královny Omfale, kde musel potupně pracovat a oblékat se jako žena. Svůj život ukončil na hoře
Oita, kde se nechal upálit. Za jeho hrdinství ho nejvyšší bůh
Zeus odměnil nesmrtelností a uvedl na oblohu mezi souhvězdí.
Všimněme si podrobněji červencového Slunce, které se po
slunovratu nalézá stále vysoko na obloze a pozvolna se posouvá ke světovému rovníku, takže se délka dne zkracuje. Pro poledník a letní čas, obzor +50° rovnoběžky platí tyto časové údaje: Dne 1. 7. Slunce vyjde ve 4:55 h a zapadne ve 20:12 h, 31. 7. vyjde v 5:28 h a zapadne ve 20:44 h. Během července se den zkrátí
o 1 h 1 min. Sluneční azimut klesne o 9°, na 120°. Slunce vstupuje do znamení Lva 22. 7. v 16:27 h SELČ. Vzhledem k eliptickému tvaru oběžné dráhy Země kolem Slunce bude dne 5. 7. ve
24:00 h SELČ Země od Slunce nejdále 152,1 milionů km.
Pokud je jasná obloha, můžeme úspěšně pozorovat naši přirozenou družici – Měsíc. Je dobré použít pro pozorování podrobností na jeho povrchu malý dalekohled. Dobře lze vidět měsíční fáze, v červenci jich bude pět: Poslední čtvrt 1. 7. ve 23:00 h,
nov 10. 7. ve 3:00 h, první čtvrt 17. 7. ve 12:00 h, úplněk 24. 7.
v 5:00 h a poslední čtvrt 31. 7. v 15:00 h. Měsíční odzemí nastane
5. 7. v 17:00 h (405 311 km) a přízemí 21. 7. ve 12:00 h (364 542 km).
Pro pozorovatele planet uvádíme tyto údaje: Merkur ráno nad
severovýchodem, Venuše a Mars večer nad západním a severozápadním obzorem, Jupiter (ve Vodnáři) je pozorovatelný téměř celou noc, podobně Saturn (v Kozorohu). Uran (v Beranu)
je vidět ráno vysoko na východě a Neptun (ve Vodnáři) ve druhé polovině noci.
Na červencové obloze proběhne řada úkazů, z nichž některé
vybereme. Nejdříve si všimneme konjunkcí Měsíce a planet:
Dne 12. 7. v 11:00 h s Venuší,
ten den ve 14:00 h s Marsem, 26. 7. v 7:00 h s Jupiterem. Dne 24. 7. bude konjunkce se Saturnem a ve
dnech 24. – 26. 7. uvidíme
přiblížení Měsíce se Saturnem a Jupiterem po celou
noc. Konjunkce Venuše
s Marsem proběhne 13. 7.
v 16:00 h.
Dr. Jaroslav Chloupek
Souhvězdí Herkula
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Napsali jste nám
Střípky z historie Letovic
Územím, na kterém se nacházejí Letovice, procházely v minulosti obchodní stezky. V Letovicích byly nalezeny římské
mince s vyobrazením císaře Trajána a Konstantina, na dně Svitavy i alexandrijské tetradrachmy císaře Aurelia. Dosvědčují
zde obchodní provoz pravděpodobně již v prvních dvou stoletích našeho letopočtu.
První písemná zmínka o Letovicích se váže k roku 1145. Jde
o falzum listinu Oty III. z Olomouce. Název Letovice je zde uváděn ve tvaru Lethowicz. Psalo se v ní o darování části mostného, či mýtného vybraného v Letovicích, klášteru v Litomyšli.
Na pomezí mezi Čechami a Moravou se rozkládal široký pás
pralesa. Území na západ a sever od Letovic bylo málo nebo nebylo vůbec osídlené. Např. Svitavy byly založeny až r. 1256. Byly
upřednostňovány bezpečné a schůdné stezky. Má se zato, že
přes Letovice vedla dálková komunikace z Prahy vedená údolím řeky Křetínky a pokračující do Olomouce. Na ni se napojovala stezka z Brna na Prahu, která později získala název Trstenická stezka. Z Letovic vedla i cesta směrem severním. Na staré mapě je vedle této cesty vyznačeno popraviště, které se nacházelo v blízkosti kaple na ulici Pražské. Prvními známými
majiteli letovického panství byli Vršovci, erbu zkřížených sekyrek. Na přelomu 11. a 12. století je zmiňován Bořita z Ředhoště
a jeho syn Bořita, který již užíval přídomek z Letovic. Poslední
Vršovec na Letovicích byl Heřman, kterému je připisováno zbudování kamenného hradu kolem roku 1250. Je zaznamenáno,
že při opravách zámku ve 20. století byl nalezen kámen s datem 1146. Je možné, že došlo k poškození původní stavby, když
v r. 1241 územím prošly mongolské kmeny nebo byla snaha vybudovat lépe opevněné a bezpečnější sídlo. Vršovci kolonizovali okolí Letovic. Heřman zakládal vesnice i v povodí Křetínky
na úkor majetků klášterů v Litomyšli a v Opatovicích nad Labem. Pravděpodobně i z pověření krále, Přemysla Otakara II.,
který klášterům za zábor poskytl kompenzace. Heřmanem z Letovic celá letovická linie Vršovců vymřela a letovické panství
získal v rozmezí let 1269 – 1274 jako odúmrť král Přemysl Otakar II. Ten padl v bitvě proti Rudolfu I. Habsburskému 26. srpna
1278 na Moravském poli. Letovice zůstaly královskými až do
počátku 14. století. Druhým rodem vlastnící letovické panství
byli Ronovci, mající v erbu ostrve. První spolehlivě doložený se
připomíná r. 1322, Smil, syn Hynka z Ronova. Přesto, že letovický hrad nepochybně již asi 100 let existoval, první písemnou
zmínkou o hradě Letovice je až zápis v moravských zemských
deskách z roku 1360. Vlastní sídliště Letovice se formovalo kolem cest, které jím procházely, a v podhradí. Již ve 14. století Letovice byly nazývány městečkem. V polovině 14. století byl postaven kostel sv. Prokopa v gotickém slohu.
Letovice postihovaly různé války. Od půtek s okolní šlechtou
po takové, které ovlivnily život na mnoho let. V r. 1424 na podzim do Letovic přitáhli husité a dobyli hrad. Za třicetileté války
Švédové v r. 1645 obsadili Letovice, pak odtáhli k Olomouci, aby
se r. 1648 vrátili a vypálili městečko, že nechtělo platit tzv. kontribuci. Po třicetileté válce Letovice již nedosáhly významu, jaký měly před ní. Přesto nastaly okolnosti příznivě ovlivňující
budoucí rozvoj. Bylo to postavení císařské silnice v r. 1752, vybudování železnice, zprovozněné 1. ledna 1849. Vznik průmyslových továren, jejichž počátky jsou ve druhé polovině 18. století. Rozvoj průmyslu a obchodu v 19. a 20. století se odrazil ve
stavebním ruchu. Vznikly nové ulice, komunikace dříve jen
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štěrkované dostaly dlážděný, později živičný povrch. Původní
domy byly přestavovány. Vznikla nová výstavba jak výrobních,
obchodních, školních a kulturních objektů, tak rodinných a bytových domů. Několik obrázků dokumentuje proměny Letovic:

V roce 1886 byla postavena na místě dvou domů obecná škola
a radnice. Vedlejší dům č.p. 204 byl zbořen v r. 1906, při výstavbě
silnice z náměstí do Jindřichova, která umožnila vyhnout se přejezdu zámeckého kopce. Byla tak zřízena nová ulice Svatopluka
Čecha, za války Reinharda Heydricha, nyní Tyršova. Roku 1912
byl přes náměstí a novou ulici veden Březovský vodovod do Brna.

Na fotografii z r. 1904 je na levém břehu řeky Svitavy dům č. 208.
Dům zakoupil obuvník Čeněk Koudelka. V r. 1928 dům rozšířil k řece a zvýšil o jedno poschodí. Dům zakoupil Hospitálský řád sv.
Jana z Boha – Milosrdných bratří v Letovicích, aby zde zřídil lékárnu, dostupnější pro obyvatele města než lékárna v klášteře.
Lékárna byla veřejnosti otevřena 5. listopadu 1934.

Pohled na letovické náměstí a jeho severozápadní okolí asi v r. 1900.
Některé domy jsou proti současnosti ještě přízemní.

Napsali jste nám

Střebětínská ulice, dnes Pražská před I. světovou válkou. V popředí Synkova slévárna, v pozadí textilní továrna Kosmanos

Textilní továrna Faber s továrními domky a císařskou silnicí do
zámeckého kopce zbudovanou v r. 1752. Svah po pravé straně silnice je zastavěn jen do poloviny.
Text: Bohuslav Kuda, foto: vlastní archiv

Reakce na článek
„Poválečná odveta v Letovicích“
Chtěli bychom poděkovat panu Ottovi za článek v květnovém čísle Letovického zpravodaje „Poválečná odveta v Letovicích.“
Tímto doplnil několik dalších kamínků do mozaiky událostí na konci války v našem městě.
Manželé Trundovi

Hostinec U Jelena, nazývaný také Karlov, jak jej na kresbě zachytil Emanuel Janoušek. V r. 1895 byl na místě starého hostince
U Jelena postaven nákladem 85 000 zlatých dům Občanské záložny – Karlov, třetí největší na Moravě. Sloužil i jako kulturní
a společenský objekt, s knihovnou a divadelním jevištěm.

Za nacistické okupace za druhé světové války se Karlov stal
i ubikací různých armád a bojových oddílů. Byla to především
německá armáda a oddíly Vlasovců. Po jejich ústupu byla na
Karlově zřízena důstojnická jídelna Rudé armády. Po skončení
druhé světové války v přízemí Karlova nadále sídlila Občanská
záložna, a to až do 1. ledna 1953, kdy byla nahrazena Státní spořitelnou. Na Karlově se od r. 1914 provozovalo kino. Dlouholetá
historie letovického kina se završila 29. června 2011 příznačně
filmem bývalého prezidenta republiky Václava Havla „Odcházení“.

Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...

sobota 28. srpna 2021, start 7 –11 hodin
kde: Výletiště Nýrov
web: www.sportovniklubnyrov.cz
e-mail: pochod-hk@seznam.cz
tel.: 602 160 684
kategorie: 7 km, 15 km, 25 km, 42 km

www.sportovniklubnyrov.cz
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Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...
Tradiční rybářské
závody v Letovicích

Osadní výbor a SDH Jasinov
si Vás dovolují pozvat na

MRS z.s. PS Letovice,
pořádá

dne 10. 7. 2021 na rybníku Koupaliště v Letovicích

TRADIČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Propozice závodu budou zveřejněny
na www.mrsmoletovice.cz a vyvěšených plakátech.
Rybník bude před závody bohatě zarybněn.
V rámci této celodenní akce bude pro veřejnost
zajištěno bohaté občerstvení z udírny, grilované makrely,
prodej živých pstruhů a doprovodný program.
Nenuďte se doma a přijďte.
Snad to nebude po dlouhé době zase poslední možnost
pobýt s námi společně u vody.

Všechny Vás srdečně zveme
MRS z.s. PS Letovice

Sobota 10. cervence 2021
v 18.00 hodin
Výletište Jasinov
K tanci a poslechu u sklenky vína
zahraje folklorní soubor Svitava.

Poutní mše svatá ve Vlkově
bude sloužena

v pondělí 5. července 2021 v 11.00 hodin

SDH KOCHOV

v kapli sv. Cyrila a Metoděje.

Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ HASIČSKÝ VÝLET
Neděle 18. července 2021
14.00 hodin – námětové cvičení
15.00 hodin – taneční zábava
Hraje: ARCUS
Vstupné: 50 Kč / občerstvení a tombola zajištěno

Benefiční kavárna s hostem
herec Jan Grygar
22. července 2021 v 17.00 hodin, Alšova 3, Letovice
Od 15 hodin si můžete přijít zakoupit výrobek
od našich klientů a posedět při kávě na zahradě.

Sbor dobrovolných hasičů Jasinov
pořádá v sobotu 10. 7. 2021 ve 14.00 hodin

XXII. ročník soutěže
o putovní pohár SDH Jasinov
Soutěž se skládá ze dvou disciplín
Požární útok
klasickým způsobem, 2 B hadice, rozdělovač,
dva proudy ze dvou hadic C, družstvo tvoří 7 členů
(hadice v kotoučích – musí být rozvinovány)

Pivní štafeta – soutěž v pití piva

Od 17 hodin vystoupí pan Jan Grygar v rámci
benefiční kavárny. Vstupenka v hodnotě 200 Kč
zahrnuje vstup, kávu a zákusek.
Předprodej:
• Diakonie ČCE, Alšova 3, Letovice
• TIC Letovice, Tyršova 2, Letovice
• pr@diakoniebrno.cz
Výtěžek ze vstupného půjde na revitalizaci
zahrady Chráněného bydlení a Centra denních
služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením v Letovicích.
Chráněné bydlení Letovice
Centrum denních služeb Letovice
Diakonie ČCE – středisko v Brně
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Sraz družstev je ve 13.30 hodin
Srdečně zve SDH Jasinov

Sport
AFK Letovice
Máme tu prázdniny a jako tradičně nás
první červencový víkend čeká pouť. Dovolte
mi tedy pozvat vás na tuto událost. Je pro vás
opět připravený bohatý program. Od pátku
bude otevřené občerstvení, v sobotu se dočkáme pouťového
fotbalového utkání a posezení u muziky. A v neděli se můžeme těšit na klasické pouťové odpoledne. Samozřejmě budou
připraveny oblíbené makrely. Těšíme se na vás!
Co se týká fotbalových aktivit, máme za sebou po funkcionářské stránce náročný měsíc. V mládežnických týmech pokračuje úspěšná spolupráce s FC Boskovice. Žáci budou i v příští sezóně měřit síly s těmi nejlepšími týmy na Moravě. Spolupráce se posouvá také na dorostenecké úrovni, kam aktuálně
patří ročníky 2005 a 2006, které již fungovaly ve společném
spojení.
Na přelomu prázdnin čeká mladé fotbalisty příměstský tábor a poté již nová sezóna 2021 / 22.
Muži se připravují na nový ročník OP. Kádr pro novou sezónu prozatím není uzavřený a očekává se, že ještě může dojít
k úpravám. Věřím, že se opět povede připravit konkurence
schopný tým, a nejen fanoušci se dočkají mnoha gólů v síti
soupeřů.
Těšíme se na vás, vaši podporu, a především na to, že se bude
opět a konečně hrát.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

SPORTOVNÍ ODDÍL
ARUL ZRTV TJ SOKOL LETOVICE
pořádá ve dnech

28. a 29. srpna 2021

17. ROČNÍK
V MÍČOVÉM SEDMIBOJI
DVOJIC
Místo: Sportovní hala Letovice
Soutěží: dvoučlenná družstva
Startovné: 600 Kč za dvojici

Letovický „TRAP BAR“
o pohár starosty města Letovice

4. ročník

Sobota 7. srpna 2021
Místo konání: areál koupaliště Letovice
(v případě nepříznivého počasí – sportovní hala Letovice)

10.00 – 11.00 hodin – prezence, vážení
12.00 hodin – zahájení soutěže
15.00 hodin – ukončení soutěže
16.00 hodin – vyhlášení výsledků

Srdečně zveme všechny silné muže i ženy z blízkého
i vzdáleného okolí k vyzkoušení své síly v netradiční silové
disciplíně – mrtvém tahu se speciální osou – Trap Bar

Kategorie muži /ženy – všichni bez rozdílu věku
1. relativní výkon = pořadí určuje maximální
zvednutá váha dělená tělesnou váhou
2. absolutní výkon = vítěze určí nejvyšší zvednutá váha
Všichni soutěžící obdrží diplom, nejlepší závodníci
pak medaile, pohár a věcné ceny od sponzorů.

Přihlášky k soutěži možno zasílat od 15. 6. 2021
na e-mail: trapbar.letovice@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek je 31. 7. 2021
Na setkání se všemi příznivci silových sportů se těší
členové klubu Slavs power pod vedením Michala
a Vlastimila Šafaříkových, mistrů světa v silovém trojboji.

Zahájení: 28. srpna 2021 v 8.00 hodin

Fan-club „BOP Křetínka“

Maximální počet družstev: 16
Přihlášky: do 20. srpna 2021

Prázdninový provoz
na minigolfovém hřišti v Letovicích

Disciplíny:

ČERVENEC – SRPEN

tenis – čtyřhra
nohejbal – čtyřhra
basketbal – hody na koš
stolní tenis – čtyřhra
volejbal – debl
házená – sedmimetrové hody
kopaná – penalty

Pondělí – neděle: 12.00 – 19.00 hodin
Vstupné minigolf: dospělí: 40 Kč / děti do 15 let 20 Kč
trampolíny: 10 Kč

Přihlášky:
Vlastimil Šimák
tel.: 776 890 885, vlastik.simak@seznam.cz
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Zdravotnictví

Inzerce

Ambulance Praktického lékaře pro děti a dorost v Nemocnici Boskovice. Ordinační hodiny:
Po, Út
St
Čt, Pá

7.30 – 12.00
9.00 – 16.30 (9.00 – 12.00 prevence a poradna pro děti)
7.30 – 12.00

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

Kontaktní telefon do ordinace 516 491 332
Rozšířené ordinační hodiny pro dětské pacienty z Letovic
a okolí, kteří jsou přihlášeni k MUDr. M. Přichystalové.
Ordinace Letovice, A. Krejčího 1a
Pondělí

7.30 – 11.30

Koupím staré pohlednice
do roku 1945 i jiné sběratelské věci.

Boskovice, Průchodní 3a

13.00 – 17.00 (jen objednaní 17.00 – 18.00)

Úterý

13.00 – 16.00

Středa

11.00 – 14.00 (poradna 11.00 – 13.00)

Čtvrtek

7.30 – 10.30 (poradna 8.30 – 10.00)

11.00 – 14.00 (poradna 11.00 – 13.00)

Pátek

7.30 – 10.30

11.00 – 12.00 (jen objednaní 12.00 – 13.00)

Stačí SMS, zavolám. Tel.: 608 420 808

7.30 – 11.30 (poradna 9.00 – 11.00)
7.30 – 10.30

Služby lékařů
Pozor změna!
Od 1. ledna 2020 jsou odpolední páteční služby
lékařů v Letovicích zrušeny a nevypisují se.
V akutních případech volejte tel.: 155
(rychlá lékařská pomoc).
V neakutních případech je možné využít Lékařské
pohotovostní služby (LPS) v Nemocnici Boskovice

všední dny: 17.00 – 22.00 hodin
So, Ne, svátky: 8.00 – 20.00 hodin

Petr Švancara

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

svatební fotografie, fotoslužby
www.fotosvancara.cz

mobil: 776 261 869
3. 7. MUDr. Jaklová Eva

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

4. 7. MUDr. Chatrný Martin

Boskovice, Lidická 8

734 231 260

5. 7. MDDr. Janáč Jiří

Boskovice, Lidická 10

537 021 289

6. 7. MDDr. Javorská Aneta

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 455

10. 7. MUDr. Křížová Romana

Knínice u Boskovic, 330

774 844 735

11. 7. MUDr. Žilka Vlastimil

Benešov, 19

516 467 313

17. 7. MUDr. Kupková Jarmila

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

18. 7. MUDr. Kraml Pavel

Boskovice, Růžové nám. 16

733 644 499

24. 7. MUDr. Jílková Stanislava

Rájec, Ol. Blažka 145

516 410 786

25. 7. MUDr. Lukeš Pavel

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

31. 7. MUDr. Kulhánková Emilie Křtiny, Zdrav. středisko

516 414 291

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.

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
29. 6. 2021 č. 7 /2021. 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. 8/ 2021 bude 12. 7. 2021. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Inzerce

STOLMAT
LETOVICE
NOVINKY:
Rozšíření prodejní plochy o 40 m2
Rozšíření sortimentu oděvů a obuvi
o pánské i dámské volnočasové
a trekové oblečení a obuv
Mimo stávající značky CANIS a VM
máme nově na skladě nebo dokážeme objednat
BENNON, PAYPER, CERVA, PROMACHER, ARDON,
ADLER, DELTA PLUS

POZOR!!!
Pokud si nebudete vědět rady
s výběrem, zeptejte se našeho
kouzelného proškoleného
stropního džina
Českobratrská 3, Letovice (za Albertem) tel.:

515538885
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Kulturní přehled

#zpatkydokina

Občerstvení
&
Klimatizace
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