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Protiodbojová činnost
nacistického bezp.
aparátu v Letovicích...

Poděkování / Dne 7. 4. oslavil 80. výročí narození br. Jiří Bohatec. Touto cestou mu chceme poděkovat za celoživotní práci
pro výjezdovou jednotku a Sbor dobrovolných hasičů města Letovice.
Hasiči Letovice

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych vás pozval na lampiónový průvod, který bude již tradičně 6. 5. večer a povede od památníku na koupališti do areálu hasičské zbrojnice. U kostela a u památníku na koupališti si
připomeneme výročí ukončení II. světové války. Přijedou i zástupci z našeho partnerského města Kirchlintelnu a na hasičárně bude i krátký program. V kontextu dnešních událostí se
jedná o velmi aktuální připomínku.
Před hasičárnou je již plně dokončeno parkování i s chodníky a snad, až budete číst tyto řádky, budou i perfektně dokončeny travnaté plochy. V této souvislosti bych chtěl velmi důrazně říci, že přibylo velmi mnoho důstojných míst k parkování,
a proto městská policie nebude tolerovat porušování zákazu
stání v Čapkově ulici a zvláště pak stání naproti vjezdu ke školce. Do tohoto vjezdu musí najíždět popeláři s velkým svozovým vozem a musí si nadjet, aby nejeli přes chodník. A pokud
jim tam stojí auto, tak nemohou. Město nebude donekonečna
opravovat chodník jenom proto, že by někdo musel jít o 20 m
dál.

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
jaro je již v plném proudu, proto přeji všem hodně sluníčka, aby
mohla každá zahrádka rozkvést do krásy. Za celou redakci přejeme hodně lásky nejen během měsíce května.
Stavební úpravy na budově Tyršova 2 úspěšně probíhají,
proto prosím všechny návštěvníky knihovny a turistického
informačního centra o shovívavost. Komunikace se stavaři je
velmi dobrá, ale i přes jejich prokazatelnou snahu není možné
zajistit provoz bez sebemenších omezení. Odměnou nám ale
bude vybudování čtvrté letovické mateřské školky pro několik
desítek dětí.
Poradna Charity Blansko, která působila v budově knihovny, přesunula své působiště do kulturního domu. Pracovnice
zde bude pro klienty každou středu odpoledne.
Na závěr bych rád využil tuto možnost a pozval všechny občany Letovic na přehlídku mažoretek v neděli 29. května odpoledne na fotbalové hřiště. Představí se zde nejen naše skupiny
Vo Co Gou, ale i mažoretky z jiných měst v okolí.
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice
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Slovo starosty
V měsíci květnu by měla být také dokončena výměna starých světel za nová LEDková. Tady, kromě toho, že vypadají lépe, hlavně velice výrazně ušetříme za elektřinu, a to řádově mnoho set tisíc korun každoročně. I proto je to pouze první etapa obnovy veřejného osvětlení a snad budeme příjemci dotace i na
druhou etapu a provedeme výměnu zbylých světel ještě letos.
Zatím mám potvrzenou zprávu pouze telefonicky, ale volal
mi Jiří Crha, starosta Blanska a hlavně radní pro dopravu JmK,
že letos udělají opravu ulice Purkyňova. Z krajských komunikací to byla naše priorita. Ne proto, že by byla nejhorší, ale proto, že objektivně vidíme, že se dá opravit za přijatelné peníze,
a pak je také motivací pro kraj, že souhlasíme s převodem na
komunikaci místní. Důvod je jasný. Tato komunikace začíná
a končí ve městě a nikam jinam nevede. A dokud není naše,
tak se o ni starat nemůžeme.
Vybudování nové školky na Tyršově ulici je v plném proudu
a ﬁrma Letostav jede opravdu ve velkém tempu. Při této rekonstrukci sice někdy člověk kroutí hlavou nad požadavky hygieny či hasičů, ale nedá se nic dělat. Z mého pohledu se to již dostává za hranu a některé požadavky jdou vyloženě proti sobě
a jsou nesmyslné. Stejně jako rekonstrukce přehradní hráze se
dělá na desetitisíciletou vodu. Opravdu máme i takové normy.

Projekt „Letovické ulice
– po kom se jmenují?“

Díky nápadu Komise pro
občanské a komunitní aktivity již 3. rokem instalujeme dodatkové uliční cedule k těm, které jsou pojmenovány po významných
letovických osobnostech.
Letos 22. dubna za přítomnosti vedení města, skautů, znalce letovické historie pana
Bohuslava Kudy, P. Jiřího Brtníka i veřejnosti jsme si připomenuli 30. výročí úmrtí Pátera Františka Krchňáka, jedné z nejvýznamnějších osobností města, faráře a děkana, zakladatele
letovického skautingu a od r. 1996 čestného občana města.
Daniela Ottová, za Komisi pro občanské a komunitní aktivity
Foto: foto Radka Kšicová

Abych ale končil optimisticky, tak bych chtěl poděkovat ředitelkám našich mateřinek, které, a to všechny tři, obdržely certiﬁkát, že ve svých školkách je úroveň jejich stravování na velmi vysoké úrovni, a co bylo pro mě velmi příjemným zjištěním,
tak v obrovské míře využívají regionální výrobce potravin.
Jinak vám všem přeji radost z probouzející se přírody a spoustu nádherných vycházek a projížděk po našem krásném okolí.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

KONGRES

Letovice Care

Pozvánka
na mezinárodní konferenci

„Život se stomií v ČR a Evropě“
Místo konání – Letovice
Termín konání 20. – 22. 5. 2022
Těšit se můžete na informace o životě lidí s vývodem v ČR a zahraničí,
odborné přednášky na témata péče o stomii, péče o duševní zdraví
a aktivity Českého ILCO

Akce se koná za finanční podpory
z grantu Úřadu vlády ČR

Úřad vlády České republiky

#podporujilidisvyvodem

Nemocnice Letovice
Město
Letovice
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Petřivalského
nadace Brno

Česká asociace
sester

Rada města

Společenská rubrika

Rada města Letovice na své schůzi dne 16. 3. 2022 projednala
body dle následujícího programu:
1. Vystoupení vedoucích odborů

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci březnu oslavili
svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:

Rada města Letovice na své schůzi dne 21. 3. 2022 projednala
body dle následujícího programu:
1. Vystoupení vedoucích odborů

Burešová Milada
Buriánková Danuše
Jokešová Marta
Jahl Alois
Sychra Josef
Olšanová Eva
Andrlík Josef
Pátečková Božena
Čech Petr
Poláček Jaroslav
Hájková Marie
Žilková Josefa
Halas František
Žilová Miloslava
Havelková Jaroslava
Kotoučková Božena
Nečas Soběslav
Pitner Alois
Strya Vladimír
Šamšula František
Tenorová Jana
Všianská Jana
Zajíček Zdeněk
Staněk Miloslav
Elísek Jiří
Žouželová Anna
Havelková Věra
Němečková Božena

Rada města Letovice na své schůzi dne 30. 3. 2022 projednala
body dle následujícího programu:
1. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021
2. Příprava areálu městského koupaliště na sezónu 2022
3. Kontrola úkolů
4. Vystoupení vedoucích odborů
5. Hospodaření města za I.– II. / 2022
6. Dispozice s majetkem města
7. Hospodaření příspěvkových organizací
8. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
9. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
10. 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

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. 3
Kdy: sobota 14. 5. 2022 v době od 14.00 do cca 17.00 hodin
Kde: sraz u hřbitova
Trasa ulic: Na Vyhlídce, Krátká, B. Martinů, Boční, Střední, Alšova, Smetanova, U Hájku

Vycházka č. 4
Kdy: sobota 28. 5. 2022 v době od 14.00 do cca 17.00 hodin
Kde: sraz pod schody do fortny u kostela sv. Prokopa
Trasa ulic: Pod Kostelem, Bártova, Nová, Sadová, Pod Klášterem, Albína Krejčího, Družstevní, Průchodní
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

GALERIE DOMINO
Vás srdečně zve na

Širůčková Růžena
Žemličková Jaroslava
Bílá Jarmila
Dražilová Marta
Němec Pavel
Machalová Františka
Sűssová Marie
Odvářková Marie
Svoboda Stanislav
Štrych Jan
Širůčková Maria
Toulová Růžena
Čtvrtníčková Helena
Valoušková Jarmila
Hanuš Karel
Daněk Lubomír
Hélová Alena
Mlčochová Marie
Vášová Jarmila
Matušková Marie
Řehořová Anna
Nečasová Františka
Vinklerová Marie
Kolářová Marie
Vránová Anna
Hrdlička Jiří
Bednářová Marie
Brtnická Anna

V měsíci březnu oslavila krásné narozeniny – 90 let – paní
Naděžda Nečasová, ul. Brněnská. K tomuto významnému životnímu jubileu jí osobně blahopřála za SPOZ – paní Věra Jílková.
Srdečně blahopřejeme

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Bureš Jaroslav, Rekreační, ve věku 70 let
Pelíšek Pavel, U Hájku, ve věku 75 let
Synek Radomil, Komenského, ve věku 92 let
Havránková Marie, Rekreační, ve věku 86 let
Svojanovská Věra, J. Haška, ve věku 76 let
Ochranová Marie, Chlum, ve věku 87 let
Čapka Stanislav, Nová, ve věku 75 let
Prudilová Jitka, Rybníky, ve věku 85 let
Paděra Miroslav, U Hájku, ve věku 75 let

Čest jejich památce!

prodejní výstavu obrazů a plastik

ak. mal. Sergeje Kuliny
Kulturní program
Vernisáž se koná v pátek 13. května 2022 v 17.30 hodin.
Výstava bude otevřena do neděle 12. června 2022
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin, So 9.00 – 11.00 hodin,
Ne 14.00 – 17.00 hodin

Vzpomínka
Dne 15. dubna to byl rok, co nás opustila paní Květa Loukotová, letos by se dožila 90 let.
Vzpomínají synové a dcera s rodinami

Galerie Domino, Havírna 55, (u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice
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Společenská rubrika
Slavnostní vítání občánků
V sobotu 12. března 2022 se uskutečnilo v MKS Letovice
slavnostní vítání občánků. Uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy byli tito noví občánci: Michaela Bezdíčková
a Roman Zedník – první občánci roku 2022 – narození ve
stejný den.

Adéla Trubáková, Benjamín Prudil, Sára Dokoupilová, Dominik Procházka, Jakub Trmač, Šimon Kobylka, Natálie Ondrová,
Jáchym Musil, Oldřich Jura, Beáta Bednářová, Daniel Portl, Oliver James Šafránek, Julie Hrdá, Lenka Drahošová, Hynek Štencl,
Martin Kratochvíl, Daniel Kšica, Helena Čmelová, František Štrupl, Stella Komárková, Benjamin Zachary Lachman, Vanesa
Halatová, Gabriela Kroupová, Mariana Brůčková, Hubert Brix, Laura Laas.

Město Letovice informuje
Uprchlíci z Ukrajiny
Aktuální události na Ukrajině přivádějí uprchlíky z války i do
našeho města a blízkého okolí. Je třeba jim pomáhat v zajišťování všech potřeb, jako je strava, ubytování, lékařská péče, docházka do škol, vyhledávání práce, žádání o sociální dávky
a mnohé jiné. Pokud necháme mluvit čísla, tak do Letovic přišlo 144 osob ukrajinské národnosti od 24. února do 13. dubna
2022. Jedná se ve většině případů o ženy, děti a seniory.
Někteří z nich se chtějí vrátit na Ukrajinu, jakmile to bude
možné. Jiní se vrátit nemají kam, protože jejich domy, byty jsou
zničené nebo neexistují vůbec. Tyto lidské osudy jsou silně
ovlivňovány i tím, že mnozí mají své blízké (manžela, rodiče,
děti apod.) na Ukrajině nebo ve válečném konfliktu zemřeli.
Zjednodušeně řečeno, nyní uprchlíci nemají možnosti a síly,
aby řešili svoji situaci sami!!
Sociální pracovníci MěÚ Letovice pomohli 62 ukrajinským
občanům. V tomto čísle jsou zahrnuty jen ty osoby, které přímo jednaly se sociálními pracovníky. Upřesňujeme tento údaj,
protože do kanceláře sociálních pracovníků nejčastěji dojde
jedna či dvě osoby, které si převezmou jídlo, hygienické potřeby atd. a získané informace (např. kde žádat o dávky, kdo nabízí zaměstnání) předávají dalším Ukrajincům, se kterými se
již sociální pracovníci nepotkají. Navzájem si pomáhají.
Ukrajinští občané jsou velmi aktivní a přes neznalost českého jazyka si byli schopni najít práci v řádu 1 až 2 týdnů. Toto je
do očí bijící, protože na druhé straně sociální pracovníci MěÚ
Letovice pomáhají řadě českých občanů, kteří jsou zdraví,
a přesto stále hledají důvody, proč nemají dlouhodobě práci nebo si ji neumí udržet.
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Ve sdělovacích prostředcích se bohužel objevují často nepřesné, zavádějící informace v rámci poskytování ﬁnančních
dávek uprchlíkům, a potom sociální pracovníci musí často vysvětlovat, že skutečnost je jiná. Ukrajinští občané se potom
s údivem vyptávají, proč není pravda, co bylo řečeno v televizi.
Do pomoci ukrajinským občanům se zapojují soukromé osoby, praktičtí lékaři (pro děti i dospělé), ﬁrmy, Úřad práce ČR,
MěÚ Letovice, církve, příspěvkové a neziskové organizace Patří všem dík za jejich pomoc v této krizové situaci. Věříme, že se
bude možné opřít o tuto vlnu solidarity i v budoucnu.
Správní odbor MěÚ Letovice

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.

Kulturní přehled
Krasavci na chmelu (divadelní představení)

Knihovna
Otevírací doba – oddělení pro dospělé

Středa 4. května 2022 v 19.00 hodin
Milan Peroutka, Miroslav Šimůnek, Braňo Polák,
Václav Upír Krejčí, Jaroslava Stránská,
Barbora Rajnišová, Aneta Vrzalová
Vstupné: předprodej 350 Kč / na místě 390 Kč

Dušan Procházka: Středomořská plavba II.

Otevírací doba – oddělení pro děti

(cestovatelská beseda)

Čtvrtek 5. května 2022 v 18.00 hodin
Vstupné: 50 Kč

Pietní vzpomínková slavnost
Pátek 6. května 2022
19.15 – pietní akt u Památníku obětem zvůle a násilí
u kostela sv. Prokopa
19.45 – pietní akt u Památníku umučených u koupaliště
20.00 – lampiónový průvod do areálu SDH Letovice
Kulturní program:
taneční skupina VO CO GOU Letovice / VDO ZUŠ Letovice
výstava Klubu vojenské historie – Pancéřové techniky Letovice

Veselá trojka (koncert)
Pátek 13. května 2022 v 18.00 hodin
Vstupné: předprodej 250 Kč / na místě 280 Kč

Varhanní koncert (koncert KPH)
Čtvrtek 19. května 2022 v 19.00 hodin
Kostel sv. Prokopa
Hana Bočková, Jitka Jelínková – varhany
Kristýna Vrbovská – soprán
Vstupné: 100 Kč / na koncert platí abonentky KPH /
do 18 let zdarma

XII. Nesoutěžní přehlídka mažoretek
Neděle 29. května 2022
od 14.00 hodin průvod přes náměstí
od 14.30 hodin přehlídka mažoretek na fotbalovém hřišti

Ze Skalice nad Svitavou do Gambie
Cestovatelská přednáška Filipa Vítka

Úterý 31. května 2022 v 19.00 hodin

České tradice
Májové slavnosti nejen v knihách – výstavka na dospělém oddělení knihovny.

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

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

Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem
3. května 2022
Beseda v rámci projektu „Knížka pro prvňáčka“ pro děti 1. ročníku ZŠ Letovice v KD Letovice.

Jarní luštění
2. – 31. května 2022
Pracovní listy a informace najdete v knihovně pro děti nebo na
webu knihovny.

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!

Vstupné dobrovolné

Kristina Barta Event Horizon (koncert jazz)
Sobota 4. června 2022 v 19.30 hodin
Vstupné: 200 Kč

Festival 3+1

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

Turistické informační centrum
TIC Letovice
®

Program 23. ročníku

Hromosvod / Vlasta Šafařík trio

VLASTA REDL & KAPELA
Prago Union / Divá Bára

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 16. září 2021 do 31. května 2022)

Pondělí – pátek: 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin
Sobota a neděle: zavřeno
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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)
hravou formou seznámení s jazykem,
barvy, čísla, zvířata...
každou středu 15.00 – 15.45 hodin
Vstup: 50 Kč / rodina

Herna s možností tvoření

Nejsou to jen organizace, které jsme touto cestou zaštítili, ale
i ukrajinská rodina, která bydlí v bytě v Letokruhu, který do té
doby sloužil jako sklad a zázemí pro kroužky. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří poskytli ukrajinské rodině
materiální dary, o něž jsme žádali.

Pro uprchlíky z Ukrajiny pořádáme /chystáme
„Intenzivní jazykový kurz“
Intenzivní kurz češtiny pro teenagery z Ukrajiny ve věku 14 až
18 let, v klubu Letokruhu, zdarma.

„Hravá školička“
Dopolední školka pro ukrajinské děti ve věku 3 až 6 let, pondělí– pátek: 8.00 – 12.00 hodin, v klubu Letokruhu, zdarma.

Akce na červen
„Víkendovka Jedeme Orlici“
Víkend 17.– 19. června na vodě pro rodiny s dětmi od 5 let, studenty i dospělé, ubytování v Autokempu Orlice, sjíždění Divoké
a Tiché Orlice na raftech a kánoích, 3 jídla, ubytování, doprava,
program, instruktoři i vodácká výstroj v ceně 1400 Kč

„Zahradní slavnost“
Akce 10. června v zahradě Letokruhu. Spousta zábavných aktivit, prezentace kroužků, dílničky, opékání špekáčků a další.
Bližší informace na webu Letokruhu. Jste srdečně zváni!

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

5. 5. 2022 – seznámení s Bachovkami,
porodní a poporodní sdílení s dulou Markétou
Vstup: 30 Kč / rodina
Pro aktuální informace sledujte naše FB stránky
www.facebook.com / palecekletovice
mc.palecek.letovice@gmail.com, 704 392 329

SVČ Letovice

Tyršova 25, Letovice, www.svcletovice.cz

Novinky v Letokruhu!
Letokruh se již dlouhodobě stává zázemím pro další organizace. Již pátým rokem u nás sídlí tři třídy čtvrťáků ze ZŠ Letovice. Začátkem dubna našla útočiště v bývalé učebně juda dětská skupina Veselý Malíček, která má k dispozici i volné užívání
zahrady. Každý čtvrtek od 14 do 16 hodin využívá zázemí hudebny v Letokruhu Klubíčko – klub maminek s dětmi při MC Veselý
Paleček. V učebně Vesmíru zase tvoří každé úterý, čtvrtek a pátek výtvarné oddělení při ZUŠ Letovice a každé pondělí a středu je tu hudební nauka paní Nečasové také ze ZUŠ Letovice.

06 |

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

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Velký dechový orchestr
ZUŠ Letovice slaví 50 let

Oznámení zápisu
do letovických mateřských škol
Zápis do mateřských škol Komenského,
Čapkova, Třebětínská a Tyršova
se uskuteční dne

13. května 2022
od 8.00 do 15.30 hodin
v jednotlivých mateřských školách.

V roce 1972 jej založil tehdejší zástupce ředitele a pozdější
ředitel školy pan Petr Halamka, který jej vedl až do roku 2000,
kdy se v červenci ujal vedení tohoto tělesa nový ředitel školy
pan Petr Křivinka. Za celou dobu svého trvání si orchestr udržuje vysokou úroveň, stal se líhní pro vynikající hráče a dosáhl
uznání na české i evropské úrovni.
Od samého začátku, kdy orchestr vznikl – říjen 1972, ho pan
Petr Halamka vedl jako výuku orchestrální hry. Ale jeho nejdůležitějším záměrem bylo to, aby orchestr co možná nejvíce
vystupoval na veřejnosti a aby muzikanti, kteří orchestrem projdou, byli důstojnými nositeli odkazu výborných a poctivých
amatérských hudebníků. A opravdu se to dařilo. Na jedné z prvních fotograﬁí ze soustředění na Sykovci, jsou vidět muzikanti, kteří pak po celý život hráli a hrají stále, a dokonce pět z nich
se hudbě věnovalo a věnuje jako učitelé hudby nebo profesionální hudebníci. Jsou to Jiří Mifek, Milan Novák, Ladislav Prudil, Miloslav Prudil a Bohuslav Jež. A ti ostatní z fotograﬁe byli

Zákonní zástupci si k zápisu přinesou:
·vyplněný tiskopis žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, ve které je dětským lékařem / lékařkou uvedeno
vyjádření ke zdravotním stavu a řádnému očkování dítěte (tato povinnost se netýká dítěte s povinným předškolním vzděláváním)
·doklad o trvalém bydlišti dítěte (potvrzení MěÚ)
·doklad totožnosti zákonného zástupce
·originál rodného listu dítěte
Žádost o přijetí je ke stažení na webových stránkách jednotlivých MŠ, případně k vyzvednutí v mateřských školách v termínu 25.– 29. dubna 2022.
Po předání žádosti a další dokumentace bude zákonnému
zástupci přiděleno registrační číslo a informace o dalším
postupu přijímacího řízení.
S případnými dotazy se lze obrátit na vedení jednotlivých
mateřských škol prostřednictvím těchto e-mailových
kontaktů:
MŠ Letovice, Komenského / info@msletovice.cz
MŠ Letovice, Čapkova / info@skolka-letovice.cz
MŠ Letovice, Třebětínská / info@mstrebetin.cz
MŠ Letovice, Tyršova / info@mstyrsova.cz

a jsou stále oporami mnoha orchestrů nejrůznějších žánrů.
Jsou to Jindřich Jež, Gustav Palán, Miloslav Žoužela, Alois Hor-

Taneční skupina VO CO GOU Letovice vás zve na

níček, Bohuslav Kalas, Zdeněk Dvořák, Radek Širůčka, Jaroslav

XII. NESOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU
MAŽORETEK LETOVICE

Kopecký, Pavel Dospiva, Zdeněk Skulínek, Ota Stránský, František Boček, Petr Nečas a Oldřich Mifek.
Tito mladí muzikanti z fotograﬁe tenkrát měli velké štěstí,
protože v osobě Petra Halamky získali výborného učitele, dirigenta a skvělého organizátora. Petr Halamka měl velkou schopnost nadchnout mladé lidi pro svoje hudební záměry a tak za
pár let po založení malého orchestru se tento rozrostl do nád-

neděle 29. května 2022
Masarykovo náměstí + fotbalové hřiště
AFK Letovice

herného hudebního tělesa, které si zaslouženě vydobylo přední místo mezi nejlepšími orchestry v ČR.
Pan Petr Halamka vedl orchestr 28 roků. Jeho náhlý odchod
4. 3. 2009 byl pro všechny bolestným překvapením. Za výchovu
mladých hudebníků, za založení Mládežnického dechového
orchestru LŠU Letovice s vysokou uměleckou úrovní a za propagaci města Letovice na republikové i evropské úrovni udělila Rada města Letovice panu Petru Halamkovi v roce 2017 čestné občanství města Letovice in memoriam.
PS: Další články o úspěších a historii VDO ZUŠ Letovice budou následovat každý měsíc v tomto zpravodaji.
Petr Křivinka, ředitel ZUŠ Letovice
a dirigent VDO ZUŠ Letovice

od 14.00 hodin průvod přes náměstí
od 14.30 hodin přehlídka mažoretek na fotbalovém hřišti
Po čtyřech letech se můžete těšit na průvod městem
a pódiová vystoupení na fotbalovém hřišti AFK Letovice.
Občerstvení zajištěno.
Bližší informace naleznete na
FB stránce MazoretkyVoCoGou nebo na www.mks-letovice.cz
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Napsali jste nám
Střípky z historie Letovic
V měsíci květnu si připomínáme ukončení II. světové války
v Evropě. Ještě před vypuknutím války docházelo v československém pohraničí ze strany Němců vůči českému obyvatelstvu k otevřenému nepřátelství. Československo muselo na základě Mnichovské dohody, uzavřené 30. září 1938 mezi Velkou
Británií, Francií, Itálií a Německem, postoupit Německu Sudety. Hitlerovské Německo požadavek odůvodňovalo ochranou
zájmů zde žijícího německy hovořícího obyvatelstva. Ze Sudet
prchali a byli vyháněni Češi a Židé. Opustilo je i na padesát tisíc
státních zaměstnanců. Hranice Sudet byla asi 1 km severně od
obce Rozhraní. Odtud přicházeli běženci. Někteří migranti ze
Sudet našli ubytování v Letovicích, jiní pokračovali do vnitrozemí. 15. března 1939 nacisté obsadili zbytek Československa.
Za jednotkami Wehrmachtu postupovaly oddíly Gestapa, které
zatýkaly „nepřátele říše“. Byl zřízen Protektorát Čechy a Morava. Obyvatelé na tomto území, kteří byli německé národnosti,
se stali německými státními příslušníky – říšskými občany,
dle zákona z r. 1935. Ostatní občané se stali státními příslušníky Protektorátu Čech a Moravy. Ten, kdo by uprchl, dopustil se
velezrady.
V Letovicích se oporou nacistické nadvlády stala německá
menšina, zejména úředníků v textilce Faber v Jindřichově.
Podporovali je návštěvami Němci ze Svitav, kteří již po záboru
Sudet byli říšskými Němci. Němci se nad ostatní povyšovali,
zdravili se „Heil Hitler“. Nevýhodný byl i kurz říšské marky ku
koruně 1:10.
Již od počátku okupace se v Letovicích našli odvážní lidé.
Byly zde ukryty zbraně vojáků, kteří je museli složit bez boje.
Socha prezidenta T. G. Masaryka byla skryta do dřevníku nynější radnice. Mnozí lidé se zapojili i do domácího odboje. Někteří za to zaplatili vězněním v koncentračních táborech nebo
smrtí.
Napadením Polska nacistickým Německem 1. září 1939 začal dosud největší konflikt, II. světová válka. 17. září překročily
polské hranice vojska Sovětského svazu. Polsko kapitulovalo
6. října.
Německo do poloviny roku 1940 obsadilo Dánsko, Norsko,
Belgii, Holandsko, Lucembursko a Francii. Za podpory Itálie
Adolf Hitler ovládal téměř celou Evropu a chystal se k vylodění
do Velké Británie. Začala válka o Británii. Následovaly boje
v Řecku, Jugoslávii, Africe a Středním východě. 22. června 1941
nacisté napadli Sovětský svaz a na konci listopadu 1941 stály
předsunuté jednotky 30 km od Moskvy. Blesková válka se
v zimních měsících zastavila a po porážce u Stalingradu v lednu 1943 a ofenzívě pod Moskvou Němci a jejich spojenci začali
ustupovat. 7. prosince 1941, přepadením americké námořní základny v Pearl Harboru Japonci, vstoupily do války Spojené státy americké. 6. června 1944 byla vyloděním spojeneckých vojsk
v Normandii otevřena na západě Evropy druhá fronta. Nezměrným úsilím spojenců za cenu mnoha obětí bylo dosaženo 8. května 1945 bezpodmínečné kapitulace Německa a 2. září 1945 kapitulace Japonska.
Jak probíhala II. světová válka v Letovicích? 1. září 1939 bylo
v Letovicích první zatýkání. Byli zatčeni i Albín a Arnošt Krejčí
za roznášení letáků. Albín byl po 6 týdnech výslechů a týrání
propuštěn domů zemřít. Po něm byla po válce nazvána čtvrť
v Letovicích. Zatčen byl učitel František Mrázek, dělníci z Faberovy továrny Ladislav Holek a František Konůpka a majitel
lihovaru Viktor Schwarz.
V roce 1940 byla v Letovicích založena česká fašistická organizace Vlajka. Židé museli být označeni žlutou hvězdou.
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I lidé z Letovicka se zapojili do zahraničního odboje. Po strastiplném útěku z republiky se někteří přes Polsko, Francii nebo
jižní cestou dostali do Velké Británie a vstoupili do armády.
Českoslovenští letci se stali příslušníky britských leteckých
perutí a vytvořili samostatné tři stíhací perutě a bombardovací
peruť. Zúčastnili se bitvy o Británii, náletů nad Německo, bojů
s ponorkami přesto, že v případě sestřelení a zajetí jim jako občanům protektorátu hrozila smrt za velezradu. Někteří vojáci
bojovali v severní Africe i na východní frontě v 1. československém armádním sboru.
V srpnu 1941 zabrali Němci Lamplotův hotel na koupališti
pro německou 10 – 15 letou mládež. Ti denně pochodovali v uniformách za zpěvu do měšťanské školy. Auta, povozy i lidé museli čekat, až Hitlerova mládež – Hitlerjugend přejde. 21. září
1941 ve 22.30 hodin ve sklepě hotelu vybuchla bomba. Nikdo
nebyl zraněn, členové Hitlerjugend byli v tu dobu mimo budovu. Do Letovic ještě téže noci přijelo Gestapo z Brna, hrozilo zastřelením všech protektorátních četníků a každého desátého
letovického občana. Zatklo a odvleklo do Kounicových kolejí
23 letovických občanů, převážně bývalých Sokolů. Účast na
atentátu jim nebyla prokázána, postupně byli propouštěni, poslední po třech měsících. Pravé atentátníky odhalilo náhodně
gestapo až v roce 1943 za pomoci konﬁdentů.
Továrny byly zčásti převedeny na zbrojní výrobu. Např. ve
Faberově továrně se vyráběly součásti do letadel.
V průběhu roku 1941 začali být letovičtí Židé stěhováni do
židovské čtvrti v Boskovicích. Ke 30. 10. 1941 bylo do Boskovic
přestěhováno 15 židovských osob z Letovic. Z Boskovic byli
transportem 15. 3. 1942 odvezeni spolu s dalšími Židy z Boskovicka do Brna, dále do Terezína a odtud do různých koncentračních táborů především v Polsku. Pouze jedna židovská žena koncentrák přežila.
V březnu 1942 byly zrekvírovány 3 zvony z farního kostela
a 3 zvony z kláštera pro válečné účely.
27. května 1942 byl v Praze proveden atentát na říšského
protektora Reinharda Heydricha, bylo vyhlášeno stanné právo. Za schvalování atentátu na základě udání byla popravena
21. června 1942 jednadvacetiletá letovická členka Sokola, Božena Brunclíková.
Od června 1942 byli na práci do Říše povoláváni občané od
18 do 25 let.
Hrdinství za války projevili příslušníci četnické stanice v Letovicích. Opakovaně zachránili některé obyvatele před zatčením, svedli vyšetřování na slepou kolej, ulehčili osud zatčeným,
zničili důkazní materiály, vyjednali s partyzány odložení akcí,
které mohly vést k represím.
V r. 1943 sílilo partyzánské hnutí. Partyzáni se skrývali v lesích mezi Drválovicemi, Kochovem a Kladorubami, zde měli
bunkry. Pomáhali jim lidé z těchto i dalších vesnic. Partyzáni
byli bohužel velmi neopatrní. V říjnu byli prozrazeni pomocí gestapem vyslaného agenta, který je vlákal do léčky. Partyzáni
byli zatčeni, odsouzeni a popraveni. Byly pozatýkány i osoby,
které partyzánům pomáhaly. Dnes toto připomíná památník
vlevo vedle silnice do Drválovic i pamětní desky na domech.
13. ledna 1945 přišlo do Letovic 28. ZbV Kommando (Zum besonderen Verwendung-Kommando), aby posílilo činnost tzv.
brněnských stíhacích protipartyzánských oddílů. Velitel komanda SS-Hauptsturmführer Herbert Kuka velel třem důstojníkům a asi pětatřiceti poddůstojníkům a mužům. K dispozici
měl rovněž síť konﬁdentů brněnského gestapa. Komando zabralo německou školu v Jindřichově a část objektu továrny
Faber. Při své ubikaci zřídili věznici, která brzy nepostačovala.
Proto bylo zřízeno druhé vězení v textilní továrně Persia.

Napsali jste nám
Z Letovic odvážela nákladní auta do Brna zmučené vyšetřované, ale i mrtvoly zavražděných osob. Letovickými věznicemi prošlo 189 zatčených, z nichž bylo 48 žen. Gestapákům jako
konﬁdenti sloužili 2 Rusové a 1 Lotyš. Bohužel se k těmto službám propůjčili i někteří čeští lidé, kteří udávali a zrazovali své
spoluobčany. 4. dubna 1945 byl zrušen Hitlerjugend, Lamplotův
hotel zabralo Gestapo a v suterénu zřídilo vězení.
25. dubna vybuchla u Letovic nálož pod jedoucím vlakem, vykolejila lokomotivu a vytrhla jednu kolejnici. Po železnici projíždělo mnoho vlaků, k Brnu s válečným materiálem, od Brna
pak vlaky sanitní se zařízením brněnských továren, s vězni
a utíkajícími civilisty.
Ve dnech 7. a 8. května se valil na západ nejsilnější proud německé armády. Vojáci na trase ústupu ničili nepojízdnou nebo
přebytečnou techniku. Ustupující vojska byla stále dobře organizovaná a případný odpor nebo nepřátelské chování by se
setkalo s tvrdým postihem. Platil zákaz nočního vycházení.
7. května 1945 vojenská hlídka přistihla večer ve 21 hodin venku na Podlesí chlapce. Měl u sebe nefunkční starý revolver. Bez
milosti byl zastřelen. Před budovou radnice a obecné školy
ustupující německá armáda nechala auta s nákladem výbušnin. Čeští policisté a někteří občané, aby se nestalo nějaké neštěstí, výbušniny chtěli odklidit do obecního dvora. Když si toho Němci všimli, začali po nich střílet.
Proslýchalo se, že gestapáci některé vězně v Letovicích popravovali. Na konci války byla obava, aby věznění nešťastníci
nebyli v poslední chvíli usmrceni. Továrník Miloš Červinka
a strážmistr Němeček se vydali jednat s SS-Hauptsturmführerem Kukou o jejich propuštění. Kuka to přislíbil, ale podmínil
to veřejným projevem na náměstí. Skutečně bylo propuštěno
15 mužů a 3 ženy. 9. května odpoledne podnapilý Kuka v projevu na náměstí vyzval k pořádku, povolil vyvěšování československých vlajek, pohrozil, že kdo vyvěsí vlajku SSSR, bude zastřelen. Řekl, že v Letovicích nebyla prolita kapka krve. Poté
s vojáky odjel.
Dne 8. května 1945 byla oﬁciálně podepsána bezpodmínečná
kapitulace veškerých německých vojsk na všech frontách a tím
prakticky skončila 2. světová válka v Evropě. 9. května pozdě
večer přijeli do Letovic první vojáci Rudé armády. Byli to zprvu
vojáci na koních a s povozy. Letovicemi 10. května projela i část
motorizované techniky. 11. května Letovicemi prošli i českoslovenští vojáci 1. armádního sboru, které konec války zastihl
nad Boskovicemi.
Radostný čas nově nabyté svobody měl i smutné stránky.
Kukova prolhanost se tragicky projevila dne 9. května 1945.
Toho dne nastartoval nákladní vůz na koupališti číšník hotelu
Zdeněk Zvěřina. V něm nastražená bomba rozmetala vůz a mladého člověka zabila. Detonace poničila koupaliště i hotel Lamplota. V Brněnské ulici spáchal německý tkalcovský mistr, jeho
manželka a 3 dcery, ze strachu z odvety, na půdě svého domu
sebevraždu oběšením. 12. a 15. května byly za koupalištěm nalezeny hromadné hroby vlastenců, devatenácti mužů a žen, kteří za pomoc partyzánům byli krutě mučeni Kukovým komandem, museli si vykopat hroby a pak byli zastřeleni. Další osoba
byla nalezena v odpadcích u penzionu. Zajištění Němci museli popravené přenést na letovický hřbitov. Pozůstalí si odvezli
svoje mrtvé k uložení do hrobů ve svých obcích. Ostatní byli
pohřbeni za kostelem sv. Prokopa. 16. května přijeli na náměstí
partyzáni se svým velitelem kapitánem Jurajem. Ten řekl, že
uspořádají odpoledne menší oslavu a občané se jí mají zúčastnit. Odpoledne Jurajovi partyzáni přivedli 3 Němce, které obvinili jako konﬁdenty Gestapa. Byli bez soudu popraveni oběšením z mostu na náměstí.

Na události se jistě projevilo rozhořčení z nálezu hrobů popravených u koupaliště, ale pravděpodobně i povaha a krutost
některých aktérů, kteří se na poslední chvíli chtěli ukázat jako
partyzáni. I tito popravení byli pohřbeni za kostelem sv. Prokopa. 7. října 1945 byl u hromadných hrobů umučených, nad koupalištěm vztyčen a posvěcen kříž. Na památku umučených
v Letovicích byl po válce u koupaliště postaven památník. V devadesátých letech byly k pomníku doplněny desky se jmény
občanů, kteří za války zahynuli – byli popraveni nebo padli na
frontách.
Náš národ, chce-li si zachovat čest a úctu k sobě samému,
nikdy nesmí zapomenout na hrdinství těch, kteří vybojovali vítězství, na hrdinství svých spoluobčanů, které prokázali, když
vzdorovali násilí v zahraničí i doma, bojovali za svoji vlast, za
naši současnost. Mnozí obětovali i hodnotu nejvyšší – svůj život.
Právě v tom i v dnešní době spočívá poselství májových dnů
roku 1945.

Ustupující německá armáda

Za kostelem sv. Prokopa byl
pohřbeným umučeným obětem
zbudován památník. V 90. letech
byl pomník nahrazen novým.

Zdeněk Zvěřina, číšník
hotelu, který zahynul
při výbuchu automobilu
9. května 1945

Bohuslav Kuda, foto: vlastní archiv
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Napsali jste nám
Protiodbojová činnost nacistického
bezpečnostního aparátu v Letovicích
v závěrečném období 2. světové války
V loňském květnovém čísle Letovického zpravodaje jste si
mohli přečíst článek historika Mgr. Matěje Otta o událostech
v Letovicích těsně po skončení 2. světové války, kdy došlo k násilnostem na zajatých Němcích. Ponechme nyní stranou, zda
šlo o oprávněný akt odplaty za zločiny spáchané německými
okupanty během šesti let okupace naší vlasti, nebo neomluvitelný akt svévolného násilí v době, kdy už válka byla skončena
a o vině a trestu těchto lidí měl rozhodnout řádný soud. Letos
bychom se chtěli zaměřit na události v našem městě, které se
udály zhruba v posledních pěti měsících války a zcela jistě
měly také vliv na poválečné události v Letovicích, které byly
zmíněny v loňském květnovém zpravodaji.
Prakticky hned po zániku Mnichovskou dohodou okleštěného zbytku Československa a zřízení Protektorátu Čechy a Morava 16. března 1939 se začal na našem území formovat odboj proti německým okupantům. Tyto odbojové snahy byly samozřejmě okupanty nemilosrdně potírány, nicméně odbojové hnutí
postupně sílilo s tím, jak se do něj zapojovali jak místní obyvatelé, parašutisté vyslaní exilovou vládou z Velké Británie, tak
i uprchlí váleční zajatci a lidé uprchlí z nasazení na nucených
pracích. V druhé polovině války pak také přibyly parašutistické
výsadky vyslané ze Sovětského svazu, které se staly zárodky
partyzánských skupin. Šlo zejména o skupiny Jermak a Dr. Miroslav Tyrš, které operovaly v prostoru Českomoravské a Drahanské vrchoviny a tedy i v okolí Letovic. Na začátku roku 1945
k nim pak přibyly další výsadky vyslané sovětským velením.
Přímo v Letovicích byla pro boj s odbojovými skupinami, které se v okolí vyskytovaly, umístěna rota SS policejního pluku
21 z Brna čítající 47 příslušníků. Z těchto jednotek byly vytvářeny stíhací oddíly, tzv. jagdkomanda, které měly za cíl likvidaci partyzánských skupin. Tyto jednotky se mimo jiné opíraly
i o pomoc konﬁdentů z řad místního obyvatelstva a také v roli
provokatérů používaly zajaté sovětské vojáky a partyzány.
V případě zajatých sovětských vojáků a partyzánů se jednalo
o několik lidí, kteří se snažili zachránit si život a proto svolili
ke spolupráci s nacistickými bezpečnostními složkami. Přesto se odbojovou činnost i přes dílčí úspěchy nepodařilo zcela
potlačit, naopak s blížícím se koncem války docházelo k jejímu zintenzivnění. Proto pro posílení stávajících způsobů boje
s odbojovými skupinami začali okupanti v druhé polovině roku 1944 zřizovat tzv. komanda zvláštního určení – Zum besondere Verwendung = ZbV Kommando. Hlavním úkolem těchto
komand byl boj s partyzánskými skupinami a jejich podporovateli z řad místního obyvatelstva. Přímo v Letovicích působilo
od poloviny ledna 1945 do 8. května téhož roku ZbV – Kommando 28. Velitelem tohoto komanda byl SS-Hauptsturmführer
kriminální komisař Herbert Kuka, jeho zástupcem pak byl SSOberscharführer Fritz Neumann. Komando bylo tvořeno až 85
příslušníky a na jeho činnosti se podílelo i několik žen. Do tohoto počtu jsou zahrnuti i příslušníci komanda vykonávající
funkci telefonistky, tlumočnice, kuchaře, řidiče a další funkce
potřebné pro činnost jednotky tohoto druhu. Zahrnuje také
i konﬁdenty z řad místního obyvatelstva.
Jednalo se o jednotku s bohatými zkušenostmi v boji proti
odbojářům. Než byla tato jednotka nasazena v Letovicích, nemalá část jejích členů působila při potírání odboje na území
Francie a Sovětského svazu. Zpočátku komando sídlilo v budově německé školy a v budově patřící ﬁrmě Faber (pozdější
podnik Tylex) v městské části Jindřichov.
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Hotel Lamplota
Později se přesunulo do objektu hotelu Lamplota za koupalištěm. Komando působilo v širokém okolí Letovic, jeho činnost
probíhala nejen na území dnešního okresu Blansko, ale zasahovala i na území dnešních okresů Žďár nad Sázavou, Svitavy
a Prostějov. Při své činnosti působilo buď samostatně, nebo ve
spolupráci s příslušníky letovického jagdkomanda, případně
i brněnským gestapem. Dále pak také spolupracovalo s protektorátním četnictvem, kde však spolupráce vázla na neochotě
drtivé většiny četníků se nějak aktivně angažovat v práci pro
okupační moc. Je například znám případ, kdy četníci, kteří
eskortovali komandem zadržené občany k výslechu do Brna,
umožnili během cesty eskortovaným osobám domluvit se na
jednotné výpovědi. Tím pádem nebylo možno zadrženým prokázat vědomou spolupráci s partyzány a tito byli po několika
dnech propuštěni. Případů s takto šťastným koncem však bylo
minimum.
Komando při svých akcích zatklo desítky lidí podezřelých
z podpory odbojářů, nebo partyzánských skupin a zatýkalo i rodinné příslušníky těchto osob. V několika případech se mu podařilo zajmout přímo příslušníky partyzánských skupin, z nichž
některé pak použilo jako provokatéry při svých dalších akcích,
jak už bylo uvedeno. Další partyzáni byli zabiti přímo při přestřelkách s členy komanda, kteří byli kvalitně vyzbrojeni nejen
běžnými pěchotními zbraněmi, ale při akcích používali i pancéřové pěsti, například při akci ve Skaličce proti domu, v kterém byli ukryti partyzáni. Zadržené osoby byly podrobovány
výslechům mnohdy i za použití mučení. Jako vězení byly užívány sklepní prostory přímo v objektu hotelu Lamplota, ale vězni byli umístěni i v jiných objektech v Letovicích. Tam se na jejich střežení někdy podíleli i čeští četníci, kteří se snažili vězňům alespoň v rámci svých skromných možností ulehčit jejich úděl, například předáváním vzkazů, dodávkami balíčků
s jídlem a podobně.
Po výsleších pak byli zadržení lidé odesíláni do Brna, kde
byli dále vyslýcháni a kde se potom rozhodlo o jejich dalším
osudu. Jak už bylo uvedeno, v naprosto ojedinělých případech
byli propuštěni, případně někteří byli vězněni v Kounicových
kolejích až do konce války. Mnohem častěji však byli posíláni
do koncentračního tábora Mauthausen, kde byli popraveni v plynových komorách a zde po nich končí veškerá stopa, nebo byli
popraveni přímo v Kounicových kolejích (například Milan Genserek, velitel partyzánské skupiny Třetí čs. úderná rota generála Luži). V době, kdy už probíhaly boje v okolí Brna a o město samotné, zadržení odbojáři byli popravováni přímo v Letovicích. Celkem členové letovického ZbV 28 při své necelé čtyři
měsíce trvající činnosti uvěznili nejméně 189 osob a dalších
minimálně 20 osob popravili. Desítky zadržených předali brněnskému gestapu. Několik zadržených propustili před svým
odjezdem z Letovic. Přesný počet obětí činnosti komanda není dodnes přes veškerá pátrání znám.

Napsali jste nám
Nabídka květnové hvězdné oblohy

Zmatený ústup německé armády – květen 1945
Jak se válka chýlila ke konci, byli postupně postradatelní členové komanda odesíláni na západ. Spolu s posledními opustil
Letovice 8. 5. 1945 velitel komanda, který těsně před odjezdem
před shromážděnými občany Letovic prohlásil, že při činnosti
jeho komanda nebyla prolita krev českých lidí. O lživosti tohoto tvrzení se mohli občané města přesvědčit v následujících
dnech, kdy došlo k objevení hrobů popravených u koupaliště
a začaly se objevovat i další poznatky o činnosti této jednotky.
Další osudy členů komanda jsou různé a v mnoha případech
dodnes nevyjasněné. Ihned po skončení války bylo zahájeno
pátrání po příslušnících komanda a jejich pomocnících. Podařilo se dohledat a zatknout některé členy komanda a tito pak
byli po válce souzeni Mimořádným lidovým soudem v Brně.
Většinu příslušníků této jednotky se však přes veškeré úsilí
nepodařilo vypátrat a to platí i o osobě velitele komanda. Poválečné výpovědi zatčených příslušníků ZbV 28 týkající se jejich
velitele po odjezdu z Letovic se různí, takže jeho osud je dodnes neznámý.
Jak je z tohoto článku zřejmé, celkový počet obětí činnosti
ZbV 28 je mnohem větší, než je uvedeno na památníku u koupaliště, kde si každoročně připomínáme oběti 2. světové války
z řad obyvatel našeho města. Nikdy bychom na tyto oběti neměli zapomenout a současně je naší povinností snažit se o to,
aby se něco podobného už nikdy neopakovalo.
Ještě malý dovětek. Na informační tabuli u Památníku umučených u koupaliště je nepřesnost převzatá z kroniky města,
kdy u velitele ZbV 28 Herberta Kuky je uvedena hodnost Hauptman, což je chyba. Toto je armádní hodnost, zatímco veškerý
nacistický bezpečnostní aparát byl součástí SS, užíval proto
hodnosti SS odlišné od armádních hodností a správně tedy má
být uvedena hodnost SS-Hauptsturmführer.
Aleš Havránek, Mgr. Matěj Ott

Sportovní klub Nýrov vás zve na

Pochod Halasovým
Kunštátskem
sobota 21. května 2022, start 7 –11 hodin
kde: Výletiště Nýrov
kategorie: 7 km, 15 km, 25 km, 42 km
e-mail: pochod-hk@seznam.cz, tel.: 602 160 684
web: www.sportovniklubnyrov.cz

Každého z nás potěší rozkvetlá květnová příroda s voňavým
ovzduším i sluneční svit a k tomu delší dny. Je možné, že by se
květnová hvězdná obloha mohla svým množstvím hvězd srovnat s kvetoucími loukami a stráněmi. Protože prožíváme jaro,
vévodí na obloze krásná jarní souhvězdí. Když pozorujeme oblohu nad jižním bodem, tak nás zaujme souhvězdí Poháru, Havrana, Vah, Panny až k Vlasům Bereniky a Pastýře. Když jsme
poznali souhvězdí Lva, tak nás jistě zaujme sousední souhvězdí Panny, ležící od Lva vlevo. Souhvězdí Panny (Virgo) je dost
rozsáhlé, patří do zvířetníkových souhvězdí. Snadno nalezneme nejjasnější hvězdu souhvězdí Panny, nazvanou Spica (česky klas). Jde o zákrytovou proměnnou hvězdu s jasností 1 mag
a vzdáleností 262 ly. Svou jasnost mění v rozmezí 4 dnů. Velmi
důležitým objektem souhvězdí je tzv. „kupa galaxií v Panně“,
kde počet galaxií se odhaduje na 2 500. Jedná se o spirální galaxie podobné naší galaxii. Nalézá se v severní části souhvězdí. Astronomové tuto kupu nazývají „Říše galaxií“. V souhvězdí
Panny je možné nalézt jasnou mlhovinu s označením M 104.
Významnou zajímavostí je zde také tzv. „podzimní bod“. Nalézá se mezi hvězdami Alaraph a Arich. V tomto bodě se Slunce
nachází 23. září při podzimní rovnodennosti. Tehdy končí léto
a začíná podzim. Tradičně platí, že se také k souhvězdí Panny
váže několik bájí. Od starých Římanů pochází báje, ze které se
dozvíme, že souhvězdí představovalo bohyni spravedlnosti Dike čili Astraeu. V době zlatého věku, dokud byli lidé dobří, žila
tato bohyně na zemi mezi lidmi a ráda se s nimi stýkala. V době
železného věku, kdy lidé zhrubli, opustila zemi zbrocenou krví
a odešla navždy mezi hvězdy. Staří Řekové zase Pannu považovali za bohyni úrody, která drží v levé ruce klas jako symbol
letní úrody. Právě zde nalezneme hvězdu Spicu.
Dále přijmeme pozdrav od květnového Slunce. Jeho denní
oblouk bude zase o něco delší, bude o něco výše než světový
rovník. Sluneční azimut vzroste ze 115° na 127° (o 12°). Den se
během května prodlouží o 1 h 20 min. Do znamení Blíženců
Slunce vstupuje dne 21. 5. ve 3:23 h SELČ.
Při pozorování Měsíce platí tyto údaje: měsíční fáze začínají
první čtvrtí 9. 5. ve 2:00 h, pak následuje úplněk 16. 5. v 6:00 h,
poslední čtvrt 22. 5. ve 21:00 h a nov 30. 5. ve 14:00 h. Měsíční
odzemí nastane 5. 5. v 15:00 h (405 317 km) a přízemí nastane
17. 5. v 17:00 h (360 285 km).
Pro polohy planet na obloze platí, že Merkur bude možné krátce pozorovat počátkem května nízko nad severozápadním obzorem. Venuši (v Kozorohu) najdeme jako Jitřenku ráno nízko
nad východním obzorem. Tam se také nalézá Mars spolu s Jupiterem a Saturnem ve značné blízkosti. Planety Uran a Neptun
nelze v květnu pozorovat.
Významnou událostí na obloze bude úplné zatmění Měsíce
dne 16. 5., u nás bude viditelné jako částečné. Pozorování tohoto zatmění bude omezené, protože Měsíc u nás zapadá v 5:15 h.,
asi 15 minut před začátkem úplného zatmění. Střed zatmění nastane v 6:12 h. Důležitý úkaz na obloze proběhne 25. 5. ve 4:00 h,
kdy Měsíc bude v blízkosti těsného seskupení Marsu a Jupiteru ráno nad východním obzorem. Konjunkce Měsíce
s Venuší proběhne 27. 5. ve
4:00 h. Dne 6. 5. proběhne
maximum meteorického
roje Akvarid. Časové údaje
jsou uvedeny v platném
SELČ.
Dr. Jaroslav Chloupek
Souhvězdí Panny
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Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...
Jaro v lázních Slatinice

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

v úterý 10. května 2022 pořádá

Plavání v aquaparku Kuřim
Odjezd: 14.00 – Pražská / 14.05 – náměstí
14.10 – bytovky / 14.15 – Tylex
Začátek v 15.30 hodin, možnost večeře v areálu aquaparku.

v úterý 24. května 2022 pořádá

Plavání v lázních Boskovice
Odjezd: 13.10 – Pražská / 13.15 – náměstí
13.20 – bytovky / 13.25 – Tylex
Začátek ve 14.00 hodin, možnost občerstvení v cukrárně.

Letošní poslední březnový týden strávili členové Nového
sdružení ZP v Letovicích v lázních Slatinice. Vyjeli jsme za krásného slunečného počasí, měli jsme objednanou procházku
s průvodcem na náměstí v Olomouci kolem morového sloupu,
radnice a s připomenutím okolních památek.
Do lázní Slatinice jsme přijeli na oběd. Pracovnice recepce
a vedení lázeňského domu Balnea nás přivítaly malým přípitkem jako dávné přátele. Balnea je moderní budova na nejvyšším místě obce. Pokoje jsou převážně dvoulůžkové, s vlastním
sociálním zařízením, televizí, ledničkou a balkonem. Celý hotel je bezbariérový, v přízemí je recepce, jídelna, lékaři a některé procedury, v suterénu je bazén, vířivka a vanové koupele.
Lázně Slatinice mají sirné minerální vody z vlastních vrtů, koupele v těchto vodách mají příznivé účinky na léčbu pohybového ústrojí, kožních a onkologických onemocnění. Měli jsme nasmlouvaný pobyt na šest dní s velmi příznivou mimosezónní
cenou. Užívali jsme si zdejší výbornou kuchyni, nezvyklý předkrm před večeří byl vždy ukázkou zdravé výživy. Chodili jsme
na krátké procházky po okolí, měli jsme společnou vycházku
obcí s paní Ing. Janou Tomečkovou. Výborná byla vycházka na
Malý Kosíř. Ve Slatinicích je muzeum malíře Zdeňka Buriana,
muzeum historických automobilů, kostel a nově opravená fara.
Celé sobotní odpoledne jsme byli hosty na otevření letošní
lázeňské sezóny, v parku u lázeňského domu Morava bylo posezení se stánky a občerstvením. Vrcholem byl příjezd pana
Obra z Čech pod Kosířem s dostavníkem, kufry a hosty v historických kostýmech, následovalo slavnostní předávání věnců
a dárků, zábava pro všechny hosty a hlavně děti. Jeden večer
jsme si užili s melodiemi Waldemara Matušky a další dva nám
zahrál náš oblíbený Jirka Mifek. Setkávali jsme se i s ostatními
hosty lázní, pěkně jsme si popovídali, zazpívali, navázali nová
přátelství. Po dlouhé době zákazů jsme si všeho i více vážili.
Bylo nám zde velmi dobře, všichni se o nás vzorně starali, děkujeme za to kolektivu lázeňského domu Balnea vedenému
Ing. Radkou Pazderovou a Ing. Tomášem Hrazdilem. Ozdravný
pobyt v lázních Slatinice přispěl ke zlepšení našeho fyzického
i duševního zdraví. Sjednaný máme další termín pobytu ke konci března 2023.
Cestou zpět jsme se zastavili v Olomouci na komentované
prohlídce katedrály sv. Václava, která má nezvyklé tři novogotické věže, ve zvonici je největší zvon v republice sv. Václav.
Děkujeme městu Letovice za schválení dotace pro naše
sdružení, použili jsme ji částečně i na tento pobyt. Za výborné
služby během obou cest a spolehlivé řidiče děkujeme ﬁrmě
Dopaz.
Za Nové sdružení ZP v Letovicích
Ing. Jaroslava Konůpková, foto Ing. Oldřich Kos
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Přihlášky u paní Konůpkové na telefonu 732 601 072.

Městský klub důchodců
květen 2022
4. 5. – středa

Zájezd – Dolní Kounice
Odjezd autobusem v 8.00 hodin z náměstí Letovice.

11. 5. – středa – 14.00 hodin

Oslava ke „Dni matek“
Spojená s tombolou. MKD Tyršova ulice.

18. 5. – středa – 14.00 hodin

Beseda o Praze – 2. část
S panem Bohuslavem Kudou. MKD Tyršova ulice.

25. 5. – středa – 14.00 hodin

Koncert pro radost
Hraje profesor Miloš Schnierer. MKD Tyršova ulice.

červen 2022
1. 6. – středa

Výlet – Česká Třebová
Návštěva chaloupky Maxe Švabinského.
Odjezd vlakem v 8.03 hodin z nádraží Letovice.
Všem našim členům a příznivcům přejeme
hezké prožití léta a těšíme se na další setkávání
v září 2022 v MKD Tyršova ulice.
Srdečně přivítáme nové členy.

Pivní slavnosti
Zámecká restaurace Letovice
Pátek 13. května 2022 od 16.00 hodin

René z moštárny
Sobota 14. května 2022 od 11.00 hodin

DJ Roman „RONNY“
(15 druhů točeného piva, selátko, klobásy, pizza)
Vstupné: 179 Kč / oba dny, 99 Kč / jeden den

Předprodej: Restaurace Karlov,
Zámecká restaurace Letovice a TIC Letovice.

Letovická drbna
Na slovíčko nejen o volejbalu
s Milanem Reitschmiedem
Volejbal v Letovicích má téměř stoletou tradici a jeho historie sahá až k roku
1927. Během let se díky talentu a nasazení hráčů a často obětavé práci trenérů
dostal oddíl letovického volejbalu na vysokou úroveň a poslal do světa nejednoho špičkového hráče. U příležitosti oslav
100 let českého volejbalu byli na sklonku
loňského roku oceněni i trenéři a funkcionáři z Letovic: Karel Nečas, Jiří Hejl,
Lubomír Řehoř a Milan Reitschmied. Právě s posledním jmenovaným jsme si povídali o tom, co ho k tomuto sportu přivedlo, jak vnímá volejbal z pozice hráče i trenéra a jak se mu pracuje s mladými volejbalovými talenty.
Jaké byly vaše sportovní začátky? Přivedl vás k volejbalu někdo z rodiny?
Moje sportovní začátky hodně ovlivnilo prostředí, ve kterém jsem vyrůstal. Bylo to tehdy nově vybudované letovické
sídliště Albína Krejčího se spoustou podobně starých dětí, se
kterými jsme neustále vymýšleli nejrůznější aktivity a soutěže. Dnes to zní neuvěřitelně, ale dokázali jsme soutěžit, např.
ve sprintu kol, v ploché dráze kol, ve vytrvalostním běhu, v kuličkách, v roztahované. Hodně jsme hráli samozřejmě fotbal,
rugby a pozemní hokej a velice oblíbené bylo také odbíjení míče přes klepač koberců.
S organizovaným volejbalem jsem začínal vlastně nadvakrát. Jelikož se mi napoprvé zdál velice těžký, zkusil jsem krátce trénovat fotbal a tenis. To ale také nebylo ono, a tak jsem se
naštěstí opět ocitnul na tréninku volejbalu a zůstal mu věrný
až dodnes.
Když se ohlédnete zpátky, na kterého trenéra nejraději vzpomínáte?
Nejvíce mě ovlivnil můj první trenér – Ing. Miroslav Vacula.
Naučil mě první volejbalové krůčky, udělal ze mě nahrávače
a hlavně ve mně probudil lásku k tomuto sportu. Dodnes jsem
mu za vše vděčný a je mi líto, že už není mezi námi. Rád bych
ještě zmínil dva trenéry, kteří posunuli moje volejbalové dovednosti o velký kus dále. A to výše uvedený Karel Nečas a můj
„vojenský“ trenér RNDr. Michal Lehnert.
Vy osobně se můžete pyšnit hned několika přídomky. Jste
hráč a trenér II. ligy – 2× vítěz, dvojnásobný vicemistr ČR superveteránů, trenér mládeže a dlouholetý funkcionář Sokola
Letovice. Co z toho je vám nejbližší, pokud se to dá takto říct?
To je těžká otázka – nejbližší je mi asi role hráče, tam se cítím nejlépe. Nejvíce si ale cením toho, že jsme v letech 2001 až
2003 dvakrát vyhráli II. NL a já u toho byl jako hráč i trenér zároveň.
Kolik trenérů a družstev má v současné době letovický oddíl
a jaké soutěže hrají? Účastníte se i mezinárodních soutěží?
Volejbalový oddíl je v současnosti největším sportovním oddílem a zaměřuje se především na mládež. V mládežnických
kategoriích, jako je minivolejbal, žákyně, žáci, kadeti, kadetky
a juniorky působí 12 trenérů. Všichni mladí volejbalisté porovnávají své dovednosti v krajských soutěžích pořádaných KVS
JmK. V dospělých kategoriích máme v soutěži jenom muže,

kteří hrají II. NL. Z dospělých se na amatérské úrovni schází smíšené družstvo mužů a žen, které sice nedosahuje ligové úrovně, ale na všech hráčích je vidět, že mají volejbal velmi rádi.
Není tajemstvím, že letovický volejbal je líhní velmi úspěšných sportovců. Mimo jiné se na volejbalovém hřišti prosadil
například Matěj Šmídl, Jakub Dvořák či David Janků. Jak z pohledu trenéra celkově hodnotíte éru volejbalu v Letovicích?
Volejbalový oddíl je bezesporu v tomto ohledu nejúspěšnějším
oddílem v Letovicích. Jmenovaní odchovanci jsou pouze špičkou ledovce vynikajících sportovců – volejbalistů, které vyprodukoval náš oddíl a tento trend pořád trvá. Za posledních pět
let přestoupila do ligových týmů další celá šestka vynikajících
talentů – Provazník, Toman, Lamač, Bušek, Šterc, Řehoř.
Krásným posláním je jistě i koučování mladých hráčů. Jaký
je v dnešní době, kdy děti tráví čas převážně doma s mobilem,
zájem o sport jako takový?
Myslím si, že velkou roli v tom, zda bude dítě sportovat či nikoliv, hrají rodiče a trenéři. Pokud rodič správně motivuje své
dítě (někdy je třeba i trochu ho nutit) a trenér své svěřence umí
nadchnout a získat si jejich respekt, pak se dá bojovat s ostatními lákadly dnešní doby.
Děkuji za rozhovor a přeji vám spoustu úspěchů nejen na
poli sportovním.
Daniela Klusáková

Sport
Město Letovice
zajistilo pro občany Letovic a místních částí

PLAVÁNÍ
v Městských lázních Boskovice

Pronájem lázní je pro město Letovice každou sobotu

od 8. ledna do 28. května 2022
vždy od 13.30 do 15.00 hodin.
Doprava vlastní, vstupenkou do areálu je průkaz
totožnosti alespoň jednoho člena rodiny.
Na základě usnesení vlády ČR je návštěvník lázní
povinen se řídit platnými opatřeními, která jsou
uvedena na internetových stránkách lázní.
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Sport

Zdravotnictví

AFK Letovice
Jaro je v plném proudu a s ním i fotbalová sezóna. Všechny naše týmy bojují každý víkend
o body do tabulky.
Tým mužů těsně před koncem přestupového období doplnil
navrátilec Lukáš Jurka z týmu Svitav. Po zranění se vrátil i Karel Stehlík. Přejeme mnoho úspěchů a pevné zdraví. Zároveň
si všichni přejeme, aby přišly i sportovní výsledky. Start do jarní části se úplně nevydařil. Stále věříme, že zlepšení nastane.
Do našeho areálu se konečně povedlo nainstalovat dětské
hřiště. Zveme tímto všechny maminky a tatínky na fotbal, kde
jejich děti mohou využít hřiště. Děkuji všem, kteří se podíleli
a pomohli hřiště vybudovat.
Na závěr bych vás chtěl rád pozvat do našeho areálu na kulturní akci. V neděli 29. 5. 2022 se totiž uskuteční tradiční přehlídka mažoretek. Všichni jste zváni a těším se.
Aktuální výsledky a informace najdete na našem Facebooku a tradiční pozvánky na utkání se k vám dostanou buď formou rozhlasu, nebo přes tradiční plakáty.
Těším se na setkání na fotbale! Buďte s námi.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

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

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

1. 5. MUDr. Ševčík Štěpán

Svitávka, Hybešova 197

7. 5. MUDr. Ševčíková Radomíra Poliklinika Blansko, Sadová 33
8. 5. MDDr. Šméralová Kristýna
14. 5. MUDr. Štrajtová Jana

516 471 210
516 488 454

Boskovice, Lidická 8

731 074 479

Černá Hora, Zdrav. středisko

608 220 806

15. 5. MUDr. Šumberová Ludmila Lysice, Komenského 429

516 472 227

21. 5. MUDr. Švendová Zdena

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

22. 5. MUDr. Tomášková Barbora

Blansko, Pražská 1b

734 177 800

28. 5. MDDr. Trubáčková Pavlína

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

29. 5. MDDr. Veselý Petr

Letovice, Masarykovo nám. 162/38 792 325 591

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

ve dnech 14. a 15. května 2022

od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337

18. ROČNÍK
V MÍČOVÉM SEDMIBOJI
DVOJIC

Petr Švancara

Místo: Sportovní hala Letovice

Zahájení: 14. května 2022 v 8.00 hodin
Soutěží: dvoučlenná družstva
Startovné: 600 Kč za dvojici

Pořadí disciplín:
Sobota 14. 5. – stolní tenis, nohejbal, volejbal, basketbal
Neděle 15. 5. – tenis, kopaná, házená

svatební fotografie, fotoslužby
www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869
LIKVIDACE PAŘEZŮ
POMOCÍ PAŘEZOVÉ FRÉZY
603 324 541
parezy.koudelka@seznam.cz

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

Přihlášky do 8. května 2022
Vlastimil Šimák / 776 890 885 / vlastik.simak@seznam.cz

Centrum sociálních služeb města Letovice,
příspěvková organizace

HLEDÁ
na nepravidelnou výpomoc uklízečku,
která by nám pomohla překlenout nemoci
našich kmenových zaměstnankyň.
Podrobnější informace podá paní Šustrová
na telefonním čísle 516 481 255 nebo 608 985 802.

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
28. 4. 2022 č. 5 / 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. 6/ 2022 bude 12. 5. 2022. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Inzerce

PentaCo
s.r.o.
Firma Pentaco spol. s r. o. v Boskovicích
hledá nového kolegu do týmu na pozici

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

Pro pozici nabízíme
Nástupní plat na první 3 měsíce = 25 000 Kč
Práci v mladém kolektivu
Dotované stravování
Pracovní doba od pondělí do pátku
Dobrá fyzická kondice podmínkou
-

Kontakt
Jan Lipták, telefon: 604 431 706
e-mail: liptak@pentaco.cz
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Kulturní přehled

Propozice hlavního závodu:
5.30 –7.30 – sraz, prezentace,
losování míst
7.30 –10.00 – 1. poločas
10.00 –11.00 – přestávka – občerstvení,
změna stanoviště
11.00 –13.30 – 2. poločas závodu
14.00 –15.00 – vyhlášení výsledků
Začátek závodu pro děti:
8.00 – sraz, prezentace, losování míst

Možná rezervace závodníků:
omezený počet míst, rezervace na
e-mail: mrsmoletovice@gmail.com
termín ukončení elektronické rezervace
18. 5. 2022, dříve v případě naplnění
kapacit závodních míst.

Způsob lovu:
na 1 prut – plavaná, položená, feader
s jedním návazcem a háčkem
bez protihrotu.
Chytá se dle BPVRP MRS s možností
ponechání 1 ks ušlechtilé ryby (kapr,
amur). Zakrmení před závody max. 5 kg
krmení na závodníka. Možnost krmení
15 min. před závodem. Během závodu
je možné měnit způsob lovu.
Bodování:
kapr, amur, lín, candát, štika…1 cm = 1 bod
ostatní ryba ...1 kus = 1 bod

TENTO PROJEKT JE
SPOLUFINANCOVÁN
MĚSTEM
VELKÉ OPATOVICE

Každý účastník závodu musí mít platnou povolenku k rybolovu na revír Svitava 5A (možnost dokoupení hostovské povolenky na místě)

Soutěží se o pohár MRS p.s. MO Letovice, hlavní výhru 3 000 Kč pro vítěze a další hodnotné ceny.
Startovné: dospělí 350 Kč, děti 100 Kč. Děti z rybářského kroužku ZDARMA.
Pro všechny bude připraveno bohaté občerstvení z udírny a grilované makrely. V dopoledních hodinách prodej živých pstruhů.
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Více informací na: www.kapelaasitak.webnode.cz

