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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v měsíci říjnu se podařila zrealizovat oprava komunikace mezi
Zboňkem a vlakovou zastávkou. Velice výhodně nakupujeme
technologii frézování od ﬁrmy, která opravuje státní silnici. Pomocí této technologie opravená komunikace slouží nadmíru
dobře především cyklistům. Touto opravou došlo konečně k důstojnému, a hlavně za každého počasí sjízdnému, propojení
cyklostezky, která doteď končila právě vlakovou zastávkou, se
Zboňkem. Odtud se dá plynule navázat na cyklostezku do Svitávky a pak pokračovat až do Boskovic.
Napodruhé se povedlo vysoutěžit komunikační propoj ve
Žlíbku. Nově vybudované veřejné osvětlení a asfaltový povrch
bude pro občany, kteří velice hojně tuto zkratku používají, velkým zlepšením. Bohužel jsme od Policie ČR nedostali povolení na umístění pevných zábran, které by znemožňovaly průjezd
aut. Nicméně tato cesta pro auta nebude.
Z ostatních věcí, které se staví by měly být prakticky všechny hotové do konce listopadu. Bavím se o ulici Nerudova, kde
se již dělají povrchy. To samé platí na Novém městě před hasičárnou. Po jejím dokončení bude na náměstí zaveden systém
placeného parkování. I vzhledem k termínům dodání lze předpokládat spíše až leden. A znovu to tu zopakuji, bude to model
jako v Boskovicích a placené bude celé náměstí.

V listopadu se také vymění asi 350 světel veřejného osvětlení za nová ledková, která nám pomohou velice výrazně šetřit
elektrickou energií. Když v současné době vidíte, co se děje
s cenami energií, tak musím říci, že to byl z naší strany velice
dobrý krok a určitě v něm budeme pokračovat i příští rok. Tím,
že vyměníme takové množství světel dokonce proti současnému stavu ušetříme, a to i přes tak razantní nárůst cen.
Neodpustím si poznámku, že současná situace na mě dělá
dojem, že nás někdo jako koncové uživatele strašně podvádí
a nebojím se říci přímo okrádá. Co dělá Energetický regulační
úřad? Až po tom, co to tu všechno padne, jdou kontrolovat, jestli
dodavatelé mají oproti smlouvám s lidmi také nakoupené energie? Všichni ti dodavatelé jsou licencovaní. To znamená stát
jim udělil licenci. Prostě nevěřím, že tak razantní navýšení, a to
někdy až o násobky, je dáno jen objektivními důvody. Jestli je
v něčem role státu naprosto klíčová, tak je to právě v tom, aby
si se strategickými věcmi jako jsou energie prostě nemohl
někdo jen tak pohrávat a lidem prostě jen nadiktovat, že budou
platit z minuty na minutu dvakrát, třikrát víc.
Musím zde ještě zmínit jednu záležitost, a to je vybudování
nového dětského hřiště u kostela. Pro oblíbenost místa jsme
se rozhodli napravit tento stav a udělat vše tak, jak je to správné.
Na sociálních sítích se ale rozpoutalo úplné peklo. Tak jen ve
stručnosti. Hřiště je již několik let v hrozném stavu (viz foto).
a bylo postaveno bez povolení. Žádný prvek nemá certiﬁkát
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Slovo starosty

Slovo úvodem

a tak se na něj nevztahuje ani pojistka, kterou má město uzavřenou. Bylo postaveno přímo nad sítěmi. Jedna přeložka sítě
se pohybuje od desítek po stovky tisíc korun. Pořád tam někdo
útočil na vedení města. Opravdu nechápu, co je špatného na
tom, že tam místo již zdevastovaného postavíme nové, které
bude stát mimo sítě, bude mít platné certiﬁkáty a půjde za něj
nést odpovědnost.
A nakonec bych se chtěl velice krátce vyjádřit k volbám do
poslanecké sněmovny. Moc chci poděkovat všem, kteří se podíleli na uspořádání voleb a zabezpečili jejich řádný průběh na
území Letovic. Někteří voliči jsou spokojeni, jiní tak napůl a někteří spokojeni nejsou. Tak to bude po každých volbách. Za sebe
říkám, že bych byl velmi rád, kdyby se společnost necítila tolik
rozdělená. Moc bych si přál, aby si to všechny strany zastoupené v parlamentu uvědomovaly a taky se podle toho chovaly.
DokončenéMgr.
povrchy
na ulici Boční
a Střední
Petr Novotný,
starosta
města

Milí čtenáři,
než zmíním, co nás čeká, chci se chvíli zastavit u říjnových
sousedských slavností Letovice jinak. Rád bych poděkoval
všem zapojeným organizacím, neziskovkám, městskému úřadu, živnostníkům, umělcům z kulturního programu a celkově
všem návštěvníkům této akce. Celkově zde bylo asi 22 zastavení a to vidím jako velký úspěch.

Letovice jinak, foto: Petr Švancara
V měsíci listopadu proběhne slavnostní koncert Ondřeje
Havelky a jeho Melody Makers při příležitosti 85 let povýšení
Letovic na město. O této akci přineseme report až v prosincovém vydání.
Konec měsíce listopadu jistě potěší všechny děti a vánočně
naladěné občany. V neděli 28. listopadu totiž začíná adventní
čas. V tento den bude od 14 hodin na náměstí v Letovicích vánoční jarmark, který průběžně zpestří místní hudební soubory
a mažoretky VO CO GOU Letovice. Zhruba v 18 hodin se poté
slavnostně rozsvítí vánoční strom za zvuku VDO Letovice. Pokud by měl někdo z místních živnostníků zájem prodávat na
jarmarku, prosím o kontakt na info@mks-letovice.cz. Zruční
občané se svými výrobky jsou také velmi vítáni.
Den před rozsvícením stromu, v sobotu 27. listopadu, proběhne v sále našeho kulturního domu Vánoční koncert Zuzany Šulákové a skupiny Fleret.
Pokud si budete chtít dlouhé zimní večery trošku zpestřit,
velmi rádi vás uvidíme na akcích MKS. Všem přeji hodně zdraví a pohody!
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Stav starého hřiště

Inzerce

Nové hřiště

Starosta města Letovice
svolává na čtvrtek 4. listopadu 2021 na 16.00 hodin
do zasedací místnosti MěÚ Letovice, Masarykovo nám. 19

19. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Letovice
Program zasedání:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise,
ověřovatelů zápisu
2. Prezentace studie „Kulturní centrum Letovice“
3. Dispozice s majetkem města
4. Diskuse
5. Závěr
Mgr. Petr Novotný, starosta města
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Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 1. 9. 2021 projednala
body dle následujícího programu:
1. Vystoupení vedoucích odborů
Rada města Letovice na své schůzi dne 22. 9. 2021 projednala
body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Rozpočtová opatření
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření příspěvkových organizací města za I. pol. 2021
6. Materiály příspěvkových organizací města
7. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
8. Směrnice „Pravidla pro vznik, průběh a skončení pracovního poměru ředitelů příspěvkových organizací a pro jejich
odměňování, včetně stanovení příplatku za vedení, osobního příplatku a poskytování odměn“
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

Společenská rubrika
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci září oslavili svoje
narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro
jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Čapka Stanislav
Viška Karel
Kolouch Antonín
Ebner Josef
Leinveberová Marie
Svoboda Drahoslav
Odehnal Antonín
Vašek František
Pecina Rudolf
Sychra Josef
Koch Jaromír
Ducháček Jan
Pravcová Hedvika
Havlíček Karel
Sedlák Zdeněk
Jurnečka František
Žižková Marie
Čejková Božena
Bartík Svatopluk

Honzáková Jarmila
Sedláčková Jarmila
Ochranová Marie
Krejčí Jaromíra
Reinwaldová Ludmila
Čermák Bohuslav
Purketová Růžena
Reitschmied Milan
Chladil Otto
Tenora Zdeněk
Kupsová Miloslava
Vránová Dobromila
Ševčíková Emilie
Nečasová Anežka
Jež Stanislav
Štrychová Ludmila
Bajerová Antonie
Brožková Jitka

V měsíci září oslavily krásné narozeniny – 90 let – paní Miloslava Kupsová, ul. J. Haška a paní Emilie Ševčíková, ul. Rekreační.
Oběma jubilantkám osobně blahopřály členky SPOZ – paní Marie Bartíková a paní Anežka Ježová.
Srdečně blahopřejeme

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Ševčík Karel, Albína Krejčího, ve věku 81 let
Khor František, J. Haška, ve věku 75 let
Lepka Ladislav, J. Haška, ve věku 72 let
Ráb Ludvík, Boční, ve věku 71 let
Zubíková Dobromila, Albína Krejčího, ve věku 91 let
Palbuchtová Anastázie, Čapkova, ve věku 100 let

Čest jejich památce!

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

4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12., 30. 12. 2021.
Přípravu materiálů je možné předem dohodnout
na tel.: 516 488 655, 516 488 660, 721 964 050.

Podzimní ošetření stromů
v zámeckém parku
Vážení občané, s nástupem podzimu a s ním spojeným vegetačním klidem je nyní před námi pravidelné ošetření vzrostlých stromů v zámeckém parku. Jako odborný podklad nám
v letošním roce slouží studie inventarizace dřevin od společnosti SAFE-TREES s.r.o., která probíhala od podzimu 2020 až
do začátku léta 2021. Výstupem této studie je rozdělení více jak
800 ks stromů rostoucích v centrální části parku do 4 kategorií.
V kategorii 0 jsou uvedeny dřeviny s návrhem akutního ošetření (doporučeno realizovat neprodleně), dále v kategorii 1 jsou
uvedeny naléhavé zásahy (tj. do 5 let), v kategorii 2 jsou uvedeny zásahy se střední naléhavostí (do 10 let) a v poslední kategorii 3 jsou uvedeny zásahy s malou naléhavostí.
Na základě tohoto výstupu jsme na počátku června přistoupili k označení stromů uvedených v kategorii 0 výstražnými
a informačními cedulkami pro občany, které studie označila
jako rizikové s důrazem na realizaci akutního zásahu – tj. provedení kácení. S ohledem na vegetační klid proto nyní v průběhu měsíců října až počátku prosince budou tyto označené
stromy pokáceny, neboť je bohužel není možné z bezpečnostních důvodů zachovat do podoby torza či je jinak stabilizovat
(dřeviny se vyvrací, je zde přítomná hniloba u báze či dochází
k jejich rozlomení). U těchto stromů jsou uvedené defekty skryté, ovšem o to právě víc nebezpečné. Právě u těchto stromů si
riziko neuvědomíme, což může mít nakonec tragické následky, které si nikdo nechce domýšlet.
Při procházce parku jste si na počátku září mohli povšimnout označených stromů žlutými kartičkami s čísly. Celkem
je napříč celým parkem označeno 28 ks stromů, u kterých bude v průběhu října a podzimu v rámci akce „Letovice – zámecký park, ošetření stromů – etapa I.“ provedena péče spočívající
v ořezech suchých větví či jinak nebezpečných větví s následnou instalací zpevňujících vazeb do korun stromů. Navíc u celkem 11 ks stromů bude provedeno nezbytně nutné kácení. Tyto stromy, jak již bylo uvedeno
výše, představují dle výstupu
z Inventarizace ohrožení pro návštěvníky. Jedná se o zásadní
defekty způsobené napadením
báze kmene a kořenů dřevokaznými houbami, např. dřevomorem kořenovým, a dále stromy,
které jsou zcela uschlé či staticky selhávají (vyvrací se). Uvedené nebezpečné stromy se nachází v nejvíce frekventovaných
místech, přičemž jejich zachování není s ohledem na zjištěné defekty možné. Prosíme proto návštěvníky parku s ohledem
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Město Letovice informuje

Zákres polohy stromů dle jednotlivých inv. čísel.

na jejich bezpečnost, aby se nepřibližovali do arboristou vymezeného prostoru, kde budou probíhat výškové a arboristické
práce za účelem ošetření stromů. Závěrem je nutné uvést důležitý fakt. Každý strom je potencionálně nebezpečný, to však
neznamená, že pokácíme vše v našem okolí, co představuje
riziko.
S ohledem na to, že senescentní dřeviny představují ideální
biotop pro hnízdící ptactvo či drobné savce, je vždy důležité
volit takový zásah, který umožní dřevině její setrvání na místě. Část dřevní hmoty vzniklé z kácení opětovně volně rozmístíme napříč parkem, a to za účelem snahy podpoření bezobratlého hmyzu (broukovišť). Mimo jiné, na místech vzniklých pokácením dřevin bude následně doplněna nová výsadba, a to
tak aby byla zachována celková kompozice parku.
Další informace týkající se zámeckého parku můžete najít
na internetových stránkách města Letovice (www.letovice.net)
v sekci Zámecký park (v záložce informace pro občany).
Mgr. Radek Blažek, referent OVŽP MěÚ Letovice

Informace sociálně-zdravotní komise
Předsedkyně sociálně-zdravotní komise Rady města Letovice MUDr. Drahoslava Královcová informuje občany města Letovice a jeho místních částí, že pokud se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a pro svůj věk nebo zdravotní stav mají sníženou
soběstačnost a potřebují dopomoc, mohou podat žádost o přidělení jednopokojového nebo dvoupokojového bytu v Domě s pečovatelskou službou v Letovicích.
Žadatelem o byt mohou být jednotlivci, manželé, partnerské páry a příbuzenské dvojice, pokud jsou příjemci starobního nebo
plného invalidního důchodu.
Obracet se můžete na zapisovatelku sociálně-zdravotní komise paní Věru Dvořáčkovou, sociálního pracovníka města, telefonicky na čísle 516 482 253 a 734 157 228 nebo osobně v úřední dny v budově Městského úřadu Letovice. Sociálně-zdravotní komise

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
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Městská policie informuje
Bezpečně na přechodu
Dne 21. září 2021 proběhla již tradiční akce pro všechny mateřské školy v Letovicích. Jednalo se o akci „Bezpečně na přechodu“. Dětem bylo názorně ukázáno, jak bezpečně přecházet
přechod, a byla jim vysvětlena pravidla pro bezpečné přecházení. Součástí akce byly i ukázky, jak se na přechodu a silnici
nechovat. Na závěr každé z dětí obdrželo reflexní vestičku ke
zvýšení bezpečnosti při pohybu na komunikacích.
Strážníci Městské policie

Kulturní přehled
AKCE 2021

MKS Letovice
5. 11. v 19.00 hodin

Ondřej Havelka a Melody Makers (koncert)
9. 11. v 10.00 hodin

Senior bez nehod (divadelní přednáška)
10. 11. ve 20.00 hodin

Partička na vzduchu
14. 11. v 15.00 hodin

Čert nikdy nespí – DS TeaTrum Velké Opatovice (pohádka)
18. 11. v 19.00 hodin

Libor Janeček a Maria Mikhailova
Španělská a jihoamerická hudba (koncert KPH)
19. 11. v 19.00 hodin

Jakub Greschl – Cestování s handicapem (přednáška)
21. 11. v 17.00 hodin

Čím voní domov – Hana Bočková-Krejsová (křest knihy)
26. 11. v 19.30 hodin

Libor Šmoldas NYC Trio (jazzový koncert)
27. 11. v 19.00 hodin

FLERET a Zuzana Šuláková (koncert)
28. 11. od 14.00 hodin

Rozsvícení vánočního stromu

PROSINEC
1. 12. v 19.00 hodin

Žena za pultem 2 / Pult osobnosti
7. 12. v 19.00 hodin

MŠ Komenského

Miroslav Donutil – Na kus řeči (talkshow)
11. 12. v 15.00 hodin

Štístko a Poupěnka (pořad pro děti)
17. 12. v 19.30 hodin

Kristina Barta Event Horizon (jazzový koncert)
19. 12. v 19.00 hodin

Komorní orchestr města Blanska – Adventní koncert (KPH)

MŠ Čapkova

MŠ Třebětínská
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Knihovna

Napsali jste nám

16. listopadu 1971 – Josef Kainar
Výstavka knih k 50. výročí úmrtí básníka, překladatele, dramatika a autora básní pro děti (nar. 29. 6. 1917).

knihazknihovny.cz
Tato služba je tu pro vás stále! Využijte tuto možnost v předvánočním čase, kdy je tak jednoduché knihy objednat a my pro
vás zprostředkujeme nákup nových knih s velkoobchodní slevou ZDARMA a osobním odběrem v knihovně.
Jak funguje Kniha z knihovny
• Kupte knihu online na www.knihazknihovny.cz
• Knihu si vyberete a zaplatíte bankovním převodem
• Objednávku zpracovává knihovna společně se svým nákupem knih do fondu
• Po doručení knihy do knihovny vám zašleme avízo k odběru
• Kniha bude vydána tomu, kdo se prokáže heslem (kód zašleme do e-mailu)
• Přijďte si vyzvednout svou knihu do knihovny
Osobní odběr vždy ZDARMA

Čteme podle písmene E
Výstavka knih, které napsal autor s příjmením začínajícím na
písmeno E – dětské oddělení knihovny

Poděkování

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže JMČ
12. listopadu 2021
Čtení vítězných prací a ocenění výherců v prostorách dětského oddělení knihovny

Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou
25. listopadu 2021
ZŠ Letovice „Projekt pes“ a MŠ Čapkova „Svět a zvířátka kolem
nás“

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!
V budově Městské knihovny dochází v těchto dnech k rekonstrukci chodby a toalet. Z tohoto důvodu může být částečně
omezen provoz obou oddělení knihovny. Pro aktuální informace sledujte webové stránky a hlášení městským rozhlasem.

Turistické informační centrum
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

®

TIC Letovice je otevřeno:
(od 16. září 2021 do května 2022)

Pondělí – pátek:
8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin
Sobota a neděle: zavřeno
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Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nezištně
pomohli a přispěli na dobrou věc. I díky vaší pomoci jsme na
akci „Letovice jinak“ vybrali krásných 2 800 Kč, které putovaly
na nákup ložního prádla pro mladou rodinu z Letovic v tíživé životní situaci. Jejich čtyři malé děti měly upřímnou radost z nových peřin, polštářů či osušek a jejich úsměv byl pro nás upřímným důkazem toho, že velkou radost může udělat i věc, která
je pro většinu z nás samozřejmostí. Jak vidno, lidem nejsou
problémy těch druhých lhostejné, a právě tato lidskost a ochota podat pomocnou ruku nás spojuje.
Zvláštní poděkování patří i letovickému panu faráři, který
celý dobrovolný výtěžek ze své kavárničky na výše uvedené
akci věnoval právě na zakoupení potřebných věcí pro mladou
rodinu.
Děkujeme všem.
Daniela Klusáková a Dana Kostlánová

Exkurze žáků MSŠ
Již několik let je tradicí, že žáci prvních ročníků Masarykovy střední školy Letovice navštěvují knihovnu a muzeum Městského kulturního střediska Letovice. Ani letos to nebylo výjimkou. V muzeu žáky čekal nejprve krátký výklad o historii města,
textilní výroby a významných letovických osobnostech, např.
podnikateli Hubertu Lamplotovi. Poté navštívili prvorepublikový historický koloniál a porovnali výkonost ručních a elektrických šlehačů z různých časových období. Závěrečná soutěž,
ale i celá exkurze se u žáků setkala s velice pozitivním ohlasem. Děkujeme paní Veselé za čas, který nám věnovala, a brzy
se těšíme na další zajímavé přednášky.
Mgr. Karolína Navrátilová, vyučující na MSŠ Letovice

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Proměna kolem „medvědů“
Od loňského podzimu se výrazně proměnil prostor
zeleně před základní školou. Pro centrální plochu
před budovou školy byl zvolen koncept smíšeného
LETOVICE trvalkového záhonu. Důraz byl kladen na kvetení záhonu především v jarních a podzimních měsících. Pojetí koresponduje s mladou generací a nejnovějšími trendy.
Na jaře došlo k osázení přilehlých svahů. Gró svahových výsadeb tvoří vysoké a půdokryvné růže. Pro výškovou rozmanitost i v zimním období byly vysázeny keřové borovice. Propojení výsadby svahů s trvalkovým záhonem u medvědů zajišťují bergenie a čistec (zaječí uši). Vzhledem k uzavření školy pro
žáky opět realizovali výsadbu zaměstnanci školy. Velké díky
všem kolegům za jejich ochotu a nasazení.
O údržbu záhonů, které jsou v plném květu, se nyní starají
žáci praktik z přírodopisu. V hodinách mj. vytváří přehled rostlin, které právě před školou kvetou. Ostatní žáci i vyučující jej
mohou zhlédnout na nástěnce u učebny přírodopisu. Pro zájemce z řad široké veřejnosti je k dispozici na stránkách školy:
www.zsletovice.cz/prace-zaku.
Během zimního období necháme vyniknout především textury rostlin. Zajímavý bude i kontrast barev světle hnědé, tmavě hnědé, stálezelených bergenií a stříbrného čistce. Až brzy
zjara dojde ke kompletnímu sestřihu a odstranění odkvetlých
částí rostlin. Poté budeme vyhlížet jarní cibuloviny – krokusy
a botanické tulipány.
Věřím, že toto netradiční pojetí výsadby, které se z počátku
mohlo zdát poněkud kontroverzní, dalo budově školy novou
vnější tvář. Těší mě zájem kolemjdoucích, pozitivní ohlasy
z řad rodičů a doufám, že jsme tímto inspirovali nejednoho zahrádkáře.
Mgr. Lenka Havlíčková

Škola pomáhá
Základní škola Letovice ve spolupráci s ACHO Olomouc pomáhá v rámci projektu Adopce na dálku získat vzdělání chlapci na Haiti. Pomoci můžete i vy. Jak? Sběrem papíru. Stačí starý papír dovézt do sběrny Remat v Letovicích v provozní době,
a to do 19. 11. Zde pak nahlásíte buď jméno, příjmení a třídu žáka,
nebo jen: Základní škola Letovice.
Děkujeme všem za pomoc.
Renata Kostlánová

Steve Jean Gardy Seneque
Rok narození: 2007
Životní cíle: Rád by se stal policistou.
Dítě žije: S matkou v oblasti Gonaives
Sociální pozice rodiny: Velmi chudí
Zájmy: Steve se velmi rád věnuje
sportům a také tanci se zpěvem.
Stručný popis: Steve je velmi přátelský
a milý, roztomile baculatý chlapec,
školu navštěvuje pravidelně, je velmi
poslušný a pracovitý. Baví ho učení.
Nejraději má rýži s omáčkou. Jeho
nejoblíbenější barvy jsou růžová
a žlutá.
Pomáhá doma rodičům,
a to hlavně s vařením,
umýváním nádobí a zametáním.
Oblíbený předmět ve škole:
Rád se učí společenské vědy.

POMOZTE I VY!
Jak? SBĚREM PAPÍRU
Kdy? 1. 10.– 19. 11. 2021
Způsob odevzdávání: 1. 10.– 19. 11. 2021 do sběrny surovin REMAT
v provozní době – nutno nahlásit jméno a třídu
15. – 19. 11. ve škole
Výtěžek ze sběru papíru ve výši 6 500 Kč půjde na pomoc
našemu kamarádovi na Haiti.
Za zbytek výtěžku budou pořízeny pomůcky a potřeby
do výtvarné výchovy a pracovních činností žákům ZŠ.

Koláč pro hospic
Medvědi v létě

Medvědi na podzim

Akce Koláč pro hospic probíhala ve středu
6. října 2021 na Masarykově náměstí v Letovicích. Děti z mateřské
školy Čapkova v tento
den namalovaly koláče
a dle své fantazie je nazdobily. Poté děti společně s našimi učitelkami výtvory odnesly do stánku Charity, kterými si stánek vyzdobily – stejně jako v loňském roce, kdy nám pracovnice poděkovaly za výzdobu prostřednictvím Facebookových stránek. Koláček je symbolickým
připomenutím laskavé péče, kterou nevyléčitelně nemocní
v hospici získají. Pracovnice Charity, které koláče prodávaly, seznámily děti s hospicovou péči a blíže jim ji představily.
Iva Širůčková, Bc. Anna Prudilová, DiS.
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Jak jsme si užili brigádu

Poslední účastníci akce se rozcházeli až před sedmou hodinou večerní.
Děkujeme všem „brigádníkům“ za jejich pracovní nasazení,
za to, že přišli mateřskou školu ve svém volnu podpořit. Moc si
toho vážíme! Eva Pařilová, ředitelka MŠ, foto: Barbora Brožková

Nahlédnutí do MŠ Letovice,
Třebětínská

I když někomu může připadat přinejmenším zvláštní, že by
si na brigádě užíval, věřte, že to jde. Slovo brigáda, z dob minulých poněkud zprofanované, je přesto výstižné. Nazýváme tak
už léta akci ve školní přírodní zahradě mateřské školy Komenského, která se koná začátkem podzimu, kdy ještě sluníčko hřeje, práce jde od ruky a špekáčky opečené na ohni krásně voní!
Lepší název jsme zatím nevymysleli.
Dne 16. září od 15.30 hodin přicházeli na školní přírodní zahradu MŠ Komenského rodiče se svými dětmi, aby pomohli zaměstnancům při úpravách zahrady a připravili ji společně na
zimu.
Nejrůznější nářadí, i to malé pro děti, již netrpělivě čekalo
opřené o plot, až se ho někdo ujme. Za chvíli bylo rozebráno
přítomnými rodiči a jejich dětmi a všichni se podle harmonogramu prací, pečlivě sestaveném paní učitelkou Leinveberovou, pustili do práce.
Nastal čilý ruch a pohyb. Tatínci naváželi písek do bahniště,
který následně smísili s těžkou hlínou v něm, část oddělili modřínovými kmeny přivezenými panem Jeřábkem a do nově
vzniklého prostoru navezli větší oblázky, se kterými si děti
rády hrají.
Maminky se pustily do pletí záhonů, bylinkové spirály a ibiškové aleje. Další rodiče stříhali keře, naváželi k nim štěpku, přehazovali a přesívali kompost, čistili jezírko a okolí, upravovali
hmatový chodník, sundali a uložili plachtu nad pískovištěm,
natírali kůly nesoucí plachtu, napouštěcí barvou natřeli i balanční chodník, pleli záhon s malinami a ostružinami.
Děti nezůstaly stranou. Některé usilovně nakládaly štěpku
do koleček a kyblíků, odnášely ostříhané větve do přistaveného kontejneru, sbíraly šišky a nosily dřevo na oheň. K naší radosti přišlo hodně tatínků. Ti vozili v kolečkách kameny a dřevo na nové stanoviště.
Tím se uvolnilo místo u velké brány, kam byly zasazeny tři
motýlí keře. Doufejme, že se ujmou, a příští léto budeme s dětmi na jejich růžových a fialových květech pozorovat barevné
motýlí krasavce.
Paní kuchařky připravily pro brigádníky kávu, k dispozici
byla voda v pítku a ochucená voda ve velkých nádobách s výpustným kohoutem.
A pak najednou ruch ustal, zapraskal oheň, po zahradě se linula podzimní kouřová vůně a konečně nastal čas na odpočinek a zasloužené občerstvení.
Ve vzájemné shodě se rodiče s dětmi a zaměstnanci MŠ
shromáždili u ohniště v amﬁteátru, opékali špekáčky, povídali
si a pozorovali svoje děti, jak si hrají s kamarády, válejí sudy na
umělém kopci, kterému v MŠ říkáme černá sjezdovka, a vůbec
se jim nechce domů.
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Na začátku školního roku jsme uspořádali na naší školní zahradě brigádu. Rodiče a děti se s chutí a elánem zapojili do
úprav zahrady – rozváželi štěpku, kačírek, odplevelovali záhony s ovocnými keři, hřiště, pískoviště a chodníky kolem MŠ.
Brigádu jsme ukončili společným opékáním párků. Dle reakcí
rodičů se zdá, že jsme strávili příjemné slunečné odpoledne
a děkujeme touto cestou ještě jednou všem za odvedenou práci.

Další událostí, které se zúčastnily všechny děti, byla bezpečnostně vzdělávací akce pod názvem „Přes silnici za ruku“.
Děti se již tradičně setkaly s příslušníky Městské policie na
Třebětínském náměstí, seznamovaly se a upevňovaly si pravidla bezpečného přecházení přes silnici a potom si vše také
vyzkoušely v praxi. Na závěr děti dostaly od policistů dárek
– reflexní vestičku na kolo, ze které měly velikou radost.
Na konci září jsme pro předškolní děti uspořádali exkurzi
na Farmu dojných a kašmírských koz k paní Evě Sedlákové do
Šošůvky. Prohlédli jsme si na 200 koz, kůzlátka, rohatého kozla, traktory a práci nakladače. Dozvěděli jsme se, jak se o kozy
na farmě starají a jaký z nich je užitek. Po prohlídce farmy jsme
ochutnali výborný koláč z kozího mléka a tvarohu. Všichni
jsme se vraceli v dobré náladě a s úsměvem na tváři.
Hana Veselá, učitelka MŠ Letovice, Třebětínská

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Letokruh vyhlašuje soutěž o nejkrásnější, nejoriginálnější

Mateřské centrum
Veselý Paleček
Tyršova 2, Letovice
Mateřské centrum Veselý Paleček Letovice
zve všechny děti, maminky, tatínky... do svých prostor.
Neseďte osaměle doma! Přijďte si s dětmi pohrát, zacvičit,
něco si vytvořit a načerpat nové síly.

Little Linguist
každé úterý 9.30 – 11.00 hodin
Fabrika (Českobratrská 5, Letovice)
Partnerský projekt ELIMu. Angličtina s Kendrou pro děti
od jednoho roku. Příspěvek dobrovolný

Angličtina pro předškoláky
každé úterý 15.00 – 15.45 hodin
Angličtina hravou formou bez nutnosti předchozích
znalostí. Metodika učebnice Cookie and friends určené
přímo pro děti předškolního věku. Seznámení s jazykem,
čísla, barvy, zvířata. Vhodná pro děti, které vydrží
alespoň 10 minut řízené činnosti. Vstupné: 50 Kč

Cvičení pro děti 1– 2 roky
každou středu 9.00 – 11.00 hodin
Kombinace aktivit zaměřená na pohybový rozvoj dítěte.
Cvičení na hudbu, básničky. Cvičení s pomůckami
(balóny, kruhy, míčky...). Rozvoj hrubé (pohyb) i jemné
(úchop prsty) motoriky. Vstupné: 40 Kč

Herna s možností tvoření
každý čtvrtek 9.00 – 11.00 hodin
Různé výtvarné techniky. Seznámení s pomůckami
a materiály (pastelky, lepidlo, nůžky, papír, dřevo...).
Rozvoj jemné motoriky. Tematické dílny
(vánoční věnec, velikonoční dekorace...). Vstupné: 30 Kč

Otevřená herna pro všechny, kdo nespí
každý čtvrtek 14.00 – 15.30 hodin
Vstupné: 20 Kč
Pro aktuální informace sledujte naše FB stránky
MC Veselý Paleček Letovice
e-mail: mc.palecek.letovice@gmail.com
tel.: 704 392 329

SVČ Letokruh
Akce v listopadu 2021

DOMA VYROBENÝ BETLÉM.
Kritéria: Betlém musí být vlastnoručně vyrobený a volba materiálu, forma zpracování či míra kreativity záleží už jen na
vás. Může se jednat o práci jednotlivce, rodiny, školní třídy či
jakékoli jiné skupiny.
Hotové betlémy můžete odevzdávat v kanceláři Letokruhu do
26. 11. 2021. Prosíme o jejich označení názvem, jménem autora
(autorů), popř. i věkem, a kontaktem na vás (telefon, e-mail).
O volbě vítěze tentokrát rozhodnou návštěvníci výstavy od 1. do
17. 12. 2021. Vyhlášení výsledků proběhne 17. 12. v 16.00 hodin.
Výrobky si účastníci mohou vyzvednout od 17. do 22. 12. 2021.
Vítězové budou odměněni a každý účastník soutěže od nás
obdrží drobný dárek. Za Letokruh Bc. Veronika Schindlerová

Napsali jste nám
Podzim v Kladorubech
byl letos opravdu nabitý
Již 4. září jsme se všichni sešli
na Sousedském setkání, kde jsme
jako každý rok společně poseděli
při dobrém jídle a pití, popovídali si,
zároveň pasovali prvňáčky a přivítali nové občany.
Za čtrnáct dní na to proběhlo Dýňobraní. Moštovali jsme jablka, dlabali dýně, ochutnali z nich dobroty,
které mnozí z účastníků přinesli.
Z hotových dýňových výrobků jsme
potom vyzdobili místní zastávku
autobusu. A aniž bychom to tušili, naposledy se naše děti svezli na místním kolotoči, který vozil i mnohé z rodičů, neboť na
kladorubské hřiště byl umístěn už v roce 1973. Pravděpodobně
by se na něm mohlo vyřádit i spoustu dalších dětí, ale nevyhověl, bohužel, dnešním kritériím týkající se bezpečnosti. Při podzimním úklidu jsme z recese uspořádal i pietní akci za kolotoč,
který mnohým jejich dětství připomněl.
Poslední víkend v září patřil knihovně. Rádi bychom rozšířili
její prostor, a tak jsme oslovili architektky Ivu Tomkovou a Dagmar Žákovou. S nimi jsme pak uspořádali architektonický workshop, kde mnozí z nás popustili uzdu své fantazii a navrhli si tu
svou ideální knihovnu. Výsledkem bylo asi deset návrhů, nutno podotknout, že některé byly hodně odvážné, ze kterých by
měla vzniknout nejen nová podoba knihovny, ale prostor pro
komunitní akce komornějšího rázu. Osadní výbor Kladoruby

Milí rodiče, milé děti,
v listopadu sice svět malinko potemní, ale to
nemění nic na tom, že se můžeme těšit na společné zážitky,
které pro vás v Letokruhu připravujeme.
Vše najdete na www.svcletovice.cz

Plánované akce s Letokruhem
11. 11. / Svatomartinský průvod
Letokruh vás zve na Svatomartinský průvod. Průvod s lampiony vyrazí v 17.00 hodin od Letokruhu. Lampiony můžete mít
vlastní nebo si můžete vyrobit originální od 15.30 hodin v ateliéru Letokruhu.
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Napsali jste nám
Střípky z historie Letovic
V minulém článku byl vzpomenut dům na náměstí č. 216,
„U Pelíšků“. I další domy mají zajímavou historii a jejich obyvatelé pestré osudy. Například dům č. 148 na protější straně. Dům
vlastnil Josef Heger. Ten v r. 1907 podal žádost o stavbu přízemního domu na místě vyhořelého. Projekt ale nebyl realizován
a zbořeniště s pozemkem od Josefa Hegera koupili Biegnerovi. Biegnerovi v Letovicích byli nejméně od roku 1785. Vlastnili
sousední pozemek a barokní dům č. 144 severně za domem
č. 148, za domem Josefa Hegera.

Diplom udělený Karlu Biegnerovi

Jan Biegner letovický starosta
(1867 – 1876)
„Spojenecký diplom“
Trapisti – komunita „Mariannhill“ Natal Jižní Afrika. Jako uznání mnoha přínosů našemu trapistickému klášteru Mariannhill
a s tím spojené Africké misie, tímto prohlašujeme předobrého pana
Carla Biegnera, včetně jeho příslušníků, nejen jako zvláštního dobrodince a spoluzakladatele misie a jejích poboček i účastníka
všech našich modliteb, společenství, bohoslužeb a díla smíření.
Mariannhill 15. února 1898

Původní Hegerův dům č. 148 (označený šipkou)

Dům Biegnerových č. 144 (označený šipkou)
V domě č. 144 se 27. 9. 1845 narodil Eduard Josef Biegner,
syn letovického pekaře Johanna Biegnera. Pracoval v Brně,
zklamal se v lásce a vstoupil do řádu cisterciánů – trapistů
v Banja Luce, kdy přijal řádové jméno Josef. Primici měl v letovickém kostele sv. Prokopa. R. 1880 odešel s dalšími bratry do
Jižní Afriky, kde vybudovali v Kwa Zulu Natal klášter Mariannhill. Jako misionář hodně cestoval, osvojil si mnoho domorodých nářečí. U řeky Zambezi se seznámil s cestovatelem
Dr. Emilem Holubem, kterému v Africe velmi pomohl. Holub
o tom vyprávěl i na přednášce v Letovicích 9. 4. 1900 a věnoval
letovické škole i předměty ze svých sbírek, minerály, lebky
s parožími apod. Ty bývaly v prosklených skříních měšťanky.
Bohužel se při stěhování do nové školy většinou ztratily. Josef
Biegner zemřel 20. 1. 1923 v africkém Emaus.
Rodina Biegnerova zřejmě Josefa a klášter podporovala, jak
dokládá diplom, který obdržel Karel Biegner:
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Dalším příslušníkem rodu byl Jan Biegner, který byl v letech
1867– 1876 starostou Letovic.
Biegnerovi získali Hegerův pozemek a v roce 1908 byl zpracován projekt na novostavbu patrového domu Karla a Marie
Biegnerových na části shořelého domu č. 148 a dalších pozemků. Proti původnímu musel být dům situován dále od silnice.
Další podmínkou bylo, že mezi domy Biegnerových a Lustigových musí být ulička, pro zachování přístupu na pozemky mlynáře Jeřábka, k zadní části Pivničkova domu a k odtoku velkých vod. Podnikání v pekařské živnosti v Letovicích asi nebylo jednoduché, protože tu trvale byla konkurence více než
7 pekařství. Proto Biegnerovi měli i vlastní hospodářství s pozemky. V roce
1911 byla provedena ve dvoře za domem přístavba pekařské dílny. Mezi válkami v domě byla parní pekárna Bedřicha Biegnera
Nový poschoďový dům č. 148
kolem roku 1914. Proti původnímu a smíšený obchod Josefa
Biegnera.
návrhu dům dostal nárožní štíty

Pohled na dům ve 30. letech 20. století

Napsali jste nám
Biegnerova parní pekárna,
kde si mohli lidé zakoupit pečivo
i donést k upečení vlastní chléb.
Po II. světové válce byla pekárna zrušena.
V domě byla zřízena menší prodejna knih
a byly zde i nájemní byty. V 70. letech 20. století proběhly stavební úpravy domu a v přízemí vznikla prodejna oděvů, otevřená v roce 1972. Měla dobrý zvuk a pro oblečení si
jezdili zákazníci ze širokého okolí například i ze Svitav. Po roce
1990 oblíbená prodejna oděvů byla zrušena a do dnešních dnů
nenašla v Letovicích plnohodnotnou náhradu. Dnes je tu prodejna s textilem, obuví a drogerií.

Přestavba domu zahájená v r. 1970

Nabídka
listopadové hvězdné oblohy
Běh času nás posunul k listopadu, předposledního měsíce
roku. Listopad je bohatý na velkou oblačnost, proto jej astronomové nemají příliš v oblibě. Je tedy nutné využít každou chvilku, která je bezoblačná pro pozorování oblohy. Pokud se týká
souhvězdí, pevně se na obloze usadila podzimní souhvězdí.
Z nich můžeme vidět celou řadu. Své pohledy zaměříme od jižního bodu až k zenitu a najdeme nejdříve Velrybu, pak Vodnáře, nad ním Ryby, pak souhvězdí Pegasa s Andromedou, vlevo
od nich září Beran, dále Trojúhelník, o něco výš Perseus a při
pohledu vpravo najdeme Ještěrku.
Z uvedených souhvězdí si vybereme souhvězdí Pegasa, toto
typické podzimní souhvězdí. Připomeňme si, že má společnou
hvězdu Sirrah. Pegas má tvar tzv. „Pegasova čtverce“. Podle toho
jej snadno nalezneme. Ve vrcholech tohoto čtverce září hvězdy
s názvy Markab, Scheat, Algenib a Sirrah. Nejjasnější z nich je
hvězda Sirrah s jasností 2,1 mag a vzdáleností 97 ly. Významnou
hvězdou je Enif, vedle ní najdeme jasnou hvězdokupu M 15. Patří mezi nejvzdálenější hvězdokupy v naší galaxii, vzdálenost asi
3 300 ly. O hvězdě Markab platí, že dodnes slouží námořníkům
na moři k orientaci. K souhvězdí Pegasa patří pěkná starověká
báje, která vypráví o mocném bohu Poseidonovi. Když bájný
hrdina Perseus usekl hlavu Medúze, z její otevřené rány se řinula krev do moře. Bůh Poseidon svou vlastní mocí vytvořil
z této krve sněhobílého okřídleného koně Pegasa, kterého později věnoval hrdinnému Belerofontovi. Tento hrdina s koněm
vykonal mnoho úžasných činů. Když Belerofont přemohl obludu Chiméru, zachvátila ho pýcha, a tak se chtěl na Pegasovi
dostat na Olymp mezi bohy. Pán Olympu Zeus se však rozzlobil a poslal na Pegasa ovády. Pegas se splašil a shodil jezdce ze
sedla. Belerofont tak poznal, že pýcha předchází pád. Později
se Pegas dostal na oblohu mezi souhvězdí. Název bájného koně
pochází od mořeplavců. Jejich lodě měly totiž na přídích polovinu koně s uzdou (tj. Pega Sus). Na obloze vidíme jen přední
polovinu koně, která je obrácená. Tak totiž námořníci vidí přídě svých lodí z paluby.

Dům č. 148 s oděvním obchodem po rekonstrukci

Pegasus

Současná podoba domu č. 148
Bohuslav Kuda, foto: vlastní archiv

O listopadovém Slunci platí, že se stále na obloze posouvá
jižním směrem k obratníku Kozoroha. Slunce na obloze vidíme
stále kratší dobu. Během listopadu se den zkrátí o 1 h 20 min.
Sluneční azimut klesne z 68° na 56° (o 12°). Do znamení Střelce
Slunce vstupuje dne 22. 11. ve 3:34 h SEČ (středoevropský čas).
Měsíc na obloze je snadné pozorovat. Nejvíce nás zajímají jeho
fáze, v listopadu nastanou 4 fáze: 4. 11. nov ve 22:00 h, 11. 11. první
čtvrt ve 14:00 h, 19. 11. úplněk v 10:00 h a 27. 11. poslední čtvrt ve
13:00 h. Dne 19. 11. při měsíčním úplňku proběhne polostínové zatmění Měsíce. Střed jeho zatmění je dán časovým údajem 10:02 h
SEČ. Pozorování tohoto úkazu bude obtížné, protože úkaz proběhne během dne a Měsíc při zatmění zapadá. Měsíční přízemí
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Napsali jste nám
nastane 5. 11. ve 23:00 h (vzdálenost Měsíce je 358 852 km) a odzemí nastane 21. 11. ve 3:00 h (vzdálenost 406 267 km).
Uveďme viditelnost planet: Merkur je počátkem Měsíce ráno
nad východním obzorem, Venuše večer nad jihozápadem. Mars
(ve Vahách) ve druhé polovině noci je špatně viditelný. V první
polovině noci v Kozorohu najdeme planetu Jupiter. Saturn je večer v Kozorohu vysoko nad jihozápadem. Uran (v Beranu) je vidět
po celou noc, Neptun (ve Vodnáři) je vidět v první polovině noci.
Z úkazů na listopadové obloze nás budou zajímat konjunkce
Měsíce s planetami: 8. 11. v 6:00 h s Venuší. Ve dnech 8.– 12. 11.
večer najdeme seskupení Měsíce, Jupiteru, Saturnu a Venuše.
Proto bude Měsíc v blízkosti Saturnu 10. 11. (v 18:00 h) a blízko
Jupiteru 11. 11. (ve 22:00 h). Další konjunkce zaznamenáme dne
14. 11. v 0:00 h s Neptunem a 18. 11. v 5:00 h s Uranem.
Dr. Jaroslav Chloupek

Modelářský
Dlouhý streamer v Letovicích
V polovině září se o víkendu uskutečnila tradiční soutěž Memoriál Rudolfa Dvořáka, Dlouhý streamer, kterou uspořádal
Raketomodelářský klub Letovice na letišti LK Letovice. Jedná
se o soutěž, která se jinde ve světě, ani u nás nelétá, tedy letovickou specialitu. Soutěží se ve dvou kategoriích, streamer a makety skutečných raket.
Soutěž byla zahájena vzpomínkou na Rudolfa Dvořáka položením věnce na místě posledního odpočinku.
Jako první se létal streamer, to je brzdící stuha, na které model padá k zemi o neobvyklé délce deset metrů. Soutěž vznikla
proto, že při klasickém závodění ulétají modely daleko a nejsou
většinou k dohledání. Zde při této délce streameru je záruka, že
model neuletí a mohou se tedy zúčastnit jak závodníci mladší,
tak i ti dříve narození, kteří by jinak nezávodili.
V této kategorii byl nejlepší Roman Marek, druhý skončil Milan Kučka a třetí Jaroslav Cihla, všichni domácí z RMK Letovice.
Zatímco se létal streamer, hodnotili rozhodčí z řad účastníků makety skutečných raket, kterých se sešlo téměř deset, jedna hezčí než druhá. Hodnotí se pohledem jak model odpovídá
skutečnosti, podle dokumentace, provedení a obtížnost zhotovení. Po tomto hodnocení musí model předvést reálný let.
Zde se jako nejlepší maketa skutečné rakety umístil Saturn 1B,
modeláře Jendy Pukla z Vyškova, druhý skončil letovický Petr
Pazour s modelem SS 520-01 a třetí byl Miroslav Knapp s maketou nosné rakety Redstone s kabinou Mercury, také z Vyškova.
Počasí bylo chladnější, ale to neovlivnilo dobré výkony a dobrou náladu závodníků, kteří měli skvělé zázemí na letišti LK
Letovice.
Text a foto: Jiří Kašpar RMK Letovice

Milan Kučka z RMK Letovice
před startem makety ARIANE L01
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Pěkný PROTON
Romana Marka z Letovic

Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...

Slatinice 2021
Nové sdružení ZP v Letovicích

Dva letošní jarní termíny našeho ozdravného lázeňského
pobytu byly zrušeny. Až v neděli 3. října jsme se dočkali a za
krásného slunečného rána jsme odjeli do Čech pod Kosířem.
Zde na nás čekal pan Václav Obr s paní a sám nás provedl svým
jedinečným Muzeem kočárů. Po letech postupné výstavby bylo muzeum loni otevřeno.
Do lázní Slatinice jsme přijeli na oběd. Pracovnice recepce
a vedení lázeňského domu Balnea nás přivítali 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 pobyt
na sedm dní s využitím státního voucheru ve výši 4 000 Kč na
osobu. Užívali jsme si zdejší výbornou kuchyni, předkrm byl
vždy ukázkou zdravé výživy a ostatní jídla by mohla rovnou
soutěžit v nějaké kulinářské soutěži. Chodili jsme na krátké
procházky po okolí, na společné vycházce obcí s paní Ing. Janou Tomečkovou jsme obešli všechny prameny, lázeňské budovy, parky, kolem školy a obou školek jsme došli do sportovního areálu, jaký nemají mnohá větší města. Prohlédli jsme si
obecní úřad a obdivovali jsme všechny nově upravené budovy,
chodníky, krásné květiny. V obci je také muzeum malíře Zdeňka Buriana a muzeum historických automobilů. Paní Helenka
Kostelníková nám připravila posezení s meditací, hudební večer na Moravě, vycházku na Malý Kosíř. Další večer nám hudbu
našeho mládí vybíral její syn a ona předpovídala budoucnost.
Následující den jsme šli na návštěvu ke Kostelníkům do galerie. Byly to velmi příjemné chvíle, setkávali jsme se i s ostatními hosty lázní, pěkně jsme si popovídali, zazpívali, navázali
nová přátelství. Po dlouhé době jsme si všeho i více vážili. Bylo nám zde velmi dobře, všichni se o nás vzorně starali, děkujeme za to kolektivu vedenému paní Ing. Radkou Pazderovou
a Ing. Tomášem Hrazdilem.
Ozdravný pobyt v lázních Slatinice přispěl ke zlepšení našeho fyzického i duševního zdraví, byli jsme rádi, že se spolu
vidíme. Předjednaný máme příští termín pobytu ke konci března 2022. Cestou zpět jsme se zastavili v Konici na zámku v regionálním muzeu a muzeu seker, které je největší v republice
a je zapsáno i do Guinessovy knihy rekordů. Výborný nedělní
oběd nám přichystali v restauraci v Pohoře.
Za výborné služby a spolehlivé řidiče během obou cest děkujeme ﬁrmě Dopaz.
Za NSZdP text Ing. Jaroslava Konůpková, foto: Marie Králová
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GALERIE DOMINO
Vás srdečně zve na prodejní výstavu obrazů

MALOVÁNÍ PRO RADOST
pod vedením Jiřího Hlouška
Úvodní slovo:
Ing. arch. Jiří Hloušek
Kulturní program:
Ing. Jozef Gabarík – akordeon

Vernisáž se koná

v pátek 12. listopadu 2021 v 17.30 hodin
Výstava bude otevřena do neděle 28. listopadu 2021
v době Po – Pá: 9.00 – 15.00 hodin, So 9.00 – 11.00 hodin,
Ne 14.00 – 17.00 hodin
Galerie Domino, Havírna 55
(u čerpací stanice Shell)
679 61 Letovice

Městský klub důchodců
listopad 2021
3. 11. – středa – 14.00 hodin

aneb Vánoce pro všechny

Pojďte s námi udělat dobrý skutek!
I o Vánocích existují nesplněná přání.
16 z nich patří klientům Diakonie ČCE Letovice
a dalších
15 seniorům z Centra sociálních služeb města Letovice.
Pokud se rozhodnete nějaké přání vyplnit, stačí si na Infocentru
vybrat které (maximální hodnota darů je 500 Kč), dar zakoupit,
zabalit, opatřit příslušnou jmenovkou a přinést zpět
na Infocentrum. Splněné přání můžete dát anonymně
nebo vymyslet Ježíškovské věnování s Vaším podpisem.
V posledním týdnu před Štědrým dnem dobrovolnice
z Palečku osobně vaše dárky předají.
Souběžně s plněním přání bude probíhat
ﬁnanční sbírka na Nikýska z Pamětic,
který v den začátku sbírky,
tj. 15. 11., podstoupí náročnou operaci obou nožiček,
která je nadějí k tomu, aby jednou taky mohl chodit.
Více informací o Nikýskovi na jeho FB proﬁlu: Taky budu chodit.
Infocentrum: Tyršova 2, Letovice (budova bývalého Biskupského gymnázia)
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 –12:00 a 12:30 – 16:30 hodin

Manželky prezidentů
přednáška a video, MKD Tyršova ulice

10. 11. – středa – 14.00 hodin

Pořadatelem sbírky je MC Veselý Paleček Letovice
e-mail: mc.palecek.letovice@gmail.com

Zážitky z cesty po Izraeli
vyprávění paní Marie Kolářové
MKD Tyršova ulice

24. 11. – středa

Návštěva Šmelcovny
Odjezd ve 13.05 hodin autobusem do Boskovic
z náměstí Letovice

OZNÁMENÍ
Nové sdružení zdravotně postižených Letovice, z.s.
oznamuje svým členům,
že v úterý 2. listopadu a v úterý 23. listopadu 2021
pořádá

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

9. 11. 2021
10.00 hodin

Kulturní dům Letovice
Nová 1
Letovice

Ve středu 8. prosince 2021 ve 14.00 hodin
v MKS Letovice
se uskuteční

Předvánoční posezení
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Sport
AFK Letovice
Vážení fotbaloví fanoušci, máme tu listopad
a tím končí i první polovina sezóny 2021 /22. Po
dvou letech se pravděpodobně dočkáme kompletního odehrání alespoň podzimní části. Snad si to stejné
budeme moci říct i o jarní části sezóny.
Podzim byl jako tradičně náročný jak pro hráče, tak i pro
trenéry všech kategorií. Proto bych chtěl především všem poděkovat za jejich práci, čas a energii, kterou ve volném čase
našemu sportu obětují. Děkuji mládežnickým týmům za reprezentaci našeho klubu. Je samozřejmě jasné, že především výsledky jsou pro veřejnost prvním měřítkem o úspěchu /neúspěchu, kvalitě /nekvalitě atd. Náš pohled je ovšem takový, že
primárně je nejdůležitější dát tu možnost. Dát možnost vyzkoušet si to, pracovat na sobě, rozvíjet se, posouvat se dál a především se zlepšovat. To, že je kam se zlepšovat, je v konkurenci
nejlepších týmů v ČR jednoznačné. Proto jsem pyšný na to, že
jako klub jsme schopni vytvořit podmínky takové, aby tu šanci
děti měly. Za to také děkuji všem, kteří nás podporují. Výsledky
postupem času také přichází. A co je hlavní, přicházet budou,
a proto jsem si jistý, že náš klub má velmi slibnou budoucnost.
To, co může aktuálně v našem případě působit velmi rozpačitě, jsou výsledky „A“ mužů. Stále se nacházíme ve fázi, kdy
tým tvoříme. Bohužel, vzhledem k chybějícímu dorostu v minulých letech, nejsme nyní schopni tým doplňovat vlastními
odchovanci. Kostru týmu tvoří kvalitní osa hráčů a někteří
z nich převyšují kvalitou naši soutěž. Problém ovšem nastává
při výpadku hráčů z důvodu zranění, nemoci nebo pracovních
povinností. Následně se dostáváme do situací, kdy „musí“ nastoupit hráči z „B“ týmu, kterým nezbývá, než za výpomoc poděkovat.
Omlouvám se tedy všem fanouškům a podporovatelům jako
předseda, hráč a kapitán týmu, že některé výsledky nebyly
hodné našeho klubu. Slibuji ovšem, že uděláme ve vedení maximum, abychom přes zimu kádr zkonsolidovali a rozšířili.
Závěrem ještě jednou velké díky všem zainteresovaným
v klubu – od správců, paní uklízečky, přes trenéry, hráče, vedoucí mužstev až po výbor klubu. Děkuji za podporu fanouškům a setkáme se nejpozději 31. 12. 2021 na „Silvestrovském
derby“.
Petr Stria, předseda AFK Letovice z.s.

Město Letovice
zajistilo pro občany Letovic a místních částí

PLAVÁNÍ
v Městských lázních Boskovice

Pronájem lázní je pro město Letovice každou sobotu

od 2. října do 18. prosince 2021
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.
Základní pravidla jsou uvedena
na internetových stránkách lázní.

Město Letovice
zajistilo pro občany Letovic a místních částí

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
v areálu Zimního stadionu Boskovice,

a to v neděli 14. 11., 28. 11. a 12. 12. 2021
od 17.00 do 19.00 hodin.
Doprava vlastní, vstupenkou do areálu je průkaz
totožnosti alespoň jednoho člena rodiny.
Na základě usnesení vlády ČR je návštěvník areálu
povinen se řídit platnými opatřeními. Základní pravidla
jsou uvedena na internetových stránkách
Služby Boskovice.

Fan-club „BOP Křetínka“

Běh okolo přehrady Křetínky
34. ročník

Sobota 6. listopadu 2021
Prezence od 11.00 hodin
Žáci U14 v nové sadě dresů! Děkujeme za podporu Stavebninám
ŠKB Letovice a BigMat CZ, kteří pro naše žáky dodali dvě sady
těchto krásných dresů.
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Start ve 14.00 hodin
Info: Radovan Plšek, tel.: 606 578 200 nebo na FB

Letovická drbna
Na slovo s Vítkem Hrdličkou
Nebojte se zrealizovat svůj nápad. Když chcete něčeho dosáhnout, tak běžte i přes překážky,
říká letovický rodák Vítek Hrdlička, usměvavý mladý muž, kterému nechybí zdravá dávka sebevědomí. A že má být na co hrdý. Ve
svých 21 letech má za sebou mimo
jiné setkání s europoslanci v evropském parlamentu, úspěšnou organizaci Boskovického majálesu
či aktivní práci v realitní kanceláři. O tom, co ho žene kupředu, jaké
jsou jeho cíle, plány a kde bere inspiraci, chuť a sílu své sny a nápady realizovat, si můžete přečíst na následujících řádcích.
Možná nejednoho čtenáře překvapí zjištění, že jste již od svých
16 let aktivně pracoval v realitách. Co byl ten prvotní impuls
k tomu, abyste se takto mladý vrhnul do víru práce?
Zpětně vidím, jak je praxe hodně rozdílná od teorie, kterou
nás učili ve škole. Na Gymnáziu v Boskovicích jsem patřil k těm
aktivnějším studentům a byl jsem členem studentského parlamentu. Tam jsem poznal Martina, který mě vlastně přivedl
k hlubšímu zájmu o politiku. I díky tomuto impulzu jsem se dostal až do Evropského parlamentu v Bruselu, kde jsem měl možnost setkat se s europoslanci. Další inspirativní osobností, kterou jsem tam potkal, byl 16letý Adrian, který již v takto mladém
věku působil na nižší manažerské funkci. Když mi podával svou
vizitku, řekl jsem si, že tuto metu bych rád pokořil i já – rozdávat vizitky takto mladý…
A tehdy jste začal realizovat vaše nápady?
Bylo to někdy na konci roku 2017, kdy se zrodil nápad Boskovického majálesu – můj první projekt, který jsem rozjel.
Chtěl jsem zkrátka ukázat, že to jde. Začal jsem budovat tým,
plánovat a oslovovat ředitele ostatních škol. Paralelně s realizací majálesu se naskytla i příležitost v TAJOVSKÝ reality, kde
hledali marketingového specialistu. Bez předchozích zkušeností a s téměř nulovou praxí, jsem se pustil do psaní motivačního dopisu. Vyšlo to a Honza Tajovský, který se stal mým mentorem, mi dal příležitost ukázat, že i mladý člověk může nastartovat kariéru bez předchozí praxe a stát se plnohodnotnou
součástí funkčního a produktivního týmu. Spolupracovali jsme
téměř 4 roky a opravdu hodně mě toho naučil. Nikdo z kolegů
se na mě nedíval nijak povýšeně, byl jsem spíše jejich benjamínek a chovali se ke mně opravdu hezky. Měl jsem zkrátka
štěstí na výborný kolektiv. Díky zmíněné marketinkové pozici, kterou jsem zastával, jsem zjistil, jak důležitý je osobní mezilidský kontakt. Naučil jsem se, jak volit ta správná slova
a snažil jsem se strohý kontakt přes e-mail omezit na nezbytné minimum. Chtěl jsem to zkrátka dělat jinak – na více osobní rovině a s vervou sobě vlastní.
Představíte nám blíže projekt Městský parlament mládeže?
Co je to za aktivitu a co si klade za cíl?
Tento projekt vznikl společně s kamarádem Martinem, studentem práv a je to takové seskupení studentů různých škol.
Jako Městskému parlamentu, který byl utvořený právě skupinou studentů, se nám například podařilo zrealizovat workoutové hřiště anebo akci Připomínka 17. listopadu k 30. výročí Sametové revoluce, kde promluvil pan starosta a místostarosta
Boskovic. S tím korespondovala i výtvarná výstava a v návaznosti na tuto akci jsme uspořádali i anketu mezi lidmi v ulicích.

Postupem času se ale činnost skupiny utlumila, už není aktivní, ale část z původních členů se angažuje dál v jiných projektech. Mou nynější vizí je opět probudit v mladých lidech to
pohasínající nadšení a aktivitu, navést je na správnou cestu.
Přijde mi, že jim chybí ta pověstná dravost. Člověk musí pochopit, že ﬁnální výsledek těch větších projektů, za kterými stojí
velká dávka píle, úsilí a disciplíny, je potom viditelný třeba jen
jeden den. Obecně považuji za problém naší doby to, že se s mladými lidmi už tolik nepracuje. Důležitý je ten moment inspirace, který dotyčného „nakopne“. Ale hlavní je dát mladým příležitosti. Možná jde jen o chybně nastavený systém jako takový,
ale znám velkou spoustu mladých lidí, kteří v mladém věku
podnikají a někteří z nich mají už i prodané ﬁrmy. Každou snahu a úsilí je potřeba podporovat a nabídnout pomocnou ruku,
což v dnešní době není zase úplně tak jednoduché. Uvažovali
jsme nad inspirativním seminářem pro mladé podnikavce, ale
realizace se z důvodu covidu odložila.
Dalším vaším úspěšným projektem byl Veletrh vzdělávání
v Boskovicích v září tohoto roku. Jak ho zpětně hodnotíte?
Přemýšleli jsme nad takovou alternativou Burzy škol. Úplně
jsme nebyli spokojeni s konceptem té původní burzy škol, které chyběl mladý svěží vánek, chtěli jsme se především zbavit
té těžkopádnosti. Postupně se prvotní myšlenka začala rozvíjet a dostávat konkrétní tvar a rozměr.
Co se týče zpětného hodnocení našima očima coby pořadatelů, veletrh se vydařil a podobné reference jsme obdrželi i od
zástupců středních a základních škol. Veletrhu se zúčastnilo
okolo 600 žáků základních škol a mohli si vyzkoušet spousty
zajímavých věcí na vlastní kůži (od robotiky, přes virtuální realitu až po např. nahazování omítky na stěnu). A také už víme,
jak postupovat příští rok a na čem zapracovat, například vyhnout se předimenzovanému programu.
Kdo je vaším vzorem, inspirací?
Asi můj táta, který mě vedl k samostatnosti a vštěpoval mi,
abych do všeho šel na 100 %. A máma zase byla tou, která vytvářela doma zázemí. Ale ta inspirace okolím se mění, není
ustálená. Dříve to byl můj kamarád Adrian, z podnikatelů pak
vzhlížím například k Tomáši Baťovi, kterého považuji za jednoho z největších podnikatelů. Z osobností, které jsem měl
možnost potkat osobně, si považuji například pana Tajovského. Beru si spíše za vzor z každého kousek, každý přeci umíme
něco.
Jak odpočíváte a relaxujete?
Dříve jsem neuměl vypnout a cítil jsem se pokaždé provinile, když jsem nic nedělal. Teď už se to učím. Snažím se více
sportovat, jezdit na kole, běhat. Rád trávím čas s přáteli u dobré
kávy či na nějakém letním festivalu.
Jaké máte plány a vize do budoucna?
Dříve jsem měl vše nalajnované, ale nyní už to nechávám
volně plynout. Uvidíme, až dostuduji, ale nejspíš bych chtěl
podnikat a být svým vlastním
pánem. Rozhlížím se a sbírám
zkušenosti, které mě potom
povedou. Přemýšlím nad dotačním poradenstvím, mezinárodními vztahy. Snažím se
o plnohodnotný projekt, který
mi také vydělá peníze a budu
moct zaměstnávat další lidi
a dál tak tvořit hodnoty.
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Jaký je váš vztah k České republice?
Česká republika je moje srdcová záležitost. Mou silnou stránkou je český jazyk. Nechci utéct jako spousta jiných mladých
lidí za hranice. Pokud se chceme mít dobře tady, musíme pro
to něco udělat. A pokud každý bude dělat to, čemu rozumí, co
ho baví a v čem vyniká, pak vznikne něco velkého. Ale neříkám
například dělat jen politiku. Vše se musí dělat pořádně, jako
když truhlář vyrobí poctivý kus dřevěného nábytku, do kterého vloží kus svého srdce. Lidi to musí bavit, ne dělat věci jen
z povinnosti, automaticky. Stačí jen drobná maličkost – paní
prodavačka se na vás usměje v obchodě a hned máte hezčí den.
Musíme se naučit chovat se k sobě s tolerancí, úctou a respektem. Lidsky a ohleduplně. Toto jsou nezbytné vlastnosti k žití
a bytí. Vzít si z lidí a okolí inspiraci, nezávidět druhým, ale přát
jim to nejlepší.
Na co jste nejvíce hrdý?
Asi to bude organizace Majálesu. Ta hmatatelná věc, kterou
člověk zažil, na kterou myslí a na kterou se odvolává. Ale to, co
beru za ten pravý úspěch je cesta, na které člověk je. To mě samotného posílilo a obohatilo. Během této cesty se stále učím
a doufám, že ta moje bude ještě dlouhá a úspěšná.
Co byste rád čtenářům vzkázal?
Nebojte se zrealizovat svůj nápad. Když chcete něčeho dosáhnout, tak běžte i přes překážky. Není to jednoduché, ale stojí to
za to. Mluvím nejen za sebe, ale i za spoustu mladých lidí z mého
okolí. Nebojte se vyjádřit svůj názor, zhmotnit svůj nápad, sen,
angažovat se a tvořit, protože to, co tvoříme, tvoříme pro sebe.
Děkuji za milé povídání a přeji vám jen to dobré na vaší životní i profesní cestě.
Daniela Klusáková

Zdravotnictví

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

6. 11. MUDr. Šumberová Ludmila
7. 11. MUDr. Švendová Zdena

Lysice, Komenského 429

516 472 227

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

Ceník inzerce
v Letovickém zpravodaji

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

13. 11. MUDr. Tomášková Barbora

Blansko, Pražská 1b

734 177 800

Černobílá inzerce

Barevná inzerce

14. 11. MUDr. Nečasová Lucie

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

607 812 963

17. 11. MDDr. Veselý Petr

Letovice, Masarykovo nám. 162/38 792 325 591

20. 11. MDDr. Vrbová Markéta

Knínice u Boskovic, 330

A4
A5
A6
A7

A4
A5
A6
A7

774 844 735

21. 11. MUDr. Kopáčková Drahomíra Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

27. 11. MUDr. Beranová Alžběta

Blansko, Gellhornova 9

735 056 656

28. 11. MUDr. Bočková Jana

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

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.

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. 10. 2021 č. 11 / 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. 12/ 2021 bude 12. 11. 2021. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Alf Carlsson/Jiří Kotača Quartet
(SWE/CZ/SK)
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