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Slovo úvodem
Milí čtenáři,
naše muzeum v září otevřelo nové expozice (prvorepublikový
koloniál, historie textilní výroby v Letovicích, výroba a prodej
čokolády v Československu, Letovice na pohlednicích). Velmi
rád bych vás proto pozval k jejich zhlédnutí. Jelikož mnoho
občanů Letovic neví, že muzeum ve městě je, připomínám, že
sídlí na adrese Tyršova 2 v prvním patře nad knihovnou a TIC.
Prohlídky pro veřejnost budou možné každou středu a pátek
od 15 do 17 hodin. Expozice bude také volně přístupná 24. října během Dne turistických informačních center pořádaného
v rámci Světového dne pro rozvoj informací.
Rád bych také poděkoval všem současným přispěvatelům
Letovického zpravodaje. Budeme velmi rádi, pokud se najdou
i další pisatelé, kteří zašlou zajímavou novinku, informaci či
názor o životě v Letovicích. V rámci svobody slova nechceme
zasahovat do zaslaných příspěvků. Mějte ale prosím na paměti, že vaše články budou číst všechny věkové a zájmové skupiny obyvatel. Velmi vhodná je proto stručnost a výstižnost.
Zájemcům o vzdělání opět nabízíme kurzy španělského
a německého jazyka. Pro milovníky rytmu a pohybu máme
tentokrát africké tance. Další kurzy budou realizovány později
v klidnější době. Jako poslední informaci bych zmínil, že naše
knihovna rozšíří svůj sortiment i na půjčování e-knih.
V nynější „zavirované době“ přeji všem pevné zdraví i trpělivost!
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Městská policie
V Letovicích, na ul. Komenského u základní školy bylo zřízeno parkoviště K+R. Zkratka vychází z anglického „Kiss
and Ride“, tedy polib a jeď. Mnozí řidiči si pletou její význam,
vozidlo zde zaparkují a jdou s dětmi do školy. To dopravní
značka neumožňuje.
Dopravní značka „Parkoviště K+R“ (č. IP 13e) označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob. Pro připomenutí některým řidičům: zastavit
znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou
k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob. S dětmi, které potřebují doprovodit až do školy,
bude muset řidič parkovat jinde. Místa označená K+R jsou
určena výhradně pouze pro opravdu rychlé odbavení a řidiči, kteří dopravní značení nerespektují notně komplikují dopravu u základní školy. Uvedená dopravní značka se v Letovicích také nachází na parkovišti autobusového nádraží
na ulici Nádražní.
Strážníci MP Letovice
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Slovo starosty

Nově vybudované chodníky před školou

Zrekonstruovaná zeď hřbitova

Opravená silnice k zámku

V listopadu zahajuje provoz bezobslužná čerpací stanice

Běh zámeckým parkem 2020
Ve středu 16. září 2020 se konal 24. ročník tradiční sportovní akce dětí letovických mateřských škol a základní školy. Běhu
zámeckým parkem se zúčastnilo 93 mladých a nadšených sportovců – běžců.
Poděkování patří všem organizátorům a podporovatelům. Děkujeme Městu Letovice, Městskému kulturnímu středisku
Letovice, Základní škole Letovice, členům Fan-clubu „BOP KŘETÍNKA“ a Technickým službám Letovice. Zvláštní poděkování patří firmě Letostav spol. s r.o. za technickou podporu.
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Radovan Plšek, předseda Fan-clubu „BOP Křetínka“

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

ale velkou část poničených stromů a nevzhledných náletů.

dnes budu na úvod poněkud více

Jsem Vám vděčný za všechny podněty, které jsou upřímně mí-

osobní a podělím se s Vámi o zážitek,

něny a prosím neváhejte se na mě přímo obrátit. Drtivá větši-

kdy jsem vedl svého syna jako prv-

na věcí je jen o komunikaci a pochopení mezi lidmi.

ňáčka do naší základní školy a vítal

To co mě velmi těší, je aktivita místních podnikatelů, kteří se

jsem všechny prvňáčky do zcela no-

podílejí svojí činností velmi významně na kvalitě života v Le-

vého prostředí, které je pro každého

tovicích. Pan Zunka je již velmi blízko otevření bezobslužné

velmi důležité. Jako rodič jsem vel-

benzinové stanice, kde bude mimo jiné i nabídka doplňků, ja-

mi pyšný na to, jak dobře funguje na-

ko je kapalina do ostřikovačů, AdBlue atd. V plánu je otevření

še škola. Velmi se sluší poděkovat,

od 1. 11. 2020. Celý areál parkoviště a čerpací stanice je opravdu

jak skvělou práci odvedl pan ředitel Randula po celou tu dlou-

velkým podnikatelským počinem.

hou dobu. A zároveň lze již dnes s jistotou říci, že pan ředitel

Další takovou stavbou je nádherná rekonstrukce budov před

Šos je člověk přesně na svém místě a že v odkazu svého před-

zámkem. Místní firma KTS opravdu nádherně opravuje nejen

chůdce úspěšně pokračuje. Pedagogické úspěchy učitelů jsou

budovy, ale již se začíná rýsovat i krásné prostředí nádvoří. O ka-

každoročně potvrzovány neustále se opakujícími vítězstvími

várně Valea Caffé je samostatný článek a všem občanům Leto-

v celostátních soutěžích. To nádherné je, že škola se nevěnuje

vic doporučuji navštívit toto místo.

jen talentovaným a nezpochybnitelně přispívá k jejich růstu,

Na závěr musím pochválit vynikající práci kluků v AFK Leto-

ale i to, jak skvěle je postaráno o ty, kterým byl dán do vínku

vice. Spolupráce s Boskovicemi nese velmi sladké ovoce. Dva-

nějaký handicap. Laskavost a péče je pro tyto děti vše. Syn hned

náctiletí žáci společného týmu porazili Slovácko 5:3. Přitom

jak dostal tužky a papír chtěl malovat. Řekli jsme mu, že dnes

loni se stejným týmem prohráli se skóre, které není k vidění

ještě ne, že dnes si jen vezme věci, je to jen první den ve škole.

snad ani v házené. To je tak obrovský úspěch hráčů, trenérů

Zamračil se na nás, že on chce. Je to prostě v každém dítěti.

a všech, kteří tento projekt dali dohromady, že to dokáže jen

Každé na začátku chce. My naše děti podpořme v tom, že je bu-

málokdo ocenit. Opravdu smekám.

deme za každý pokrok chválit, že po nich budeme chtít ukázat,

Další neskutečný úspěch je titul mistra Evropy Vlastimila

co nového se naučili a pořád se ptejme sami sebe, jestli jsou

Šafaříka v silovém trojboji. A nutno podotknout, že další do

naše nároky přiměřené. Každý je totiž talentovaný na něco

sbírky. Tento příjemný mladý muž je nejenom neskutečně sil-

jiného.
Jsem velmi rád, že se podařilo dokončit v termínu vše okolo
základní školy a školní rok byl zahájen s již dokončenou stav-

ný, ale je to vynikající muzikant. Všestrannost a houževnatost
ho zdobí a pro nás ostatní je velká inspirace. Vlastiku moc gratuluji.

Mgr. Petr Novotný, starosta města

bou. Drobné nedostatky, jako je nápoj chodníku od točny, vyřeší
naše technické služby hned po dokončení nové zídky na hřbitově. V příštím roce je v plánu dokončit celou trasu chodníku
až k zámku. Již teď lze říci, že dopravní situace se před ZŠ zlepšila a to nás čeká v příštím roce dokončení komunikace, která
umožní plynulé vrácení se zpět po ulici Komenského směrem
od zámku. Navíc přibude dvacet parkovacích míst, tentokrát ke
stání. Značka K a R je myslím řidiči již pochopena a po drobných zaváháních na začátku již bude plně respektována. Neslouží ke stání, ale jen k zastavení. Vlídný postup městské policie s vysvětlováním byl jistě správnou cestou.
Zmiňovaná hřbitovní zeď již dostává finální podobu a je
ukázkou toho, že naše Technické služby umí dělat kvalitní práci. Zároveň technické služby využíváme i při rekonstrukci tělocvičen na ZŠ, kde jsme obdrželi dotaci 1,4 milionu korun a strašně nás tlačí čas na jejich opravu.
Další dokončenou opravou je komunikace od kulturáku ke
klášteru. Celková cena byla pouze 1,2 milionu korun, což se dost
podstatně liší od dříve plánovaných 12 milionů. Tím tato část
Letovic nekončí. Podněty od občanů vnímám a jsem za ně rád.
Opravdu by to chtělo toto místo, kde se hlavně chodí, zpříjemnit. Budeme na tom pracovat. Stejně tak děkuji za podnět týkající se parku. Opravdu musíme vyřešit situaci, kdy se maminka
s kočárkem nedostane z parku k řece a nemůže pokračovat na
město. Toto nádherné místo musí být využíváno a zpříjemňovat lidem život. Na příští rok chystáme výrazné posílení v rozpočtu právě na zámecký park, abychom vyřešili nejen cesty,

Dobrá zpráva
pro rodiče a jejich děti
Od měsíce října bude v Nemocnici Boskovice otevřena
ambulance praktického lékaře pro děti a dorost. Bude pod
gescí dětského oddělení Nemocnice Boskovice a bude zajišťovat péči o dětské pacienty ze spádové oblasti včetně
Letovic.
Otevřená bude každý den s jedním dnem v odpoledních
hodinách. Snažíme se tímto krokem ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a Jihomoravským krajem pomoci
v tíživé situaci nedostatku dětských praktiků v našem regionu.
prim. MUDr. Michal Klimovič, Ph.D.
O rozšíření nabídky dětského lékaře pro Letovice jsme
usilovali více než jeden rok. Chtěl bych touto cestou poděkovat za vstřícnost a ochotu při jednáních panu primáři
MUDr. Klimovičovi, primáři MUDr. Zemánkovi a jednateli
boskovické nemocnice RNDr. Štěpánskému, kteří v nelehké době nedostatku odborníků a především v době řešení
jiných zdravotních témat, splnili svůj slib a na dětské pacienty z Letovic nezapomněli. Kdo z rodičů má tedy problém
se zajištěním základní zdravotní péče pro své děti, může
se od letošního října bez problémů zaregistrovat v ambulanci praktického lékaře v nemocnici v Boskovicích.
Mgr. Radek Procházka, místostarosta města
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Společenská rubrika
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci srpnu oslavili svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme
pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Trunko Petar
Hodycová Marie
Čejka Jindřich
Nečasová Ilona
Loukotová Květoslava
Holková Olga
Širůčková Miloslava
Sedláček František
Čoupková Miluška
Korbelová Ludmila
Jurnečka Jan
Prudký Stanislav
Bušová Anna
Matoušková Zdenka
Mašterová Marie
Bednářová Marie
Janek Josef
Hejlová Julie
Urbánek Zdeněk

Kovář František
Lopourová Helena
Štrichová Olga
Chmelařová Helena
Rybářová Anna
Sršeň Pavel
Pešková Dagmar
Červenková Dagmar
Pospíšilová Ludmila
Sedláková Božena
Ryzí Emilie
Vránová Marie
Kosmák Antonín
Palbuchtová Marie
Bartáková Vlasta
Zoubková Vlasta
Brunnerová Jiřina
Janek František

V měsíci srpnu oslavili významné životní jubileum – 90 let –
paní Emilie Ryzí, ul. J. Haška a pan Antonín Kosmák, ul. J. Haška. Oběma jubilantům osobně blahopřál pan Radek Procházka,
místostarosta města a za SPOZ paní Věra Jílková. Další jubilantkou byla paní Vlasta Bartáková, Meziříčko, které blahopřály členky OV Meziříčko – paní Alena Špiková a paní Iva Hadáčková.
Poslední jubilantkou byla paní Jiřina Brunnerová, ul. Zámecká, které k tomuto krásnému výročí blahopřála za SPOZ paní
Věra Jílková.
Všem jubilantům ještě jednou srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Ondrová Marta, J. Haška, ve věku 89 let
Šedová Božena, Bezručova, ve věku 88 let
Řezník Pavel, Komenského, ve věku 51 let
Toulová Růžena, Bezručova, ve věku 88 let
Hel Karel, Meziříčko, ve věku 76 let
Dvořák Zdeněk, Pražská, ve věku 77 let
Klouda Jaroslav, Okružní, ve věku 68 let

Čest jejich památce!

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 26. srpna 2020 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Hospodaření města za I. – VI. 2020
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí 2020
6. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
7. Darovací smlouva s JmK na objekt ZUŠ Letovice
8. Program zasedání zastupitelstva města dne 10. 9. 2020
9. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
10. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 16. září 2020 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Vyhláška o stanovení místních poplatků
4. Hospodaření města
5. Dispozice s majetkem města
6. Hospodaření příspěvkových organizací
7. Dotační program 2021
8. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
9. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
10. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 10. září
2020 projednalo body dle následujícího programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Vznik nového mandátu člena zastupitelstva města – složení slibu
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
4. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 4. června do
10. září 2020
5. Dispozice s majetkem města
6. Hospodaření příspěvkových organizací města Letovice za
I. pololetí 2020
7. Hospodaření města Letovice
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr

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

OBLASTNÍ CHARITA
BLANSKO

Koláč pro domácí hospic 2020
Ve středu 7. října pořádá Mobilní hospic sv. Martina Oblastní charity Blansko tradiční akci Koláč pro hospic. Po
celý den od 9 hodin ráno do vyprodání koláčů budou zaměstnanci mobilního hospice a další pracovníci blanenské charity ve stánku před radnicí na Masarykově náměstí v Letovicích. Můžete se jich zeptat na cokoliv z hospicové péče a přispět na tuto službu. Za Váš dar dostanete již
tradičně chutný koláč.
Oblastní charita Blansko
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Plavání

občanů města Letovice a místních částí
v areálu Městských lázní Boskovice

Každá sobota od 3. října 2020
vždy od 13.30 do 15.00 hodin

Bruslení

občanů města Letovice a místních částí
v areálu Zimního stadionu Boskovice

Neděle 4. a 18. října a 1. listopadu 2020
vždy od 17.00 do 19.00 hodin

Město Letovice informuje
Mobilní rozhlas
Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů existuje
v našem městě služba pro občany – Mobilní rozhlas. Prostřednictvím této služby můžete dostávat informace o dění ve městě pomocí různých komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily
o dění ve městě – upozornění na odstávky energií, čištění ulic,
pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
Registrujte se na www.letovice.mobilnirozhlas.cz

Dotační program 2021
Rada města Letovice schválila dne 16. 9. 2020 Dotační program města Letovice pro rok 2021, ve kterém jsou podporované oblasti: Tělovýchova a sport, Kultura a školství, Sociálnězdravotní oblast, Občanské a komunitní aktivity.
Dotace budou poskytovány na celoroční činnost žadatele,
stejně tak na jednorázové, mimořádné akce a nově na pořízení
investičního movitého majetku. Každý žadatel smí nově podat jednu žádost do jedné z oblastí podpory
Způsobilými žadateli jsou fyzické osoby, příspěvkové organizace zřízené JmK, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, společenství vlastníků se
sídlem ve městě Letovice nebo vykonávají celoroční činnost
na území města Letovice a jeho místních částí.
Termín pro podávání žádostí začne dnem 19. 10. 2020 a končí dnem 30. 11. 2020.
Žádosti se budou posílat opět v elektronické podobě. Více informací naleznete na internetových stránkách poskytovatele
www.letovice.net/samosprava/dotacni-program-grantymesta/ nebo telefonicky na čísle 516 482 220, případně osobně
u vedoucí Finančního odboru.
Ing. Věra Odehnalová, vedoucí odboru

Informace k místním poplatkům
Městský úřad Letovice vyzývá dlužníky na místních poplatcích k úhradě v nejbližším možném termínu.
Podklady pro úhradu místních poplatků a nájmu za hrobové
místo:
· číslo účtu města Letovice: 820631 /0100
· variabilní symboly:
- poplatek za komunální odpad:
- rodné číslo osoby, za kterou je poplatek hrazen (týká se poplatníků s trvalým pobytem v Letovicích nebo místních částech). Bude-li jednou částkou hrazen poplatek za více osob,
uveďte zbývající rodná čísla do zprávy pro příjemce nebo je
sdělte e-mailem: mu.zednikova@letovice.net
- speciální číslo přidělené správcem poplatku (týká se poplatníků vlastnících byt, rodinný dům nebo stavbu určenou k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)
- poplatek ze psa: 315039xxxx, kde xxxx je číslo psí známky
- poplatek z ubytovací kapacity (za období do 31. 12. 2019):
3150031,
- poplatek za rekreační pobyt (za období do 31. 12. 2019):
3150034,
- - poplatek z pobytu (od 1. 1. 2020): 3150044,
- poplatek ze vstupného: 3150048. U těchto poplatků uveďte
současně specifický symbol, kterým je identifikační číslo
plátce nebo RČ, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající
- nájem hrobového místa: 311014xxxx, kde xxxx je číslo smlouvy o nájmu.
V případě, že nejste schopni bezodkladně uhradit nedoplatky
za místní poplatky nebo nájem za hrobové místo, řešte prosím tuto situaci se správcem místních poplatků (telefonicky:
516 482 222, e-mailem: mu.zednikova@letovice.net).
Finanční odbor

Obnovení dílčí činnosti
živnostenského úřadu v Letovicích
Na základě dohody s Obecním živnostenským úřadem v Boskovicích, bude od září letošního roku opět obnovena možnost této služby v budově Městského úřadu v Letovicích, a to
vždy ve čtvrtek v termínech:

8. a 22. října / 5. a 19. listopadu / 3. a 17. prosince
V zasedací místnosti MěÚ Letovice bude pro občany přítomen pověřený pracovník ObŽÚ, a to od 9.30 do 14.00 hodin.
Ing. Radek Zemánek, tajemník MěÚ Letovice

Den turistických
informačních center
®

pořádaný v rámci
Světového dne pro rozvoj informací

Sobota 24. října 2020
od 10.00 do 16.00 hodin
• každý návštěvník obdrží kávu a drobný dárek
• volně přístupné expozice Muzea Letovice
• 17.00 hodin projekce filmu
Prdelí proti šedi aneb ze života kolem kachny
• 18.00 hodin projekce filmu Rocketman
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Slovo radního
Před dvěma měsíci jsem v Letovickém zpravodaji psal o lásce ke stromům a o záměru vykácet podstatnou část lipové aleje mezi obcemi Chlum a Svárov. Nedá mi to, abych se k tomuto
problému opět nevrátil. Na internetových stránkách se mi totiž zobrazila zpráva, kde radní pro dopravu Jihomoravského
kraje oznamuje všem, že podepsal petici za opravu silnice
Chlum – Velké Opatovice. Píše, že kraj dlouho připravoval rekonstrukci silnice a silnice potřebuje opravu jako sůl. To, že silnice potřebuje opravu, vidí každý, ale mrzí mne, že při tak dlouhé přípravě nikoho z dotčených orgánů kraje nenapadlo naplánovat opravu tak, aby alej zůstala zachována. Myslím, že již
žijeme v době, kdy se ochrana životního prostředí považuje za
samozřejmost. Nyní se problém staví do pozice, že všichni,
kteří chtějí citlivější přístup k lipové aleji, jsou označeni za
„potížisty“, kteří brání opravě celé silnice. Uznávám, že každý
má právo vyjádřit svůj názor, ale od pana radního Jihomoravského kraje bych očekával přece jen citlivější přístup a porozumění pro obě skupiny obyvatel. Jak pro ty, kteří chtějí stromy zachránit, tak pro ty, kterým kácení nevadí.
Nemohu si odpustit ještě jednu poznámku k opravovaným
komunikacím. V minulém Letovickém zpravodaji jsme si mohli přečíst radostnou zprávu, že ještě letos by mohla proběhnout oprava krajské silnice do Meziříčka. Je to již třetí příslib
této opravy (v minulých letech se oprava jaksi nestihla), tak i já
se budu těšit, že v letošním roce se občané Meziříčka projedou
po opravené krajské silnici.
Ještě o něco bych vás chtěl, vážení občané, požádat. Blíží
se podzimní úklidy zahrádek. Když už budete mít pěkně uhrabanou zahrádku a upravené záhony, bioodpad, který úklidem
získáte, použijte nejprve k vytvoření domácího kompostu. Pokud místo na kompost na zahradě nemáte, využijte tak zvané
„hnědé popelnice“ určené pro bioodpad. Prosím a žádám vás,
nespalujte bioodpad na zahradách. Opravdu to není pěkný pohled na smogem znečištěné naše krásné město. Na následující
fotografii není ranní opar nad ulicí Halasova, ale naprosto nesmyslně smogem znečištěné údolí. Nejprve využijte možnosti kompostovat, pokud to nejde, tak svozu bioodpadu.
Nespalujte bioodpad na zahradách.
Mgr. František Boček,
člen Rady města Letovice za KDU-ČSL

Kulturní přehled
MKS Letovice / Kulturní dům
Nová 71 / 1, tel.: 516 474 422, mobil: 774 497 437
e-mail: info@mks-letovice.cz, www.mks-letovice.cz
tel.: vstupenky 739 396 535, ekonomka: 516 476 786
Zajišťuje předprodej vstupenek na pořádané kulturní pořady.
Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 3 dny
před konáním akce.

Akce v říjnu
Slavné tenorové písně
Jakub Pustina (tenor)
a Symfonický orchestr města Boskovice
1. října 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: 100 Kč / na koncert platí abonentky KPH /
do 18 let zdarma

Sexem ke štěstí
14. října 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 350 Kč / na místě 380 Kč

E Converso
16. října 2020 v 19.30 hodin / sál ZUŠ Letovice
Jazzový koncert

Na kole po Kyrgyzstánu – Radomír Čížek
21. října 2020 v 17.30 hodin / sál muzea
Cestovatelská beseda
Vstupné: 50 Kč

S vámi mě baví svět…
31. října 2020 v 19.00 hodin
Pavel Nový, Marie Tomsová a trio Sekáč & přátelé
Vstupné: předprodej 250 Kč / na místě 290 Kč

Předprodej vstupenek
Gedeonův uzel
12. listopadu 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 350 Kč / na místě 380 Kč

FLERET a Zuzana Šuláková
27. listopadu 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: 300 Kč

MIROSLAV DONUTIL – Na kus řeči
11. prosince 2020 v 19.00 hodin
Vstupenky předprodej: www.ticket365.cz

O zapomnětlivém Psaníčkovém andělíčkovi
17. prosince 2020 v 16.00 hodin
Vstupné: předprodej 150 Kč / na místě 180 Kč

Změny termínů divadelních představení
Když se zhasne (28. 4. 2020) – nový termín 13. 1. 2021
Úsměvy Zdeňka Trošky (24. 9. 2020) – nový termín 4. 3. 2021
Klub českých turistů Malá Haná Velké Opatovice pořádá

17. října 2020 8. ročník turistického pochodu a cyklojízdy

Putování přes Halasovo Kunštátsko
Jednotlivé trasy vás zavedou k přehradě Křetínka,
do jeskyně Rudka a na zámek Kunštát.
Start na nádraží ČD Letovice od 6 do 10 hodin.
Pěší trasy: 13, 14, 25, 34 a 43 km. Cyklo: 30, 42, 48 a 63 km.
Info na www.kctmalahana.cz a email: machourek@seznam.cz
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Besedy v Muzeu města Letovice
Dějiny komunistického režimu v Československu
doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr.
7. října, 11. listopadu a 16. prosince 2020 v 17.30 hodin
Cyklus přednášek, vstupné dobrovolné

Kurzy pro veřejnost
Nabídku kurzů pro veřejnost najdete na straně 14

Knihovna

Turistické informační centrum

Dětské oddělení

Dospělé oddělení

Pondělí

12.30–16.30 hodin

8.00–12.00 a 12.30–16.30 hodin

Úterý

12.30–16.30 hodin

12.30 – 16.30 hodin

tel.: 516 476 790, 739 396 538

Středa

12.30–16.30 hodin

12.30 – 16.30 hodin

Čtvrtek

zavřeno

zavřeno

e-mail: tic@mks-letovice.cz

Pátek

8.00–12.00 a 12.30–16.30 hodin

8.00–12.00 a 12.30–18.00 hodin

TIC Letovice, Tyršova 2, 679 61 Letovice

infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.cz

Prosíme o dodržování doporučených opatření,
která se průběžně mohou měnit.

Týden knihoven
5. – 10. října 2020
V obou odděleních knihovny nabízíme následující služby:
• prominutí poplatků za upomínky
• přihlášení nových čtenářů zdarma

®

Otevírací doba:

16. ZÁŘÍ – 31. KVĚTNA

E-knihy – novinka v knihovně
Nově naše knihovna ve spolupráci s portálem www.palmknihy.cz nabízí svým čtenářům k vypůjčení přes 9 000 e-knih.
Navíc odkudkoliv a zdarma v rámci ročního čtenářského poplatku. Z pohodlí domova si můžete jednoduše vypůjčit e-knihu přes on-line katalog knihovny, která se Vám obratem zobrazí v knihovničce aplikace eReading s viditelně označeným
termínem vrácení. Výpůjční lhůta je 31 dnů a lze číst dva tituly
najednou bez nutnosti připojení k internetu. 32. den se e-kniha sama vymaže z aplikace.
Jak si e-knihu vypůjčit a všechny další potřebné návody a informace najdete na webové stránce knihovny www.mks-letovice.cz/knihovna

Kyrgyzstán na kole, sám horskou divočinou
21. října 2020 v 17.30 hodin v sále muzea Tyršova 2
Radomír Čížek se podělí o své zážitky z jeho dobrodružné sólo
výpravy na kole po Kyrgyzstánu, jejímž cílem bylo zdolat některé z nejvýše položených průsmyků pohoří Ťan-Šan.

Madeira
21. října 2020 ve 14.00 hodin v Městském klubu důchodců
Cestovatelská beseda s paní Zdeňkou Miholovou.

Dlouhej špacír
30. října 2020 v 18.00 hodin v sále muzea Tyršova 2
Těšit se můžete na křest knihy, autorské čtení Zuzany Švoncové, promítání filmu Jana Chloupka a příběh dvou dobrodruhů
z Letovic, kteří si museli udělat procházku delší než 1700 km,
aby zase našli cestu domů.

Jižní Morava čte – soutěž pro děti 4 – 15 let
1. září – 31. října 2020
Tvořte, pište a vytvářejte, své výtvory odevzdejte do Městské
knihovny Letovice. Více informací a přihlášky najdete v dětské knihovně!

Výstava ilustrací
spisovatelky a ilustrátorky A. Popprové
7. – 31. října 2020 v prostorách chodby knihovny

Workshop Magic the Gathering
30. října 2020 od 16.00 do 18.00 hodin
dětské oddělení knihovny (určeno je pro děti od 12 let)
Pokud máš rád/a deskové hry, fantasy, draky a příšery a chceš
se naučit hrát tuto karetní hru? Přihlášky a informace najdeš
v dětském oddělení knihovny!

Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin

Turistické informační centrum
poskytuje následující informace:
• informace o turistických zajímavostech, památkách
a atraktivitách města Letovice, Mikroregionu Letovicko
a regionu Boskovicko
• informace o kulturních akcích
• informace o možnostech sportovního vyžití
• informace o stravovacích a ubytovacích možnostech
(volné kapacity Vám rádi telefonicky ověříme)
• tipy na výlety jak pro pěší turisty, tak pro cykloturisty
• vyhledávání autobusových a vlakových spojů, informace o Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje
• informace o firmách, podnikatelích a službách
• další informace nejen z oblasti cestovního ruchu
Informace poskytujeme bezplatně.

Služby
• veřejný internet (k dispozici jsou dva počítače)

• černobílé kopírování A4, A3
• černobílý a barevný tisk A4
• skenování
• kroužková vazba do plastových hřbetů
• laminace dokumentů – max. A4
• rezervace a prodej vstupenek na kulturní akce pořádané Městským kulturním střediskem Letovice
• prodejní místo sítě Ticketportal a Ticket Art (možno zakoupit vstupenky na akce konané po celé České republice)
• předprodej vstupenek na vybrané akce v regionu
• prodej turistických map, pohlednic, turistických známek, turistických vizitek, magnetek, keramických suvenýrů
• prodej publikací o Letovicích a Mikroregionu Letovicko
• průvodcovské služby v historické lékárně nacházející se
v Nemocnici Letovice
Poskytované služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku.
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
SVČ Letokruh

Sportovky II.
Čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin

Kroužky ve školním roce 2020 / 2021

Workout (dospělí)

Milí rodiče, milé děti,
přihlašování na kroužky ve školním roce 2020 /2021
je v plném proudu. Přihlašovat se můžete elektronicky přes náš
web www.svcletovice.cz /mujletokruh, kde najdete širší nabídku kroužků nebo osobně v kanceláři.

Úterý od 18.00 do 19.00 hodin
Cvičení, které se skládá ze cviků jako jsou kliky, shyby a dřepy.
Je vhodné pro všechny, kteří chtějí zlepšit svoji fyzickou kondici. Budeme vám předávat své zkušenosti, rady a tipy, které můžete využít při domácím cvičení.

Kroužky, kde jsou ještě volná místa:

Workout (věková skupina: žák ZŠ)

Technické
Klub Pat a Mat
Každý pátek od 16.15 do 17.15 hodin
Kutilský kroužek pro kluky a holky od 6 do 11 let. Dílna plná nářadí, šikovné ruce a společné tvoření.

Železniční modelář
Středa od 15.15 do 16.45 hodin
Stavba železničních modelů, kolejiště, základy řízení provozu,
soutěže. Práce s papírem, dřevem, kovem, sádrou, vodovými barvami, plasty, nástroji na jejich opracování.

Tvořivé
Keramika pro dospělé
Úterý od 18.00 do 20.00 hodin, 1× za 14 dní
Oddech a relaxace s keramickou hlínou v krásném ateliéru!

Keramika s Verčou pro začátečníky
Čtvrtek od 14.30 do 16.00 hodin
Určeno pro úplné začátečníky ve věku od 6 do 10 let.

Umění bez hranic I.
Pondělí od 14.30 do 15.30 hodin
Výtvarné tvoření, kreslení, malování, spojené s pohybovými
aktivitami a hudbou, divadlem i přírodou.

Úterý od 16.45 do 17.45 hodin

Kopaná žáci
Pondělí od 16.30 do 18.00, úterý od 16.30 do 18.00, středa od 16.30
do 18.00 a čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin
Fotbálek pro malé i velké. Naučíte se fotbalové dovednosti a techniky, zúčastníte se zápasů a turnajů.

Přírodovědné
Králičí hop
Pátek od 16.00 do 17.30 hodin
Naučíme se správně manipulovat s králičími mazlíčky, vést králíky přes překážky. Budeme se učit, jak se zodpovědně starat
i o jiná zvířata, jak je správně krmit aj.

Rybáři (pokročilí)
Praktické informace, zkušenosti, předávání osobních zkušeností pro mladé rybáře. Bude probíhat vždy v sobotu (1 × měsíčně, dle domluvy) cca 4 – 5 hodiny rybaření u vody. Podmínkou
účasti v kroužku je rybářský lístek.

Ostatní, aneb co se jinam nevešlo
Šachy

Pondělí od 15.45 do 16.45 hodin

Úterý od 14.30 do 15.30 hodin
Poznej hru, která rozvíjí paměť, fantazii, koncentraci, trpělivost
a vytrvalost. Pomůže Ti možná i k lepší známce z matematiky!
Letos se pravidelně budeme zúčastňovat šachových turnajů.

Zašívárna

Veselá vařečka

Středa od 15.00 do 18.00 hodin, 1× za 14 dní
Setkání náctiletých s jehlou, nití, látkou či provázkem. Rukodělné techniky vedoucí k ovládnutí jehly a nitě, základní stehy, práce se střihem, základy šití na šicím stroji.

Čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin
Zábavné vaření pro děti ve stylu soutěže Master Chef. Mystery box,
kulinářské výzvy a soutěže. Budeme si psát každý svoji kuchařku.

Umění bez hranic II.

Sportovně-pohybové
In-line brusle (pokročilí)
Úterý od 15.45 do 16.45 hodin, cyklostezka, Letokruh a jeho okolí
Inline bruslení pro rozvoj již získaných bruslařských dovedností
formou her a soutěží.

In-line brusle (začátečníci)
Úterý od 14.30 do 15.30 hodin
Chcete se naučit správně jezdit na inline bruslích, brzdit pluhem, brzdičkou, jízdu pozadu, přešlapování? A to vše zábavnou
formou? Přihlaste se, naučíme vás to taky!

Pilates + jóga (začátečníci)
Středa od 17.30 do 18.30 hodin
Kombinace toho nejlepšího z Pilates a jógy. Cvičení na posílení
celého těla, zejména břišních a zádových svalů.

Pilates s Ditou
Středa od 19.00 do 20.00 hodin

Plaváček – plavecký kurz
Středa od 14.00 do 17.00 hodin
Rozvíjení plaveckých dovedností formou her, individuální přístup.
Sportovky I.
Čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin
Máš rád(a) pohyb, rád(a) sportuješ? Sportovky jsou kroužek přímo pro tebe! Budeme hrát spoustu míčových a pohybových her.
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Kytara k táboráku
Středa od 13.15 do 15.15 hodin
Hra na kytaru, základní akordy, seznámení s nástrojem, znalost základních akordů, zpěv táborových písní.

Plánované akce s Letokruhem
29. října / Jednodenní příměstský tábor
Více informací upřesníme na našem webu.

30.– 31. října / Halloweenská přespávačka
Oblíbená akce s přespáním v duchu Halloweenu. Strašidýlka
z dýně, přehlídka a soutěž kostýmů, noční hra.

11. listopadu / Svatomartinský pochod
MC Paleček a Letokruh vás zvou na Svatomartinský průvod. Ten
vyrazí v 17.00 hodin od Letokruhu. Lampiony můžete mít vlastní,
nebo si můžete vyrobit originální od 15.30 v ateliéru Letokruhu.

Vyhlášení výtvarné soutěže „Místo, kde žiji“
Soutěž pro děti od 3 do 16 let na téma: „Zajímavý živočich či rostlina v místě mého bydliště“.
Výtvarné techniky: kresba, malba, grafika, fotografie či prostorové ztvárnění. Děti budou hodnoceni v kategoriích: MŠ, 1. st. ZŠ,
2. st. ZŠ. Uzávěrka soutěže je 14. ledna. Práce označené jménem,
příjmením, kontaktem, školou a třídou odevzdávejte v Letokruhu. Vernisáž se koná 19. ledna v 15.00 hodin městském muzeu
na Tyršově ulici. Děti čekají hodnotné ceny, na které přispělo
město Letovice.

Napsali jste nám
V Letovicích rockovalo Lanugo

Mateřské centrum Veselý Paleček
Tyršova 2, Letovice
Facebook: MC Veselý Paleček Letovice
Prosíme, sledujte aktuální situaci
(která se může s ohledem na COVID-19 měnit) na našem FB.

ŘÍJEN 2020 /

PRAVIDELNÝ PROGRAM
Cvičení pro miminka (a nelezoucí děti)

m

6 t–6

Pondělí 9.00 hodin / začínáme 19. října 2020
Kde: herna MC Paleček, Tyršova 2
Na lekcích se seznámíte s vhodnými aktivitami, které stimulují
a podporují psychomotorický vývoj. Pravidelné cvičení zajistí dostatek nových podnětů a zvyšuje sociální stabilitu děťátka. V průběhu cvičení je možno kojit či přebalovat k individuální spokojenosti miminka. Možná přítomnost staršího sourozence.

HOPIKY

ky

1 – 3 ro

Úterý 9.30 – 10:30 hodin
Kde: cvičebna MC Paleček, Tyršova 2
Cvičení zahrnuje basničky i písničky, procvičení hrubé i jemné
motoriky, rytmiku, relaxaci a další.

Kulíšci

1+

Středa 9.00 – 11.00 hodin
Kde: sraz u budovy Palečku, Tyršova 2
Pojďte s námi ven! Zazpívat si, tvořit, hrát si a užít si dopoledne
v přírodě.

Toulavé tlapky

t

4 – 6 le

Středa 15.00 – 17.00 hodin
Kde: sraz u budovy Palečku, Tyršova 2
Pojďme zkoumat svět kolem nás a radovat se z pohybu. Za téměř
každého počasí si protáhneme tlapky i zbytek těla venku při hrách,
sportovních aktivitách a dobrodružných mini výpravách.

Otevřená herna s možností tvoření

t

0 – 99 le

Čtvrtek 9.00 – 11.00 hodin
Kde: herna MC Paleček, Tyršova 2
Přijďte si s dětmi pohrát a nebo něco vytvořit, otevřeno každému
věku, tvoření přizpůsobeno věku návštěvníků.

Zpátky do formy
Čtvrtek 17.00 – 18.00 hodin / začínáme 22. října 2020
Kde: cvičebna MC Paleček, Tyršova 2
Cvičení pro ženy jakkoli dlouho po porodu za přítomnosti dětí. Cvičení s fyzioterapeutkou Míšou bude zaměřeno na zpevnění břicha,
pánevního dna a zad. Naším cílem bude odcházet domů vzpřímeně a se vztyčenou hlavou, vstříc dalším výzvám všedních dnů.

DALŠÍ AKCE V ŘÍJNU:
Nosící sraz
Pondělí 5. října 2020 od 9.00 hodin
Kde: herna MC Paleček, Tyršova 2
Podpůrné setkání maminek, které nosí nebo chtějí nosit své dítě
v šátku nebo nosítku.

Dětský bazárek – PODZIM / ZIMA
Kulturní dům Letovice 23.– 25. října 2020
Možnost prodeje a nákupu dětských věcí, vybavení, hraček (oblečení do velikosti 170, obuv do velikosti 39, autosedačky, kočárky, přilby, kola aj.) Prodávat mohou pouze přihlášení prodejci, hlásit je
možné na e-mailu mc.palecek.letovice@gmail.com do úterý 20. 10.
Odměna pro MC Veselý Paleček za organizaci je 10% z prodeje.

Přednáška o roli stravy při snaze zvýšit imunitu
Pondělí 26.října 2020 od 9.00 hodin
e-mail: mc.palecek.letovice@gmail.com

V Letovicích, tentokrát v kulturním domě městského kulturního
střediska namísto tradičního sálu letovické ZUŠ, vystoupila 12. září
pražská kapela LANUGO. Zároveň i zde propagovala svoje loňské,
v pořadí čtvrté album nazvané lakonicky „Lanugo, 2019“. Skrývá se
v něm příběh milostného vztahu z pohledu ženy...
Lanugo je na scéně od roku 2006. Ještě před osmi lety byla zcela
vážně označována jako nadžánrové seskupení hrající moderní pop,
jazz a soul s jemnými doteky elektroniky. Převážně autorská tvorba
vyniká neotřelými aranžemi a barevností hudebního vyjádření. Lanugo vystupuje v předních jazzových klubech...
Nynější repertoár, cele autorský, který zazněl v Letovicích, je vyzdvihován recenzenty až do nebes. Nyní již jazz a soul vypadl a je
nahrazen naprosto ostentativně výrazem alternativní pop či dokonce chytrý pop. Ten ostentativní tón mne udivuje, a to právě v souvislosti s tím, že Lanugo nadále koncertuje v jazzových klubech,
včetně domovského Jazz Docku. To by ani tak nebyl problém. Problém je na mojí straně. Jako jazzofil bych čekal alespoň špetku jazzu. Čekal bych jistou nepředvídatelnost ve stavbě písní, čekal bych
sólové chorusy, jež jsou kořením jazzu. Nevím, jak jinde, ale v Letovicích zaznělo jedno jediné sólo! A to díky kytaristovi Mirkovi Šmilauerovi dokonce až v přídavku...
Na jejich muzice bylo formálně vždycky všechno až správně,
a tak tu bublinu nedokázali odfouknout dál než před dveře jazzových klubů. S novou deskou přišla dospělost... Takto se vyjádřil jeden nejmenovaný recenzent. A já se ptám: Které dveře tedy měli
otevřít? Tady je silný rozpor. Jiný píše: Jazzových prvků v písních
za ty roky výrazně ubylo, ale nešlo o radikální změnu nebo sérii
stylových přemetů, ale spíše o naprosto přirozený kontinuální vývoj. Jazzová erudice zůstává přítomna ve schopnosti kvalitně hrát
a v tom, že Lanugo ani dnes nedělá kompromisy a na naší scéně nikoho nekopíruje. Tak nevím, asi jazzu přestávám rozumět. Příklon
k popu, byť sebevíce (řekněme) progresivnímu, vlastně už v podobě
čistého popu s rockovými prvky, to má být přirozený vývoj? Kupříkladu Miles Davis dělal také stylové veletoče, ale zůstal jazzovým
muzikantem. Jazzová erudice se pozná jen podle schopnosti kvalitně hrát? Tak to by takoví Pink Floyd (jejichž evokace jsem místy
z hudby Lanuga slyšel) byli tou nejjazzovější ze všech jazzových
kapel. Nedělat kompromisy? V tom, že nezahrají téměř žádné sólo,
že zpěvačka Markéta Foukalová, byť kvalitně, o tom není sporu,
zpívá jako pop-rocková diva? Že bubeník Martin Kopřiva hrál sice
šťavnatě, ale střídal v podstatě tři rytmické figury? Že klávesista
Viliam Béreš (a v podstatě hlavní a utor skladeb) nehrál ani zbla
s jazzovou narací, a jeho doprovod se posléze stal dost jednotvárným, tudíž snadno předvídatelným? Že baskytarista, i když jazzem
ošlehaný Rasťo Uhrík, až v přídavku opustil sice rázné a šumné, ale
jednoduché basové riffy? A o kytaristovi už byla výše řeč. V instrumentálním soundu kapely jsem slyšel ještě tu U2 či dokonce Joy
Division (ale ty bez patřičné syrovosti), onde, převážně v gradacích,
postupy post-rocku. Jednou přišlo na řadu r´n´b´. A dokonce jsem
se na pár minut ocitnul zpátky v mládí, kdy jsem si pískal hit
Gilberta O´Sullivana „Clair“... Takže nic nového v českých a moravských luzích a hájích...
Na koncertě jsem prostě čekal něco jazzového. A to byla opravdu jen moje chyba. V okamžiku, kdy jsem Lanugo začal poslouchat
nejazzově, mohl jsem ocenit z velké části aspoň texty. Občas vata,
párkrát klišé, která jsem slýchával již z normalizačního popu, ale
když se vyloupla perla, byl to klenot plný jiskrných barev – „Drobky
v peřinách a v deset klid, špína a do pračky, tak to má být. Všichni
spí, jen já se probouzím: Kde domov můj?“ („Rosetta“), „Hoří, stejně
je mi chladno. Hoří, my musíme na dno...“ („Motýl“), „Rejnoci elektrických nocí, rejnoci nocí probdělých, každý je nevidí, vznáší se
mezi domy a jejich ploutve víří sníh...“ („Rejnoci noci“) nebo „Sára
jednou říkala, že dějiny jsou spirála, prej cítí, že všechno se v kruzích vrací, že chaos je vlastně řád, a na nebi hvězdy svítí, jen aby
nakonec přestaly hřát, možná je to tak i s náma a s tím naším napořád, zhasne hned jak se vznítí...“ („Sára“).
Vlastně, když to vezmu kolem a kolem, tak jsem si ten koncert
Lanuga v Letovicích užil...
Jan Hocek
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Napsali jste nám
Pohled na říjnovou hvězdnou oblohu
Přivítáme měsíc říjen a přitom si uvědomíme, že je tento
měsíc celý ponořen do podzimu. To znamená, že se na obloze
setkáme převážně se souhvězdími podzimu. Letní souhvězdí
ustupují západním směrem, my však ještě večer uvidíme vysoko na západní části oblohy letní souhvězdí Labutě, Lyry i Orla
ponořené do viditelného zbytku Mléčné dráhy. Ta probíhá ve
vysokém oblouku od východu na západ. Z podzimních viditelných souhvězdí můžeme jmenovat především Pegas, který září vysoko nad jižním bodem. Pod ním uvidíme souhvězdí Ryb
a dále vpravo souhvězdí Vodnáře a Kozoroha. Při pohledu na
východ se setkáme se souhvězdím Velryby. Pod souhvězdím
Vodnáře hluboko na jihu u obzorníku můžeme spatřit část
souhvězdí Jižní ryby s jasnou hvězdou Fomalhaut (ústa velké
ryby), která právě v říjnu u nás vystupuje 10° nad obzor.
Pod Pegasem najdeme nevýrazné souhvězdí Vodnáře, které
patří do zvířetníkových souhvězdí. Je tvořeno hvězdami o malé
jasnosti. Nejjasnějšími hvězdami jsou hvězdy Sadalsud s jasností 2,9 mag a vzdáleností 1 100 ly a Sadalmelek s jasností
2,96 mag a vzdáleností 850 ly. Ve Vodnáři najdeme několik planetárních mlhovin a hvězdokup o nízké jasnosti. Zajímavostí
je to, že v roce 1846 zde německý astronom Galle objevil osmou
planetu sluneční soustavy s názvem Neptun.
Také o souhvězdí Vodnáře můžeme nalézt různé lidské představy a báje. Na babylonských kamenech byl Vodnář zobrazován jako klečící muž, který vylévá vodu z vědra a při tom vědro
drží na svém rameni. Řecké bájesloví představuje Vodnáře jako nejvyššího boha Dia, který lije proudy vody na zem, aby potrestal hříšné lidstvo. Všechny dávné civilizace spojovaly toto
souhvězdí v různých formách s vodou, s deštěm, záplavami,
mořem a dokonce i s vínem.
Pohleďme na říjnové Slunce. Část našeho zemského povrchu bude ozařovat stále kratší dobu a posouvat se od světového
rovníku směrem k jihu. Uvedeme časové údaje východu a západu Slunce 1. a 31. října, které platí pro středoevropský poledník a 50° s. š. Nezapomeneme na změnu času v neděli 25. října,
kdy se hodiny posunou ve 3:00 h SELČ o jednu hodinu zpět.
Dne 1. 10. Slunce vyjde v 7:00 h a zapadne v 17:38 h SELČ a 31. 10.
vyjde v 6:49 h a zapadne v 16:38 h SEČ. Den se během října
zkrátí o 1 h 49 min. Do znamení Štíra Slunce vstupuje 23. 10.
v 1:00 h SELČ. Sluneční azimut klesne z 85° na 68° (o 17°).
Pohled na Měsíc nám ukáže na jeho proměny. Dne 1. 10.
v 18:00 h úplněk, 10. 10. ve 3:00 h poslední čtvrt, 16. 10. ve 22:00 h
nov, 23. 10. první čtvrt a 31. 10. úplněk. V říjnu tedy uvidíme pět
měsíčních fází. Vzdálenosti Měsíce od Země zaznamenáme
takto: odzemí 3. 10. v 19:00 h (406 308 km), přízemí 17. 10. ve 2:00 h
(356 913 km) a znovu odzemí 31. 10. ve 21:00 h (406 401 km).
Dále uvedeme viditelnost planet: Merkur nelze pozorovat, Venuše je ráno vysoko nad jihovýchodním obzorem. Po celou noc
je vidět Mars (v Rybách), večer na jihu září Jupiter (ve Střelci)
a Saturn (také ve Střelci). Planety Uran (v Beranu) a Neptun (ve
Vodnáři) můžeme pozorovat po celou noc.
Pěkné pohledy nám zaručí různé úkazy, např. konjunkce Měsíce a planet: Dne 3. 10. v 8:00 h s Marsem, 14. 10. ve 3:00 h ráno
s Venuší, 22. 10. ve 21:00 h s Jupiterem a Saturnem, 29. 10. ve
20:00 h opět s Marsem. Zajímavá bude také skutečnost, že 3. 10.
v 16:00 h bude Mars nejblíže Zemi ve vzdálenosti 62,1 milionů
km.
Dr. Jaroslav Chloupek
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Vodnář

Zájezd za humna
Na začátku září jsme po dlouhé době vyjeli na zájezd, s obavami, rouškami a desinfekcí, ale přece. Ráno nás očekával ve
Svitávce pan starosta Jaroslav Zoubek, promítl nám film o historii rodiny Löw-Beer, jejich podnikání a vilách ve Svitávce,
Brněnci a Brně. Prohlédli jsme si nádherně opravenou secesní
vilu, muzeum a o současné Svitávce jsme si povídali v kanceláři starosty. Pokračovali jsme do Křtin, do krásného barokního chrámu vystavěného podle návrhu slavného architekta
Santiniho Aichela. Můžeme se pochlubit, že už jsme navštívili
skoro všechny jeho významné stavby. Chrám ve Křtinách se
postupně opravuje, konají se zde mariánské poutě, hasičské
a Hubertské slavnosti. Prohlédli jsme si ambity, kapli sv. Anny
a na závěr nám zahrála unikátní zvonohra, má 33 zvonů. Obědvali jsme v hostinci u Farlíků, kde mají i myslivecký sál. Na náměstí ve Křtinách jsme obdivovali krásnou výsadbu květin,
přivítali jsme se s paní Ing. Ludmilou Boháčkovou a společně
odjeli do arboreta. Arboretum patří Mendelově universitě v Brně, slouží vědeckým účelům a je přístupné veřejnosti. Pěstuje
se zde asi tisíc druhů našich i exotických dřevin. Prohlídku jsme
začali u venkovního výukového amfiteátru a pokračovali jsme
po rekreačně výchovné stezce, která se jmenuje Chvála stromů. Jsou na ní zastavení s dřevěnými sochami, došli jsme až
k nejstaršímu sekvojovci a na palouček, kde rádi fotí svatebčané. Cesta zpět vedla krásnými loukami a přes mokřady byly
dřevěné chodníky. Opravdu krásná a poučná procházka a kéž
bychom měli znalosti a vitalitu naší průvodkyně. Pozdní odpoledne jsme strávili v Senetářově v místním muzeu – hospodářské stavení s doškovou střechou nabízí expozici zemědělských
strojů, tradičního bydlení a výroby knoflíků z perleti. Z muzea
jsme šli kolem jezírka s nádhernými lekníny k vyhlášenému
modernímu kostelu sv. Josefa. Byl vystavěn v 70. létech minulého století podle architekta Ludvíka Kolka, zdobí ho abstraktní křížová cesta od Mikuláše Medka. Za krásného počasí jsme
si užili příjemný a poučný den.
Poděkování patří
městu Letovice, na
částečnou úhradu
dopravy jsme použili
dotaci města. Za bezchybné služby děkujeme firmě Dopaz.
Za Nové sdružení ZP
v Letovicích text a foto:
Ing. Jaroslava
Konůpková

Se zlatou kachnou proti šedi.
Již šestým rokem ve vašem městě.
V poslední červencový den proběhla v Letovicích na dvoře
Základní umělecké školy světová premiéra snímku Prdelí proti
šedi aneb ze života kolem kachny. Jedná se o snímek zachycující aktivity občanské iniciativy zaměřené na probuzení zájmu
o veřejný prostor a jeho kvalitu. Už od roku 2015 se v Letovicích
konají akce s cílem vytvořit z nábřeží, náměstí a ulic příjemné
prostory k trávení volného času. Symbolem celého snažení je
obří zlatá maketa kachního pozadí, která rozvířila místní stojaté vody. Říkáte si, proč právě kachní zadek?
Voda je symbolem života a řeky ve městech v sobě skrývají
velký potenciál. Současná situace na většině míst je ale taková,
že se voda městy vine nepozorovaně v nepřístupném betonovém korytu. V posledních letech se naštěstí tato situace v mnoha městech mění a kolem řek vznikají stezky, posezení, prostory pro cvičení apod. V roce 2007 se konala otevřená soutěž na
novou podobu Masarykova náměstí v Letovicích, kterým protéká řeka Svitava. Soutěž vyhrála paní architektka Kaštánková
s návrhem, který je s tímto trendem v souladu. Od té doby se však
z návrhu podařilo zrealizovat pouze pobytové schody sloužící
pro přístup k řece. Jsou tak jedinou „vlaštovkou“ pozitivní snahy
o lepší městský prostor. Zbytek Masarykova náměstí je stále v neutěšeném stavu, proto je náměstí většinou po zavření obchodů
prázdné a bez života. Život u řeky tak vytvářejí hlavně kačeny,
kterých je na řece mnoho a lidé je často krmí z mostu. Obraz
čouhajícího kachního zadku z vodní hladiny se stal předlohou
pro velkou zlatou sochu doplňující nový prostor u řeky. Zrodila
se jako symbol života u řeky a zároveň jako upozornění na jistou
„zaprděnost“, jako pobídka ke změně.
Původně šlo o návrh uměleckého objektu doplňujícího veřejný prostor v rámci školního projektu tehdejší studentky architektury a místní rodačky, Ivy Tomkové. V roce 2015 získal tento
návrh reálné obrysy a jako dočasná polystyrenová maketa spatřil světlo světa. Nikdo tenkrát netušil, jak plodná tato zadnice
bude.
Přestože původní záměr byl s kačenou rozvířit místní vody
pouze na jednom krátkém happeningu, socha se na letovickém
náměstí začala objevovat pravidelně každé léto v rámci tradičního Festivalu 3+1 Letovice. Vždy se u ní odehrávaly akce a happeningy zaměřené převážně na veřejný prostor. Postupně se
stala symbolem touhy po změně prostředí a života v maloměstě.
Po změně Letovic v místo, které aktivně a sebevědomě rozvíjí
svůj potenciál, který je díky jeho historickému základu obrovský.
Aktivity kolem kačeny, které vzešly z řad občanů města jsou
sdruženy pod názvem Letovice PROSTOR NÉ? V předešlém roce
2019 však nabrala celá iniciativa nečekaně na obrátkách. Do projektu se přidali další ptáci. To, co kachní zadek symbolizuje, nadchlo architekta Davida Ptáčka z Krucemburku na Vysočině. Krucemburk je další maloměsto (správně městys) s podobnými problémy. Architekt Ptáček projevil zájem si kačenu půjčit a vznikl
tak nápad, který byl na hranicích toho, co jsou schopni dobrovolníci z kachního týmu ve svém volném čase zorganizovat.
Navzdory tomu vznikl projekt Táhni s kachnou, při kterém pár
nadšenců s křehkou a těžkou maketou navštívilo 5 podobně velkých obcí v sousedních krajích. Závěrem ji dotáhli dvoudenní
pěší poutí zpět do Letovic, kde následoval architektonický workshop studentů vysokých škol. Kačena v navštívených městech
plnila roli jakéhosi vykřičníku na místech, která by si zasloužila
lepší péči a pozornost. Po dobu pobytu kachny se ve městech konaly happeningy, přednáškové večery, komentované procházky,
apod. Celkově se také podařilo s osvětou na školách a tvořivými
architektonickými workshopy pro žáky pokrýt všechny stupně
vzdělávání.

Po takto náročném projektu bylo na čase letos, v roce 2020,
zvolnit a odpočinout si. Následná karanténa a nejrůznější omezení to jen potvrdily. Bylo na čase ohlédnout se zpět na pořádný
kus práce a legrace. Po zhlédnutí filmu vyvstává otázka: Kam
dál? Donekonečna se takto vydávat z vlastních sil, času a energie asi nemůžeme. Rádi bychom, aby socha kačeny doplnila letovické nábřeží už beze srandy a natrvalo. Za ty roky si kačena
tohle své místo tvrdě odpracovala a získala si také spousty příznivců. Stala se nesmazatelnou součástí mnoha rodinných alb
občanů a turistů, kteří Letovicemi v létě projíždí. Samozřejmě
jsou tu i odpůrci a lidé, u kterých socha vzbuzuje spoustu otázek...a to je dobře.
Text: Iva Tomková, foto: Petr Švancara

Velké maličkosti
V Kladorubech máme moc hezkou zastávku autobusu. Některým občanům však přišla málo využitá a proto přišli s nápadem rozšířit její služby nejen o stání na autobus, ale čekajícím
zpříjemnit jejich pobyt i čtením literatury. Z jejich aktivity tedy
vznikla knihobudka, kterou jsme náležitě pokřtili s budoucími
cestujícími čtenáři. A přitom stačilo jen pár drobností. Polička
z půdy, záclonky a květiny do oken.
Následující víkend proběhlo sousedské setkání. Sešli jsme
se v hojném počtu, poseděli při dobrém jídle a pití, kde jsme zároveň slavnostně pasovali prvňáčky a přivítali nové občany.
Jsme moc rádi, že se takto scházíme už poněkolikáté, máme
koho pasovat i přivítat. A také že máme i sousedy, kterým záleží na tom, jak naše obec vypadá. Prostě velké maličkosti.
Veronika Havlínová

| 11

Letovická drbna
„Pro všechny zvídavé čtenáře jsme připravili rubriku s názvem Letovická drbna, která se bude věnovat aktuálním tématům z našeho města. Na vaše nápady, připomínky, tipy a ohlasy se těšíme na mailu: letovickadrbna@seznam.cz"
„Název naší kavárny je spojen s dávnou minulostí zámku“,
říká Taťána Smejkalová, jednatelka a provozní kavárny Valea
Caffé

Bude kavárna něčím specifická?
Chceme zůstat opravdu kavárnou. Rádi bychom do Letovic
vnesli osvětu co se kávy týče, proto se všichni proškolujeme
a i nadále se v tomto oboru plánujeme zdokonalovat. Ke kávě
určitě budeme nabízet i výborné dortíky a moderní typy zákusků. Myslím, že v dnešní době je samozřejmostí sladké bez lepku a bez laktózy a ani my nebudeme výjimkou. Plánujeme oslovit co nejvíce zákazníků, proto připravujeme i slané varianty.
Žádné velké vaření ale nechystáme, nicméně když si u nás někdo pronajme sál, jsme připraveni zajistit cateringovou firmu.

Jeden z nejkrásnějších výhledů se nám nabízí od letovického zámku, který patří mezi nejvyhledávanější zastávky při
toulkách Letovicemi. Vedou sem kroky nejen turistů, ale i místních obyvatel. Příjemné spočinutí bude v dohledné době nabízet i kavárna situovaná do romantického prostředí předzámčí – Valea Caffé.
O své sny, plány i záměry se s námi podělila provozní a jednatelka kavárny paní Taťána Smejkalová.

Ano, na maminky s dětmi určitě pamatujeme a chystáme
pro ně velké venkovní hřiště. V případě nepříznivého počasí
potom máme pro děti připravené hračky v interiéru kavárny.
Stejně tak jsou u nás vítáni i pejskové.

Co Vás přivedlo k nápadu otevřít v Letovicích kavárnu?

Kdy zhruba plánujete kavárnu otevřít?

Když společnost K.T.S.
– MONTÁŽE s.r.o. koupila
stávající objekt, nebylo
moc na výběr. Stodoly mohly být zbourány, nebo
opraveny. Protože má tato
firma ráda výzvy, rozhodla
se pro rekonstrukci. Z první opravené části vznikal
nádherný sál, který ale potřeboval zázemí, a tak se
nabídl nápad s kavárnou.
Její název je spojen s dávnou minulostí zámku, kdy jej vlastnili Kálnokyové, proto je i naše logo vsazeno do erbu.

Foto: Valea Caffé
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Nabídnete zázemí i rodinám s menšími dětmi?

Otevření bychom chtěli stihnout do konce tohoto roku. Sál
je již hotový, na kavárně se ještě dolaďují detaily. Nicméně nás
mohou všichni sledovat na Instagramu a Facebooku pod naším logem Valea Caffe, kde každý najde aktuální informace
a také spoustu fotografií.
Děkuji Vám za rozhovor a nezbývá než popřát spoustu spokojených hostů kavárny.
Daniela Klusáková

Sport
AFK Letovice
Fotbalový podzim je v plném proudu. Zápasy
běží jako na běžícím páse a všechny naše týmy
bojují srdnatě o mistrovské body. Od přípravky
až po muže se výsledkově neztrácíme. Mladší žáci U12 a U13
v rámci ligy odehráli velmi důstojná utkání s týmy jako FC Zbrojovka Brno, FC Fastav Zlín, SK Sigma Olomouc. Starší žáci U14
a U15 se „bod po bodíku“ posunují tabulkou. Muži z prvních pěti
utkání vyhráli tři zápasy a dávají najevo, že se s nimi musí v soutěži počítat. Velkou radost nám dělá návštěva na domácích zápasech všech kategorií. Jsme moc rádi, že fotbal v Letovicích
lidi táhne a věříme, že počty diváků budou nadále stoupat.
Nezahálíme ani ve vedení klubu. V září byla představena nová hymna klubu AFK Letovice, kterou můžete v našem novém
rozhlasu slyšet při každém domácím utkání. Naši budovu se
stále snažíme plně vybavit, naposledy jsme pořídili koberec do
klubovny. Ve venkovním areálu je dokončený plot za novým
technickým zázemím a pro lepší bezpečnost našich fanoušků
probíhá oprava a přeskládání chodníku kolem hlavního hřiště.
Opravena je také velká zábrana ke škvárovému hřišti, schody
k „VIP tribuně“ a další.
Na škvárovém hřišti proběhla 22. září 2020 kaskadérská MOTO SHOW. Dále pokračujeme na projektu tréninkového hřiště
s umělým povrchem. Jen bych rád zmínil, že umělý povrch se
povedlo získat téměř zdarma díky obchodním známostem a na
zbylé investice hledáme peníze především v rámci vlastního
rozpočtu a spolupráce se sponzory.
Závěrem bych vás rád pozval, tak jako tomu je i pravidelně
v městském rozhlase, na všechny domácí zápasy podzimu. Přijďte podpořit naše hráče a užít si volný čas v příjemném prostředí.
Díky, že jste s námi.
Petr Stria, předseda AFK Letovice

Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...
OZNÁMENÍ

Městský klub důchodců

Nové sdružení zdravotně postižených Letovice z.s.
oznamuje svým členům

říjen 2020

•

Cvičení s Emou

7. 10. 2020 – středa

Návštěva firmy Českomoravská textilní s.r.o.
Odchod ve 13.00 hodin od prodejny Albert.

se bude konat v kulturním domě vždy v 15.30 hodin

•

Poprvé ve středu 7. 10. 2020

14. 10. 2020 – středa – 14.00 hodin – Tyršova ulice

Další cvičení bude ve čtvrtek 15. 10.,
ve středu 21. 10. a ve čtvrtek 29. 10. 2020

Beseda se starostou panem Mgr. Petrem Novotným.

Co nového v Letovicích?

•

•

Plavání v lázních Boskovice

21. 10. 2020 – středa – 14.00 hodin – Tyršova ulice

úterý 6. října 2020
Přihlášky u předsedkyně na tel.: 732 601 072
Obvyklý odjezd – Pražská 13.10 hodin
Začátek ve 14.00 hodin

•
Vzhledem k současné situaci se nebude
21. října 2020 konat výroční setkání členů
Informace budou ve vývěsce, zpravodaji,
na našich internetových stránkách
nebo telefonicky u předsedkyně.
Za výbor NSZdP Letovice, z.s.
předsedkyně Ing. Jaroslava Konůpková

www.novesdruzenizp.cz

Cestopisná přednáška o Madeiře
Přednáší paní Miholová.

•
5. až 10. 10. 2020 – Tyršova ulice

Sběr šatstva pro charitu Broumov
DENNĚ 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin

Obec Nýrov
přijme na DPP či DPČ pracovníka údržby zeleně,
letní a zimní údržby komunikací
a drobných pomocných a údržbářských prací
Požadujeme ŘP sk. B, nabízíme flexibilní pracovní dobu
Zájemci, prosím kontaktujte
starostku 723 975 014 nebo místostarostu 608 565 080
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Zdravotnictví

Inzerce
Koupíme

Služby lékařů
Pozor změna!

chatu, chalupu nebo zahradu k rekreaci

Od 1. ledna 2020 jsou odpolední páteční služby lékařů
v Letovicích zrušeny a nevypisují se.

Tel.: 725 002 155

V akutních případech volejte tel.: 155 (rychlá lékařská pomoc).
V neakutních případech je možné využít
Lékařské pohotovostní služby (LPS) v Nemocnici Boskovice

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

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Prodám RD 5+1 vč. zahrady
a přilehlých objektů v lukrativní časti Letovic
na ulici Česká.
Objekt se nachází nedaleko
vodní nádrže Letovice a v blízkosti lesa.
Do centra města není daleko,
zároveň je kolem krásná příroda.

Telefon: 731 268 456

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
3. 10. MDDr. Javorská A.

Poliklinika Blansko, Sadová 33

4. 10. MUDr. Tomaštíková
10. 10. MUDr. Tomášková

516 488 455

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 446 398

Blansko, Pražská 1b

734 177 800

11. 10. MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319

17. 10. MUDr. Semrádová D.

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

18. 10. MDDr. Hájková Barbora

Blansko, Gellhornova 9

725 332 967

24. 10. MDDr. Bočková Eva

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

25. 10. MUDr. Bočková Jana

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

28. 10. MDDr. Dufková Simona

Blansko, Pražská 1b

774 425 074

31. 10. MUDr. Fenyk Vlastimil

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

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.

Kurzy pro veřejnost

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

Sečení trávy, tel.: 608 065 337

Koupím v Letovicích
a nejbližším okolí menší stavební pozemek
nebo domek k úplné rekonstrukci.
Platba hotově.

Telefon: 776 193 373, e-mail: 13f@post.cz

KAREL ŠTESL

Španělština pro mírně pokročilé

Kochov 1, LETOVICE

Eva Nováková – 10 lekcí, 800 Kč, pondělí podvečer

• OPRAVY PODVOZKŮ AUTOMOBILŮ

•

• OPRAVY KAROSERIÍ

Němčina

• NÁTĚRY – NÁSTŘIKY PODVOZKŮ,
PODBĚHŮ, DUTIN

Zdeňka Vymerová – 10 lekcí, 800 Kč, den dle dohody
(pro žáky, začátečníky i pokročilé)

•

Africký tanec
Odile Velomana – 10 lekcí, 800 Kč, dotazy 778 111 526

tel.: 723 290 761

KOUPÍM

•

byt nebo menší domek v Letovicích. Platba hotově.

Přihlášky na dankova@mks-letovice.cz

Tel.: 605 708 884

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. 9. 2020 č. 10/2020. 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. 11/ 2020 bude 12. 10. 2020. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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STUDIO MATRACÍ
V LETOVICÍCH
Nábytek Kimex Letovice
Českobratrská 4
tel.: 516 475 137, 777 712 387
Ve studiu matrací vystaveno k odzkoušení 48 nejprodávanějších matrací v cenách 2.990 – 27.000 Kč.
15 tvarů a velikostí polštářů z viskopěny.
Naši dodavatelé jsou přední čeští výrobci Dřevočal,
Tropico, Mabo, DPV, LB Bohemia a nově MPO,
matrace italských firem Flexiflex a Magniflex.
Na www.matrace-letovice.cz a u výrobců naleznete
seznam vystavených matrací v lůžkách k odzoušení u nás.

Otevřeno
Po – Pá 9 – 12 a 14 – 17 hodin
Sobota 9 – 11 hodin
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Inzerce

altus
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