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Jan Strýček na Mistrovství Evropy dorostu v orientačním běhu v Litvě (rozhovor na str. 13)

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dnešní článek nelze zahájit jinak než vynikající zprávou pro
všechny mladé rodiny, které potřebují umístit dítě do školky.
Na ulici Tyršova v budově bývalé školy bude od září příštího
roku nově otevřená mateřská škola se třemi třídami s kapacitou 70 dětí. Již druhým rokem odmítají naše školky kolem 60
dětí ročně, a to mají kapacity zvýšeny nad normální stav hygienickými výjimkami. Dále pak na mikroregionu Letovicko
jsem neustále žádán starosty okolních obcí, abych jejich děti
přijal do našeho školského obvodu. Mají totiž ze zákona povinnost, že musí zajistit předškolní vzdělávání, ale prakticky tomu nelze dostát.
Pokračování na str. 2

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
v letošním roce si připomínají Letovice 85. výročí od povýšení
na město. Stalo se tak 13. listopadu roku 1936. Tehdejší obecní
radě to jako první oznámil doporučeným dopisem tehdejší ministr vnitra československé vlády Josef Černý. V měsíci listopadu si toto výročí připomeneme slavnostním koncertem Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Koncert se uskuteční v pátek
5. listopadu 2021 v 19.00 hodin. Naše muzeum také při této příležitosti připraví malou výstavu o událostech v Letovicích v posledních 85 letech. Městu Letovice a jejím obyvatelům přeji vše
dobré. Pěkný podzimní čas.
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Slovo starosty
Další aspekt je nová výstavba, kde se předpokládá (byť mírný) nárůst počtu obyvatel. Je sice pravda, že většina odmítnutých dětí je dvouletá, ale je také pravda, že v současné době
mladé rodiny často drtí hypotéka a bez dvou příjmů se již neobejdou. Každopádně toto je jedna z těch nejzákladnějších věcí, které musí město pro své občany udělat. Také zde dopředu
oznamuji, že proběhne konkurz na ředitele /ředitelku a to tak,
aby mohl /a začít fungovat od března příštího roku a školku připravil /a na zahájení jak po personální, tak materiální stránce.
Další skvělou zprávou je obdržení povolení k rekonstrukci
náměstí z boskovického úřadu, které jsme tam dali v roce 2019.
Jsme samozřejmě rádi, že jej konečně máme, ale je také jasné,
že nás to bude stát o dost více, kvůli razantnímu nárůstu cen
v posledních měsících. Další věcí je samozřejmě oprava vlkovského přivaděče přes
náměstí.povrchy
Teď je potřeba
Dokončené
na ulicipřipravit
Boční a soutěž
Střední
na zhotovitele a dodržet zákonné lhůty. Proto je jasné již teď,
že tuto akci necháme na začátek příštího roku. Opakuji to tu
sice pořád, ale ještě jednou řeknu, že na náměstí bude placené
parkování, podobně jako v Boskovicích.
V současné době je situace ve stavebnictví velmi turbulentní. Překotný růst cen, velké množství zakázek zapříčiňuje dokonce i to, že se nám nikdo nepřihlásil do soutěže na opravu
několika komunikací v celkové hodnotě 5 milionů. Součástí
tohoto balíčku byla například i cesta Žlíbkem. Vypsali jsme
proto soutěž novou a doufejme, že se nám ji podaří vysoutěžit
a najdeme ﬁrmu schopnou tuto zakázku zrealizovat. Další hrůzou v současném světě stavebnictví jsou dodací lhůty. Silnici a parkovací místa před základní školou jsme měli přebírat
24. září. Ještě 23. září byla ﬁrma schopna udělat podkladní
vrstvu asfaltu a oznámili, že místo zítra, přijedou dělat druhou
vrstvu tak za měsíc, protože taky nestíhají dodávat na akce.
Není to příjemné, ale je to popis reality.
Jsem moc rád, že tady téměř každý měsíc mohu pochválit
někoho, kdo dosáhl nějakého velkého úspěchu. Město Letovice má dalšího mistra Evropy tentokrát v orientačním běhu.
Jan Strýček se tak nesmazatelně zapsal do sportovní historie
Letovic a rodina Provazníkových se může pyšnit dalším vrcholovým sportovcem. Moc blahopřeji k obrovskému úspěchu.
A když už hovoříme o mistrech Evropy, tak musím vzpomenout na výkon z letošního trapbaru, kde Vlasta Šafařík udělal
nový rekord a zvedl a udržel neuvěřitelných 355 kg. Když si navíc uvědomím, jak perfektně hraje tento neskutečný silák na
kytaru, tak je vidět, čeho lze dosáhnout, když se skloubí obrovská dřina s talentem.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Novou brožuru
si můžete
zakoupit
v TIC Letovice,
Tyršova 2.
Cena: 55 Kč
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Kulturní přehled

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 11. 8. 2021 projednala
body dle následujícího programu:
1. Vystoupení vedoucích odborů – TO
2. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
Rada města Letovice na své schůzi dne 25. 8. 2021 projednala
body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Rozpočtová opatření
4. Dispozice s majetkem města
5. Materiály příspěvkových organizací města
6. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
7. Vyhlášky města o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 3/2021 a stanovení obecního systému odpadového hospodářství č. 2/2021
8. Průběžná zpráva o realizaci projektů a investičních akcí
města
9. Program zasedání Zastupitelstva města Letovice 9. 9. 2021
10. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
11. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 1. 9. 2021 projednala
body dle následujícího programu:
1. Zřízení nové příspěvkové organizace města se zaměřením
na předškolní vzdělávání
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 9. 9. 2021
projednalo body dle následujícího programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 10. června do
9. září 2021
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice za I. – VI. /2021
6. Návrh na pořízení změny Územního plánu města Letovice
7. Různé
8. Diskuse
9. 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

Společenská rubrika
Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Strážnická Margita, Kladoruby, ve věku 86 let
Štěpán Karel, Meziříčko, ve věku 77 let
Blažka Silvan, Rekreační, ve věku 71 let
Felcmanová Marie, J. Haška, ve věku 90 let
Beier Antonín, Brněnská, ve věku 70 let

Čest jejich památce!

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci srpnu oslavili svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme
pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Dvořáková Marie
Červenková Dagmar
Chloupková Věra
Sedláková Božena
Kochová Jana
Sršeň Pavel
Pospíšil Zdeněk
Janek František
Přichystalová Věra
Palbuchtová Marie
Čejka Jindřich
Vránová Marie
Čoupková Miluška
Zoubková Vlasta
Loukotová Květoslava
Hodycová Marie
Širůčková Miloslava

Korbelová Ludmila
Trunko Petar
Nečasová Ilona
Jurnečka Jan
Prudký Stanislav
Bušová Anna
Sedláček František
Janek Josef
Matoušková Zdenka
Mašterová Marie
Bednářová Marie
Urbánek Zdeněk
Hejlová Julie
Chmelařová Helena
Kovář František
Lopourová Helena
Pospíšilová Ludmila

Město Letovice informuje
Oznámení
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, které se budou konat

ve dnech 8. a 9. října 2021
Starosta města LETOVICE oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do PS PČR jsou:
ve volebním okrsku č. 1 – místnost městského klubu důchodců, Tyršova 1, pro voliče bydlící v ulicích:
Masarykovo náměstí, Tyršova, Halasova, Podlesí, Lesná, U Královce, Na Lavičkách, Nádražní, Na Požáru, Na Kopečku, Česká,
Přehrada, Rybníky, Českobratrská, V Zahradách, Pražská od
č. or. sudá 2 – 32, 36, 38, 40, 42, 44; lichá 25, 25a, 27, Letovice:
č.p. 1041, Lhota, Letovice: E6, E10, E35, E51, E81, E90, E101– E103,
E105 – E110, E112– E115, E120, E122, E125– E128, E132, E134, E135,
E142, E144, E147, E152, E154
ve volebním okrsku č. 2 – místnost v kulturním domě, Nová 1,
pro voliče bydlící v ulicích:
U Hájku, Alšova, Smetanova, Boční, Střední, B. Martinů, Na Vyhlídce, Krátká, Bártova, Nová, Sadová, Pod Kostelem, Pod Klášterem, Čapkova, Nové Město, Na Plese, Ve Žlíbku, Letovice: E143
ve volebním okrsku č. 3 – místnost č. 1 v základní škole, Komenského 5, pro voliče bydlící v ulicích:
Komenského, Družstevní, Albína Krejčího, Průchodní, Zámek
ve volebním okrsku č. 4 – místnost č. 2 v základní škole, Komenského 5, pro voliče bydlící v ulicích:
Zámecká, Bezručova, Brahmsova, Nerudova, Mánesova, J. Haška, Jiráskova, V Chaloupkách, Na Stráni, V Potůčkách, Brněnská, U Zastávky, Na Kroupce, Letovice: E2, E34, E52, E59, E60,
E111, E116– E119, E121, E136, E138 – E141, E146, E148, E149, E153
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Město Letovice informuje
ve volebním okrsku č. 5 – v mateřské škole Třebětín, Třebětínská 19, pro voliče bydlící v ulicích:
Havírenská, Havírna, 9. května, V Domkách, Třebětínská, Na
Čtvrtkách, Třebětínské nám., U Cihelny, Okružní, Purkyňova,
U Koupaliště, Rekreační, Jevíčská, Příční, Polní, Pražská od č.
or. sudá 48, 50– 94, 100, 104, 108, 110; lichá 31– 87, 89, 89b, 91, 91a,
č.p. 870, P. Františka Krchňáka, Na Hliníkách, Třebětín č.p. 276
Letovice: E1, E13 – E16, E56, E130, E137
Třebětín: E5, E7, E14, E19, E24, E63, E103
ve volebním okrsku č. 6 – Dolní Smržov
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Dolního Smržova,
ve volebním okrsku č. 7 – Chlum
místnost v budově osadního výboru Chlum, pro voliče z Babolek a Chlumu,
ve volebním okrsku č. 8 – Jasinov
místnost v kulturním domě, pro voliče z Jasinova,
ve volebním okrsku č. 9 – Kladoruby
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Kladorub, Letovice: E82, E83, E89, E123, E145, E150
ve volebním okrsku č. 10 – Kochov
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Kochova,
ve volebním okrsku č. 11 – Meziříčko
místnost v kulturním domě, pro voliče z Meziříčka,
ve volebním okrsku č. 12 – Novičí
místnost v kulturním domě, pro voliče z Novičí,
ve volebním okrsku č. 13 – Podolí
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Podolí,
ve volebním okrsku č. 14 – Slatinka
místnost v budově osadního výboru, pro voliče ze Slatinky +
ulice Údolní, Borová, Třebětín č.p. 41, 42, 43,
ve volebním okrsku č. 15 – Zábludov
místnost v budově osadního výboru č.p. 17, pro voliče ze Zábludova a Kněževíska,
ve volebním okrsku č. 16 – Zboněk
místnost v budově osadního výboru, pro voliče ze Zboňka a Klevetova.
3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem, pokud tak neučiní, nebude mu hlasování umožněno.
4. Hlasovací lístky budou voličům distribuovány do úterý
5. října 2021
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič
zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné
požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo
rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena.
5. Hlasování na voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.
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Volič může požádat o vydání voličského průkazu:
a) žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče
b) žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
c) žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. V těchto případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb, tj. do 1. října 2021.
d) osobně – v tomto případě lze o vydání voličského průkazu
požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj.
do 6. října 2021 do 16.00 hodin.
Voličský průkaz bude vydán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 23. září 2021 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče. Voličský průkaz je možné voliči také zaslat.
O vydání voličského průkazu bude učiněn záznam v seznamu
voličů města Letovice.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Dostavíli se takovýto volič do volební místnosti volebního okrsku, kde
je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů,
okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů.
Při ztrátě či odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
(Podrobné informace k volbám: www.mvcr.cz)
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Kulturní přehled
Kruh přátel hudby 2021 /2022
30. září 2021

Od baroka po techno
Check Accordion Trio

13. října 2021

Koncert klarinetového tria
Tomáš Mosler, Dalibor Spilka, Dominik Sedlák (klarinety)

18. listopadu 2021

Večer španělské a jihoamerické hudby
Maria Mikhailova (flétna) a Libor Janeček (kytara)

19. prosince 2021

Adventní koncert
Komorní orchestr města Blanska

3. února 2022

Schumann a francouzská hudba
Magdaléna Hrudová (klavír)

24. března 2022

Loutnová hudba v proměnách staletí
Jindřich Macek (loutna)

5. května 2022

Varhanní koncert
Hana Bočková, Jitka Jelínková (varhany),
Gabriela Pléhová (violoncello)

Kulturní přehled
Noc v kulturním domě
Během letních prázdnin pořádalo MKS Letovice zábavné
čtvrtky pro děti. Ty si mohly vyrobit vlastní knihu, zkusit hry
našich babiček, poměřit své síly v letovické dětské olympiádě
nebo navštívit nějakou čtvrteční besedu, deskohraní či dětská
divadla. Naše čtvrtkování vyvrcholilo ze čtvrtku 26. na pátek
27. srpna, kdy měly děti z Letovic a přidružených obcí možnost
prožít pohádkově strašidelnou noc v „kulturáku“. Akce se zúčastnilo 17 nebojácných dětí, které se kolem 17. hodiny sešly
v sále kulturního domu, vybalily spacáky a vrhly se na vyrábění nezbytných propriet na večer. S muzejnicí Blankou Veselou
vyrobily lucerničky na cestu, s knihovnicí Veronikou Havlínovou krásná levandulová mýdélka jako úplatek pro zámeckého
draka. Před strašidelnou cestou na zámek se ale také všichni
museli posilnit a trochu si zadovádět, a tak se na zahradě kulturního domu zásluhou správce Lojzíka Kalivody rozhořela veliká vatra, na které jsme opekli párky, a poté si zahráli několik
her. Po setmění jsme se vydali za svitu lucerniček do dračí sluje. Drakovi se mýdélka velmi líbila, a tak ani jednoho účastníka
naší pohádkově-strašidelné noci nesežral. Možná to ale bylo
spíš přítomností čtyř krásných letovických princezen, které
děti u draka hlídaly. Po návratu do kulturního domu se ještě
někteří odvážlivci vydali navštívit proslulé „kulturácké podzemí“, kde za svitu svíček (pokud se nebáli a obešli i zbytky kostí
bývalého správce) našli sladkou odměnu. Po večeři už pak děti
čekalo promítání ﬁlmu a spánek. Po snídani si všichni rodiče
přišli pro svoje děti a žádné nám nakonec nezbylo. Celá akce
byla i díky pánům Šuterovi a Steinhauserovi a Kolářově pekárně zdarma. Za pomoc při organizaci děkujeme též paní Janě
Zemánkové a Daniele Klusákové. A příští rok se budeme těšit
znovu.
Gabriela Pléhová

MKS Letovice

AKCE 2021

6. 10. v 18.30 hodin

Jakub Venglář – Rusko: Léto na Sibiři (přednáška)
7. 10. v 19.00 hodin

Setkání moravských a slovinských sborů (mezinárodní festival)
10. 10. v 19.00 hodin

Miroslav Donutil – Na kus řeči (talk show)
13. 10. v 19.00 hodin

Tomáš Mosler a přátelé (koncert KPH)
16. 10. v 15.00 hodin

Dětský karneval – Klaun Family
21. 10. v 19.00 hodin

Penzion Ponorka (divadlo)
22. 10. v 19.30 hodin

Freetown Quartet (jazzový koncert)

LISTOPAD
5. 11. v 19.00 hodin

Ondřej Havelka a Melody Makers (koncert)
10. 11. ve 20.00 hodin

Partička na vzduchu
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)
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.

Rozsvícení vánočního stromu

PROSINEC
1. 12. v 19.00 hodin

Žena za pultem 2 / Pult osobnosti
11. 12. v 15.00 hodin

Štístko a Poupěnka (pořad pro děti)
19. 12. v 19.00 hodin

Komorní orchestr města Blanska – Adventní koncert (KPH)

Sobota 16. října 2021 od 15.00 hodin
Kulturní dům Letovice
Účinkují:

Vstupné: děti v masce vstup zdarma / děti bez masek 20 Kč / dospělí 50 Kč
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Knihovna

Turistické informační centrum

Týden knihoven

TIC Letovice, Tyršova 2, 679 61 Letovice

4.– 9. října 2021

tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.cz

V obou odděleních knihovny nabízíme následující služby:
· prominutí poplatků za upomínky
· přihlášení nových čtenářů zdarma
1. 10. 1931 – Jiří Suchý
Výstavka knih k 90. výročí narození herce, zpěváka, dramatika, divadelního režiséra, textaře a výtvarníka.

®

Burza vyřazených knih

TIC Letovice je otevřeno:

6. a 8. 10. 2021 od 9.00 do 16.30 hodin v prostorách knihovny
(příspěvek dobrovolný)

(od 16. září 2021 do května 2022)

Pondělí – pátek:
8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin
Sobota a neděle: zavřeno

Rusko: Léto na Sibiři
6. října v 18.30 hodin v sále kulturního domu
Cestovatelská přednáška Jakuba Vengláře (zahorami.cz)
Na Sibiř se většinou nejezdilo za odměnu. K pochopení logiky
všech starých ruských tyranů stačí strávit pár dní v nekonečném březovém lese ve společnosti stejně nekonečných hejn
komárů…

Poetické odpoledne
27. října 2021 ve 14.00 hodin v Městském klubu důchodců
Setkání s paní Evou Sádeckou – recitace doprovázená hudbou.

Den otevřených dveří
29. října 2021 od 12.00 do 17.00 hodin
Přijďte navštívit obě oddělení knihovny a využít možnost roční registrace zdarma pro nové čtenáře.

„Teď to vidím jinak“
Doporučená četba k soutěži Jižní Morava čte.
Po celý měsíc – výstavka knih na dětském oddělení knihovny.

Jižní Morava čte – soutěž pro děti 4 – 15 let
1. září – 1. listopadu 2021
Zapojit se mohou jednotlivci i skupiny dětí z MŠ a ZŠ. Přihlášky
a veškeré informace jsou k dispozici v Městské knihovně Letovice na dětském oddělení, nebo na www.jiznimoravacte.cz. Soutěž je pořádaná MZK Brno ve spolupráci s ostatními knihovnami, spolufinancována Jihomoravským kraje.
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!

RUSKO: LÉTO NA SIBIŘI
CESTOVATELSKÝ STAND UP

Kuba Venglář

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 a barevné kopírování A4, A3
černobílý a barevný tisk A4, A3
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.

MKS LETOVICE – KULTURNÍ DŮM

6. 10. 2021 – 18.30 hodin
VSTUPNÉ: 50 Kč
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V TIC Letovice lze platit kartou
(vstupenky, reklamní a turistické předměty,
registrační poplatky v knihovně)

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Zahájení školního roku 2021 /22

LETOVICE

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. Vítězové budou odměněni a každý účastník soutěže od nás obdrží
drobný dárek.

Pro návštěvníky zahrady Letokruhu
Milí návštěvníci naší zahrady, naším cílem je, aby zahrada
sloužila, jako příjemný prostor pro všechny. Bohužel poslední
dobou se potýkáme s vandalismem, proto žádáme návštěvníky, aby v zahradě po sobě uklízeli a neničili vybavení zahrady.
Neradi bychom tuto situaci řešili formou zákazů či jakýchkoliv omezení. Při fotbalových utkáních prosíme parkující, aby
svá vozidla nechávali kolem nízké budovy Masarykovy střední školy a neblokovali přístup ke vchodu do Letokruhu.
Letokruh Letovice

Běh zámeckým parkem
Dne 1. září byl slavnostně zahájen nový školní rok 2021 /22.
V 8.00 hodin se do Základní školy Letovice dostavilo celkem
769 žáků. Z toho 65 žáků nastoupilo do 4. ročníku v budově
Letokruhu a 704 žáků nastoupilo do zbývajících ročníků na
ulici Komenského.
S největším očekáváním vkročilo do školy 61 žáků prvních
tříd. Byli s rodiči slavnostně přivítáni ve vyzdobených třídách
svými třídními učitelkami a vychovatelkami školní družiny.
Poté je na již tradiční terase školy přivítali zástupci vedení školy, zřizovatele školy a ředitel ZUŠ Letovice s přáním co nejlepšího vstupu do „života školáka – prvňáka“ a taktéž se standardním průběhem celého školního roku, což je toužebné přání všech vyučujících a jistě i rodičů.
Mgr. Vítězslav Šos, ředitel školy

SVČ Letokruh
Milí rodiče, milé děti,
od října začínáme novou sezónu, ve které jsme
pro vás připravili spoustu nových kroužků.
Například Módní návrhářství, Šperkománie, Duha – kreativní
kroužek, hru na ukulele, Malý Masterchef, Nedej se, hýbej se,
Minecraft, Nauč se programovat či IT Praktik.
Celou nabídku kroužků i přihlašování najdete na našem webu
www.svcletovice.cz/mujletokruh.
Přihlašování i platby probíhají i v kanceláři Letokruhu.

Plánované akce s Letokruhem
27. 10. Halloweenský jednodenní příměstský tábor s přespávačkou
Oblíbená akce s přespáním v duchu Halloweenu. Více informací upřesníme na našem webu.

Vyhlášení výtvarné soutěže
„O nejkrásnější a nejoriginálnější doma vyrobený betlém“
Kritéria: Betlém musí být vlastnoručně vyrobený a volba materiálu, forma zpracování či míra kreativity záleží už jen na vás.

Ve středu 16. září 2021 za pěkného počasí proběhl 25. ročník „Běhu zámeckým parkem“, sportovní akce dětí letovických mateřských a základní školy. Letošního ročníku se zúčastnilo 126 závodníků. Startovalo se podle kategorií od 15 hodin, pak následovalo vyhlášení vítězů. Na závěr proběhla
malá tombola a každý závodník si odnesl malou drobnost.
Poděkování patří všem organizátorům a podporovatelům:
městu Letovice, Městskému kulturnímu středisku Letovice,
Základní škole Letovice, Fan-clubu „BOP Křetínka“ a ﬁrmě
Letostav spol. s r.o. za technickou podporu.
Fan-club „BOP Křetínka“
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Napsali jste nám
Střípky z historie Letovic
V běhu času se proměňoval nejen vzhled, komunikace, inženýrské sítě náměstí, ale i domy na náměstí a jejich majitelé. Domy na náměstí byly většinou přízemní nebo o dvou nadzemních podlažích. Téměř v každém domě byl nějaký obchod nebo
řemeslník. V r. 1771 bylo v Letovicích 34 soukeníků, 19 punčochářů, 6 mlynářů, 6 pekařů, 5 provazníků, 7 obuvníků, 11 krejčích,
10 řezníků, 10 tkalců, 14 kolářů atd. mimo to 1 barvíř, 1 mydlář,
1 postřihač a 1 zámečník, úhrnem 126 mistrů. Mnoho z nich
mělo své živnosti na náměstí. Po odeznění napoleonských válek v počátku 19. století, prusko-rakouské války v jeho druhé
polovině a po zrušení roboty v r. 1848, rozvoji průmyslu na přelomu 19. a 20. století i v Letovicích nastalo klidnější a příznivější období, ve kterém některé domy na náměstí byly přestavovány. Rozvoj pak přerušila I. světová válka, aby pak pokračoval
po vzniku Československa.
Jak se například proměňoval dům č.p. 216?
V r. 1780 dům vlastnil Tomáš Cápal. V r. 1882 pak Žoﬁe Allé.
Na konci 19. století v domě v přízemí byly obchody Františka
Bádera a Fany Báderové – potraviny, Aloisie Pačínková – textil a Karla Netušila – sedláře, který dům vlastnil. Netušil dům

Dům č.p. 216 ve středu obrázku

V domě bydlel i krejčí Hambalík, který pak měl krejčovství
v domě č.p. 205 (pošta).
František Pelíšek byl starostou Letovic v letech 1932–1941.
Za jeho starostování byly Letovice v r. 1936 povýšeny na město. Za II. světové války byl František Pelíšek 6. července 1941 na
základě udání, že ukrývá zbraně, zatčen Gestapem a vězněn
v Brně. Zbraně se nepodařilo nalézt, byly ukryty jinde, a František Pelíšek vše při výsleších popřel. Zachránil tak řadu životů. Okresní úřad 31. července 1941 oznámil, že zprošťuje Františka Pelíška funkce starosty a zastupitele města, údajně na základě jeho rezignace ze zdravotních důvodů. Po šesti týdnech
byl František Pelíšek z vazby propuštěn a dále se věnoval obchodu. Obchodování v době války i po ní nebylo jednoduché.
Nedostatek potravin a dalšího zboží byl od r. 1940 do 1953 regulován lístkovým systémem, vydávaným na osobu. V r. 1949 byly
některé zdejší závody znárodněny a někde zřízena národní
správa. Pelíškův obchod byl začleněn do podniku Pramen
a František Pelíšek se stal ještě na několik roků zaměstnancem.
60. léta znamenala pro obchod velkou změnu. Byla zde zřízena
první samoobsluha na okrese. Samoobsluha u Pelíšků, jak byla
mezi obyvateli nazývána, byla v rámci podnikového ředitelství Pramen Brno–Lidická prodejnou s největším obratem na
metr čtvereční plochy prodejny. Bylo to jednak díky poloze prodejny, ale zejména iniciativě vedoucího prodejny pana Kvapila. Ten se svým týmem prodavačů připravoval ochutnávky
ze zboží, které prodávali. Byly to různé pomazánky, například
z rybích konzerv, čaje apod. Připravovali a prodávali svačiny
pro děti v základní škole, čímž výrazně předběhli dobu. Samoobslužná prodejna potravin zanikla otevřením velkoprodejny
Bios na ulici Českobratrské, dnes Albert.
V domě od 1. října 1952 v místnostech v přízemí, vlevo od
průjezdu, započala výuku hudební škola. Za léta jejího působení bylo velké množství letovické mládeže jejími žáky. Pro některé to byla epizoda, rozšiřující poznání, pro další celoživotní
krásný koníček vlastního provozování hudby a pro některé příprava na životní poslání. Takovým žákem byl například i Karel
Hejl, který bydlel v domě. Stal se jako vynikající houslista roku
1969 členem Kvarteta města Brna, které koncertovalo na mnoha místech světa, ale občas i v Letovicích. Působil také v dalších
uměleckých brněnských tělesech. Vyučoval i na brněnské konzervatoři a v zahraničí.
Po r. 1990 dům zakoupil soukromník, který zde zřídil prodejnu
masa a rychlé občerstvení, které vařilo i obědy. O zákazníky neměl nouzi jak v prodejně masa, tak i v bufetu. Na jeho otevření
ráno čekali i projíždějící přes Letovice. K lítosti zákazníků byl provoz asi po deseti letech ukončen. Dům změnil vlastníka. Následně zde byla prodejna potravin, kterou vystřídal současný obchod
s masem a rychlé občerstvení. V dalších prostorách je prodejna sportovních potřeb a elektrických dopravních prostředků.

Dům č.p. 216 kolem r. 1900
prodal obchodníku Františku Pelíškovi. Jeho rozv íjejícímu
obchodu původní dům nedostačoval. Proto jej v r. 1911 přestavěl na třípodlažní dům. František Pelíšek měl velkoobchod
a obchod s potravinami, koloniálním zbožím, stavebními materiály, asfaltovými lepenkami, cementem, palachem, tabulovým sklem, zrcadly, obrazy, potřebami pro řemeslníky a hospodářství, porcelánem, příbory, lampami apod. Velkoobchod
dodával zboží menším obchodníkům v Letovicích i širokém
okolí. K rozvozu zboží měl později menší nákladní automobil.
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Dům č.p. 216 po přestavbě z r. 1911

Napsali jste nám

Ukázka záhlaví dodacího listu továrny na zápalky
Františku Pelíškovi z r. 1912

Obchod Pramen na počátku 50. let 20. století.
Sortiment nebyl rozsáhlý

Současný vzhled domu č.p. 216 se zachovanou fasádní výzdobou
Text: Kuda Bohuslav, foto: vlastní archiv

Sirrah, Mirach a Alamak. Hvězda Sirrah má tu zvláštnost, že je
společnou hvězdou se souhvězdím Pegasa. Má jasnost 2,1 mag
a je nejjasnější hvězdou souhvězdí Andromedy. Od nás je vzdálena 97 ly. Zajímavým objektem souhvězdí je mlhavý obláček
v blízkosti hvězdy ný, který představuje tzv. Velkou galaxii v Andromedě (spirální galaxie) s označením M 31. Je od nás vzdálena 2,4 milionů ly. Výhodou je, že ji můžeme vidět i pouhým
okem. V tomto souhvězdí můžeme nalézt další hvězdné objekty, tedy eliptické galaxie, planetární mlhoviny, otevřené hvězdokupy. Najdeme zde i radiant meteorického roje Andromedid,
který vznikl rozpadem Bielovy komety. Souhvězdí Andromedy
najdeme vysoko na obloze v blízkosti zenitu.
Také k tomuto souhvězdí patří starověká báje, která vypravuje, že je toto souhvězdí pojmenované po etiopské princezně
Andromedě, dceři krále Cefea a královny Kassiopei (také jména
dvou souhvězdí). Královna se chlubila, že se svou krásou vyrovná mořským nymfám Néreidám. To však rozhněvalo boha moří
Poseidona. Rozhodl se proto poslat na etiopskou říši mořskou
obludu, která ničila vše živé. Aby se podle věštby král Cefeus obludy zbavil, musel svou dceru Andromedu obětovat. S velkou lítostí ji král dal přikovat na skalní útes. V tu dobu se vracel slavný
hrdina Perseus (souhvězdí) s useknutou hlavou příšery Medúzy.
Spatřil Andromedu, která se mu svěřila, jaký ji čeká osud. Perseus
se pustil do boje s mořskou obludou, kterou zabil. Tak Andromedu osvobodil a podle slibu Cefea a Kassiopei dostal princeznu
Andromedu za ženu.
Obrátíme pozornost k říjnovému Slunci, které se již dost
vzdálilo směrem k jihu od světového rovníku a my pociťujeme
jeho slabší záření. Sledujeme časové údaje pro východ a západ
Slunce v měsíci říjnu a při tom si připomeňme změnu letního
času (SELČ) na čas středoevropský (SEČ), kdy se v poslední říjnovou neděli 31. října posunou hodiny ve 3:00 h SELČ o jednu hodinu zpět na 2:00 h SEČ. Proto dne 31. 10. Slunce vyjde v 6:48 h
a zapadne v 16:38 h SEČ. Během října se den zkrátí o 1 h 48 min,
sluneční azimut klesne z 86° na 68° (o 18°). Dne 23. 10. v 5:51 h
SEČ Slunce vstoupí do znamení Štíra.
Často pozorujeme Měsíc a jeho fáze. V říjnu nastanou čtyři
fáze: dne 6. 10. ve 13:00 h nov, 13. 10. v 5:00 h první čtvrt, 20. 10.
v 17:00 h úplněk a 28. 10. ve 22:00 h poslední čtvrt. Měsíc bude
v přízemí v 19:00 h (vzdálenost 363 404 km) dne 8. 10. a dne
24. 10. v 17:00 h v odzemí (vzdálenost 405 587 km).
Hledáme na obloze planety: Merkur ve druhé polovině října nad
východem, večer nad jihozápadem Venuše, Mars je nepozorovatelný, Jupiter (v Kozorohu) spolu se Saturnem (také v Kozorohu) jsou viditelné planety v první polovině noci. Uran (v Beranu)
lze vidět po celou noc, Neptun je téměř po celou noc ve Vodnáři.
Z říjnových úkazů na obloze jsou viditelné konjunkce Měsíce s planetami: 9. 10. s Venuší, dále 14. a 15. 10. se Saturnem a Jupiterem a také 21. 10. s Uranem.
Dr. Jaroslav Chloupek

Říjen a hvězdná obloha
Když pohlédneme na oblohu v měsíci říjnu, setkáme se se souhvězdími podzimu. Dají se na obloze vidět jak malá souhvězdí,
tak souhvězdí velké rozlohy, která se dají snadno nalézt. Mezi
malá souhvězdí patří např. Ještěrka, Koníček, Delfín a Trojúhelník. Oblohu však ovládají krásná velká souhvězdí s názvy Andromeda, Pegas a Ryby, která se dají dobře nalézt pouhýma očima.
Na prvním místě si všimneme souhvězdí Andromedy, to nemůžeme na podzimní obloze přehlédnout, proto si zaslouží podrobnější popis. Toto souhvězdí tvoří dost jasné hvězdy s názvy

Andromeda
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Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...
Podzimní zájezd Nového sdružení ZP

S plně obsazeným autobusem jsme vyjeli v krásném slunečném ránu do Prostějova na prohlídku Národního domu. Provázela nás dramaturgyně divadla. Národní dům v Prostějově na
Vojáčkově náměstí byl vystavěn v roce 1907 za významné ﬁnanční pomoci manželů Vojáčkových. Architektem byl slavný
Jan Kotěra, na výzdobě domu se podílela řada dalších známých
umělců. Postupně jsme prošli celou nádhernou secesní budovu divadla se všemi salonky, spolkový sál a nahlédli jsme i do
restaurace. Dům byl za války necitlivě přestavěn, nyní se vrací
k původnímu stavu. Obdivovali jsme výzdobu sálů, nábytek, vitrážová okna, stylová svítidla a všechny detaily, které patří k secesi. Ve vstupní hale zlatě září socha Ochránkyně vod od našeho významného sochaře Olbrama Zoubka.
Dále jsme navštívili muzeum Tatra Kopřivnice, které je v krásné moderní budově. V předsálí byla velmi pěkná výstava na počest manželů Zátopkových. Prohlídku jsme začínali u modelu
našeho prvního automobilu Präsident. Muzeum je věnováno
výrobě osobních automobilů značky Tatra. Časově uspořádaná
moderní expozice nabízí podrobnou přehlídku všech možných
modelů, prototypů, motorů, karoserií, významných osobností
firmy a úspěchů za celá léta historie ﬁrmy Tatra. Chystá se otevření nového muzea nákladních automobilů a slovenské strely.
Odpoledne jsme pokračovali do Rožnova pod Radhoštěm, do
Národního muzea v přírodě. V roce 1925 bylo otevřeno vůbec
první takovéto muzeum ve střední Evropě zásluhou bratrů Jaroňkových. Jejich představou bylo přemístit sem a zachránit
lidové stavby, jejich vybavení, ukázat zvyky, obřady, řemesla
a domáckou výrobu na Valašsku. S velmi příjemnou průvodkyní
jsme prošli Dřevěné městečko. V některých chalupách jsme si
poseděli a v klidu poslechli obsáhlý výklad. Končili jsme v kostele sv. Anny a na Valašském Slavíně. Ochutnali jsme ke kávě valašské frgály i vyhlášené štramberské uši. Bylo nám docela líto
za krásného slunečného odpoledne se rozloučit a odjet domů.
Během cesty jsme si připomenuli nejbližší program našeho
spolku, začátkem října jedeme do lázní Slatinice a koncem října bude výroční členská schůze.
Děkuji všem účastníkům zájezdu, ﬁrmě Dopaz za bezchybné služby a ochotného řidiče.
Ing. Jaroslava Konůpková, předseda Nového sdružení ZP,
Foto: Marie Králová
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Ozdravný pobyt 2021
Po více než roce jsme se opět vrátili tam, kde nám bylo
dobře. A to přímo do města Jeseníku do hotelu Slovan. Ten je
umístěn přímo ve středu města, odkud jsme každý den vyjížděli na výlety do míst, která jsme v loňském roce nestihli
navštívit.
Lanovkou jsme nejdříve vyjeli z Ramzové na Šerák, který
se v loňském roce pro špatné počasí nepodařilo navštívit.
Letos nám zase na vrcholku nepřálo počasí, byla mlha, a tak
jsme měli o to lepší důvod zajít do restaurace Šerák.
Další den jsme v plánu měli prohlídku Lázní Jeseník, a to
vyhlídkovou věž v hotelu Priessnitz. Po obědě exkurzi spojenou s ochutnávkou v likérce v Domašově, zabývající se výrobou lihovin se specializací na absinty a bylinné likéry.
Uprostřed pobytu jsme navštívili Lipovou-lázně. Nejdříve
jsme zašli do místního muzea se zajímavou expozicí vypovídající o životě v těchto lázních. Odtud jsme pokračovali
vlakem úchvatnou krajinou Slezským Semmeringem z Lipové-lázní přes Ramzovou do Branné, kde jsme se kochali
kouzelnou přírodou. Trať byla postavena koncem 19. století.
Trasa je se značným převýšením, proto se jmenuje Slezský
Semmering, s vyhlídkou do údolí Jeseníku a na Rychlebské
hory.
Z Branné jsme se autobusem přemístili do Ostružné, kde
je expozice hudebních nástrojů, ojedinělá v naší republice.
Obsahuje cca 550 nástrojů z celého světa.
Poslední den pobytu jsme přejeli přes Červenohorské sedlo do Loučné nad Desnou a lanovkou vyjeli na Medvědí horu.
Tentokrát nám počasí přálo, svítilo sluníčko, a tak někteří využili i výstup na vyhlídkovou věž. Odpoledne jsme společně
zarelaxovali a odpočali si v Termálních lázních Velké Losiny.
Po prohlídce místního lázeňského parku jsme se navečer
vrátili do hotelu.
Domů jsme odjížděli naplněni poznáním a objevením dalších krásných míst a zajímavostí naší země a již jsme plánovali, kam se v příštím roce zase vydáme.
Na závěr bych chtěla poděkovat městu Letovice za poskytnutí dotace na dopravu a ﬁrmě DOPAZ za zajištění dopravy zájezdovým autobusem, opět se vstřícným řidičem .
Hana Kudová
za Svaz tělesně
postižených Letovice
Foto: osobní archiv

Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...
Centrum denních služeb Letovice Diakonie ČCE
hledá na plný úvazek pracovníka pro přímou péči
o lidi s mentálním a kombinovaným postižením
– záskok za mateřskou dovolenou.

OZNÁMENÍ
Nové sdružení zdravotně postižených Letovice
oznamuje svým členům,

že v úterý 12. října 2021
pořádá

PLAVÁNÍ V AQUAPARKU KUŘIM
odjezd ve 14.00 hodin z Pražské,
začátek v 15.30 hodin, možnost večeře v areálu.
Přihlášky paní Konůpková, tel.: 732 601 072.

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU!
ve středu 27. října 2021
pořádá
Těšit se můžete na pestrou a různorodou práci
v příjemném prostředí a přátelském kolektivu.
Životopis a motivační dopis je možné zasílat do 20. 10. 2021
na e-mail: cdsl@diakoniebrno.cz
nebo adresu Alšova 3, Letovice.
Tel. kontakt pro dotazy: 739 244 873
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobní schůzce.
Nástup v lednu 2022, případně dle domluvy.

VÝROČNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ
v MKS Letovice, začátek ve 14.00 hodin.
Občerstvení a program zajištěny.
Činnost našeho sdružení pokračuje
podle schváleného programu.
Podle vašich možností a uvážení se prosím
zapojte do činnosti!
Další informace budou ve vývěsce, zpravodaji, na našich
internetových stránkách nebo telefonicky u předsedkyně.
Za výbor NSZdP Letovice z.s.
Ing. Jaroslava Konůpková, tel.: 732 601 072

www.novesdruzenizp.cz

Městský klub důchodců
říjen 2021

Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu

6. 10. – středa
Prohlídka klášterního kostela a krypty

UPOZORŇUJEME

Provázet bude pan B. Kocina.
Sraz účastníků v 15.00 hodin u Nemocnice Letovice.

13. 10. – středa
Výlet – Vavřinec, Veselice, Obůrka
Ve Vavřinci návštěva včelařského muzea, návštěva
rozhledny a pěšky do Obůrky. Odjezd v 8.58 hodin
z nádraží Letovice do Blanska nádraží.

všechny své členy a další zájemce o moštování, že

moštování v moštárně na ulici Česká
probíhá každou sobotu
v době od 7.30 do 12.00 hodin do odvolání.
Případné informace u pana Lepky na tel.: 704 551 410

20. 10. – středa
Zájezd do Litomyšle
Prohlídka zámku, potom odjezd do Svitav.
Odjezd autobusem v 7.30 hodin z náměstí Letovice.

27. 10. – středa – 14.00 hodin
Pásmo hudby a poezie s paní Evou Sádeckou
MKD Tyršova ulice

Ve dnech 25.– 30. 10. od 10.00 do 16.00 hodin v MKD
na Tyršově ulici pořádáme

sbírku nejen šatstva pro charitu Broumov.
Seznam sbíraných věcí je vystaven
ve vývěsce MKD u prodejny „Albert“.

Připravujeme:
12. 12. zájezd do divadla
na operu Antonína Dvořáka „Čert a Káča“

Podpořte Charitu v péči o umírající
6. října 2021
Podpořte Mobilní hospic sv. Martina
v péči o nevyléčitelně nemocné
a odneste si za odměnu sladký koláč!
Kde najdete naše stánky 6. října 2021:
Blansko – (Rožmitálova ulice, vestibul nemocnice)
Boskovice – (Masarykovo náměstí, vestibul nemocnice)
Letovice – (Masarykovo náměstí)
Kunštát – (náměstí krále z Jiřího z Poděbrad)
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Sport
Modeláři soutěžili
Po dlouhé pauze, kterou způsobily problémy s covidem se mohli raketoví modeláři sejít na větší akci. Raketomodelářský klub
Letovice uspořádal hned dvě velké soutěže Mistrovství České republiky na letišti LK Letovice.
První „zahřívací“ soutěží byla
soutěž rádiem řízených raketoplánů s rozpětím přes jeden metr,
která se uskutečnila ve dnech
26. a 27. 6. 2021. Protože to byla
opravdu první soutěž sezóny, zúčastnilo se jí pouze deset reprezentantů ČR, kteří se měli připraMakety skutečných
raket na hodnocení
vovat na Mistrovství světa v Rumunsku.
První kolo proběhlo v sobotu 26. 6. V kategorii juniorů zvítězil Piotr Štirba z Českého Těšína a stejný výsledek zopakoval
i v kole druhém, v neděli! V seniorech zvítězil v prvním kole domácí reprezentant Milan Kučka. V neděli už se mu tolik nedařilo a skončil pátý. Výkony byly dobré, soutěž se vydařila, ale
bohužel naše reprezentace do Rumunska v této nejisté situaci
nepojede!
Další soutěž MČR se uskutečnila 4. a 5. 9. opět na letišti v Letovicích. Přijelo téměř třicet závodníků z celé ČR. Soutěž měla
celkem pět kategorií, klasické časové rakety a makety.
První den byly na pořadu tři klasické kategorie. Nejdříve se
létal „malý“ raketoplán S4A. Za pěkného počasí a téměř bezvětří se v juniorech nejlépe vedlo Piotru Štirbovi, Český Těšín,
v seniorech zvítězil Josef Ferbas z Hradce Králové!
Druhou podstatně časově náročnější disciplínou byl padák
S3A, a protože podmínky byly téměř ideální, byla v juniorech
tři první místa s maximálním časem, Václav Jakubo z Vyškova,
Viktor Šic z Krupky a Jan Stopa z Č. Těšína. V seniorech už to
nebylo tak jednoznačné a zvítězila Viktorie Tržilová z Krupky.
Poslední soutěží soboty byla kategorie streamer S6A. V juniorech byl opět nejlepší Václav Jakubo z Vyškova. V seniorech zvítězil Milan Kučka, Letovice.
Na pořadu druhého dne byly makety skutečných raket, které
rozhodčí nejprve posoudili, jak odpovídají originálu po zmenšení a soutěžící obdrželi body za celkové statické provedení.
Jako první se v neděli létala výška maket, dosažená výška se
měří vloženým miniaturním výškoměrem – altimetrem. Nic
není dokonalé, podařilo se změřit jen dva starty. V juniorech
byl první Matyáš Střeska z Krupky, jeho model dosáhl výšky
180 m. V seniorech pak domácí Petr Pazour vyletěl s maketou
SS-520 do výšky 231 m.
Závěrečnou kategorií dne byly makety S7, které předvedly
reálný start. Nejlepší start a celkové hodnocení v juniorech měl
Piotr Štirba z Č. Těšína s maketou Nike Apache. V seniorech
jsme měli tři želízka v ohni. Zvítězil domácí Petr Pazour s maketou Sojuz T, druhý byl Roman Marek, také Letovice, s raketou Proton, třetí skončil Jaromír Chalupa ze Šenova. Milanu
Kučkovi selhal motorek a neměl platný start.
Počasí bylo velmi přívětivé a poděkování patří všem pořadatelům a organizátorům této pěkné akce, která se mohla uskutečnit také díky pochopení Leteckého klubu Letovice, který poskytl zázemí! Text a foto: Jiří Kašpar, předseda RMK Letovice
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Roman Marek RMK Letovice
připravuje model rakety
SONDA S7 ke startu

Vítěz kategorie S7
Petr Pazour RMK Letovice
s raketou Sojuz T

AFK Letovice
Fotbalová sezóna 2021 /22 naštěstí probíhá bez
vládních omezení, což je ta hlavní výhra. Především děti mohou sportovat, být v kolektivu svých
přátel a věnovat se tomu, co je baví. Hned na začátku září nás
všechny, trenéry a funkcionáře, zahřál na duši výsledek mladších žáků U12. Vítězství na půdě SK SIGMA OLOMOUC 2:1 se
počítá. Tým vedený Radkem Střížem a Marianem Klíčem rozhodl letovický odchovanec Lukáš Klíč a vstřelil tak zatím svůj
životní gól. Zároveň nám všem tento výsledek opět dodává
chuť a energii do další práce.
Ostatní mládežnické týmy taktéž srdnatě bojují o každý bod
ve své soutěži. Všem držím palce, a nejen já se těším na další
vítězství.
Tým mužů zatím hledá jak optimální sestavu, tak optimální
formu. Především díky střeleckému potenciálu nejlepšího střelce soutěže Marka Niessnera se podařilo některé zápasy výsledkově zvládnout. V ostatním nám chyběla fotbalová kvalita nebo i trocha štěstí. Štěstí ovšem nepřijde nikdy samo a je třeba
jít mu naproti. To se bohužel aktuálně nedaří, a nejen fotbalový
bůh bývá v těchto věcech spravedlivý.
Nezbývá než se do dalších zápasu zkonsolidovat, kvalitně
se připravit a získat co nejvíce bodů. Věřím, že i díky podpoře
fanoušků, kteří na zápasy všech kategorií chodí v hojném počtu, tuto výzvu zvládneme.
Pro aktuální informace sledujte Facebook – AFK Letovice
a těším se při říjnových zápasech.
Petr Stria, předseda AFK Letovice

Fan-club „BOP Křetínka“

Běh okolo přehrady Křetínky
34. ročník

Sobota 6. listopadu 2021
Prezence od 11.00 hodin

Start ve 14.00 hodin
Info: Radovan Plšek, tel.: 606 578 200 nebo na FB

Letovická drbna
Rozhovor s Janem Strýčkem,
držitelem kompletní sady medailí z letošního
Mistrovství Evropy dorostu v Litvě
„Nejtěžší byl asi hned první závod na klasické trati, kdy byl
lesní terén dosti odlišný oproti terénům v ČR, takové zelené
peklo a bylo velmi důležité neudělat chybu a neztratit se,“ říká
Jan Strýček z Letovic, který ve svých 16 letech patří v orientačním běhu ke špičce mezi dorostem. O jeho nepochybném
talentu jistě svědčí i to, že v roce 2019 byl oceněn jako sportovní talent okresu Blansko. Jaké byly jeho sportovní začátky, kolik času věnuje přípravě a jak probíhalo právě samotné Mistrovství Evropy v Litvě v srpnu tohoto roku, odkud si dovezl všechny tři cenné kovy, si přečtete v následujícím rozhovoru.
Nedávno jste se vrátil z Litvy, kde proběhlo Mistrovství Evropy dorostu, a to dokonce hned s několika medailemi na krku.
Prozradíte nám, kolik medailí jste získal a jak náročný byl samotný závod?
Na mistrovství se závodilo ve 3 disciplínách a v každé z nich
jsem získal medaili. Nejtěžší byl asi hned první závod na klasické trati dlouhý 6,2 km, kdy byl lesní terén dosti odlišný oproti terénům v ČR, takové zelené peklo a bylo velmi důležité neudělat
chybu a neztratit se. Bylo to i psychicky hodně náročné, protože
to byl můj první reprezentační start. Nakonec jsem byl s výkonem velmi spokojený a stačilo to na bronzovou medaili. Druhým závodem byly tříčlenné štafety ve stejném terénu, kdy jsem
běžel první úsek. I přes nějaké chyby se mi podařilo předávat na
druhém místě, a to se nám i přes drobný propad na druhém úseku podařilo dotáhnout až do stříbrného konce. Posledním závodem byl městský sprint v centru Vilniusu o délce 3,3 km. Tento
závod jsem běžel s úplně čistou hlavou, protože jsem sprint nepovažoval za svoji nejsilnější disciplínu a možná právě proto se
mi to tak povedlo a zvítězil jsem s náskokem 16 sekund. Závod
byl technicky hodně náročný, bylo potřeba přesně a rychle rozlišit, které průchody a dvory jsou průchozí a které uzavřené.
Z Litvy jsem si tedy dovezl kompletní sadu medailí, což asi
nikdo, včetně mě, nečekal.
A jak se vám běželo historickým centrem hlavního města Vilniusu? Za zmínku jistě stojí i to, že covidová opatření se dotkla
i tohoto závodu. Jaký byl běh bez povzbuzujících diváků, kteří
přeci jenom sportovce vybičují k maximálnímu výkonu?
Samozřejmě bylo nutné testování ještě před odjezdem a potom i před samotným závodem. Je to takové nutné zlo. Orientační běh není divácky až tak atraktivní, protože závodníci jsou
vidět pouze na divácké kontrole a na doběhu do cíle. V poslední
době se ale začalo hodně využívat sledování pomocí GPS, a diváci tak mají možnost si celý závod prožít na obrazovce, ale jejich
bezprostřední podporu závodníci necítí. Výjimkou jsou právě
sprinty, které se pořádají ve městech za plného provozu. V centru závodu ale bouřlivou atmosféru vytvořili sami závodníci.
Kolik dřiny, času a odříkání stojí za takovým úspěchem?
Běhání mě baví, takže to není až tak velké odříkání. Nejnáročnější je zimní příprava, kdy za týden naběhám i více než 100 km.
Tréninky nejsou ale jednotvárné – střídá se vytrvalost, výběhy
do kopců, příprava na dráze, intervaly a minimálně 1× týdně
mapový trénink. A od jara do podzimu téměř každý víkend probíhají závody.
Věnujete se sportu již od raného dětství? Kdo ve vás sportovního ducha objevil?
Ano, sportuji odmala. Hrál jsem závodně tenis a volejbal, a právě s orientačním během jsem začal asi v 8 letech. Postupně jsem
se ale musel rozhodnout, čemu se budu věnovat dál naplno a orienťák zvítězil. Vyhovuje mi, že je to individuální sport v přírodě,

ale na druhou stranu ho může dělat i celá rodina. Každý si najde
svoji kategorii.
Vaší sportovní specializací, pokud se to takto dá říct, je orientační běh. Jakých soutěží a s jakým úspěchem jste se již zúčastnil?
V loňském roce, který byl hodně ovlivněn covidem, proběhla
jen krátká podzimní sezóna. Na čtyřech mistrovstvích republiky jsem posbíral dvě 4. a dvě 5. místa, ale během celého roku se
v podstatě žádné mezinárodní závody nekonaly. Zato letos se
mi daří ještě o něco lépe. V celorepublikovém žebříčku jsem zatím druhý a ze dvou mistrovství mám stříbro a bronz a zúčastnil jsem se i několika závodů v Rakousku a ve Švédsku. Samozřejmě tím největším úspěchem, na který jsem patřičně hrdý,
pro mě byla účast na mistrovství Evropy v Litvě.
Máte nějaký vzor? Je někdo, kdo vás inspiruje?
Mým největším vzorem je francouzský 14násobný mistr světa Thierry Gueorgiou, který se na světové špičce držel od juniorský let až do svých 38, kdy byl naposledy mistrem světa.
Jaké jsou vaše sny a plány do budoucna?
Chtěl bych se prosadit na mezinárodní úrovni i v kategorii juniorů a dospělých. Takovým mým největším cílem je nominovat se na juniorské mistrovství světa v roce 2024, které se má
konat v České republice.
Děkuji za rozhovor a přeji vám mnoho úspěchů nejen na poli
sportovním.
Daniela Klusáková
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Zdravotnictví
Lékařská pohotovostní služba v Nemocnici Boskovice
Lékařská služba první pomoci pro dospělé

516 491 283

Sečení trávy

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337

2. 10. MUDr. Paděrová Miroslava

Šebetov, 117

516 465 452

3. 10. MDDr. Soldmann Martin

Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

9. 10. MUDr. Soldmannová Svatava Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

10. 10. MUDr. Staňková Vlasta

Jedovnice, Zdrav. středisko

516 442 726

16. 10. MDDr. Stibor Jan

Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

Prodám stavební pozemek
ve Třebětíně.
Tel.: 776 076 594

Romantický muž 61 let
hledá milou, sympatickou ženu do 55 let.

17. 10. MUDr. Stojanov Milan

Blansko, B. Němcové 1222/15

605 184 479

23. 10. MUDr. Ševčík Štěpán

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

Zn. Ve dvou jsou procházky krásnější.

24. 10. MUDr. Ševčíková Bohdana

Blansko, Svitavská 1A

516 416 386

Tel.: 605 401 356

28. 10. MUDr. Ševčíková Radomíra

Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454

30. 10. MDDr. Šméralová Kristýna

Boskovice, Lidická 8

731 074 479

31. 10. MUDr. Štrajtová Jana

Černá Hora, Zdrav. středisko

608 220 806

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.

Muž 56 let hledá spřízněnou duši
od 40 do 55 let s láskou k přírodě, rocku a k dětem.
Zn. Ve dvou se to lépe táhne.

Tel.: 607 729 287

Petr Švancara

Inzerce

svatební fotografie, fotoslužby
www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869
Ceník inzerce v Letovickém zpravodaji
Černobílá inzerce

Barevná inzerce

A4
A5
A6
A7

A4
A5
A6
A7

3 600 Kč
1 800 Kč
900 Kč
450 Kč

4 800 Kč
2 400 Kč
1 200 Kč
600 Kč

Řádková inzerce: 7 Kč za cm čtvereční
Věrnostní sleva za opakovanou inzerci:
2× za rok 4% / 3× za rok 6% / 4× za rok 8%
více jak 5× za rok 10%
Žádáme všechny přispěvatele do LZ, aby své články
posílali výhradně na emailovou adresu:

zpravodaj@mks-letovice.cz
Pokud tak neučiníte, nemůžeme garantovat,
že bude příspěvek zveřejněn.
Děkujeme.
Redakce Letovického zpravodaje
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. 2021 č. 10 / 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. 11/ 2021 bude 12. 10. 2021. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Inzerce
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