červen 2016

Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem
přejeme novomanželům, kteří v měsíci dubnu uzavřeli sňatek:
Michal Šváb, Krhov – Andrea Šenkýřová, Boskovice
Pavel Tichý, Prostřední Poříčí – Denisa Procházková, Bezděčí
Jakub Wagner, Brno – Klára Dvořáčková, Kochov
Ondřej Kloupar, Černá Hora – Jana Čechová, Černá Hora

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

Miriam Jagošová

Marie Nezvalová

Marie Hladilová

František Švec

Bořivoj Ille

Marie Kincová

Jaroslav Chloupek

Bohumila Plšková

Jiří Janík

Antonín Žilka

Jiřina Budínská

Jiří Dvorský

Jiří Procházka

Jan Štěrba

Marie Fojtová

Václav Baur

Anna Sychrová

František Boček

Jiří Hájek

Marie Zárychtová

Jaroslav Volšan

Eduard Podivínský

Květoslava Žilová

Pavel Macek

Drahomíra Hladilová

Antonín Hejl

Erika Štěrbová

Michal Culík

Miloslav Hladký
Žofie Foretová

Jan Němec

Ladislava Němečková

Zdeněk Ochrana

Lydie Dřevová

Dobromila Komárková

Zdeňka Janoušková

V měsíci dubnu oslavila vzácné životní jubileum – 90 let – paní Anna Sychrová, ul. Jevíčská. K tomuto
krásnému jubileu jí osobně blahopřál pan Jiří Palbuchta – místostarosta města, za SPOZ paní Anežka
Ježová a paní Libuše Pfefrová.
V měsíci dubnu oslavili zlatou svatbu – 50 let společného života – pan Josef a paní Ladislava Daňkovi,
Kladoruby. K tomuto významnému jubileu jim osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal – starosta
města, za OV Kladoruby paní Jiřina Daňková a paní Marie Širůčková, za SPOZ paní Anežka Ježová.
Srdečně blahopřejeme.
Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Holík Radim, J. Haška, ve věku 64 let
Halamka Kamil, Meziříčko, ve věku 52 let
Kabourek Josef, Nová, ve věku 91 let
Čmelová Marie, Kochov, ve věku 79 let
Prudilová Jaroslava, Rekreační, ve věku 46 let
Čest jejich památce!

OKÉNKO STAROSTY
A máme tu červen. I když je zatím začátek, školáci a studenti netrpělivě
vyhlížejí spíše jeho konec. Učitelé již brousí tužky na psaní jedniček a všichni
společně očekávají nástup prázdnin a dovolených. Ne všude však bude ve
školách klid. Např. taková MŠ v Třebětíně neutichne ani o prázdninách, právě
naopak. Započne plánovaná rekonstrukce, která zajistí dětem i učitelkám daleko příjemnější pobyt než nyní.
Jistě jste zaznamenali i probíhající svoz biologicky rozložitelných odpadů.
Tím, jak se zapojují stále noví občané do svozu, dochází k posunu odvozu BRKA i do dvou až třech dní.
Technické služby již připravují harmonogram podle ulic. Takže se zamezí tomu, aby nádoba na BRKO
byla venku i více jak v daný svozový den – doposud každou lichou středu. Dále připravujeme přepracovat celý systém sběru a odvozu odpadů. Měl by spočívat v důsledném třídění některých složek přímo v domácnostech. Počítáme i s tím, že kdo bude třídit více, bude mít i benefity.
Pro ty, kteří ve zdraví dojeli až do cíle náročného cyklistického závodu Okolo s kolem, a samozřejmě
pro všechny občany a návštěvníky města připravujeme mnoho dalších akcí. Dne 11. 6. 2016 chci
všechny pozvat na historický jarmark na zámek. Akce bude probíhat v rámci oslav 80. výročí povýšení
Letovic na město. S programem jarmarku jste již seznamováni na plakátech a stránkách města a MKS.
Další akcí v rámci oslav bude 26. 6. v 16.00 hodin promenádní koncert VDO při Základní umělecké škole v Letovicích s vystoupením mažoretek na našem náměstí. I na tuto akci jste samozřejmě srdečně
zváni. No a pokud to počasí dovolí, od 20. června bude opět po roce otevřeno místní koupaliště s nově
vybudovaným dětským hřištěm.
Jak vidíte, i tento neúplný výčet akcí zajišťuje dobrý start do letní kulturní a sportovní sezóny. Chtěl
bych všem popřát krásné počasí, dobrý konec školního roku a štěstí při výběru letních dovolených.
Vladimír Stejskal, starosta města

Co nic nestojí za nic nestojí
Tímto pořekadlem se rozhodli řídit někteří zvolení představitelé města a vedoucí pracovníci v oblasti kultury v Letovicích a smetli na zastupitelstvu pořádaném 28. 4. 2016 návrh na snížení nebo odstranění vstupného na akce pořádané na počest 80. výročí povýšení Letovic na město. Dokonce byl
návrh na snížení vstupného nazván populismem. Z jedné strany zveme občany: „Pojďte s námi slavit!“
A z druhé strany požadujeme za vstup na oslavu vstupné. Nevím, jak vy, ale když pořádám oslavu, tak
na ni vstupné nevybírám. Tvrzení, že je třeba na kulturních akcích vybírat vstupné, aby si lidé kultury
vážili, rovněž považuji za zcestné.
Celou debatu o placení či neplacení vstupného na akcích pořádaných jako oslava 80 let povýšení
města Letovice si na webových stránkách města můžete poslechnout. Je to až na konci, v bodu různé.
Bc. František Boček, zastupitel za KDU-ČSL

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 3. 5. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1. MŠ Čapkova – venkovní stavební úpravy
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Dispozice s majetkem města
5. Správa bytových a nebytových prostor
6. Závěrečný účet města včetně hospodaření města za rok 2015
7. Informace o činnosti Mikroregionu Letovicko
8. Příprava setkání družebních měst 2016
9. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
10. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 28. 4. 2016 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 18. února do 28. dubna 2016
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města za rok 2015
6. Různé
7. Diskuse
8. 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/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Starosta města svolává
na čtvrtek 30. června 2016 v 16.00 hodin,
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích,
10. veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice.
Program:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 28. dubna do 30. června 2016
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města za období 1 – 5/2016
6. Závěrečný účet města Letovice za rok 2015
7. Vyhlášky města Letovice
8. Diskuse
9. Závěr
Vladimír Stejskal, starosta města

Letovické místo v dějinách vědy
Pouze dva Češi v historii obdrželi Nobelovu cenu, ale celá řada laureátů má české a moravské kořeny. Málokdo však ví, že původ jednoho z nejslavnějších světových ekonomů, nobelisty Friedricha Augusta
von Hayeka, můžeme vystopovat až do našeho města.
Zatímco se v Anglii 18. století pozvolna rodila průmyslová revoluce, na území rakouské monarchie docházelo díky osobnímu podnikatelskému nasazení císaře Františka Štěpána Lotrinského k rozmachu
manufaktur. Jedním z menších podnikatelských center té doby bylo
panství v Letovicích a na Malé Slatince svobodného pána Jindřicha
Kajetána Blümegena. Letovice byly v 18. století významným obchodním a dopravním uzlem rakouské monarchie. V roce 1750 Blümegen
položil základy letovické manufaktury i kláštera Milosrdných bratří
s kostelem sv. Václava. Ve stejném roce se v Letovicích narodil Blümegenův budoucí spolupracovník Josef Hayek. Latinský zápis v naší matrice říká: „Dne 15. března 1750 pokřtil místní kaplan dítě jménem Josephus Longinus Laurentius. Rodiče: Laurentius Hayek, polesný a Anna
Eleonora, kmotři: Reverendissmus Dominus Mathias Mayer a panna
Francisca Geringin, dcera rychtáře olešnického.“
Stručný zápis naznačuje, že se letovičtí Hájkové (nebo také Hayekové, Hajeckové či Hagekové, jak
bylo příjmení uváděno) řadili už v 18. století k vyšší společenské vrstvě. Polesný (správce panských
lesů) patřil mezi nejvyšší úřednické funkce. Lesníkem byl pravděpodobně i Laurentiův otec – podle
diplomu, kterým císař Josef II. povýšil Josefa Hayeka do šlechtického stavu, bojoval jeho otec i dědeček v pruských válkách v jednotkách Černých myslivců. Černí myslivci, které dnes známe už jen z Babičky Boženy Němcové, byly armádní jednotky složené především z lesníků, kteří dobře zacházeli se
střelnými zbraněmi, a proto v případě války nepotřebovali dlouhý výcvik. Tři křestní jména novorozence byla v letovické matrice 18. století zcela unikátní, obdobně netypická je volba společensky vysoce postavených kmotrů. Josefovi však ještě nebylo ani pět let, když jeho otec zemřel.
Zatímco se Hayekova rodina vypořádávala s předčasnou smrtí otce, kariéra letovického Jindřicha
Kajetána Blümegena strmě stoupala. Na konci roku 1760 založila Marie Terezie z popudu Václava
Kounice Státní radu, jejímž hlavním úkolem podle císařovny bylo – vzhledem k vysokému státnímu
dluhu – „zabránit úplnému zruinování státu“. V šestičlenné Státní radě zasedal od počátku také hrabě
Blümegen, který se stal i českým kancléřem. Nevíme, kdy přesně nastoupil Josef Hayek jako další
z Hájků do jeho služeb, nicméně už v roce 1774 byl prokazatelně Blümegenovým podnikatelským
společníkem. Právě v roce 1774 společně přeměnili letovickou textilku na továrnu, která v roce 1807
zaměstnávala už 250 lidí a stala se tak předchůdcem dodnes fungující letovické textilky Tylex. Podle
dostupných pramenů založil hrabě Blümegen spolu s Josefem Hayekem na místě původní manufaktury nejen továrnu, ale také pro tovární dělníky osadu Jindřichov, která je dnes městskou částí Letovic. Ve stejné době dokončovali stavbu barokního kláštera a kostela. V osobě Josefa Hayeka a hraběte
Blümegena se tak na našem území v téže chvíli spojuje vrcholící baroko a nastupující průmyslová revoluce.

Po boku Blümegena kariérně rostl i inspektor letovické továrny Josef Hayek. Stal se hospodářským
radou hraběte Blümegena, dvorním koncipistou českomoravské dvorní kanceláře a konečně, po smrti
svého mentora, byl císařem Josefem II. povýšen 11. srpna 1789 do šlechtického stavu. Vnuk letovického Josefa Hayeka, brněnský rodák Gustav Václav Vincent Hayek, byl významný přírodovědec. Na
výzkumných cestách doprovázel korunního prince Rudolfa, nadšeného ornitologa, který s Hayekem
v roce 1881 uspořádal první mezinárodní ornitologickou výstavu. Byl to však až Josefův pravnuk, kdo
nesmazatelně vryl jméno Hayek do světových dějin. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1974,
kterého vyznamenala i britská královna Alžběta II., se ke svému moravskému původu a podnikavému
letovickému pradědečkovi hrdě hlásil. Snad se dnes, téměř čtvrtstoletí po jeho smrti, začnou také
Letovice hlásit k tomuto svému slavnému rodu.
Hana Lipovská

Článek Letovické místo v dějinách vědy napsala letovická rodačka
Ing. Hana Lipovská. Narodila se v roce 1990, dětství prožila v místní části
Letovic v Meziříčku a v ulici J. Haška – dodnes říká, že Letovice jsou její
město. Základní školu do páté třídy absolvovala na zdejší základní škole.
V roce 2002 byla přijata do primy Gymnázia v Blansku, kde úspěšně odmaturovala. Vystudovala Ekonomicko – správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v současné době působí jako doktorandka. Ve své
odborné práci se zabývá ekonomií konfliktu, teorií lidského kapitálu,
fiskální politikou a jako spoluautorka se podílela na učebnici Matematika v ekonomii a ekonomice. Je členkou společnosti The American Economic Association a Jednoty českých matematiků a fyziků, působí ve výkonném výboru brněnské pobočky České společnosti ekonomické, kde
v rámci projektu „Experti do škol“ pořádá přednášky pro středoškolské
studenty. Jako externí datový analytik zpracovává statistická data pro
Český statistický úřad a Ministerstvo školství České republiky, spolupracuje s Institutem Václava Klause. Ze získaných ocenění si nejvíce váží ceny Merkur „Ekonomie a podnikání“ (České hlavičky 2010,
práce Teorie her v ekonomii) a ceny rektora Masarykovy univerzity. K založení blogu Ekonomie selského
rozumu ji přivedl liberální ekonom Friedrich August von Hayek, Milton Friedman, Ludwig von Mises
a především dlouhý řetězec regulací všedního dne, které postupně více a více svazují neviditelnou ruku
trhu. Doktorandka Ing. Hana Lipovská věří, že svoboda je vždy vykoupena odpovědností.
Přejme nadějné ekonomce, aby pokračovala ve stopách nobelisty Friedricha Augusta von Hayeka,
který je spojen s našimi Letovicemi a jednou možná... kdo ví?
Karel Synek

Pozvánka na koordinační setkání 6. 6. 2016
V pondělí 6. 6. 2016 v 16 hodin v kulturním domě se uskuteční koordinační porada termínů akcí
pro rok 2017. Setkání je určeno především pro právnické osoby, které pořádají kulturní nebo sportovní akce pro širokou veřejnost – neziskové organizace, spolky, galerie výtvarného umění, příspěvkové organizace.
Cílem je sladění termínů akcí tak, aby se nepřekrývaly. Materiál bude také přípravou pro tištěnou
skládačku kulturních a sportovních aktivit pro příští rok.
Na setkání s Vámi se za MKS Letovice těší Jana Trubáková.

10 P – DESATERO PROBLÉMŮ LETOVIC
ŘEŠME JE SPOLEČNĚ!
Vážení občané,
dostává se Vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné
diskuse s občany našeho města, konané 11. KVĚTNA 2016.

ANKETA
Prosíme, abyste označili 2 problémy, které považujete za nejaktuálnější a které by dle Vašeho názoru měly mít v řešení přednost před ostatními.
NÁVRHY PROBLÉMŮ – Problémy nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy svým
¨ USILOVAT O ZAŘAZENÍ LETOVIC MEZI OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ III. STUPNĚ
¨ OPRAVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU LETOVICE – DOKONČENÍ
¨ IN-LINE OKRUH OKOLO FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
¨ VYBUDOVAT KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
¨ REKONSTRUKCE MKS LETOVICE – KULTURNÍ DŮM
¨ REKONSTRUKCE SOC. ZÁZEMÍ V AREÁLU SDH LETOVICE
¨ VYBUDOVAT KOMPOSTÁRNU
¨ REGENERACE ZÁMECKÉHO PARKU
¨ VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PEČ. SLUŽBY – 12 HODIN DENNĚ VČETNĚ VÍKENDŮ A SVÁTKŮ
¨ VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZŠÍŘENÍ TERÉNNÍCH SLUŽEB
¨ DOBUDOVÁNÍ BEZPEČNÝCH PŘESTUPŮ PRO VEŘEJNOU DOPRAVU, PARKOVIŠTĚ U NÁDRAŽÍ ČD
¨ PODPORA REGIONÁLNÍCH VÝROBKŮ
¨ DOKONČIT PROPOJENÍ CYKLOSTEZEK
¨ REVITALIZACE ZÁPADNÍ ČÁSTI NÁMĚSTÍ
¨ FITNESS – SNÍŽENÍ VĚKOVÉ HRANICE OD 15 LET
¨ PODPORA ELIMU
Dotazník uveřejněný ve zpravodaji můžete odstřihnout nebo stáhnout ze stránek www.letovice.net,
vyplnit a zaslat na e-mail mu.kvetenska@letovice.net nebo poštou na adresu MěÚ Letovice,
Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice nebo vhodit do označené schránky u vchodových dveří
MěÚ Letovice.
Anketa je otevřená do 20. 6. 2016

Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj

Dny bez úrazů 2016
Úrazy jsou obecně problémem nejen v naší České republice, ale i ve vyspělých, či rozvojových, zemích. Jen paleta příčin a důsledků se mění v závislosti na stavu ekonomického a společenského rozvoje země.
Problematika úrazů může zasáhnout každého z nás, s nastávajícím časem prázdnin a dovolených se
toto riziko ještě zvyšuje. Proto Vám doporučujeme obezřetnost na Vašich cestách a při všech Vašich
aktivitách, abyste letní prázdniny a dovolené prožili bez úrazů a měli jen samé příjemné zážitky a následně pěkné vzpomínky.
Celostátní kampaň Dny bez úrazů, která vznikla z iniciativy Ministerstva zdravotnictví ČR a Národní
sítě Zdravých měst ČR, probíhá v letošním roce ve dnech 1. – 12. června.
Zdravé město Letovice ve spolupráci se svými partnery nabízí v rámci kampaně „Dny bez úrazů“
následující akce:
MŠ Čapkova
1. – 13. 6. 2016
- skákací hrad na školní zahradě, den dětí na hasičárně, beseda s myslivci, rozloučení s předškoláky,
spaní v MŠ s předškolními dětmi
MŠ Komenského
1. – 13. 6. 2016
- dopoledne u hasičské zbrojnice organizované SDH – prohlídka techniky a soutěže pro děti, skákací
hrad v areálu školní přírodní zahrady, školní výlety v rámci okresu Blansko
MŠ Třebětínská
1. – 13. 6. 2016
- sportovní dopoledne a skákací hrad na školní zahradě MŠ, návštěva dopravního hřiště v Blansku, návštěva hasičské zbrojnice v Letovicích, beseda o bezpečnosti v silničním provozu s Městskou policií
ZŠ Letovice
Dny bez úrazů
- besedy s kurátorem OSPOD, bezpečně v kyberprostoru – preventivně-informační skupina Policie
ČR, příprava a účast na soutěži Mladý zdravotník (2. stupeň), první pomoc – Zdravotnická záchranná
služba Jihomoravského kraje (1. ročník)
Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích
14. 6. 2016 – Zájezd Jeseníky: sklářská huť Vrbno pod Pradědem, lázně Jeseník, muzeum Šumperk,
Velké Losiny – zámek
Svaz tělesně postižených v Letovicích
- rehabilitace – Vísky u Letovic
Masarykova střední škola
1. – 13. 6. 2016
- rizikové chování – beseda o nebezpečí úrazů při volnočasových aktivitách jejich předcházení (sport,
koupání, jízda na kole, motocyklu, atd.) a základy první pomoci
Ivana Květenská, koordinátorka PZM a MA21
Kancelář Projektu Zdravé město Letovice

Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj

Den Země 2016
Zhodnocení akce „Úklid přehrady Křetínky“
V sobotu 16. dubna 2016 se konala akce ke Dni Země „Úklid břehu přehrady Křetínky“, kterou pořádalo město Letovice ve spolupráci s Kanceláří Zdravého města Letovice, Fan-clubem „BOP Křetínka“, Rybářskou organizací Letovice, za podpory firmy Letostav spol. s r.o. a s obcemi Vranová, Křetín
a Lazinov.
Několik desítek dobrovolníků za účasti p. starosty Letovic Vladimíra Stejskala obětovalo v sobotu
svůj volný čas na to, aby pomohlo zbavit přírodu věcí, které do ní nepatří, a přišlo uklidit po těch, co si
s čistotou životního prostředí příliš hlavu nelámou.
Den Země, který se slaví 22. dubna, byl k tomu výbornou příležitostí.
Akce se vydařila, slunečné počasí přálo všem 140 účastníkům. S pocitem dobře odvedené práce se
všichni letos sešli v obci Vranová, kde po chutném občerstvení následovalo zejména dětmi očekávané losování tomboly.
Ivana Květenská, koordinátorka PZM a MA21

Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj

S příchodem teplejšího počasí začalo v Letovicích opět blokové čištění. Přenosné
dopravní značky (B 28 nebo B 29) s dodatkovou tabulkou upozorňující na datum čištění, jsou umístěny vždy nejméně týden před samotným čištěním.
Řidič, který poruší zákazovou značku při blokovém čištění se dopouští přestupku
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, za který mu může být uložena bloková pokuta do výše 2.000,– Kč a vozidlo mu může být odtaženo.
Blokové čištění přispívá ke zvýšení čistoty, a tedy i k příjemnějšímu prostředí pro život ve městě.
Podílet se na tom pouhým přeparkováním vozidla v jeden den by mělo být zcela přirozené a automatické. Tím, že řidiči nepřeparkují své vozy v době blokového čištění, se dopouští nejen dopravního
přestupku, ale také značně komplikují a někdy i znemožňují řádný úklid ulice, ve které většinou také
žijí. Navíc brání přístupu ke kanálovým vpustím, které nemohou být pročištěny, a může se tedy stát,
že v případě přívalových dešťů nebude voda z ulice odtékat pryč.
Strážníci MP Letovice

Omluva
Omlouváme se tímto Obci Lazinov za nepřesné údaje týkající se konání
letošní akce Křetínka Cup 2016.
Akci Křetínka Cup 2016 uspořádá po dohodě s firmou Torrsen Sports obec Lazinov
v termínu 19. - 20. 8. 2016, včetně vyhlášení výsledků závodů dračích lodí.
V materiálu Letovické kulturní léto 2016 bylo vyhlášení výsledků závodů dračích lodí
nesprávně uvedeno pod hlavičkou SDH Letovice.
Děkujeme Vám za pochopení.
Jana Trubáková

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: 516 476 785, 739 396 535
ekonomka: 516 476 786

Zajišťuje předprodej vstupenek
na pořádané kulturní pořady
Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů
jsou určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele
průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů
a držitelů ZTP a ZTP/P na základě předložení průkazu). Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 7 dní před konáním akce.

V červnu jsme pro Vás připravili:
Koncert

Národní festival neprofesionálních
komorních a symfonických těles
Neděle 5. června 2016 v 17.00 hodin
Vstupné dobrovolné
•
Výstava
Krajina starých sídel – vernisáž výstavy
Čtvrtek 9. června 2016 v 18.00 hodin
Průvodní slovo: Mgr. Eva Nečasová
Výstava potrvá do 22. 7. 2016
•

Historický jarmark
Sobota 11. června 2016 od 9.00 hodin
Zámek Letovice
Vstupné: 100,– Kč / děti do 15 let zdarma
•

Michalovi mazlíčci – Michal Nesvadba
Pátek 24. června 2016 v 17.00 hodin
(přesunutý pořad z 8. 4. 2016)
•
Promenádní koncert

VDO ZUŠ Letovice
a mažoretky VO CO GOU
Neděle 26. června 2016 od 16.00 hodin
Masarykovo náměstí
Vstup volný

Připravujeme:
Promenádní koncert

SEN – dívčí trio
Neděle 10. července 2016 od 16.00 hodin
Masarykovo náměstí
•
Letní kino

Biograf láska
13. – 14. 7. 2016 od 21.00 hodin
Zámek Letovice
•

Městské letovické slavnosti
s Benátskou nocí
Sobota 16. července 2016 od 14.00 hodin
Areál hasičské zbrojnice
•
Promenádní koncert

Rocky Eagles Brno
Neděle 24. července 2016 od 16.00 hodin
Masarykovo náměstí
•
Letní kino

Kinematograf bratří Čadíků
26. – 29. 7. 2016 od 21.00 hodin
Zámek Letovice

KNIHOVNA

Turistické informační centrum

Oddělení pro dospělé

MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice
Otevírací doba 1. června – 15. září:
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin
Sobota – Neděle: 9.00 – 13.00 hodin
tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.cz

Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovna@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna
Výpůjční doba: Pondělí 9.00 –12.00, 13.00 –16.00
Úterý 12.00 –16.00, Pátek 9.00 –12.00, 13.00 –18.00

•

VÝTVARNÉ HRÁTKY
Výstavka knih.
•

TAJEMSTVÍ STROMŮ
Výstava fotografií pana Josefa Vařeky
v prostorách knihovny.

Dětské oddělení
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna
Otevírací a výpůjční doba: Po – Pá: 12.30 – 16.30

•

PRÁZDNINY ZA ROHEM!
Výstavka knih.
Prožijte prázdninová dobrodružství
už v červnu – s hrdiny dětských knih.
•

POPRVÉ DO KNIHOVNY
Slavnostní zakončení projektu a pasování
prvňáčků na čtenáře s překvapením.

KONCERT DUCHOVNÍ
HUDBY
Sobota 25. června 2016
v 18.00 hodin
kostel sv. Jiří v KOCHOVĚ
Účinkují:
Dagmar Lžičařová – klavír, varhany
Bc. Lucia Bildová – soprán
Mgr. Milada Dvořáková – příčná flétna
Sbor:
Ing. Růžena Vystavělová
Zdena Skalníková
Martina Lžičařová
Mgr. Zuzana Konečná

TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný internet,
kopírování (max. formát A3), černobílý a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických map a cyklomap, turistických známek, turistických vizitek,
turistických magnetek, prodej publikací o Letovicích a mikroregionu Letovicko, prodej Letovického zpravodaje, informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí, tipy na
výlet, informace o dopravě, stravovacích a ubytovacích možnostech v regionu, přehledy kulturních a sportovních akcí, rezervace a předprodej vstupenek na vybrané akce, průvodcovské
služby. Informace a propagační materiály jsou
poskytovány zdarma.

GALERIE DOMINO
Vás srdečně zve
na prodejní výstavu obrazů

VĚRA KOCMANOVÁ- LIŠKOVÁ

KRÁSA V DUŠI
Vernisáž se koná

v pátek 3. června 2016 v 17.30 hodin
Úvodní slovo Pavel Svoboda
V kulturním programu zahraje
kvarteto zobcových fléten
Mgr. Jana Kouřilová, Mgr. Kateřina Suchnová,
Mgr. Vladimír Pečinka, Karel Stria
Prodejní výstavu je možné navštívit
do 3. července 2016
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin,
So 9.00 – 11.00 hodin,
Ne 14.00 – 17.00 hodin
Galerie DOMINO, Havírna 55
(u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice
www.galeriedomino.cz

Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace,
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

knihovník / knihovnice Městské knihovny Letovice
Předpokládaný nástup:
Místo výkonu práce:
Platové zařazení:
Pracovní úvazek:
Pracovní poměr:

1. 8. 2016
Městská knihovna Letovice, Tyršova 2, 679 61 Letovice
8. platová třída
0,5
na dobu určitou – na 1 rok,
poté možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Motivační dopisy spolu s ostatními náležitostmi zasílejte do 10. 6. 2016 na adresu:
Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace, ul. Nová 71/1, 679 61 Letovice
Uzavřenou obálku označte „Neotvírat – výběrové řízení KNIHOVNA“, uveďte své jméno a adresu.
Bližší informace:
www.mks-letovice.cz,
Mgr. Jana Trubáková, telefon: 774 497 437,
e-mail: trubakova@mks-letovice.cz, info@mks-letovice.cz

Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace,
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

pracovník / pracovnice Turistického informačního centra
Předpokládaný nástup:
Místo výkonu práce:
Platové zařazení:
Pracovní úvazek:
Pracovní poměr:

1. 7. 2016 nebo dle dohody nejpozději 1. 8. 2016
Turistické informační centrum, Tyršova 2, Letovice
9. platová třída
0,5
na dobu určitou – na 1 rok,
poté možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Motivační dopisy spolu s ostatními náležitostmi zasílejte do 10. 6. 2016 na adresu:
Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace, ul. Nová 71/1, 679 61 Letovice
Uzavřenou obálku označte „Neotvírat – výběrové řízení TIC“, uveďte své jméno a adresu.
Bližší informace:
www.mks-letovice.cz,
Mgr. Jana Trubáková, telefon: 774 497 437,
e-mail: trubakova@mks-letovice.cz, info@mks-letovice.cz

Upozornění:
Termín uzávěrky fotografické soutěže

Letovice – město, které mám rád do 30. června 2016.

Ohlédnutí za divadelním představením Past na myši
DS Nahoď z Vranové
Není běžné se pravidelně vyjadřovat k proběhlým kulturním akcím, snad jen fotografií a pozvánkou na další setkání. Nicméně se domnívám, že zde je na místě veřejné ocenění a uznání celému
Divadelnímu spolku Nahoď z Vranové.
V pátek 29. 4. 2016 byl Kulturní dům v Letovicích plný „až na půdu“. Mohli jsme sledovat koncert
herců v divadelní hře Agathy Christie Past na myši. Detektivní příběh vychází ze skutečné události týraných dětí. Poprvé byl vysílán jako rozhlasová hra 30. 5. 1947.
Děkujeme paní Miroslavě Cichrové, vedoucí Divadelního spolku Nahoď, za bravurní nastudování
této divadelní hry. A těšíme se na podzimní období, kdy snad a opět se budeme moci setkat na dalším
divadelním představení tohoto spolku. Děkujeme za krásný kulturní zážitek.
Jana Trubáková

Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Jaký červen, takový i prosinec.
Červen stálý – prosinec dokonalý.

… tentokrát s paní Ivanou Škrancovou
Dveře rodinného domu v místní části Třebětín mi otevřela subtilní usměvavá žena a pozvala mě dál.
Je velkou škodou, že Letovický zpravodaj (zatím) nedisponuje
možností plnobarevných fotografií (kromě obálek), neboť tento
rozhovor by byl jinak jednou velkou barevnou koláží.
Červnové číslo zpravodaje ozdobila paní Ivana Škrancová
(*1973). Čím? Tím, jak žije, přemýšlí, jak a co tvoří. Prostě tím, že je.
Ivana Škrancová je letovickou rodačkou a už jako malá chtěla
být výtvarnicí, malířkou. Zabývá se malbou na hedvábí, bavlnu
a malbou na sklo (vitráže). Pro dokreslení atmosféry je nutné říci,
že jsme si k rozhovoru vybraly kuchyň, srdce domova každé rodiny. Na stole ve váze voněla kytka květů, v červeném kalíšku hořela svíčka, za mými zády byla terasa s houpací sítí a za ní zahrada.
Dopolední slunce kreslilo prstem různorodé obrazce na podlaze.
V domě Škrancových vládla pohoda.
Vím o vás, paní Škrancová, že pracujete doma, že jste výtvarnicí na tzv. volné noze. Jak jste se
k tomu, čím se dnes zabýváte, dostala?
„Po základní škole jsem v Brně vystudovala SPŠ textilní, obor textilní výtvarnictví – zaměření
krajkářská a vyšívací tvorba. Mou praktickou maturitní prací byl návrh a realizace žakárové záclony.
Během studia jsem se vdala a měla brzy po sobě dvě děti. Kromě manžela mi velmi pomáhala moje
maminka, která byla rovněž výtvarnicí. I díky ní jsem mohla vystudovat druhou střední školu a to s pedagogickým zaměřením v Boskovicích. Po škole jsem pracovala v letovickém Tylexu jako návrhářka
záclon a od roku 1997 jsem začala sama výtvarně tvořit. Následovala další mateřská dovolená se synem Ivanem. A od roku 2000 jsem osobou samostatně výdělečně činnou v oboru výtvarnictví.“
Můžete nám přiblížit svou současnou výtvarnou tvorbu?
„Mou prací je malba na sklo – barevné vitráže, malba na bavlnu i hedvábí, textilní tvorba, smaltování – výroba autorských šperků. Nebojím se experimentovat s materiálem. Podle výtvarného návrhu
pana Stanislava Illeho jsem vytvořila v kapličce v Jasinově čtyři okenní vitráže se sv. Janem Nepomuckým, Cyrilem a Metodějem, sv. Václavem. Pro prostějovský Charitní dům a jeho kapli jsem malovala
vitrážové okno.“ (A zrovna v tento okamžik zazvonil paní Ivaně telefon s pozvánkou na vysvěcení právě této kaple, Zjevení Páně v Prostějově, a to 1. června 2016.) „Jiného druhu byla zakázka pro tvorbu
vitráží ve vnitřních prostorách soukromého domu ve Žďáru nad Sázavou. Zajímavá byla práce pro Památník obětem hor, Čtvero ročních období, na Červenohorském sedle v Jeseníkách. Zde jsem ještě
prováděla výzdobu repliky kapličky z Vřesové studánky. Ve farním sále kostela sv. Prokopa v Letovicích
čas odtikávají „mé“ hodiny.“
V kuchyni na stole přede mnou leží malá ukázka vitrážové malby na skle, malé čtverce skla hrají
různými motivy i barvami. Srdce, slunce, květiny, stromy, ryby, spirály, andělé, kočky, prolínání barev
a jiné. Nelze jednoznačně říct, která vitráž je hezčí. Jsou to světy symbolů, znaků, kombinace barev.
Různorodost barev, žádná z barevného spektra zde nechybí.

Jak se o vás a vašich křehkých věcech dozví svět? Máte někde obchůdek, kde své výtvory nabízíte? Nebo využíváte neviditelnou pavučinu internetu?
„Nejsem velkým příznivcem techniky. Nicméně v dnešní době se bez ní občas neobejdu (úsměv).
Mé práce si mohou lidé prohlédnout a koupit v elektronickém obchůdku, o který se mi stará kamarádka. Je mi vlastní osobní kontakt s lidmi, ráda si s nimi povídám. Proto také ráda využívám různých
možností jarmarečního prodeje.“
Paní Ivano, je možné se s vašimi díly i dílky setkat v galeriích nebo na výstavách?
„Ano, je to možné. V roce 2003 jsem měla samostatnou výstavu na zámku v Lysicích. Z dalších výstav bych uvedla výstavu v Městské knihovně v Moravské Třebové a v Jaroměřicích. Vystavovala jsem
také v Galerii Kruh v Blansku a v Rájci Jestřebí. Pravidelně vystavuji v Galerii Domino v Letovicích.“
Vím, že pořádáte také kurzy výtvarné tvorby. Jste činorodou ženou. A také maminkou čtyř dětí.
„Ano, máme s manželem Miroslavem syny Jana, Jaromíra a Ivana. Čtvrtým potomkem je dcerka
Tonička (11 let). Pracuji doma, chci být doma pro děti, pro rodinu. Baví mne to. Víte, je to určitá míra
svobody, kterou chci a ctím. To, co dělám, uspokojuje mé životní potřeby. Člověk si pak uvědomí, že
toho v podstatě pro život mnoho nepotřebuje. Uznávám určitý minimalismus.“
Během našeho rozhovoru paní Škrancová stále pracuje, uhlazuje měděné pásky na hotové vitrážové obrázky.
Co vás ještě baví?
„Ráda peču chleba. Máme rádi chléb žitný s dýňovými semínky a pšeničný s lněným semínkem.
Chleba – to jsou dary.“ (A hned mi nabídla oba druhy chlebů k ochutnání. Musím s uznáním říct, že
oba byly výtečné.) „Kromě malování a péče o rodinu mě baví chození po horách, tancování, četba
dobré knížky a setkávání se s milými lidmi. Již osm let jezdíme s manželem a partou kamarádů do rumunských Karpat. Spíme ve stanech a užíváme si panenské přírody.“ (Již dlouho jsem neslyšela slovo
– prošmatlat – až dnes. A užívám si to. Uvědomuji si, jak je český jazyk krásný a flexibilní. Díky, paní
Ivano, za to slůvko „prošmatlat“.)
Místo koukání na televizi se u Škrancových čte. Kniha zde má své stálé místo. V současné době jsou
hitem třeba Pratchetovy Čarodějky na cestách.
Paní Škrancová, co kromě toho, co již bylo řečeno, vás ještě baví, co vás těší?
„Je to třeba ženský intuitivní tanec; za ním jezdím do Tišnova nebo do Bělé nad Svitavou. Ráda si
i sama doma zacvičím.
Rodinným stříbrem je historický betlém po prapradědečkovi z roku 1885, který čítá 160 dřevěných
figurek s kašírovaným papírovým nebo textilním oděvem. Betlém byl také vystaven v Galerii Domino.
Je to závazek našich předků pokračovat v tradici a betlém chránit i udržovat v dobrém stavu.“
Je něco, co vás motivuje, čeho byste chtěla dosáhnout, cíl?
„Přeji si, aby bylo dobře, alespoň tak, jak je nyní. Aby mé tělo bylo co nejdéle fungující, abych byla
v harmonii sama se sebou i okolím, s lidmi, s Vesmírem, s Bohem. Mít v sobě určitou pokoru a být sama
sebou. Nechat prostě život plynout.“
Jak paní Ivana o sobě říká: „… jsem utajená ve své tvorbě.“
Rozhovor je u konce. Na terase se sluní kočka. Cítím pohodu a klid. Tikot malovaných hodin v kuchyni
dotváří tento pocit. Stěnu v kuchyni zdobí rámované obrázky vytvořené technikou enkaustiky. Snové
světy fantazie.
Opět zjišťuji, kolik zajímavých lidí kolem nás je. Ve své podstatě na první pohled nenápadní a skromní, ale svým životem naprosto skvělí a obohacující pro ostatní.
Děkuji vám, paní Škrancová, za rozhovor. Přeji vám hodně tvůrčí invence, radosti i zdraví.
Jana Trubáková

Pokračování partnerství
Již se stalo pravidlem, že jednou za rok je možno v Letovicích potkat žáky z německého Kirchlintelnu. Jejich pobyt se u nás uskutečňuje v rámci projektu Žákovské výměnné pobyty, který je realizován mezi školami v Letovicích a Kirchlintelnu. Tyto výměnné
LETOVICE pobyty se většinou uskutečňují mezi žáky středních škol, ale i my na základní škole s nimi
máme bohaté zkušenosti. Děti mají možnost vyzkoušet si komunikaci v cizím jazyce, který ještě zcela
neovládají (němčina je vyučována jako druhý cizí jazyk od 7. třídy), nebo procvičit své znalosti v angličtině, kde se cítí mnohem jistěji (učí se ji od 3. třídy). Zároveň se zbaví ostychu z komunikace v cizím jazyce a získají motivaci pro svědomitější přístup při výuce ve škole.
V průběhu pobytu byli němečtí žáci ubytováni v rodinách, za což všem rodinám, které se projektu
zúčastnily, moc děkujeme. Bez jejich podpory, pomoci a vstřícnosti bychom tyto pobyty nemohli realizovat.
V průběhu týdne na přelomu dubna a května naši i němečtí žáci absolvovali spoustu společných
aktivit – účastnili se společně výuky ve škole, poznávali formou hry město Letovice (děkujeme všem
firmám i jednotlivcům, kteří v rámci hry poskytli dětem razítka a potvrzení), vyzkoušeli jsme si výrobu
keramiky na zdejší střední škole – velké poděkování patří panu Jiřímu Brtnickému za přípravu keramické dílny pro žáky, odborné rady a pomoc při vytváření keramiky. Děkujeme také studentům oboru
Keramika za vydatnou pomoc.
Také jsme navštívili hlavní město Prahu, které jsme zastihli v plné kráse májového počasí. Velmi
úspěšná byla návštěva lanového parku Velká dohoda v Moravském krasu, kde děti při lezeckých
aktivitách překonávaly samy sebe. Poté jsme ještě stihli navštívit město Brno.
Kromě těchto aktivit byl pro děti nachystán pestrý program i v rodinách – např. návštěva Zoo, hradu Bouzova, bazénu či pálení čarodějnic.
Na závěr – ale ne v poslední řadě – patří poděkování těm, kteří tento projekt pravidelně finančně
podporují – Česko-německý fond budoucnosti a Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí.
Mgr. Martina Tenorová

Oslava Dne Země v přírodní zahradě MŠ Komenského
Mateřská škola Komenského v Letovicích otevřela v pátek 22. dubna brány své přírodní zahrady, aby přivítala téměř 500 návštěvníků všech věkových
kategorií na společné oslavě Dne Země. Zvláště děti si odpoledne užily.
U vstupu obdržely hrací kartu, se kterou obcházely jednotlivá stanoviště
a plnily úkoly. Důkazem, že školní přírodní zahrada skutečně funguje jako zahrada komunitní je fakt,
že řadu stanovišť připravili smluvní partneři mateřské školy.
Mohli jste tu potkat zástupce letovických hasičů s lanovou dráhou, středisko volného času Letokruh s výrobou svícnů, školní družinu při ZŠ Letovice, kde děti určovaly, co do lesa patří a co ne, ekotým Masarykovy střední školy s hrnčířským kruhem a dalšími aktivitami, zástupce letovických Junáků, kteří dětem nabízeli pozorování hmyzu lupou a informace ze života včel. Paní učitelky z domovské
MŠ malovaly dětem na obličeje a dovolily jim malovat hliněnými barvami na zeď, učily je zatloukat
hřebíky a za pomoci rodičů řezat polínka obloukovou pilou, lovit síťkou živočichy v jezírku, následně je
pozorovat lupou a určovat podle klíče. Jako skvělé odreagování posloužil skákací hrad a občerstvení si
za vedení paní Ing. Konůpkové, odbornice na pečení perníků, připravily samy děti. V amfiteátru se zájemci mohli pobavit a poučit při sledování hry „Ostrov odpadků“ v podání Divadla plyšového medvídka, v jednom z domečků ochutnat a zakoupit zaručeně zdravé výrobky v nabídce obchůdku Hokaido,
zhlédnout již tradiční výstavu fotografií zachycující budování přírodní zahrady a výstavku společných
prací dětí a rodičů na téma tvoření budek pro ptáčky a hraček z odpadních materiálů. Lipka se na letošní akci podílela dodáním klíčů k určování vodních a lučních živočichů a aktuálními obrazovými plakáty objasňujícími význam Slunce pro život na Zemi. Během celého odpoledne se za doprovodu svých
majitelů v zahradě procházeli lamy, ovčácký pes a kokršpaněl.
Děti si po absolvování všech stanovišť odnášely domů kromě spousty zážitků také sladkou odměnu a kolektiv zaměstnanců MŠ radost z dobře připravené akce.
Letošní oslavy Dne Země podpořila Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí.
Text: Eva Pařilová, foto: Romana Korbářová

Děti se účastní oslav 80. výročí města Letovice
Do oslav 80. výročí povýšení Letovic na město se aktivně zapojila i MŠ
Komenského. Všechny třídy se při plánování svého programu rozhodly blíže prozkoumat město Letovice a dozvědět se více o jeho dominantách.
Proto se začátkem května vypravily do farního kostela sv. Prokopa, ve kterém se aktivně zapojily do
jeho prohlídky.
Už samotné dveře kostela vybízely k činnosti nápisem: „Proste a bude Vám dáno; hledejte a naleznete; klepejte a bude Vám otevřeno.“ Role průvodce se ujal otec Tomáš Mikula, který dětem na příkladu mateřské školy vysvětlil, k čemu slouží kostel a jaké úkoly má kněz. Celá prohlídka byla pojata
tak, aby dětem co nejlépe představila prostory kostela i historickou postavu Ježíše. Děti si prohlédly
repliku Pražského jezulátka, vyřezávané dřevěné dveře, oltáře a lavice. Pan farář vysvětlil dětem na
příkladu flétny způsob tvorby zvuku varhan a poté všichni společně vystoupali na kůr, kde si paní učitelky mohly vyzkoušet, jak se na varhany hraje a společně s dětmi zazpívat písničku. Ve středové uličce kostela byla pro děti připravena překážková dráha, která dětem připomněla, že Ježíš měl učedníky,
se kterými chodil po Izraeli. Dále si děti poskládaly vlaštovku, kterou si hodily z kazatelny. Za splnění
každého úkolu dostaly část barevné vitráže anděla, kterou navrhl nadějný mladý umělec Karel Stria.
Mozaiku anděla si děti odnesly s sebou do školky.
V pátek 6. května děti navštívily klášterní kostel sv. Václava. V těchto krásných prostorách byl pro
děti připraven kulturní program, ve kterém účinkovaly děti z dramatického oddělení letovické ZUŠ.
Část programu byla věnovaná sv. Václavovi,
patronu kostela, a tak si děti vyslechly skladbu Svatý Václave a zhlédly zpívané divadlo na
motivy koledy Dobrý král Václav. Na zobcovou flétnu zahrála Lýdie Kotrlová a na housle
s doprovodem varhan Jitka Pecháčková mladší. Dále byly uvedeny klasické varhanní skladby, které na děti spolu s atmosférou kostela
velmi zapůsobily.
Touto cestou bych chtěla poděkovat otci
Tomáši Mikulovi, že nás provedl kostelem sv.
Prokopa a umožnil, aby se zde událo tolik netradičních aktivit. Také děkuji řádovým bratrům Severinovi a Janovi za zpřístupnění prostor chrámu sv. Václava. Velký dík patří také paní Mgr. Haně Bočkové, která spolu s Mgr. Marií Nečasovou program uváděla, hrála na varhany a celý program v klášterním kostele s dětmi nastudovala.
Ludmila Bartíková, DiS.

Quo vadis, Masarykova střední školo?
Tradice Masarykovy střední školy v přípravě odborníků pro celou řadu profesí sahá až do
roku 1931. Tehdy do nových lavic moderní funkcionalistické budovy zasedli, pod vedením
ředitele Emanuela Janouška, první učni ze zrušených živnostenských škol v okolí.
Škola zapustila pevné kořeny v historii Letovic, stala se nedílnou součástí života jejího
městského koloritu, prošla řadou reforem a proměn a v současnosti poskytuje vysokou kvalitu odborného vzdělávání žákům z Letovic a širokého okolí. Pro úplnost dodejme, že ji MŠMT zařadilo mezi
Excelenci středních škol ve vzdělávání žáků řemeslných oborů.
Každé výročí je nejen impulzem k ohlédnutí se za minulostí, ale také příležitostí k plánování dalšího směřování. Masarykova škola v současnosti prochází obdobím, které startuje její další rozvoj. Základní ukazatelé její další orientace jsou tři. Jde o velmi úzké propojení školy s firmami, změny v materiálních podmínkách vyučování a proměnu školy v otevřenou instituci celoživotního vzdělávání.
Propojení školy s firemním prostředím je nejen zájmem školy, ale také existenční potřebou firem. Principy čtvrté průmyslové revoluce definují trendy v proměně podniků v „chytré továrny“ založené na kyberneticko-fyzikálních systémech, automatizaci a decentralizaci. Problém, který zaměstnavatelská sféra vnímá
jako velkou hrozbu její realizace, je nedostatek kvalifikovaných, samostatně se rozhodujících profesionálů.
Mnoho osvícených firem tak samo klepe na dveře naší školy s žádostí o spolupráci při vzdělávání odborníků.
Žáci MSŠ již v současnosti vykonávají odborný výcvik ve vybraných firmách, které mají zájem je po ukončení studia zaměstnat, a tento trend bude škola dále podporovat a rozvíjet. Spolupráce s firemními partnery má celou řadu podob od stáží žáků a učitelů v podnicích, přes souvislé odborné praxe žáků, exkurze,
besedy a přednášky firem ve škole, workshopy, účast odborníků z praxe u závěrečných a maturitních zkoušek, sociální partnerství na úpravách vzdělávacích programů, sponzorování žáků, společný postup v získávání žáků do požadovaných oborů aj. Oblast spolupráce s podnikovou sférou bude také zahrnovat realizaci
kurzů a zkoušek profesních kvalifikací ušitých na míru potřebám firem.
Zkvalitnění materiálních podmínek vzdělávání vyžaduje investice zejména do stavebních úprav a modernizace dílenských prostor praktického vyučování a do zateplení a rekonstrukce topného systému hlavní
budovy školy. Škola v současnosti nevyužívá rozsáhlé prostory v přízemí „hlavní“ budovy Tyršova 500/6,
které projdou rozsáhlou rekonstrukcí a vzniknou tak moderní dílny dřevařských a elektrotechnických oborů
vybavené digitálními technologiemi a stroji. Dalším efektem těchto úprav bude uvolnění prostor v „hlavní“
budově, kam se přesune od 1. 9. teoretické vyučování všech oborů. Vyřeší se tak problematické přecházení
žáků i učitelů mezi budovami. Praktické vyučování bude pobíhat nadále ve dvou budovách. Budova „u hřiště“ bude sloužit také středisku volného času Letokruh Letovice.
Masarykova škola v současnosti prochází proměnou v otevřené centrum celoživotního vzdělávání. Kromě poskytování denní formy studia v učebních a maturitních oborech bude poskytovat celé spektrum dalších vzdělávacích služeb. Nabídka profesního vzdělávání školy obsahuje nejen pomoc firmám při přípravě
kvalifikovaných odborníků, ale každému občanovi, který má zájem o svůj profesní růst. Možností je celá
řada – rekvalifikace, kurzy dílčích či úplných profesních kvalifikací podle Národní soustavy kvalifikací včetně
vykonání zkoušek, dálkové studium při zaměstnání, uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení dospělých aj.
Součástí nabídky jsou i doplňkové vzdělávací služby občanům – kurzy počítačové, jazykové, komunikačních dovedností, účetnictví, psychologie, technické, řemeslné, figurálního kreslení, keramické, aj. Škola se
zaměří také na motivaci zájmu žáků ZŠ a MŠ o technické dovednosti formou přiměřenou věku dětí a hodlá
oslovit i občany 60+, kterým bude nabídnuto studium třetího věku.
Popřejme Masarykově střední škole šťastnou cestu při realizaci jejích záměrů, které přinesou Letovicím
a okolí mnoho profesně i osobnostně vzdělaných odborníků.
www.stredni-skola.cz

Helena Marešová

Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

V Letovicích poměřilo síly přes 200 skautů z Blanenska
Pokud se vám stalo, že jste v sobotu 7. 5. 2016 viděli po Letovicích běhat Vikingy
nebo vám přes přechod přeběhl drak, nezbláznili jste se. To se jenom Letovice staly
na jeden den místem konání okresního kola Závodu vlčat a světlušek, tedy závodu
mladších skautů.
Nazdobit chlebíček, ošetřit krvácení, zavolat hasiče, postavit ohniště nebo zvládnout projet křižovatkou. Takové a mnohé další úkoly čekaly na 27 zúčastněných týmů. Ale nešlo jen
o vítězství. Cílem bylo umožnit setkání dětí v přátelském duchu a připravit jim nevšední zážitek v podobě zajímavých aktivit a úkolů.
A jak je to s tím drakem? Účastníci za pomoci Vikingů pátrali po totožnosti draka, který se v Letovicích usídlil, a učili se, jak takového draka ochočit. To se nakonec podařilo a drak se s některými za
odměnu i proletěl.
Na prvních místech s postupem do krajského kola se umístila dívčí družina Pampelišek z Letovic
a chlapecká družina Kamzíci z nedalekých Boskovic.
Zvláštní poděkování patří hasičům Letovice za propůjčení areálu hasičské zbrojnice, Nemocnici
Milosrdných bratří za zpřístupnění areálu klášterní zahrady, firmě Textil Horníček za ušití draka, firmě
LEDEKO, a.s. za přípravu občerstvení a České spořitelně za sponzorské dary.

Jaroslava Krušinová

Akce Letokruhu v měsíci červnu
1. 6. 2016 (St) Krasojízda – již počtvrté, od 17 hodin v sále MKS Letovice, přehlídka činnosti kroužků, a to živá vystoupení nebo videoprojekce a výstava
výrobků.
17. 6. 2016 (Pá) Pohádkový park – výprava do pohádky pro rodiče i děti, a to
v krásném prostředí zámeckého parku.
19. 6. 2016 (Ne) O putovní pohár – jezdecké soutěže na farmě CH v Cetkovicích pro děti z oddílů
Hříbata a Rajťáci.
24. – 26. 6. 2016 (Pá – Ne) Výlet za krásami Prahy – pro rodiče s dětmi, poznejte Prahu trochu netradičně. Navštívíme například Vyšehradský hřbitov nebo Petřínskou rozhlednu. V ceně 860 Kč /dítě
a 980 Kč /dospělý je ubytování v Salesiánském centru v Kobylisích, doprava vlakem, stravování, pitný
režim, pedagogický a zdravotní dohled, vstupy, pojištění. Přihlásit se můžete do 20. 6. 2016 a do naplnění kapacity výletu.
Bližší informace k akcím najdete na plakátech a na www.svcletovice.cz.

Letní tábory 2016
Prázdniny se kvapem blíží a tábory SVČ Letokruh se zaplňují. Některé příměstské tábory už nabízí poslední volná místa. Na každém z pětidenních táborů je naplánovaný celodenní výlet na zajímavé
místo. Novinkou pro letošní léto je oběd v ceně tábora.
Proto s přihlášením neváhejte, a to přes aplikaci Můj Letokruh na www.svcletovice.cz.

Příměstské tábory:
7. – 8. 7. 2016 Praktická příručka mladých svišťů 2 (zálesácký, dobrodružný)
11. – 15. 7. 2016 Letem světem za zvířetem (přírodovědný)
18. – 22. 7. 2016 Ve stopách Sherlocka Holmese (detektivní)
18. – 22. 7. 2016 Řemesla v zemi Avatara – novinka (řemeslný s Marií Čigelskou)
25. – 29. 7. 2016 Léto plné sportu (sportovní)
1. – 5. 8. 2016 Prázdniny v pohybu (sportovní, zdravý životní styl)
8. – 12. 8. 2016 Výtvarné putování Japonskem a Čínou (výtvarný)
15. – 19. 8. 2016 Magic planet tentokrát s Alenkou v říši divů (angličtina, výtvarný)
22. – 26. 8. 2016 PřeŽít Letovice (dobrodružný, inspirovaný zajímavostmi města Letovice)
29. – 31. 8. 2016 Superhrdinové (dobrodružný, inspirovaný známými filmovými postavami)

Pobytový tábor:
16. – 23. 7. 2016 Křížem krážem Austrálií (pro rodiče s dětmi)
Bližší informace k jednotlivým táborům najdete na www.svcletovice.cz v sekci tábory nebo se můžete
ptát přímo v kanceláři Letokruhu. Na prázdniny i táborníky už se moc těšíme.

Letokruh hledá právě tebe
Pokud je ti více než 18 let, baví tě práce s dětmi, umíš něco zajímavého, co můžeš dětem předat a máš
zajímavé nápady, zveme tě mezi nás. Letokruh právě připravuje nabídku kroužků na školní rok 2016/17
a rádi bychom ji obohatili o nové tváře a nové aktivity. Pokud si chceš vyzkoušet něco nového, přijď za
námi do Letokruhu.
Zuzana Musilová

„Zlatý list“ v zámeckém parku
Letokruh Letovice se letos již podruhé zapojil do celorepublikové soutěže
pořádané ve spolupráci se Svazem ochránců přírody Zlatý list. Soutěž probíhala formou stanovišť s otázkami z oboru přírodovědy a ekologie. Obtížnost otázek odpovídala věku soutěžících. I letos se nám osvědčila výborná
spolupráce se studenty boskovické pedagogické školy, kteří nám pomáhali na jednotlivých stanovištích. Samotné soutěže se účastnila šestičlenná družstva dětí ze ZŠ Deštná, ZŠ Letovice, Letokruhu Letovice a ZŠ Křídlovická Brno. Na stanovištích děti odpovídaly na otázky z ochrany přírody, dendrologie, botaniky a dalších oborů přírodovědy. Znalosti dětí byly výborné a rozkvetlý zámecký park v Letovicích byl pro tuto soutěž opravdu důstojným prostředím. V kategorii mladších žáků zvítězilo po zásluze družstvo s názvem Kopretiny ze ZŠ Letovice ve složení Barbora Veselá, Julie Kaderková, Markéta
Brožková, Kristýna Brožková, Anežka Beránková, Marie Creber. Tato děvčata z páté třídy budou reprezentovat letovickou školu i v krajském kole v Hodoníně, které pořádá Hnutí brontosaurus. V kategorii
nejmladších dětí bez možnosti postupu zvítězilo družstvo kroužku Hrátky s přírodou reprezentující
SVČ Letokruh. Všem zúčastněným ještě jednou touto cestou gratulujeme a Kopretinám v krajském
kole držíme palce.

Text: Zuzana Musilová, foto: Hana Sobotková

ELIM Letovice, o.p.s.
Volnočasový klub Plán B
Klub je otevřený všem od 7 do 20 let, kdo chtějí trávit svůj volný čas v příjemném a přátelském prostředí. Scházíme se v klubovně budovy Církve bratrské (Okružní 13). Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a souteže. Mezi
nejčastější aktivity patří ping-pong, skákací hrad, fotbálek, šipky, kulečník, hry na počítači, NERF
bitvy, různé stolní hry a další. V případě hezkého počasí býváme na hřišti u ZŠ. A kdy je klub otevřen?
Úterý
14.30 – 18.30 hodin
Čtvrtek
14.30 – 18.30 hodin
Po skončení klubu nabízíme všem přespolním odvoz domů (po domluvě).
Více info a aktuální program najdete na webových stránkách www.klubac.cz
Další informace o našich aktivitách naleznete na webových stránkách www.elim-letovice.cz.

DOMEČEK
www.materske-centrumdomecek.webnode.cz

Centrum pro rodiče prarodiče a děti
Tyršova 2, Letovice
domecekletovice@seznam.cz
Kontakt a bližší info
773 642 678, 721 071 587

ÚTERÝ, ČTVRTEK: 9.00 – 11.00 hodin HERNA
PÁTEK: 16.00 – 17.30 hodin ŠNEČCI – nejmladší družinka skautů – děti ve věku 0 – 5 let s rodiči

Základní umělecká škola Letovice
16. 6. 2016 v 16.16 hodin – divadelní představení Cestovka
Absolventské vystoupení žáků LDO souboru Lentilky
Kulturní dům
•

22. 6. 2016 v 15.00 hodin – Taneční odpoledne třídy uč. Moniky Ošlejškové
Kulturní dům
•

2. 7. 2016 v 18.00 hodin – společný koncert

Velkého dechového orchestru ZUŠ Letovice a orchestru Hommusikkforening
z norského hlavního města Oslo
Kulturní dům

Umění má mnoho podob
Umění má mnoho podob.
Ale jedno mají společné.
Učí nás vnímat krásu kolem sebe.
Učí nás žasnout i nad těmi nejobyčejnějšími věcmi.
Prostorem pro setkání všech druhů umění je DIVADLO.
LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR, který na Základní umělecké škole v Letovicích vznikl v roce 2009,
má své PRVNÍ ABSOLVENTY. Jsou to děvčata z divadelního souboru „LEnTilky“.
Svoje první vystoupení datují již do Vánoc roku 2006 pod značkou „Předškoláček“. Pod tímto názvem
zahajovali v listopadu 2007 divadelní festival v Letovicích svou první zdramatizovanou pohádkou O Koblížkovi. Po založení LDO na ZUŠ v roce 2009 přijal soubor název „Kamínek“ a později byl přejmenován
na „LEnTilky“.
LEnTilky
Proč „LEnTilky?“
Protože „Lentilky“ má každý rád.
Na první pohled stejné, přesto každá jiná.
Stejný název, jiný obsah.
Navenek hrají všemi barvami, ale uvnitř jsou všechny stejné. Dobré a poctivé.
Přijďte se přesvědčit!
Ve čtvrtek 16. 6. 2016 v 16.16 hodin v Kulturním domě v Letovicích.
Hana Bočková, učitelka LDO

Poděkování
V Letovicích jsem vyrůstala, před 30 lety jsem se odstěhovala za manželem. Domů do Letovic jezdívám navštívit rodiče. Do dětství se každý rád vrací a na rodné místo asi nikdo nedá dopustit. Letovice
jsou krásné a nebývalou květinovou výzdobou na náměstí se nyní inspirujeme ve Šlapanicích, kde
nyní s rodinou žiji.
Marie Zemánková, Prudilová

Křetínští dobrovolní hasiči oslaví 130. výročí založení sboru
Čas nezadržitelně plyne a pomíjivé věci odnáší s sebou. To se však netýká věcí
duchem velkých a k nim lze jistě počítat i myšlenku dobrovolného hasičského hnutí, která zde na Moravě přetrvává již bezmála půl druhého století. Dobrovolní hasiči
z Křetína si v letošním roce připomenou již 130. výročí založení sboru v roce 1886.
Počátky hasičského hnutí v Křetíně jsou spojeny především se jménem Emanuela Dvořáka, starosty obce a prvního předsedy sboru, ale i pozdějšího starosty Boskovické župní jednoty a člena výboru
České ústřední jednoty. I jeho zásluhou disponovali křetínští hasiči od roku 1891 novou čtyřkolovou
stříkačkou a veškerým potřebným nářadím a výzbrojí a měli také vlastní „leziště“ – dnes bychom řekli
cvičiště. V roce 1908 byla v obci vystavěna rovněž hasičská zbrojnice.
Počet členů sboru se v průběhu uplynulých desetiletí pohyboval zhruba mezi třiceti a šedesáti.
Dnes čítá na 34 mužů a 14 žen. Jednotka SDH má 9 členů. Za dobu své existence zasahovali křetínští
hasiči nesčetněkrát při ohrožení majetku a zdraví svých spoluobčanů při požáru či povodni, ale například i při hledání pohřešované osoby. Sbor má dnes k dispozici cisternové vozidlo CAS-25, dvoukolovou stříkačku PS-16, přenosnou stříkačku PPS-12, kalové čerpadlo a elektrocentrálu. Tato požární
technika, o kterou členové sboru svědomitě pečují, a také jejich dobrovolná práce je využívána i při
řešení potřeb obce, školy nebo například rybářů, ať už se jedná o čištění kanalizace, čerpání vody
nebo odstranění zmrazků ze školní střechy.
Krom nutné přípravy, výcviku a dalších pracovních povinností však hasiči v Křetíně vždy rozvíjeli
a dodnes rozvíjejí svou činnost i na poli kulturním a společenském: pořádáním plesů, výletů, masopustních pochůzek, slavností sv. Floriána, oslav výročí sboru, srazů rodáků, pálení čarodějnic, dětských
dnů a v posledních letech i návštěv družiny sv. Mikuláše.
Veřejné oslavy letošních kulatin křetínského sboru dobrovolných hasičů jsou naplánovány na poslední červnovou sobotu 25. 6. 2016. Srdečně zváni jsou všichni přátelé hasičů a také rodáci a přátelé
naší obce.
A protože ke správným narozeninám patří dárek, tak ani křetínští hasiči nepřijdou zkrátka. V minulých letech se totiž podařilo postupně zrealizovat rekonstrukci zbrojnice, která umožní plnohodnotné
využití jejích prostor pro uskladnění požární techniky a také pro další rozvíjení odborné i spolkové
činnosti sboru. Stavbu realizovala a hradila obec s podporou Jihomoravského kraje, ruku k dílu však
při brigádách hojně přiložili i mnozí členové sboru. Zbrojnice bude zpět do užívání SDH předána
na konci května 2016.
Křetínským dobrovolným hasičům přeji k jejich
krásnému jubileu vše nejlepší, hodně úspěšných
zásahů a mnoho zdaru i při rozvíjení jejich další
spolkové činnosti!
Ing. Bořek Procházka, foto archiv obce Křetín

Pohybem k upevnění zdraví
Relaxace, rehabilitace i pravidelné cvičení hrají pro naše členy se zdravotním postižením, stejně
tak i pro lidi v seniorském věku důležitou roli pro upevnění fyzického i duševního zdraví. K tomuto
účelu pořádá Nové sdružení ZP v Letovicích řadu akcí pro zdraví. Jsou návodem pro členy sdružení ke
zlepšení zdraví a fyzické kondice vlastním přičiněním každého jednotlivce. Nabízejí rovněž různé
možnosti, jak také zábavnou formou kolektivně upevňovat a pečovat o své zdraví a učit se návyky
zdravého stylu života v pokročilém věku i se zdravotním postižením. Jedná se především o rehabilitační a relaxační odpoledne, ozdravné pobyty v Orlických horách a na Vysočině. Své pevné místo zde
zaujímá pravidelné „Cvičení s Lenkou“.
K populárním akcím pro zdraví, které jsme pro naše členy v tomto roce připravili, patří „Rehabilitační odpoledne“ v Nemocnici Blansko na balneoterapii rehabilitačního oddělení. V letošním roce
jsou tato odpoledne na programu celkem 4x. Pod vedením odborných pracovnic se učíme různá protahovací a posilovací cvičení v tělocvičně. Cvičíme také v relaxačním bazénu v kombinaci s kondičním
plaváním. Bohatě využíváme vířivé koupele, které mají bezpochyby léčebné účinky. Tato rehabilitační
odpoledne všem prospívají a lze je pořádat díky pochopení vedení rehabilitačního oddělení a odborných pracovníků na rehabilitaci, kteří se nám náležitě věnují.
Tradiční akcí pro upevnění zdraví je zaručeně „Relaxační odpoledne“ v lázních Boskovice. Zde pokaždé využijeme plavecký i rekreační bazén, vířivou vanu i další nabídky k relaxaci. Spolupráce s vedením lázní je na dobré úrovni, což zajišťuje dostatečný zájem z řad našich členů. Další místo k relaxaci
a rehabilitaci využíváme v Aquaparku Kuřim.
Všechny tyto akce pro zdraví se konají za podpory Jihomoravského kraje a Městského úřadu Letovice.
Za NSZdP Letovice Bořivoj Rašovský

Za krásami jižní Moravy
Že jižní Morava je opravdu krásná zem, to s radostí a za podpory krásného počasí poznávali členové Nového sdružení ZP v Letovicích na zájezdu pro zdraví koncem dubna. Viděli jsme čarokrásnou
krajinu, ale také plno zajímavých historických staveb a lokalit. První zajímavostí, kterou jsme zhlédli,
byl překrásný zámek v Miloticích u Kyjova. Je též nazývaný perlou jihovýchodní Moravy. Původně zde
byla vodní tvrz, později přestavěná na renesanční opevněný zámek. Po požáru v r. 1705 byl zásadně
barokně přestavěn a byl zde zřízen park ve francouzském stylu.
Město Hodonín, bylo druhou naší zastávkou. Zde jsme navštívili Masarykovo muzeum, kde je jediná
stálá expozice na Moravě věnovaná nejvýznamnějšímu hodonínskému rodáku, 1. československému
prezidentu Tomáši Garrigue Masarykovi. Motivem zajímavé expozice je cesta jeho celým životem.
Součástí prohlídky je výstava „Císařovna Zita – život a odkaz poslední české královny“. K vidění je soubor uherských korunovačních klenotů, které mají reprezentovat poslední korunovaci uherského krále
před 100 lety. Dále jsme v Hodoníně navštívili farní kostel sv. Vavřince. Je to původně gotická stavba,
když dnešní podoba je z druhé poloviny 18. století. Zde byl naším průvodcem letovický rodák, farní
vikář P. Mgr. Jaroslav Rašovský. Z Hodonína naše cesta vedla do Mikulčic.
Zde se nachází národní kulturní památka Slovanské hradiště. Je významnou archeologickou lokalitou z období Staré Moravy a výjimečným svědectvím o kultuře zaniklého západoslovanského státního
útvaru Velkomoravské říše. Historické studie naznačují skutečný pobyt slovanských bratří sv. Cyrila
a sv. Metoděje na mikulčickém hradišti a potvrzuje i to, že velkomoravské město a raně středověká
sídelní aglomerace u Mikulčic mohla mít jméno Morava.
Závěr našeho báječného zájezdu patřil posezení v Josefově u Hodonína s cimbálovou muzikou
„Zádruha“ z Dolních Bojanovic v kulturním domě. Jejich nádherné moravské písničky naplnily naše
očekávání. Náležitě jsme se při krásné muzice pobavili a zazpívali si známé písničky na přání. Závěrečné posezení nám připravil místostarosta obce pan Přemysl Růžička. Veselé a zábavné posezení bylo
jedinečnou tečkou za naším zájezdem, který finančně podpořil JmK a všem účastníkům přinesl tolik
potřebnou radost, potěšení a poznání jarem provoněného kraje jižní Moravy.
Za účastníky Bořivoj Rašovský

BiGyFest je za rohem
Čas letí jako bláznivý a za pár dní propukne na letovickém zámku už pátý ročník festivalu BiGyFest
Letovice. Můžete se těšit například na samostatnou DJ stage, bohatý doprovodný program pro menší,
větší i největší, na přednášku Marka Orko Váchy a na neopakovatelnou atmosféru tohoto speciálního
festivalu.
Na hlavním pódiu během dne a večera vystoupí Smile Back, Paleta Band, Šnek a spol., Bára Zmeková, Kupodivu, Petr, Veronica a Santiago Vítovi, Fehero Rocher, Duo Devils, The High Corporation
a VOILA!. Hlavní hvězdou bude Tonya Graves (zpěvačka z kapely Monkey Business), která zde představí své kritiky i posluchači ceněné sólové album Back to blues. Celý festival moderuje Ester Janečková
(znáte například z Pošty pro Tebe).
Na organizaci festivalu se podílejí také letovičtí skauti, klienti místní Diakonie, studenti Masarykovy střední školy Letovice a ELIM.
Přijďte za pohodou, festivalovou atmosférou a skvělou hudbou!
Všechny srdečně zve vaše PaLetA

Městský klub důchodců slaví letos 35. výročí od založení
Dne 11. 5. 1981, na podnět pana Františka Adama, tehdejšího předsedy MěÚ Letovice, se konala
ustavující schůze Městského klubu důchodců za přítomnosti 128 členů. Byla zvolena 16členná samospráva a prvním předsedou byl zvolen pan učitel Jaroslav Kotoulek. Další organizaci převzala za město
paní Božena Šaurová. Klubu byly přiděleny prostory v Tyršově ulici a ty jsou využívány po několika rekonstrukcích dodnes. Založení klubu pro Letovice vnímáme jako velmi ušlechtilý počin ze strany městského úřadu. Od založení po celou dobu jeho působení se o činnost klubu nejen zajímá, ale také přispívá na jeho činnost. Klub mohou navštěvovat manželé i osamělí lidé, pro které je setkávání v klubu
mnohdy jedinou příležitostí, jak si popovídat a zpříjemnit si žití.
A co se v klubu všechno dělá? Vedení klubu připravuje každý měsíc plán činnosti a všichni se jej
dozvědí z Letovického zpravodaje. V klubovně probíhají přednášky, besedy, koncerty, kvízy paměti,
ale i ruční práce, jako třeba batikování, vytváření dekoračních předmětů ke svátečním příležitostem.
Zpočátku se několik let sbíraly léčivé byliny. K velice záslužné činnosti patří spolupráce s humanitní
organizací UNICEF, pro kterou naše klientky neustále pletou obvazy pro malomocné do Indie, ušily
spoustu panenek, které se prodávaly a zisk se použil na podporu vzdělání a stravování pro děti v Africe,
z prodeje různých výrobků se koupil šicí stroj a živá kozička pro Afriku atd. Mimo setkávání v klubovně
se 2x ročně jezdí na jednodenní zájezdy po památkách přírodních a kulturních, 2x ročně se jede do
brněnských divadel, 1x měsíčně se uskuteční vycházky do okolí pěšky či vlakem. Zúčastňujeme se
i akcí, které pořádá knihovna nebo kulturní dům. V posledních několika letech jezdíme na velmi oblíbené vícedenní poznávací pobyty po vlasti. Od počátku klubu funguje pod vedením paní Jany Pitnerové
kondiční cvičení žen. Nedá se vyjmenovat úplně všechno z činnosti, ale i tak je vidět, že je akcí dost
a do klubu chodíme rádi. K letošnímu roku je zaregistrováno 176 členů. A uvítáme nové. Klubovna na
Tyršově ulici je otevřena každou středu odpoledne od 14 do 16 hodin.
Chceme tímto připomenutím poděkovat všem, co klub zakládali, i těm, co v činnosti pokračují a také
Městskému úřadu Letovice za finanční podporu. Děkujeme předsedkyni paní Janě Pitnerové a samosprávě za přípravu pestrého programu.
Za všechny členy Městského klubu důchodců Svatava Prudilová

Modeláři zahájili sezonu!
S jarem přichází na řadu mnohé sportovní aktivity. Také modeláři zahájili svoji činnost. Nejdříve se
16. 4. na letišti Leteckého klubu sešli žáci, aby soutěžili o Přeborníka Jihomoravského kraje na Oblastním přeboru. Do Letovic přijeli soutěžící z Brna, kde je poměrně početná základna. Soutěžilo se ve
dvou kategoriích, padák a streamer. V padáku zvítězil Matyáš Ritter z Brna, druhý byl Timur Pjatygin
a třetí Dominik Hejl, oba z Letovic. Ve streameru byli lepší letovští modeláři. Zvítězil Jan Schwarz,
druhý skončil Lukáš Halas a třetí místo obsadil Marek Dziadek z Brna. Počasí mladým závodníkům
přálo, takže na letišti vládla dobrá pohoda a tomu odpovídaly i výsledky!
O týden později 23. – 24. 4. se konalo na letišti LK Letovice Mistrovství České republiky. Sjelo se
téměř čtyřicet závodníků, včetně reprezentace ČR a soutěžilo se ve čtyřech kategoriích o nominace
na reprezentaci příštího roku a také o Mistra ČR! V sobotu 23. 4. bylo slavnostní zahájení za účasti představitelů města Letovice, pana starosty Vladimíra Stejskala a místostarosty Jiřího Palbuchty. Vzpomenulo se také na nedávno zesnulé členy RMK Letovice, pana Antonína Bruštíka a Leopolda Rubera.

V sobotu ráno bylo poměrně chladno, ale nefoukalo, tak se mohlo začít soutěžit! Jako první kategorie se létal raketoplán 2,5 Ns. V juniorech zvítězil Lukáš Pidrman z Krupky. Druhý skončil Jan Buba
z Českého Těšína a třetí Tomáš Laurich z Krupky. V seniorech byl nejlepší Zdeněk Kolář z Krupky, na
druhém místě skončil Jaromír Chalupa ze Šenova a třetí byl Bedřich Pavka z Krupky. Další kategorií byl
padák, tady už zesílil vítr a mnohé modely odnesl daleko pryč. V juniorech byl nejlepší Ladislav Kůra
z Krupky, druhý skončil Václav Krůta z Dalovic a třetí skončila Viktorie Tržilová z Krupky. Seniory vyhrál
opět Zdeněk Kolář, druhý byl Bedřich Pavka, oba z Krupky a třetí Jaroslav Chmelík z Dalovic. Poslední
sobotní disciplína byl streamer. V juniorech byl první Michal Osvald, druhý Lukáš Pidrman, oba z Krupky a třetí stupeň vítězů obsadil Václav Krůta z Dalovic. V seniorech zvítězil Jan Šebesta, druhý skončil
Jaromír Chalupa, oba ze Šenova a třetí byl Zdeněk Kolář z Krupky.
V neděli už se počasí zhoršilo, k chladnu se přidal velmi silný vítr. Závodilo se, ale jen díky obětavosti časoměřičů a ostatních organizátorů. Jako první se létal opět padák. V juniorech patřila první tři
místa Krupce, první Pavel Klika, druhý Tomáš Podaný a za ním Michal Osvald. V seniorech zvítězil Zdeněk Kolář z Krupky, na druhém místě skončil Jan Šebesta ze Šenova a třetí Bedřich Pavka. Poslední
soutěží dne byla výška. I přes silný vítr v juniorech zvítězil a Mistrem republiky se stal Tomáš Podaný,
druhý byl Adam Štoček a třetí Viktorie Tržilová, všichni z Krupky. V seniorech to bylo napínavé do
poslední minuty, kdy domácí dokonce vedli, ale poslední starty rozhodly o tom, že Mistrem České republiky se stal Bedřich Pavka z Krupky, druhý skončil Jan Šebesta ze Šenova a až další místa brali domácí, třetí Jaroslav Cihla, čtvrtý Milan Kučka a pátý Petr Pazour!
Poděkování patří především Leteckému klubu Letovice, kdy dokonalým servisem, horkým čajem
a kávou pomohli uskutečnit a dokončit soutěž i přes velmi nepříznivé povětrnostní podmínky. Poděkování patří i dobrovolným funkcionářům a pořadatelům, kteří i v chladnu a větru vydrželi měřit a sledovat modely!
Text a foto: Jiří Kašpar RMK Letovice

Přeborníkem
Jihomoravského kraje žáků
se ve streameru stal
Jan Schwarz z Letovic

Milan Kučka z RMK Letovice
skončil v raketoplánu čtvrtý

Nejmladším účastníkem
na MČR z letovického týmu
byl Timur Pjatygin

Letovičtí chovatelé srdečně zvou
všechny milovníky zvířat, chovatele a další zájemce
k navštívení tradiční výstavy drobného zvířectva konané v Letovicích,
v sobotu 2. července 2016 od 8 do 19 hodin a v neděli 3. července od 8 do 16 hodin
v areálu Masarykovy střední školy Letovice.
Výstavu pořádáme při příležitosti 80. výročí povýšení Letovic na město. K vidění budou králíci,
holubi a drůbež mnoha plemen, exotická zvířata, ovce, aj. Bude též možná projížďka na koni.
Bohatá tombola a občerstvení bude zajištěno.
Tímto děkujeme městu Letovice za podporu činnosti našeho spolku, Masarykově střední škole Letovice za poskytnutí prostor pro pořádání výstavy a v neposlední řadě Jihomoravskému kraji za přidělení dotace na pořízení nových výstavních klecí.
V roce 2015 dosáhli členové Základní organizace Českého svazu chovatelů Letovice řady významných úspěchů nejen na okresní, ale i na celostátní úrovni. Z nejvýznamnějších lze jmenovat 2 čestné
ceny na celostátních výstavách konaných v Lysé nad Labem, dále pak 2. místo v okresní soutěži mezi
základními organizacemi okresu Blansko.
V soutěži o nejlepšího chovatele králíků okresu Blansko za rok 2015 obsadili naši členové první
i druhé místo a třetí místo v soutěži o nejlepšího chovatele holubů.
Chovatelé z naší organizace získali v roce 2015 za všechny odbornosti (králíci, holubi a drůbež)
celkem 26 čestných cen. Jmenovat lze rovněž přijetí jednoho z chovatelů do Klubu chovatelů králíků
moravských modrých a následné 2. místo v klubové soutěži za rok 2015.
Mgr. Ivana Kvapilová

Badminton Letovice
Badminton je sport, který zažívá v ČR velkou oblibu a láká čím dál více hráčů. I v Letovicích je hodně
nadšenců, kteří tomuto sportu podlehli a založili Badmintonový oddíl při TJ Sokol Letovice.
V sobotu 16. 4. 2016 se uskutečnil již druhý turnaj smíšených družstev ve Sportovní hale v Letovicích.
O poháry bojovalo 10 dvojic. Vítězná družstva si odnesla poháry a věcné ceny.
1. místo – Šárka Prudká + David Chmelíček
2. místo – Petr Peňáz + Vlastík Viška
3. místo – Adéla Folerová + Radim Kulhavý
Rádi bychom poděkovali městu Letovice, které nás finančně podpořilo.
Příští turnaj se uskuteční 30. 12. 2016, na kterém bychom rádi přivítali nové hráče i diváky.
Text: Lenka Gernešová, foto: J. Kleger

Červen nabídne letní hvězdnou oblohu
Ani jsme se nenadáli a už vítáme měsíc červen. Mezi měsíci roku má zvláštní postavení. Během
jeho vlády se setká jaro s létem, Slunce bude nejvýš na obloze a na konci vlády června se rok zlomí na
polovinu. Rozloučíme se s jarem a přivítáme léto, krásné roční období s prázdninami, dovolenými
a mnoha sluncem prozářenými dny. Léto na obloze znamená nabídku řady letních souhvězdí a jejich
noční porovnání.
Mezi významná letní souhvězdí patří vysoko na obloze Lyra, Herkules a Severní Koruna a pod nimi
Hadonoš, blíže k obzoru leží Štír a Váhy. Všechna tato souhvězdí jsou zajímavá. Vybereme si z nich souhvězdí Vah (Libra). Váhy patří mezi zvířetníková souhvězdí a jde o souhvězdí málo výrazné. Dříve patřilo k souhvězdí Štíra a odtud pocházejí názvy hvězd Zuben Elgenubi (Jižní klepeto) a Zuben Elschemali
(Severní klepeto). K oddělení obou souhvězdí došlo za vlády Římanů, kteří považovali Váhy za symbol
spravedlivého rozhodování. Podle pověsti prý váhy držela zvednuty bohyně spravedlnosti Astraia,
dcera nejvyššího boha Dia. Jasnost hvězd souhvězdí Vah je nízká. Hvězda Zuben Elgenubi má jasnost
jen 2,7 mag, je od nás vzdálena 72 ly a je dvojhvězdou. Souhvězdí hledejme vlevo od souhvězdí Panny
nízko nad jižním obzorem.
Zvýšenou pozornost věnujme Slunci. To při své pouti po obloze dosáhne nejvyšší polohy nad světovým rovníkem i nad obzorem. To nastane 21. června v 0:34 h SELČ, kdy Slunce vstoupí do znamení
Raka. Zaznamenáme začátek astronomického léta, letní slunovrat. Od tohoto okamžiku se Slunce bude
vracet zpět ke světovému rovníku. Během slunovratu prožijeme nejdelší den (bude trvat 16 h 22 min)
a zároveň nejkratší noc. Sluneční azimut zaznamená velikost 129º a bude se snižovat. Do konce června se den zkrátí o 4 min.
Červnový Měsíc bude mít oproti Slunci jednodušší pohyb po obloze. Pozorovatelům se ukáže ve
čtyřech fázích: 5. 6. v 5:00 h nov, 12. 6. v 10:00 h první čtvrt, 20. 6. ve 13:00 h úplněk a 27. 6. ve 20:00 h
poslední čtvrt. Nejblíže Zemi bude Měsíc 3. 6. ve 13:00 h (361 126 km) a nejdále od Země 15. 6. ve
14:00 h (405 057 km).
Jak se představí planety na červnové obloze? Merkur a Venuše se vůbec neobjeví. V souhvězdí Vah
najdeme Mars téměř po celou noc. V první polovině noci ve Lvu bude zářit Jupiter. V souhvězdí Hadonoše bude po celou noc vidět Saturn.
Dne 3. 6. ve 13:00 h bude Saturn nejblíže Zemi (1 348,6 milionů km). Uran (v souhvězdí Ryb) a Neptun (v souhvězdí Vodnáře) spatříme ve druhé polovině noci
nad východním obzorem.
Zajímavé a snadné je pozorovat konjunkce Měsíce s planetami: 11. 6. ve 20:00
h s Jupiterem, 17. 6. v 15:00 h s Marsem, 19. 6. ve 4:00 h se Saturnem a 27. 6.
v 1:00 h s Neptunem. Zde dokonce dojde
k zákrytu Neptunu Měsícem.
Váhy

Jaroslav Chloupek

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA ZDRAVÍM

PUTOVÁNÍ DO JESENÍKŮ
V ÚTERÝ 14. ČERVNA 2016

Pozvánka na výstavu
Poklady blanenského archivu
– pergamenové listiny
ve fondech Státního okresního
archivu Blansko

PROGRAM ZÁJEZDU BUDE:
- MUZEUM V ŠUMPERKU
- ZÁMEK VELKÉ LOSINY
- EXKURZE VE SKLÁRNÁCH
VRBNO POD PRADĚDEM
- NÁVŠTĚVA LÁZNÍ KARLOVA STUDÁNKA
A LÁZNÍ JESENÍK
ODJEZD AUTOBUSU BUDE:
5.30 hodin – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
5.40 hodin – BYTOVKY
5.45 hodin – TYLEX
5.50 hodin – PRAŽSKÁ
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY
OD PONDĚLÍ 16. 5. 2016
U B. SOUKUPOVÉ NA TEL.: 516 481 218 – DPS
ZÁJEZD SE KONÁ ZA PODPORY JMK
www.novesdruzenizp.cz

Veterinární ordinace
MVDr. Luďka Voráče
bude od 6. do 24. června 2016
uzavřena
z důvodu lázeňské léčby.

Termín konání:
7. – 9. června 2016
od 9.00 do 17.00 hodin

10. června 2016
od 9.00 do 12.00 hodin

Místo konání:
budova Státního okresního archivu Blansko,
Komenského 9

Sbor dobrovolných hasičů v Novičí
Vás zve na

HASIČSKÝ VÝLET
Sbor dobrovolných hasičů Letovice
pořádá

v sobotu 4. června 2016
v areálu zbrojnice

TANEČNÍ ZÁBAVU
Začátek je ve 20 hodin
a o dobrou náladu se postará
hudební skupina I.U.CH.
Přijďte se pobavit a ochutnat bohatý výběr
občerstvení, které pro vás bude připraveno.
Srdečně zvou hasiči.

v sobotu 25. června 2016
na venkovním výletišti
14.00 – námětové cvičení na návsi obce
16.00 – zahájení HASIČSKÉHO VÝLETU
Hudba: DJ MIK
bohaté občerstvení – grilované makrely
pro děti – nafukovací hrad,
skákací trampolína
Zajímavá tombola
Vstupné zdarma

Setkání
s Diakonií Letovice
KDY:
v pátek
3. června 2016
od 14
do 17 hodin

Letecký klub Letovice
na letišti Písečná pořádá
ve spolupráci se spolky
ELIM Letovice
Sbor dobrovolných hasičů Letovice
– mladí hasiči

v sobotu 25. června 2016
od 14 hodin

Vítání prázdnin
Program:

KDE:
u sochy T.G.M.
na letovickém
náměstí

CO:
prezentace činnosti
letovické Diakonie,
nabídka našich
výrobků,
vystoupení ZUŠ
Letovice,
kavárnička

Výtěžek celé akce půjde na pořízení
kombinované chladničky s mrazákem
do Chráněného bydlení Letovice.

ukázky z činností jednotlivých klubů a spolků:
Technika hasičského záchranného sboru,
Raketomodelářský klub, Leteckomodelářský
klub, Street workoutový tým LIMITS
Soutěže, hry, skákací hrad
Občerstvení zajištěno, vstup volný
Srdečně zvou pořadatelé

Fan-club „BOP Křetínka“

OZNAMUJE,
že je zahájen provoz
na minigolfovém hřišti
v Letovicích

KVĚTEN – ČERVEN
SOBOTA – NEDĚLE:
13.00 – 18.00 HODIN

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin

Mimo výše uvedenou dobu je služba stomatologické LSPP zajištěna v Úrazové nemocnici Brno,
Ponávka 6, tel.: 545 538 111 – ve všední dny od 17.00 do 7.00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

Služby lékařů
3. 6.
10. 6.
17. 6.
24. 6.

Dr. Kratochvílová
Dr. Šponerová
Dr. Přichystalová
Dr. Bajerová

Nepřítomnost
10. 6. Dr. Šafránek
17. 6. Dr. Striová

Zastupuje
Dr. Striová, Dr. Kratochvílová
Dr. Šafránek

Služby lékařů také na www.mudrsafranek.cz
Pohotovostní službu v uvedené dny (pátky) konají lékaři ve svých ordinacích do 15.30 hodin
Od 17.00 hodin denně, o víkendech a svátcích je lékařská služba první pomoci sloužena
nepřetržitě v nemocnici Boskovice.

BRNO

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

75 l

98,Zahradnický
univerzální substrát
75 l
vhodný pro všechny
rostliny a plodiny

10 l

248,Lazura na ploty
10 l
pro exteriéry, hnědá,
vodouředitelná

1 kg

139,Bazénová chemie
pH plus 1 kg
pro zvýšení hodnot
PH vody v bazénu

od

19,-

25 kg

65,-

Zahradní obrubník

Beton B20

systém pero-drážka usnadňující zabudování,
barva: šedá, červená, písková,
tl. 50 mm, rozměry: 500 x 200 mm,
1000 x 200 mm, 1000 x 250 mm

25 kg, 20 MPa,
pro všechny
od 1 pal. 59,zahradní
betonářské práce

25 kg

Zdicí malta

49,-

25 kg,
zrnitost 4 mm, od 1 pal. 42,pro běžné zdění

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1.6. do vyprodání zásob, nejdéle však do 30.6.2016.Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

Nabízím
převod nájemních práv na byt 1+1 (35 m2),
ulice J. Haška, Letovice.
Vlastní plynový kotel, nízké měsíční náklady.

Bez RK.

Telefon:
734 639 276, 723 875 460

Bezdrátový internet
(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.
Tarif
Down / Up (Mb / s)
Nano B300
5/1
300 Kč
Nano B400
10 / 2
400 Kč
Nano B500
15 / 5
500 Kč
Nano B600
18 / 5
600 Kč
Nano B650
20 / 5
650 Kč
Cena s DPH za měsíc.
Další informace na www.ign.cz
tel.: 733 110 863 Ing. Bronislav Lebiš
tel.: 605 830 328 Ing. Zdeněk Lebiš

Nabízíme brigádu
- výroba palivového dřeva,
preferujeme dlouhodobou spolupráci.
Zkušenost práce s pilou
a ŘP VÝHODOU.
Odměna dle odvedené práce.
Místo Rozhraní.

Tel.: 732 698 186
LINKA DŮVĚRY BLANSKO
tel.: 516 410 668, denně 7.00 – 22.00 hodin

LINKA DŮVĚRY BRNO
tel.: 608 902 410, denně 9.00 – 21.00 hodin
Cena hovoru dle tarifu operátora volajícího.

Koupím
rodinný dům v Letovicích
nebo v okolí Letovic
do max. 20 km.
Opravy nevadí, nabídněte prosím.

Tel.: 721 332 622

Hledám
ke koupi byt v Letovicích.

Tel.: 774 193 566
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Tisk DTP centrum, v.o.s. SVITAVY • www.dtpcentrum.cz
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