červen 2017

Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem
přejeme novomanželům, kteří v měsíci dubnu uzavřeli sňatek:
Libor Zemánek, Boskovice – Jolana Sedláková, Třebětín
Jiří Merhaut, Vlkov – Martina Pestrová, Vlkov
Radek Kolář, Velké Opatovice – Janneta Domanská, Velké Opatovice
Jaroslav Bělehrad, Letovice – Monika Mifková, Letovice
Pavel Hubený, Jabloňany – Petra Šimonová, Skalice nad Svitavou
Gejza Čelovsky, Letovice – Renata Adámková, Letovice
Petr Mazourek, Letovice – Růžena Herdinová, Zboněk
Tomáš Císař, Křetín – Andrea Hájková, Křetín

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

Jaroslav Volšan

Antonín Žilka

Jan Štěrba

Jiří Dvorský

Ladislava Němečková

Bohuslav Holek

Erika Štěrbová

Václav Bauer

Marie Zárychtová

František Boček

Zdeňka Janoušková

Josef Havránek

Zdeněk Ochrana

Eduard Podivínský

Žofie Foretová

Pavel Macek

Bořivoj Ille

Marie Randulová

Miriam Jagošová

Michal Culík

Marie Hladilová

Jan Němec

Jiřina Budínská

Olga Janíková

Jaroslav Chloupek

Lydie Dřevová

Jiří Janík

Dobromila Komárková

Anna Sychrová

Milada Sedláčková

Jiří Procházka

Marie Nezvalová

Marie Fojtová

František Švec

Miloslav Hladký

Marie Kincová

Drahomíra Hladilová

Bohumila Plšková

V měsíci dubnu oslavila významné životní jubileum – 90 let – paní Jiřina Budínská, ul. J. Haška. K tomuto krásnému jubileu jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal – starosta města, za SPOZ paní Věra
Jílková.
Srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Novotný Miroslav, V Zahradách, ve věku 88 let
Kubínová Anežka, 9. května, ve věku 88 let
Daňková Jiřina, Kladoruby, ve věku 69 let
Ondráčková Jiřina, Zámecká, ve věku 77 let
Stehlíková Eva, Jevíčská, ve věku 66 let
Čest jejich památce!

OKÉNKO STAROSTY
Zdárně jsme prošli májem a pálením čarodějnic. Nevím o nikom, kdo by
nepřečkal řádění temných sil o filipojakubské noci. Takže asi máme kolem
sebe jen samé hodné a příjemné ženy.
Než jsme se všichni nadáli, je tu červen a s ním konec školního roku. Období, na které se těší všichni žáci, studenti i učitelé. Doznívá poslední zkoušení, někteří skládají zkoušku z dospělosti, většina toužebně očekává školní
výlet a závěr školy, spojený s vydáváním vysvědčení. Děti se pak rozprchnou
vstříc prázdninovým dobrodružstvím. Chtěl bych vyzvat všechny řidiče, dejte
prosím pozor na naši omladinu, alespoň z počátku prázdnin budou mnozí jako „uragán“. Ale přejme
jim vytoužený odpočinek. Nejen jim, ale i všem učitelům, kteří si rovněž budou užívat zasloužených
prázdnin.
Na budově radnice probíhají poslední úpravy, během měsíce června snad zvládneme stěhování do
opravených prostor a konečně mohou občané plně využívat bez problémů služby našich úředníků.
Pomalu se chýlí ke konci oprava valu k zámku, chodník na ul. Purkyňova atd. Stále se ale objevují nové
problémy a úkoly. Závažným problémem je čistička odpadních vod a její nedávná havárie a v neposlední řadě průtrž mračen a velká voda v ul. Halasova, Podlesí a v části Zábludov a Jasinov. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří se podíleli na odstraňování následků pohromy, zejména pak profesionálním
a našim dobrovolným hasičům. Dalším problémem, který hýbe městem, je přehrada Křetínka a její případné částečné dočasné vypuštění. Celá situace se však podařila některým jedincům silně zpolitizovat, proto nechme mluvit a jednat odborníky. Také se mně nelíbí některé kroky Povodí Moravy s. p.,
ale pro mě jako starostu města je na prvním místě bezpečnost města a obyvatel před rekreací a zájmy
různých spolků. Snad se vše podařilo objasnit na veřejném setkání s občany dne 18. 5., které proběhlo až po psaní tohoto článku. Snad se najde řešení, při kterém budou uspokojeny všechny strany
a hlavně se podaří zajistit bezpečnost pro město a občany. Řešení, které omezí vodní plochu na co
nejkratší dobu a bude znamenat co nejcitlivější přístup k ochraně ekosystému přehrady a jejího okolí.
Závěrem bych chtěl všem popřát klidný červen a samozřejmě krásnou a ničím nerušenou vlastní
dovolenou.
Vladimír Stejskal, starosta města

Starosta města svolává
na čtvrtek 8. června 2017 v 16.00 hodin,
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích,
15. 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 9. března do 8. června 2017
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice
6. Závěrečný účet hospodaření města Letovice za rok 2016
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 26. 4. 2017 projednala body dle následujícího programu:
11. Přidělení zakázky „Interiér kanceláří – Městský úřad Letovice“
12. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 2. 5. 2017 projednala body dle následujícího programu:
11. Kontrola úkolů
12. Vystoupení vedoucích odborů
13. Dispozice s majetkem města
14. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
15. Závěrečný účet města včetně hospodaření města za rok 2016
16. Informace o činnosti Mikroregionu Letovicko
17. Vyhlášení soutěže „Rozkvetlé Letovice 2017“
18. Příprava setkání družebních měst 2017
19. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
10. Různé
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Dny bez úrazů 2017 v Letovicích
Úrazy představují závažné ohrožení především pro osoby mladšího věku; nejčastěji se zraní právě
děti, dospívající a osoby do 44 let věku. Na podporu prevence úrazů probíhá v červnu každoroční
kampaň Dny bez úrazů.
Prevence úrazů je důležitá především u dětí a mladistvých. Správným chováním a návyky můžeme
většině úrazů předcházet, ale ne vždy se jim vyhneme. Ke zranění může dojít na silnicích, při různých
volnočasových aktivitách, ale i doma. Důležité je vědět, jak se při zranění zachovat, kam zavolat o pomoc, jak úraz ošetřit.
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 2017.
Zdravé město Letovice ve spolupráci se svými partnery nabízí v rámci kampaně „Dny bez úrazů“
následující akce:
MŠ Čapkova
- den dětí na hasičárně
- beseda s myslivci
6. 6. – skákací hrad na zahradě MŠ
15. 6. – rozloučení s předškoláky s oslavou 55. výročí MŠ – představení Kamarádi a další doprovodný
program
- spaní v MŠ s předškolními dětmi
MŠ Komenského
- 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
- 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
- plavecký výcvik dětí MŠ v krytých lázních v Boskovicích
ZŠ Letovice
- besedy s kurátorem OSPOD
- kybergrooming – Elim Letovice
- příprava a účast na soutěži Mladý zdravotník (2. stupeň)
- prevence na železnici (drážní inspekce)
Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích
22. 6. – zájezd na Pálavu
Svaz tělesně postižených v Letovicích
13. 6. – přednáška p. Kudy – Letovice Zdravé město – klubovna důchodců
Letokruh Letovice
4. a 5. 6. – S rafty na Pálavu
Kancelář PZM Letovice a MA21

UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Letovice upozorňuje občany, že dne 30. 6. 2017 uplyne lhůta
pro zaplacení poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů za rok 2017.

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 17. KVĚTNA 2017.

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 hlasem!

¨
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Usilovat o zařazení Letovic mezi obce s rozšířenou působností
Rekonstrukce obřadní síně
Rozhledna u Letovic
Zbudování cyklostezky – Zámek – Písečná
Rekonstrukce budovy kulturního domu
Chodníky na hřbitově a mobiliář
Výkup pozemků v zámeckém parku a revitalizace parku
Celková rekonstrukce ČOV
Byt pro lidi s mentálním postižením
Senior taxi
Řešení uvolněného prostoru po Isarnu
Vytváření naučných stezek s popisy na území města a místních částí
Parkování v centru města a rekonstrukce náměstí
Propojení cyklostezek – sever – jih
Kavárna pro mladé
Parkoviště na ul. Tyršova a u ZŠ Komenského

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 16. 6. 2017

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 3 dny před konáním akce.

V červnu jsme pro Vás připravili:
Dětský den s VO CO GOU
Čtvrtek 1. června 2017 v 16.00 hodin
Areál SDH Letovice
Vstupné: dospělí 50,– Kč / děti zdarma
•

Připravujeme:
Promenádní koncert – 4 psi
Neděle 9. 7. 2017 v 16.00 hodin
Areál SDH Letovice
Vstup volný
•

Letní kino – Biograf láska
11. a 12. 7. 2017 od 21.00 hodin
Zámek Letovice – nádvoří u jízdárny
11. 7. Anděl páně 2 / vstupné: 50,– Kč
12. 7. Manžel na hodinu / vstupné: 50,– Kč
•

Letní kino
Kinematograf bratří Čadíků
20. – 23. 7. 2017 od 21.00 hodin
Masarykovo náměstí Letovice
20. 7. – Řachanda
21. 7. – Trabantem do posledního dechu
22. 7. – Teorie tygra
23. 7. – Všechno nebo nic
Vstupné dobrovolné
•

Letovické letnění

Můj báječný rozvod
Eliška Balzerová

Pátek 21. 7. 2017 od 17.00 hodin
Zámek Letovice – nádvoří u jízdárny

Neděle 11. června 2017 v 19.00 hodin

Účinkují:
Paleta Band, RENÉ Z MOŠTÁRNY, The Beaters
Vstupné: 50,– Kč

VYPRODÁNO

•

Dostaveníčko s písničkou
Pátek 23. června 2017 ve 14.00 hodin
Centrum sociálních služeb Letovice
Účinkuje: Dechová hudba Kunštát
Vstupné dobrovolné
•

Zahajovací promenádní koncert
Neděle 25. června 2017 v 16.00 hodin
Masarykovo náměstí
Účinkují:
Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice
a mažoretky VO CO GOU Letovice
Vstup volný

•

AHOJ, LÉTO!
+ kulinářská soutěž

O nejlepší sladkou či slanou
letovickou kachli 2017
Sobota 26. srpna 2017 od 15.00 hodin
Areál SDH Letovice
Akce pro celou rodinu
(tvořivé dílny nejen pro děti, klaun,
Šou dva tři s Petrem Martinákem,
Tomáš Klus revival, ZUŠ Letovice,
mažoretky VO CO GOU, Vašek Kolář BIKE SHOW,
YO YO BAND, LIGHT & LOVE, ohňová show aj.)
Vstupné: 100,– Kč / děti do 15 let zdarma

KNIHOVNA
Oddělení pro dospělé
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
•

Výročí našich spisovatelů
Vladislav Vančura, Valja Stýblová,
Hana Bořkovcová, Eduard Petiška, Josef Václav
Sládek, Stanislav Kostka Neumann, Josef Kainar,
Viktor Fischl – výstavka knih.
•

CHVILKU POSTŮJ
Výstava fotografií pana Františka Opálky
je přístupná v prostorách knihovny.
•

PŘIVÍTEJTE LÉTO V NOVÉM
Srdečně zveme na prodejní výstavu z tvorby
Elišky Hanušové, která je přístupná od 9. června
do 23. června 2017 v čítárně knihovny.

Dětské oddělení
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna
Výpůjční doba: Pondělí 12.30 – 16.30
Úterý 12.30 – 16.30, Středa 12.30 – 16.30
Čtvrtek 8.00 – 12.00, Pátek 12.30 – 16.30
•

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
Slavnostní zakončení projektu
a pasování prvňáčků na čtenáře.
•

POCITOVÁ KNIHA
V červnu se v naší knihovně uskuteční,
v rámci projektu „Knihovna 21. století“,
setkání letovických žáků ZŠ Letovice
se zrakově postiženými dětmi ze ZŠ v Brně.
Při této příležitosti bude dětem s vadami zraku
předáno několik ručně vázaných „Pocitových
knih“, které vyrobily děti z III. B pod vedením
paní učitelky Milušky Bělehradové.

UPOZORNĚNÍ!
Upozorňujeme dětské čtenáře na změnu otevírací
doby dětského oddělení o letních prázdninách

od 1. července do 31. srpna 2017.
Otevírací doba:
Úterý: 12.30 – 16.30 hodin
Čtvrtek: 8.00 – 12.00 hodin

Turistické informační centrum
MKS Letovice
Tyršova 2, 679 61 Letovice
®

Turistické informační centrum
Letovice zahájilo letní sezónu.
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
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.

NOVINKA – OD KVĚTNA MOŽNOST
KROUŽKOVÉ VAZBY V TIC LETOVICE
V Turistickém informačním centru Letovice se
snažíme postupně rozšiřovat nabídku služeb pro
veřejnost. Kromě možnosti kopírování, tisku a skenování nyní nově nabízíme zhotovení kroužkové
vazby dokumentů. Jedná se o doplňkovou službu, která je zpoplatněna dle ceníku. V rámci našich možností jsme schopni zhotovit vazbu na
počkání, pouze v případě většího počtu stran mají přednost ostatní služby v rámci TIC.
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GALERIE DOMINO

Vás srdečně zve na výstavu

Masarykovy střední školy
Letovice
Výstava bude otevřena
do soboty 10. 6. 2017
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin,
So 9.00 – 11.00 hodin,
Neděle zavřeno.
Galerie DOMINO, Havírna 55, 679 61 Letovice
www.galeriedomino.cz

KULTURNÍ PŘEHLED

Katarína Knechtová s kapelou v Letovicích
Pohlazení po duši, krásné texty písní (např. Spomal, Motyl Hlavolam, Vo svetle žiariacich hviezd,
Slnečná balada, Môj Bože) s hloubkou i poselstvím, energie a radost ze života – to vše jsme měli
možnost zažít na koncertu slovenské zpěvačky Kataríny Knechtové ve čtvrtek 11. 5. 2017. Drobná
brunetka si naprosto všechny v sále získala svou bezprostředností, skromností i humorem. Ale především svým hlasem. Atmosféru koncertu přibližují fotografie Petra Švancary.
Text: Jana Trubáková, foto: Petr Švancara

KULTURNÍ PŘEHLED

O nejlepší letovickou sladkou či slanou kachli 2017

Opět po roce vyhlašujeme kulinářskou soutěž O nejlepší sladkou či slanou letovickou kachli.
Loni se soutěž setkala s velkým ohlasem jak u tvořivých pekařek a pekařů, tak u veřejnosti,
která s chutí degustovala komisí ohodnocené dobroty.

V letošním roce vyhlašujeme tuto soutěž v rámci kulturní akce Ahoj, léto!,
která se uskuteční v sobotu 26. 8. 2017 v areálu SDH Letovice.
Pravidla:
- soutěže se může zúčastnit ten, kdo odevzdá v termínu do 30. 6. 2017 přihlášku se svým jménem,
telefonním spojením a uvedením, zda se účastní soutěže sladké nebo slané kachle
- jeden účastník soutěže může soutěžit pouze s jednou sladkou, a nebo jednou slanou kachlí
- účastníci soutěže ručí svou přihláškou za zdravotní nezávadnost svého výrobku
- je možné se přihlásit samostatně nebo kolektivně, vždy s jedním výrobkem dané kategorie
- soutěžní výrobek odevzdá soutěžící v sobotu 26. 8. 2017 pověřené osobě v areálu SDH Letovice
v době od 13 do 14 hodin
- vyhlášení výsledků soutěže proběhne téhož dne v odpoledních hodinách, bude upřesněno na plakátu před akcí a v Letovickém zpravodaji
- vítězové budou oceněni hodnotnými cenami, které věnují sponzoři této akce
Závazné přihlášky přijímáme osobně nebo e-mailem do 30. 6. 2017, více informací
na tel.: 774 497 437, e-mail: info@mks-letovice.cz, kontaktní osobou je Jana Trubáková.
I když budou Vaše sladké /slané dobroty hodnotit porotci, jedná se především o soutěž
s úsměvem, pohodou, ale především dobrou náladou. Vím, že v Letovicích a okolí je mnoho
tvůrčích i odvážných lidí, takže se přihlaste!
Těšíme se na Vaši účast v soutěži.
Jana Trubáková

Upozornění
Z technických důvodů bude ve čtvrtek 29. 6. 2017
uzavřen Kulturní dům a Městská knihovna Letovice.
Provoz Turistického informačního centra Letovice je zajištěn v obvyklé provozní době,
a to od 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

… tentokrát s Alešem Kubíkem
Říká se „mládí vpřed“ a v tomto případě to platí 100%! Říká se také, že všude žijí zajímaví lidé, i toto je
pravda. Setkání s Alešem Kubíkem (18 let) bylo pro mne nejen zajímavé, ale svým způsobem i poučné.
Aleši (kamarádi jej oslovují Aldo), jak jste se dostal k workoutu, posilování vlastní vahou?
„Od dětství jsem měl rád sport. Na ZŠ v Letovicích jsem ve 2. a 3. třídě hrál fotbal. Potom jsem měl
zdravotní problémy s nohou. Proto jsem až do 8. třídy začal hrát florbal a dále následoval workout.
Musím se ale také zmínit o tom, že jsem se od 4. třídy zabýval military, vojenstvím – Air soft. Zajímala mě taktika vojenství, simulace vojenských zásahů. A zhruba ve věku 13 – 14 let jsem začal posilovat s partou lidí z military. Jednak kvůli fyzičce, ale také i díky projektu SebeRevolta.“
To mne zaujalo, co to bylo nebo je projekt SebeRevolta?
„Je to projekt pro mladé lidi, aby měli protipól třeba proti užívání drog, pasivního vysedávání u počítače. Prostě, aby dělali něco jiného, aby dělali něco pro sebe. Na internetové stránce (seberevolta.cz)
jsou například motivační videa, proč dělat workout. Celkově se mi líbí filozofie tohoto projektu – Chceš
změnu? Tak začni u sebe! Za sebe mohu říci, že jsem prostě nechtěl jít s davem.“
Co vlastně znamená workoutové cvičení?
„Je to typ sportovní aktivity, která v sobě zahrnuje různé cviky na sportovních hřištích (např. na
hrazdě, bradlech, žebřinách, žebřících a jiných konstrukcích, ale také i cvičení na zemi). Velký důraz
je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti.“
Jste „zodpovědný“ za vybudování workoutového hřiště v Letovicích. Jak to bylo?
„Řekl bych, že největší zásluhu na tom mají Petr Procházka, Tom Podsedník, Dominik Holek, Aleš
Nečas, tj. parta lidí, která stála u zrodu tohoto hřiště, které bylo otevřeno 29. 6. 2015. Velkou zásluhu
na postavení hřiště má také vedení města, velmi nám pomohl pan starosta Vladimír Stejskal. Hřiště je

součástí Fitness Park – jsou zde také volejbalové hřiště, hřiště pro plážový volejbal, sportovní hala. Je
to blízko k vlaku i autobusu, je tu dobré dopravní spojení odevšad.“
Je možné se do cvičení na workoutovém hřišti přihlásit? Jak a u koho?
„Důležitý je zájem o sport. Na webu (www.woblog.cz /hriste /letovice) je kontakt pro zájemce. Rádi
mezi sebe přijmeme nové lidi, věk není omezujícím faktorem.
Také je dobré si říci, co si od workoutu slibují. Zda vzhled nebo sílu, toto je nutné rozlišovat. Vzhledu
se docílí v posilovně.“
Aleši, vím, že jste studentem SŠ TEGA Blansko, můžete nám sdělit, jaký obor studujete a proč
jste si jej vybral?
„Studuji 3. ročník SOU s maturitou – obor programování CNC strojů. Ve třídě je nás spolu s oborem
elektrotechnik 21. Z toho je 14 lidí v oboru programování CNC strojů. Od mala jsem sestavoval různé
modely z časopisu ABC. Pak také v Military Air soft, zajímaly mě opravy zbraní, strojařina. Po střední
škole bych chtěl pokračovat ve studiu na VUT Brno, v oboru konstruktér.“
Jak trávíte volný čas, předpokládám, že to bude jistě sport…
„Kromě školy, která mě baví, mám rád aktivní hry, pohyb. Takže kolo, rekreační plavání, míčové
sporty. Cvičím také doma i na workoutovém hřišti; je to ale individuální, podle potřeby, pocitu. Obměňuji cviky, styl cvičení. Mám rád silové cviky. Záleží mi více na pohybu než na vzhledu, velkou motivací
bylo zvládnutí stojky za 10 dní. Toto mne žene vpřed.
Mám doma model CNC stroje, zkouším programování a vyrábím jednoduché součásti ze dřeva.“
Jak se udržujete v kondici i ve vztahu ke stravě, co máte rád?
„Ve svém jídelníčku upřednostňuji bílkoviny. Celkově bych řekl, že chybí informace o stravě jako takové. Z jídla mám nejraději kuřecí steak s rýží, z nápojů obyčejnou vodu, minerálku.“
Workoutové cvičení není olympijským sportem. V České republice na různých místech se konají
soutěže. Jaké jsou vaše sportovní úspěchy?
„V rámci naší republiky jsem byl dvakrát na 3. místě, a to v roce 2016 v červnu – červenci v Olomouci, v roce 2015 to byla také Olomouc. Soutěží se ve 2 kategoriích – weighted – cvičení s přidanou vahou
– přítahy 32 kg a ve Freestyle – v časovém limitu s daným cvičebním nářadím anebo v časovém limitu
s celou škálou nářadí v duchu hesla: »Ukaž, co umíš«“.
V samotném závěru rozhovoru bych se vás ráda zeptala, jak se vám v Letovicích žije. Zda zde máte své milé a oblíbené místo. A do třetice, zda při svém mládí máte již nějaké životní motto, myšlenku.
„Takže – v Letovicích se mi líbí a rád bych zde i v budoucnu bydlel se svou rodinou. Chtěl bych zde mít
svůj dům s dílnou. Mým oblíbeným místem je zámecký park a hřiště.
Oslovilo mne motto, myšlenka Marka Kalety ze SebeRevolty. Je to kousek textu z písně Zahoď masku:
»Pravý bojovník je ten, který nejen vyhrává, ale ten, kdo je stokrát dole a nevzdává to!«“
Aleši Kubíku, děkuji vám za příjemné setkání a povídání o zajímavém sportu, který může provozovat každý z nás a nepotřebuje k němu vůbec nic. Jen své tělo, vůli a radost z pohybu. Navíc je to, jako
ostatně všechny nejlepší věci na světě, zdarma. Dovolte, abych vám popřála splnění vašich plánů do
budoucna, zajímavý život a hodně zdraví.
Jana Trubáková

Myšlenka dne
„Každý je génius, ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom,
bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.“
Albert Einstein

PŘEHLED ČERVNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

1.

16.00 hodin

Dětský den s VO CO GOU, areál SDH Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
14.00 a 15.00 hodin

Prohlídky historické lékárny v klášteře Milosrdných bratří
nemocnice Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538

3.
4.
9.

14.00 – 16.00 hodin

Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, kostel sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538
8.00 – 12.00 hodin

Burza a prodejní trh, zámek Letovice, tel.: 728 880 298
18.00 hodin

Noc kostelů, kostel sv. Prokopa, letovice@dieceze.cz
13.30 hodin

Oslavy 700 let od první písemné zmínky o obci Babolky a setkání baboleckých rodáků
obec Babolky, tel.: 776 308 500

10.

20.00 hodin

Taneční zábava, hraje ARCUS, areál hasičské zbrojnice SDH Letovice, tel.: 516 474 102
19.00 hodin

11.

Můj báječný rozvod – divadelní představení s Eliškou Balzerovou
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
18.00 hodin

Peru – cestopisná přednáška Ing. Jiřího Chromého, zámek Letovice, tel.: 724 343 777
17.17 hodin

14.
17.

Absolventské vystoupení literárně-dramatického oddělení ZUŠ Letovice
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 203
15.00 hodin

BiGy Fest, zámek Letovice, tel.: 776 347 919, www.bigyfestletovice.cz
16.00 hodin

21.

Taneční odpoledne ZUŠ Letovice, třídy uč. Moniky Ošlejškové
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 203
14.00 hodin

Dostaveníčko s písničkou – Dechová hudba Kunštát, Centrum sociálních služeb Letovice
pořádá Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

23.

19.00 hodin

Castle Tour 2017 (Pozdní sběr, Gazdina roba a 100 zvířat), zámek Letovice, tel.: 602 765 314
10.00 hodin

Oslava 20. výročí založení Leteckého klubu Letovice – den otevřených dveří
letiště Letovice (Písečná), tel.: 604 272 107 (p. Palbuchta)

24.

14.00 hodin

Oslavy 120. výročí založení SDH Meziříčko, pepailla@seznam.cz
14.00 hodin

Poutní mše svatá v Jasinově, letovice@dieceze.cz
16.00 hodin

25.

Zahajovací promenádní koncert s VO CO GOU a VDO ZUŠ Letovice
Masarykovo náměstí Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

Den Země v MŠ Komenského
Rok uběhl a kolektiv MŠ Komenského se v areálu školní přírodní zahrady chystal uspořádat již tradiční Den Země. Po loňské úspěšné akci, kdy se v zahradě bavilo najednou téměř 400 dětských i dospělých účastníků, jsme měli tentokrát obavy z letošního nevyzpytatelného a většinou chladného a deštivého dubnového počasí. Nezbývalo než doufat v přízeň osudu.
Sláva, vyšlo to! V pátek 21. dubna jsme se probudili do slunečného rána, a tak už to zůstalo celý den.
Zatímco se dolaďovaly poslední detaily, v motýlkové třídě od 15.00 hodin probíhalo setkání zástupců školních jídelen mateřských škol našeho okresu s farmáři a pěstiteli nejen našeho regionu.
Setkání zorganizovali zástupci programu Skutečně zdravá škola, do kterého je naše MŠ již zaregistrována. Jde o komplexní program zdravého školního stravování, který se snaží, aby si děti jídla vážily,
dokázaly si jej vychutnat, věděly, odkud pochází a jak vzniká (www.skutecnezdravaskola.cz).
Zatímco se v motýlkové třídě živě rokovalo a navazovaly se kontakty, na zahradě již děti obcházely
jednotlivá stanoviště, kde plnily nejrůznější úkoly. Nejen naši smluvní partneři – SVČ Letokruh, školní
družina při ZŠ Letovice a Junáci, ale i naši další příznivci – letovičtí hasiči, studenti Masarykovy střední
školy – připravili dětem skvělou zábavu. Stanoviště s převážně environmentální náplní připravil i kolektiv MŠ Komenského. Velkou atrakcí byla zvířátka z Minifarmy Drválovice s absolutní hvězdou, krávou Eliškou, skákací hrad, Divadlo plyšového medvídka a jeho hra Ostrov odpadků 2 („jedničku“ jsme
viděli vloni), pečení perníčků s paní Ing. Konůpkovou a výroba mýdla s paní Adlerovou (obchod Zdravá
výživa Hokaido). Do davu návštěvníků se zamíchali i účastníci setkání organizovaného Skutečně zdravou školou, kteří nešetřili slovy chvály na úroveň akce a také na krásu a rozmanitost školní přírodní
zahrady.
Za příjemného počasí a v dobré náladě čas rychle ubíhal. V 18.00 hodin byl vypuštěn skákací hrad,
signál k tomu, aby si na 150 dětských účastníků převzalo odměnu – lízátko z hroznového cukru a placku se znakem MŠ Komenského – barevným čtyřlístkem, který symbolizuje čtyři třídy MŠ. Nezbývalo,
než se rozloučit. Milé děti, milí rodiče, vážení hosté, na shledanou zase za rok!
Děkujeme za nezištnou pomoc našim partnerům a příznivcům:
Paní Ing. Jaroslavě Konůpkové (perníčky), paní Lence Adlerové (výroba mýdla), panu Lukáši Chalupovi
(ozvučení divadla) a všem dalším, kteří nelitovali svého volného času a připravili společně s kolektivem MŠ Komenského toto zábavné i vzdělávací odpoledne.
Za kolektiv MŠ Komenského Eva Pařilová

Základní umělecká škola Letovice
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LETOVICE

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LETOVICE

pořádá

ve spolupráci s MKS Letovice

VE STŘEDU 14. 6. 2017
v 17.17 hodin v kulturním domě v Letovicích

ABSOLVENTSKÉ
VYSTOUPENÍ
„PROKOP A TOVÁRNA NA RAKVIČKY“

pořádá

ve středu 21. června 2017
v 16.00 hodin
v sále kulturního domu v Letovicích

PŘEHLÍDKU
TANEČNÍHO ODDĚLENÍ
ZUŠ LETOVICE
v programu vystoupí:

žákyně tanečního oboru

dramatického souboru

LEnTilky

Scénář: LEnTilky

Režie: uč. Hana Bočková

Z LETOVIC,
KUNŠTÁTU,
OLEŠNICE
A KŘETÍNA
pod vedením
uč. Moniky Ošlejškové
Srdečně zvou pořadatelé

Srdečně všechny zveme!

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

Zlatý list v Letokruhu
V pátek 5. 5. 2017 se sešlo v Letokruhu okolo stovky dětí z Jihomoravského kraje
na III. ročníku celostátní přírodovědné soutěže Zlatý list. Počet soutěžících vypovídá o tom, že si tato soutěž získává stále více příznivců. Letokruh je jediným místem, kde se základní kolo této soutěže v Jihomoravském kraji koná. Soutěže se zúčastnily děti z Letovic, Boskovic, Blanska, Brna, Vanovic, Křetína a Deštné. Soutěžilo se ve třech věkových
kategoriích. Soutěžní trasa vedla okolo fotbalového hřiště a na děti zde čekalo 10 stanovišť s otázkami z oblasti přírodovědy
a ekologie. Velmi se nám
v soutěži osvědčila spolupráce se studenty z Masarykovy střední školy v Letovicích, kteří nám pomohli na stanovištích s úkoly.
V sobotu 13. 5. 2017 proběhlo v Hodoníně krajské kolo této soutěže, které pořádalo Hnutí Brontosaurus, a nás velmi těší, že se krajského kola zúčastnila 2 družstva z Letovic, jedno z Boskovic a jedno z Brna.
Za rok se budeme na všechny milovníky přírody těšit na IV. ročníku základního kola v Letokruhu.

Letokruh centrem zájmového vzdělávání
Ve dnech 21. – 23. dubna 2017 se sjeli do Letokruhu ředitelé a pracovníci středisek volného času
a domů dětí a mládeže z celé republiky – z Brna, Plzně, Ostravy, Prahy, Liberce, Jablonce nad Nisou,
Českých Budějovic, Rožnova pod Radhoštěm a z řady jiných koutů ČR. Důvodem byly závěrečné zkoušky Funkčního studia DOTO (Dokážu to!) právě pro pracovníky středisek volného času. Funkční studium trvá tři roky a vyučují se předměty jako strategické plánování, time management, management
změn, Public Relations, osobnostní a sociální rozvoj, týmová spolupráce aj. Právě spolupráce je typická pro střediska volného času napříč republikou, vzájemné návštěvy (tzv. benchmarkingy) a vzájemná
sdílení nápadů a dobré praxe pomáhají organizacím k rozvoji a růstu. Jednotlivé studijní moduly se
totiž konají vždy v jiné organizaci – za tři roky jsem se podívala např. do Salesiánského střediska v Praze Kobylisích, do ivančického Horizontu, do DDM Ostrov u Karlových Varů či k salesiánům do Plzně.
Z každé návštěvy a setkání s kolegy jsem si odvezla inspiraci a podněty ke zlepšení své práce.
A víte, jak Letokruh kolegové ohodnotili? Jako „prvotřídní zařízení“, jako „špičkový“, „výjimečný“
a „inspirativní“. Jsme moc rádi za skvělou zpětnou vazbu i v budoucnu se budeme snažit na sobě pracovat a rozvíjet nové aktivity a projekty v Letovicích. Chci také moc poděkovat svým skvělým kolegyním a kolegovi za pomoc při bezchybném organizačním zajištění celé akce.
Text: Ivona Kubíková, foto k soutěži Zlatý list Kristýna Musilová

Akce Letokruhu na měsíc červen
9. 6. 2017 (Pá) III. filmový večer v Letokruhu – Malý princ
Pro děti i rodiče. Jedná se o nové, originální zpracování známé stejnojmenné knihy.
Cena 50 Kč. V ceně malé občerstvení a výtvarná dílna na závěr.

10. a 11. 6. 2017 (So – Ne) S rafty na Pálavu
Ve spolupráci s Vodáckým klubem Rájec-Jestřebí. Sobota a neděle na řece Jihlavě s noclehem ve stanu
v ATC Merkur Pasohlávky u novomlýnských nádrží. Romantika i dobrodružství, pro nenáročnost trasy
vhodné i pro úplné začátečníky. V ceně 780 Kč /dítě, 880 Kč /dospělý je doprava, pronájem raftu, vstup
do ATC Pasohlávky (nocleh), polopenze v ATC Pasohlávky, vodácký instruktor, pedagogický a zdravotní dohled, pojištění. Přihlášky do 2. 6. 2017 a do naplnění kapacity.

29. 6. 2017 (Čt) Žena jako bohyně – 4. díl sebepoznávacího cyklu pro ženy
V 18 – 21 hodin v Letokruhu. Tentokrát téma Panna Marie. Netradiční výtvarná tvorba, sebepoznání,
sdílení v malé skupině. Cena 170 Kč.

23. až 25. 6. 2017 (Pá – Ne) Výlet za krásami Beskyd
Vycházky do překrásné přírody, poznávání zajímavých míst v této oblasti, hry, soutěže. Vhodné pro
celou rodinu. Návštěva skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, výlet na Pustevny aj. Pokud vás výlet do
Beskyd láká, sledujte v nejbližší době www.svcletovice.cz a plakáty Letokruhu, kde se dozvíte více.

Prázdniny se blíží…
Neváhejte s přihlašováním na letní tábory, kapacita některých už je téměř zaplněná.

Pobytové tábory Letokruhu
Jezdecký tábor 2. až 7. 7. 2017 – poslední z jezdeckých táborů v Cetkovicích s volnou kapacitou. Tábor
zaměřený na jezdecký sport vhodný pro děti 6 – 15 let všech pokročilostí v tomto sportu.
Sport Academy 5. až 9. 7. 2017 – pro rodiče s dětmi. Tábor plný sportu – rugby, kroket, kriket, fotbal,
Kin-ball, lander golf, kulečník, workout, biatlon na letní způsob, plavání, běhání po zahradě.
Jeden za všechny, všichni za jednoho 22. až 29. 7. 2017 – dobrodružný tábor v Heřmanově pro kluky
i holky. Staňte se na týden mušketýrem nebo dvorní dámou. Pobyt plný her, dobrodružství, tvoření
a sportování.
V říši fantazie 20. až 26. 8. 2017 – Heřmanov u Křižanova, výtvarné tvoření, hry, sportování, výlet, koupání, návštěva ekofarmy Zelené údolí.

Příměstské tábory Letokruhu
Z pohádky do pohádky 10. až 14. 7. 2017 (Iva Dlapová) – pro děti 5 – 9 let, zábava inspirovaná pohádkami. Hry, tvoření, sportování, celodenní výlet.
Kouzla a magie 17. až 21. 7. 2017 (Lukáš Mistr, Pavlína Kopková) – týden plný kouzel, magie a triků,
ale také her a sportování. Celodenní výlet do Muzea čar a kouzel v Pardubicích.
Ledové království aneb zima v létě 24. až 28. 7. 2017 (Martina Hloušková, Tereza Celtová) – týden
plný legrace a neotřelé zábavy. Hry, tvoření, soutěže, celodenní výlet.
Prázdniny v pohybu 31. 7. až 4. 8. 2017 (Alda Kubík, Míša Kotzianová) – pro děti od 10 let, spousta
pohybu, posilování vlastní vahou, trocha dřiny a zdravý životní styl. Celodenní výlet.
Staré pověsti české 7. až 11. 8. 2017 (Iva Dlapová) – česká historie v pověstech formou her, tvoření
a sportovních aktivit.

Magic planet III. tentokrát Záhada Psa baskervilského 14. až 18. 8. 2017 (Andrea Bakalová, Jana Krajíčková) – anglický tvořivý tábor, výtvarné aktivity, angličtina hravou formou, stezka na zámku, pobyt
venku, celodenní výlet.
Zvěrokruh 21. až 25. 8. 2017 (Zuzka Musilová, Kristýna Musilová) – procházka všemi živly, návštěva
u zvířecích zástupců zvěrokruhu, zastřílíme si jako střelci, zaplaveme jako ryby a čeká nás i netradiční
návštěva ZOO.
Spartan-Ek 28. 8. až 1. 9. 2017 (Macina Zunková, Anna Solichová) – poslední prázdninový týden ve
znamení sportu a pohybu. Celodenní výlet, soutěže, hry.
Všechny příměstské tábory mají jednotnou cenu 1200 Kč. V ceně je zahrnutý každodenní oběd, vstupy,
doprava, materiál, odměny, pojištění, pedagogický a zdravotní dohled. Tábory jsou v čase 8 – 16 hodin (při celodenním výletu je možná změna) a na každém z nich je celodenní výlet. Po přihlášení dítěte v aplikaci Můj Letokruh vám na e-mail přijdou potřebné tiskopisy.

Hledáme pracovníka /pracovnici na pozici recepční
Požadujeme: zodpovědnost za svěřené pracovní úkoly; příjemné vystupování – trpělivost, vstřícné
a pozitivní jednání; znalost práce na PC
Náplní práce je zajištění služby ve vstupní hale Letokruhu každý všední den od 14 do 19 hodin – komunikace s veřejností, informace příchozím, koordinace provozu, drobné administrativní úkony – práce
s informačním systémem SVČ, přijímání plateb, evidence účastníků na akcích aj.
Nabízíme: příjemné pracovní prostředí, možnost sebevzdělávání
Nástup: září / říjen dle dohody
Mzda: smlouva dohodou
Životopis, ideálně společně s krátkým motivačním dopisem, prosím zasílejte na adresu:
Ivona Kubíková, Letokruh – středisko volného času Letovice p.o., Tyršova 1069/25, Letovice,
e-mail: ivona.kubikova@svcletovice.cz
Ivona Kubíková a Zuzana Musilová

DOMEČEK

Spolek pro rodiče, prarodiče a děti

Web: domecek-letovice.webnode.cz
Facebook: Domeček Letovice
Tel.: 733 696 053
Domeček je útočiště pro maminky s dětmi především za nepříznivého počasí, kdy nemohou trávit
čas na hřišti. Děti zde mají více prostoru než doma, mohou se volně pohybovat a rozvíjet pohybové dovednosti. Zároveň se zde děti dokáží samy zabavit a maminky si oddechnou, popovídají
a předají zkušenosti. Nabízíme aktivity pro děti a rodiče, i pro maminky samotné.

Aktivity
Hernička – Po + Čt 9.00 – 11.00 hodin // Volná hra dětí
Malí lingvisté – Út 9.30 – 10.30 hodin // Angličtina pro děti
Odpo Hernička – Út 15.00 – 17.00 hodin // Volná hra dětí
Kašpařiny – St 9.30 – 10.30 hodin // Hrátky pro maminky s dětmi
Pruženky – Út 17.30 – 18.30 hodin // Cvičení pro ženy

Sto let od narození převora Sancta Rotta
Letos 10. června uplyne 100 let od narození nejdéle sloužícího převora letovického konventu Milosrdných bratří, bratra Františka Sancta
Rotta. Kdo vlastně byl člověk, který byl představeným letovické komunity od roku 1951 do roku 1995, tedy čtyřicet čtyři let?
Narodil se v Libomyšli u Berouna a už v šestnácti letech vstoupil do
řádu Milosrdných bratří v Praze. Pobýval střídavě v Praze a Valticích, kde
sloužil jako ošetřovatel. V roce 1941 byl řád Milosrdných bratří nacisty
rozpuštěn. Hlavním důvodem byla podpora odbojového hnutí. Bratr
Sanctus musel opustit řád a po různých životních peripetiích (pět měsíců pracoval jako komorník na zámku v Přílepech u Holešova), zakotvil
v nemocnici ve Frýdku. Po osvobození naší vlasti v roce 1945 a po znovuobnovení působení řádu Milosrdných bratří se vrátil do pražského
konventu a opět nastoupil na místo ošetřovatele. Od roku 1948 sloužil v brněnské nemocnici Milosrdných bratří a v roce 1951 je ustanoven za představeného, čili převora kláštera v Letovicích.
Ještě před příchodem bratra Sancta Rotta došlo v lednu 1949 k zestátnění nemocnice Milosrdných
bratří v Letovicích. Protože byl celý objekt nemocnice v Pozemkové knize označen pouze jedním parcelním číslem, státní úředníci zahrnuli do zestátnění i části objektu, které podle tehdejšího zákona pro
zdravotnictví vůbec nesloužily. Jednalo se například o kostel, sakristii, budovu konventu, refektář, kapli
v prvním patře atd. Celou dobu, kdy zastával úřad převora, bojoval bratr Sanctus s vedením nemocnice
a se zástupci Okresního národního výboru o prostory potřebné pro život Milosrdných bratří v letovické
nemocnici. Přestože mnohokrát hrozilo nebezpečí, že budou bratři donuceni konvent a nemocnici
úplně opustit, koncem ledna 1958 se stala hrozba reálnou. Tehdejší ředitel ústavu a správce oznámili
bratřím, že od 1. července musí odejít ze zdejší léčebny a že budou zaměstnáni v psychiatrické léčebně v Brně – Černovicích. Po vyslechnutí zprávy převor Sanctus důrazně protestoval proti takovému
rozhodnutí. Prohlásil, že podaří-li se komukoli bratry z Letovic vypudit, pak se to stane jen s tvrdým
násilím. Jakmile se zpráva dostala na veřejnost, nastalo hned všeobecné znepokojení. Pacienti léčebny zorganizovali na protest odchodu bratří podpisovou akci. Mnoho letovických občanů posílalo na
Krajský národní výbor do Brna dopisy, ve kterých vyjadřovali svůj nesouhlas s rozhodnutím. Nátlak měl
úspěch, a tak termín odchodu bratří z Letovic byl několikrát posunut, až byl zrušen úplně. Letovickým
občanům a pacientům nemocnice vděčíme za přítomnost bratří v Letovicích dodnes.
Převor Sanctus se pečlivě staral i o kostel. Z velkého množství prací a oprav vybírám pouze instalaci
čtvrtého ciferníku na východní straně klášterních hodin, rekonstrukci vnitřních prostor kostela, výměnu oken kostela a v roce 1969 byly na jeho popud v klášterní stodole odlity zvony, které můžete slyšet
zvonit z věže klášterního kostela. Převor Sanctus pracoval v nemocnici do roku 1983, kdy odešel do důchodu, ale nadále docházel do nemocnice na obědy. V roce 1984 byl vyloučen ze stravování, a to proto
že zprostředkovával pacientům návštěvy kněží, a byl mu zakázán přístup do nemocnice. Tím byl přerušen kontakt převora Sancta Rotta s řádovou nemocnicí. Po odchodu do důchodu a vystěhování z nemocnice, trávil čas v sakristii kostela. Hodně četl, modlil se, také se podle svých možností staral o kostel.
Ihned po sametové revoluci začal převor Sanctus jednání s novým vedením nemocnice o podmínkách využívání nemocnice a o navrácení bratří. Dohoda v podstatě navrací pořádky v konventu do doby
před znárodněním, s výjimkou vlastnictví nemocnice. Tato zůstává ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

Převor Sanctus Rott vedl konvent Milosrdných bratří až do 16. června 1995, kdy byl pro svůj zdravotní stav z náročné funkce odvolán. Po předchozí hospitalizaci umírá 30. října 1997 posílen svátostmi a za velké účasti letovických občanů byl pohřben v řádové hrobce pod letovickým klášterním kostelem sv. Václava. Čest jeho památce.
R. Fr. Sanctus František Rott byl za oddanou celoživotní službu nemocným jmenován in memoriam
4. října 2001 čestným občanem města Letovice.
S použitím řádové kroniky zpracoval Bc. František Boček

Muzeum Letovice
V budovaném muzeu v Letovicích bude vystavena také keramika akademického sochaře Huberta Kovaříka.
Hubert Kovařík, sochař, keramik a malíř, se narodil 27. října 1888
v Břeclavi. Vystudoval keramickou školu ve Znojmě (1905 – 1908)
a Uměleckoprůmyslovou školu ve Vídni (1908 – 1912), kde také
získal své první zakázky a zúčastnil se řady výstav ve Vídni, Bruselu,
Gentu a Kolíně nad Rýnem. Za dobu svého působení ve Vídni vypracoval řadu návrhů plastik pro vídeňské umělecké dílny a jeho dílem
je například figurální kašna ve Vídni z roku 1913. Zásadním zlomem
pro kariéru mladého akademického sochaře se měla stát zakázka
na sochařskou výzdobu novostavby Rakousko-uherské banky architekta Leopolda Bauera. Rozvíjející se kariéru však přerušila I. světová válka, kterou celou prožil v armádě. Po jejím ukončení se Hubert
Kovařík vrátil k umělecké tvorbě, kterou rozvíjel už v nově vzniklé Československé republice. Odešel
do Kunštátu na Moravě, kde společně s hrnčířským mistrem Brablecem založil keramickou dílnu.
Jejich výrobky měly značku KK (Kunštátská keramika). Důležitou etapou v jeho tvorbě byl rok 1922,
kdy odešel z Kunštátu do Svitávky, kde založil a vedl vlastní keramickou dílnu. Zde se soustředil na luxusní figurální keramiku, kterou vytvářel litím do forem. Své práce zhotovoval v trojím provedení –
čistě bílém, bílém kombinovaném s kontrastní černou linkou a barevně malovaném. Těžištěm tvorby
byla figurální keramika – ženské figury, náboženské motivy, motivy z antické mytologie, exotické motivy. Jeho uměleckou keramiku vyráběla také firma Pexider v Letovicích. Své výrobky signoval logem
šesticípé v horní části zdvojené hvězdy, uvnitř s písmeny HKo a na spodní straně hvězdy s označením
SVITÁVKA. Provoz dílny ve Svitávce ukončila hospodářská krize a od té doby se téměř výhradně věnoval malbě a grafice. Od roku 1931 do roku 1937 vyučoval na Masarykově škole práce v Letovicích
odborné předměty v učebním oboru keramik. Hubert Kovařík se ze Svitávky přestěhoval v roce 1955
do Mariánských Lázní. Zemřel 21. července 1958 v Praze.
Akademický sochař Hubert Kovařík se zúčastnil mnoha výstav doma i v zahraničí, jeho díla jsou zastoupena v muzeu Cluny v Paříži, New Yorku, Sydney, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, Moravské galerii v Brně... V našem regionu je jeho dílo zastoupeno pomníkem padlých v I. světové válce
v Rájci-Jestřebí. Další jeho dílo je v Hodoníně, kde na budovu měšťanské školy zhotovil alegorické skupiny. V roce 2008 Muzeum Boskovicka v Boskovicích vydalo při příležitosti výstavy Huberta Kovaříka
katalog umělcovy tvorby, jehož autory jsou Františka Bajerová, roz. Dosoudilová a Ing. Jiří Baroš. Hubert Kovařík patří k nejvýznamnějším představitelům umělecké keramiky stylu art deco v Československu a jeho tvorba je stále předmětem zájmu sběratelů výtvarného umění.
Text: Karel Synek, foto: Petr Švancara

Mezinárodní taneční soutěže O pohár města Letovic a Kunštátu
V sobotu 22. dubna 2017 proběhl již 8. ročník mezinárodní taneční soutěže O pohár města Letovic
a Kunštátu. Soutěž byla vedena pod záštitou pana starosty města Letovice Vladimíra Stejskala a pana
starosty města Kunštát MVDr. Zdeňka Wettera.
Do tamní sportovní haly v Letovicích dorazilo přes 1 300 tanečnic a tanečníků z padesátky souborů
z celé republiky a také ze Slovenska.
„Soutěžily různé věkové kategorie od předškoláků, mini dětí, dětí, juniorů až po dospělé a seniory
v disciplínách street dance, show dance, disco dance, aerobik, parketovky, plesové choreografie a mažoretky,“ uvedla pořadatelka soutěže Ing. Michaela Bartošová. V jednotlivých kategoriích bylo rozdáno přes 1 700 medailí za umístění tanečních souborů.
Organizátoři akce děkují panu starostovi Vladimíru Stejskalovi a radním města Letovic za podporu
rozvíjení dětské pohybové aktivity. Dále děkujeme správci sportovní haly Pavlu Bohatcovi za pomoc
při organizaci soutěže a všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Za taneční skupinu BAMI Ing. Michaela Bartošová

TS BAMI MINI DĚTI – 1. místo SHOW DANCE

Zajímavosti jižní Moravy
Koncem dubna poznávali členové Nového sdružení zdravotně postižených Letovice na svém letošním druhém zájezdu za zdravím zajímavosti jižní Moravy. Zájezd se uskutečnil za podpory JmK. K poznávání jižní Moravy vybrali Znojmo a jeho okolí. Znojmo je druhým největším městem Jihomoravského kraje. Leží na levém břehu řeky Dyje a díky velkému množství památkových objektů je městskou
památkovou rezervací. Mezi nejvýznamnější památky patří hrad s rotundou sv. Kateřiny. Mezi hlavní
dominanty patří kostel sv. Mikuláše a kostel sv. Michala. Dále je to radniční věž z 15. století, která
svým provedením a unikátností patří rovněž mezi dominanty. Putování začalo v obci Slup. Zde navštívili opravdovou zajímavost. Jde o unikátní technickou památku, která je v současné době ve správě
Technického muzea v Brně. Jedná se o bývalý panský vodní mlýn, ve kterém bylo až pět mlýnských kol
na spodní vodu. Byl postaven v šestnáctém století a zároveň byl největším mlýnem svého druhu na
Moravě. V mlýnici jsou k vidění zajímavé mlýnské stolice. V současné době je mlýn chráněn jako národní kulturní památka. Zajímavá a poučná byla exkurze do zemědělského muzea v nedalekých Oleksovičkách, kde jsme poznávali život na venkově v 19. století. Muzeum je rozděleno na dvě části, a to
na zemědělské stroje, nářadí a pomůcky, druhou část pak tvoří ukázka krojů, vesnická kuchyně s tradičním nábytkem a surovinami.
Následná okružní jízda vyhlídkovým kolovým vláčkem členům odhalila nejzajímavější části historického města Znojma. Trasa je zavedla do středověkých uliček a historických náměstí. Zde obdivovali
významné městské památky tohoto nádherného města. Navštívili také znojemský hrad, který byl založen v polovině jedenáctého století. Sídlila zde znojemská větev Přemyslovců. Během 18. století byl
hrad přestavěn do dnešní podoby.
Tento zajímavý poznávací zájezd za zdravím přinesl všem duševní pohodu, kterou podpořilo poučení o bohaté historii Znojemska.
Za NSZdP Bořivoj Rašovský

MUDr. Julie Bajerová – cyklus celoroční detoxikace
Moderní klasická medicína díky intenzivnímu vědeckému rozvoji a výzkumu dokáže stále lépe a lépe zachraňovat a prodlužovat lidské životy. Má špičkovou zobrazovací techniku, která dokonale popíše buněčnou či molekulární úroveň jakékoliv živé tkáně. Porušenou tkáň či orgán umí transplantovat,
neprůchodnou cévu přemostit bypassem či zprůchodnit stentem apod.
Jako praktická lékařka s téměř čtyřicetiletou praxí ale vím, že klasická medicína uvádí u celé řady
hlavně chronických nemocí, že příčina je neznámá, léčba jen symptomatická. A tady právě může klasickou medicínu doplnit pět tisíc let stará medicína alternativní, východní, celostní, která pohlíží na
zdraví celkově ve všech souvislostech, v návaznosti na přírodní rytmy a ne úzkým pohledem jako moderní medicína rozdělená na řadu oborů a podoborů, kde se tyto souvislosti ztrácejí.
A právě tyto aspekty, jako je střídání ročních období nebo vliv orgánových hodin lze využít pro
ozdravení organismu. Výsledkem očisty bývá ústup chronických potíží nebo alespoň jejich podstatné
zmírnění. Například ekzémy, migrény, nespavosti, alergické projevy, revmatické potíže, poruchy imunity, zažívací potíže atd.
I pro zdravého člověka je z preventivního hlediska přínosné, pokud využívá přírodní rytmy v běžném denním životě. Upevňuje si tak své zdraví.
Jaro – období pro okruh jater a žlučníku
Léto – období pro okruh srdce a tenkého střeva
Pozdní léto (zhruba od srpna) – období pro slezinu, slinivku a mízní systém
Podzim – období pro okruh plic a tlustého střeva
Zima – období pro okruh ledvin a močového měchýře
S detoxikací můžeme začít kdykoli, i když nejvhodnější doba pro začátek očisty je jaro.
Pokud dodržujeme přiměřenou životosprávu (zdravá strava, pitný režim, pohyb na čerstvém vzduchu, kvalitní spánek), umíme zvládat stresy a negativní emoce, naše tělo se pomocí zmíněných biorytmů umí detoxikovat samo.
Často ale pravý opak je pravdou, stresy a negativní emoce pak blokují ozdravné pochody v organismu. V našich tělesných tkáních se pak hromadí toxiny, což vede ještě za přispění genetiky apod. k poškození zdraví. Např. hněv a zlost poškozují játra a žlučník, strach a úzkost ledvinový okruh, smutek
plicní okruh atd.
A právě účinná detoxikace, při níž se z postižené tkáně odplaví nejrůznější toxiny živé i neživé povahy, umožní regeneraci nemocného orgánu, úpravu jeho funkce nebo alespoň podstatné zlepšení stavu.
To ale vyžaduje určitý čas a vždy je třeba respektovat lékaře, který posoudí, zda je možno vyčkat,
a nebo zvolit radikálnější postup.
Jarní očista
Správná funkce jater je zásadní pro protinádorovou imunitu.
Je celá řada možností, jak napomoci regeneraci jater a žlučníku.
1) Na jaře játra zvyšují četné metabolické a detoxikační funkce. Proto je zvláště v tomto období důležité výrazně omezit alkohol.
2) Dále omezíme živočišné tuky, smažení a pečení nahradíme vařením a dušením. Metabolismus tuků
pozitivně ovlivníme celou řadou přírodních produktů, které nabízejí lékárny a prodejny zdravé výživy, např. lecitin, hlíva ústřičná, rostlinné oleje, česnekové kapsle, psylium, bylinné čaje, apod.
3) Nejvýznamnější bylina pro regeneraci jater je všeobecně známý ostropestřec mariánský. Z něho
se vyrábí řada léků, jako např. Lagosa a Flavobion. Lze ho užívat v různých formách: tobolky, tinktura, olej, drť a čaj.

V lékárně je možno zakoupit volně prodejný lék Essentiale forte. Je celá řada dalších bylin pro podporu jaterní funkce a pro správnou funkci žlučníku. Například kořen pampelišky, podběl, smil, řepík.
Máta a heřmánek zmírňují kolikovité bolesti. Nejznámější čaj na žlučník je Salvat čaj. Příznivý účinek
na játra má kustovnice čínská neboli Goji.
Dále v prodejnách zdravé výživy a v některých lékárnách nabízejí přípravky pro játra Detoxin nebo
Regalen.
Pro úplnost ještě zmínka o orgánových hodinách.
Noční doba 23. – 1. hodina jsou hodiny pro žlučník, následně 1. – 3. hodina ranní je doba pro játra.
Lékaři dobře vědí, že v nočních hodinách velmi často musí řešit žlučníkové koliky. Velký význam má to,
že v tuto dobu již spíme a hodně záleží na kvalitě spánku. Po proběhlé detoxikaci jater a žlučníku se
spánek zlepší.
MUDr. Julie Bajerová

Noc kostelů
ve farním kostele sv. Prokopa v Letovicích,
v pátek 9. června 2017 od 18 hodin

Letovická farnost se k mezinárodní Noci kostelů po dvouleté přestávce připojila popáté.
V České republice se Noc kostelů koná již podeváté.
Návštěvníkům se nabízí možnost zažít atmosféru kostela v noci, navštívit bohoslužbu, seznámit
se v komentované prohlídce s příběhem jeho historie, připravit si krásný zážitek z vystoupení
mládeže, z hudby, která bude v programu zaznívat, včetně královského nástroje varhan, nebo ve
chvílích ztišení zamyslet se nad hodnotami života, nechat na sebe působit sílu místa, kde již naši
předkové čerpali útěchu a pomoc, zažít blízkost Pána Boha, poslechnout si duchovní slovo kněze.
V kostele budou vystaveny sakrální předměty z depozitáře.
V průběhu večera bude možnost prohlídky zvonů v kostelní věži.
Vstup do kostela je zdarma.

Noc kostelů v kostele sv. Prokopa v Letovicích začíná v 18.00 hodin mší svatou.
Od 19.00 do 22.00 hodin bude probíhat program zahrnující vše výše uvedené.
Program bude uveden na plakátech, na stránkách www.nockostelu.cz
a www.farnost.katolik.cz / letovice.
Kostely bývaly kdysi otevřené vždycky a pro všecky. Každý mohl vstoupit. Pro věřící to bylo místo
modlitby a bohoslužby. Pro všechny ostatní to bylo aspoň místo posvátné, snad i tajemné.
Když se někdo ukryl v kostele, byl chráněn místem azylu. Téměř nikdo si tam nedovolil krást.
Dnes je z bezpečnostních důvodů mnoho kostelů mimo bohoslužby zavřeno. Proto přichází
Noc kostelů s velkou nabídkou otevřených bran i pro ty, kteří tam k bohoslužbám nechodí.
Přijďte i Vy, budete vítáni.
Bohuslav Kuda

Nestrašte s jadernými elektrárnami
Pozorně jsem si přečetl článek paní Zdeny Coufalové v dubnovém zpravodaji – stoprocentně s ní
souhlasím s tříděním odpadu. Mám ale výhrady k místu v článku, která se týká elektráren a onkologie.
Dovolím si zde nesouhlasit.
Žil jsem 50 let v blízkosti Jaderné elektrárny Dukovany (dále JE Dukovany) ve vesnici Rouchovany.
Této obci katastrálně přináleží polovina elektrárny, druhá polovina patří Dukovanům. Dělal jsem kompletní fotodokumentaci tří obcí (Heřmanice, Lipňany a Skryje), které se kvůli elektrárně rušily, částečně jsem dokumentoval stavbu přehrady Dalešice a elektrárny Dukovany. Rád bych zde podotknul, že
mě od mládí díky staršímu bratrovi zajímala fyzika. A to elektrofyzika i možnosti využití nukleární energie. Je velký rozdíl mezi elektrárnou v Černobylu nebo ve Fukušimě na rozdíl od Dukovan. V Černobylu
byly zcela jiné reaktory než v Dukovanech. Při vypnutí reaktoru v JE v Dukovanech pak téměř měsíc
běží chladící čerpadla, ke kterým je přímé vedení z rozvodny v Oslavanech a Třebíči.
Dalším aspektem znečištění ovzduší je automobilový provoz. Když jsem v roce 1960 ukončil školu,
tak ve vesnici, která měla 300 čísel, bylo 10 aut. Dnes v ulici, která má 30 čísel, je aut 18.
Jiným pohledem na dnešní stav ovzduší i nabídky sortimentu v obchodech je ovoce – velice pěkné
a zdravé ovoce v supermarketech, které je plné jedu. Já sám jsem desítky let zahradničil. Na dvou stejných stromech a odrůdách jsem provedl pokus. První strom plodil ovoce bez chemického zásahu a druhý s chemií. Ten chemicky ošetřovaný měl pár jablíček se stroupky a přitom byl 8x za rok stříkán prudkými jedy. Poprvé na jaře před rašením pupenů a naposledy 3 až 4 týdny před sklizní. Domnívám se,
že kdyby někdo vypěstoval jablka, jaká jsou v supermarketech bez postřiků, tak už měl dávno Nobelovu cenu.
Vrátím se k článku paní Coufalové a jejího povzdechu, že elektrárny stojí na nejlepších polích. Vím,
že JE Dukovany stojí na druhé nejhorší půdní bonitě ze širokého okolí. Pod povrchem se táhne písková
brázda od řeky Jihlavy až po řeku Rokytnou, kde na vrstvě písku je zhruba 30 až 80 cm ornice. Jeden
zkušební vrt v prostoru elektrárny se provrtal až 80 metrů pod povrch pouze pískem. A zemědělské
výnosy v této oblasti byly jedny z nejhorších. Ještě bych rád podotknul k „rovným polím“ – v místě,
kde jsou chladící věže čtvrtého bloku této elektrárny, byla u obce Heřmanice propadlina, ve které
rostly třešně. Propadlina byla tak veliká, že když si člověk sednul pár metrů od ní na zem, stromy nebyly vidět. Rovný povrch vzniknul až při stavbě elektrárny.
Co se týká onkologie: nejhorším odpadem z jakéhokoliv výbuchu je vysoce radioaktivní stroncium,
které má poločas rozpadu 90 let (to znamená, že za tu dobu, se účinnost sníží na 50 %). Ještě v šedesátých letech dělaly USA, Francie a SSSR nadzemní výbuchy atomových bomb v poušti Nevada, v poušti
za Uralem a na atolech Bikiny a Mururoa v Oceánii.
Závěrem mého článku bych chtěl říct, že co se týká radioaktivity, ještě nad námi lítá a v půdě leží
více než polovina nebezpečného stroncia z výbuchu v Hirošimě. A stroncium, což potvrdily výzkumy,
se nejvíce ukládá v mléce.
František Khor

Jaký červen, takový i prosinec.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.

Modelářské jaro začalo v Letovicích
Modeláři z RMK Letovice zahájili sezonu uspořádáním dvou soutěží na letišti Leteckého klubu Letovice. Nejdříve se konal Oblastní přebor žáků, raketových modelářů Jihomoravského kraje 22.4.
Kromě domácích, přijeli mladí modeláři z Brna a z Vyškova, aby soutěžili ve dvou kategoriích. V kategorii s padákem zvítězil Jiří Špičák z Vyškova před svojí sestrou Alenou a třetí byl Lukáš Halas z Letovic. Ve streameru bylo pořadí podobné. Tentokrát byla první Alena Špičáková, druhý Jiří Špičák a třetí
opět domácí Lukáš Havel! Soutěž měla i přes dosti chladné počasí velmi dobrou úroveň a zájem dětí roste; ještě přede dvěma roky se přeboru zúčastnilo sedm žáků, letos bylo o čtyři
více.
Druhou velmi významnou soutěží bylo Mistrovství České
republiky juniorů a seniorů v raketovém modelářství (29. až
30. 4.) té se zúčastnily téměř čtyři desítky závodníků z celé
ČR. Páteční sněžení nikoho neodradilo a v sobotu už bylo relativně dobře, po deštích vysvitlo i sluníčko! Na slavnostním
nástupu závodníky přivítal starosta města pan Vladimír Stejskal. Po prezentaci se začalo soutěžit.
První kategorií po ránu byl raketoplán. Není to kategorie
jednoduchá a jen zkušení reprezentanti ji zvládli na výbornou. V juniorech zvítězil Václav Krůta z Mladé Boleslavi a v seniorech Martin Pavka z Krupky!
V kategorii s padákem byl v juniorech nejlepší Miroslav
Lukáš Havel
Rak z Krupky a v seniorech Zdeněk Kolář také z Krupky. Ve
byl třetí v Oblastním přeboru žáků,
streameru, což je brzdící stuha, už bodoval i domácí závodkategorie padák
ník. V juniorech zvítězil Damian Plonka z Českého Těšína. V seniorech zvítězil Zdeněk Kolář z Krupky, na druhém místě skončil Milan Kučka z Letovic a třetí byl Jaroslav Chmelík z Mladé
Boleslavi. První den byl zakončen předáním diplomů a medailí vítězům.
V neděli byly na řadě dvě disciplíny, a to měření výšky dostupu modelu rakety a rádiem řízený raketoplán s rozpětím
křídel přes 1 metr. Ve výšce juniorů zvítězila Viktorie Tržilová
z Krupky (208 m)! V seniorech byl nejlepší domácí Milan Kučka z Letovic (303 m), na druhém místě byl také domácí Petr Pazour (225 m) a třetí Bedřich Pavka (217 m) z Krupky. Poslední
byly na pořadu dne lety rádiem řízených raketoplánů. Juniory
ovládl Tomáš Podaný z Krupky. V seniorech zvítězil opět domácí Milan Kučka, který svými dvěma vítězstvími a jedním
druhým místem jen potvrdil správnost nominace na Mistrovství Evropy v Polsku. Na druhém místě byl Zbyněk Krámek
a třetí Jaroslav Chmelík, oba z Mladé Boleslavi.
Poděkování za pěkné dva dny na letišti patří Leteckému
klubu
Letovice a také všem dobrovolným funkcionářům, bez
Nejúspěšnějším účastníkem
kterých by se taková soutěž nedala organizovat.
MČR v Letovicích byl domácí
Milan Kučka z RMK Letovice.
Text a foto: Jiří Kašpar, RMK Letovice

V červnu přivítáme léto
Když přijde měsíc červen, musíme si uvědomit, že jde o měsíc, který má zvláštní význam. Je posledním měsícem v první polovině roku, v jeho průběhu se setká jaro s létem a zaznamenáme v něm
nejvyšší polohu Slunce nad obzorem. Pokud bude pěkné počasí, můžeme tvrdit, že naše příroda bude
nejvíce zalita slunečními paprsky. To bude ve dne. A jak tomu bude v noci? Protože bude noc krátká,
bude proto omezeno pozorování hvězdné oblohy. Přesto se nám nabídnou krásná souhvězdí, která
přechází od jarních souhvězdí k letním. Pozorujeme oblohu od jižního bodu směrem k nadhlavníku,
a tak uvidíme souhvězdí Vah, Hada, Severní koruny, Pastýře a částečně souhvězdí Herkula. Mezi
výrazná souhvězdí z výše uvedených patří souhvězdí Pastýře (Bootes). Je to prastaré souhvězdí. Před
5 000 lety Sumerové jej znali jako „muže, který jede s vozem“. Báje o něm prozrazuje, že šlo o chudého
pastýře, který byl oloupen bratry o své stádečko volů. Jako žebrák se pak toulal světem a při tom pozoroval, jak musí rolníci pro svou obživu těžce pracovat. Přemýšlel, jak jim těžkou práci ulehčit a výsledkem jeho úvah byl vynález pluhu, který by táhl pár silných volů. Tak se mu podařilo lidem usnadnit
práci. Když se to nejvyšší bůh Zeus dozvěděl, zvěčnil za odměnu chudého pastýře na obloze jako souhvězdí. Staří Římané zase v souhvězdí spatřovali pasáka sedmi volů, kteří představovali sedm hvězd
Velkého vozu. Při popisu tohoto souhvězdí si všimneme v dolní části jeho nejjasnější hvězdy s názvem
Arcturus. Jde o jasně oranžovou hvězdu s jasností -0,4 mag a vzdáleností 37 ly. Spolu s Vegou ze souhvězdí Lyry je nejjasnější hvězdou severní oblohy. Když spojíme čarami hvězdy Arcturus, Spiku (Panna) a Regulus (Lev), vytvoří se tzv. jarní trojúhelník. Hvězdu Izar považují astronomové za nejkrásnější
dvojhvězdu na obloze. V severní části Pastýře lze nalézt radiant meteorického roje Quadrantid (Bootid), který se objevuje začátkem ledna.
Od noční oblohy přejdeme na denní oblohu, kde nás zajímá červnové Slunce. V červnu se Slunce
posune nejvýš nad obzorník (tedy i nad světový rovník). Dne 21. 6. v 6:24 h SELČ Slunce vstupuje do
znamení Raka, což znamená začátek astronomického léta a letní slunovrat. Od tohoto okamžiku se
Slunce bude vracet směrem k světovému rovníku. V den letního slunovratu prožijeme nejdelší den
(16 h 23 min) a nejkratší noc. Sluneční azimut bude mít velikost 130°, pak bude klesat. Zároveň se pozvolna budou dny
zkracovat. Do konce června se den zkrátí o 4 minuty.
Při pozorování Měsíce nás zaujmou jeho fáze. Dne 1. 6. nastane první čtvrt (v 15:00 h), 9. 6. nastane úplněk (v 15:00 h),
17. 6. poslední čtvrt (ve 14:00 h) a nov 24. 6. (v 5:00 h).
Během oběhu Měsíce kolem Země se mění jeho vzdálenosti. Dne 8. 6. nastane odzemí (ve 24:00 h, 406 406 km) a přízemí 23. 6. (ve 13:00 h, 357 931 km).
Pozorování planet se řídí podle svých poloh na obloze.
Neuvidíme Merkur a Mars. Nad východním obzorem září
Venuše, v první polovině noci uvidíme planetu Jupiter (v souhvězdí Panny). Po celou noc bude možné pozorovat Saturn
(na okraji Štíra). Planety Uran a Neptun najdeme nad jihovýchodním obzorem.
Z úkazů na obloze stojí za povšimnutí konjunkce Měsíce
se Saturnem 10. 6. ve 4:00 h a dne 4. 6. ve 4:00 h můžeme
pozorovat seskupení Měsíce, Jupiteru a Spiky. Dne 15. 6.
v 16:00 h bude Saturn nejblíže Zemi ve vzdálenosti 1 352,8
milionů km.
Dr. Jaroslav Chloupek
Pastýř

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

POZNÁVÁME PÁLAVU
VE ČTVRTEK 22. ČERVNA 2017
PROGRAM ZÁJEZDU:
- NÁVŠTĚVA ZAJÍMAVÝCH PŘÍRODNÍCH
LOKALIT A PAMÁTEK CHKO PÁLAVA
S PRŮVODCEM
- NÁVŠTĚVA ARCHEOPARKU V PAVLOVĚ
- DALŠÍ DOPROVODNÝ PROGRAM
ODJEZD AUTOBUSU BUDE:
5.40 hodin – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
5.45 hodin – PRAŽSKÁ
5.50 hodin – BYTOVKY
5.55 hodin – TYLEX
INFORMACE A ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY
U B. SOUKUPOVÉ
ZÁJEZD SE KONÁ ZA PODPORY JMK
www.novesdruzenizp.cz

Sbor dobrovolných hasičů Letovice
pořádá

v sobotu 10. 6. 2017 ve 20.00 hodin

TANEČNÍ ZÁBAVU
Hraje hudební skupina ARCUS

Jako vždy bude připraveno bohaté občerstvení
Vstupné: 50,– Kč
Neváhejte tedy a přijďte prožít hezký večer
v našem areálu

Srdečně zvou hasiči

Fan-club „BOP Křetínka“

OZNAMUJE,
že provozní doba

na minigolfovém hřišti
v Letovicích je:

ČERVEN
SOBOTA – NEDĚLE:
13.00 – 18.00 HODIN

Hledáme na krátkodobou výpomoc
Brigádníky na pomocné práce
Náplň práce:
• jednoduché montážní a pomocné práce při stavbě lakovací linky
• broušení • nátěry ocelové konstrukce • úklidové práce
• izolační práce • vrtání

Požadujeme:
• fyzickou zdatnost • spolehlivost, pozitivní proaktivní přístup k práci
• trestní bezúhonnost • dobrý zdravotní stav
• časovou flexibilitu • připravenost na vysoké pracovní nasazení

Nabízíme:
• práci v období 12. 6. – 9. 8. 2017 (nutné odpracovat celou dobu)
• práce i o víkendech • zajímavé platové ohodnocení (150,– Kč /hod.)
• místo výkonu práce: Letovice
Práce je vhodná i pro fyzicky zdatné studenty.
Strukturované životopisy zasílejte na e-mail: chlubnova@itsbrno.cz
Bližší informace získáte na tel.: +420 739 002 153

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
2. 6.
9. 6.
16. 6.
23. 6.
30. 6.

Dr. Šafránek
Dr. Striová
Dr. Kratochvílová
Dr. Přichystalová
Dr. Hniličková

Nepřítomnost

Zastupuje

Dr. Šafránek
12. 6.

Dr. Striová
Dr. Kratochvílová

Dr. Striová
16. 6.

Dr. Šafránek
Dr. Kratochvílová

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 v nemocnici Boskovice.
Pondělí – pátek: 17.00 – 22.00 hodin
Soboty, neděle a svátky: 8.00 – 20.00 hodin

Lékařská služba první pomoci v Boskovicích
Lékařská služba první pomoci pro dospělé

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

KAREL ŠTESL

Bezdrátový internet

Kochov 1, LETOVICE

(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.

• OPRAVY PODVOZKŮ AUTOMOBILŮ
• OPRAVY KAROSERIÍ
• NÁTĚRY – NÁSTŘIKY PODVOZKŮ,
PODBĚHŮ, DUTIN

Tel.: 723 290 761

KOUPÍM
byt v Letovicích,

spěchá,
nabídněte prosím.

Tel.: 774 193 566

Hledám ke koupi
rodinný dům v Letovicích

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

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

nebo v okolí do max. 20 km.

Tel.: 721 332 622
PROVÁDÍM OPRAVY
STARÝCH NÁSTĚNNÝCH
A STOJACÍCH HODIN
A BUDÍKŮ

Tel.: 604 985 420

PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ
MĚKKÉ + TVRDÉ
v délce 2 m (pouze kulatina),
štípané délka 1 m rovnané,
štípané 30 – 40 cm sypané.

Hájenka Karlov, Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz
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Mgr. Renata Kostlánová, Ing. Jaroslava Konůpková, Kateřina Pražáková, Karel Synek, Petr Švancara, Ing. Marek Chládek, Květa Felklová.
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neodpovídá. Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje č. 7/2017 bude 12. 6. 2017. Fotografie: archiv redakce.

Tisk DTP centrum, v.o.s. SVITAVY • www.dtpcentrum.cz

4. října 2017

200,– Kč

Ve znamení tanga
Jaroslav Svěcený – housle, Ladislav Horák – akordeon

2. listopadu 2017

170,– Kč

Mistři operních arií
České komorní trio a Martina Kociánová

10. ledna 2018

150,– Kč

Novoroční koncert s přípitkem starosty
Moravské klavírní trio a operní hosté

14. února 2018

Bohemia Saxofone Quartet
7. března 2018

150,– Kč
120,– Kč

Španělsko-argentinský program
s klasicko-romant. repertoárem
Kristina Fialová – viola, Dominika Ťuková – harfa

11. dubna 2018

120,– Kč

Pocta klasikům
DUO BOHEMIABASS
Petr Šporcl – violoncello, Eva Šašinková – kontrabas

16. května 2018

120,– Kč

Jarní pěvecký koncert
Renata Svobodová – zpěv, Jana Balážová – klavír

Všechny koncerty se konají
v sále MKS Letovice od 18.30 hodin
Cena přenosné abonentky: 700,– Kč / osoba,

