červen 2018

Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem
přejeme novomanželům, kteří v měsíci dubnu uzavřeli sňatek:
Jakub Ambroz, Uhřice – Marie Sedláčková, Novičí

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci dubnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Bohatec Jiří
Štěrba Jan
Havránek Josef
Zárychtová Marie
Janíková Olga
Hladilová Marie
Kincová Marie
Janík Jiří
Dvorský Jiří
Fojtová Marie
Němec Jan
Volšan Jaroslav
Komárková Dobromila
Štěrbová Erika
Švec František

Ochrana Zdeněk
Žilka Antonín
Chloupek Jaroslav
Baur Václav
Hladilová Drahomíra
Podivínský Eduard
Němečková Ladislava
Culík Michal
Ille Bořivoj
Dřevová Lydie
Budínská Jiřina
Nezvalová Marie
Sychrová Anna
Plšková Bohumila
Hladký Miloslav

V měsíci dubnu oslavil významné životní jubileum – 90 let – pan Bořivoj Ille, ul. J. Haška / ul. Jevíčská.
K tomuto krásnému jubileu mu osobně blahopřál pan Ing. Jiří Palbuchta, místostarosta města, za SPOZ
paní Libuše Pfefrová.
Srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Hromek Jaromír, Albína Krejčího, ve věku 52 let
Kopecká Edita, J. Haška, ve věku 92 let
Boček František, Jevíčská, ve věku 76 let
Fidler Karel, Jevíčská, ve věku 81 let
Čest jejich památce!

Kalasová galerie PEX
Pražská 70, Letovice
Vás zve na prodejní výstavu obrazů skupiny pražských výtvarníků

NATVRDLÍ NAMĚKKO
Karel Jerie, MICL, Lukáš Miffek, Jaroslav Valečka

25. 5. – 11. 7. 2018
Bližší informace na www.galeriepex.cz

OKÉNKO STAROSTY
Tak jsme všichni přečkali měsíc lásky – máj, kdo mohl se zamiloval, snad se nikdo „nerozmiloval“, takže všechno v pořádku. Než
jsme se nadáli, máme tu červen. Pro děti a jejich učitele jde o ten
nejlepší měsíc. Poslední měsíc před dlouho očekávanými prázdninami. Je doba výletů, rozluček se školním rokem, doba prvních lásek, čas zrajících třešní a malin nezralých, jak by řekl klasik. Snad
nám letošní příroda dopřeje i nějakou tu úrodu, třeba se po dlouhé
době dočkáme i bílých povidel. Podle čínského astrologa by to mohlo vyjít a na zimu bude pro zahřátí „kapina“ šedé.
V květnu jsme otevřeli muzeum Historie města Letovice, určitě stojí za návštěvu, takže když bude
škaredé počasí, máte kam jít. V opačném případě od 16. 6. bude otevřeno místní koupaliště, tak se
můžete dojít osvěžit a opálit. Je možné využít i minigolf za koupalištěm.
Z větších investičních akcí započneme s III. etapou opravy zdi k zámku, ať můžeme dokončit kompletně celé dílo.
Jsou však i věci, které mě velice mrzí. Stále častěji se ve městě objevují projevy vandalství. Poslední
případ je ze zámeckého parku, kdy neznámý vandal poškodil silný vzrostlý dub navrtáním děr do kořenového systému. Toto je čin, který nemá obdoby. Je podáno trestní oznámení na neznámého pachatele a pevně věřím, že pachatel bude nalezen a rovněž i potrestán.
Závěrem bych chtěl poblahopřát dětem k vysvědčení, jistě máte většinou samé jedničky, no maximálně nějakou tu dvojku. Přeji všem dětem radostné prázdniny, učitelům a všem občanům zaslouženou dovolenou, plnou jen těch krásných zážitků.
A hlavně víte co, vždy s úsměvem.
Vladimír Stejskal, starosta města

Starosta města Letovice
svolává na čtvrtek 7. června 2018 v 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích
21. veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 8. března 2018 do 7. června 2018
Dispozice s majetkem města
Závěrečný účet hospodaření města Letovice za rok 2017
Různé
Diskuse
Závěr
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 2. 5. 2018 projednala body dle následujícího programu:
1. MKS Letovice – komentář hospodaření za I. čtvrtletí 2018
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Závěrečný účet města včetně hospodaření města za rok 2017
7. Dotační program města Letovice pro rok 2018
8. Informace o činnosti Mikroregionu Letovicko
9. Příprava setkání družebních měst 2018
10. Vyhlášení soutěže „Rozkvetlé Letovice 2018“
11. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
12. Různé
Plné znění dokumentů z této schůze 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

Vandalismus v zámeckém parku
V dubnu začala vypouštěním zámeckého rybníčku oprava bortící se hráze. Po úplném vypuštění
nejeden návštěvník zpozoroval, co vše se na jeho dno může dostat. Na dně ležela zničená lavička, odpadkové koše, desky, množství cihel a kamenů. V rámci pochůzky bylo zjištěno úmyslné poškození mohutného dubu na jižní straně
parku poblíž zadních traktů
domů na ul. Zámecká. Neznámý vandal navrtal kořeny a do
děr nalil toxickou látku. Dříve zcela zdravý dub nyní usychá a bojuje o přežití. Z toho
důvodu podal OVŽP trestní
oznámení na neznámého pachatele. Žádáme obyvatele
domů sousedících s parkem
a všechny návštěvníky o dodržování pořádku a návštěvního řádu.
Nebuďte lhostejní a nebojte se ozvat, když se děje
něco, co je proti chápání
zdravého lidského rozumu!
Vít Hartl, OVŽP

Dny bez úrazů 2018
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.
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. – 12. 6.
Seznamování se základy první pomoci a lékárničkou, beseda se záchranáři, Den dětí na hasičárně,
rozloučení s předškoláky, spaní v MŠ s předškolními dětmi

MŠ Komenského
3. – 13. 6.
Dopoledne u hasičské zbrojnice organizované SDH – prohlídka techniky a soutěže pro děti
Skákací hrad v areálu školní přírodní zahrady
Školní výlety do Domu přírody v Moravském krasu s naučně zábavným programem

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
První pomoc (školní družiny – soutěže), prevence na železnici (drážní inspekce), besedy s kurátorem
OSPOD, Kybergrooming – Elim Letovice, příprava a účast na soutěži Mladý zdravotník (2. stupeň)

Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích
28. 6.
Zájezd do Brna: exkurze ČRo, exkurze Záchranné hasičské stanice

Svaz tělesně postižených v Letovicích
24. – 29. 6.
Ozdravný pobyt Šumava – Železná Ruda

Letokruh Letovice
9. – 10. 6.
Víkend na raftech pro celou rodinu

Masarykova střední škola Letovice
9. – 13. 6.
Spřízněni hlínou – Vytváření venkovní plastiky nebo zahradní keramiky podle vlastních návrhů ze šamotové hlíny. Součástí akce bude pálení ve venkovní peci. Zapojení studentů, pedagogů, absolventů
a přátel umění z řad veřejnosti.
Ivana Květenská, koordinátorka PZM a MA21
Kancelář Projektu Zdravé město Letovice

Ohlédnutí za letošní oslavou konce války
Úvodem děkuji všem, kteří se zúčastnili letošní Pietní vzpomínkové slavnosti s lampionovým průvodem konané již v pátek 4. 5. 2018 a především těm, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této
akce, ať už to byl Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice, mažoretky, členové SDH Letovice, žáci VSŠ
a VOŠ MO z Moravské Třebové a další, kteří se přičinili o důstojný průběh slavnosti.
Bezesporu velmi silným zážitkem nejen pro mě bylo vystoupení žákyně letovické základní školy
Anety Zemánkové u Památníku umučených u koupaliště, která přednesla svoji vlastní báseň a byla
jsem velmi překvapena, jak dívka, narozená desítky let po 2. světové válce, dokázala ve své básni zachytit hrůznost a nesmyslnost tohoto konfliktu, na jehož oběti bychom neměli nikdy zapomenout.
Určitě nejen já jsem měla husí kůži… Aneto, děkuji…
Zklamáním pro mě naopak byl projev pana starosty, který bohužel obsahoval historické nepřesnosti. Od čelního představitele města bych očekávala kvalitnější přípravu projevu k takto významné
události. Pro příště snad jen mohu doporučit např. Ottovu encyklopedii (vskutku jen shoda jmen)…
Daniela Ottová, zastupitelka města
Vyjádření k poslednímu odstavci příspěvku paní Daniely Ottové, který se týká údajných historických
nepřesností v projevu pana starosty Vladimíra Stejskala dne 4. 5. 2018 u Památníku umučených
u koupaliště:
Dne 11. května 1945 ráno přišla do Letovic První československá vojenská jednotka, která společně
se sovětskou armádou bojovala proti Němcům na východní frontě. S touto jednotkou přišel do svého
rodného města také důstojník Antonín Holba. Naši hrdinové byli nadšeně a vřele uvítáni.
První československý armádní sbor, zvaný Svobodova armáda, byl svazek československé zahraniční armády, bojující ve II. světové válce na východní frontě po boku Rudé armády. První československý armádní sbor – Svobodova armáda – zanikl krátce po vítězném ukončení války 25. 5. 1945.
Dále je pravdou, že ideologie fašismu vznikla v Itálii a nacismu v Německu, ale základní znaky jsou
společné. Nacismus bývá označován za nejextrémnější typ fašismu. Obecně zmiňovanými znaky fašismu a nacismu jsou antikomunismus, antisocialismus, vůdcovský princip, militantní a agresivní charakter způsobu prosazování zájmů. Do dnešní doby neexistuje jednotná interpretace fašismu a nacismu. Po roce 1945 většina historiků odůvodňovala nástup fašismu v Německu a Itálii negativními
dopady I. světové války na politickou kulturu obou zemí.
Zdroj: čerpáno z letovické městské kroniky a internetu
Redakční rada LZ

KLUBY - SPOLKY - SDRUŽENÍ - STRANY ...
Koncert sborů
130. výročí založení sboru VLASTIMIL VANOVICE
16. června 2018 v 16.00 hodin, Kulturním dům ve Vanovicích
Účinkují:

CARPE DIEM Letovice, sbormistr Karel Pecháček
CANTAMUS Letovice, sbormistryně Veronika Hromková
VLASTIMIL Vanovice, sbormistryně Dagmar Lžičařová, příčná flétna: Milada Dvořáková
Vstup zdarma

KULTURNÍ PŘEHLED

MKS LETOVICE
KULTURNÍ DŮM
Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mobil: 774 497 437
e-mail: info@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz
tel. vstupenky: 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.

Hudební doprovod:
Vanesa Soares (zpěv)
MUDr. Hana Kratochvílová (klavír)
Kristýna Kouřilová (saxofon)
Výstava potrvá do 29. června 2018
•

Přednáška RNDr. Hynka Skořepy

Krásy přírody našeho regionu
Středa 20. června 2018 v 17.00 hodin
muzeum Historie města Letovice, Tyršova 2
•

Zahájení promenádních koncertů
v letní sezóně
Neděle 24. června 2018 v 16.00 hodin
Masarykovo náměstí
Taneční skupina VO CO GOU
a VDO ZUŠ Letovice

Připravujeme:

V červnu jsme pro Vás připravili:

Letní kino – Biograf Láska

XI. Nesoutěžní přehlídka
mažoretek Letovice

3. – 4. července 2018 od 21.00 hodin
Areál koupaliště Letovice

Neděle 3. června 2018 od 13.30 hodin
Areál AFK Letovice
(za nepříznivého počasí KD Letovice)
Vstupné: dospělí 50,– Kč / děti 20,– Kč

Promenádní koncert

•

•

René z moštárny
Neděle 15. července 2018 v 16.00 hodin
Areál koupaliště Letovice
•

Vernisáž výstavy fotografií

Promenádní koncert

Adam Wiltsch – STŘÍPKY

Josef Sekanina + Andrea Ondroušková

Pátek 8. června 2018 v 18.00 hodin

Neděle 12. srpna 2018 v 16.00 hodin
Areál koupaliště Letovice
•

Letní kino – Biograf Láska
Středa 15. srpna 2018 od 21.00 hodin
Areál koupaliště Letovice
•

Ahoj, léto!
s kulinářskou soutěží O nejlepší letovickou
sladkou či slanou kachli 2018
Sobota 25. srpna 2018 od 17.00 hodin
Areál SDH Letovice
•

Talk show
Karel Šíp a host J. A. Náhlovský
Své prvotiny zde vystaví Michaela Fojtů
(Lyceum Jevíčko)
Průvodní slovo: Ing. Zdeňka Jirásková

MINIPÁRTY
Středa 10. října 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: 350,– Kč
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KNIHOVNA
UPOZORŇUJEME!
V úterý 19. června 2018
a ve čtvrtek 21. června 2018
budou uzavřena
obě oddělení knihovny.

Oddělení pro dospělé
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovna@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna

Otevírací doba dospělého oddělení
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.00 – 16.30
Úterý: 12.00 – 16.30
Středa: 12.00 – 16.30
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 9.00 – 11.30, 12.00 – 18.00

•

Výročí zahraničních spisovatelů
výstavka knih
+10. 6. 2008 Čingiz Ajtmatov
kyrgyzský spisovatel
*16. 6. 1938 Joyce Carol Oates
americká prozaička, básnířka, dramatička
a literární kritička
*21. 6. 1948 Andrzej Sapkowski
polský prozaik, autor sci-fi literatury
*22. 6. 1898 Erich Maria Remarque
německý prozaik a dramatik
•

DĚJINY UMĚNÍ
1. 6. 2018 – Paul Cézanne
15. 6. 2018 – František Kupka
29. 6. 2018 – Mark Rothko
od 18.00 do 19.30 hodin v čítárně knihovny.
Cena lekce 50,– Kč
Přednáší paní PhDr. Mirka Kacetlová
•

KRESLENÝ HUMOR Z ROKU 1968
Výstava v prostorách knihovny

Upozornění na červenec!
2. – 4. 7. 2018 budou UZAVŘENA
obě oddělení 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

•

UPOZORŇUJEME!
V pátek 29. června 2018 bude otevřeno
dětské oddělení od 8.00 do 13.00 hodin.
•

Výstavka knih
tentokrát „Čteme červeně“ – knížky, které mají
červenou obálku
•

Vyrábíme po celý měsíc
ptáčky – zápich do květináče či na zavěšení
•

Knížka pro prvňáčka
Pasování žáků prvních tříd na „čtenáře“
•

Překvapení v knihovně
Od 1. června na Den dětí v knihovně novinka
– pokud jste zvědaví, přijďte se podívat!
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Turistické informační centrum
MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice
tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.cz

®

2. června 2018
7. července 2018
4. srpna 2018
8. září 2018

Otevírací doba:
1. ČERVNA – 15. ZÁŘÍ
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin
Sobota – Neděle:
9.00 – 13.00 hodin
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.

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.

5. 7., 12. 7., 19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8., 30. 8. 2018.

2018

2. června 2018
1. července 2018
7. července 2018
4. srpna 2018
8. září 2018

5. července 2018
12. července 2018
19. července 2018
26. července 2018

2. srpna 2018
9. srpna 2018
16. srpna 2018
23. srpna 2018
30. srpna 2018

2018
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!!! Upozornění – uzavření MKS Letovice, p. o. 21. června 2018 !!!
Ve čtvrtek 21. 6. 2018 bude z technických důvodů MKS Letovice, p. o. uzavřeno.
Střediska Kulturní dům, Městská knihovna Letovice a muzeum budou v tento den uzavřeny.
Provoz Turistického informačního centra Letovice je zajištěn
v obvyklé provozní době 8.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin.
Děkuji Vám za pochopení, za MKS Letovice Jana Trubáková

Červen je název měsíce, kdy začínají dozrávat červené plody (jahody, třešně). Někteří etymologové však tvrdí, že název vychází z hojného výskytu červů v tomto období. (www.jazykove.fairlist.cz)
Jiný výklad nabízí Vojtěch Kebrle (Česká jména měsíců, jejich význam a původ), a to: „… jméno
měsíce červen a červenec dáno bylo oné době, kdy se plody třešní a višní, jahod, malin, rybízu a podobných rostlin zprvu začínají červenat a pak bývají už červené. Tak je třeba rozuměti jménům červen
a červenec. V starší době bývala spolu dokonce zaměňována, takže červenec býval měsíc v roce šestý
a červen sedmý; snad k tomu přispěla také latinská jména těchto dvou měsíců, Junius a Julius, která
jsouce si zvukem podobna a vedle sebe položena často se pletla a jedno s druhým se mátlo.
Jméno června nelze dobře odvoditi od červené barvy, protože bychom pak musili mluviti o červenu, ne červnu. Červen nemůže býti nic jiného než „červný měsíc“, jako je leden „měsíc ledný“, květen
„měsíc květný“ atd.”
Zajímavý je poměr jmen červen a červenec. Jméno června znamenalo kdysi dobu mnohem delší.
Když se potom stará jména přizpůsobovala dělení na dvanáct měsíců (to se dalo velmi rozmanitým
způsobem u rozličných národů slovanských), byl starý červen rozlišen na červny dva (ba i tři; v Cerroniho kodexu se jmenuje: črven menší, t. j. květen, črven veliký, t. j. červen, a črven, t. j. červenec). Tyto
dva červny byly rozlišovány jako červen první a druhý, malý nebo menší a velký, potom jako červen
a červenec; to se konečně ustálilo.
(Naše řeč, ročník 23 (1939), číslo 3, s. 65 – 67, http://nase-rec.ujc.cas.cz)
Jaký červen, takový i prosinec.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
Červen červený jako z růže květ
1. červen – Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.

Myšlenka dne
„Čas je jako váza. Záleží na tom, zdali člověk do ní vloží bodláky nebo růže.“
Rudolf Rolfs

PŘEHLED ČERVNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ
14.00 – 16.00 hodin / Den otevřených dveří v zookoutku a kolejišti
Letokruh Letovice, tel.: 731 481 033, info@svcletovice.cz, www.svcletovice.cz

1.

18.00 hodin / Dějiny umění (8) – Paul Cezánne, přednáší PhDr. Mirka Kacetlová
Městská knihovna Letovice – čítárna, pořádá sdružení PaLetA
S rafty na Dyji, víkend na vodě s přenocováním ve vodáckém kempu
Více info na Letokruh Letovice, tel.: 731 481 033, info@svcletovice.cz

1.– 2.
2.

14.00 hodin / Knihovna pod stanem
Knihovna Kladoruby, areál Pod lipami, www.kladoruby.knihovna.cz

14.00 a 15.00 hodin / Prohlídky historické lékárny v klášteře Milosrdných bratří
Nemocnice Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538
14.00 – 16.00 hodin / Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538
8.00 – 12.00 hodin / Burza a prodejní trh, zámek Letovice, tel.: 728 880 298

3.

13.30 hodin / XI. Nesoutěžní přehlídka mažoretek, fotbalové hřiště Letovice, za nepříznivého
počasí se akce přesouvá do Kulturního domu v Letovicích, tel.: 516 474 422, 739 396 535

8.

18.00 hodin / Vernisáž výstavy fotografií Adama Wiltsche
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535. Výstava potrvá do 29. 6.

9.

20.00 hodin / Taneční zábava – hraje skupina ARCUS
areál hasičské zbrojnice SDH Letovice, tel.: 516 474 102, www.sdhletovice.cz
10.00 – 18.00 hodin / Deset roků Diakonie ČCE v Letovicích aneb Otisky pomocných
rukou u příležitosti Dne otevřených dveří. Od 14.00 hodin zábavné odpoledne pro děti.
Více info na www.brno.diakonie.cz, fb: Letovická diakonie.

10.

17.00 hodin / Koncert Radost žít, s programem z vlastní tvorby vystoupí manželé
Ludmila Lujková a Milan Václav Hakl, Kulturní dům Letovice
16.00 hodin / Koncert vážné hudby s MUDr. Hanou Kratochvílovou a jejími hosty
Kulturní dům Letovice

15.

18.00 hodin / Dějiny umění (9) – František Kupka, přednáší PhDr. Mirka Kacetlová
Městská knihovna Letovice – čítárna, pořádá sdružení PaLetA

15.– 17.

18.00 hodin / 9. Tříprsťácká motopařba Křetín
akce se koná za každého počasí, více info na www.triprstaci.huu.cz

16.

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

20.

17.00 hodin / Krásy přírody našeho regionu – přednáška RNDr. Hynka Skořepy
muzeum Historie města Letovice, pořádá MKS Letovice, tel.: 608 639 621

24.

16.00 – 18.00 hodin / Zahájení promenádních koncertů letní sezóny
VDO ZUŠ Letovice a VO CO GOU Letovice, Masarykovo nám., tel.: 516 474 422

29.

18.00 hodin / Dějiny umění (10) – Mark Rothko, přednáší PhDr. Mirka Kacetlová
Městská knihovna Letovice – čítárna, pořádá sdružení PaLetA

30.

20.00 hodin / Předpouťová zábava – hraje skupina ABC rock
areál hasičské zbrojnice SDH Letovice, tel.: 516 474 102, www.sdhletovice.cz

Den Země v MŠ Komenského
„Naše děti mají ručičky – a ty musejí stále něco dělat. Naše děti mají nožičky – a ty
ani chvilku nepostojí. Kromě tělíček mají naše děti také hlavičky, které myslí, povídají, dívají se, prostě vnímají celý okolní svět.“ Tato slova napsal Karel Čapek. A jaký
je náš dnešní svět? Je plný počítačů, mobilů, elektroniky a hlavně spěchu. Snažíme se o to, aby se děti
společně s rodiči dokázaly zastavit a užít si společné odpoledne – třeba při oslavě Dne Země. A tak se
také stalo. Za krásného a slunečného dne – pondělí 23. dubna – si přírodní zahrada MŠ Komenského
ke své kráse ještě přidala kousek radosti, zábavy a poučení. Již počtvrté se uskutečnil tradiční Den
Země. I tentokrát se akce zúčastnilo cca 350 malých i velkých účastníků.
U vstupu do zahrady děti obdržely hrací kartu, se kterou obcházely jednotlivá stanoviště, která
byla zaměřena na oblast environmentální výchovy a vzdělávání. Vždyť právě v předškolním a mladším
školním věku je velmi důležité vytvořit základy přátelského vztahu k přírodě a naučit se nebýt lhostejný k prostředí, ve kterém žijeme.
Všechna pečlivě připravená stanoviště i hosté naší akce byli dostatečně atraktivní k tomu, aby
upoutali pozornost malých i větších návštěvníků.
Věříme, že dešťová přeháňka nikomu nezkazila dobrou náladu. Děti si užily krásné odpoledne
a odměnou jim byla spousta zážitků.
Tradiční Den Země v přírodní zahradě MŠ Komenského se vydařil a všichni návštěvníci se rozcházeli s dobrou náladou a ujišťováním, že na další akci pořádanou MŠ Komenského opět s radostí
půjdou.
MŠ Komenského děkuje svým partnerům za
aktivní účast na oslavě Dne Země v přírodní zahradě MŠ:
• Lipce, školskému zařízení pro environmentální
vzdělávání Brno
• Masarykově střední škole Letovice
• Junákům ze Střediska Erb Letovice
• Letovickým dobrovolným hasičům
• ZUŠ Letovice
• ZŠ Letovice, konkrétně školní družině
• Paní Ing. Jaroslavě Konůpkové za pečení perníčků
• Paní Lence Adlerové z firmy Hokaido za zdravé
raw dobrůtky
O komerční zpestření akce se postarala firma
Hopštejn a její skákací hrad a Minifarma Drválovice se svými domácími zvířaty.
Už se těšíme na příští rok!
Text a foto: Vladimíra Jelínková,
MŠ Letovice, Komenského

Mateřská škola Křetín
nabízí pro školní rok 2018/2019 volná místa.
Informace na tel.: 516 470 718

15 let přátelství
V termínu od 2. do 9. května 2018 pobývali v Letovicích v rámci projektu „Žákovské
výměnné pobyty“ žáci z německého Kirchlintelnu. Byli ubytováni u svých českých kamarádů, trávili čas ve škole, ale také na různých výletech (letos to byly Boskovice a Vídeň). Součástí programu byly také různé soutěže a hry, a také výtvarné workshopy,
LETOVICE kdy žáci vyráběli mýdla a čokoládu.
V letošním roce se součástí tohoto projektu stala oslava 15 let od podepsání smlouvy o partnerství
mezi Letovicemi a Kirchlintelnem. Oslava se konala v sobotu 5. května 2018 v prostorách Základní
školy Letovice. V oficiální části programu zazněly proslovy starostů obou měst i představitelů obou
škol. Účastníci si mohli prohlédnout mnoho fotografií z akcí, které za těch 15 let proběhly. Program
zpestřily svým vystoupením mažoretky pod vedením paní Magdalény Křížové, všichni ocenili hudební vystoupení pana Lubomíra Hluštíka a Karla Striy z Masarykovy střední školy a všechny nadchl svým
vystoupením známý kouzelník Lukáš Mistr.
Po programu se všichni přesunuli před školu, kde byl společnými silami zasazen strom přátelství,
který věnovala letovické škole její partnerská škola v Kirchlintelnu.
Dalším bodem programu byly sportovní soutěže a hry, které probíhaly v obou tělocvičnách školy.
Své fanynky si našli též muzikanti ze skupiny Taste, která měla svůj koncert v odpoledních hodinách na
terase školy. Poté se všichni vyřádili na závěrečné diskotéce.
Program celého pobytu německých kamarádů, ale také oslavy, byl pestrý a jistě budou mít všichni
účastníci na co vzpomínat.
Projekt žákovských výměnných pobytů realizuje Základní škola v Letovicích především díky velké
podpoře, a to hlavně ze strany ředitele školy pana Miloše Randuly, ale také díky finančním příspěvkům Česko – německého fondu budoucnosti a Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního
prostředí.
Text: Martina Tenorová, foto: Petr Švancara

Projekt Cerasmus+ v plném proudu
V prosincovém zpravodaji jste měli možnost dozvědět se o nově vzniklém projektu
Cerasmus+, do kterého se škola zapojila jako partner zastupující Českou republiku.
Rádi bychom Vás informovali o dalším průběhu projektu a našich aktivitách, které se
nám podařilo realizovat.
V současné chvíli jsme na národní úrovni vytvořili pracovní skupinu, která je složená z partnerů ze
všech sektorů zabývajících se keramickou výrobou, vzděláváním v oboru, vědou a výzkumem a politickou reprezentací, mající vliv na prosazování výsledků projektu do života v oblasti školního vzdělávání a podpory rozšiřování informací o tradičních hodnotách řemeslné výroby v České republice.
Za všechny zmíníme jenom ty z nejbližšího okolí jako je pan Jan Řehoř, KERAMIKA LETOVICE, s.r.o.,
P-D Refractories CZ a. s. Velké Opatovice, SEEIF Ceramic, a.s. Rájec Jestřebí a mnoho dalších.
Velice nás potěšilo, že se projekt setkal téměř u všech oslovených s velikým zájmem a ochotou se
na něm podílet a spolupracovat s naší školou na naplňování všech projektových cílů, kde je velký důraz kladen kromě inovací, síťování a tvorby nových osnov na zachování tradic řemeslné výroby jako
našeho kulturního dědictví.
Nyní se členové pracovní skupiny spolupodílejí na vyplňování online dotazníku zaměřeného na
zjišťování potřeb keramického odvětví. Po zpracování výsledků vzešlých z dotazníkového šetření, naše škola vypracuje metodickou příručku zaměřenou na tvorbu učebních osnov odpovídajících novým
trendům v keramické výrobě v návaznosti na tradice a nové přístupy a postupech při výrobě keramiky.
První setkání národního týmu proběhne v naší škole 29. 5. 2018. Na setkání bude probírán nejen
samotný projekt, ale i aktivity přímo s ním související, které jsou již v naší zemi realizovány, a to tak
abychom se pokusili tyto aktivity propojit a vytvořit z nich smysluplný celek, přispívající k našim cílům. Příklady těchto aktivit jsou: „Keramika žije“, Asociace keramických měst – Dobrý den, keramiko
a představení nově vznikajícího spolku KERAMIKUM, z. s.
Více informací o projektu naleznete na stránkách naší školy: www.stredni-skola.cz a samotných
stránkách projektu Cerasmus+: www.cerasmus.eu
Bc. Martina Brtnická

Rekonstrukce dílenských
prostor odstartována
Jihomoravský kraj schválil Masarykově střední škole investice na stavební úpravy dílen odborného výcviku technických
oborů. Nové dílny, šatny, hygienická zařízení, místnost pro odpočinek a kanceláře učitelů odborného výcviku budou situovány do nevyužívané části poloviny přízemí v hlavní budově
školy.
Děkuji za osobní nasazení a podporu při jednáních o realizaci celé akce zastupiteli města panu Mgr. Petru Novotnému
a náměstku hejtmana Jihomoravského kraje panu Ing. Janu Vitulovi.
Helena Marešová, ředitelka školy

Naši žáci opět úspěšní – 3. místo v projektu „Můžeš to změnit“
Ve čtvrtek 26. dubna 2018 proběhla v Brně závěrečná konference projektu „Můžeš to
změnit!“. Projekt „Můžeš to změnit“ připravil spolek Mezigenerace a sdružení Eutis s podporou programu EU Erasmus+ a Jihomoravského kraje. Jeho cílem bylo zapojit jihomoravské středoškoláky do aktivního vnímání politiky a do projektů, které by změnily města a obce, kde žijí.
Na třinácti workshopech vzniklo šedesát návrhů a do finále postoupilo dvanáct z nich.
Tým našich žáků ve složení Sára Špinarová, Michal Křenek, Matyáš Kostík a Jakub Oliva postoupil.
Na konferenci získal v obrovské konkurenci třetí místo. Před odbornou porotou vystoupili s návrhem
vybudování cyklostezky mezi Zboňkem a Letovicemi. V současnosti v tomto úseku cyklostezka chybí.
Návrh žáků počítá s využitím současné polní cesty kolem trati. Je v něm volena rozebíratelná skladba krycí vrstvy kvůli ochrannému pásmu ČD. Součástí projektu je také návrh dřevěného odpočívadla, jehož stavbu
by realizovala naše škola. Přibližný rozpočet žáci stanovili na necelých 10 mil. korun.
Příjemnou zkušeností žáků byla spolupráce se zástupci města Letovice a vedoucí
projektu „Můžeš to změnit“.
Ing. Hana Dostálová,
koordinátorka projektu

SVČ Letokruh p. o.
Šachy v Letovicích a v Letokruhu
Rok 1990 znamenal rozpad šachového klubu v Letovicích. Hlavním důvodem bylo začínající podnikání několika členů. Činnost klubu se obnovila až roku 2015 a klub funguje dodnes. V současné době
se otevírá možnost hrát šachy i mládeži. Letokruh Letovice nabízí školákům kromě jiného i kroužek
šachů. Pod vedením zkušeného odborníka na šachovou hru p. Zapletala se zájemci schází v Letokruhu každý čtvrtek odpoledne. Kromě hry na klasické šachovnici si mohou vyzkoušet své dovednosti
i při hře na počítači. Šachy rozvíjí samostatné myšlení a posilují paměť. I z tohoto důvodu jsou pro děti
přínosem. Pro děti se otevírá i možnost jejich budoucnosti v šachovém oddílu Letovic s vizí účasti na
šachových soutěžích.
V příštím školním roce v nabídce Letokruhu šachový kroužek nebude chybět.

Zlatý list v Letovicích
V pátek 4. 5. 2018 proběhlo v Letokruhu v rámci Dne Země a ve spolupráci se Zdravým městem Letovice a Masarykovou střední školou Letovice základní kolo soutěže Zlatý list. Jedná se o celostátní
přírodovědnou a ekologickou soutěž s mnohaletou tradicí, kterou zaštiťuje Svaz ochránců přírody
a Lesy České republiky.
Na letošní ročník se sjelo přes 100 dětí ze Základní školy Letovice, Brno, Vanovice, Křetín, Knínice u Boskovic a Deštná. Na okruhu čekalo na soutěžící deset stanovišť s otázkami a úkoly. V soutěži
nešlo o rychlost, ale o vědomosti a v tom soutěžící
rozhodně nezklamali. Jejich znalosti přírody byly
opravdu velké.
Nejlepší týmy v kategoriích mají možnost účasti v krajském kole v Hodoníně. V loňském roce se podařilo družstvu ze Základní školy v Letovicích v krajském kole ve velké konkurenci zvítězit a postoupit
do celostátního kola.
I letos budeme vítězným týmům držet palce, ale pro nás je vítězstvím už to, že děti mají rády přírodu, mají o ní široké znalosti a podle toho se k ní i chovají.
Velké poděkování na závěr patří všem zúčastněným a studentům Masarykovy střední školy v Letovicích, kteří nám výborně pomáhali na stanovištích.

Pozvánka na akce Letokruhu – červen 2018
Den otevřených dveří v ZOOKOUTKU a KOLEJIŠTI – 1. 6. 2018 (Pá)
Od 14 do 16 hodin v Letokruhu, k Mezinárodnímu dni dětí. Ukázka práce kroužku železniční modelář,
vyzkoušení si jízdy na vyrobené železnici, prohlídka zookoutku.

Rafty na Dyji – 2. a 3. 6. 2018 (So, Ne)
Odjezd od Letokruhu v sobotu v 7.30 hodin autobusem, návrat v neděli okolo 17. hodiny. Sjíždění řeky
Dyje na raftech a kánoích. Vhodné pro děti bez rodičů, rodiny s dětmi, studenty, dospělé. Mohou se
zúčastnit i úplní začátečníci. Cena 990 Kč – v ceně doprava pronajatým autobusem, pronájem lodí na
oba dva dny, ubytování a polopenze v kempu Apollo Lednice, pojištění, vodácký instruktor, zdravotní
a pedagogický dohled.

Putovní pohár – 17. 6. 2018 (Ne)
Od 13.30 hodin v areálu jízdárny farmy CH Cetkovice. Soutěžní odpoledne pro členky jezdeckých
oddílů Letokruhu Letovice a SRSJ Cetkovice. Letos poprvé na programu i ukázka Hobby - horsingu.
Program i pro veřejnost. Pro děti zkouška jízdy na koni, slosování o ceny.

Léto s Letokruhem
Pokud ještě zvažujete účast dítěte na některém z letních táborů Letokruhu, poslední volná místa jsou
na příměstských táborech: 3 dny airsoftu, Špunti na břehu, Olympiáda v Letokruhu, Na skok umělcem, Cirkus, Street Workout a na pobytovém táboře v Letokruhu pro rodiče s dětmi Sport Academy.
S přihlášením neváhejte, počet přihlášek se každým dnem mění.
Text: Zuzana Musilová, foto: Barbora Jedličková

Rainworks

Foto: Michaela Musilová, DiS.

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

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 jsme Nemocnici Milosrdných bratří Letovice předali
ergoterapeutické pomůcky v celkové hodnotě 15 000 Kč. Pomůcky byly zakoupeny z výdělku naší akce Barevný ples 2018 a budou využívány k rehabilitaci pacientů.
Tímto bychom chtěli poděkovat vám všem, kteří jste tuto akci podpořili svou účastí a pomohli tak
ke zkvalitnění péče o pacienty.
Spolek PaLetA, z.s.

Poděkování
Chtěla bych touto formou poděkovat neznámému muži, který dne 3. 5. 2018 u Alberta v Letovicích
v odpoledních hodinách našel peněženku a nedotčenou ji vrátil majitelce na její adresu na ulici Rekreační, tímto Vám velice děkuji a byla bych ráda, kdybych Vám mohla poděkovat osobně.
Děkuji H. M.
(kontakt je k dispozici v kulturním domě)

10 let diakonské pomoci v Letovicích
Den otevřených dveří a slavnost v Diakonii ČCE v Letovicích
(Tisková zpráva – 10. 5. 2018 – Jana Tesařová Diakonie ČCE – středisko v Brně)
10. 6. v 10.06 hodin se pro veřejnost a všechny příznivce, přátele a partnery otevřou dveře letovické Diakonie. Oslavíme tak naše desetileté fungování v Letovicích, které letos vyvrcholilo rekonstrukcí
části budovy a pořízením nového vozidla pro přepravu našich klientů s hendikepem.
Chceme sdílet náš prostor s těmi, kteří nám pomáhají efektivně pomáhat, ale také s těmi, kteří
jsou našimi bezprostředními i vzdálenějšími sousedy. A v neposlední řadě ukázat, jak útulné a příjemné může být zařízení, kde žijí lidé s postižením. Otevřeme dveře všem, kteří chtějí strávit pohodovou
neděli plnou zábavy, dobrého jídla a přátelské atmosféry, i představit těm, kteří s nějakým typem postižení žijí a hledají nové útočiště, místo, kde mohou smysluplně trávit svůj čas.
V neděli 10. června budou od rána do 18 hodin otevřené dveře centra denních služeb i chráněného
bydlení, včetně keramické dílny.
Od 14 hodin pak návštěvníky budou čekat koktejly, kvalitní pohoštění, muzika, na děti oblíbený
skákací hrad, malování na obličej či zdobení perníčků. A v průběhu celého dne bude možné nakupovat originální výrobky našich klientů. Výtěžek použijeme na pořízení sušičky, kterou v chráněném
bydlení už dlouho postrádáme.
Těšíme se na vás!
Letovická Diakonie.
Jana Tesařová Dlabková, pr.brno@diakonie.cz, 734 790 995

Za zdravím do východních Čech
První letošní zájezd Nového sdružení ZP Letovice nás zavedl do východních Čech. Brzy ráno nás
očekávali v Hradci Králové ve firmě Petrof, kterou v roce 1864 založil Antonín Petrof. Továrna se velmi
dobře rozvíjela a začala vyvážet klavíry a pianina do celého světa. Od roku 1899 byl její majitel c. a k.
dvorním dodavatelem rakouského císařství, v roce 1934 získali Grand Prix na světové výstavě v Bruselu, po znárodnění se výroba dále rozvíjela, v roce 1958 na EXPO v Bruselu bylo oceněno zlatou medailí koncertní křídlo Petrof MONDIAL. Po roce 1991 byla továrna privatizována rodinou Petrof, dnes
firmu řídí Zuzana Ceralová Petrofová, vítězná manažerka roku 2015. Prohlédli jsme si muzeum klavírů
a pianin, prošli jsme složitou a náročnou výrobou od stolárny přes montáž po expedici s velmi podrobným výkladem. V Hradci Králové jsme ještě byli
na prohlídce obřího akvária. Je to neskutečný
zážitek, když všude kolem vás klidně proplouvají obrovské barevné ryby všech možných druhů.
Nejvíce se nám líbili rejnoci. Odpoledne jsme
navštívili Kuks. Prošli jsme městečkem. Od bývalých lázní je nádherný výhled na protější výšinu s hospitalem Kuks, kterému vévodí kostel
Nejsvětější Trojice. Celý komplex staveb na obou
březích Labe začal koncem 17. století budovat
hrabě František Antonín Špork. Hospital s klášterem řádu Milosrdných bratří byl určen k péči
o vysloužilé vojáky a chudé. Terasu v průčelí
stavby zdobí dvacet čtyři slavných alegorických
ženských postav Ctností a Neřestí z dílny geniálního barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. S vynikající průvodkyní jsme si prohlédli hospitál, kostel, lékárnu Milosrdných bratří, chodbu s nedávno objevenými freskami sta podob
Tance smrti, lapidárium s originály soch, do nově
upravené bylinkové zahrady jsme jen nahlédli.
Cestou do údolí bylo možné obdivovat bývalé
lázně, kde se každý rok koná vinobraní, po kaskádovém schodišti teče víno z obnoveného vinohradu hraběte Šporka. Z původního Kuksu se
všechno nedochovalo, přesto je zde citlivě propojená krajina, architektura a umění. Prožili jsme
velmi pěkný den s krásným počasím a nádherně rozkvetlou přírodou. Poznali jsme mnoho nového, za celý den jsme se i dostatečně unavili.
Zájezd se konal v rámci oslav Dne Země, za podpory Jihomoravského kraje a ve spolupráci s kanceláří Zdravé město Letovice.
Za NSZP Letovice Ing. Jaroslava Konůpková

První soutěže modelářů
S příchodem pěkného jara se rozjely soutěže modelářů na letišti LK Letovice. První zahřívací kolo
absolvovali žáci 14. 4. soutěží Oblastní přebor Jihomoravského kraje. Zúčastnilo se rekordních patnáct žáků z celého kraje. V silné konkurenci byl v kategorii „padák“ Daniel Krušina z kroužku raketových modelářů SVČ Letokruh a RMK Letovice na čtvrtém místě a ve streameru skončil pátý!
Další velmi významnou jarní soutěží byl Dlouhý streamer – Memoriál Rudolfa Dvořáka. Soutěž se
konala 28. 4. také na letišti LK Letovice za účasti pětadvaceti závodníků z celé ČR. Byla to malá generálka na podzimní Světový pohár, který se bude konat v září v Letovicích.
Slavnostní zahájení proběhlo za účasti starosty města Letovice pana Vladimíra Stejskala vzpomínkou na Rudolfa Dvořáka. Během dopoledne začala soutěž ve streameru, která má specifické dvě kategorie, „junioři“ do 50 let a senioři. V juniorech si nejlépe vedl Roman Marek z RMK Letovice, druhá byla
Alena Špičáková z Vyškova a třetí Pavel Šrajer z Kanic. V seniorech byl nejlepší Josef Ferbas z Hradce
Králové, druhý skončil Jan Kucharzyk z Č. Těšína a třetí Jan Pukl z Vyškova.
V průběhu letů ve streameru byly hodnoceny porotou makety skutečných raket kategorie S7 a po
polední přestávce na občerstvení tyto makety předvedly reálný let, který je také hodnocen. Nejlepší
dvoustupňovou maketu Sonda S3-S5 předvedl Jiří Konkol a bezpečně zvítězil, druhý skončil Milan
Hodáč s maketou rakety Mercury – Redstone, oba z RMK Letovice, na třetím místě byl potom Jan Pukl
z Vyškova s maketou Little Joe II.
V přestávkách soutěže předvedl své modely host naší soutěže pan Pavlík z Přerova, nejprve obří
maketu Little Joe a jako druhý start byla propagační raketa Herkules o celkové výšce asi 1,6 m. Oba
modely, vybaveny kamerami, potom perfektně přistály na padácích na plochu letiště. Oba lety byly
snímány několika kamerami a jsou k vidění na stránkách www.rmkletovice.cz.
Další událostí související s raketovým modelářstvím v Letovicích bylo soustředění reprezentace ČR,
která si vybrala Letovice na přípravu reprezentantů s velkými rádiem řízenými raketoplány třídy S8.
Na soustředění, které se konalo od pátku 27. 4. do neděle 29. 4. přijelo patnáct účastníků, adeptů na
Mistrovství světa, které se bude konat v srpnu v Polsku.
Počasí bylo velmi příjemné a všichni soutěžící, i když nezvítězili, byli spokojeni. Skvělé zázemí jako
tradičně poskytl Letecký klub Letovice. Dík patří také dobrovolným funkcionářům, kteří se zúčastnili
příprav i vlastní soutěže.
Text a foto: Jiří Kašpar RMK Letovice

Nejlepší letovický žák
na Oblastním přeboru
Dan Krušina

Start vítězného modelu kategorie S7,
SONDA S3-S5

Raketa Herkules
p. Pavlíka

Červen nabídne letní hvězdnou oblohu
Běh času je neúprosný. Musíme se rozloučit s měsícem květů a přivítat červen. Tento měsíc má mimořádné postavení mezi měsíci roku. Předně je závěrečným měsícem první poloviny roku. Z astronomického hlediska je důležitý tím, že přináší letní slunovrat, nejvyšší polohu Slunce nad obzorem, nejdelší dny v roce a tím nejkratší noci, a nakonec nejvyšší hodnotu slunečního azimutu. Krátce řečeno,
v červnu se nám otevře léto, a tedy krásné roční období s prázdninami, dovolenými a mnoha dny
prozářenými slunečními paprsky.
Když pozorujeme večerní oblohu po setmění, jsme obráceni čelem k jižnímu bodu a pohled zaměříme od obzorníku směrem k zenitu, uvidíme ještě ustupující jarní souhvězdí Štíra, Vah, Hada, Hadonoše, Pastýře a Severní korunu. Toto poslední souhvězdí je svým rozsahem malé a přitom krásné. Nalézá se v těsné blízkosti vlevo od souhvězdí Pastýře a je dobře viditelné. Souhvězdí tvoří sedm hvězd.
Nejjasnější je hvězda Gemma (česky Drahokam) s jasností 2,2 mag a vzdáleností 75 ly. Pozorováním
spektra této hvězdy astronomové zjistili, že kolem ní obíhá neviditelný průvodce, který má oběžnou
dobu 17,5 dne. Významná je také hvězda R, proměnný veleobr, jehož jasnost silně kolísá.
Starověká báje prozrazuje, že Severní koruna měla být původně královskou korunkou Adriany, dcery krétského krále Minoa. Adriana prožila poměrně obtížný život, až nakonec si Adrianu vzal za ženu
bůh Dionýsos a aby ji potěšil, daroval jí překrásnou čelenku. Po Adrianině smrti vyhodil Dionýsos její
čelenku na oblohu, aby již už žádná žena nemohla nosit. Na obloze se drahokamy proměnily ve hvězdy, které v pravidelném útvaru jako souhvězdí stále září na obloze. Pokusme se na obloze toto malé
pěkné souhvězdí nalézt.
Naši mimořádnou pozornost si zaslouží naše nejbližší hvězda Slunce. Při své pouti po obloze Slunce dosáhne nejvyšší polohy nad obzorem i světovým rovníkem. Tuto skutečnost zaznamenáme dne
21. června ve 12:08 h SELČ, kdy Slunce vstupuje do znamení Raka. Začíná astronomické léto a letní
slunovrat. Uvedený časový údaj prozrazuje, že se bude Slunce vracet ke světovému rovníku. Pro nás
to znamená, že během slunovratu prožijeme nejdelší den (bude trvat 16 h 22 min) a nejkratší noc.
Sluneční azimut zaznamená největší hodnotu 130°. V této době se den začne zkracovat. Do konce
června se den zkrátí o 3 minuty.
Náš Měsíc v červnu podobným změnám nepodlehne. Pozorujeme stále jeho fáze, které nastanou
takto: dne 6. 6. ve 21:00 h poslední čtvrt, 13. 6. ve 22:00 h nov, 20. 6. ve 13:00 h první čtvrt, 28. 6.
v 7:00 h úplněk. Nejdále od Země bude Měsíc 2. 6. v 19:00 h ve vzdálenosti 405 288 km, nejblíže Zemi
dne 15. 6. ve 2:00 h ve vzdálenosti 359 513 km, a nakonec nastane další odzemí 23. 6. v 15:00 h,
vzdálenost 406 047 km.
Červnová viditelnost planet: Nelze pozorovat Merkur. Večer nad západním obzorem září Venuše.
Ve druhé polovině noci v Kozorohu je Mars, téměř po celou noc v souhvězdí Vah je dobře viditelný
Jupiter. Po celou noc ve Střelci najdeme Saturn. Ráno nad východním obzorem lze nalézt Uran (v Rybách), a také ráno nad jihovýchodem ve Vodnáři svítí
Neptun.
Z úkazů uveďme, že snadné je pozorovat konjunkce Měsíce s planetami: 1. 6. ve 3:00 h se Saturnem, 3. 6.
ve 14:00 h s Marsem, 16. 6. ve 13:00 h s Venuší, 28. 6.
v 7:00 h se Saturnem. Zajímavým úkazem na obloze bude 23. 6. ve 23:00 h konjunkce Měsíce s Jupiterem a seskupení Měsíce, Jupiteru, hvězdy Antares a Saturnu,
v období 23. – 27. 6. Mezi zajímavost také patří nejmenší
vzdálenost planety Saturn od Země dne 27. 6. v 19:00 h
Severní koruna
na 3 353,70 milionů km.
Dr. Jaroslav Chloupek

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ

VE ČTVRTEK 28. ČERVNA 2018
POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA ZDRAVÍM

BRNĚNSKÉ TOULÁNÍ
PROGRAM ZÁJEZDU:
- VYHLÍDKOVÁ PLAVBA PRONAJATÝM
PARNÍKEM PO BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ
- EXKURZE V ČRo BRNO
- EXKURZE VE STANICI HZS

Pozvánka
Farní sbor ČCE ve Vanovicích
s obcí Vanovice
pořádá

v sobotu 23. června 2018 v 18 hodin
v evangelickém kostele
vystoupení souboru

Zvonky dobré zprávy
z Kateřinic
Přijďte si poslechnout unikátní zvonkohru
a zažít jedinečnou atmosféru
tohoto vystoupení.
Vstupné dobrovolné.

ODJEZD AUTOBUSU:
6.30 hodin – NÁMĚSTÍ
6.35 hodin – PRAŽSKÁ
6.40 hodin – BYTOVKY
6.50 hodin – TYLEX
ZÁJEZD SE KONÁ ZA PODPORY JMK
Přihlášky a informace
u paní Soukupové, tel.: 516 481 218
www.novesdruzenizp.cz

Fan-club „BOP Křetínka“
Provoz na
minigolfovém hřišti
v Letovicích

ČERVEN
SOBOTA – NEDĚLE:
13.30 – 18.00 HODIN

POZVÁNKA
na přátelské posezení
absolventů tříd 8. A a 8. B v roce 1956,
které se uskuteční
v pátek 1. června 2018 ve 14.00 hodin
v restauraci Na Dvorku, ulice Pražská
Na společné setkání se těší
Jarka, Libuše, Evžen

Sbor dobrovolných hasičů Letovice
pořádá:

V sobotu 9. 6. 2018
v areálu hasičské zbrojnice

TANEČNÍ ZÁBAVU
Začátek je ve 20.00 hodin
o dobrou náladu se postará
hudební skupina ARCUS.
Vstupné: 50 Kč

Pozvánka na výstavu
Letovičtí chovatelé
srdečně zvou všechny zájemce k navštívení

VÝSTAVY DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA,
které se bude konat v areálu Masarykovy
střední školy v Letovicích (ulice Tyršova).

•

V sobotu 30. 6. 2018
již tradiční

PŘEDPOUŤOVOU
ZÁBAVU
Začátek je ve 20.00 hodin

Otevřeno bude:

a jak se stalo tradicí hrát bude
hudební skupina ABC Rock.
Vstupné: 70 Kč

v sobotu 30. června od 9 do 19 hodin,
v neděli 1. července od 9 do 16 hodin.
Bude zde možné zhlédnout a dovědět se
spoustu informací o nejrůznějších
plemenech králíků, drůbeže a holubů.
Občerstvení a bohatá tombola zajištěny.
ZO ČSCH Letovice

•

Přijďte se pobavit a ochutnat bohatý výběr
občerstvení, které pro vás připravíme.
Srdečně zvou hasiči.

na VI. ročník

v sobotu 16. června 2018 na hřišti ve Stvolové.
nebo basketbalový hráč a k pochopení pravidel vám stačí jen pár minut. Buďte si jisti, že
hrou v kubb zažijete vzrušující okamžiky s vašimi přáteli i soupeři!

zápisné: 200,- Kč / družstvo.
Hrát budeme na pěti kurtech současně, první tři nejlepší družstva obdrží poháry a věcné ceny.

vstupné dobrovolné

Účinkují:
MgA. Eliška Weissová – mezzosoprán
MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. – klavír
MUDr. Hana Kratochvílová – klavír

v pátek 15. června 2018
v 16 hodin

do Městského kulturního střediska
v Letovicích

VÁŽNÉ HUDBY

KONCERT

Srdečně Vás zveme na

Zábavné odpoledne
spojené s oslavou Dne otců
pro děti i dospělé
v neděli 17. 6. 2018 od 14.00 do 17.00 hodin (pouze za příznivého počasí)
na zahradě Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvkové organizace
Program:
ukázka canisterapie a lamaterapie
skákací hrad pro děti (ELIM)
bodyzorbing
výhled na Letovice z horkovzdušného balónu
Face Painting
živá hudba
palačinky
malé občerstvení zdarma
Těšíme se na viděnou

Společnost Atomo Projekt s.r.o. přijme:
OBCHODNĚ-TECHNICKÉHO MANAŽERA
Náplň práce:
- Komunikace se zákazníky
- Akvizice nových zákazníků a péče o stávající zákazníky
- Organizace obchodu
OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
Náplň práce:
- Komunikace se zákazníky
- Akvizice nových zákazníků
OPERÁTORY VÝROBY
Náplň práce:
- Obsluha výr. zařízení (zaučíme)
- Manipulace s díly, balení dílů
Nabízíme:
- Zajímavé a motivující ohodnocení
- Benefity (dotované stravování, u vybraných pozic služební automobil…)
Bližší informace na www.atomo.cz – volná místa
ATOMO PROJEKT s.r.o., Bořitov 326, 679 21 Černá Hora
Kontakt: paní Monika Nárožná, tel.: 775 564 997, narozna@atomo.cz

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
2. 6.

MUDr. Kupková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

3. 6.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

516 453 997

9. 6.

MUDr. Láníková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456

10. 6.

MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

16. 6.

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

17. 6.

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

23. 6.

MUDr. Stojanov

Blansko, B. Němcové 1222/15

605 184 479

24. 6.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

30. 6.

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

Mimo výše uvedenou dobu je služba stomatologické LSPP zajištěna v Úrazové nemocnici Brno,
Ponávka 6, tel.: 545 538 111.
Všední dny: od 18.00 do 24.00 hodin
Volné dny: od 8.00 do 20.00 hodin

Služby lékařů
1. 6.
8. 6.
15. 6.
22. 6.
29. 6.

MUDr. Kratochvílová
MUDr. Striová
MUDr. Šafránek
MUDr. Přichystalová
MUDr. Hniličková

Nepřítomnost
MUDr. Hniličková
18. – 20. 6.
9. – 20. 7.

Zastupuje
MUDr. Janováčová Petra
Boskovice
MUDr. Janováčová Petra
Boskovice

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

Petr Švancara

Bezdrátový internet

svatební fotografie, fotoslužby

(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

KAREL ŠTESL
Kochov 1, LETOVICE
• OPRAVY PODVOZKŮ AUTOMOBILŮ
• OPRAVY KAROSERIÍ
• NÁTĚRY – NÁSTŘIKY PODVOZKŮ,
PODBĚHŮ, DUTIN

Tel.: 723 290 761

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

OPRAVY

TOMÁŠ PANČÍK

rodinných šicích strojů

SERVIS A OPRAVA
PLYNOVÝCH KOTLŮ

tel.: 723 307 810
Milan Lepka, Nýrov č. 76

Na Vyhlídce 11, Letovice

pancik@servis-pancik.cz • www.servis-pancik.cz

mobil: 724 192 624

Koupíme

Sečení a mulčování trávy

rodinný dům se zahradou, opravy nevadí

tel.: 608 065 337

tel.: 735 047 955

Hledám
ke koupi byt v Letovicích
tel.: 735 091 541

Nabízím
kurzy nebo hodiny konverzace
od rodilého mluvčího ve francouzském jazyce.
Odile Velomana, tel.: 777 295 461
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Tisk DTP centrum, v.o.s. SVITAVY • www.dtpcentrum.cz

Závod děti: 8.00 - 11.30 hodin

