červen 2019

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci dubnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Paděra Pavel
Plšková Bohumila
Hlaváček Miloš
Štěrba Jan
Illová Stanislava
Zárychtová Marie
Hrušková Libuše
Janík Jiří
Bohatec Jiří
Fojtová Marie

Havránek Josef
Volšan Jaroslav
Janíková Olga
Štěrbová Erika
Kincová Marie
Ochrana Zdeněk
Dvorský Jiří
Chloupek Jaroslav
Němec Jan
Hladilová Drahomíra

Komárková Dobromila
Němečková Ladislava
Švec František
Ille Bořivoj
Podivínský Eduard
Budínská Jiřina
Culík Michal
Sychrová Anna
Dřevová Lydie
Hladký Miloslav

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Jeřábek Vladimír, Brněnská, ve věku 72 let
Sedláček Petr, J. Haška, ve věku 69 let
Štěrbová Anna, Na Kopečku, ve věku 81 let
Dračková Naděžda, Českobratrská, ve věku 86 let
Lebišová Illona, Družstevní, ve věku 76 let
Síla Jiří, Bezručova, ve věku 73 let
Čest jejich památce!

VZPOMÍNKA
Dne 22. června 2019,
by oslavila své 75. narozeniny paní Jana Novotná ze Třebětína.
Stále vzpomíná
rodina Martinková a Novotná

Vážení spoluobčané,
v měsíci květnu byl radou města vybrán na post ředitele MKS pan Mgr. Tomáš
Pléha. Pan ředitel se funkce ujme 1. června a já mu přeji, aby se mu podařilo
v této nelehké roli obstát. Mohli jste taktéž zaznamenat opravy koupaliště a chci
všechny ujistit, že letos, pokud počasí dovolí, bude otevřeno již od 15. června.
Nicméně koupaliště je v zoufalém stavu a jeho celková rekonstrukce, včetně
zázemí, je nutností. Bavíme se tu o investici řádově za desítky milionů, na kterou zatím není žádný dotační titul.
Jako velmi podstatnou vidím další věc. Rada podpořila výkup pozemků bývalého areálu Bytexu. Celá tato oblast patří k náměstí a její současný stav je velmi neutěšený. V současné
době je dokonce vypsán dotační titul, na který lze získat dotaci do výše několika desítek milionů korun,
za předpokladu výstavby veřejně prospěšných zařízení, jako je například kulturní zařízení atd. Myslím si,
že si město zaslouží zkulturnit toto místo a dávalo by to i celou řadu možností, například pro parkování.

Podařilo se dojednat spoustu výkupů pozemků potřebných pro výstavbu cyklostezky přes Zboněk,
nicméně ne všechny. V aktivitě výkupů budeme pokračovat.
V současné době jsme zadali zpracování projektových dokumentací a studií na výstavbu parkoviště
na Novém Městě, na rekonstrukci střední části náměstí, opravu ulic Mánesova a Nerudova, celkovou
rekonstrukci sportovní haly, na vybudování chodníku a prostoru pro zastavení aut na vyložení žáků
u základní školy.
Je jasné, že realizace těchto věcí se neobejde bez úvěru. Nabídka od banky přišla velmi zajímavá
a to taková, že se dostáváme na úrok 6M PRIBOR + 0,028 procenta. Zdůrazňuji pouze 0,028 procenta.
Navíc jsme do podmínek dali, že nemusíme dočerpat celkovou výši úvěru, můžeme předčasně splatit,
a to vše bez poplatků a sankcí. Lepší podmínky si už neumím představit. Navíc je potřeba zdůraznit, že
končí jedno období evropských dotací v roce 2021, a je otázkou, jestli bude i nadále tolik dotačních titulů. Prostě peníze mají i jakousi časovou hodnotu. Všichni víme, kolik stály věci před deseti lety, kolik
před dvaceti lety. Za těchto podmínek se úvěr vždy vyplatí a navíc městu bude v roce 2020 končit splácení úvěru s roční splátkou 2,5 milionu. Když si uvědomíte, že město zároveň splácelo ještě úvěr na
bytovou výstavbu a na odkup parku dohromady za cca 4 mil. korun ročně, tak se opravdu není čeho
bát a je vidět, že i bývalé vedení si bylo vědomo nutnosti úvěrů.
Na závěr bych vás rád pozval na projížďku historických vlakem 1. června, kdy se dá jet do Svitav a do
České Třebové, kde bude zajímavý program. Lístky si budete moci zakoupit přímo na nádraží. Zároveň
bude na vlakovém nádraží výstava historických kol, na náměstí skákací hrad a bude ještě i program na
zámku.
S přáním hezkého dne
Petr Novotný, starosta města

Starosta města svolává
na středu 12. června 2019 v 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 14. března do 12. června 2019
Úvěr města
Vstup města Letovice do dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná
Dispozice s majetkem města
Závěrečný účet hospodaření města Letovice, účetní závěrka za rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu města Letovice pro roky 2019 – 2023
Hospodaření příspěvkových organizací města Letovice
Hospodaření města Letovice za I. – IV. 2019
Zpráva o uplatňování územního plánu města Letovice za období 09/2015 – 09/2019
Různé
Diskuse
Závěr
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 15. 5. 2019 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Závěrečný účet města včetně hospodaření města za rok 2018
4. Hospodaření města za I. – III. 2019
5. Dispozice s majetkem města
6. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
7. Program zasedání zastupitelstva města dne 12. 6. 2019
8. Průběžná zpráva o realizaci projektů a investičních akcí města
9. Informace o činnosti Mikroregionu Letovicko
10. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
11. 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

Upozornění
Městský úřad Letovice upozorňuje občany, že dne 30. 6. 2019 uplyne lhůta pro zaplacení místního poplatku za komunální odpad za rok 2019 (550,– Kč) a místního poplatku ze psů.
Finanční odbor

Vycházka s radními č. 4/2019
1x ročně navštívíme každou ulici ve městě a společně s vámi, přímo v terénu, budeme hledat případné podněty či návrhy zlepšení, které poslouží jako podklad pro následná řešení nebo v případě náročnějších návrhů pro dlouhodobější plány.
Kdy: sobota 15. 6. 2019 v době od 14.00 do cca 17.00 hodin
Kde: sraz pod schody do fortny u kostela sv. Prokopa
Trasa ulic: Pod Kostelem, Bártova, Nová, Pod Klášterem, Albína Krejčího, Družstevní, Průchodní

...a pokračujeme vycházkou č. 5/2019
Kdy: sobota 22. 6. 2019 v době od 14.00 do cca 17.00 hodin
Kde: sraz na parkovišti před zámkem
Trasa ulic: Zámek, Komenského, Bezručova, Nerudova, Mánesova, Jiráskova, J. Haška, Zámecká,
V Chaloupkách
Akce se konají pouze za příznivého počasí. Pokud dorazí déšť s hromy a blesky, tak akci přesuneme
na náhradní termín, o kterém vám dáme včas vědět.
Těšíme se na setkání s vámi.
Daniela Ottová, Mgr. František Boček

Bývalé komunitní kompostiště – Červený vrch
Odbor výstavby a životního prostředí informuje občany, že plocha bývalého komunitního kompostiště za Červeným vrchem při cestě na Babolky, Novičí a Chlum prochází rekultivací a již nebude sloužit
k ukládání jakýchkoliv odpadů. Tato plocha v majetku města Letovice byla využívána k odkládání tzv.
bio odpadů, především tedy trávy, listí, větví a dalších přírodních materiálů ze zahrad a sadů, které se
zde přirozenými principy měnily v kompost. Našli se bohužel také nepoctiví lidé, kteří zde, skryti před
zraky veřejnosti, odkládali, co neměli, a tak zde můžeme nyní najít suť, sklo, plasty aj. Bio odpad můžete i nadále odkládat do k tomu určených speciálních nádob nebo na Sběrný dvůr Červený vrch.

Vysoká nebo nízká tráva?
Na jaře, tak jako každý rok, tráva díky vláze rychle poskočí a na mnoha místech tak přeroste pro
někoho akceptovatelné rozměry. V centrech měst, na frekventovaných místech a sídlištích je potom
snaha trávu sekat na velmi malou výšku. Je to pohodlná varianta – odpadky jsou lépe vidět, snáze se
uklízí, jednotná výška je vizuálně příjemná, v trávě se dobře chodí dětem i domácím mazlíčkům, žádný otravný hmyz.
Na druhou stranu se takovýmto sečením ochuzujeme o celou řadu pozitivních vlivů. S postupujícím létem je sucho stále více markantní a změna klimatu s výraznými výkyvy počasí je zcela zřejmá.
Zeleň ve městě, včetně vyšších travních porostů, ochlazuje vzduch a zpomaluje výpar z betonem ohraničených ploch. Každému je v parném létě jistě příjemnější pobyt na rozkvetlé louce než na rozpálené
ulici.
Delší tráva také skýtá úkryt pro mnohé užitečné tvory, kteří ve sterilním prostředí měst nemají jiná
útočiště. Celá řada opylovačů, bez kterých si život na Zemi nelze představit, obývá právě plochy s vyšší
ale pravidelně kosenou trávou, stejně tak drobní hlodavci, ještěrky a ptáci. S úbytkem míst pro život
hmyzu velmi souvisí úbytek již zmíněného ptactva, které se nemá čím živit a mizí tak v lepších případech na okrajích měst a lesů.
Proto se i v Letovicích vybírají lokality, kde bude docházet k méně častému kosení. Zde dojde k výsevu speciálních směsí osiva s obsahem semen lučních květin ke zvýšení biodiverzity a zachování životního prostředí pro užitečné živočichy. Tyto plochy však budou jasně odděleny od obvyklých travních ploch s režimem častějšího kosení.

Nabídka dříví z lesů města Letovice
Město Letovice nabízí k prodeji dříví z vlastních lesů. Jedná se jak o prodej dříví již připraveného na
sortimenty, tak o samovýrobu v lesních porostech.
V současné chvíli je k dispozici dříví „měkké“, a to
především smrkové. Pravidla pro prodej dříví formou samovýroby včetně mapy aktuálních porostů
najdete na webových stránkách města nebo na Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Letovice.
V případě zájmu kontaktujte pracovníka OVŽP
Václav Štěpánek, email: mu.stepanek@letovice.net,
mobil: 731 182 986
Bc. Václav Štěpánek, odbor OVŽP

Zaregistrujte se ZDARMA na: www.letovice.mobilnirozhlas.cz

Krizové informace
Informace z úřadu

Senioři
Kulturní a sportovní akce

Dopravní informace
Odstávky a poruchy

Vaše data jsou u nás v bezpečí - Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle zákona o ochraně osobních údajů (ZOOU) a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: Město Letovice, IČ 00280518, se sídlem Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, zpracovával moje osobní údaje
v rozsahu
- jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk
- telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha
za účelem
- využíváni služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a ZmapujTo.
- informováni o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejich partnerů;
na dobu 5 let.
Přes Mobilní rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo
pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.
Souhlasím s tím, že moje osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu
- provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je k datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato
společnost bude zpracovatelem osobních údajů, tedy bude mé osobní údaje pro správce osobních údajů používat.
- provozovatelům datových záloh a právním a ekonomickým poradcům správce nebo zpracovatele osobních údajů.
Pokud mi ještě nebylo 16 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji, že toto omezení je mi zmámo a nijak ho
neobcházím
Správce osobních údajů:
Město Letovice, IČ 00280518, se sídlem Masarykovo náměstí 210/19, Letovice
Kontaktní údaje správce:
Ludmila Veverková, telefon: +420 516 482 250, email: mu.veverkova@letovice.net
Účel zpracování osobních údajů:
využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas
Právní základ zpracování osobních údajů:
splnění povinnosti chránit osobní údaje podle ZOOU (do 24. 5. 2018) a podle GDPR (od 25. 5. 2018)
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas. Poskytnutí jakýchkoli údajů je
dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či plně funkční.
Informace správce osobních údajů:
OBECNÉ:
- Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu
- máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou
zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
- máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných
osobních údajů.
- máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
- máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
- můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci
- kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním
- máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů zpracovávají Vaše osobní údaje
neoprávněně či jinak porušují Vaše práva.
ZVLÁŠTNÍ:
- máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas
a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

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.

PŘIPRAVUJEME:

Komentovaná prohlídka zámku
Kunštát na Moravě „od půdy po sklepy“
Neděle 16. června 2019 v 15.00 hodin
Sraz v Kunštátě před zámkem,
doprava po vlastní ose
•

Promenádní koncerty a letní kina
se připravují
Informace budou na plakátovacích plochách,
webu MKS a ve zpravodaji
•

AHOJ, LÉTO!
Sobota 31. srpna 2019 od 14.00 hodin
Areál koupaliště Letovice
Program: ANNA K., Sabrage, Martin Kurc
a MK Band, Pavel Tomeš Stand Up Comedy,
pro děti Z pohádky do pohádky aj.
•
Přednáška – Moc a síla hypnózy
HYPNOTIZÉR – Jakub Kroulík
Pátek 11. října 2019 v 18.00 hodin
Vstupné: předprodej 180,– Kč / na místě 250,– Kč
Předprodej vstupenek od 15. 5. 2019
•
Koncert – Veselá trojka
Pátek 18. října 2019 v 18.00 hodin
Vstupné: 250,– Kč
Předprodej vstupenek od 8. 4. 2019
•
Vánoční koncert – Jakub Smolík s kapelou
Neděle 15. prosince 2019 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 350,– Kč / na místě 400,– Kč
Předprodej vstupenek od 23. 4. 2019

Filmové plakáty v Letovicích
12. dubna v podvečer proběhla v horním sále
MKS vernisáž výstavy Filmové plakáty. Celý vystavený soubor je výběrem ze sbírky nadšeného
příznivce filmu pana Karla Hodera staršího, který všechny materiály souvisící s kinematografií
shromažďuje už desítky let. Počátky vystaveného souboru sahají až do třicátých let 20. století,
část pochází ze 40. let a většina exponátů předvedla umění filmového plakátu z let šedesátých
a sedmdesátých s mírným přesahem do let osmdesátých. Tohle mladší období také patřilo
k vrcholům plakátové tvorby – jak poukázal Tomáš Marvan, vedoucí kina v Boskovicích. Tvrdé
čistky ve výtvarné sféře v pookupačním období
vyhnaly řady předních umělců do zdánlivě okrajových a méně dozorovaných sfér a ti zde paradoxně svým uměním z vývěsek a plotů oslovili
mnohem širší publikum než v galeriích. Vystaven
byl i nejznámější plakát pro film Něžná. Výstava
přilákala návštěvníky i ze značných dálek.
Antonín Štrof, kurátor Muzea města Letovice

KNIHOVNA
UPOZORNĚNÍ!
Ve středu 26. června 2019
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
•

Knihy vydané před třiceti lety
v roce 1989 – výstavka knih
•

MIX 19
Výstava fotografií pana Františka Opálky bude
přístupná v prostorách knihovny po celý červen.

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
•
Vyrábíme – kytičky v zahrádce
•
Výstavka knih „Čteme žlutě“
knihy se žlutou obálkou
•

5. a 7. 6.
Pasování prvňáčků na čtenáře
v knihovně pro děti během dopoledne
proběhnou besedy pro žáky 1. tříd ZŠ
Komenského, kde budou děti pasovány
na čtenáře a dostanou malé dárky.
•

1. 6. až 31. 8.
Výstavka výrobků dětí MŠ Třebětín
výstavka na téma „Skřítek“
v prostorách dětské knihovny
•

1. 2. až 30. 11. „Duhové čtení“
soutěž probíhá, stále se můžete do soutěže
zapojit. Přihlášky a informace v knihovně!

UPOZORNĚNÍ!
V pátek 28. června 2019
bude oddělení dětské knihovny
otevřeno 9.00 – 13.00!

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

®

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

16. ZÁŘÍ – 31. KVĚTNA
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 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.

110 let Katolického / kulturního domu
Spolkový život v závěru 19. století přinesl i v Letovicích vznik řady místních sdružení a spolků. Po
Sokolu sdružujícímu liberální část občanů vznikla i v r. 1896 Beseda katolických mužů a jinochů. Potřeba spolkových místností vyvrcholila snahou o stavbu vlastní budovy. Hnacím motorem těchto snah
byl tehdejší kaplan Jan Holba, kterému se podařilo zakoupit vhodný pozemek. Během 14 měsíců byla
budova dokončena a 18. července 1909 byla slavnostně otevřena. Postupně poskytovala prostory
i katolickým ženám a dívkám, Orlu, Omladině a Junáku, divadelnímu sdružení; v prostorách byla restaurace, jednatelství Reifeisenky, od r. 1935 kino... Politickému systému po válce katolicky smýšlející
občané nebyli vhod a v r. 1952 byla Beseda zrušena, budova vyvlastněna a postupně využívána jako
kulturní dům a následně jako Sdružený klub pracujících. Až v r. 1993, po vyjasnění majetkových vztahů, se stala sídlem městského kulturního střediska. Budova byla velmi necitlivě upravována v r. 1960;
utrpěl i její původně secesní vzhled a z důstojné dominanty města se stala nezajímavá šedivá budova.
Ovšem vznik budovy vyžadoval i jeho připomenutí a jednou z akcí byla soutěž Co ty lípy všechno
ví?, které se zúčastnili soutěžící od předškolního po důchodový věk v literární a výtvarné oblasti. Ve
dnech 10. a 11. května pak v rámci akce Den otevřených dveří MKS v součinnosti s obnovenou Besedou byly přístupny všechny prostory budovy s možností výkladu její historie, s přednáškou o zajímavých kapitolách z historie města (dr. B. Kovářová, ředitelka archivu v Blansku), s možností účasti v tvořivé výtvarné dílně, poutavá byla zkouška vystoupení mladých mažoretek a v podvečer vernisáž výstavy soutěžních prací soutěže Co ty lípy všechno ví? s vyhlášením výsledků, projekce dokladů z historie Besedy a budovy a vystoupení Carpe diem. Před budovou zvala k návštěvě produkce hudebního
tria. Následný den mimo průběžné prohlídky budovy, činnost výtvarné dílny a návštěvy otevřené výstavy zaujalo vystoupení mažoretek a v podvečer koncert Základní umělecké školy v Letovicích se sdružením Cantamus, Plavčíci a s komorním smyčcovým souborem. Následující neděli 12. května bylo výročí připomenuto při dopolední mši v kostele sv. Prokopa a v podvečer slavnostním varhanním koncertem tamtéž.
Oslavy měly klidného vzpomínkového ducha a jako příjemným provázáním minula a současna působila i návštěva paní Holbové z Brna, blízké příbuzné Jana Holby. Obnažené ledví budovy ovšem také
připomnělo stáří budovy a nutnost její rekonstrukce.
Antonín Štrof, kurátor Muzea města Letovic

Poděkování sponzorům soutěže Co ty lípy všechno ví?
Ke 110. výročí Katolického domu, nyní Kulturního domu Letovice, ve dnech 10. – 12. 5. 2019 proběhly Dny otevřených dveří. Součástí Dnů otevřených dveří byla soutěž Co ty lípy všechno ví? Dovolte mi prosím, abych za MKS Letovice poděkovala sponzorům odměn pro soutěžící. Děkujeme níže
uvedeným firmám za věcné dary a spolupráci, vážíme si Vaší laskavosti a vstřícnosti. Jedná se o tyto
firmy:
Albatros Media Praha, a. s., Kamenoprůmysl Komárek s. r. o. Letovice, Keramika Letovice s. r. o.,
Delikas Cukrárna Letovice, Tiskárna Letovice – p. Bělehrádek, firma DOPAZ Letovice, s. r. o., Správa
jeskyní Moravského krasu Blansko, Jednota, spotřební družstvo Boskovice.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

PŘEHLED ČERVNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

31. 5. – 1. 6.

1.
2.
7.

Knihovna pod stanem – akce pro děti s přespáním v Kladorubech
pátek od 16.00 hodin, sobota od 15.00 hodin, kladoruby.ov@seznam.cz

ZUŠ OPEN, celostátní happening, tel.: 516 474 203, 777 674 203, www.zusletovice.cz
Oslavy 170. výročí železnice Brno – Česká Třebová
historická jízda vlaku s parní lokomotivou 423.009 Líza, www.svitavy.cz
10.00 hodin / Den dětí s Palečkem na zámku
MC Veselý Paleček Letovice, mc.palecek.letovice@gmail.com
14.00 hodin / Dětský den, výletiště Jasinov, Obec Jasinov, www.obecjasinov.estranky.cz
14.00 a 15.00 hodin / Prohlídky historické barokní lékárny
Nemocnice Letovice, prohlídku je nutno rezervovat předem na tel.: 739 396 538, TIC Letovice
8.00 – 12.00 hodin / Zámecká burza
zámek Letovice, tel.: 728 880 298, www.zamekletovice.cz
19.00 hodin / Posezení s živou hudbou na hotelu Dermot
zahraje René z moštárny, akce se koná za každého počasí, www.dermot.cz
10.00 hodin / 3. zastavení – období rekonstrukce zámku Letovice (2010 – 12)
zámek Letovice, tel.: 602 528 912, 516 454 533, www.zamekletovice.cz,
www.zameckarestauraceletovice.webnode.cz
20.00 hodin / Taneční zábava – Arcus, areál SDH Letovice, www.sdhletovice.cz

8.
S rafty na Moravu
8.– 9. Letokruh Letovice, tel.: 731 481 033, www.svcletovice.cz
17.19 hodin / Rozlité kakao – divadlo v podání Vrabčáků ZUŠ Letovice + LDO Smíšci a Kaktus
11. kulturním dům Letovice, ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203, 777 674 203, www.zusletovice.cz
18.00 hodin / Slavnostní koncert k životnímu jubileu Miloslava Krejsy
14. kulturní dům Letovice, ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203, 777 674 203, www.zusletovice.cz
15.
16.
19.
22.
23.

14.00 hodin / Otevření místní knihovny ve Zboňku, www.letovice.net/mistni-casti/zbonek
14.30 hodin / Setkání Baboleckých jubilantů
Babolky, osadní výbor a Spolek pro obnovu tradic v Babolkách
18.00 hodin / RockŠpíl – 9. ročník, areál hasičské zbrojnice Letovice
Putovní pohár, jezdecká soutěž v Cetkovicích
Letokruh Letovice, tel.: 731 481 033, www.svcletovice.cz
15.00 hodin / Historická exkurze – zámek Kunštát
komentovaná prohlídka zámku s návštěvou běžně nepřístupných prostor, sraz před zámkem,
doprava vlastní, Kunštát zámek, Muzeum města Letovice, www.mks-letovice.cz/historie
16.00 hodin / Přehlídka tanečního oddělení (paní uč. Monika Ošlejšková), jízdárna zámku
v Letovicích, ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203, 777 674 203, www.zusletovice.cz
15.00 hodin / BiGy Fest
zámek Letovice, www.bigyfestletovice.cz
9.30 hodin / Slavnost 50 let vysvěcení kaple sv. Jana Křtitele
mše svatá a kulturní program u KD v Jasinově. Obec Jasinov, www.obecjasinov.estranky.cz
16.00 hodin / Promenádní koncert VDO Letovice na Masarykově náměstí v Letovicích
ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203, 777 674 203, www.zusletovice.cz

Pobyt žáků z Kirchlintelnu v Letovicích
Pobyt žáků z partnerského města Kirchlintelnu v Letovicích se
uskutečňuje jako součást projektu žákovských výměnných pobytů
již šestnáctý rok. Tak dlouho také trvá partnerství Základní školy v LeLETOVICE tovicích a školy v Kirchlintelnu.
Návštěva hostů z Kirchlintelnu se konala od 2. do 10. května 2019. Stejně jako vždy, i tentokrát byli
němečtí žáci ubytováni v rodinách. Součástí programu byly aktivity ve škole, a to jak účast ve vyučovacích hodinách, tak speciální společné hodiny zaměřené na vzájemné poznávání a odbourávání jazykových bariér. Ve škole se také uskutečnil umělecký workshop, kdy žáci měli možnost vyzkoušet si
malování na tašky a trička. Tato aktivita byla velmi úspěšná. Oblíbené jsou též celodenní výlety – v tomto roce se uskutečnily hned tři – prvním byl výlet do Moravského krasu, kde jsme navštívili Sloupsko-šošůvské jeskyně, poté jsme se vydali pěšky k propasti Macocha a nakonec lanovkou a vláčkem ke
Skalnímu mlýnu. Další celodenní výlet byl také do Moravského krasu, tentokrát za jiným účelem, a to
do lanového centra Velká dohoda, kde si mohli žáci vyzkoušet svou sportovní zdatnost a překonávat
strach z výšek. Třetí celodenní výlet byl do Prahy, kde jsme vyjeli lanovkou na Petřín a poté pěšky absolvovali trasu Pražský hrad – Malá Strana – Karlův most – Staroměstské náměstí – Václavské náměstí.
Osm dní uběhlo jako voda a brzy nastal čas loučení. Není to však na dlouho, neboť už v září žáci naší
školy pojedou na žákovský výměnný pobyt do Kirchlintelnu.
Tato akce se uskutečňuje za významné finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti
a také Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí. Velké poděkování patří ale také
rodinám, které poskytly ubytování (a péči) německým žákům.
Text a foto: Mgr. Martina Tenorová

Návštěva Bruselu a Evropského parlamentu
očima žáků ZŠ Letovice
LETOVICE

Jak to vidí Daniela Sičová, 9. C

V úterý 2. 4. 2019 v brzkých ranních hodinách jsme se vydali do Prahy, kde na nás čekal autobus,
který nás dopravil do Bruselu. Do Bruselu jsme se dostali kolem 10. hodiny večer, kde nás uvítal pan
europoslanec Jiří Pospíšil. Ve středu jsme si prohlédli Brusel a navštívili náměstí Grand-Place, čůrajícího chlapečka a viděli i nádherný Královský palác. Poté nás autobus zavezl do městečka Bruggy. Zde
jsme viděli mnoho krásných míst. Tohle město je velmi krásné a rozmanité. Protéká jím spletitá síť
vodních kanálů, a proto se Bruggám přezdívá Benátky severu. Ve čtvrtek jsme si prohlédli Dům evropských dějin a Parlamentarium. Po prohlídce nás čekala beseda s panem Pospíšilem. Vysvětlil nám například, jak funguje Evropský parlament a jaké pravomoci má. Ukázal nám také jednací sál parlamentu. Následovala chutná večeře v italské restauraci, které se pan Pospíšil zúčastnil také. Po večeři nás čekala dlouhá cesta autobusem zpátky domů. Celý výlet se velmi vydařil a všem se nám velice líbil.

Jak to vidí Zdenka Marková, 9. C
Ve středu 3. 4. 2019 jsme si udělali prohlídku Bruselu, hlavního města Belgie. Jednou z nejznámějších památek a zároveň symbolem Bruselu je tzv. Manneken Pis (soška čůrajícího chlapečka). Viděli jsme i tzv. Jaenneke Pis (čůrající holčičku), která už ovšem není tak známá. Historickým jádrem
města je náměstí Grand-Place, které je považováno za jedno z nejkrásnějších náměstí na světě.
Prošli jsme se také bruselským parkem, vedle kterého je Královský palác.

Jak to vidí Martin a Adéla Navrátilovi, 9. A
Ve čtvrtek 4. 4. 2019 jsme měli tu skvělou možnost a zúčastnili jsme se návštěvy Evropského
parlamentu (EP) v Bruselu. Je to obrovský komplex moderních budov umístěných v Leopoldově parku se spoustou zahrad a s několika připomínkami evropské minulosti, jako např. kus Berlínské zdi.
Významné budovy zde mají názvy po historických osobnostech, které se podílely na budování společné mírové a technicky vyspělé Evropy. Např. hlavní jednací sál Hemicycle je pojmenován po ministru
zahraničních věcí a předsedy vlády Belgie Paulu-Henriku Spaakovi, který se zasadil o založení Beneluxu. Je považován za jednoho ze zakladatelů Evropské Unie (EU). Vypracoval smlouvy, které obsahovaly výchozí ustanovení o založení EU.
Navštívili jsme muzeum o historii EU – Dům evropských dějin. Zde jsme nejprve museli projít detektorem kovu, poté jsme si věci nechali ve skřínkách a pokračovali jsme. V další místnosti nám dali
sluchátka a tablet, kde jsme si, pro lepší pochopení, mohli zvolit český jazyk. Tablet nám ukazoval různé obrázky z historie Evropy a ve sluchátkách nám k tomu vždy něco řekli. Muzeum mělo 4 patra.
Každé patro představovalo jiné historické období. Informace začínaly utvářením Evropy a mapováním Evropy.
Další poschodí zachycovalo politické a sociální změny při vývoji společné Evropy (např. Velkou
francouzskou revoluci 1789) spolu s technickým rozvojem až do počátku 20. století.
Třetí poschodí prezentovalo opět zásadní milníky existence společné Evropy během světových
válek, přes studenou válku, demokracii a totalitu, až po současnost.
V posledním patře jsme se seznámili s obnovou spojení Evropy. Díky tomu jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o vzniku EU. Prohlídka trvala asi hodinu a půl.

Dalším naším cílem byla návštěva Parlamentaria. Prošli jsme kolem zahrad parku krále Leopolda
a dorazili jsme k budově Williho Branda (byl čtvrtým kancléřem poválečného Německa), kde je Parlamentarium umístěno. Je to velmi krásná, působivá a moderní budova, kde nás seznámili s evropskou
demokracií, politikou a parlamentem pomocí multimediální techniky. Byla tam možnost zahrát si hru
s politickou tematikou. Na interaktivní zdi jsme si prohlédli fotografie všech poslanců v Evropském parlamentu. Zde jsme se dozvěděli zásadní informace, jako například, že EP má 751 poslanců z 24 zemí,
že EP v Bruselu je jedním ze sedmi orgánů EU, že poslanci se volí každých pět let atd...
Jakmile jsme si všechno osahali a prozkoumali, naše cesta vedla dál do jednacího sálu Hemicycle.
Těšili jsme se, že se nám podaří účastnit se nějakého zasedání. Uvnitř byly opět všechny vlajky států
EU a brožury v jejich jazycích. Odložili jsme si svoje věci a pokračovali. Tady jsme opravdu cítili atmosféru parlamentu. Přišli jsme do takové menší místnosti, kde bylo mnoho židlí. Sedli jsme si a poslouchali jednoho úředníka, který mluvil o politice, o utváření společné Evropy. Bylo to zajímavé, i když
jsme některým věcem úplně nerozuměli. Následně přišel europoslanec za ČR JUDr. Jiří Pospíšil. Hovořil s námi o tom, jak funguje EU, jak pracuje a o co se snaží. Když již neměl nikdo z nás další otázku, šli
jsme s ním do jednacího sálu Evropského parlamentu. Byla to obrovská místnost plná stolů a židlí.
Vzadu uprostřed byla vlajka Evropské unie a okolo ní byly vlajky, které patřily do EU. Vpravo a vlevo
nahoře byly malé kabinky. Každá kabinka patřila jinému státu EU, kde při plenárních zasedáních jsou
přítomni překladatelé. Bohužel jsme měli smůlu a zrovna žádné zasedání neprobíhalo.
Bylo to jedním slovem úžasné. Ne, nedá se použít jen jedno slovo, protože to bylo nezapomenutelné a my všichni věříme, že se sem ještě alespoň jednou podíváme.
Poděkování patří panu starostovi Novotnému, který nám zprostředkoval pozvání pana europoslance, a také panu řediteli Šosovi, který tuto akci podpořil.
Foto: Martina Zouharová

Den Země 2019
Školní přírodní zahrada MŠ Komenského od svého vzniku před pěti lety prošla
mnoha úpravami, a jak vás příležitostně informujeme, mnohé z nich byly vykonány ve spolupráci
s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání – a další z nadšené iniciativy rodičů. Je
nám potěšením a současně závazkem, že zahrada inspiruje k dobrovolnictví a komunitnímu setkávání
v daleko větší míře, než jsme plánovali a očekávali. Ve středu 17. 4. 2019 proběhla v areálu školní
přírodní zahrady taktéž popáté oslava ke Dni Země, na které s námi dlouhodobě spolupracují místní
školy a organizace.
DĚKUJEME:
- Nadaci města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí za finanční podporu materiálního
a technického zabezpečení akce
- Masarykově střední škole, jejím organizačně nadprůměrně zdatným pedagožkám a studentům,
kteří pracovali na stanovištích do posledního dechu a odjezdu posledního vlaku, kterým mířili na
prázdniny domů
- letovickým hasičům, kteří dokázali i na menším počtu borovic udělat pro děti velikou lanovou parádu
- paním vychovatelkám ze školní družiny, které věrně spolupracují, a my si jich za to velmi vážíme
- Ing. Jaroslavě Konůpkové, jejíž pečení perníčků lákalo božskou vůní a vynikající chutí a ke které se
rádi vraceli účastníci všech věkových kategorií
- klukům z Junáku, kteří pomáhali tvořit maxibubliny s maxitrpělivostí, která dodala klid a odvahu
i těm opravdu nejmenším
- zástupkyním Letokruhu, které měly jedno z nejkrásnějších stanovišť a nejkrásnějších výrobků
- lidem z ELIMU, kteří vnesli do akce nejen adrenalinovou aktivitu, ale především vlastní energii, s kterou důsledně hlídali bezpečnost všech zúčastněných (přejme jim i sobě, aby se Fabrika dostala do
jejich schopných rukou)
- paní Lence Adlerové ze Zdravé výživy Hokaido,
která vždy představí něco zajímavého z oblasti
zdravého stravování a současně na přímo na
místě dokáže, že to jde jednoduše
Text a foto: Mgr. Romana Korbářová

Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

Zítra půjdu do školy,
nemusím mít úkoly…
„Nejsem ještě řádným žákem, ale už jsem předškolákem.“ A každý správný předškolák má ve „velké“ škole sourozence nebo aspoň kamaráda a při procházkách kolem školy o nich vypráví a mává do
školních oken, kde tuší a někdy i vidí známé tváře. Jaké to v té škole asi je?
To během měsíce dubna mohla většina předškoláků z mateřské školy Komenského zjistit, protože
společně – ještě před zápisem – základní školu navštívili. Předškoláci ze Sluníček zamířili do 1. A, kde
je se svými prvňáčky přivítala paní učitelka Radka Vaculová. Ve třídě se předškoláci nejprve usadili na
židličky, které měli připraveny na koberci. Zpočátku si sluníčkové děti opatrně prohlížely výzdobu třídy a sledovaly paní učitelku Radku, která je ovšem vzápětí zapojila do činnosti, a všechny děti se díky
básničce doprovázené pohybem navzájem představily. Pak prvňáčci ukázali, jak jezdí s „autobusem“
a společně počítali, kolik cestujících „dojelo“ až k zastávce u stolu paní učitelky. Počítání vystřídalo zpívání u klavíru a po písničce si školáci odvedli děti ze školky do svých lavic, kde jim mezi sebou nachystali pracovní místo a společně vyráběli papírové včeličky. Školkové děti se nedaly zahanbit, naslouchaly instrukcím paní učitelky, pozorně po očku sledovaly staršího kamaráda v lavici a kreslily a stříhaly na jedničku. Vyučovací hodina utekla jako voda a předškoláci odcházeli ze školy nejen s vyrobenou včelkou, ale především viditelně natěšeni na začátek nového školního roku…
Děkujeme vedení základní školy a především paním učitelkám prvních tříd za ochotu nechat si
„narušit“ hodinu a ukázat předškolákům, na co se do školy mohou těšit.
Text a foto: Mgr. Romana Korbářová

MC Paleček

SVČ Letokruh p. o.
Akce na červen
SPORTOVNÍ VÍKEND
8. – 9. 6. (So, Ne) S RAFTY NA MORAVU
Budeme sjíždět na raftech řeku Moravu v úseku Postřelmov – Litovel. Vhodné pro děti bez rodičů, rodiny s dětmi, studenty i dospělé. Ubytování v kempu Vila Háj. Nutno mít s sebou vlastní stan, spacák
a karimatku.
Cena: 940,– Kč (v ceně je doprava, raft, polopenze, ubytování v kempu, pojištění, vodácký instruktor,
zdravotní a pedagogický dohled).
Odjezd: v sobotu 8. 6. 2019 v 7.30 hodin autobusem od Letokruhu
Příjezd: v neděli 9. 6. 2019 v 17 hodin k Letokruhu.

VÝTVARNÉ DÍLNY
14. 6. (Pá) TOP CREATIVE
Budeme pracovat s keramickou hlínou (vhodné i pro začátečníky)
a tisknout na textil (tašky, trička).
Kde: ateliér Letokruhu, od 17.00 do 20.00 (21.00) hodin
Akce pro všechny, kteří si chtějí odpočinout od každodenních starostí a věnovat trochu času i sobě.
Cena: 150,– Kč. Vedoucí: Eva Borkovcová

4. a 18. 6. (Út) PÍTKO PRO PTÁČKY
Keramická dílna pro studenty a dospělé.
Výroba jednoduchého keramického pítka pro ptáčky do vaší
zahrady. Jednoduché pítko ve tvaru mělké mísy, ale s nepřebernými možnostmi designového zpracování.
Dílna je rozdělena do dvou částí:
4. 6. – modelování z hlíny
18. 6. – zdobení vypáleného výrobku
(patinování, glazování, sklíčka,…)
Kde: ateliér Letokruhu, vždy od 17.00 do 19.00 hodin
Cena: 250,– Kč (za obě dílny). Vedoucí: Hana Havlíčková
Na akce se můžete přihlašovat online na adrese www.svcletovice.cz nebo osobně na recepci v Letokruhu.
V rámci našeho zájmového kroužku – Jezdecký klub – pořádáme PUTOVNÍ POHÁR.
Závody jsou určeny pouze pro děti z kroužků, ale podívat se či podpořit závodníky může kdokoliv
Kdy: v neděli 16. 6. 2019 od 13.00 hodin
Kde: parkurové kolbiště Farmy CH v Cetkovicích
Disciplíny: Křížový parkur, skokový parkur, exhibice, jízda zručnosti

Léto s Letokruhem
Příměstské tábory 2019
Příměstské tábory v letech 2019 – 2021 se budou konat s podporou z Operačního programu Zaměstnanost (získali jsme grant 1 046 000 Kč). Díky této podpoře Vám můžeme nabízet příměstské tábory pro
děti za nižší cenu 680 Kč za jeden týden tábora (nedotovaná cena je 1 400 Kč za jeden týden tábora). Více
informace o přihlašování a táborech na našich webových stránkách www.svcletovice.cz.
1. – 5. 7. Sportuj s námi – Všeobecný sportovní – Tábor plný sportu, který si užijí všechny děti, které mají
chuť sportovat, bavit se a poznat něco nového. Zjistíme něco o zdravém životním stylu, přístupu fair-play,
zlepšíme své pohybové dovednosti a překonávání překážek. Vedoucí Milan Fiala.
8. – 12. 7. Ping-pong – Stolní tenis – Sportovní vyžití nejen u ping-pongových stolů. Zahrajeme si turnaj,
naučíme se pravidla stolního tenisu, zjistíme něco o jeho historii. Vylepšíme naši úderovou techniku a procvičíme všechny herní styly. Vedoucí Kristýna Striová.
15. – 19. 7. Let´s Dance – Taneční – Street dance, Disco dance, House dance, Lockin, Zumba atd. Akrobatické, jógové cviky, gymnastická průprava, tvorba choreografie. Improvizační hry, pohybové hry, taneční
kroky a sestavy. Vedoucí Šárka Dvořáčková.
22. – 26. 7. Inline akademie – Inline bruslení – Ovládnutí jízdy na kolečkových bruslích, zdokonalování dovedností hravou zábavnou formou. Staň se INLINETALENTEM! Bruslařské desatero. Vedoucí David Lefler.
29. 7. – 2. 8. Královské putování – Předškolní – Vydejte se s námi do minulosti a prozkoumejme společně
zábavnou formou české dějiny. Čeká na nás spousta zábavy, tvoření, dramatické hry, prvky arteterapie
a rozvoj fantazie. Vedoucí Iva Dlapová.
29. 7. – 2. 8. Špunti na břehu II. – Rybářský – Užijeme si společné rybaření a pobyt u vody. Dozvíme se
spoustu nového nejen o rybách, ale i jejich zákonných mírách, dobách hájení či povinné výbavě při rybaření, o přírodě a o vodě jako takové. Pozveme mistra ČR v lovu na feeder a mistra Evropy v lovu na přívlač! Vedoucí Jakub Přibyl a Miroslav Buš.
5. – 9. 8. Na skok umělcem II. – Výtvarný – Hry a tvoření, návštěva galerie a zámku. Seznámení s různými výtvarnými technikami: ebru, frotáž, koláž, muchláž, kašírování, papírořez atd. Poznejme různá období dějin
umění, umělecká díla a tvůrce umění díky pohybovým a zážitkovým hrám. Vedoucí Veronika Bednářová.
12. – 16. 8. Škola kouzel – Kouzelnický – Navštivte svět čar a kouzel! Osvojení manipulace v kouzelnictví,
seznámení s historií a používáním speciálních kouzelnických rekvizit. Vyzkoušíme si vystoupení na veřejnosti a jak zlepšit své rétorické schopnosti. Staň se kouzelníkem! Vedoucí Lukáš Mistr.
12. – 16. 8. Starověké Řecko – Keramický – Týden tvoření v ateliéru i na zahradě Letokruhu. Různé techniky keramiky, kooperativní, pohybové hry, výlet do Rudky u Kunštátu i Muzea letovické keramiky. Výstava vlastních výrobků. Vedoucí Nikola Prchalová.
19. – 23. 8. Zvěrokruh s Májou a Dančou – Zoologický – Máte jedinečnou možnost naučit se pečovat
o zvířata a ošetřovat je. Čekají nás zábavné soutěživé hry a poznávací výlety za koňmi, včelami, kravami,
holuby a hady a možná i nová obyvatelka Letokruhu želva Žofka. Vedoucí Marie Fialová a Daniela Mášová.
19. – 23. 8. Fotbalové soustředění – Kopaná – Soustřeďme se na fotbal a s fotbalem! Zdokonalme se při
nejoblíbenější sportovní hře na světě. Naučme se různé herní techniky a situace a hrát fair-play! Vedoucí
Alois Pelíšek.
26. – 30. 8. Bav se s Letokruhem – Všeobecný – Tábor je zaměřený na zábavné tvořivé společenské i sportovní hry s celotáborovou hrou: „Cestování mezi kontinenty s Arnoštkem“. Vyrazíme na výlet do zábavného parku, na túru a zahrajeme si i divadlo. Vedoucí Marie Fialová a Daniela Mášová.
26. – 30. 8. Workout summer – Workout – Přijď si vytvořit svůj vlastní tréninkový plán pro posilování
s vlastní vahou těla (street workout) a naučit se správnou techniku cviků, rozpoznat a vyřešit svalové
dysbalance a motivovat se k lepšímu a zdravějšímu životnímu stylu a stravování. Nebude chybět ani společný výlet, celotáborová hra a další odpočinkové kolektivní hry. Vedoucí Aleš Kubík.

Pobytové tábory 2019
Jezdecký tábor na farmě v Cetkovicích (pro děti od 6 do 15 let všech pokročilostí, cena 4 300 Kč),
termín: 30. 6. – 5. 7. 2019. Vyjížďky do lesa, výcvik v anglickém stylu 2× denně 1 hodinu, hry, soutěže,
koupání, táborák, péče o koně. Vedoucí David Lefler.
Jezdecké soustředění na farmě v Cetkovicích (pro zájemce od 10 do 26 let všech pokročilostí, cena
4 990 Kč), termín: 14. – 19. 7. 2019. Splň si svůj sen mít svého koně, užij si s ním spoustu radostí a péče,
plavení a 2× denně výcvik v anglickém stylu. Vedoucí David Lefler.
Tour de France – stanový tábor u Šebetova (pro děti školního věku, cena 2 650 Kč), termín: 3. – 10. 8.
2019. Krásné prostředí říčky Bělé, týden inspirovaný slavným cyklistickým závodem, plno her, soutěží,
dobrodružství. Vedoucí Ivona Kubíková. POZOR, POZOR! I když je téma cyklistické, je to tábor bez kol!
Jedná se o klasický stanový tábor.
Cesta na Říp aneb Co všechno mohlo potkat praotce Čecha (Heřmanov na Vysočině, fara Pod Svatou
horou, pro děti od 6 let, cena 3 150 Kč), termín: 17. – 23. 8. 2019. Vydejme se po stopách praotce Čecha
a jeho následovníků! Zažijeme spoustu her a zábavy na motivy pověstí a příběhů z dob našich předků,
koupání, táboráky, výlety a různá dobrodružství. Vedoucí Petra Pernicová.
Přihlašování online na webových stránkách Letokruhu v aplikaci „Můj Letokruh“ na tábory je již zahájeno, všechny mají omezenou kapacitu, neváhejte, přihlaste se!
Letokruh Letovice

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.
Od 12. října 2018 se scházíme přímo v centru města, na adrese Českobratrská 5.
(ELIM najdete kousek za Albertem, po cestě k Penny – zelený nepřehlédnutelný starší dům.)
Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a soutěže. 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

Výtěžek z Barevného plesu jde na pomůcky
pro Nemocnici Letovice
Stejně jako loni i letošní Barevný ples nepřinesl jen zábavu, ale za utrženou částku byly pro Nemocnici Letovice zakoupeny terapeutické pomůcky. PaLetA už druhým rokem pořádá ples ve spolupráci
s nemocnicí, a tak je jen příznačné, že výtěžek akce zvýší kvalitu služeb, které zde pacientům nabízí.
Děkujeme vám všem, kteří jste na ples přišli a na tento účel přispěli.
Spolek PaLetA

Členky PaLety předaly nemocnici dar v prostorách historické lékárny

Spřízněni hlínou, z.s.
První akcí našeho spolku byl koncert a kytarový workshop Petera Luhy & Futurelove Sibanda. Koncert probíhal v komorní atmosféře a snad i to byl důvod, proč byli všichni diváci vtaženi do hudebního
děje, zpívali, tleskali a výborně se bavili.
Zatímco Petera jsme si měli možnost poslechnout již v loňském roce, Futurelove Sibanda byl u nás
(v naší republice) poprvé. Tolik energie, která z něj celou dobu akce vysloveně tryskala, je málokdy
k vidění. Když si k tomu připočteme vynikající zpěv doprovázený neméně výborným Peterem, nemohl koncert dopadnout jinak než dobře.
Všichni účastníci odcházeli s úsměvem na tváři a, doufejme, i potěšenou duší. Věříme, že se v příštím roce opět setkáme.
Touto cestou děkujeme hlavně umělcům, dobrovolníkům, kteří nám pomáhali s organizací a také
důležitým sponzorům, jmenovitě: městu Letovice, Nadaci města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí a Základní umělecké škole Letovice, v jejíchž prostorách se koncert konal.
Martina Brtnická

Trudná vzpomínka
Dne 24. června uplyne smutných čtyřiadvacet let od železničního neštěstí, kdy u obce Krouna na
Českomoravské vrchovině došlo k jedné z nejtragičtějších nehodových událostí v historii našich drah.
Mezi devatenácti oběťmi byla tehdy i mladá slečna Dana Šustrová z Letovic…
Jednoznačnou příčinou neštěstí bylo hrubé porušení dopravních předpisů vlakovou četou manipulačního vlaku při posunu ve stanici před velkým spádem v Čachnově. V každé stanici je staničním
řádem stanoveno, jakým způsobem, podle spádu, musí být dosaženo zajištění odstavených vozů na
dopravní koleji, aby nedošlo k jejich samovolnému pohybu.
V onu kritickou dobu toto ustanovení nebylo žel ze strany vlakové čety žádným způsobem dodrženo. Když jeden z posunovačů zjistil, že čtyři takto nedostatečně zajištěné čtyřnápravové plně naložené vozy dřevem se daly samovolně do pohybu, tak se je pokusil opakovaně zastavit položením zarážky pod jejich kola. Jenže tato vždy odskočila, a tak vozy poté již nekontrolovaně začaly ujíždět po spádu dvaceti promile směrem ke Krouně. Shodou okolností byl bohužel v této době již na cestě protijedoucí motorový osobní vlak ze sousední stanice Skuteč. Protože na širé trati nebylo žádné dopravní
stanoviště a ani v té době ještě neexistovalo přímé spojení se strojvedoucím, nebylo možno ho za
dané situace jakýmkoliv způsobem varovat před hrozící katastrofou. Poslední nadějí pak zůstávalo, že
těžké vozy ve velké rychlosti v některém z četných oblouků vykolejí. Nestalo se tak.
Po ujetí zhruba pěti kilometrů se srazily v krajně nepřehledném místě u zastávky Krouna s protijedoucím osobní vlakem. Následky byly tragické, na místě zahynulo devatenáct osob.
Jako memento se v místě tragédie nachází malý pomník se jmény a bydlišti všech zahynulých. I autor těchto řádků s přítelkyní zde nedávno zapálením svíčky a žehnáním se vyjádřili lítost nad zbytečně zmařenými životy nevinných obětí.
Jaroslav Hejl

Pálení čarodějnic
I přes počáteční nepřízeň počasí bylo 30. dubna 2019 ve
Lhotě rušno. Na již tradiční pálení čarodějnic dorazilo na 20 dětí
s rodiči. Ze začátku bylo deštivo a vál silný vítr, všichni nedočkavě čekali na zapálení ohně a opečení buřtíků. Počasí nám nakonec přálo, déšť ustal a vítr se utišil. Byl to večer plný pohody,
smíchu, dobré nálady, přesně tak, jak to má na takový čarodějnický svátek být.
Bc. Lucie Suráková, DiS.

Dodatek k výročí postavení Kulturního (Katolického) domu
Původně se různé kulturní a společenské akce konávaly v sále hostince „Na Nové“. Vzrůstu městečka to však již nestačilo. Letovický pan farář Holba se proto rozhodl postavit nynější dům ze svého
rodinného jmění a za velké podpory spořitelního domu, jehož byl spoluzakladatelem, stavbu financovat.
V roce 1924 pak byla přistavena Orlovna (dnešní horní sál), kde se ve dne cvičilo a večer hrálo KINO.
V roce 1945 – kdy prostory zabrala a zdevastovala Rudá armáda, bylo nutno dát opět vše do pořádku. Byli opět požádáni členové Katolické besedy, kteří přispěli částkou kolem šedesáti tisíc – seznam dárců je dosud k nahlédnutí.
Karel Hoder st.

Benefice pro Diakonii
V pátek 3. května 2019 byla v Galerii DOMINO Petra Prudkého a Zdeňka Hladila zahájena prodejní
výstava prací klientů Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE). Výstava, která se koná u příležitosti 30. výročí založení, má název Benefice pro Diakonii a veškerý výtěžek z prodeje a příspěvků návštěvníků bude sloužit k modernizaci kuchyně klientů tohoto zařízení. Pro tuto příležitost si letovická
Diakonie připravila pro veřejnost velikou a úžasnou akci. Diakonie pomáhá potřebným lidem s handicapem, poskytuje podporu a pomoc lidem s postižením tak, aby mohli mít co nejkvalitnější způsob
života navzdory svým postižením.
Za velké účasti se vernisáž nesla v příjemné atmosféře. K přítomným promluvila paní ředitelka Diakonie Brno Mgr. Lenka Svobodová a za letovickou Diakonii Bc. Lenka Elisová. Program doplnili písničkami Ivanka Voříšková a Michal Knödl. Všichni přítomní byli překvapeni vysokou úrovní a nápaditostí
vystavených výrobků, které byly tvořeny od srdce a s láskou a které si mohli zakoupit a odnést pro potěšení do svých domovů. Budeme rádi, když věnujete jakoukoliv částku, která pomůže klientům – lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním. S podporou nás všech budou mít klienti o něco
snadnější život. Pro ty, kteří doposud neměli možnost výstavu, kterou sponzorují majitelé Domina
zhlédnout, připomínám, že je otevřena do 27. června 2019 v době pondělí – pátek od 9 do 15 hodin
a v sobotu od 9 do 11 hodin.
Děkujeme všem příznivcům Diakonie, kteří se výstavy zúčastnili a kteří se chtějí přijít podívat, jsou
srdečně zváni.

Text: Karel Synek, foto: Petr Švancara

Letovický fotograf Josef Bednář
Uměleckým fotografem se člověk musí narodit. Nepotřebuje ani tak supermoderní
technické vybavení, jako vrozený talent, výtvarný cit a schopnost vidět krásu i tam, kde
ji jiný nehledá. A takovýmto člověkem je Josef Bednář z Letovic, který už dlouhá desetiletí žije ve šťastné symbióze se svou profesí
fotografa a na svém kontě má několik set
uměleckých fotografií. Bylo těžké vybrat pro
tuto knihu ty nejpozoruhodnější z nich, ale
i těch několik desítek záběrů nám v plné šíři
představí sílu Bednářovy umělecké fotografie.
Josef Bednář již před mnoha lety objevil
kouzlo tehdy opomíjené židovské čtvrti v Boskovicích a nafotil zde mnoho úchvatných snímků. Srdce se svírá při pohledu na opuštěné židovské uličky, kde se na fotografiích jen vzácně objeví lidská postava. Pocit opuštěnosti a zmaru, který je s tímto
místem tak krutě spjat, je vyvažován zimním poklidem a tichým smírem. V době, kdy Josef Bednář fotografoval ulici Plačkovu, nemohl tušit, že o mnoho let později zde dojde k některým radikálním změnám, a tak jeho fascinující záběr na původní dláždění této ulice ve srovnání s dnešní betonovou dlažbou
dostává ještě i další rozměr, než jen umělecký, a působí přímo alarmujícím dojmem. Josefa Bednáře
samozřejmě přitahovala magická atmosféra boskovického židovského hřbitova, kde strávil neuvěřitelné množství času a sugestivním způsobem zachytil pomíjivost všeho – nejen lidských bytostí, ale i neživé hmoty. Prastarý opukový náhrobek s nápisem tak poškozeným, že už se nikdy nedozvíme, kdo zde
byl vlastně pohřben, barokní židovská márnice rozpadající se v sutinách, vyvrácené náhrobky ležící
v trávě. Při pohledu na tento zpustošený stav, se nabízí otázka – kdo za to všechno může? Běh času,
přírodní živly či lidská ruka? Asi ode všeho trochu. Nesmírně působivým způsobem je zachycena majestátnost kamenného schodiště, které, ač rovněž poškozené, evokuje představu důstojného průvodu Židů, kteří se přišli rozloučit se zesnulým členem své obce. A motivů ze hřbitova je zde daleko více,
ať už jsou to žehnající ruce kohenů či detailní pohled na číslici označující příslušný hřbitovní sektor.
Josefa Bednáře zaujaly v Boskovicích i další objekty, kdy svým nevšedním způsobem, vždy v zimním hávu, zvěčnil v různých podobách, např. klasicistní zámecký skleník či gotický kostel sv. Jakuba Staršího na Masarykově náměstí. Zcela mimořádnou část Bednářovy kolekce fotografií představují náhodně pořízené záběry z masopustního reje masek v Boskovicích z první poloviny 80. let minulého století.
Šklebící se obličeje, škrabošky, harmonika a podávaný alkohol zcela jistě tenkrát vyvolávaly smích
a veselí, dnes prostupuje fotografiemi jakýsi smutek a nostalgie. Snad proto, že je to tak dávno…
Milí přátelé, nechte se pozvat do světa Josefa Bednáře, nechte se unést jeho viděním věcí všedních
i nevšedních, jeho estetikou i originalitou. Fotografie Josefa Bednáře jsou vzrušující, dojímavé, občas
naplněny smutkem. Tu a tam probleskne i zrníčko humoru, které je však většinou důmyslně zašifrováno. Vysoká umělecká úroveň všech fotografií zajišťuje zcela mimořádný zážitek při listování touto
publikací. Nechť se vám kniha líbí, připomeňte si pohledem umělce místa známá, objevte místa neznámá.
To vše vám při prohlídce knihy fotografií Josefa Bednáře ze srdce přeje
PhDr. Helena Janíková

Jarní zájezd za zdravím do Brna
Na letošní první zájezd jsme se vydali do Brna. Brzy ráno nás v Informačním centru Policie ČR na
ulici Běhounská očekávala milá paní praporčice Peterková s poutavou přednáškou zaměřenou na
bezpečnost seniorů. Promítla nám krátké filmy podle skutečných případů, kdy se senioři stali obětí
podvodníků. Poučila nás, jak se v těchto případech chovat, jak zabezpečit svůj majetek i osobní věci,
jak dbát na svou bezpečnost v dopravě. Dostali jsme reflexní pásky a informativní letáčky s důležitými
pokyny a telefonními čísly. Tyto věci je nutné neustále opakovat a hlavně se podle nich chovat.
V Líšni jsme navštívili reprezentativní Galerii Zetoru. Zde mají vystavené všechny možné traktory
od nejstarších po ty nejnovější, největší, krásně červené a naleštěné. Všechno jsme si prohlédli, osahali, občas si někdo vylezl do kabiny traktoru, hlavně vzpomínal, který traktor měl doma nebo se kterým jezdil. Ocenili jsme velmi mladou průvodkyni za výborný výklad.
Odpoledne jsme si chvíli poseděli v parku u Janáčkova divadla, velké horko příjemně osvěžovaly
vodotrysky před divadlem. S naším dobrým známým hercem panem Janem Grygarem jsme dvě hodiny doslova prolézali Janáčkovo divadlo od jeviště až po nejvyšší lóže. Divadlo bylo otevřeno v roce 1965,
je naší největší scénou s činoherním, operním a baletním souborem. Celé divadlo dosud prochází
velmi nákladnou rekonstrukcí, všechny prostory pro diváky už září novotou. Na hlavním schodišti zaslouží obdiv nové mramorové obklady stěny od letovické firmy Kamenoprůmysl Komárek. Prohlédli
jsme si jeviště, kde právě probíhala zkouška světel. Stáli jsme mezi kulisami k opeře La Gioconda. Nahlédli jsme do obou reprezentačních salonků a jejich lóží.
Prožili jsme velmi příjemný den, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a poučného, to všechno přispívá k upevnění dobrých vztahů v našem kolektivu i našeho fyzického a duševního zdraví. Zájezd se
uskutečnil díky finanční podpoře města Letovice.
Poděkování za krásný autobus a šikovného řidiče patří firmě Dopaz.
Za Nové sdružení zdravotně postižených Letovice Ing. Jaroslava Konůpková, foto: Bořivoj Rašovský

Modelářské jaro v Letovicích
Týden po Velikonocích (27. 4.) uspořádal Raketomodelářský klub Letovice na letišti LK Letovice
soutěž seriálu Mistrovství České republiky raketových modelářů. Sjelo se opět téměř čtyřicet závodníků z klubů raketových modelářů v České republice. Na programu dne byly klasické kategorie, padák,
streamer a raketoplán. Předpovědi počasí nevěstily nic dobrého. Ráno silně mrholilo nebo drobně
pršelo, jak to kdo bral. Ale před začátkem soutěží už bylo jen zataženo a chladno.
Jako první kategorie se po ránu létal raketoplán S4A. Vzhledem k počasí se neočekávaly žádné
extrémní výkony. V juniorech zvítězil Karel Strnad z Krupky, druhý skončil Piotr Štirba z Českého Těšína
a na třetím místě byla Alena Špičáková z Vyškova. V seniorech S4A si nejlépe vedl Jiří Janečka ze Zlína
na druhém místě Josef Ferbas z Hradce Králové a třetí skončil Zdeněk Kolář z Krupky. Další kategorií
byl padák S3A. Zde sehrál roli likvidátora dosti
silný vítr a blízký les. Takže naděje některých
skončily na stromech. Ale i tak se s tím vyrovnali nejlépe reprezentanti. Juniory vyhrál Ota Železný z Krupky, druhý byl Miroslav Sádlo a třetí
Alena Špičáková, oba z Vyškova. Seniory ovládl
Jaroslav Chmelík z Dalovic, druhé místo patří Viktorii Tržilové a třetí Zdeňku Kolářovi, oba Krupka
a čtvrté, letovickému Milanu Kučkovi.
Soutěž se streamerem S6A v juniorech vyhrál
Jakub Redlich z Krupky, druhý skončil Piotr Štirba
z Českého Těšína a třetí Alena Špičáková z Vyškova. Streamer seniorů ovládl Josef Ferbas z Hradce
Medailisté v kategorii streamer seniorů,
vlevo Milan Kučka z Letovic
Králové, druhý byl Milan Kučka z Letovic a o pouhé 4 sekundy třetí skončil Zdeněk Kolář, Krupka.
Ocenění „fair play“ obdržela od pořadatelů
juniorka Simona Mozgová z Vyškova, která opravila chybně zapsaný výsledek na výsledkové tabuli (byla by druhá).
I přes náročné podmínky se soutěž vydařila,
hlavně díky tradičnímu velmi dobrému zázemí,
které poskytl Letecký klub Letovice, na jehož
ploše se soutěž konala, zvláště v chladnu, jaké
přes den panovalo. Větru zatím nikdo neporučí
a spousta modelů uletěla! Poděkování patří všem
zúčastněným, všem rodičům soutěžících dětí, kteří neváhají obětovat sobotu na letišti, pořadatelům a dobrovolníkům, bez kterých se taková soutěž neobejde a je v Jihomoravském kraji
ojedinělá!
Text: Jiří Kašpar, RMK Letovice,
Pěkný start raketoplánu nejmladšího účastníka
foto J. Kašpar, J. Špičák
Adama Krušiny z RMK Letovice

Červen na hvězdné obloze
Přichází šestý měsíc v roce, což je červen. Když se nad ním zamyslíme, uvědomíme si, že dospějeme do
poloviny roku. Vzhledem k jiným měsícům roku má některé priority. Nejprve tedy uzavře první polovinu
roku, v něm se rozloučí se svou vládou jaro a my přivítáme léto. Červen je nejbohatší na sluneční svit. V naší
zeměpisné šířce dopadnou sluneční paprsky pod největším úhlem v celém ročním období. V přírodě se
ukáže přechod od kvetoucích stromů k prvním plodům. Pokud chceme pozorovat hvězdnou oblohu, je červen značně nevýhodný. Prožijeme totiž nejdelší dny a nejkratší noci. Večery se posouvají do nočních hodin
a pro pozorování oblohy musíme dlouho bdít. Pokud vydržíme, uvidíme krásná souhvězdí. Jarní souhvězdí
odcházejí a uvolňují místo letním souhvězdím. Při pohledu směrem k jižnímu bodu od zenitu k jihu nás pozdraví souhvězdí Herkula, Severní koruny, Pastýře, Hada, Hadonoše a nakonec souhvězdí Vah. Náš pohled
se zastaví u souhvězdí Štíra (lat. Scorpius), které leží těsně nad obzorníkem. V naší zeměpisné šířce vidíme
dokonce jen jeho severní část, zbytek souhvězdí je skryt pod obzorem.
Souhvězdí Štíra si můžeme popsat podrobněji. Seskupení jeho hvězd leží mezi Střelcem a Vahami, svým
tvarem skutečně připomíná štíra, který je připraven k bodnutí. To vedlo starověké národy k jeho názvu. Štír
je totiž úhlavním nepřítelem lovce Oriona. Zajímavostí je, že když souhvězdí Orionu zapadá, souhvězdí Štíra
vychází. Vysvětlení prozrazuje starověká báje, která vypráví, že bohyně Héra prý vypustila z podzemí obrovského štíra, aby svým bodnutím usmrtil lovce Oriona. Orion byl totiž zdatný lovec a Héra se obávala, že by
svými šípy vyhubil na zemi veškerou zvěř. Z vděčnosti za vykonanou službu bohyně Héra přenesla štíra na
oblohu mezi souhvězdí.
Nejjasnější hvězdou souhvězdí Štíra je Antares, podobná planetě Mars. Odtud je název hvězdy (anti =
proti, Ares = řecky Mars). Antares je chladný hvězdný veleobr. Je vzdálen 604 ly a má jasnost 1 mag. V blízkosti této hvězdy leží hvězdokupa M 4, která obsahuje na 40 000 odumřelých hvězd (bílých trpaslíků), proto
má tato hvězdokupa název „Hvězdný hřbitov“. Je od nás vzdálena 6 500 ly. V dolní části souhvězdí najdeme
otevřenou hvězdokupu s názvem „škorpionův ocas“, která je vzdálena 800 ly.
Červnové Slunce má bezesporu na náš život největší vliv. Slunce se totiž posune nejvýš nad obzorník
(a také nad světový rovník) v celém roce. Sluneční azimut dosáhne nejvyšší hodnoty v roce 130º. V naší
zeměpisné šířce budou sluneční paprsky nejvíce zahřívat zemi. 1. 6. Slunce vyjde ve 4:36 h a zapadne ve
21:00 h a dne 30. 6. vyjde ve 4:56 h a zapadne ve 21:13 h. Do znamení Raka Slunce vstupuje dne 21. 6.
v 17:55 h SELČ. Tehdy začíná astronomické léto a nastává letní slunovrat. V tento den bude Slunce nejvýš na
obloze (v naší zeměpisné poloze 73,5º nad obzorníkem). V dalších dnech se Slunce bude vracet zpět ke světovému rovníku (letní slunovrat). Dny se začnou zkracovat. Délku dne při slunovratu vyjadřuje údaj 16 h 22 min,
což představuje nejdelší den roku. Do 30. 6. se den zkrátí o 3 min.
Dále popíšeme údaje o Měsíci. Jeho fáze jsou tyto: nov 3. 6. ve
12:00 h, první čtvrt 10. 6. v 8:00 h, úplněk 17. 6. v 11:00 h, poslední čtvrt
25. 6. ve 12:00 h. Nejblíže Zemi bude Měsíc 8. 6. v 1:00 h (368 535 km),
nejdále od Země bude 23. 6. v 10:00 h (404 512 km).
Bude nás zajímat viditelnost planet. Neuvidíme Venuši. Merkur bude
vidět v první polovině noci nízko nad severozápadním obzorem, v této
části oblohy najdeme i Mars (v Blížencích). Jupiter (v Hadonoši) je na obloze po celou noc. Kromě večera po většinu noci najdeme Saturn (ve
Střelci). Ve druhé polovině noci nad východním obzorem svítí Uran (v Beranu), ráno nad jihovýchodním obzorem září Neptun (ve Vodnáři). Planetu najdeme pomocí dalekohledu.
Za pozornost stojí konjunkce Měsíce s planetami: 5. 6. v 17:00 h
s Marsem, 16. 6. ve 20:00 h s Jupiterem, 19. 6. v 7:00 h se Saturnem.
Pro pozorovatele oblohy je jistě zajímavý údaj vzdálenosti Jupiteru od
Souhvězdí Štíra
Země dne 12. 6. v 5:00 h, a to 640,9 milionů km. Dr. Jaroslav Chloupek

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z.s.
pořádá

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z.s.
zve účastníky

v pátek 7. června 2019

OZDRAVNÉHO POBYTU
NA VYSOČINĚ – TŘI STUDNĚ

v Nemocnici Blansko

REHABILITAČNÍ ODPOLEDNE
Program odpoledne:
- PLAVÁNÍ A CVIČENÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA VE VÍŘIVÉM BAZÉNU
- RELAXAČNÍ CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ
VŠE POD VEDENÍM
REHABILITAČNÍCH PRACOVNIC
Odjezd:
14.00 hodin – PRAŽSKÁ
14.10 hodin – NÁMĚSTÍ
14.15 hodin – BYTOVKY
14.20 hodin – TYLEX
Akce se koná za podpory JmK a v rámci
projektu „ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
Závazné přihlášky a info od 23. května 2019
u L. Rašovské, tel.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz
POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z.s.
pořádá poznávací zájezd za zdravím

POZNÁVÁME PÁLAVU

NA INFORMAČNÍ SCHŮZKU, která bude
ve čtvrtek 13. června 2019 ve 14.30 hodin
v sále ZUŠ LETOVICE
ÚČAST VŠECH JE NEZBYTNĚ NUTNÁ!
Výbor NSZdP Letovice

Sbor dobrovolných hasičů Letovice
pořádá

v sobotu 8. 6. 2019 ve 20.00 hodin

TANEČNÍ ZÁBAVU
K dobré náladě zahraje hudební
skupina ARCUS
Vstupné: 50,– Kč
Přijďte se pobavit a ochutnat bohatý výběr
občerstvení, které pro vás připravíme
Hasiči Letovice

AFK Letovice z. s.
pořádá

9. ročník hudebního festivalu

ve čtvrtek 20. června 2019

Program zájezdu:
- návštěva zajímavých přírodních lokalit
a památek CHKO PÁLAVA s průvodcem
- návštěva zámku Mikulov
a vycházka městem s průvodcem
- zámek Valtice
- další doprovodný program
Odjezd:
5.10 hodin – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
5.15 hodin – PRAŽSKÁ
5.20 hodin – BYTOVKY
5.25 hodin – TYLEX
Informace a závazné přihlášky
u B. Soukupové od 27. 5. 2019
Zájezd se koná za podpory JmK
www.novesdruzenizp.cz

15. 6. 2018 v 18.00 hodin
Areál hasičské zbrojnice
Vystoupí:

GATE CRASHER
PERSEUS
WERGLŮV PJOS
GUSTAVO ROJO
RENÉ Z MOŠTÁRNY
MOL
Vstupné: 150,– Kč

Nemocnice Letovice

Zveme Vás na prodejní výstavu výrobků klientů Diakonie ČCE,
BENEFICE PRO DIAKONII
pořádanou u příležitosti 30. výročí založení Diakonie ČCE
Výstava bude otevřena do 27. 6. 2019
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin a So 9.00 – 11. 00 hodin
Galerie Domino, Havírna 55 (u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice
www.galeriedomino.cz

LETOVICE
LETOVICE
Nádraží
Dechová hudba
•
Náměstí
Skákací hrad, ukázka historických kol
•
Zámek a zámecký park
Děti do 18 let vstup zdarma
•
SVČ Letokruh Letovice
Model kolejiště HO (11.00 – 15.00 hodin)
Info: www.svitavy.cz

FARNÍ SBOR
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
pořádá
v EVANGELICKÉM KOSTELE VE VANOVICÍCH

KONCERT
VARHANNÍ HUDBY
15. června 2019 v 18.00 hodin
Na varhany zahraje: VÁCLAV DUCHOŇ
Vstupné dobrovolné

Sečení trávy
od 0,65 Kč/m²

Byt v Letovicích
koupím hotově

tel.: 608 065 337

tel.: 777 061 357

Koupím
byt nebo menší domek
v Letovicích
Platba hotově
tel.: 605 708 884

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
1. 6.

MUDr. Štrajtová

Černá Hora, Zdrav. středisko

608 220 806

2. 6.

MUDr. Žilka

Benešov 19

516 467 313

8. 6.

MUDr. Švendová

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

9. 6.

MUDr. Tomášková

Blansko, Pražská 1b

734 177 800

15. 6.

MUDr. Tomaštíková

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 446 398

16. 6.

MDDr. Trubáčková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

22. 6.

MUDr. Křížová

Knínice u Boskovic 330

516 452 808

23. 6.

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

29. 6.

MUDr. Vrtělová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 455

30. 6.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

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
7. 6. MUDr. Striová
14. 6. MUDr. Šafránek
21. 6. MUDr. Kratochvílová

Nepřítomnost Zastupuje
MUDr. Striová
13. – 26. 6.

MUDr. Šafránek
MUDr. Kratochvílová

28. 6. MUDr. Přichystalová

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

AFK Letovice
Ani jsme se nenadáli a už jsem se přehoupli do druhé poloviny jarní části sezóny.
Každý získaný bod v závěrečných zápasech ovlivní konečné postavení v tabulce. Především výsledky mládeže nám dělají radost. Většina našich mládežnických týmů bojuje o první místo v soutěži. Navíc naši mladí hráči vedeni trenéry AFK Letovice reprezentují svoji školu na turnaji McDonald's Cup, kde se jim daří a postupují do dalších kol.
První mužstvo mužů se nachází ve spodní polovině druhé třídy okresního přeboru. Tým bohužel
ovlivnilo vážné zranění nejlepšího střelce podzimní části sezóny, ale i nedůraz v zakončení, a tím i slabá střelecká produktivita. Jsem každopádně přesvědčený, že boj o záchranu není aktuální a do každého zápasu mohou tedy hráči nastupovat s klidnou hlavou.
Vedení klubu se snaží nezahálet a připravuje koncepci pro příští sezónu. V mládežnických týmech
jednáme a dolaďujeme spolupráci s FC Boskovice. U týmu mužů hledáme řešení, jak tým zkonsolidovat a posunout jej i výkonnostně výše.
Dále pokračujeme v revitalizaci a údržbě areálu. Hlavní tribunu zdobí nový nátěr, v budově se neustále postupně zabydlujeme a vybavujeme ji.
Na závěr bych rád všechny pozval (nejen) na poslední mistrovský zápas „A“ mužstva, který se uskuteční v sobotu 15. 6. 2019 od 17.00 hodin. Na toto utkání bude pro všechny příznivce vstup ZDARMA.
O přestávce proběhne doprovodný program, utkání našich nejmenších hráčů a losovaní tomboly
o zajímavé ceny. Přijďte se rozloučit se sezónou a prožít příjemné odpoledne.
Děkujeme za podporu!
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

Fan-club „BOP Křetínka“
Provoz na
MINIGOLFOVÉM HŘIŠTI
v Letovicích:
ČERVEN
SOBOTA – NEDĚLE:
13.30 – 18.00 hodin

ZÁBAVY, OSLAVY, Dj, DISKOTÉKY, OLDIES, SVATBY

tel.: 776 05 45 15
www.zvuk-letovice.wz.cz

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

tel.: 723 290 761

UPOZORNĚNÍ
V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné
nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) sdělujeme a upozorňujeme, že respondent/přispívatel
odesláním příspěvku ke zveřejnění v Letovickém zpravodaji potvrzuje, že pokud jeho příspěvek obsahuje osobní údaje, jejich zpracování a zveřejnění je z jeho strany podloženo řádným zákonným titulem (např. Souhlasem
se zveřejněním fotografie). Za zákonnost zveřejnění plně odpovídá respondent/přispívatel.
Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice,
příspěvková organizace. IČO: 43420982, adresa redakce: MKS Letovice, Nová 71/1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437,
e-mail: info@mks-letovice.cz. Šéfredaktor: Romana Hoderová. Redakční rada ve složení: Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková,
Mgr. Renata Kostlánová, Daniela Ottová, Ing. Jaroslava Konůpková, Kateřina Pražáková, Karel Synek, Petr Švancara, Ing. Marek Chládek.
Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice 29. 5. 2019 č. 6/2019. Cena 10,– Kč. Uveřejněné názory nemusí
být shodné s názory redakce a vydavatele. Za obsah odpovídá vydavatel, za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci vydavatel
neodpovídá. Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje č. 7/2019 bude 12. 6. 2019. Fotografie: archiv redakce.
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