červenec 2019

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci květnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Lhotská Anna
Bártová Jaroslava
Fidler Miloslav
Korbelová Zdeňka
Dočekal František
Kachlík Zdeněk
Široká Jana
Pospíšil Jiří
Poláčková Jaroslava
Martinková Marie
Loukota Pavel
Ochranová Květuše
Jansová Irma
Bušová Anna
Jansa Josef
Bednář Jan
Prudilová Marie
Tománková Květoslava
Vránová Miroslava
Šírová Pěvuška

Chloupek Ladislav
Novotná Vilemína
Bárta Milan
Písařík František
Pitnerová Jana
Lebart Jiří
Prudká Blažena
Zubíková Dobromila
Viška Vlastimil
Kobelková Ludmila
Hrubá Ema
Tajovský Alois
Tichá Božena
Mazlová Ludmila
Pelikánová Marta
Jurková Marie
Šméralová Marta
Palbuchtová Anastázie
Čejková Helena

V měsíci květnu oslavila významné životní jubileum – 90 let – paní Ludmila Kobelková, ul. Mánesova.
K tomuto krásnému jubileu jí osobně blahopřál pan Radek Procházka, místostarosta města, za SPOZ
paní Věra Jílková.
Srdečně blahopřejeme

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Seidl Milán, U Hájku, ve věku 69 let
Portlová Eva, Albína Krejčího, ve věku 75 let

Čest jejich památce!

Podrobné informace najdete na www.fabrikaproelim.cz

Vážení občané Letovic,
na posledním zastupitelstvu byly schváleny tři zásadní věci. Úvěr města do
maximální výše 80 milionů a s tím související střednědobý plán města do
roku 2023, kde jsou vyjmenovány zásadní investice i s časovým harmonogramem. Dalším velmi zásadním bodem je schválený vstup města do Dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná, který řeší svoz a likvidaci odpadů od občanů. V současné době je ve svazku 39 obcí a měst. Prakticky všechny z okolí Letovic. Od ledna příštího roku bude svoz odpadu zajišťovat pro Letovice svazek. Pro občany Letovic by to nemělo znamenat
nic víc než, že svozová vozidla budou mít jinou barvu. Naopak změna bude
v budoucnu ve způsobu separace odpadu k čemuž nás tlačí legislativa. Podrobněji o této tematice
budete informováni v následujících měsících a to nejen články, ale přímo prostřednictvím besed
s občany.
Dalším důležitým bodem je připravovaný výkup velmi nevzhledného areálu bývalého Bytexu. Posouváme se v tomto bodu a jsme velmi blízko finální verzi smlouvy. S tím také souvisí aktivita Elimu
o vykoupení Fabriky. Podle množství jimi vybraných peněz a dojednaného snížení kupní ceny se tento
projekt stává velmi reálným. O finančním vstupu do tohoto projektu velmi vážně uvažuje i město.
Na závěr jsem velmi rád, že se podařilo otevřít pro veřejnost koupaliště již od poloviny června.
Areál je to krásný, ale bohužel technický stav není ani zdaleka ideální a je jasné, že celková rekonstrukce se již nedá odkládat, a proto začínáme s přípravou.
Přeji vám všem krásné prožití letních dní a spoustu pohody a dobré nálady.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Vycházky s radními
Pokračujeme v návštěvách každé ulice ve městě a společně s vámi, přímo v terénu, hledáme podněty
či návrhy zlepšení, které poslouží jako podklad pro následná řešení nebo v případě náročnějších návrhů pro dlouhodobější plány.

Vycházka č. 6/2019
Kdy: sobota 27. 7. 2019 v době od 14.00 do cca 17.00 hodin
Kde: sraz u pošty
Trasa ulic: Tyršova, Podlesí, U Královce, Halasova, Lesná, Na Lavičkách
Akce se koná pouze za příznivého počasí. Pokud dorazí déšť, 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

Vycházka s radními a co dál?
Proběhlo několik vycházek s radními a množí se dotazy, co dál?
Při prvních vycházkách radní s občany prošli uvedenou lokalitu a seznam závad byl předán na technický odbor města. Stávalo se, že problém nebylo možné přesně lokalizovat a docházelo k nedorozuměním. Proběhla tedy schůzka pana místostarosty Radka Procházky, radních paní Daniely Ottové
a pana Františka Bočka s vedoucím technického odboru města a následně došlo k dohodě. Výše zmínění členové rady města vytvoří tabulku problémů, na které byli upozorněni občany nebo které objevili sami a zjištěné závady rozčlení do tří kategorií.
V první kategorii jsou uvedeny problémy, které je možné vyřešit relativně rychle (výměna poškozeného poklopu, odstranění černé skládky, atd.).
Ve druhé kategorii jsou závady složitější, dražší a nad řešením se bude zamýšlet rada města.
Třetí kategorie obsahuje problémy, jejichž řešení si vyžádá velké finanční částky, přesahují volební
období a jsou nad rámec rady města.
Následně se opět sejdou pan místostarosta, dva radní s vedoucím technického odboru a upřesní
rozdělení problémů do výše zmíněných kategorií. Ujasní si postup odstraňování závad zjištěných na vycházce s radními. Problémy uvedené v kategoriích budou barevně rozlišené, aby byla zvýšena přehlednost, protože je snahou tuto tabulku umístit na webové stránky města. Tam si bude moci každý občan
ověřit, že se o problému v jeho lokalitě ví a jak probíhá řešení.
Pracujeme také na možnosti, aby občané mohli jednoduše na webových stránkách města upozorňovat na závady, které vytvořená tabulka neobsahuje.
Členové rady města Daniela Ottová a Mgr. František Boček

Slavnostní koncert k životnímu jubileu Miloslava Krejsy
V pátek 14. června se konal v kulturním domě slavnostní koncert při příležitosti 90. narozenin letovického sbormistra, varhaníka, regenschoriho a všestranného hudebníka Miloslava Krejsy. Na úvod
přivítala návštěvníky jeho dcera Hana Bočková a za pořadatele přednesl zdravici zástupce ředitele
ZUŠ Letovice Jiří Mifek. Byla také představena publikace Sborové zpívání aneb 12 úprav lidových písní
Miloslava Krejsy. V rámci zhruba dvouhodinového koncertu vystoupila řada pěveckých sborů (Sluníčko, Svatojánský chrámový sbor, Vlastimil, Cantamus, Carpe diem). Zazněla ale i instrumentální hudba
v podání klavírního tria (Havlát, Prudil, Král), Prudilova kvarteta a Symfonického orchestru města Boskovice. Mimo předchozí jmenované přišli s gratulacemi senátorka Jaromíra Vítková, starosta Petr Novotný, místostarosta Radek Procházka, radní Daniela Ottová a zástupci pěveckého sboru Janáček. Vrcholem programu byla společná interpretace Smetanovy České písně spojenými sbory za orchestrálního
doprovodu. Třešničkou na pomyslném dortu jubilanta byl zpěv písně Živijó. Tento známý narozeninový popěvek si oslavenec mohl vyslechnout od zcela zaplněného zpívajícího sálu.
Milošovi ještě i touto cestou přeji, aby se měl stále na co těšit. Abych to trošku podpořil, zasílám
mu volnou vstupenku na všechny akce pořádané MKS Letovice s neomezenou platností. Do dalších
let přeji hodně zdraví a životního optimismu!
Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Slavnostní koncert k životnímu jubileu Miloslava Krejsy

Foto: Petr Švancara

MKS LETOVICE
KULTURNÍ DŮM
Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mobil: 774 497 437
e-mail: info@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz
tel. vstupenky: 516 476 785, 739 396 535
ekonomka: 516 476 786

Zajišťuje předprodej vstupenek
na pořádané kulturní pořady
Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů
jsou určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele
průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů
a držitelů ZTP a ZTP/P na základě předložení průkazu). Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 3 dny před konáním akce.

V červenci jsme pro Vás připravili:
Biograf láska – letní kino
Pátek 12. července 2019 v 21.15 hodin
Léto s gentlemanem
Areál koupaliště Letovice
Vstupné: 60,– Kč
•

Léto na koupališti – ROCK FÓR
Neděle 21. července 2019 od 15.00 hodin
Areál koupaliště Letovice
Vstup volný

Připravujeme:
Biograf láska – letní kino
Pátek 9. srpna 2019
20.45 hodin – Animované pohádky
21.15 hodin – Mamma Mia! Here We Go Again
Areál koupaliště Letovice
Vstupné: 60,– Kč
•

Talk show – Návštěva z ordinace
Pátek 20. září 2019 v 19.00 hodin
Martin Zounar a Martina Randová
Vstupné: 300,– Kč
•
Přednáška – Moc a síla hypnózy
hypnotizér Jakub Kroulík
Pátek 11. října 2019 v 18.00 hodin
Vstupné: předprodej 180,– Kč / na místě 250,– Kč
•
Koncert – Veselá trojka
Pátek 18. října 2019 v 18.00 hodin
Vstupné: 250,– Kč
•
Divadlo – Čarodějky v kuchyni
Čtvrtek 24. října 2019 v 19.00 hodin
M. Dolinová, S. Pogodová,
V. Navrátil / L. Ondřej a Milan Duchek
Vstupné: 300,– Kč
•
Vánoční koncert – Jakub Smolík s kapelou
Neděle 15. prosince 2019 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 350,– Kč / na místě 400,– Kč

Letovický „TRAP BAR“
o pohár starosty města Letovice
2. ročník

31. srpna 2019
areál koupaliště Letovice
(v případě nepříznivého počasí sportovní hala Letovice)

10.00 hodin – prezence, vážení
11.00 hodin – zahájení soutěže
13.30 hodin – ukončení soutěže
14.00 hodin – vyhlášení výsledků
na akci Ahoj, léto!

Léto na koupališti – René z moštárny
Neděle 25. srpna 2019 od 15.00 hodin
Areál koupaliště Letovice
Vstup volný
•

AHOJ, LÉTO!
Sobota 31. srpna 2019 od 14.00 hodin
Areál koupaliště Letovice
Program: ANNA K., Sabrage,
BRYAN ADAMS REVIVAL (Martin Kurc & Band),
Pavel Tomeš Stand Up Comedy,
pro děti Z pohádky do pohádky,
klaun & kouzelník, tvořivé dílničky,

skákací hrad, minigolf aj.

Všichni soutěžící obdrží diplom,
nejlepší závodníci pak medaile, poháry
a věcné ceny od sponzorů.
Přihlášky možno zasílat od 15. 6. 2019
na e-mail: trapbar.letovice@seznam.cz
Uzávěrka přihlášek je 21. 8. 2019

KNIHOVNA

Dětské oddělení

UPOZORNĚNÍ!

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

15. – 28. července 2019 budou
uzavřena obě oddělení knihovny!
V době uzavření knihovny nabízíme čtenářům
možnost vracet knihy do boxu
umístěného na chodbě 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
•

FENOMÉN CHEMLON
Výstava předmětů a bytových doplňků
vyrobených z chemlonového vlákna bude
přístupná po celý červenec a srpen
v čítárně knihovny.
Za zapůjčení výstavy děkujeme
Knihovně Mikulov, která výstavu vlastní
a Knihovně Boskovice,
která nám výstavu zapůjčila.
•

HITLEROVA DÁLNICE
Výstava v prostorách chodby knihovny je
přístupná po celé prázdniny v otevírací době
knihovny a Turistického informačního centra.

Pozor prázdninová výpůjční doba!
(od 1. 7. do30. 8. 2019)

Úterý: 12.30 – 16.30
Čtvrtek: 8.00 – 12.00
Těšíme se na vás i o prázdninách!!!
•
Vyrábíme – Pohádkový svět
•
Výstavka knih „Čteme duhově“
knihy s barevnou obálkou
•

Čtvrtek 11. 7. od 9.00 do 12.00 hodin
Tvořivé dopoledne
v rámci projektu „Pohádky dnes a dříve aneb
knihovna pod stanem“ budeme v prostorách
dětské knihovny tvořit společně pohádkový
svět. Vhodné pro všechny děti od 4 do 15 let,
účastníci nemusí být čtenáři knihovny!
•

Jižní Morava čte
Tímto vyhlašujeme začátek
4. ročníku soutěže, na téma:

„Tajemství knihovny“
Soutěž pro děti od 4 do 15 let, přihlášky
a potřebné informace se dozvíte
v dětské knihovně!
•

1. 6. až 31. 8.
Výstavka výrobků dětí MŠ Třebětín
a Dětské skupiny Veselý Malíček
Výstavka na téma „Skřítek“
v prostorách dětské knihovny.
•

1. 2. až 30. 11. „Duhové čtení“
Soutěžíme i během prázdnin, čtěte a zapisujte
knížky až do 30. 11. 2019!
Více informací v dětské knihovně!

Pasování prvňáčků na čtenáře
Knížka pro prvňáčka je již tradičním projektem, do kterého se naše knihovna každoročně zapojuje. Děti prvních tříd Základní školy Letovice, kterých je letos celkem 88, navštívily se svými učitelkami
5. a 7. června 2019 dětskou knihovnu podruhé.
Přesvědčily nás, že poznají skoro všechna písmena abecedy a umí je nejen číst, ale i napsat.
Po přečtení čtenářského slibu byly děti pasovány „na čtenáře“. Odměnou pro začínající čtenáře je knížka plná veselých básniček „Kde se nosí
krky“ od spisovatele Miroslava Tvrze s ilustracemi Aleny Schulzové. Všichni prvňáčci dostali kartičku k registraci do knihovny na jeden rok zdarma. Na všechny nové čtenáře se těšíme a přejeme jim krásné zážitky při čtení.
Text: Lenka Páralová, foto: Romana Hoderová

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.

PŘEHLED ČERVENCOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

1. – 7.

LetWork 2019 – minifestival (angličtina, hudba, sporty, koncerty, semináře,
soutěže, 13 hostů z USA) ELIM Letovice, www.facebook.com/LetFest/

4.

14.00 hodin / Prohlídka historické lékárny, Nemocnice Letovice,
prohlídku je nutno rezervovat na tel.: 739 396 538, TIC Letovice, tic@mks-letovice.cz

5.

18.00 hodin / Hudební pátky na zámku Letovice – Kamila Hudcová & CHAKALI
Zámecká restaurace Letovice, tel.: 734 865 960

6.

14.00 a 15.00 hodin / Prohlídky historické lékárny, Nemocnice Letovice,
prohlídku je nutno rezervovat na tel.: 739 396 538, TIC Letovice, tic@mks-letovice.cz
20.00 hodin / Předpouťová taneční zábava
hraje ABC Rock, areál SDH Letovice, www.sdhletovice.cz

6. – 7.
7.

Letovická pouť
areál AFK Letovice, www.letovice.net

8.00 – 12.00 hodin / Zámecká burza
zámek Letovice, tel.: 728 880 298, www.zamekletovice.cz

11.

14.00 hodin / Prohlídka historické lékárny, Nemocnice Letovice,
prohlídku je nutno rezervovat na tel.: 739 396 538, TIC Letovice, tic@mks-letovice.cz

12.

20.00 hodin / Taneční zábava Kladoruby, výletiště Pod lipami, hraje ABC Rock
21.15 hodin / Biograf láska – Léto s gentlemanem
letní kino, areál koupaliště, tel.: 739 396 535, www.mks-letovice.cz

13.

10.00 hodin / 4. zastavení – období rekonstrukce zámku (2013 –2015)
zámek Letovice, tel.: 602 528 912, 516 454 533, www.zamekletovice.cz,
www.zameckarestauraceletovice.webnode.cz
10.00 – 16.00 hodin / Letovické polítání 2019, letiště Letovice, www.letiste-letovice.cz

18.

14.00 hodin / Prohlídka historické lékárny, Nemocnice Letovice,
prohlídku je nutno rezervovat na tel.: 739 396 538, TIC Letovice, tic@mks-letovice.cz

21.

15.00 hodin / Léto na koupališti – ROCK FÓR
areál koupaliště, tel.: 739 396 535, www.mks-letovice.cz

22.– 27.

Festival 3 + 1 Letovice – 20. ročník
22. – 25. 7. / architekonický workshop (kulturní dům)
22. – 24. 7. / letňák u Havla (Tyršova ulice)
24. – 25. 7. / bubenický workshop (základní umělecká škola)
25. 7. / vernisáž výstavy Klubu moravských fotografů
(18.00 hodin kulturní dům, výstava potrvá do 22. 8.)
26. – 27. 7. / hlavní hudební program na koupališti

25.

14.00 hodin / Prohlídka historické lékárny, Nemocnice Letovice,
prohlídku je nutno rezervovat na tel.: 739 396 538, TIC Letovice, tic@mks-letovice.cz

27.

12.00 hodin / Festival vín – ochutnávka moravských a českých vín, ukázky moderní
gastronomie, Zámecká restaurace Letovice, www.zameckarestauraceletovice.webnode.cz
14.00 hodin / Prohlídka historické lékárny, Nemocnice Letovice,
prohlídku je nutno rezervovat na tel.: 739 396 538, TIC Letovice, tic@mks-letovice.cz

Bezpečně na kole
V jarních měsících, kdy se začíná oteplovat, se na silnicích, chodnících a hřištích objevují děti na jízdních kolech. Aby se předcházelo úrazům, je důležité, aby znaly základy pravidel silničního provozu nejen pro cyklisty, ale i pro chodce, aby poznaly důležité dopravní
LETOVICE značky, aby věděly, jaké je povinné vybavení jízdního kola. Proto mezi děti ŠD při ZŠ Letovice přišli ve dnech 13. – 16. května 2019 strážníci Městské policie Letovice, kteří s nimi vše důležité
zopakovali, upozornili je na nebezpečí běžného provozu a nebezpečí při cestě do školy a na hřišti.
Pěkným zakončením celého odpoledne byla soutěž družstev a jízda zručnosti na jízdním kole, samozřejmě s helmou na hlavě. Velkou snahu dětí strážníci odměnili diplomy, drobnými věcnými cenami a malou sladkostí.
Tímto bychom ještě jednou chtěly za opravdu spokojené děti a za nás vychovatelky ŠD oběma
strážníkům poděkovat a těšíme se na další spolupráci s nimi.
D. Trefná, vychovatelka ŠD

Sýrová srdce z lásky
Děti ze školních družin, vyráběly pro maminky ke Dni matek netradiční dárek. Pod vedením odborníka na výrobu domácích sýrů se od ochutnávky kvalitního domácího mléka, přes procesy zahřívání,
pasterizace, plnění polotuhé sýrové hmoty do formiček ve tvaru srdce propracovaly k finálnímu
výrobku.
Zabalená srdíčka v celofánových sáčcích s červenou mašlí a s visačkou „S LÁSKOU RUČNĚ VYROBENÝ SÝR“ si děti hrdě odnesly domů, aby mohly své maminky potěšit tímto krásným dárkem.
Text a foto: Irena Martínková, vychovatelka ŠD

Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

Zveme Vás na keramický workshop

SPŘÍZNĚNI HLÍNOU
8. – 12. července 2019

Workshop je určen pro absolventy SŠUPT Velké Opatovice,
absolventy a žáky Masarykovy střední školy Letovice.
Počet míst je omezen na 15 účastníků.
Akce je otevřená ke zhlédnutí pro širokou veřejnost.
Občané (zájemci o keramiku, keramici, nadšenci) se mohou detailně podívat,
jak vypadá práce odborníků v praxi.
Náplní workshopu bude vytváření venkovní plastiky nebo zahradní keramiky podle
vlastních návrhů ze šamotové hlíny. Součástí akce bude pálení ve venkovní peci
a experimentování s hliněnými glazurami.
Workshop je zdarma. Přivezte si s sebou dobré nápady a skvělou náladu.
Veškerý potřebný materiál, včetně hlíny, bude zajištěn organizátory.
Ubytování je zdarma zajištěno na Domově mládeže Masarykovy střední školy Letovice.
Akce se koná za každého počasí.
Workshop organizuje Masarykova střední škola Letovice
ve spolupráci se zapsaným spolkem Spřízněni hlínou.
Více informací: brtnicka@stredni-skola.cz, www.facebook.com/Spriznenihlinou/
Bc. Martina Brtnická

MC Paleček

Svojsíkův závod – skauting pro život
Jeden můj skautský přítel mi v nelehkých situacích často říkává: „Skauting je pro život.“
A zase měl pravdu. Kolik z nás se někdy dostalo nebo v budoucnu dostane do situace,
kdy bude muset komunikovat s lidmi, delegovat práci, rozhodovat spory, být zodpovědný? Věřím, že hodně z nás. Nedávno jsem jela s kamarádkou vlakem a postěžovala si mi,
že v práci nově zastává post vedoucí. A že je to pro ni těžké, protože nikdy nevedla třeba skauty jako já
a nemá s vedením lidí žádné zkušenosti. I díky ní si uvědomuji, jak je skauting pro mě přínosný. Zatímco
pro osmiletou světlušku je výzva sbalit si batoh na jednodenní výpravu, pro čtrnáctiletého skauta přejít
Kralický Sněžník, tak v mém případě pro dospělou rangers je to podílet se na organizaci akce pro tři sta
lidí. Ráda bych se s vámi podělila o svoji zkušenost z organizování okresního kola Svojsíkova závodu,
které poprvé za třicet let svobodného skautingu, hostilo naše letovické středisko Erb.
Už v roce 1922 skautské družiny soutěžily ve stavbě stanů, první pomoci či stopování. Tradice nejrůznějších skautských závodů sahá opravdu dlouho do historie. Závod, pojmenovaný po zakladateli
českého skautingu Antonínu Svojsíkovi, je určený pro družiny skautů a skautek ve věku od 11 do 15
let. Stejně tomu bylo i na našem okresním kole, které se uskutečnilo 8. a 9. května 2019 v krásném
areálu Pod lipami v Kladorubech u Letovic.
Ráda bych ukázala závod i z té druhé strany, z pohledu organizátora.
První z věcí, které jsem se naučila, bylo, jak je důležité vybrat si ty správné spolupracovníky do týmu. Náš nejužší organizační tým měl 3 – 5 členů. Scházeli jsme se každý týden téměř po dva měsíce.
Už zde nastala první výzva v podobě timemanagementu. Všichni jsme velice aktivní studenti nebo rodiče. Sladit naše nabité týdenní programy nebylo jednoduché. Na setkáních jsme vymýšleli, z jakých
disciplín se závod bude skládat, řešili jsme administrativu (na závod se totiž přihlásilo neuvěřitelných
35 závodních hlídek!), zajišťovali technické zázemí, stravování, kontaktovali dobrovolníky, delegovali
práci na další organizátory z našeho střediska, odpovídali na dotazy oddílů z celého okresu atd. I díky
této zkušenosti vím, jak cenné je spolupracovat s lidmi, kteří vám odepíšou na e-mail, umí být upřímní v dialogu, nebojí se vzít si něco na starost a zároveň dokážou říct ne, jsou dochvilní a zodpovědní za
svůj díl práce.
Druhá zásada, která se vyplatila, bylo nepřenášet svoje starosti do rozhovoru s lidmi, kterých se to
netýká. Mrzí tě, že někdo nesplnil úkol, co měl? Ten dobrovolník v kuchyni za to ale nemůže. Být laskavý, upřímný, řešit problémy v klidu a s nadhledem. I tohle vás může naučit skaut.
Třetí věc, co jsem si ze Svojsíkova závodu odnesla, byla snaha ještě víc žít v přítomnosti.
I když jsem jako hlavní rozhodčí měla mnoho starostí, dostalo se mi obrovského pocitu radosti
z těch dvou stovek účastníků, z nichž mnozí možná poprvé vařili na ohni, poprvé spali v květnu ve
stanu, jeli na lodi nebo stavěli podsadový stan. Měla jsem za sebou neskutečnou partu skvělých přátel, kteří byli vždy ochotní mě obejmout, poskytnout radu nebo pomocnou ruku při přenášení hrnce
polévky.
Kdybych to měla shrnout, mezi vzpomínky, na které nikdy nezapomenu, budou patřit: zástupy
mladých radostných lidí s krosnami, třicítka malých ohníčků, na kterých se vaří večeře, večerní obloha
posetá hvězdami, večerka troubená na dobrou noc, brzký ranní odchod garantů stanovišť připravených zaujmout svá místa, kluci štípající ve volném čase polena, desítky družin plnící úkoly na stanovištích a závěrečný nástup všech hlídek ke slavnostnímu vyhlášení.
Děkuji. Děkuji hlídkám, které si zkusily, jak dokážou fungovat jako tým. Děkuji organizačnímu týmu, garantům stanovišť, dobrovolníkům na stanovištích, dobrovolníkům v kuchyni, nočním hlídkám,
zdravotníkům, osadnímu výboru v Kladorubech… Děkuji všem, že jste toho byli součástí. Má to smysl!
napsala Anežka Ann Fadrná, skautské středisko Erb Letovice

Foto: Josef Plch a Zbyněk Drápela

SVČ Letokruh p. o.
V květnu a v červnu to u nás jelo
Inline soustředění ve Sloupu (18. – 19. května)
V sobotu jsme s dětmi vyrazili do krásného prostředí Sloupu v Moravském krasu. Pod vedením
zkušené vedoucí inline bruslí Petry Pernicové se děti zdokonalovaly ve svých jezdeckých dovednostech. Nechyběly hry v přírodě a večerní opékání buřtů. Konec soustředění završila jízda přes překážkovou dráhu, na jejímž konci čekal děti diplom za úspěšné absolvování inline kurzu.

Zahradní slavnost (24. května)
Vyvrcholení školního roku a činnosti našich zájmových kroužků proběhlo na Zahradní slavnosti,
akci pro širokou veřejnost. Živě na pódiu nebo v prostorách zahrady vystoupilo 12 kroužků a další
vystavily své výtvory v budově Letokruhu. Mezi vystupujícími byl taneční kroužek MOVE IT, pohybový
PARKOUR, WORKOUT, PILATES, JÓGA PRO DĚTI, děti jezdily na INLINE BRUSLÍCH, předváděly RAGBY,
STOLNÍ TENIS, králíčci s dětmi z KRÁLIČÍHO HOPU skákali přes překážky a v nejlepším uzavřel přehlídku mistrný Lukáš Mistr se svými dětmi z KOUZELNÍKA.
Akci navštívilo bezmála 200 návštěvníků všech věkových kategorií, pro něž byl připraven zajímavý
doprovodný program od výtvarných dílen, přes soutěže pro malé děti po méně tradiční aktivity, jako
skákací boty či slackline. Potěšily i projížďky na koni a kolo štěstí.
Děti navštěvující naše kroužky nejen že tráví smysluplně svůj volný čas, ale také se mnohému naučí. A když něco umí, také to s radostí předvedou ostatním. A inspirují-li při tom své vrstevníky k podobné aktivitě, je naše radost dvojnásobná.

S rafty na Moravu (8. – 9. června)
V brzkých ranních hodinách vyjela čtyřicítka odvážlivců z Letovic a okolí sjíždět na raftech horní tok
řeky Moravy, a to v úseku Postřelmov – Litovel. Jelikož ve čtvrtek před akcí zastihly naši republiku velké bouřky a lijáky, byly podmínky pro plavbu více než ideální. V sobotu jsme ujeli 16 km a zakotvili
v krásném kempu Vila Háj. Čekala nás tu teplá večeře a večer táborák s hudbou a opékáním buřtů.
V neděli jsme zvládli větší porci 20 km, užili si divokou vodu i klidnější úseky Moravy. Od rána nás navíc
provázelo sluníčko a teplo, ideální to počasí pro nás pro vodáky.
Fotografie ze všech našich akcí si můžete prohlédnout na našich stránkách www.svcletovice.cz ve
fotogalerii.
Letokruh Letovice, foto: Ivona Kubíková

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.

Volná místa jsou ještě na těchto táborech:
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.
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
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!
Přejeme všem krásné a pohodové prázdniny!
Tým Letokruhu 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

Dne 9. 6. oslavil významné výročí 90 let člen SDH Letovice br. Vojtěch Parolek. K tomuto výročí mu
připravili členové sboru malou oslavu.
Br. Parolek je členem od roku 1972 a za svou práci obdržel v roce 2014 Medaili Za příkladnou práci.
Hasiči Letovice, archiv SDH Letovice

Knihovna pod stanem
Již podruhé se v Kladorubech v areálu Pod lipami konala Knihovna pod stanem. Nepředstavujte
si však pouze pár regálů s knížkami pod plátěným přístřeškem. Tato dvoudenní akce nabídla bohatý
program všem věkovým skupinám.
Pátek patřil všem odvážným dětem, které soutěžily, tvořily, prošly stezkou odvahy a nakonec přespaly v knihovně pod stanem.
V sobotu si návštěvníci mohli vybrat z bohaté nabídky autorských čtení a přednášek, ať už to byla
poezie, dětská literatura, cestopis nebo divadelní drama. Malí i velcí se zabavili i při tvoření v keramické a výtvarné dílně. Celou akci provázela i hudba.
Moc děkujeme všem, kteří se do Kladorub přišli podívat, i těm co Knihovnu pod stanem podpořili
svým vystoupením nebo pomohli s organizací. Těšíme na příští ročník.
Za knihovnu Kladoruby Veronika Havlínová, foto: Petra Bendlová

Květnové akce Svazu tělesné postižených v Letovicích
V měsíci květnu byl program pro členy našeho sdružení celkem náročný a bylo z čeho vybírat.
Hned na začátku měsíce jsme uspořádali zájezd na prodejní zahradnickou výstavu ve Věžkách u Kroměříže, kde jsme si mohli nejen prohlédnout, ale i nakupovat rostliny do našich zahrádek. K tomu
nám navíc přálo i pěkné počasí.
V polovině měsíce května jsme se setkali v klubovně Klubu důchodců v Letovicích, kde jsme pro
naše členky sdružení připravili oslavu Dne matek. V kulturním programu vystoupil pěvecký sbor Sluníčko při ZUŠ v Letovicích pod vedením Mgr. Marie Nečasové. Děti nám svým pěkným vystoupením
připomněly tento sváteční den. Naše pozvání přijal i starosta města Mgr. Petr Novotný, který nás seznámil s plánem akcí v našem městě v tomto volebním období.
Poslední akcí v měsíci byl zájezd v rámci „poznáváme okolí“ do Moravské Třebové. Navštívili jsme
renesanční radnici, kde jsme si s průvodkyní prohlédli dochované místnosti s křížovými a hřebínkovými klenbami, arkádu se sgrafitovou omítkou a pracovnu starosty se zachovalou renesanční freskou
Šalamounův soud z doby kolem r. 1560. Dále místní zámek, jehož prohlídka byla pro mnohé prvním
setkáním s touto kulturní památkou, která nás překvapila svým krásným interiérovým vybavením jak
v základním okruhu prohlídky, tak i alchymistickou laboratoří.
Po dobrém obědě jsme se vydali na poslední zastávku našeho zájezdu, a to na místní hřbitov a Křížový vrch. Jeho barokní sousoší Tří křížů s postavami svatých je od sochaře J. Pacáka z let 1730 – 1740.
Na hřbitově v empírové márnici je umístěna řada pozoruhodných renesančních náhrobků z přelomu
16. a 17. století.
I když v programu tohoto měsíce proběhlo hodně akcí, všechny se konaly za velkého zájmu členů
našeho sdružení a ke spokojenosti všech zúčastněných.
Text: Hana Kudová za STP m. p. Letovice, foto: Buhuslav Kuda

Za zdravím na Vysočinu
Za hustého deště jsme se vydali na Vysočinu. Poprvé za celá léta nám na zájezdu s Borisem pršelo.
Brzy ráno jsme přijeli do Jihlavy do ZOO. Procházeli jsme od jednoho pavilonu do druhého. A obdivovali
jsme důmyslně a moderně vybudované stavby, které jsou pěkným domovem pro zvířata. Návštěvníci
si tak mohou všechno prohlédnout a co nejmíň zvířata rušit. Viděli jsme úplně zblízka za sklem žirafy,
velké kočkovité šelmy, v tropickém skleníku spoustu druhů ryb, žab, pavouků, krokodýlů, volně tam
pobíhaly malé opičky. Venku se nám ukázali i černí medvědi. Všechna prasátka i vodní ptáci si deště
a bláta náramně užívali, stejně tak obrovské hejno růžových plameňáků. Prošli jsme celou zahradou
ke spodnímu východu a tam pro nás přijel autobus. Ušetřili jsme tím spoustu času.
V Telči jsme navštívili Muzeum techniky. Mají zde obrovskou sbírku historických automobilů, kol,
motorek, motorů, nářadí, radiopřijímačů, fotoaparátů, starého vybavení kuchyní, nářadí, módních
šatů a hlavně kočárků a hraček. Oběd jsme měli zamluvený ve stylové restauraci U Švejka. Prohlédli
jsme si nádherné náměstí Zachariáše z Hradce, procházeli jsme podloubími a obdivovali krásně opravené fasády domů. Potom jsme šli ve dvou skupinách na prohlídku zámku v Telči. Zámecký areál s parkem a historické centrum města je od roku 1992 zapsáno na Seznamu světového a kulturního dědictví
UNESCO. Na místě gotického hradu bylo v polovině 16. století vystavěno unikátní renesanční sídlo pro
pana Zachariáše z Hradce. Na zámku v Telči se nachází původní interiéry v neporušené podobě, nejhonosnější místností je Zlatý sál s kazetovým vyřezávaným stropem, krásný kazetový strop je i v Modrém sále. Přepychový Rytířský sál má kazetový strop zdobený loveckými motivy, unikátní sbírku loveckých trofejí, brnění a původní podlahu z umělého mramoru. V Africkém sále je sbírka exotických úlovků jednoho z posledních majitelů zámku z rodu Podstatských. Rozsáhlý zámecký areál a krásnou zahradu milují také filmaři, bylo zde natočeno asi sto filmů. Protože pořád pršelo, vydali jsme se na cestu domů a byli jsme vděční za vyhřátý autobus firmy Dopaz.
Přes nepřízeň počasí se náš výlet vydařil, viděli jsme mnoho zajímavého a poučného, což přispělo
k upevnění dobrých vztahů v našem kolektivu a k naší pohodě. Zájezd se konal za finanční podpory
Jihomoravského kraje.
Za Nové sdružení zdravotně postižených Letovice Ing. Jaroslava Konůpková,
foto: Bořivoj Rašovský

Vzpomínka na letovického rodáka Jaromíra Synka
Jaromír Synek se narodil 6. listopadu
1900 jako nejmladší z dětí továrníka a dlouholetého starosty města Letovice (1894 až
1910) Karla Synka. V Letovicích navštěvoval
obecnou a měšťanskou školu. Hudba ho
provázela od dětských let, jeho starší bratr
Karel (padl v I. světové válce) byl taktéž muzikálně nadaný, hrál na housle a klavír. Na jevíčském gymnáziu založil studentské smyčcové kvarteto a ve svých 22 letech dirigoval
letovický symfonický orchestr. Také ostatní
sourozenci hudbu pro potěšení pěstovali.
Jaromír svoji hudební fantazii rozvíjel už
jako chlapec v letovickém kině, kde improvizacemi na klavír doprovázel promítání němých filmů. V Brně, kde studoval obchodní
akademii, se seznámil se Zdeňkem Chalabalou, pozdějším dirigentem opery Národního divadla v Praze a národním umělcem.
Bydleli spolu po celá léta studií a Zdeněk
Chalabala, který studoval na brněnské konzervatoři, také podněcoval jeho zájem o hudbu. Jaromír pokračoval, už jako bankovní
úředník, ve studiu zpěvu u prof. Fialové a ve
hře na klavír u prof. Kunce na brněnské konzervatoři, kde absolvoval v roce 1923. V té době začal spolupracovat s brněnským rozhlasem jako pěvec sólový i komorní. V roce 1928 založil v Brně Moravské
vokální kvarteto ve složení J. Synek I. tenor, J. Válek II. tenor, F. Voda I. bas, O. Skopal II. bas., uměleckým ředitelem byl dr. L. Kundera. Kvarteto po léta účinkovalo především v brněnském rozhlase. V jejich repertoáru byly hlavně úpravy lidových písní, zvláštní pozornost věnovali těm polozapomenutým,
které Synek slýchal od své maminky. Zpívali však i skladby Smetanovy, Dvořákovy, Schumannovy,
Schubertovy a dalších klasiků. V premiéře uvedli i četné skladby, které jim věnovali brněnští skladatelé (Blažek, Chlubna, Bakala, Kubín a j.). Své pěvecké zkušenosti dal Synek i do služeb brněnského
rozhlasového sboru. Nezapomínal ani na své rodné Letovice, kde se bez jeho zpěvu neobešel jediný
koncert. Jeho repertoár obsáhl od nejnáročnějších tenorových písní až po hudbu populární. Jako pěvec navštívil různé země Evropy, kde spolu se svými kolegy šířil slávu české hudby.
Jaromír Synek zemřel před sedmdesáti lety 3. června 1949 na leukémii jako prokurista Moravské
banky a pěvec brněnského rozhlasu ve svých 49 letech.
Text: dle tehdejších brněnských Lidových novin Karel Synek, foto upravil: Petr Švancara

Beseda s Jiřím Šedým – v rámci Festivalu 3+1 Letovice
Narodil se 2. července 1976 v Hlinsku v Čechách jako člověk s Downovým syndromem. Krásná a zároveň drsná Vysočina ovlivnila jeho uměleckou tvorbu. V roce 2002 byl oceněn
hlavní Cenou Olgy Havlové, kterou mu předal pan prezident
Václav Havel. V červnu 2008 získal na filmovém festivalu Mental power film festival v Praze cenu za nejlepší mužskou roli.
Je autorem několika knih: Český myšlení, Trochu něhy, Citlivost barevného slunce, Dominčiny pohádky, Hledání, Babiččiny pohádky, Duhové pohádky, Podivuhodná planeta, Vesmírné příběhy a Perla podmořského světa. Rád maluje, vystavoval svoje obrazy v různých městech ČR,
nejprestižnější byla výstava v Senátu ČR. Je autorem 13 malovaných kalendářů. Získal několik medailí
v plavání na Speciálních olympiádách. Účastní se jako lektor přednášek o alternativních výtvarných
technikách, o lidské důstojnosti a o životě lidí s mentálním postižením.
V červnu 2010 byl aktivním účastníkem Světového kongresu Inclusion International v Berlíně.
V roce 2009, 2010 a 2013 získal 1. místo v Mezinárodní literární soutěži. Navštěvuje různé školy a učí
děti malovat svojí originální technikou. V roce 2010 byl Společností rodičů a přátel dětí s Downovým
syndromem nominován jako vynikající obhájce lidí s Downovým syndromem a výbor DSi ho ocenil
cenou World Down Syndrome Day Award za jeho úsilí. Touto prestižní cenou jsou každoročně oceňováni lidé, jejichž dobrovolná, profesní nebo vědecká činnost posílila nebo obohatila životy lidí s Downovým syndromem nebo přispěla k vědeckému pokroku v oblasti Downova syndromu. Je samostatný,
plně svéprávný mladý muž, který pomáhá lidem, kteří pomoc potřebují. Má rád přírodu, umění a lidi.
Miluje život ve všech jeho podobách.
Beseda je naplánovaná na pátek 26. 7. 2019 v restauraci Na Koupališti od 16.00 hodin.
Pořadatelé Festivalu 3+1

Víno na zámku
Sobota 27. července 2019 od 12.00 do 22.00 hodin
Rádi bychom vás pozvali na jedinečný festival vína do Letovic.
Hlavní myšlenka tohoto festivalu je dobré víno a kvalitní gastronomie. Více jak 30
pečlivě vybraných vinařů a dodavatelů vína se letos bude prezentovat na zámku Letovice, aby vám představili ta nejlepší vína, které lze v České republice ochutnat.
Společnost Rémy Cointreau si pro vás připravila masterclass o koňaku Louis XIII, který jako jediný
koňak na světě nese označení „Ultra Premium Cognac“. Vy tak budete mít unikátní příležitost se
o tomto legendárním koňaku dozvědět více. Masterclass je spojená s degustací.
Můžete se také těšit na zahraničního hosta Annu Julii Faude z vinařství Griesel Sekt, které patří
mezi nejlepší producenty šumivých vín v Německu a bude mít zde v Letovicích českou premiéru.

PROGRAM
12.00 – 18.00 hodin / Hlavní část festivalu – volná degustace
18.00 – 19.00 hodin / Rémy Cointreau Masterclass
20.00 – 22.00 hodin / Degustační večeře doprovázená raritními víny
a zakončená ochutnávkou koňaku Louis XIII
Jiří Beer

Letní hvězdná obloha v červenci
Měsíc červenec, který převzal vládu od měsíce června, zcela zapadá do letního ročního období. Je
to měsíc, který postupně představuje krásná letní souhvězdí. Pozorovatelům nabízí ve dne dlouhé denní oblouky s intenzivním slunečním svitem a také teplé letní večery a s nimi dlouhé pohledy na oblohu. Ta nejkrásnější souhvězdí uvidíme v dalších měsících, přesto však můžeme obdivovat nad jižním
obzorem souhvězdí Štíra, nad ním souhvězdí Hadonoše, ještě výše souhvězdí Pastýře, Severní koruny
a hlavně velké souhvězdí Herkula, které popíšeme podrobněji. Herkules leží vysoko nad jižním bodem
a mezi souhvězdími Lyry (vlevo) a Severní korunou (vpravo). Při jeho hledání na obloze nám pomůže
výrazný čtyřúhelník, který připomíná květináč a je umístěn přibližně ve středu souhvězdí. V souhvězdí
Herkula najdeme také jeho nejjasnější hvězdu s názvem Ras Algethi. Jde o hvězdného obra a je považována za jednu z největších známých hvězd vůbec. Má červenou barvu, její jasnost je 3,5 mag a vzdálenost 282 ly. Průměr hvězdy měří 800 milionů km. Ras Algethi je dvojhvězdou, mění nepravidelně svoji jasnost a její průvodce je namodrale zbarven. Mezi zajímavosti souhvězdí patří velká hvězdokupa
s označením M 13, kterou můžeme spatřit i pouhým okem.
K souhvězdí Herkula patří báje, která vypravuje, že Herkules (řecky Herakles), nejslavnější řecký
hrdina, byl synem krásné pozemšťanky Alkmeny a boha Dia, vládce bohů a lidí. Po otci zdědil sílu a nebojácnost a pro své vlastnosti také slávu. Během svého života se proslavil mnoha hrdinskými činy.
V závěru svého života upadl do otroctví královny Omfalé, kde musel potupně pracovat a oblékat se
jako žena. Svůj život ukončil na hoře Oita, kde se nechal upálit. Za jeho hrdinství ho nejvyšší bůh Zeus
odměnil nesmrtelností a uvedl na oblohu mezi souhvězdí.
Věnujme pozornost červencovému Slunci, které se po slunovratu nalézá vysoko na obloze a pozvolna se posouvá ke světovému rovníku. To znamená, že se délka dne zkracuje. Uvedeme východy a západy Slunce, které platí pro obzor 50° rovnoběžky: Slunce vyjde 1. 7. ve 4:55 h a zapadne ve 21:13 h, 31. 7.
vyjde v 5:27 h a zapadne ve 20:45 h. Den se v červenci zkrátí o 1 h. Sluneční azimut se zmenší o 9° na
120°. Slunce vstupuje do znamení Lva dne 23. 7. ve 4:51 h SELČ. Vzhledem k eliptickému tvaru oběžné
dráhy Země kolem Slunce bude dne 5. 7. v 0:00 h SELČ Země od Slunce nejdále, a to 152,1 milionů km.
Měsíc, naše přirozená družice, se denně nabízí pro pozorování, pokud je jasná obloha. Na jeho povrchu můžeme i běžným triedrem dobře pozorovat jeho povrchové útvary. V červenci nastanou tyto
fáze: 2. 7. ve 21:00 h nov, 9. 7. ve 13:00 h první čtvrt, 16. 7. ve 24:00 h úplněk a 25. 7. ve 3:00 h poslední
čtvrt. Dne 5. 7. v 7:00 h bude Měsíc v přízemí (363 745 km) a 21. 7. ve 2:00 h bude v odzemí (405 453 km).
Naše zvýšená pozornost Měsíci bude patřit dne 16. července, kdy proběhne částečné zatmění Měsíce. Ten se při svém pohybu kolem Země dostane do zemského polostínu. Začátek zatmění je určen na
21:02 h, střed zatmění na 22:31 h a konec na 24:00 h SELČ.
Zatmění můžeme u nás sledovat téměř v celém svém průběhu.
Pozorovatelé planet budou v červenci zklamáni, protože neuvidíme planety Merkur, Venuši i Mars. Po většinu
noci bude vidět Jupiter (v Hadonoši). Saturn září po celou
noc (ve Střelci). Ve druhé polovině noci lze nalézt Uran
(v Beranu) a Neptun (ve Vodnáři).
Závěrem uvedeme některé důležité úkazy na obloze.
Dne 2. 7. proběhne úplné zatmění Slunce, u nás však nebude viditelné. Dne 9. 7. ve 23:00 h bude Saturn od Země
vzdálen 1 351,3 milionů km. Zajímavé budou také konjunkce Měsíce s planetami: 13. 7. ve 22:00 h s Jupiterem a 16. 7.
v 10:00 h se Saturnem. Měsíc v blízkosti Saturnu bude možné pozorovat ve dnech 15. – 17. 7. Dr. Jaroslav Chloupek
Souhvězdí Herkula

AFK Letovice
Jaro nám uběhlo jako voda a další fotbalová sezóna je za námi. Byla však v mnoha
ohledech jiná. Pro vedení oddílu velmi náročná, ale v závěru určitě krásná. Povedlo se
v krátké době vybudovat nové zázemí, které je chloubou nejen fotbalistů, ale i našeho města. V celém areálu probíhá mnoho rekonstrukcí, oprav a vylepšení. Jsem
přesvědčen, že vytváříme příjemné prostředí jak hráčům, tak i fanouškům a podporovatelům, do kterého se všichni rádi vrací.
Po sportovní stránce panuje v našem klubu spokojenost především s mládežnickými týmy. Obrovská gratulace patří týmu starší přípravky, který jednoznačně vyhrál okresní soutěž. V následném krajském finále nejlepších přípravek z jihomoravského kraje, kam se kvalifikovali vítězové svých okresních
soutěží, naše mužstvo obsadilo nádherné druhé místo. Naše další mládežnické týmy patřily k nejlepším v jejich soutěžích a věříme, že v příští sezóně, kdy dojde ke spojení s FC Boskovice, budou kluci o to
lépe připraveni ve velké konkurenci obstát.
Takové nadšení a spokojenost s výsledky a předvedenou hrou se už bohužel nepřenáší do mužských kategorií. Potenciál, který náš tým mužů „A“ má, není schopný dostatečně a pravidelně využít.
Proto se pohybuje ve spodní části konečné tabulky. Nic to ovšem nemění na tom, že jejich práce si
jako výbor vážíme a věříme, že se s připravovanými změnami do další sezóny hráči oklepou a budou
hrát o přední pozice. Dospělé mužstvo „B“ zaslouží pochvalu, jelikož i přesto, že často musely být
upřednostněny priority prvního mužstva, bylo víc než konkurence schopné.
Dovolte mi poděkovat všem hráčům našeho oddílu. Zápasů a tréninků bylo mnoho a jsem rád, že
všechny týmy hrdě reprezentovaly náš klub a město v každém zápase. Obrovské poděkování patří také
všem trenérům a vedoucím mužstev, kteří hráčům obětovali velké množství času a své energie. V neposlední řadě děkuji i trenérům mužů, kteří se rozhodli nepokračovat v nadcházející sezóně. Jejich
práce si velmi vážím a věřím, že se naše cesty v budoucnu opět potkají.
Děkuji také vám, fanouškům, podporovatelům, sponzorům a všem, kteří se podílejí na chodu klubu.
Na závěr přijměte pozvánku na tradiční pouť, která se uskuteční ve dnech od 5. do 7. 7. 2019. Připraveno bude bohaté občerstvení, jako jsou tradiční makrely, pouťové pivo a další. Přijďte tedy zahájit letní prázdniny poutí. Těšíme se.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

Celkové umístění týmů AFK Letovice
Mladší přípravka
Letovice A – 2. místo
Letovice B – 17. místo

Starší žáci
Sdružené družstvo
Letovice / Žijeme hrou – 3. místo

Starší přípravka
Letovice – 1. místo

Muži „B“
Letovice B – 4. místo

Mladší žáci
Letovice A – 2. místo
Letovice B – 6. místo

Muži „A“
Letovice A – 11. místo

Podrobné informace na www.afk-letovice.cz

SDH Kochov

Srdečně zveme na

srdečně zve

KONCERT DUCHOVNÍ
HUDBY

TRADIČNÍ HASIČSKÝ
VÝLET
Oslava 135 let od založení
Sboru dobrovolných hasičů v Kochově

Neděle 28. července v 16.00 hodin
Kostel sv. Jiří v Kochově

Neděle 21. července 2019

14.00 hodin – námětové cvičení s ukázkou
požární techniky
15.00 hodin – taneční zábava
Hraje: skupina ARCUS
Vstupné: 50,– Kč
Občerstvení a bohatá tombola zajištěno.

Účinkují:
Lydie Jurková – soprán
Milada Dvořáková – příčná flétna
Růžena Vystavělová – alt
Dagmar Lžíčařová – varhany, klavír
Sbor:
Zdeňka Skalníková, Zuzana Konečná
Růžena Vystavělová st., Růžena Vystavělová ml.
Klavírní doprovod a zpěv:
Dagmar Lžíčařová
Vstupné dobrovolné

Fan-club „BOP Křetínka“
Provoz na
MINIGOLFOVÉM HŘIŠTI
v Letovicích:

Sbor dobrovolných hasičů Letovice
pořádá

v sobotu 6. 7. 2019
již tradiční

PŘEDPOUŤOVOU
ZÁBAVU
Začátek ve 20.00 hodin
O dobrou náladu se postará hudební skupina

ČERVENEC a SRPEN
PONDĚLÍ – NEDĚLE:
10.00 – 20.00 hodin

Přijďte se pobavit a ochutnat bohatý výběr
občerstvení, které pro vás připravíme.
Srdečně zvou hasiči
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Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
Letovice, Tyršova 15

516 474 310

MUDr. Havlová

Blansko, Pražská 1b

721 425 074

MDDr. Bočková Eva

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

13. 7.

MUDr. Bočková Jana

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

14. 7.

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

20. 7.

MDDr. Gořulová

Letovice, Masarykovo náměstí 162/38

792 325 594

5. 7.

MUDr. Fenyk

6. 7.
7. 7.

21. 7.

MUDr. Paulíčková

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

27. 7.

MUDr. Kulhánková

Křtiny, Zdrav. středisko

516 414 291

28. 7.

MDDr. Koudelková

Blansko, Pražská 1b

516 419 538

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

12. 7. MUDr. Hniličková
19. 7. MUDr. Kratochvílová
26. 7. MUDr. Striová

Služby lékařů také na
www.mudrsafranek.cz

Nepřítomnost

Zastupuje

MUDr. Hniličková
3. – 4. 7.
22. 7. – 2. 8.

MUDr. Janováčová (Boskovice)

MUDr. Šafránek
4. – 26. 7.

MUDr. Striová, MUDr. Kratochvílová

MUDr. Striová
17. – 19. 7.

MUDr. Kratochvílová

MUDr. Kratochvílová
29. 7. – 16. 8.

MUDr. Šafránek, MUDr. Striová

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

KAREL ŠTESL

svatební fotografie, fotoslužby

Kochov 1, LETOVICE

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

• OPRAVY PODVOZKŮ AUTOMOBILŮ

Sečení trávy od 0,65 Kč/m²
tel.: 608 065 337

Byt v Letovicích
koupím hotově
tel.: 777 061 357

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

tel.: 723 290 761

Nabízím k pronájmu
vybavenou garsonku
na ulici Jiráskova v Letovicích

tel.: 724 578 523

Koupím
byt nebo menší domek
v Letovicích. Platba hotově
tel.: 605 708 884
LINKA DŮVĚRY BLANSKO
tel.: 516 410 668, 737 234 078

NON STOP
Provoz linky důvěry je anonymní.
Cena hovoru dle tarifu operátora volajícího.

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: Mgr. Tomáš Pléha. 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 27. 6. 2019 č. 7/2019. 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. 8/2019 bude 12. 7. 2019. Fotografie: archiv redakce.
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