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Putování
s letovickou
bludičkou

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
rád bych vás informoval, že přestože velká část pořadatelů

V rámci doprovodného programu se uskuteční workshop
architektů, který se bude věnovat návrhům na přesné umís-

hudebních festivalů svoje projekty zrušila, letovický Festi-

tění nového kulturního domu a jeho podobě. Překvapení

val 3+1 nakonec proběhne. Jeho podoba nebude tak pompéz-

také chystá již tradiční projekt Táhni s kachnou.

ní, jak bylo plánováno, přesto bude program jistě zajímavý.

Pódium na koupališti projde během července rekonstruk-

Tradičně se můžete těšit na tři letní promítání, výstavu fo-

cí, proto budeme pořádat promenádní koncerty až v srpnu.

tografií, jazzový koncert, dětský den a hudební festivalové

Vystoupí zde kapely Trní na Větvi, The Sailors a nEscafeX.

odpoledne. V rámci něj vystoupí hudební skupiny Rockfór,

Během července MKS uskuteční několik akcí pro děti (puto-

Basic Band s Bárou Basikovou, Band-a-ska a Třetí zuby. Pro

vání s letovickou bludičkou, korálkovou dílnu a výrobu skle-

děti bude připraveno Dovádění bez hranic (Bobo divadlo Jih-

něných figurek sklářky Alice Dostálové a promítání pohá-

lava), pohádka O princi z knížky (Dřevěné divadlo Jana Hrub-

dek v muzeu). Pro bližší informace sledujte webové stránky

ce), Konkurz do cirkusu Pižďuch (klaun Hubert Šprynar), na-

MKS Letovice a plakátovací plochy. Přeji poklidné letní dny!

fukovací atrakce, dílničky apod.

Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Pozvánka do mateřské školy Čapkova
Chtěla bych pozvat širokou letovickou veřejnost na prohlídku nově opravené terasy školní zahrady naší mateřské školy.

My, zaměstnanci mateřské školy, spolu s dětmi, které naši
školu navštěvují, si přejeme, aby terasa a celá zahrada sloužila

Za posledních patnáct let proběhlo v naší mateřské škole ně-

k naší spokojenosti a pobyt zde byl pro nás co nejvíc příjemný.

kolik významných rekonstrukcí, terasa však na svoji chvíli če-

Aby i rodiče byli pyšní na to, v jakém krásném prostředí tráví

kala dlouhých padesát osm let. Důvodem byly nevyjasněné ma-

čas jejich děti.

jetkové poměry a s tím související nemožnost dosáhnout na

Pro všechny zájemce bude branka u naší mateřské školy

dotační programy. Současné vedení města však z důvodu hava-

otevřena v pátek 3. července 2020 od 10.00 do 15.00 hodin.

rijního stavu přistoupilo k její opravě bez dotačních injekcí a za

Samozřejmě za dodržení platných hygienických nařízení.

to jim patří náš velký dík. Terasa tak získala funkční a moderní

Iva Širůčková, ředitelka mateřské školy Letovice,

vzhled a co je nejdůležitější, je nyní bezpečnější pro naše děti.

Čapkova 802/10
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že se povedla jedna z nejdůležitějších věcí pro budoucnost Letovic
a to odkup čističky odpadních vod od Tylexu. Chci velmi poděkovat panu řediteli
Novákovi za maximálně korektní jednání. Celá transakce je pro město dlouhodobě velice výhodná a znamená jistotu pro
občany, že vše, co se týká odpadů ve městě, je v rukou města a svazku.
Záležitostí, kterou řeším již od nástupu do funkce a která má
maximální vliv na rozvoj Letovic, je vyřešení území od Letovických strojíren až po náměstí jako záplavového území. V současnosti to vypadá, že se po dohodě s Lesy ČR a Povodím Moravy
a dalšími zainteresovanými daří realizovat kroky, které by znamenaly kompletní ochranu proti stoleté vodě hlavně z Kladorubky a toto území by přestalo být zátopovým. To má obrovské důsledky pro povolování staveb v tomto území.
Město obdrželo povolení na vybudování parkování před ZŠ Letovice. Nejedná se o stálé parkování, ale o místo pro zastavení.
Dítě vystoupí a již nemusí jít přes silnici, ale přímo na chodník
a do školy. Tato akce musí proběhnout v době letních prázdnin.
Její součástí je i vybudování chodníků od autobusové točny po
ZŠ. Dlouho očekávanou akcí bude oprava Boční a Střední, která
bude vysoutěžena na začátku července a předpoklad je, že by
mohla i v červenci započít.
Pokračuje oprava vlkovského přivaděče pitné vody na Čapkově ulici a oprava kruhového objezdu. Doufejme, že hlavně oprava
kruhového objezdu bude ukončena v termínu a doprava přes Letovice se vrátí k normálu. V Kochově se opravuje velký kus silnice a bohužel to vypadá, že se nevyhneme i opravě odpadů, což
akci značně prodraží.
Technické služby připravily městské koupaliště a od 20. června bylo otevřeno. Dalším viditelným počinem technických služeb je oprava děr v komunikacích. Technické služby mají nové
vybavení, které umožňuje opravu pomocí balené směsi. Opravena je již velká spousta děr, nicméně pokud máte podnět k opravě,
prosím obracejte se přímo na technické služby.

Za podněty budeme rádi (kontakt v samostatném článku od TS)
a pokusíme se věci řešit aspoň v trochu reálném čase. Další větší
akcí TS bude oprava plotu na hřbitově (horní část), která by měla
začít taktéž v červenci. Její součástí jsou i nové brány. Samostatnou kapitolou je zámecký park. Vedení města chce snížit počet
odpadkových košů v parku. Předně není žádný důvod, proč by měl
být vedle každé lavičky odpadkový koš, který v letních měsících
zapáchá a vábí vosy a jiný hmyz. Koše budou především při vstupech do parku. Každý aspoň trochu slušný člověk, který něco zkonzumuje v parku, tak obal, flašku či cokoli jiného vyhodí do odpadkového koše na kraji parku, kde se dá i smysluplně odpad vyvážet.
Velice příjemnou zprávu jsme obdželi od pana ředitele CSSML
Kubína. Podal žádost do grantového programu a obdržel vůz Škoda Octavia kombi v hodnotě 900 000 Kč. Je to zároveň velké ocenění CSSML, protože se v rámci celé ČR rozdalo jen 100 automobilů. Vím, že se opakuji, ale v osobě pana ředitele Kubína má město Letovice neskutečně schopného člověka na svém místě a občané Letovic by to měli vědět.
Nejsou ale jen příjemné zprávy, jsou i ty, nad kterými zůstává
rozum stát. Oprava železničního přejezdu proběhla za mě nepochopitelným způsobem. Tato akce Správy železnic se opravdu hodně nepovedla a jimi najatý zhotovitel stavby, podle mých informací, nedodržel projektovou dokumentaci. Jsem rád, že se Správa
železnic k věci postavila čelem a naprosto bez vytáček a férově
přiznala chyby a učiní opravu, teď již bez celkové uzavírky.
V současné době řešíme také problémy našich třech mateřských škol. Dětí je bohudík hodně, což na druhou stranu přináší
problémy s kapacitou našich školek. Chci poděkovat ředitelkám,
že samy přišly s iniciativou a řešení jsme našli v udělení výjimky
od zřizovatele na navýšení počtu dětí na jednu třídu nad zákonem stanovené maximum. Bohužel i přes toto opatření nebudou
některé tříleté děti moci nastoupit do MŠ. Navíc je třeba si přiznat, že toto nemůže být stálé řešení, protože cílem nemůže být
přecpaná třída dětí.
Na závěr mi dovolte popřát vám co nejhezčí prožití léta. Užijte
si dovolené a navštěvujte městské koupaliště a akce pořádané
MKS, jako je třeba Festival 3+1, a vychutnávejte si pohodu letních
dní.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Podpis smlouvy o odkupu čističky odpadních vod Tylex
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Společenská rubrika
Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Palová Pavlína, J. Haška, ve věku 89 let
Tajovská Helena, Rekreační, ve věku 91 let
Kopáčková Libuše, J. Haška, ve věku 91 let

Čest jejich památce!
Dodatečně blahopřejeme jubilantkám, které v období březen až
květen oslavily významné životní jubileum – 90 let:
paní Marie Kolářová, Slatinka, paní Drahomíra Hladilová, Jasinov a paní Dobromila Zubíková, ul. Albína Krejčího.
Všem jubilantkám přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.

Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří
oslavili 75 a více let:
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci březnu oslavili svoje narozeniny.
Elísek Jiří
Žouželová Anna
Havelková Věra
Alexa Antonín
Širůčková Růžena
Němečková Božena
Němec Pavel
Žemličková Jaroslava
Bílá Jarmila
Vrána Josef
Širůčková Maria
Zoubek Zdeněk
Svoboda Stanislav
Machalová Františka
Süssová Marie
Martinek Bohumil
Pelíšek Evžen
Odvářková Marie
Trnečková Jarmila
Štrych Jan
Hanuš Karel
Vystavělová Milena
Vášová Jarmila
Valoušková Jarmila
Hélová Alena
Dražilová Marta
Čtvrtníčková Helena
Přikryl Jaromír
Vránová Anna

Toulová Růžena
Vinklerová Marie
Koláček Zdeněk
Řehořová Anna
Daněk Lubomír
Poláček Jaroslav
Mlčochová Marie
Žilová Miloslava
Burgr Vlastimil
Buriánková Danuše
Matušková Marie
Jahl Alois
Toulová Růžena
Olšanová Eva
Chloupková Jiřina
Pátečková Božena
Nečasová Naděžda
Žilková Josefa
Nečasová Františka
Bednářová Marie
Kolářová Marie
Kotoučková Božena
Hrdlička Jiří
Šamšula František
Gežová Božena
Pitner Alois
Brtnická Anna
Všianská Anna
Staněk Miloslav

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci dubnu oslavili svoje narozeniny.
Matuška Vladimír
Culík Michal
Burkoň Zaruša
Dřevová Lydie
Škranc Robert
Plšková Bohumila
Paděra Pavel
Zárychtová Marie
Hlaváček Miloš
Fojtová Marie
Illová Stanislava
Volšan Jaroslav
Hrušková Libuše
Štěrbová Erika
Bohatec Jiří
Chloupek Jaroslav

Havránek Josef
Hladilová Drahomíra
Janíková Olga
Němečková Ladislava
Kincová Marie
Ille Bořivoj
Dvorský Jiří
Budínská Jiřina
Němec Jan
Bárta Emil
Komárková Dobromila
Sychrová Anna
Švec František
Hladký Miloslav
Podivínský Eduard

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci květnu oslavili svoje narozeniny.
Klusáková Jaroslava
Pelikánová Marta
Huzlíková Ludmila
Šméralová Marta
Podsedník Miroslav
Čejková Helena
Fidler Miloslav
Bártová Jaroslava
Dočekal František
Korbelová Zdeňka
Široká Jana
Kachlík Zdeněk
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
Jurková Marie
Hrubá Ema
Palbuchtová Anastázie
Tichá Božena

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 4. 6. 2020 projednala
body dle následujícího programu:
1. Dispozice s majetkem města
2. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 10. 6. 2020 projednala
body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Rozpočtová opatření
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Plnění úkolů v místních částech města v I. pololetí roku 2020
7. Plán schůzí rady města a zastupitelstva města za II. pololetí
roku 2020
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 4. 6. 2020
projednalo body dle následujícího programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů
zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 4. března do 4. června 2020
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice za I. – IV. 2020
6. Závěrečný účet hospodaření města Letovice za rok 2019
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/

Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice
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Město Letovice informuje
Vyjádření Správy železnic k situaci
na železničním přejezdu v Letovicích
Vážený pane starosto,
jménem Správy železnic, státní organizace se velmi omlouváme všem občanům a uživatelům železničního přejezdu v Letovicích na ulici Tyršova za vzniklý stav při jeho opravě. Při
realizaci opravy přejezdové konstrukce došlo k dodání špatných přejezdových panelů a tím vznikla velká nerovnost na vozovce. Uvedenou situaci řešíme se zhotovitelem, aby byla v co
nejkratším termínu tato závada odstraněna. Oprava bude provedena za částečné uzavírky komunikace.
Ještě jednou se omlouváme všem, kteří tuto komunikaci
používají za vzniklý nevyhovující stav.
Tiskové oddělení Správy železnic, státní organizace

Technické služby Letovice informují
Technické služby Letovice, poskytují široké spektrum služeb.
Především zabezpečujeme čistotu a údržbu města, provádíme
ruční a strojní čištění veřejných prostranství, místních komunikací, chodníků, úklid odpadků, v zimě úklid sněhu. Pracovníci TS se starají o zeleň ve městě a v zámeckém parku. Ve správě máme veřejné osvětlení.
V současné době probíhá příprava areálu městského letního koupaliště Letovice na letní sezonu. Areál koupaliště je před
celkovou rekonstrukcí a s ohledem na tuto skutečnost se provádí jen základní práce.

Nově máme k dispozici vlastní stavební středisko, které je
využíváno na drobné opravy komunikací, chodníků, čištění kanalizačních vpustí, dopravní značení a menší opravy budov.
Nově provozujeme dětská hřiště a zajišťujeme správu městského mobiliáře.
Musím ještě zmínit neustálou operativní činnost, která zahrnuje již skoro pravidelný úklid nepořádku ve městě.
Jmenované služby jsou nepostradatelné pro chod města. Na
jejich zajištění a kvalitě má zájem město Letovice, ale především samotní občané, kteří mají možnost oznámit TS zjištěné
nedostatky týkající se úklidu, závady veřejného osvětlení, místních komunikací a prostranství, různá poškození zařízení (lavičky, odpadkové koše, vybavení dětských hřišť) či jiné nedostatky týkající se TS písemně na e-mail: tsletovice@seznam.cz.
Rovněž je možné oznámit požadavek na tel. číslo 516 474 594.
Za každé oznámení zjištěných nedostatků děkujeme, pomáhají nám v naší práci.
Závěrem chci velmi poděkovat těm občanům, kteří nám
usnadňují práci úklidem nejen kolem svého domu, ale pečují
i o zeleň ve svém okolí. Každý tento malý čin pomůže ke zkvalitnění života v našem městě.
Miroslav Doskočil, TS Letovice

Koupaliště Letovice
Otevírací doba:
Pondělí – neděle: 10.00 – 19.00 hodin
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 25 Kč, děti do 3 let zdarma

Kulturní přehled
MKS Letovice / Kulturní dům
Nová 71 / 1, tel.: 516 474 422, mobil: 774 497 437
e-mail: info@mks-letovice.cz, www.mks-letovice.cz
tel.: vstupenky 739 396 535, ekonomka: 516 476 786
Zajišťuje předprodej vstupenek na pořádané kulturní pořady.
Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 3 dny
před konáním akce.

Akce v červenci

Změny termínů divadelních představení
Klíče na neděli (26. 3. 2020) – nový termín 2. 9. 2020
Když se zhasne (28. 4. 2020) – nový termín 13. 1. 2021
Talk show Chuť do života – Halina Pawlowská
(27. 5. 2020) – nový termín v jednání

Předprodej vstupenek
Koncert – RADŮZA
23. 9. 2020 v 19.00 hodin / vstupné: 300 Kč

Čarování se sklem

Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové

(dílnička, ukázky výroby sklářky Alice Dostálové)
Čtvrtek 9. července 2020 od 16.00 hodin
Muzeum města Letovice, Tyršova 2 (1. patro)

24. 9. 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250 Kč / na místě 290 Kč

Promítání pro děti

Pavel Nový, Marie Tomsová a trio Sekáč & přátelé
31. 10. 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250 Kč / na místě 290 Kč

Čtvrtek 16. a 23. července 2020 v 16.00 hodin
Muzeum města Letovice, Tyršova 2 (1. patro)

Letní kino (v rámci Festivalu 3+1)
27. – 29. července 2020
Vernisáž výstavy fotografií
Klubu moravských fotografů (v rámci Festivalu 3+1)
Čtvrtek 30. července 2020 od 18.00 hodin
Koncert jazz

Martin Brunner Band (v rámci Festivalu 3+1)
Pátek 31. července 2020 v 19.30 hodin
Sál ZUŠ Letovice / vstupné: 150 Kč

Festival 3+1 – 21. ročník
Sobota 1. srpna 2020 od 14.00 hodin
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S vámi mě baví svět…

Kalasová galerie Pex
srdečně zve na výstavu obrazů a soch

MICHALA TRPÁKA
Michal Trpák je mimo jiné také iniciátorem
a pořadatelem každoročních výstav
Umění ve městě.

Zahájení výstavy proběhne
v pátek 3. 7. 2020 v 18 hodin v galerii.
Výstava potrvá do 6. 9. 2020.

Knihovna

Turistické informační centrum

Otevírací doba obou oddělení knihovny
je omezena do 31. 8. 2020 takto:

TIC 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

Prosíme o dodržování doporučených opatření,
která se průběžně mohou měnit.
Žádáme čtenáře o vrácení dlouhodobých výpůjček.

®

Otevírací doba:

1. ČERVNA – 15. ZÁŘÍ

Co pro vás můžeme udělat:

Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hodin
Sobota:
10.00 – 16.00 hodin
Neděle:
ZAVŘENO

Na požádání vám můžeme knihy předem připravit k vyzvednutí. Objednat si můžete telefonicky na tel.: 516 474 225, dospělé oddělení 775 568 304 nebo e-mail: knihovna@mks-letovice.cz, dětské oddělení 775 568 310 nebo e-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz. V našem katalogu: https://boskovice.tritius.cz/library/letovice si můžete knihy vyhledat a poté objednat. Děkujeme za trpělivost a pochopení a těšíme se na vás.
Připravujeme:

Kanárské ostrovy
17. září 2020 v 17.30 hodin v sále MKS
Unikátní přednáška a slide show pana Dušana Procházky,
cestovatele, který navštívil všechny Kanárské ostrovy. Autor
je brněnský cestovatel, průzkumník a fotograf, jehož oblíbenými místy jsou ostrovy a pobřeží Středomoří a blízký Atlantik,
speciálně Kanárské ostrovy. Uskutečnil desítky výprav a procestoval kolem 40 ostrovů a 50 pobřežních destinací, které popsal ve svých knihách a prezentoval na 60 výstavách. Více informací na www.obrazyzcest.cz

Knihovna pod stanem jinak!
Děkujeme vám všem, kteří jste se zapojili do výzvy a společně s námi stanovali doma s pěknou knížkou. Zaslané fotografie nás potěšily. Budeme rádi, když i nadále budete stanovat, číst a posílat nám své příspěvky. Příští rok se na Vás
těšíme v Kladorubech při tradiční „Knihovně pod stanem“.
Knihovnice

Turistické informační centrum
poskytuje následující informace:
• informace o turistických zajímavostech, památkách
a atraktivitách města Letovice, Mikroregionu Letovicko
a regionu Boskovicko
• informace o kulturních akcích
• informace o možnostech sportovního vyžití
• informace o stravovacích a ubytovacích možnostech
(volné kapacity Vám rádi telefonicky ověříme)
• tipy na výlety jak pro pěší turisty, tak pro cykloturisty
• vyhledávání autobusových a vlakových spojů, informace o Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje
• informace o firmách, podnikatelích a službách
• další informace nejen z oblasti cestovního ruchu
Informace poskytujeme bezplatně.

Služby
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

veřejný internet (k dispozici jsou dva počítače)
černobílé kopírování A4, A3
černobílý a barevný tisk A4
skenování
kroužková vazba do plastových hřbetů
laminace dokumentů – max. A4
rezervace a prodej vstupenek na kulturní akce pořádané Městským kulturním střediskem Letovice
prodejní místo sítě Ticketportal a Ticket Art (možno zakoupit vstupenky na akce konané po celé České republice)
předprodej vstupenek na vybrané akce v regionu
prodej turistických map, pohlednic, turistických známek, turistických vizitek, magnetek, keramických suvenýrů
prodej publikací o Letovicích a Mikroregionu Letovicko
průvodcovské služby v historické lékárně nacházející se
v Nemocnici Letovice

Poskytované služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku.
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Turistické informační centrum
Putování
s letovickou bludičkou
A je to tady! Plníme, jak jsme slíbili a od 13. června 2020 jsme
pro vás všechny spustili Putování s letovickou bludičkou, zábavnou stezku plnou úkolů, poznání a pohádkových bytostí.
Rádi se procházíte? Je pro vás luštění tajenek výzvou? Vezměte maminku, tatínka, prarodiče, paní učitelku nebo paní
družinářku a vydejte se společně s naší letovickou bludičkou
na putování po zajímavých místech našeho krásného města.
Dozvíte se něco z naší historie, chybět nebudou ani zajímavosti a hlavně poodhalíte, jaké nadpřirozené bytosti Letovice
obývají. Nestává se často, aby se tvorové z pohádkové říše zjevovali lidem, ale třeba budete mít štěstí a někteří z nich se na
této stezce ukáží i vám. Nemusíte mít strach, letovická bludička vás tímto putováním provede, poradí a jistě prozradí i nějaké důvěrnosti ze života svých pohádkových kamarádů. Dozvíte se například, kde se po setmění schází nebo jaké zvyky mají.
Putování začíná v turistickém informačním centru, kde dostanete veškeré pokyny a tištěný materiál na cestu včetně
mapy.
Aktivně zapojte všechny, kteří se s vámi cesty účastní. Někdy možná budete potřebovat radu někoho staršího, ale jistě si
se všemi úkoly zdatně poradíte.
Na každého, který zdárně dojde do cíle, čeká zasloužená odměna. Více prozrazovat nebudeme.
Těšíme se na všechny výletníky v turistickém informačním
centru!
Za TIC Letovice Daniela Klusáková

Komentované prohlídky historické lékárny
a klášterní zahrady s průvodcem:
• každou 1. sobotu v měsíci (červenec – září)
vždy od 14.00 a od 15.00 hodin: 4. 7., 1. 8., 5. 9. 2020
• každý čtvrtek v měsíci (červenec a srpen)
vždy od 14.00 hodin:

2. 7., 9. 7., 16. 7, 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8. 2020
• začátek prohlídek je před hlavním vchodem
do Nemocnice Letovice.
Kapacita prohlídky je maximálně 15 osob, proto je nutné
si vždy návštěvu předem rezervovat telefonicky, e-mailem
či osobně v Turistickém informačním centru v Letovicích,
tel.: 516 476 790, 739 396 538, tic@mks-letovice.cz.
Prohlídky začínají před vchodem do Nemocnice Letovice,
v případě nepříznivého počasí uvnitř budovy před vrátnicí.
V případě hezkého počasí je součástí prohlídky i vycházka
do klášterní zahrady v areálu Nemocnice Letovice.
Podrobné informace k prohlídkám najdete na:
www.mks-letovice.cz/tic.

Komentované prohlídky
farního kostela sv. Prokopa:
• každou 1. sobotu v měsíci (červenec – září)
14.00 – 16.00 hodin:

4. 7., 1. 8., 5. 9. 2020
• v neděli 5. 7. (pouť) bude kostel otevřen
od 14.00 do 16.00 hodin
• každý čtvrtek v měsíci (červenec a srpen)
14.00 – 16.00 hodin:
2. 7., 9. 7., 16. 7, 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8. 2020
Na prohlídku kostela sv. Prokopa není nutná rezervace.
Na místě bude přítomen průvodce,
který vás prohlídkou provede.
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

Poděkování
V Masarykově střední škole Letovice byl nástup doby koronavirové provázen opatřeními k ochraně zdraví stejně jako
v ostatních institucích. Žáci sice ve škole přítomni nebyli,
vzdělávali se distančně, ale zabezpečit dodržování epidemiologických opatření v plném rozsahu pro zaměstnance a návštěvníky školy bylo v prvních dnech po vyhlášení nouzového stavu téměř nemožné. Ochranné prostředky a dezinfekce
z obchodů zcela zmizely.
Pomocnou ruku nám v této situaci podal starosta našeho
města Petr Novotný. Oslovil nás s nabídkou pomoci a předzásobil nás zdarma mnoha litry desinfekčních prostředků, které
byly na počátku epidemie Covid-19 beznadějně nedostupné.
Děkuji panu starostovi Petru Novotnému za jeho rychlou,
účinnou a nezištnou pomoc naší škole v době propuknutí epidemie.

Helena Marešová, ředitelka školy

Pojedeme na odborné stáže do Budapešti
Masarykova střední škola byla opět úspěšná v projektu zahraniční spolupráce Erasmus+. Škole byla schválena dotace
na projekt s názvem „Bytová kultura a tradice keramické výroby“ ve výši 750 000 Kč. Na jaře 2021 vyjedou naši studenti
uměleckých a technických oborů na pracovní stáže do zahraničí.
Dvoutýdenní pracovní stáž ve firmách bude odměnou pro
naše nejlepší žáky. Zájem je pochopitelně velký, koho by nelákalo podívat se do krásné Budapešti, vylepšit si angličtinu
a získat nové odborné zkušenosti ve firmách, které podnikají
v jeho oboru.
Při výběru stážistů rozhoduje zodpovědnost, schopnost rychle se učit, komunikativní schopnosti, ochota přijímat nové výzvy, schopnost týmové spolupráce, účast na projektech ve škole v průběhu předchozího studia aj. Celkem vyjede 16 žáků školy do vybraných firem.
Na dva týdny opustí pohodlí domova a vydají se poznávat
nové prostředí a hlavně sami sebe.
Ing. M. Bašná
Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

2014 – 2020 programme for Education,
Training, Youth, and Sport
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
SVČ Letokruh
Přejeme všem dětem i dospělým
krásné a pohodové prázdniny!
Nabízíme poslední volná místa na těchto táborech:

Pobytový tábor
„Ze světa čar a kouzel“
Termín: 8. až 15. 8. 2020, místo: Heřmanov, ubytování na faře
Heřmanov u Křižanova na Vysočině. Pobytový tábor s klasickou celotáborovou hrou a množstvím výtvarných aktivit.
Pro děti od 7 let. Cena: 3 700 Kč.

Příměstské tábory
13. až 17. 7. – #sportujsletokruhem – všeobecný sportovní
20. až 24. 7. – Ping-pong – stolní tenis
27. až 31. 7. – Umění bez hranic – všeobecný
3. až 7. 8. – Špunti na břehu III. – rybářský
3. až 7. 8. – Pohádkový týden – pro mladší děti od 5 let
17. až 21. 8. – Fotbalové soustředění – kopaná
24. až 28. 8. – Workout summer – sportovní
Příměstské tábory v letech 2019 – 2021 se konají s podporou
z Operačního programu Zaměstnanost. Díky této podpoře vám
můžeme nabízet příměstské tábory pro děti za nižší cenu
800 Kč za jeden týden tábora (nedotovaná cena je 1 500 Kč
za jeden týden tábora). Bližší informace a možnost přihlásit se
online na www.svcletovice.cz nebo v kanceláři Letokruhu.

Klub „V KLECI“
Po více jak ročních přípravách žádosti, jsme obdrželi
1 412 000 Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na rekonstrukci klecových šaten v budově
Letokruhu. Během asi jednoho roku bude vybudován moderní klub pro děti a mládež. Ve velkoprostorové místnosti
si děti i mládež budou moci zahrát velkoplošné deskové
hry, pracovat na počítači, tvořit, cvičit, bude zde čtenářský
koutek i zázemí pro kuchtění a pečení, umístěno zde bude
i velké akvárium s leguánem. Držte nám palce, ať všechny
stavební práce proběhnou dle harmonogramu a brzy bude
v Letovicích nabídnuto další „bezpečné“ místo zejména pro
mládež.

On-line dotazníky
Děkujeme všem rodičům, kteří už v minulém roce vyplnili
naše dotazníky ohledně kvality a fungování zájmových
kroužků, je to pro nás důležitá zpětná vazba a vaše připomínky bereme vážně. Moc nás těší řada pochval! Letos
budeme po ukončení táborů zasílat dotazníky ohledně jejich fungování a předem děkujeme za váš drahocenný čas!

Hledáme vedoucí zájmových kroužků,
lidi s nadšením a nápady. Pracujete rádi s dětmi nebo dospělými? Umíte něco, o co byste se rádi podělili s ostatními?
Nabízíme zapojení do aktivit volnočasového střediska a možnost seberealizace. Odměna jistá.
Kontakt: info@svcletovice.cz nebo tel.: 731 481 033.

Zájmové kroužky ve školním roce 2020/ 2021
Přehled kroužků na další školní rok uveřejníme na našich
stránkách www.svcletovice.cz poslední týden v srpnu.
Možnost přihlášení se na kroužek bude od středy 2. 9. 2020
od 14.00 hodin. Přihlašovat se můžete buď on-line nebo
osobně v budově Letokruhu v ulici Tyršova 25, Letovice.
Těšíme se na vás!
Hana Havlíčková a Ivona Kubíková
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Napsali jste nám
Dění v Jasinově
I v době koronaviru se život v naší místní části nezastavil.
Koncem měsíce května jsme se dali do čištění požární nádrže, která slouží nejen k potřebám hasičů, ale v horkých letních měsících je příjemným osvěžením s možností koupání. Velké poděkování patří SDH Letovice, který rozvezl vodu
k potřebám nejen místních občanů, ale i do Zábludova.
Začátkem června proběhl tradiční dětský den, kde měly
děti připraveny různé hry, jako skákací hrad, střelbu ze vzduchové a airsoftové pistole, hasičské soutěže atd. Závěr odpoledne zpestřila ukázka ze sportovní kynologie kynologického spolku Zbraslavec.

Konec středověku
a začátek novověku na
letovickém panství
Když v roce 1424 vymřel rod pánů z Letovic Hynkem z Ronova a na Letovicích po meči, zdědily zdejší panství jeho pozůstalé dcery Eliška a Machna, čímž se rozdělilo na více jak
osmdesát let na dva díly. Eliška, v té době provdaná za Milotu z Tvorkova, prodala svoji polovinu v roce 1446 Vaňkovi
Černohorskému z Boskovic a Machna, provdaná za Markvarta z Lomnice, poručila svému manželovi na užívání po
své smrti svůj díl.
Jak vidno, majiteli Letovic se stali v této době příslušníci
dvou významných moravských rodů. Vaněk z Boskovic
(1402 – 1466) zastával od roku 1436 úřad moravského zemského hejtmana. Proslavil se svou řečí, kterou pronesl na
zemském sněmu v Brně v roce 1453 při příležitosti přijetí Ladislava Pohrobka za českého krále. Projev se týkal ve velké
míře nezávislosti Moravanů na Češích, a o jedno a půl století
později se na něj odvolával Karel starší ze Žerotína ve své
argumentaci proti odbojným českým stavům. Právě Vaněk
založil černohorskou linii pánů z Boskovic. Jeho syn Václav
byl rovněž zemským hejtmanem, zemřel v roce 1482. Významným politikem byl taktéž Václavův syn Jaroslav, jenž
se stal tajným radou a kancléřem uherského krále Matyáše

Od 11. do 14. června pořádalo naše sdružení tradiční cyklovýlet, tentokrát do jižních Čech. Díky pěknému počasí jsme
zavítali na zámek Červená Lhota, v sobotu jsme projeli trasu
kolem Veselí nad Lužnicí, kde bylo velmi příjemné koupání
v pískovnách. Konec výletu jsme si obohatili sjetím dvou
pěkných řek, Nežárky a Lužnice.
Závěrem mi dovolte, abych vás všechny pozval na tradiční putovní pohár, který proběhne v sobotu 11. července od
15.00 hodin na místním výletišti.
Veškeré informace a fotografie najdete na našich stránkách www.obecjasinovestranky.cz
Text a foto: Pavel Pravec

Korvína. Avšak začátkem roku 1485 byl nespravedlivě nařčen z jeho zrady a krátce na to ve Vídni v mladém věku popraven. Protože zemřel bezdětný, stal se jeho nástupcem
i na Letovicích mladší bratr Ladislav. Převzal tehdy rozsáhlý
rodinný majetek a současně opustil slibně se rozvíjející církevní dráhu. Vzhledem ke svému znamenitému vzdělání
patřil k nejvzdělanějším velmožům své doby. Ladislavovým
nesmrtelným dílem se stala přestavba hradu v Moravské
Třebové koncem 15. století na honosný, raně renesanční zámek. V roce 1505 odkoupil od Jitky z Lomnice, dcery Markvarta a Machny, druhou polovinu letovického panství, kdy tedy
došlo po dlouhých, více jak osmdesáti letech k jeho spojení
opětovně v jeden celek. Ladislav z Boskovic a na Třebové
zemřel na letovickém hradě v roce 1520.
Jeho syn Kryštof nakonec prodal panství z důvodu finanční tísně roku 1544 Kryštofovi z Hardeka, čímž skončilo stoleté období, kdy Letovice vlastnil slavný rod erbu sedmizubého hřebene.
Jaroslav Hejl

Letovice – sv. Prokop
Již ve 14. století byla zahájena za Karla IV. (tehdy ještě
markraběte moravského) stavba kostela sv. Prokopa v Letovicích. Kostel byl v gotickém slohu bez věže, která byla přistavěna dodatečně, tak jako mariánská kaple.
Karel Hoder st.
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Napsali jste nám
Opustil nás jazzový dědek
(Za Milošem Winklerem)

Smutná zpráva zastihla nejen fanoušky letovických jazzových koncertů – zemřel Miloš Winkler, řečený jazzový dědek.
Vzpomínku na něj pro Ohlasy napsala Ivana Královcová, zástupkyně mladší generace posluchačů, kterým v Letovicích
Miloš Winkler zařídil výjimečné koncertní jazzové vzdělání.
Jedno dubnové pondělí nás navždy opustila ústřední postava jazzového dění nejen na Blanensku, pan Miloš Winkler. Poslední rozloučení se konalo v sobotu v Letovicích, kde se aktivně
zapojoval do kulturního života prostřednictvím pořádání jazzových koncertů. Je to obrovská ztráta pro celé město, které svými aktivitami ve spojení s vytříbeným hudebním citem a kouzlem své osobnosti navždy zanesl do pomyslné mapy české
jazzové scény.
Miloš Winkler se narodil roku 1939 v Letovicích, kde strávil
celý svůj život. Právě zde se zrodila jeho láska k jazzu, a to velmi
šťastnou náhodou v jedné z prodejen, kde uslyšel hrát jazzovou desku. V průběhu vojenské služby se seznámil se slovenským hudebníkem, který jej do světa jazzu zasvětil podrobněji. Jelikož sám na žádný hudební nástroj hrát neuměl, věnoval
se této hudbě z pozice posluchače a organizátora vystoupení
a festivalů. Mezi lety 1970 až 1985 pracoval jako poradce v tiskovém středisku v rámci International Jazz Festival Praha, od roku 1982 spolupořádal legendární Blanenské jazzové dny. V rámci Blanenských jazzových dní se mohli návštěvníci setkat se
špičkami tehdejšího československého jazzu, od Orchestru
Gustava Broma přes Petera Lipu, Emila Viklického až po Laca
Decziho.
Od konce 90. let zaměřil své aktivity do Letovic, kde pořádal
jazzové koncerty ve spolupráci se ZUŠ a MKS Letovice. Tyto
koncerty se konají zhruba třikrát až pětkrát do roka, mezi vystupujícími se objevují různé osobnosti napříč celou českou jazzovou scénou, od již etablovaných po teprve začínající umělce,
hledající své místo. Právě díky citu pana Winklera a jeho nesmírně hluboké znalosti hudební scény se podařilo do Letovic
dostat umělce, kteří by v tomto malém městě pravděpodobně
nikdy nezahráli. Byli to například: americký jazzový klavírista
Dan Tepfer, držitel ceny Grammy, klavírista a varhaník Ondřej
Pivec či legendární dánský bubeník Alex Riel.
Miloš Winkler, přezdívaný též „jazzový dědek“, ovšem nebyl
jen zdatným organizátorem, byla to hlavně inspirativní osoba,
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která svou sečtělostí, inteligencí, kulturním přehledem a dobrosrdečností dokázala stmelit českou jazzovou scénu a vytvořit v Letovicích komunitu milovníků této hudby. Se všemi hudebníky navázal osobní kontakt, který často přerostl v opravdové přátelství; důkazem mohou být zejména opakující se vystoupení hudebníků či pochvalné zmínky o atmosféře vystoupení v různých médiích. Specifická domácí atmosféra koncertů vždy byla základní esencí. Této atmosféře napomáhala i výše
zmíněná komunita posluchačů, kteří po koncertech neodcházeli hned domů, nýbrž zůstali v sále a dále s hudebníky aktivně diskutovali, případně si i zajamovali. Nesmíme zapomenout
zmínit i jeho syna Erika Winklera, který se celou dobu aktivně podílel na výběru interpretů i na průběhu samotných akcí
a v posledních letech postupně převzal roli organizátora koncertů. Díky společnému úsilí se úspěšně etablovaly jazzové večery i v rámci letovického Festivalu 3+1. Nemusíme tedy zoufat,
že by s odchodem pana Miloše Winklera jazzový život v Letovicích ochabl či zcela zmizel, osobně doufám v pravý opak.
Pan Winkler měl celý svůj bohatý život blízko ke kultuře
a umění, osobně se znal s Janem Skácelem, přátelil se i s dalším předním spisovatelem Ludvíkem Kunderou. V hudbě se nebránil modernějším a progresivnějším žánrům a autorům či
uskupením, mezi jeho oblíbence patřili Arvo Pärt, John Coltrane
či Keith Jarrett. Vyznal se i ve výtvarném umění, v rámci Blanenských jazzových dnů zorganizoval výstavu Milana Knížáka.
Mně osobně vyprávěl o své náklonnosti ke švédskému filmaři
Ingmaru Bergmanovi, o kterém jsme spolu vedli velmi krásnou diskuzi, na kterou budu navždy s láskou vzpomínat.
Závěrem bych chtěla pana Winklera pozdravit tam nahoru
a poděkovat mu za všechny ty neskutečné zážitky, které jsem
mohla prožít, za inspiraci a živou demonstraci toho, že nic není nemožné, a v neposlední řadě i prohloubení zájmu a znalostí
o jazzu, který se stal i mou velkou celoživotní vášní. Ještě jednou moc děkuji, budete nám všem velmi chybět…
Ivana Královcová

Jak se nám žilo
v době „koronavirové“?
Když jsme na začátku roku 2020 slyšeli z rádia či televize, že
se v Číně objevil nový typ viru, jistě jsme si všichni říkali něco
ve smyslu: „Ještě že je to tak daleko, to se k nám nedostane…“
Jenže zprávy ze světa se nelepšily a přišel březen. Virus zasáhl
krutou silou Itálii, zprávy ze světa přinášely negativní informace, světem se šířila panika, strach z neznámého a obavy o zdraví a naše blízké.
Pro nás v domově pro seniory virus COVID-19 znamenal také pocit zodpovědnosti, povinnost ochraňovat naše uživatele
a nedovolit zavlečení nákazy do našeho zařízení.
Nařízení Ministerstva zdravotnictví, Vlády ČR, Ministerstva
práce a sociálních věcí, ale také pokyny Jihomoravského kraje a Krajské hygienické stanice se hrnuly jeden za druhým. Museli jsme se v těchto pokynech zorientovat, zmobilizovat síly
a začít pracovat na tom, abychom ochránili sebe i naše uživatele. V domově jsme museli vytvořit krizový plán, postup pro
případ, kdyby došlo k nákaze, zavést přísná preventivní opatření. Pečovatelská služba, která pracuje v terénu, omezila své
činnosti a snažila se zabezpečit ty občany, kteří opravdu nemají nikoho dalšího, kdo by pomáhal.

Zásobování domova probíhalo za přísných hygienických
podmínek, stravovací provoz jsme oddělili od ostatních zaměstnanců a činností (abychom nebyli hlady, kdybychom museli zůstat v karanténě 12). Na úseku sociální péče i u pečovatelské služby došlo k rozdělení směn tak, aby se skupiny zaměstnanců co nejméně potkávaly a byli jsme schopni zajistit
péči, i pokud by byl někdo nemocen. Všechna opatření jsme
zaváděli s ohledem na naše provozní podmínky a možnosti.
Vše jsme konzultovali s příslušnými orgány a také s naším
zřizovatelem. Museli jsme shánět roušky, desinfekci a další
ochranné pomůcky.
Zákaz návštěv a také kolektivních aktivit přinesl do našeho
domova izolaci, smutek, obavy a podobně, a tak jsme se snažili
vynahradit nepřítomnost rodinných příslušníků a společných
zážitků alespoň zprostředkováním telefonátů, videohovorů
a předáváním balíčků s dopisy a vzkazy. Pro všechny, uživatele
i zaměstnance, to bylo těžké období. Nejistota toho, jak bude
šíření nákazy pokračovat, jestli děláme vše správně a zda naše
opatření budou dostatečná, byla vyčerpávající. A našim uživatelům bylo smutno. V rámci aktivizace jsme proto alespoň
pracovali individuálně, podporovali komunikaci s blízkými
a snažili jsme se vydržet v dobré náladě a optimálním zdraví.
Byli jsme rádi za každý sluneční paprsek a teplý jarní den, kdy
jsme mohli vyrazit alespoň do zahrady, protože jak je známo,
čerstvý vzduch a slunce přinášejí lepší náladu a mají pozitivní
vliv na naše zdraví. V zahradě nám také v omezeném režimu
zpříjemnili chvíle bratři Jiří a Oldřich Mifkovi, kteří nám zahráli lidové písničky pro dobrou náladu. To pro nás byla vítaná
změna.
Nyní je začátek měsíce června 2020. Zdá se, že virus COVID19 je na ústupu. Vláda schválila „rozvolňovací opatření“, do domova již druhý týden proudí návštěvy. My všichni doufáme, že
jsme situaci zvládli, ochránili „naše“ seniory a vše se vrátí do
zaběhnutých kolejí. Současně si uvědomujeme, že ne vše bude
jako dřív. Roušky nosíme v budovách stále, desinfekce se stala
naším pravidelným společníkem a obavy z „druhé vlny“ nás
občas přepadávají také. I přes to všechno jsme rádi a vděčni, že
náš domov zůstal ochráněn.
Díky patří zřizovateli, který podporoval naše kroky, zaměstnancům, kteří museli a stále musí pracovat s ochrannými
prostředky (kdo pracuje celý den v roušce, ví, o čem mluvím)
a mnohdy nahrazovat přítomnost rodiny a blízkých. A díky patří také uživatelům služby za důvěru a za to, že to vydrželi, aby
se zase mohli setkat s rodinnými příslušníky a blízkými. I ti
mají náš dík za trpělivost a chápavý přístup.
Velmi si vážíme také všech, kteří nám v tuto dobu nezištně
pomohli a podpořili nás. Na našich webových stránkách jsme
všem poděkovali jmenovitě a děkujeme i těm, co si nepřáli být
zveřejněni.
Ing. Ivo Kubín, ředitel Centra sociálních
služeb města Letovice, příspěvková organizace

Červenec – první prázdninový
měsíc na obloze
Červenec otvírá v běhu času druhou polovinu roku 2020
a celým svým obdobím patří létu, letní přírodě, dovoleným,
prázdninám a také Slunci, které nás svými paprsky vydatně
zahřívá. Na obloze proběhne změna, kdy krásná letní souhvězdí postupně vytlačí známá jarní souhvězdí. Mezi souhvězdí,

která patří létu, vyjmenujeme Štíra, Váhy, Střelce, Hadonoše,
Herkula, Severní koruny, Pastýře, Lyru, Labuť a Orla.
Tradičně vybereme jedno souhvězdí, a to souhvězdí Pastýře
(Bootes). Je to prastaré souhvězdí, které znali již Sumerové. Představovali si jej jako muže, který jede s vozem. Báje prozrazuje,
že byl bratry oloupen o malé stádečko volů. Toulal se jako žebrák světem a přitom pozoroval těžkou práci rolníků. Přemýšlel, jak jim tuto těžkou práci ulehčit a podařilo se mu vynalézt
pluh, který by táhl pár silných volů. Za tento vynález chudého
pastýře bůh Zeus umístil na oblohu mezi souhvězdí. Staří Římané v souhvězdí spatřovali pasáka sedmi volů, kteří představovali sedm hvězd Velkého vozu (ze sousedního souhvězdí).
Tvar Velkého vozu zobrazuje to, co vyjadřuje báje. Když si prohlédneme souhvězdí, zaujme nás nejvíce hvězda Arcturus, která je z nich nejjasnější. Má jasnost -0,4 mag a je od nás vzdálena 37 ly. Hvězdy Arcturus a Vega (souhvězdí Lyry) jsou nejjasnější hvězdy severní oblohy. Za pozornost stojí hvězda Izar,
kterou astronomové považují za nejkrásnější dvojhvězdu na
obloze. Má jasnost 2,7 mag a vzdálenost 210 ly. V severní části
souhvězdí Pastýře najdeme radiant meteorického roje Quadrantid, který se dá pozorovat začátkem ledna.
Věnujme se Slunci, naší nejbližší hvězdě. V červenci Slunce
září vysoko a po dlouhou dobu na obloze. Avšak pozvolna se
posouvá ke světovému rovníku. Dne 1. 7. Slunce vyjde ve 4:55 h
a zapadne v 21:12 h, 31. 7. vyjde v 5:28 h a zapadne ve 20:43 h.
Časové údaje platí pro poledník a letní středoevropský čas,
50° rovnoběžky. Sluneční azimut klesne ze 129° na 120° (o 9°).
Během července se den zkrátí o 1 h 5 min. Slunce vstupuje do
znamení Lva dne 22. 7. v 10:37 h SELČ. Připomeňme si jednu
zajímavost: dne 4. 7. ve 14:00 h SELČ je Země od Slunce nejdále,
a to 152,1 milionů km.
Uvedeme důležité údaje o naší přirozené družici, o Měsíci.
Měsíční fáze nastanou takto: úplněk 5. 7. v 7:00 h, poslední
čtvrt 14. 7. v 1:00 h, nov 20. 7. ve 20:00 h, první čtvrt 27. 7. v 15:00 h.
Měsíční odzemí nastane 12. 7. ve 21:00 h (404 160 km) a přízemí
25. 7. v 7:00 h (368 392 km).
Důležité jsou informace o poloze planet na obloze. Merkur ve
druhé polovině července ráno nad severovýchodem, Venuše ráno nad východním obzorem. Mars ve druhé polovině noci (v souhvězdí Ryb) nad východem. Po celou noc pozorujeme Jupiter
(ve Střelci) a Saturn (v Kozorohu). Uran je vidět od druhé poloviny noci ráno nad východním obzorem v souhvězdí Berana, Neptun najdeme ve Vodnáři kromě večera po většinu noci. K pozorování je nutné mít triedr nebo malý astronomický dalekohled.
V červenci můžeme pozorovat řadu úkazů na obloze. Vybereme ty nejdůležitější. Ve dnech 5. a 6. 7. o půlnoci nastane konjunkce Měsíce, Jupiteru a Saturnu
nad východem. 10. 7. v 10:00 h dosahuje Venuše maximální jasnosti
-4,5 mag. Dne 11. 7. ve 23:00 h nastane konjunkce Měsíce s Marsem. 15. 7. ve 12:00 h bude Jupiter
nejblíže Zemi ve vzdálenosti 619,2
milionů km. Další konjunkci zaznamenáme dne 17. 7. v 8:00 h, a to
Měsíce s Venuší. Kdybychom byli
přítomni v Severní Americe dne
5. 7., byli bychom svědky polostínového zatmění Měsíce.
Pastýř
Dr. Jaroslav Chloupek
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Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...

SDH Kochov Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ
HASIČSKÝ VÝLET
Neděle 19. července 2020

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

Sobota 1. srpna 2020
Místo konání: areál koupaliště Letovice
(v případě nepříznivého počasí – sportovní hala Letovice)

9.30 až 10.30 hodin – prezence, vážení
11.00 hodin – zahájení soutěže
14.00 hodin – ukončení soutěže
15.00 hodin – vyhlášení výsledků

14.00 hodin – námětové cvičení
15.00 hodin – taneční zábava
Hraje: skupina ARCUS
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno
12 |

Srdečně zveme všechny silné muže i ženy z blízkého i vzdáleného okolí
k vyzkoušení své síly v netradiční silové disciplíně
– mrtvém tahu se speciální osou – Trap Bar
Kategorie muži / ženy – všichni bez rozdílu věku
1. relativní výkon = pořadí určuje maximální zvednutá váha dělená tělesnou váhou
2. absolutní výkon = vítěze určí nejvyšší zvednutá váha
Všichni soutěžící obdrží diplom, nejlepší závodníci pak medaile,
poháry a věcné ceny od sponzorů.
Přihlášky možno zasílat od 1. 6. 2020 na e-mail: trapbar.letovice@seznam.cz
Uzávěrka přihlášek je 20. 7. 2020.
Na setkání se všemi příznivci silových sportů se těší členové klubu
Slavs power pod vedením Michala a Vlastimila Šafaříkových,
mistrů světa v silovém trojboji.

Městský klub důchodců

Fan-club „BOP Křetínka“

V pondělí 7. 9. 2020
pojedeme do divadla na hru „Lucerna“
Odjezd autobusem do Brna v 17.15 hodin z náměstí Letovice.
Budou nové vstupenky. Stávající vstupenky se budou
vyměňovat za nové 2. září 2020 ve 13.00 hodin
v MKD Tyršova ulice.
Všem našim členům a příznivcům přejeme hezké prožití
léta a těšíme se na další setkávání v MKD v září 2020.

Nové sdružení zdravotně postižených Letovice z.s.

OZNÁMENÍ
Oznamuje svým členům:
Informační schůzka pro oba termíny lázní Slatinice
bude ve čtvrtek 9. července 2020 ve 14.30 hodin
venku na hasičské zbrojnici v Letovicích.
Dohodnuté termíny pobytů v lázních Slatinice:
1. turnus / 11. – 16. října 2020
2. turnus / 27. září – 2. října 2020

Prázdninový provoz
na minigolfovém hřišti v Letovicích

ČERVENEC – SRPEN
Pondělí – neděle:
12.00 – 19.00 hodin
Vstupné minigolf:
dospělí: 40 Kč / děti do 15 let 20 Kč
tramplíny: 10 Kč

Zájezd v úterý 8. září 2020
bude za humna – do Svitávky, Křtin a Senetářova.
Informace budou ve vývěsce, zpravodaji, na našich
internetových stránkách nebo telefonicky u předsedkyně.
www.novesdruzenizp.cz
Za výbor NSZdP Letovice, z.s.
předsedkyně Ing. Jaroslava Konůpková

Sport
AFK Letovice
Tentokrát mi dovolte začít pozitivní zprá-

SPORTOVNÍ ODDÍL
ARUL ZRTV TJ SOKOL LETOVICE

vou pro všechny obyvatele Letovic a okolí.

pořádá ve dnech

POUŤ BUDE! Minimálně ta, na kterou jste

29.– 30. srpna 2020

zvyklí v našem areálu. Připraveny budou
atrakce, stánky a další. Občerstvení, jako tradiční makrely
a pivo, jsou samozřejmostí a můžete se tedy těšit.
Vzhledem k tomu, že hasiči neplánují pouťovou zábavu

16. ROČNÍK
V MÍČOVÉM SEDMIBOJI DVOJIC

v SOBOTU 4. 7. 2020 od 15.00 hodin pouťové fotbalové utkání.

Místo: Sportovní hala Letovice
Soutěží: dvoučlenná družstva
Startovné: 600 Kč za dvojici

Domlouváme se na zápase mezi fotbalisty a volejbalisty. Veš-

Zahájení: 29. srpna 2020 v 8.00 hodin

keré bližší informace poskytneme na Facebooku, plakátech

Maximální počet družstev: 16
Přihlášky: do 19. srpna 2020

a fotbalová sezóna neproběhla, tak jsme se rozhodli uspořádat

a v městském rozhlase.
Aktuální sezónu jsme ukončili v sobotu 13. 6. 2020 dopoledne, kdy se naše mládežnické týmy utkaly s rodiči a dále v odpoledních hodinách, kdy na našem stadionu proběhlo vyvrcholení Turnaje Čtyř, kterého se zúčastnily mužské týmy Letovic,
Cetkovic, Skalice nad Svitavou a Svitávky.
Na závěr sezóny bych chtěl poděkovat všem našim hráčům,
trenérům, funkcionářům a dalším za jejich nasazení a práci
pro náš klub. Díky, bez vás všech by to nešlo!
Těšíme se v nové sezóně, kde máme velké cíle jak na poli
sportovním, tak v dalším směřování celého klubu. Díky za podporu a že jste s námi!

Disciplíny:
tenis – čtyřhra
nohejbal – čtyřhra
basketbal – hody na koš
stolní tenis – čtyřhra
volejbal – debl
házená – sedmimetrové hody
kopaná – penalty

Přihlášky:
Antonín Petrů 737 647 155, antoninpetru@seznam.cz
Vlastimil Šimák 776 890 885, vlastik.simak@seznam.cz

Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.
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Zdravotnictví
Rozpis stomatologické LSPP

Služby lékařů

Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin

Pozor změna!
Od 1. ledna 2020 jsou odpolední páteční služby lékařů
v Letovicích zrušeny a nevypisují se.
V akutních případech volejte tel.: 155
(rychlá lékařská pomoc).
V neakutních případech je možné využít
Lékařské pohotovostní služby (LPS) v Nemocnici Boskovice

všední dny: 17.00 – 22.00 hodin
So, Ne, svátky: 8.00 – 20.00 hodin

Lékařská pohotovostní služba v Nemocnici Boskovice
Lékařská služba první pomoci pro dospělé

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

4. 7. MUDr. Kutlíková

Boskovice, Růžové nám. 2345/12

602 882 007

5. 7. MUDr. Kupková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

6. 7. MUDr. Kulhánková

Křtiny, Zdrav. středisko

516 414 291

11. 7. MUDr. Žilka

Benešov, 19

516 467 313

12. 7. MUDr. Křížová

Knínice u Boskovic, 330

774 844 735

18. 7. MDDr. Koudelková

Blansko, Pražská 1b

778 168 741

19. 7. MUDr. Kraml

Boskovice, Růžové nám. 16

733 644 499

25. 7. MUDr. Kopáčková

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

26. 7. MUDr. Jílková

Rájec, Ol. Blažka 145

516 410 786

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

Inzerce
MATERIÁLY PRO DŘEVOSTAVBY:
- KVH A BSH HRANOLY
- OSB DESKY
-PALUBKY, SPÁROVKY
- IZOLACE, FÓLIE
- KOVÁNÍ DO DŘEVA, VRUTY

CENTRUM DŘEVOSTAVEB

KNÍNICE

PROJEKCE / REALIZACE / MATERIÁLY

Prodejna, mobil: +420 777 449 449
drevnik@drevnikboskovice.cz

PROVÁDĚNÍ STAVEB:
- DŘEVOSTAVBY
- REKONSTRUKCE RD
- NÁSTAVBY A PŘÍSTAVBY ZE DŘEVA
- STŘECHY ŠIKMÉ I PLOCHÉ (PVC)

VÁŽANY

Jaroslav Tajovský, mobil: +420 604 660 177
tajovsky@drevnikboskovice.cz

SUDI

CE

KOSTEL

DŘEVNÍK

Vážany 104
Boskovice 680 01
mobil: +420 777 449 449
drevnik@drevnikboskovice.cz
WWW.DREVNIKBOSKOVICE.CZ

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: zpravodaj@mks-letovice.cz. Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Pléha. Redakční rada ve složení:
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Inzerce
STUDIO MATRACÍ V LETOVICÍCH
Nejprodávanější matrace českých výrobců
ve Studiu matrací Kimex Letovice
Nábytek Kimex, Českobratrská 4a, 777 712 387, 516 475 137

Nabízí více než 50 druhů matrací v akci až -600 Kč
DPV Blue Medic Visco

MPO Veronika 1+ 1

Dřevočal Harmonie

nosnost 130 kg
výška 22
tvrdost 3,4

nosnost 110 kg
výška 20
tvrdost 3,4

nosnost 140 kg
výška 25
tvrdost 2,3

akční cena 7 090 Kč
záruka 5 let

akční cena 6 990 Kč / 2 ks
záruka 2 roky

akční cena 5 795 Kč
záruka 2 roky

Tropico Medical

Dřevočal Lima

Mabo Yana

nosnost 150 kg
výška 24
tvrdost 3,4

nosnost 140 kg
výška 22
tvrdost 3,4

nosnost 130 kg
výška 20
tvrdost 2,3

akční cena 14 990 Kč / 2 ks
záruka 5 let

akční cena 3 345 Kč
záruka 2 roky

akční cena 10 198 Kč
záruka 7 let
Tropico Super Fox

DPV Viola

DPV Hellen

nosnost 130 kg
výška 19
tvrdost 3,4

nosnost 130 kg
výška 20
tvrdost 3,4

nosnost 130 kg
výška 19
tvrdost 3,4

akční cena 3 630 Kč
záruka 2 roky

akční cena 11 990 Kč / 2 ks
záruka 6 let

akční cena 4 390 Kč
záruka 3 roky

www.kimex-letovice.cz / info@kimexph.cz

Po – Pá 9.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hodin So 8.30 – 11.00 hodin

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby
www.fotosvancara.cz

mobil: 776 261 869

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

Tel.: 723 290 761

Sečení trávy, tel.: 608 065 337

NABÍZÍM PRODEJ
štípaného palivového dříví, smrk, jedle,
cena za jeden prostorový sypaný metr je 800 Kč,
doprava kontejnerovou Avií.
Kontakt pro objednávku: Lorenčík, tel.: 603 822 755
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