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Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci březnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Anna Vránová

Marie Bednářová

Antonín Alexa

Milena Vystavělová

Marie Matušková

Marie Sílová

Marie Vinklerová

Ivo Hladil

Božena Němečková

Jarmila Valoušková

Emanuel Přikryl

František Čížek

Anna Řehořová

František Šamšula

Jaroslava Žemličková

Marta Dražilová

Růžena Toulová

Jiří Hrdlička

Jaroslav Poláček

Alois Pitner

Josef Vrána

Růžena Toulová

Anežka Češková

Marie Kosmáková

Miloslava Žilová

Anna Všianská

Marie Hynková

Zdeněk Koláček

Jiřina Chloupková

Božena Gežová

Danuše Buriánková

Miloslav Staněk

Zdeněk Zoubek

Vlastimil Illa

Naděžda Nečasová

Pavlína Procházková

Alois Jahl

Anna Žouželová

Josef Ducháček

Lubomír Daněk

Františka Nečasová

Božena Kalhousová

Eva Olšanová

Zdeňka Zoubková

Františka Machalová

Danuše Hrušková

Marie Kolářová

Jiří Hubáček

Božena Pátečková

Anna Randulová

Marie Odvářková

Marie Mlčochová

Věra Dvořáčková

Anna Brtnická

Josefa Žilková

Zdenka Müllerová

Jan Štrych

Vlastimil Burgr

Ludmila Stloukalová

Marie Němcová

V měsíci březnu oslavila – 90 let – paní Pavlína Procházková, ul. Nová. K tomuto krásnému jubileu
jí osobně blahopřála za SPOZ paní Jana Sedláčková.
Srdečně blahopřejeme.
Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Nečasová Ludmila, Tyršova, ve věku 75 let
Dvořáková Helena, Pod Klášterem, ve věku 72 let
Němcová Jana, J. Haška, ve věku 72 let
Loník Milan, J. Haška, ve věku 64 let
Jalový Zdeněk, Průchodní, ve věku 61 let
Čest jejich památce!

Poděkování
Děkuji tímto pohřební službě Holub za vzorné a ochotné služby při úpravě hrobu.
Havránková Dagmar

V sobotu 12. března 2016 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života
a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:
1. foto:
Jan Koudelka – první občánek našeho města narozený v roce 2016

2. foto:
Izabela Zachovalová, Ondřej Čada, Theodora Kotoučková, Matěj Ryšavý, Adam Závadský,
Lenka Dunajová, Štěpán Kojzar, Anna Medunová, Oliver Zítka

3. foto:
Noemi Vystavělová, Veronika Horáková, Veronika Sedláková, Jakub Stria, Sabina Urbánková,
Kristýna Randulová, Vít Prusenovský, Jan Koudelka, Emilie Matušková, Štěpán Kunka

OKÉNKO STAROSTY
Ani jsme se nenadáli a máme tu máj. Pro některé je to nejkrásnější měsíc
roku, máj – lásky čas. Pro jiné měsíc, ve kterém trávíme na zahrádkách a zahradách většinu volného času. Odměnou nám je krásná rozkvetlá příroda. Abychom se mohli radovat i v našem okolí, proběhla v dubnu velká úklidová akce
i u nás ve městě a okolí. Někteří by žasli, co je člověk schopen vyhodit do lesa,
za ploty svých zahrad a dokonce i na břehy přehrady a řeky. Snažte se, aby
nám ta čistota vydržela co nejdéle, nejlépe pořád. A když už odpad vznikne, je
důležité ho řádně vytřídit a uložit. Jak jistě víte, probíhají přípravy na stavbu naší vlastní kompostárny.
V dubnu začal již svoz speciálních nádob na biologicky rozložitelný odpad. Kdo si nádobu ještě nevyzvedl, má tu možnost na sběrném dvoře v otvíracích hodinách. Připravujeme rovněž třídění i jiných komodit. Další informace budou podány včas a občané se budou mít možnost rozhodnout, zda se do
sběru tříděného odpadu zapojí či nikoliv. Počítáme, že do konce roku bude sběr tříděných odpadů
probíhat ve zkušebním provozu a od nového roku pojedeme již na ostro. Další informace o třídění
obdržíte na webových stránkách města a na FB Letovického zpravodaje.
Počátkem května nás čekají tradiční májové oslavy. V našem městě proběhnou dne 6. května. S programem budete seznámeni v letáku. Chtěl bych vás dále pozvat na koncert Velkého dechového orchestru ZUŠ, který vystoupí dne 14. května na zámku. Koncert bude zaměřen na téma: Karel IV.
Rovněž Vás chci upozornit, že v rámci webových stránek města je nově zavedeno diskuzní fórum,
takže máte možnost diskutovat a klást dotazy na různá témata.
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 22. 3. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Správa bytových a nebytových prostor
5. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Letovice za rok 2015, schválení účetních
závěrek příspěvkových organizací za rok 2016
6. Zhodnocení schůzí v místních částech města
7. Program zasedání ZM 28. 4. 2016
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 12. 4. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1. Příprava areálu městského koupaliště na letní sezónu 2016
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Dispozice s majetkem města
5. Správa bytových a nebytových prostor
6. Oslavy státního svátku ČR – Dne vítězství
7. Plán rozvoje města Letovice
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách Města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Občane – čím méně toho víš, tím lépe???
Od 1. 1. 2016 již není v Letovickém zpravodaji (dále jen LZ) zveřejňován přehled přijatých usnesení
z rady a zastupitelstva města v plném znění.
Je uveden pouze program jednání a výsledek nechť si každý občan najde dle odkazu na webových
stránkách města. Domnívám se, že nejen pro část seniorů, je tento způsob značně nekomfortní, už
jen pro naprostou nepřehlednost městského webu.
Ráda bych vydavatele LZ upozornila především na čl. 2, odst. 2a) Statutu LZ: „Pro naplnění účelu
dle odstavce 1. jsou v LZ zveřejňovány zejména:
a) informace, zprávy a oznámení místní správy a úřadu města, jako prioritní informace…“
Proč to nikomu z vedení města již téměř půl roku nevadí???
Daniela Ottová (ČSSD), zastupitelka

Obecná škola v Letovicích 1886

Josef Kupka, ředitel

Obecná škola 1896

V letošním roce 2016 si Letovice připomínají 80. let od povýšení z městyse na město, ale na letošní
letopočet končící šestkou připadají také další významná výročí z historie Letovic.
V roce 1886, tedy před 135 lety, byl položen základní kámen k budově obecné školy spojené s radnicí. Do té doby se letovické obecné školství nacházelo ve velmi neutěšeném stavu, učilo se na čtyřech místech v nevyhovujících místnostech – první třída (roku 1774) a druhá třída (roku 1800) v budově staré školy pod kostelem (později sloužila jako hasičská zbrojnice), třetí třída (roku 1865) a čtvrtá
třída v prvním patře staré radnice (roku 1868), pátá třída (roku 1872). Trvalo osm let, než se našla pro
pátou třídu samostatná místnost, která byla v domě na náměstí v místě, kde dnes stojí budova České
spořitelny.
Na jaře roku 1885 byly schváleny plány na postavení nové budovy české školy, které vypracoval
místní stavitel Karel Havlina a 20. srpna 1885 se obecní zastupitelstvo jednomyslně usneslo, aby byla
škola postavena na nynějším místě. Obecní zastupitelstvo a místní školní rada si byly vědomy, k jak
vznešenému účelu bude škola sloužit. Jejich přáním bylo: „...aby byly dítky učeny v této školní budově
naším milým mateřským jazykem, zvlášť naši milou Moravu nade vše milovaly a pokoj a smír s jinými
národnostmi udržovaly.“ Stavba nové školy, jak nám připomíná mramorová pamětní deska při vstupu
do školy, byla zahájena 29. března 1886 a byla zadána staviteli Hynku Světlíkovi z Rosic, protože slevil
12% z celkového rozpočtu 29.220 zlatých. Veřejnosti byla slavnostně předána 31. října téhož roku.
Oslavy otevření nové školní budovy se zúčastnilo mnoho místních občanů i občanů z dalekého okolí
a mnoho významných hostů. Byly zastoupeny i sbory hasičské, pěvecké, veteránské a hornický sbor
z Havírny. Při této slavnostní příležitosti, jak s dojetím vzpomínali dávní pamětníci, zazněla v Letovicích
poprvé na veřejnosti naše národní hymna Kde domov můj? Po slavnosti byly školní děti pohoštěny
v nové školní budově a na památku tohoto slavnostního dne byli chudí žáci obdarováni oděvem.
O postavení nové školy, která byla ozdobou městečka, se zasloužil pokrokový řídící učitel Josef
Kupka, zakladatel prvního učitelského spolku na Moravě, a tehdejší letovický starosta Hynek Háder.
Budova nové školy byla postavena jen pro pět tříd a brzy nestačila, protože školu navštěvovalo neuvěřitelných 446 žáků. Na další třídy byla postupně zabrána zasedací síň obecního domu, byt školníka, sborovna, obecní kancelář a došlo i na byt řídícího učitele. V roce 1936 se děti obecné školy učily
v celkem 11 třídách.
Od roku 1971 zde sídlí základní umělecká škola. Budova prošla celkovou rekonstrukcí, ukončenou
v roce 1989. Je dobře, že škola dodnes slouží ke vzdělávání dětí a rozvíjí jejich osobnost po umělecké
stránce.
(V článku použity vzpomínky Emanuela Janouška.)
Karel Synek

10 P – Desatero problémů Letovic
Řešme je společně!
Město Letovice, Komise Projektu Zdravé město a Místní agendy 21 Letovice,
zvou všechny občany na

VEŘEJNÉ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA
ve středu 11. května 2016 v 16.00 hodin
v sále Kulturního domu v Letovicích
Pro diskusi jsou připraveny tématické stoly z oblastí:
• veřejná správa a občan
• zdravý životní styl, aktivní odpočinek
• vzdělávání, kultura a společnost
• životní prostředí, zemědělství a venkov
• sociální problematika
• podnikání a cestovní ruch
• doprava, bezpečnost
• stůl pro mládež
Pomozte svými názory a podněty ovlivnit cestu budoucího rozvoje našeho města!
Veřejné setkání je příležitostí pro všechny občany, zájmové a neziskové organizace, podnikatele, školy a pro všechny, kteří chtějí říci své názory a podněty pro nový i stávající rozvoj města, vybrat nejnaléhavější problémy k řešení, aby se zkvalitnil život ve městě.
Přijďte i Vy, aby výsledek vyhovoval všem!
Program bude zahájen informací o námětech vzešlých z veřejného fóra v roce 2015.
Novinkou bude tvorba pocitové mapy města ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.
Účastníci veřejného fóra budou mít možnost navrhnout a hlasováním vybrat společenskou, zájmovou nebo neziskovou organizaci, která získá grant ve výši 3.000 Kč na aktivitu ke zdravému životnímu stylu.
Pro účastníky jsou připraveny zajímavé ceny v tombole a drobné občerstvení zdarma.
Setkání bude moderovat zástupce Národní sítě Zdravých měst ČR.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Bohuslav Kuda, předseda komise PZM a MA21

Akci finančně podporuje Jihomoravský kraj.

Pozvánka na koordinační setkání 6. 6. 2016
V pondělí 6. 6. 2016 v 16 hodin v kulturním domě se uskuteční koordinační porada termínů akcí
pro rok 2017. Setkání je určeno především pro právnické osoby, které pořádají kulturní nebo sportovní akce pro širokou veřejnost – neziskové organizace, spolky, galerie výtvarného umění, příspěvkové organizace.
Cílem je sladění termínů akcí tak, aby se nepřekrývaly. Materiál bude také přípravou pro tištěnou
skládačku kulturních a sportovních aktivit pro příští rok.
Na setkání s Vámi se za MKS Letovice těší Jana Trubáková.

Světový den bez tabáku 2016
Poslední květnový den je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací vyhlašován od roku 1987
jako Světový den bez tabáku. Kampaň upozorňuje na rizika spojená s kouřením a k této příležitosti se
koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou.
Pokud užíváme tabák, zamysleme se nad jeho škodlivostí a pokusme se tento zlozvyk překonat.
Začátkem může být účast na pěším výletu či jiné akci. Město Letovice a Zdravé město Letovice ve spolupráci se svými partnery nabízí v rámci kampaně „Den bez tabáku“ následující akce:
Komise PZM a MA21
28. 5. – pěší výlet „Přes Vrše do Meziříčka“
MŠ Čapkova
31. 5.
- pochod za čistým vzduchem po okolí Letovic
- výlet s programem pro děti na Státní zámek Lysice
MŠ Komenského
31. 5.
Tradiční celoškolní akce na sportovním hřišti před MŠ Komenského a v areálu školní zahrady v různých sportovních disciplínách (jízda na koloběžkách, hod na cíl, skákání v pytli, střelba z dětské kuše).
MŠ Třebětínská
31. 5.
- plavecký výcvik dětí MŠ v krytých lázních v Boskovicích
- cílené téma ve třídě – prevence
ZŠ Letovice
- pro žáky 2. stupně: přednáška Moderní je nekouřit (Elim Letovice)
Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích
11. 5. – AQUAPARK KUŘIM
28. 5. – 4. 6. – Ozdravný pobyt v Deštném v Orlických horách
Svaz tělesně postižených v Letovicích
- návštěva hradu Svojanov
MKD Letovice
4. 5. – vycházka do okolí Letovic –„Dny bez úrazů“ – Vanovice, Andělka, letiště
11. 5. – Den matek
18. 5. – Den otevřených dveří k 35. výročí založení MKD Letovice
22. 5. – zájezd na Vysočinu
22. – 27. 5. – ozdravný pobyt – Světlá nad Sázavou
Moravský rybářský svaz
21. 5. – Rybářské závody
Masarykova střední škola
- podání informací žákům o možných rizicích kouření
- sbírání nedopalků v okolí školy
- čistý vzduch do plic – odpolední vycházka lesní cestou do Rudky
TJ Sokol Letovice
21. – 22. 5. míčový sedmiboj
Ivana Květenská, koordinátorka PZM a Ma21, Kancelář Projektu Zdravé město Letovice
Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj

Město Letovice, komise Projektu Zdravé město a Místní agenda 21,
pořádá v rámci kampaně vyhlášené Národní síti Zdravých měst ČR ke Světovému dni bez tabáku
pěší výlet

„PŘES VRŠE DO MEZIŘÍČKA“
v sobotu dne 28. května 2016
sraz účastníků na Masarykově náměstí před Městským úřadem Letovice v 9.30 hodin
Trasa je vedena přes Vrše do místní části města – Meziříčka. Výlet nabízí zajímavé panoramatické
pohledy na Letovice a okolí a jedinečnou možnost vyzkoušet si svoje umění v lukostřelbě.
Účastníci obdrží zdarma malé občerstvení.
Doporučujeme vzít si s sebou: dalekohled, fotoaparát a v každém případě dobrou náladu.
Přijďte podpořit zdravý životní styl, užít si krásné jarní přírody, dozvědět se o historii
a zajímavostech navštívených lokalit.
Bohuslav Kuda
Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj

V jarních měsících začínají opět práce na zahrádkách a kolem rodinných domů. Při
těchto činnostech lidé často „pálí vše, co jim přijde pod ruky“. Pálením však zhoršují
ovzduší a samozřejmě znepříjemňují život svým sousedům. Právě sousedé nejvíce
trpí, s příchodem teplejšího počasí často větrají, suší prádlo a podobně.
Od letošního roku se občané Letovic mohou zbavovat biologického odpadu jednodušším, bezpečnějším a ekologičtějším způsobem. Každý občan si může zapůjčit bezplatně v technických službách kontejner na biologicky rozložitelný odpad (výdejní místo Červený vrch), které jsou
vyváženy v cyklech 14 dnů, počínaje týdnem od 11. 4. 2016.
Každoročně si lidé při vypalování porostů a spalování biologického odpadu neuvědomují nebezpečí, které tuto činnost provází. Hrozí nebezpečí přenesení ohně na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované, a to po povrchu suché vegetace, přenesení větrem nebo i konvektivními proudy
horkých spalin s jiskrami a v neposlední řadě přenesením ohně hořlavým podložím.
Málo pozornosti bývá také věnováno ohništím po ukončení spalování odpadu. Je třeba si uvědomit, že popel vzniklý při spalování je velmi dobrý tepelný izolant, který „přikryje“ nedostatečně uhašené zbytky dřeva. Stačí však, aby malý závan větru „odfouknul“ popel a oheň se může rozšířit mimo
ohniště.
K nejtragičtějším případům dochází, když osoby, které vypalovaly porosty nebo spalovaly odpad,
byly při požáru popáleny a hospitalizovány či na následky popálenin zemřely. Příčinou úmrtí těchto
osob nebývá jenom popálení, ale také stresová situace a vypětí při hašení požáru. V přírodním prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velmi rychle. Podceněním situace můžete
způsobit neštěstí se značnými materiálními a ekologickými škodami a dalšími – často již nevratnými –
následky.
Strážníci MP Letovice

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

Koncert KPH

BAROCK & Barokní a rockové hity
Středa 18. května 2016 v 18.30 hodin
Adam Malík – elektrická kytara
Pavel Wallinger – housle
Komorní orchestr Musici Boemi
Vstupné: 150,– Kč
•
Pohádka

Tři čuníci nezbedníci
Čtvrtek 19. května 2016 v 10.00 hodin
Účinkuje: Divadlo Radost
Vstupné: 40,– Kč
•

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 7 dní před konáním akce.

X. nesoutěžní přehlídka mažoretek

V květnu jsme pro Vás připravili:

Hudební slavnosti 2016 – 14. ročník
Hradišťan a Jiří Pavlica

Koncert

Jarní koncert pěveckých sborů
Čtvrtek 5. května 2016 v 16.00 hodin
•
Koncert jazz

Neděle 22. května 2016 od 13.30 hodin
Areál AFK Letovice
•

Čtvrtek 26. května 2016 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– Kč

Připravujeme:

Malina – Liška – Nejtek (CZ)

Koncert

Pátek 6. května 2016 ve 20.00 hodin
Sál ZUŠ Letovice
Vstupné: 100,– Kč
•
Divadlo

Národní festival neprofesionálních
komorních a symfonických těles

Manželský čtyřúhelník

Krajina starých sídel – vernisáž výstavy

Neděle 5. června 2016 v 17.00 hodin
•
Výstava
Čtvrtek 9. června 2016 v 18.00 hodin
Výstava potrvá do 22. 7. 2016
•

Historický jarmark
Sobota 11. června 2016 od 9.00 hodin
Zámek Letovice
•

Michalovi mazlíčci – Michal Nesvadba
Pátek 24. června 2016 v 17.00 hodin
(přesunutý pořad z 8. 4. 2016)
•
Promenádní koncert

Pátek 13. května 2016 v 19.00 hodin
Účinkují: Dana Homolová, Michaela Badinková,
Daniel Rous a Martin Kraus
Vstupné: předprodej 200,– Kč /na místě 250,– Kč

VDO ZUŠ Letovice
a mažoretky VO CO GOU
Neděle 26. června 2016 od 16.00 hodin
Masarykovo náměstí

KNIHOVNA

KNIHOVNA

Oddělení pro dospělé

Dětské oddělení

Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovna@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna
Výpůjční doba: Pondělí 9.00 –12.00, 13.00 –16.00
Úterý 12.00 –16.00, Pátek 9.00 –12.00, 13.00 –18.00

Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna
Otevírací a výpůjční doba: Po – Pá: 12.30 – 16.30

•

•

700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.

NEZTRAŤTE SE V LABYRINTU!

Výstavka knih.
•

Výstavka knih vydaných nakladatelstvím
Labyrint.
•

„SPOLU POROSTEME HRAVĚ“
Výstava z činnosti Letokruhu Letovice.
Výstava začne slavnostní vernisáží v úterý
10. 5. 2016 v 15 hodin v čítárně knihovny.
Otevřena bude veřejnosti do 27. 5. 2016.
•

TAJEMSTVÍ STROMŮ
Výstava fotografií pana Josefa Vařeky
v prostorách knihovny.
•

KNIHA DO VLAKU
Na vlakovém nádraží v Letovicích nabízíme
od čtvrtka 17. března 2016 ke zpříjemnění
cestování knihy. Během prvního týdne provozu
v knihobudce zůstaly pouze tři darované knihy.
Po měsíci můžeme s radostí říct, že je o knihy
velký zájem. Knihovničku průběžně doplňujeme
a děkujeme za knihy, které věnujete ostatním
i vy. Nezapomínejte, že knihobudka není
místem k odložení starých a zničených knih,
ale že i vy si chcete tyto knihy půjčit ke čtení.
Informace o půjčování knih naleznete na
www.mks-letovice.cz/knihovna/oddeleni-prodospele/kniha-do-vlaku,
na plakátech a přímo na vlakovém nádraží.
Jsme rádi, že Vám knihy přináší potěšení!

S RAKETOU NEMÁ NUDA ŠANCI
Prezentace časopisu Raketa.
•

HRAVÉ ZÁLOŽKY
Vyrobte záložku do své nejoblíbenější knihy.
Napište na ni vzkaz pro další čtenáře a do
knihy vložte. Společně tak knihy oživíme!

Turistické informační centrum
MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice
Otevírací doba 16. září – květen:
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hodin
Sobota – neděle: ZAVŘENO
tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.cz
TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný internet,
kopírování (max. formát A3), černobílý a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických map a cyklomap, turistických známek, turistických vizitek,
turistických magnetek, prodej publikací o Letovicích a mikroregionu Letovicko, prodej Letovického zpravodaje, informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí, tipy na
výlet, informace o dopravě, stravovacích a ubytovacích možnostech v regionu, přehledy kulturních a sportovních akcí, rezervace a předprodej vstupenek na vybrané akce, průvodcovské
služby. Informace a propagační materiály jsou
poskytovány zdarma.

GALERIE
DOMINO
Vás srdečně zve
na prodejní výstavu dřevořezeb

IVO KRAJÍČEK
LETOVICKÉ MOTIVY
Vernisáž se koná

v pátek 6. května 2016 v 17.30 hodin
Úvodní slovo autor
V kulturním programu zahraje
country skupina PRUŽINY
Výstava bude otevřena
do neděle 29. května 2016
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin,
So 9.00 – 11.00 hodin,
Ne 14.00 – 17.00 hodin
Galerie DOMINO, Havírna 55
(u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice
www.galeriedomino.cz

Výběr výročí v měsíci květnu:
11. května 2004 –
13. května 1942 –
15. května 1945 –
16. května 1420 –

připojení České republiky k EU
narozena Věra Čáslavská, nejlepší československá olympionička
květnové povstání českého lidu (proti německým okupantům)
narozen husitský král Jiří z Poděbrad, 41. český panovník a také jediný český král,
který nepocházel z královské dynastie, ale ze šlechty
12. května 1884 – zemřel Bedřich Smetana, český a světový hudební skladatel
13. května 1935 – narozen Jan Saudek, populární a známý český fotograf
14. května 1316 – narozen český král a římský císař „Otec vlasti“ Karel IV.; 36. český panovník, významná osobnost českých dějin
16. května 1868 – byl slavnostně položen základní kámen Národního divadla
26. května 1900 – narozen Vítězslav Nezval, český básník, spisovatel, překladatel a spoluzakladatel
poetismu
27. května 1987 – narozena Martina Sáblíková, slavná česká rychlobruslařka
27. května 1942 – českoslovenští odbojáři Jan Kubiš a Jozef Gabčík provedli úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha.
28. května 1884 – narozen Edvard Beneš, druhý československý prezident, zakladatel české Maffie
a přítel T. G. Masaryka a M. R. Štefánika
30. května 1434 – proběhla Bitva u Lipan, která de facto skoncovala s husitskou revolucí; byla poražena radikální strana Husitů umírněnějšími Pražany a katolíky
30. května 1434 – zemřel Prokop Holý, husitský radikální kněz a vojevůdce, padl v bitvě u Lipan

Zpřesnění výzvy k připravované výstavě Letovice v obrazech
Obracíme se na širokou veřejnost s výzvou, kdo má doma obrazy a kresby s námětem Letovic,
dejte nám prosím vědět na tel. číslo 774 497 437 nebo e-mailovou adresu: info@mks-letovice.cz
Obrazy a kresby bychom si od Vás rádi zapůjčili od začátku října 2016. Vybrané exponáty bychom
poté na základě písemné zápůjčky vystavili po dobu od 21. 10. do 16. 11. 2016 v horním sále Kulturního domu v Letovicích.
Slavnostní vernisáž výstavy bude v pátek 21. 10. 2016 v 18 hodin, ukončení výstavy ve středu
16. 11. 2016.
Děkuji Vám za ochotu i vstřícnost.
Jana Trubáková

Termín odevzdání přihlášky do kulinářské soutěže se blíží – 31. 5. 2016

Studený máj – v stodole ráj.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen – žíznivý říjen.

Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži,
Žofie je jejich kuchařka.

… tentokrát s panem Milošem Randulou
S otevřením vstupních dveří do budovy školy mě zcela pohltil zvláštní hluk – kakofonie hlasů dětí, čilý ruch na
chodbách, energie pohybu. Právě zvonilo na přestávku.
Cestou do ředitelny školy jsem si prohlížela výtvarné práce letovických žáků, vystavené vítězné poháry ze soutěží, krásnou keramickou mozaiku v prvním podlaží.
Osobností květnového čísla Letovického zpravodaje
je pan Miloš Randula (*1954), který je ředitelem Základní školy v Letovicích, ul. Komenského.
Pane Randulo, od kdy působíte na letovické základní škole jako ředitel?
„Od dubna 1990, což je už 26 let. Škola byla stavěna
v letech 1979 – 1980, do té doby byly problémy s umístěním dětí v budovách v Letovicích.
Škola sídlila též v budově současné knihovny a TIC, na
Tyršově ul. č. 2.
V Letovicích jsem od roku 1982. Do školství jsem nastoupil jako učitel s aprobací matematika – občanská výchova + dílny. Nyní vyučuji informatiku. Doba 90. let byla divoká a překotná. Učitelé informatiky
ve velkém odcházeli do soukromé sféry. A tak výuku tohoto předmětu jsem zajistil sám sebou (úsměv).
V roce 1990 v budově na Tyršově 2 byla výuka samostatného 1. stupně ZŠ, v budově na Komenského
byl tzv. menší 1. stupeň (2 třídy 1. stupně, 4 třídy 2. stupně).
Současná letovická základní škola je tzv. „újezdní školou.“ To znamená, že v okolí Letovic je řada malotřídních škol (například v Křetíně, Sulíkově, Nýrově, Deštné…), děti zde docházejí od 1. do 5. ročníku
a pak přecházejí do Letovic.”
Pane řediteli, chtěl jste být už jako dítě učitelem? Co nebo spíše kdo byl tím impulsem, že jste
začal přemýšlet o tomto povolání, či spíše poslání?
(Chvíle zamyšlení i zasnění) „Na boskovickém gymnáziu mě a myslím, že nejen mne, ovlivnil profesor Alois Hynek (aprobace zeměpis a občanská nauka). Odlišoval se od ostatních pedagogů, kladl
často otázky a čekal na odpovědi, vyžadoval je. Nebyl autoritativní, byl v té době i v určitém smyslu
rebelem a to nám imponovalo. Oslovila mne jeho osobnost a to, co z něj vyzařovalo.
Po gymnáziu jsem studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně na
Poříčí, dnes Masarykova univerzita.“
Odkud pocházíte?
„Jsem rodákem ze Svitávky, kde také s rodinou bydlím. Jsem otcem dvou dcer a dědečkem čtyř vnoučat.“
Vůbec jsem netušila (a o to větší bylo mé překvapení), že pan Randula nachází radost, potěšení
a adrenalin ve vysokohorské turistice. Tipovala jsem jej na klidnější volnočasové aktivity. Jak jsem se
mýlila. V ředitelně visí na zdi obrovský plakát s alpským velikánem Matterhornem.
„V horách nacházím klid, ale také vzrušení. Mám rád adrenalin vysokohorské ledovcové turistiky.
Pokud nejsem na horách, tak jezdím na kole nebo se účastním dálkových běžeckých závodů – například ve Švédsku, trasa 90 km. Rád se procházím v lese. Do hor vyrážím se skupinou přátel. Člověk si
musí udržovat dobrou fyzickou kondici i psychickou odolnost.“
V roce 2015 proběhly oslavy 35. výročí otevření školy na ulici Komenského. Jaké máte další plány do budoucna, nač se zaměřujete?
„17. 11. 2015 naše škola pořádala Den otevřených dveří. Pomyslnými průvodkyněmi budovou školy
byly sovy, sovičky – tisíce nakreslených sov“ (symbolika moudrosti, tajemství i současná módní značka).

„Škola má nyní 765 žáků z Letovic, integrovaných obcí a dalších 25 obcí mimo Letovice. Ve škole
pracuje 65 zaměstnanců.
Krátkodobým plánem a cílem je provedení kompletního zasíťování vnitřních počítačových sítí a zabezpečení dostatečné kapacity parkovacích míst.“
Ke škole patří také moderní sportovní hřiště, které je chloubou nejen Vaší školy.
„Víceúčelové sportovní hřiště slouží také veřejnosti. Bylo zbudováno za podpory města Letovice
i evropských fondů. Provoz víceúčelového hřiště podléhá dohledu správce a je pro veřejnost přístupné
denně od dubna do října. Zdarma.“
Čeho byste chtěl dosáhnout?
„Nekladu si dlouhodobé cíle, spíše plánuji dobu jednoho roku dopředu. Pro mne je nejdůležitější,
jaké je ve škole klima a také výsledky vzdělávání.
Prioritou je vzdělávat všechny děti, jak mimořádně nadané, tak mentálně handicapované. A to se
nám daří. Ve škole fungují dvě třídy žáků s lehkým mentálním postižením, celkem 19 dětí.
V Letovicích se nám podařilo řešit stávající problematiku inkluze.
Škola se zaměřuje na matematiku a na přírodovědné předměty. Organizujeme přípravy pro nadané žáky, kteří se pak účastní soutěží. V rámci okresu Blansko patří Základní škola Letovice mezi nejlepší. V tomto školním roce v soutěži v matematice pro 9. ročníky z 12 žáků, kteří postoupili do krajského kola, bylo 6 z Letovic. V chemické soutěži (O nejlepšího chemika Jihomoravského kraje) se naše
škola umístila na prvních třech místech.
Evaluace, nebo-li kvalita pedagogické práce probíhá sběrem a vyhodnocováním dat jak přímo ve
škole, tak v rámci celého vzdělávacího systému. V roce 2015 letovická základní škola dopadla lépe než
85% škol srovnatelných v celé České republice. Mantinely naší práce nám dává legislativa formou
Rámcového vzdělávacího programu.
Výsledky ve škole tvoří učitelé. Snažím se kolegům pedagogům dávat prostor pro seberealizaci. Je
to týmová práce. Kladu důraz na to, že základem vzdělání je matematika, český a anglický jazyk. Předměty s podstatným jménem „výchova“ se mají prožít, procítit – například výtvarná výchova, tělesná
výchova aj. Žáci by měli zvládnout myšlenkové aplikace napříč širokým spektrem poznatků, vědění.
V současné době je týdně odučeno 963 vyučovacích hodin. Příprava nového školního roku se chystá od dubna stávajícího školního roku, tedy již nyní.“
A závěrem? Školní prostředí má svá specifika a říká se, že lidé, kteří pracují s mládeží, nestárnou.
Mohu to jen potvrdit. Celkové příjemné klima našeho rozhovoru dokreslovaly tři motivy na stěnách
ředitelny. Fotografie Matterhornu v bezprostřední blízkosti barevné podzimní nálady na Křetínce.
A jako solitér obraz ve zlaceném rámu německého malíře. Idylka hrajících si dětí na dvorku s podloubím, v teplém povětří se suší vyprané prádlo, v okně jsou muškáty. Jak mi sdělil pan Randula, je to
obraz skutečného domu v Jindřichově. Záblesk historie do současnosti.
Vážený pane řediteli, chci vás požádat o poslední tečku našeho setkání, spíše myšlenku.
„Nikdy netlačit na pilu.“
Co dodat? Poděkování. Vážený pane Randulo, a snad hovořím i za širokou veřejnost v Letovicích
a okolí, dovolte mi, abych Vám poděkovala za Vaši dlouholetou a úspěšnou pedagogickou práci a za
vše, co pro vzdělání místních dětí děláte. Děkuji Vám také za rozhovor pro květnové číslo Letovického
zpravodaje; přeji Vám i letovické základní škole mnoho úspěchů, radosti i zdraví. A hodně krásných
výhledů z vrcholů horských velikánů.
Jana Trubáková

Omluva
V minulém čísle Letovického zpravodaje v rubrice Rozhovor s osobností… jsme chybně uvedli jméno paní kronikářky Kladorub, místní části Letovic. Její jméno správně zní paní Milada Malhocká.
Omlouváme se za tiskařského šotka a děkujeme za pochopení.

Oznámení o zápisu do letovických mateřských škol
Zápis do mateřských škol Komenského, Čapkova a Třebětínská
se uskuteční dne
12. května 2016 od 8.00 hodin do 15.30 hodin
v budovách jednotlivých mateřských škol.
Rodiče si k zápisu přinesou:
·
·
·

vyplněnou Žádost o přijetí s vyjádřením dětské lékařky o zdravotním stavu
a o řádném očkování dítěte (ke stažení na webových stránkách jednotlivých MŠ)
rodný list dítěte
potvrzení o trvalém pobytu v Letovicích

Bližší informace naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.
Těšíme se na Vás!

Základní umělecká škola Letovice
12. 5. 2016 v 15.30 hodin – IV. Absolventský koncert
koncertní sál školy
•
14. 5. 2016 ve 14.00 a 17.00 hodin – VIII. Show velkého dechového orchestru
zámecká jízdárna v Letovicích
•
19. 5. 2016 v 16.00 hodin – Vernisáž výstavy výtvarného oddělení školy
Kulturní dům Letovice
•
25. 5. 2016 v 16.00 hodin – Taneční odpoledne třídy uč. Jany Vinklerové
Kulturní dům 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. Scházíme se v klubovně budovy Církve bratrské (Okružní 13). Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a souteže. Mezi
nejčastější aktivity patří ping-pong, skákací hrad, fotbálek, šipky, kulečník, hry na počítači, NERF
bitvy, různé stolní hry a další. V případě hezkého počasí býváme na hřišti u ZŠ. A kdy je klub otevřen?
Úterý
14.30 – 18.30 hodin
Čtvrtek
14.30 – 18.30 hodin
Po skončení klubu nabízíme všem přespolním odvoz domů (po domluvě).
Více info a aktuální program najdete na webových stránkách www.klubac.cz
Další informace o našich aktivitách naleznete na webových stránkách www.elim-letovice.cz.

Studenti představili své projekty
V Agrocentru Ohrada ve Vískách to pořádně žilo! V pátek 19. února jej zaplnily
desítky lidí. Konal se tam totiž již 12. ročník přehlídky žákovských projektů z oblasti
environmentálního vzdělávání ENERSOL 2016. Porota během této krajské konference hodnotila na základě celorepublikových pravidel tři aspekty – formální úpravu
písemné podoby práce, její odbornou stránku a prezentační schopnosti všech účastníků. Studenti své projekty prezentovali v kategoriích Enersol a praxe, Enersol a inovace a Enersol
a popularizace.
A kdo v klání obstál nejlépe? Velkým úspěchem je, že ze 7 studentů, kteří jako tým utvořili družstvo
Jihomoravského kraje, se na předních příčkách dvou kategorií umístili dva studenti z Masarykovy
střední školy Letovice. Prvním místem v kategorii Praxe se může pochlubit Ondřej Musil studující Nábytkářství, který porotu zaujal svou prací Energie z hnoje. V kategorii Inovace pak stejného úspěchu
dosáhl Jakub Stejskal s experimentálním odzkoušením odběru tepla z kompostu.
Akce pod záštitou hejtmana JUDr. Michala Haška se zúčastnili i vzácní hosté, náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek a starosta Letovic Vladimír Stejskal a mnozí další.
Konferenci pořádalo Regionální vzdělávací centrum Jihomoravského kraje při MSŠ Letovice. Družstvo
Jihomoravského kraje se zúčastnilo národní soutěžní konference v Nymburku ve dnech 17. – 18. 3. 2016.
Text a foto: Ing. Marek Chládek

Společné foto účastníků v předjarním sněžení

Ondřej Musil

Jakub Stejskal

Nejbližší akce Letokruhu
2. 5. 2016 (Po) Zlatý list – od 9 hodin v zámeckém parku. Přírodovědná
soutěž pro školní kolektivy z Letovic a okolí ve spolupráci se Svazem
ochránců přírody.
10. – 27. 5. 2016 Výstava z činnosti Letokruhu – „Spolu porosteme hravě“ – tradiční výstava v prostorách knihovny na ulici Tyršova. Akce, kroužky, nové aktivity, výtvarné a keramické práce. Slavnostní vernisáž 10. 5. 2016 v 15 hodin. Srdečně vás
zveme. Další arteterapeutické setkání pro dospělé z cyklu Živly v nás pro všechny, kteří si myslí, že
neumí výtvarně tvořit a chtějí poznat sami sebe a sdílet své prožitky ve skupině.
1. 6. 2016 (St) Krasojízda – přehlídka z činnosti Letokruhu v sále MKS Letovice. Na pódiu vystoupí děti
z kroužků, některé kroužky se vám představí formou videoprojekce a chybět nebude ani výstava výrobků.
24. – 26. 6. 2016 (Pá – Ne) Zájezd do Prahy – už nyní vás zveme na víkendový výlet do Prahy. Pokud
chcete poznat naše hlavní město i poněkud netradičně, tento výlet je pro vás šitý na míru. Bohatý
program je připravený pro děti i dospělé. Přihlášky přijímáme od 15. dubna 2016.
Bližší informace ke všem akcím najdete na www.svcletovice.cz, plakátech a Facebooku.

Letní tábory 2016
Prázdniny se kvapem blíží a tábory SVČ Letokruh se pomalu zaplňují. Pobytové jezdecké tábory jsou
už plně obsazené a některé termíny příměstských táborů už mají poslední volná místa. Letos jsou
příměstskými tábory pokryté všechny týdny prázdnin a tábory jsou svojí náplní velmi rozmanité. Na
každém z pětidenních táborů je naplánovaný celodenní výlet na zajímavé místo. Novinkou pro letošní
léto je oběd v ceně tábora.
Proto s přihlášením neváhejte, a to přes aplikaci Můj Letokruh na www.svcletovice.cz.
Příměstské tábory:
7. – 8. 7. 2016 Praktická příručka mladých svišťů 2 (zálesácký, dobrodružný)
11. – 15. 7. 2016 Letem světem za zvířetem (přírodovědný)
18. – 22. 7. 2016 Ve stopách Sherlocka Holmese (detektivní)
18. – 22. 7. 2016 Řemesla v zemi Avatara – novinka, (řemeslný s Marií Čigelskou)
25. – 29. 7. 2016 Léto plné sportu (sportovní)
1. – 5. 8. 2016 Prázdniny v pohybu (sportovní, zdravý životní styl)
8. – 12. 8. 2016 Výtvarné putování Japonskem a Čínou (výtvarný)
15. – 19. 8. 2016 Magic planet tentokrát s Alenkou v říši divů (angličtina, výtvarný)
22. – 26. 8. 2016 PřeŽít Letovice (dobrodružný, inspirovaný zajímavostmi města Letovice)
29. – 31. 8. 2016 Superhrdinové (dobrodružný, inspirovaný známými filmovými postavami)
Pobytový tábor:
16. – 23. 7. 2016 Křížem krážem Austrálií (pro rodiče s dětmi)
Bližší informace k jednotlivým táborům najdete na www.svcletovice.cz v sekci tábory nebo se můžete
ptát přímo v kanceláři Letokruhu. Na prázdniny i táborníky už se moc těšíme.
Zuzana Musilová

Stolní tenisté z Letokruhu
S příchodem jara končí pro stolní tenisty sezóna. Ta letošní nám přinesla opět mnoho úspěchů. Těší nás, že se mladí sportovci z Letovic už
pravidelně řadí mezi mládežnickou špičku na okrese Blansko, a to ve
všech kategoriích. Mezi nejmladšími sportovci nám už dlouho dělá radost 3. nejúspěšnější stolní tenista na okrese v kategorii nejmladších žáků Erik Horváth. V kategorii mladších žáků dosahuje vynikajících úspěchů Šimon Fadrný. Čtvrtým nejlepším starším žákem
na okrese se stal ve velmi těžké konkurenci Dominik Chlup a za neméně vynikající úspěch lze považovat krásné 2. místo v dorostenecké kategorii pro Martina Andrleho, který patří dlouhodobě
i k oporám týmu mezi dospělými.
Pochvala a poděkování za úspěšnou reprezentaci našeho města patří všem dětem z oddílu SVČ
Letovice. Všichni se zařadili na přední příčky tabulek a pod vedením trenérů Lojzy Pelíška, Vojty Zachovala a Miloše Pokorného vytvořili vynikající kolektiv.

Text a foto: Zuzana Musilová

Foto: zleva Jan Nečas, Dominik Horváth, Dominik Chlup, Tomáš Hudský, Erik Horváth,
Martin Andrle, Michal Řehoř

VO CO GOU Letovice

Taneční skupiny VO CO GOU
vás zvou na
X. nesoutěžní přehlídku mažoretek v Letovicích
Neděle 22. května 2016 od 13.30 hodin
Program:
13.30 – 13.50 hodin průvod přes náměstí
14.00 – 17.00 hodin přehlídka mažoretek
17.00 hodin slavnostní zakončení
Přehlídka se koná v Letovicích na fotbalovém hřišti, ulice Tyršova.
V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do kulturního domu.
Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby:

www.amaterskatvorba.cz

DOMEČEK
www.materske-centrumdomecek.webnode.cz

Centrum pro rodiče prarodiče a děti
Tyršova 2, Letovice
domecekletovice@seznam.cz
Kontakt a bližší info
773 642 678, 721 071 587

ÚTERÝ, ČTVRTEK: 9.00 – 11.00 hodin HERNA
PÁTEK: 16.00 – 17.30 hodin ŠNEČCI – nejmladší družinka skautů – děti ve věku 0 – 5 let s rodiči

Pražské ozvěny
Dne 4. března proběhl v sále ZUŠ v Letovicích koncert pražské skupiny Voilà!
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří si přišli poslechnout tuto vynikající kapelu, protože vaše
přijetí bylo tak vřelé a srdečné, že jeho dozvuky byly slyšet ještě v Praze. Jelikož jsem letovický rodák,
byť posledních dvanáct let v Praze žijící, vždycky rád slyším zmínku o rodném městě. V Praze sám pořádám již osmým rokem benefiční festival a proto mnohá umělecká tělesa znám. Stejně tak mi přišel
nedávno do rány kamarád Michal Mihok (akordeon Voilà!). A právě on zmínil, že v Letovicích to pro
něj i skupinu byl výjimečný koncert. Taky už se celá parta těší na další vystoupení v Letovicích, buď na
Bigyfestu nebo 3+1 za rok. Je milé i v exilu slyšet ozvěny z Letovic, zejména ty, které dávají vědět, že i když
Letovice nejsou zrovna stověžaté jako matička Praha, i tak umí letovčáci ocenit kvalitní hudbu a svou
vřelostí zanechají otisk ve vzpomínkách vystupujících.
Daniel Burger

Poděkování
Galerie Domino v Letovicích uspořádala ve dnech 4. – 26. března t. r. výstavu mých kreseb a pastelů. Rád bych Vaším prostřednictvím poděkoval majitelům galerie pánům Petru Prudkému a Zdeňku
Hladilovi za poskytnutí krásných výstavních prostor. Díky patří rovněž organizátorce výstavy paní Marii Synkové a jejímu manželovi, kteří nejen že organizačně zajišťovali její přípravu i průběh, ale poskytli
mi všestrannou pomoc, podporu a cenné rady. O hladký průběh výstavy a vytvoření přátelského prostředí se zasloužila i paní Prudká, které také upřímně děkuji. V rámci vernisáže vystoupila paní Mgr. Marie Nečasová (housle) a paní Hana Bočková (klavír a recitace), jimž rovněž patří poděkování. Na příjemné a přátelské prostředí v galerii Domino a zejména na „letovičáky“, které jsem měl tu čest a potěšení při této příležitosti poznat, budu ještě dlouho vzpomínat.
Ing. Jaroslav Rajlich
Ráda se připojuji k poděkování svého manžela. Galerie Domino v Letovicích je mimořádně krásný
prostor. Spojení expozice keramických výrobků – kachlových kamen, replik intarzovaného nábytku
s výstavami výtvarníků vytváří pocit, že člověk vstupuje do domova plného lidského tepla, laskavosti,
radosti a pohody. Za to vše patří dík všem shora zmiňovaným. Budeme se rádi vracet a zachováme si
krásnou vzpomínku.
Kristina Rajlichová

Poděkování
Spolek PaLetA a NMB Letovice by touto cestou chtěly moc poděkovat
všem, kteří se zapojili do vánoční akce „DVD pro NMB“.
Celkem se sešlo 264 titulů, které jsme roztřídili do následujících kategorií: film pro pamětníky, současný český film, zahraniční film, pohádka,
seriál, zábavní pořad a sport, hobby, vaření, dokument. Filmy, které byly dvakrát (celkem 43 titulů),
jsme navíc věnovali Centru sociálních služeb Letovice. Z výtěžku listopadového koncertu v Dominu
jsme pořídili 4 DVD přehrávače (na každé oddělení 1), další dva starší jsme dostali od dárců. Od února
je půjčovna DVD pro pacienty plně v provozu. V současné době navíc nemocnice pro velký zájem
pacientů pořizuje DVD přehrávače na každý pokoj.
Máme velkou radost, že se projekt setkal s tak velkou odezvou. Děkujeme všem dárcům, kteří se
zasloužili o to, že mohou pacienti NMB Letovice a klienti CSSM Letovice radostněji trávit volné chvíle.
Za spolek PaLetA Draha Kráčmarová

Vlasta je Mistr Česko-Slovenska 2016
v kategorii dorostu 17 – 20 let ve váze do 100 kg
Výkon 615 kg v trojboji:
Dřep 235 kg – Benchpress 150 kg – Mrtvý tah 230 kg.
Tři překonané národní rekordy (dřep, bench a celkový trojboj)!
Mistrovská výkonnostní třída!!!
Byly to jedny z nejlepších domácích závodů, jaké jsme kdy absolvovali – hodně soupeřů, perfektní
atmosféra, super výkony.

Veselé Velikonoce
Jaro patří k těm nejhezčím a nejpříjemnějším ročním obdobím. Vše se po zimě postupně probouzí
a vzduch již vonívá rozkvetlou přírodou. Velikonoční svátky, vždy přinášejí vůni nového života. Jsou
svátky jara, víry a tradic. Tak by se daly charakterizovat. Věřící si v tento čas připomínají cestu Ježíše
Krista a jeho vzkříšení. Kdy se Velikonoce slaví, se řídí podle prvního jarního úplňku. Letošní Velikonoce připadly na konec měsíce března.
Příchod velikonočních svátků a nástup jara tradičně přicházejí zpěvem a malým dárkem pro potěšení dlouhodobě léčeným pacientům letovické nemocnice i seniorům Centra sociálních služeb Letovice připomenout členové Nového sdružení ZP Letovice. První návštěva se tradičně odehrává v NMB
za vydatné pomoci a spolupráce celého vedení nemocnice, včetně ředitelky paní doktorky Královcové. Ani letos nechyběl hudební doprovod našich zpěváků, Jirka Mifek se svojí skvělou harmonikou.
Dokonale se navzájem doplňovali a přinášeli radost všem, zejména ležícím pacientům. Ti měli bezpochyby radost z veselých písniček a malých dárečků, které dostávali přímo na pokojích. Chodící pacienti se úspěšně pokoušeli připojit k našim zpěvákům.
Druhou velikonoční návštěvu jsme připravili v CSSML za přispění personálu centra služeb. Obyvatelům tohoto městského zařízení jsme připravili k připomínce Velikonoc pásmo veselých říkanek o příchodu jara a předně kolekci veselých písniček. Celý zábavný pořad vtipně uváděl pan Lukeš a postupně se připojovali přednášející, pěvecký sbor i na harmoniku hrající Jirka Mifek Zaslouženou odměnou
nám byla dobrá nálada seniorů, kteří se určitě bavili společným zpíváním známých písniček. Velikonoční perníky jako dárečky připravila Ing. Jaroslava Konůpková. Proto si zaslouží stejné poděkování,
tak jako všichni, co dokázali udělat radost seniorům v CSSML i pacientům v NMB v Letovicích.
Text a foto za NSZdP: Bořivoj Rašovský

Hvězdná obloha v máji – měsíci květů
Jistě se každý zaraduje, když nastane nejkrásnější měsíc roku, zvaný máj, česky květen. Naše oči
spočívají na rozkvetlých stráních a lukách a přináší nám údiv nad touto krásou v přírodě. Když pozvedneme oči vzhůru k obloze, květy nespatříme, zato uvidíme jarní souhvězdí a různé zajímavé úkazy. Významným jarním souhvězdím je souhvězdí Pastýře. Nalézá se vedle souhvězdí Severní koruny vlevo,
vpravo vedle souhvězdí Vlasů Bereniky a Lva a pod sebou vpravo má souhvězdí Panny. Souhvězdí
pozorujeme vysoko na obloze s pohledem k jihu. Zmíněné souhvězdí Pastýře má také název Honák
nebo Pastevec, latinsky Bootes. Tvar souhvězdí podle rozložení hvězd připomíná papírového draka,
zatímco by podle báje měl připomínat postavu pastýře dobytka. Starověká báje prozrazuje, že jeden
chudý pastýř byl oloupen bratry o své stádečko volů. Toulal se pak jako žebrák světem. Všude viděl, jak
musí rolníci těžce pracovat pro svou obživu. Přemýšlel, jak jim těžkou práci ulehčit a výsledkem jeho
úvah byl vynález pluhu tažených silnými voly. Za to, že lidem usnadnil práci, jej Zeus zvěčnil na obloze
jako souhvězdí. Římané však v něm spatřovali pasáka sedmi volů (7 hvězd Velkého vozu). Když si tohoto souhvězdí všimneme důkladněji, uvidíme v jeho dolní části jasnou hvězdu, jasný oranžový Arcturus se vzdáleností 37 ly a jasností -0,4 mag. Spolu s Vegou je nejjasnější hvězdou severní oblohy. Má
1000krát větší objem než Slunce. Hvězda Izar je pokládána za nejkrásnější dvojhvězdu na obloze.
V severní části Pastýře najdeme radiant meteorického roje Quadrantid (Bootid), který pozorujeme
začátkem ledna. Souhvězdí Pastýře patří mezi výrazná souhvězdí.
Věnujme pozornost květnovému Slunci. Je již dost vysoko nad světovým rovníkem. Dne 1. 5. vyjde
v 5:36 h a zapadne ve 20:19 h, 31. 5. vyjde ve 4:56 h a zapadne v 21:00 h. Během května se den prodlouží o 1 h 21 min. Sluneční azimut vzroste ze 115° na 127° (o 12°), denní sluneční oblouk se prodlouží. Slunce vstupuje do znamení Blíženců dne 20. 5. v 16:36 h SELČ. Mimořádnou pozornost zaměříme na Slunce dne 9. 5. t. r. (viz úkazy).
Měsíční fáze nastanou podle následujících údajů: Dne 6. 5. v 21:00 h nov, 13. 5. v 19:00 h první
čtvrt, 21. 5. ve 24:00 h úplněk a 29. 5. ve 14:00 h poslední čtvrt. Nejblíže Zemi bude Měsíc 6. 5. v 6:00 h
(357 822 km), od Země nejdále bude 18. 5. ve 24:00 h (405 954 km).
Pohleďme na viditelnost planet v měsíci květnu. Merkur, Venuši a Uran nebude možné pozorovat. Po celou noc bude vidět
Mars mezi souhvězdími Štíra a Vah. Dne 30. 5. ve 24:00 h bude
Mars nejblíže Zemi (75,3 milionů km). Jupiter (ve Lvu) po většinu
noci kromě rána silně na obloze září. Po celou noc můžeme v souhvězdí Hadonoše pozorovat Saturn s jeho prstenci. Ve druhé polovině noci ve Vodnáři se objeví Neptun, a to nízko nad východním obzorem.
Neopomeneme konjunkce Měsíce a planet: 15. 5. v 9:00 h
s Jupiterem, 21. 5. ve 24:00 h s Marsem a 22. 5. ve 24:00 h se Saturnem.
Významným úkazem, který bude pozorovatelný za jasné oblohy, bude přechod Merkuru přes sluneční disk 9. 5. t. r., začátek
v 17:00 h. Tento jev bude trvat asi 7 a půl hodiny. Pozorovat lze
pouze dalekohledem se slunečním filtrem, průmětem Slunce přes
dalekohled na stínítku nebo na hvězdárně. Úplný závěr přechoSouhvězdí Pastýře
du neuvidíme, Slunce už zapadne.
Jaroslav Chloupek

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
ZVE ÚČASTNÍKY
OZDRAVNÉHO POBYTU V DEŠTNÉM
V ORLICKÝCH HORÁCH

NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
PŘIPRAVUJE PRO SVÉ ČLENY
NA ÚTERÝ 14. ČERVNA 2016

NA INFORMAČNÍ SCHŮZKU,

PROGRAM ZÁJEZDU BUDE:

KTERÁ BUDE
V ÚTERÝ 10. KVĚTNA 2016 V 15.00 HODIN
V KULTURNÍM DOMĚ LETOVICE
ÚČAST VŠECH JE NEZBYTNĚ NUTNÁ
VÝBOR NSZdP LETOVICE

- MUZEUM V ŠUMPERKU
- ZÁMEK VELKÉ LOSINY
- LÁZNĚ JESENÍK

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A ZP SPOLUOBČANY
VE STŘEDU 11. KVĚTNA 2016

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V AQUAPARKU KUŘIM
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY
A VÍŘIVÉ KOUPELE
ODJEZD BUDE:
14.40 hodin – KOVOŠROT
14.45 hodin – NÁMĚSTÍ
14.55 hodin – BYTOVKY
15.00 hodin – TYLEX

ZÁJEZD PRO ZDRAVÍ
VÝLET DO JESENÍKŮ

PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE
OD PONDĚLÍ 16. KVĚTNA 2016
U B. SOUKUPOVÉ NA TEL: 516 481 218
www.novesdruzenizp.cz

ISARNO
14. května 2016 ve 14.00 hodin
se koná v keltské vesničce
vystoupení folkové
skupiny Ořešák.
•
21. května 2016 ve 14.00 hodin
se koná v keltské vesničce Isarno
Keltská svatba. K poslechu bude
hrát skupina Barbara Mamuta.

Městská rada KSČM
v Letovicích

PROGRAM ODPOLEDNE ZAČÍNÁ
V 16.00 HODIN

srdečně zve všechny občany na oslavu

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY JMK
A V RÁMCI PROJEKTU
„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO
U LENKY RAŠOVSKÉ
Tel.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz

která se bude konat
v neděli 1. května 2016 ve 14 hodin
v parčíku před Městským úřadem
v Letovicích a před kavárnou
pana Kalibána.

1. máje – Svátku práce,

Městský klub důchodců
květen 2016
•
4. 5. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Letovice – Tyršova ulice
Přednáška pana J. Hejla,
která připomene historii Moravy.
•
5. 5. 2016 – čtvrtek – zájezd do Janáčkova
divadla na balet – Made in USA
(pocta americkým choreografům).
Odjezd autobusem z Letovic 5. 5. 2016
z náměstí v 17.15 hodin.
Obvyklé zastávky.
Přihlášky a platba 280,– Kč v MKD na Tyršově
ulici při klubových akcích u A. Píglové.
•
11. 5. 2016 – středa – 10.00 až 16.00 hodin
MKD Letovice – Tyršova ulice
„Den otevřených dveří“,
který se koná u příležitosti
35. výročí založení
Městského klubu důchodců v Letovicích.
V klubových prostorách budou vystaveny
kroniky, fotografie z různých akcí a zájezdů.
Odpoledne od 14.00 hodin je připraven
slavnostní koncert studentů JAMU pod
vedením p. profesora PhDr. M. Schnierera.
Připraveno bude i malé pohoštění.
Věříme, že členové MKD, přátelé a občané
města Letovic si s námi připomenou
uplynulých 35 let od založení klubu.
Jste srdečně zváni.
•
18. 5. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Letovice – Tyršova ulice
Předprázdninové setkání v klubu.
Informace a pokyny k zájezdu
a pobytu ve Světlé nad Sázavou.
•
22. 5. 2016 – neděle – 8.30 hodin
Zájezd na Vysočinu,
dále do Světlé nad Sázavou.

Odjezd autobusu z náměstí v Letovicích
v 8.30 hodin.
Obvyklé zastávky.
Program zájezdu – Centrum Eden v Bystřici
nad Pernštejnem, oběd, návštěva zajímavých
míst v Havlíčkově Brodě, Světlá nad Sázavou.
Cena zájezdu 200,– Kč.
Platba zájezdu u A. Píglové.
Návrat ze zájezdu v pozdních
odpoledních hodinách.
Doplatek na pobyt nejpozději 4. 5. 2016
v MKD. Písemné pokyny obdrží účastníci
pobytu nejpozději 18. 5. 2016 v MKD
od Jany Pitnerové.
•
Všem členům MKD a našim přátelům
přejeme hezké prožití léta a doufáme,
že se po prázdninách v září opět
v hojném počtu sejdeme.
Samospráva MKD Letovice

8. A a 8. B 1956
Přátelské posezení
v restauraci „Na Dvorku“
v Letovicích

pátek 13. května 2016
ve 14.00 hodin
J. T., E. P., L. P.
LINKA DŮVĚRY BLANSKO
tel.: 516 410 668,

denně 7.00 – 22.00 hodin
LINKA DŮVĚRY BRNO
tel.: 608 902 410,

denně 9.00 – 21.00 hodin
Cena hovoru dle tarifu operátora volajícího.

Fan-club „BOP Křetínka“

OZNAMUJE,
že bude zahájen provoz
na minigolfovém hřišti
v Letovicích

KVĚTEN – ČERVEN
SOBOTA – NEDĚLE:
13.00 – 18.00 HODIN

Spolek na obnovu tradic v Babolkách, občanské sdružení
pořádá

Setkání s jubilanty,
sobota 21. 5. 2016 v 15.30 hodin, obecní místnost v Babolkách.
Zvaní jsou osobně jubilanti a dále všichni zájemci na přátelské posezení.
Vystoupí Berušky ze ZUŠ Boskovice, jsou připraveny drobné dárečky
a k dispozici bude i občerstvení. Vstup je zdarma.

TJ SOKOL LETOVICE, z.s.
Sobota 21. 5. 2016

SEDMIBOJ DVOJIC

SPORTOVNÍ ODDÍL ARUL ZRTV TJ SOKOL LETOVICE
pořádá pod záštitou starosty města Vladimíra Stejskala

ve dnech 21. a 22. 5. 2016

12. ROČNÍK V MÍČOVÉM SEDMIBOJI DVOJIC
Místo: Sportovní hala Letovice
Zahájení: 21. 5. 2016 v 8.00 hodin
Soutěží: dvoučlenná družstva
Pořadí disciplín:
Sobota 21. 5. (8.00 – 21.00 hodin) – stolní tenis, nohejbal, volejbal, basketbal.
Neděle 22. 5. (8.00 – 16.00 hodin) – tenis, házená, kopaná.
Každá disciplína probíhá na dva prohrané zápasy.
Pořadatelé si vyhrazují právo změny!!!
Popis disciplín:
tenis – čtyřhra na jeden vítězný set do 5 gamů
nohejbal – čtyřhra na 2 vítězné sety do 10 bodů
basketbal – hody na koš (5 + 5)
stolní tenis – čtyřhra na 2 vítězné sety do 11 bodů
volejbal – debl na 1 vítězný set do 25 bodů
házená – sedmimetrové hody (5 + 5)
kopaná – penalty (5 + 5)
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE USKUTEČNÍ DISCIPLÍNY V HALE SYSTÉMEM K. O.,
T. J. NA 1 PROHRU. MÍSTO TENISU SE HRAJE SOFTENIS.
Přihlášky do 13. 5. 2016 telefonicky na mobil: 737 647 155, 776 890 885.
Nejlepší družstva obdrží věcné ceny, občerstvení zajišťuje pořadatel.
Tato, již tradiční sportovní akce, se v Letovicích pořádá od roku 2004. Zakladateli byli členové
sportovního oddílu Arul ZRTV TJ Sokol Letovice Vlastimil Šimák a Antonín Petrů. V roce 2004
byl uspořádán nultý ročník za účasti 14 družstev. Na 1. místě se umístila dvojice František
Reitschmied – Zdeněk Vykydal. V oficiálním 1. ročníku zvítězila dvojice Juránek – Kubíček
z Tišnova. V loňském 11. ročníku zvítězili Zdeněk Zoubek a David Janků. Letošní ročník se
uskuteční za účasti maximálně 16 družstev složených převážně z letovických bývalých
i současných sportovců. Předpokládaný časový harmonogram viz výše.
Zvou pořadatelé.

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin

Mimo výše uvedenou dobu je služba stomatologické LSPP zajištěna v Úrazové nemocnici Brno,
Ponávka 6, tel.: 545 538 111 – ve všední dny od 17.00 do 7.00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

Služby lékařů
6. 5.
13. 5.
20. 5.
27. 5.

Dr. Přichystalová
Dr. Bajerová
Dr. Šafránek
Dr. Striová

Služby lékařů také na www.mudrsafranek.cz
Pohotovostní službu v uvedené dny (pátky) konají lékaři ve svých ordinacích do 15.30 hodin
Od 17.00 hodin denně, o víkendech a svátcích je lékařská služba první pomoci sloužena
nepřetržitě v nemocnici Boskovice.

BRNO
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
2.590,-

21.590,-

Stolní gril KINGSTONE EASY 32
během 3 minut připraven ke grilování, bez jisker z hořícího uhlí,
snadná údržba i transport, různé barvy, rozměr ø 35 x v 24,5 cm,
grilovací plocha ø 32 cm

Plynový gril KINGSTONE Rock 455
4 regulovatelné hořáky, široký prosklený poklop, 2 grilovací plochy,
boční hořák, masivní konstrukce, rozměr cca 152 x 65 x 132 cm

vodo-odpudivý efekt

7.490,-

včetně motoru
a dálkového ovládání

Designová markýza

Souprava ratanového balkonového nábytku Olivia

bílý rám konstrukce, materiál: polyester 280 g/ m2, s vodo-odpudivým
efektem, včetně adaptéru pro stropní a nástěnnou montáž
3,5 x 2,5 m 8.690,- 4 x 2,5 m 9.490,- 5 x 3 m 13.490,-

souprava obsahuje: 2x křeslo, 1x stolek (100 x 60 cm), moderní
design, kvalitní hliníková konstrukce, výplet odolný a stálobarevný
PE-ratan, barva šedá

Kompletní set = bazén
+ schůdky + závěsná
kartušová filtrace

5.890,-

rozměr:
ø 350 x v 90 cm

Bazénový set NEW SPLASHER
s robustní ocelovou stěnou (cca 0,25 mm), vnitřní část bazénu z PVC fólie odolné proti
nepříznivým povětrnostním vlivům (cca 0,25 mm)

3.490,Písková filtrace Speed Clean ECO 30
pro objem bazénu do 20 m3, výkon 3,8 m3/ hod.,
12 kg pískové náplně, 3-cestný ventil, manometr,
připojení ø 32/ 38 mm

BRNO - Ivanovice, Řečkovická 3, tel.: 517 071 811-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
BRNO, Strážní 7, tel.: 538 725 011-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
Tato nabídka platí od 1. 5. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 5. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

www.bauhaus.cz

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

Prodám zahradu
v Letovicích u letiště.
Kontakt:
728 263 754
Čížek Zdeněk

Bezdrátový internet
(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.
Tarif
Down / Up (Mb / s)
Nano B300
5/1
300 Kč
Nano B400
10 / 2
400 Kč
Nano B500
15 / 5
500 Kč
Nano B600
18 / 5
600 Kč
Nano B650
20 / 5
650 Kč
Cena s DPH za měsíc.
Další informace na www.ign.cz
tel.: 733 110 863 Ing. Bronislav Lebiš
tel.: 605 830 328 Ing. Zdeněk Lebiš

Koupím
rodinný dům v Letovicích
nebo v okolí Letovic
do max. 20 km.
Opravy nevadí, nabídněte prosím.
Tel.: 721 332 622

Hledám

přírodní, ručně vyráběné luky
pro děti i dospělé
středověké kuše

ke koupi byt v Letovicích.

605 748 161
kuse.luky@seznam.cz

Tel.: 774 193 566
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LETOVICE, ZÁMEK LETOVICE
a MKS LETOVICE

ČTVRTEK 26. KVĚTNA 2016 V 19.00 HODIN

