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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:
Evžen Pelíšek
Františka Machalová
Jarmila Trnečková
Bohumil Martínek
Karel Hanuš
Marie Odvářková
Jarmila Vášová
Jan Štrych
Alena Hélová
Milena Vystavělová
Helena Čtvrtníčková
Jarmila Valoušková
Anna Vránová
Marta Dražilová
Marie Vinklerová
Jaromír Přikryl
Anna Řehořová
Růžena Toulová
Jaroslav Poláček
Zdeněk Koláček
Miloslava Žílová
Lubomír Daněk

Danuše Buriánková
Danuše Hrušková
Alois Jahl
Marie Mlčochová
Eva Olšanová
Vlastimil Burgr
Božena Pátečková
Marie Matušková
Josefa Žilková
Emanuel Přikryl
Marie Bednářová
Růžena Toulová
Ivo Hladil
Anežka Češková
František Šamšula
Jiřina Chloupková
Alois Pitner
Naděžda Nečasová
Anna Všianská
Františka Nečasová
Miloslav Staněk
Marie Kolářová

Anna Žouželová
Věra Dvořáčková
Zdeňka Zoubková
Ludmila Stloukalová
Anna Randulová
Marie Sílová
Zdenka Műllerová
Jiří Hrdlička
Antonín Alexa
Marie Kosmáková
Božena Němečková
Božena Gežová
Jaroslava Žemličková
Božena Kalhousová
Josef Vrána
Jiří Hubáček
Marie Hynková
Anna Brtnická
Zdeněk Zoubek
Marie Němcová
Josef Ducháček

V měsíci březnu oslavila – 90 let – paní Marie Kosmáková, Meziříčko. K tomuto krásnému jubileu jí
osobně blahopřály za OV Meziříčko – paní A. Špiková a paní I. Hadáčková.
Další jubilantkou, která oslavila v plné svěžesti v měsíci březnu – 90 let – je paní Božena Gežová,
Kladoruby. K tomuto krásnému jubileu jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města, za
OV Kladoruby paní M. Širůčková a paní L. Poláčková, za SPOZ paní J. Volšanová.
Oběma jubilantkám ještě jednou srdečně blahopřejeme.
Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Makovičková Eva, Pražská, ve věku 72 let
Dvořáček František, U Koupaliště, ve věku 64 let
Maršálová Růžena, J. Haška, ve věku 89 let
Andrle Milan, Brněnská, ve věku 69 let
Ženatá Věra, Novičí, ve věku 48 let
Bočková Emilie, Smetanova, ve věku 81 let
Fučíková Eliška, Lesná, ve věku 73 let
Čest jejich památce!

Poděkování
Děkujeme neznámé paní, která dne 14. 2. 2017 v Letovicích poskytla okamžitou pomoc
při vážném zranění našemu tatínkovi. Rádi bychom se setkali.
Rodina Jagošova
tel.: 733 757 060, e-mail: mibed575@mail.com

Vzpomínka
„Žal se zmenší, když už dál růst nemůže!“ Publilius Syrus
V posledním květnovém dnu, 31. 5., to bude dvacet let,
kdy tragicky zahynul, velmi mlád, pilot David Bruštík.
S bolestí v srdci nezapomíná rodina Bruštíkova!

OKÉNKO STAROSTY
...je máj, lásky čas, všechno v okolí kvete, ptáčci cvrlikají, sluníčko krásně
svítí. Jelikož jsem někde chytil nějaký ten moribundus a snažím se rychle vyléčit, využívám sluníčka a odpočívám i venku. Sedím na terase v křesle, sleduji ubíhající mráčky, pomalu zavírám oči. Je krásné, teplé nedělní dopoledne,
všude klid, jen bzučí včelky na pomalu se rozvíjejících květech. Velice rychle
se mně daří zadřímnout. Vlivem pohody se mi v hlavě vybavují osudy Viléma,
krásné Jarmily i poutníka Hynka. Opravdu krásný a dojemný příběh..., někde
v podvědomí slyším zvuky z okolí, cítím vůni právě se připravujícího svátečního oběda. Krásné vzácné chvíle pohody a odpočinku, nastávající máj, „...na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal...“, opět se ve snu nořím do příběhu K. H. Máchy.
A vtom telefon: „Haló, pane starosto, kdy se bude vozit který odpad?“ A jsme opět v realitě. Podle
některých je jednodušší zavolat přímo starostovi, než se podívat na stránky města nebo technických
služeb a udělat si poznámku v kalendáři. Ale od toho tu starosta je, ať se tedy stará. Neteče voda? Teče
moc vody? Je teplo? Je zima? Tam se něco děje? Tam se nic neděje? Špatně jsem se vyspal? Kdo za to
může? No přece starosta a pokud možno s celou radou města. Hned máme viníky. Jak je jednoduché
někam napsat, někde vypustit nějaký ten „plk“. Však si občan vybere, co chce slyšet.
Mnozí řeší na facebooku a jinde své postřehy a názory (často polopravdy i vyložené lži) stylem
„můj milý deníčku“, jiní se evidentně zviditelňují v regionálním tisku a řeší problémy, o kterých prakticky ví pouze z doslechu. Hlavně se zviditelnit. Zde si pokaždé vybavím staré české přísloví „mluviti
stříbro, mlčeti zlato“. Ale komu není shůry dáno...
Tak když se nad vším zamyslím, možná je lepší nedělat nic, jak nám radí někteří vševědoucí opoziční zastupitelé. Kdo nic nedělá, nic nepokazí. Ale na druhou stranu, upřímně. Líbilo by se nám ve
městě, kde se nic neděje? Mně určitě ne.
Tak snad se v klidu naobědvám, opět zasednu do křesla na terase.
Je máj, lásky čas, ... Na jak dlouho ...
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 21. 3. 2017 projednala body dle následujícího programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola úkolů
Vystoupení vedoucích odborů
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Letovice za rok 2016
Dispozice s majetkem města
Informace o správě bytového a nebytového fondu města
Zhodnocení schůzí v místních částech města
Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
Různé

Rada města Letovice na své schůzi dne 29. 3. 2017 projednala body dle následujícího programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Změna č. 5 ÚP Letovice
Změna kultury pozemků v majetku města
Terénní úpravy v ul. Na Lavičkách
Žádost o použití znaku města
Různé

Rada města Letovice na své schůzi dne 11. 4. 2017 projednala body dle následujícího programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola úkolů
Vystoupení vedoucích odborů
Dispozice s majetkem města
Informace o správě bytového a nebytového fondu města
Příprava areálu městského koupaliště na letní sezónu 2017
Školní zahrada MŠ Čapkova
Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
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

Poděkování
Děkuji všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří se zúčastnili úklidu v rámci akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ v sobotu 8. 4. 2017. Uklízelo se kolem přehrady Křetínky, v místních částech Letovice, ale také si lidé uklidili kolem domů, kde bydlí.
Doufám, že se při úklidu opět sejdeme příští rok.
Vladimír Stejskal, starosta města

Světový den bez tabáku 2017
aneb cesta za čistým vzduchem
Trendem dnešní doby je zdravý životní styl a snaha zůstat déle mladí
a zdraví. Nejde již jen o to, jak dlouho budeme žít, ale také o kvalitu života.
Stále více se proto staráme o zdravou výživu, dostatek pohybu, pečujeme
o svou pleť a snažíme se vyhnout stresu. Na druhé straně ale stojí stále
diskutovaná otázka, která se týká problematiky kouření (ať jde o pasivní
nebo jeho aktivní formu). Mnozí z nás si uvědomují, že tento zlozvyk do
zdravého způsobu života moc nezapadá.
Světový den bez tabáku vyhlásila Světová zdravotnická organizace již
v roce 1988 jako součást kampaně proti kouření, které dnes v ČR představuje jedno z nejvýznamnějších zdravotních rizik. Do této kampaně se zapojuje již tradičně i Zdravé město Letovice: v sobotu
27. května 2017 se uskuteční pěší túra.
Další květnové akce v rámci „Dne bez tabáku“ pořádané partnery města:
MŠ Čapkova
31. 5. – Pochod do MŠ Třebětínská, výlet na hrad Svojanov
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
Moderní je nekouřit (2. stupeň) přednáška Elim Letovice
Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích
17. 5. – AQUAPARK Kuřim
27. 5. až 3. 6. – Ozdravný pobyt v Deštném
Svaz tělesně postižených v Letovicích
3. 5. – Zájezd Věžky u Kroměříže – zahrádkářská výstava
MKD Letovice
3. 5. – Turistická vycházka do Moravského krasu
21. 5. – Zájezd do Neratova
21. až 26. 5. – Ozdravný pobyt v Orlických horách – turistika
Letokruh Letovice
27. 5. – Inline odpoledne pro rodiče a děti
Moravský rybářský svaz
27. 5. – Rybářské závody
Komise PZM a MA21
27. 5. – Pěší výlet
Masarykova střední škola
31. 5. – Informační kampaň proti kouření, přednáška o škodlivosti kouření
Ivana Květenská, koordinátorka PZM a MA21
Kancelář Projektu Zdravé město Letovice

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

v sobotu dne 27. května 2017
pěší výlet

„Přes park na Pustá pole“
Sraz účastníků na Masarykově náměstí před Městským úřadem Letovice v 9.30 hodin
Trasa výletu je vedena přes zámecký park, Kroupku, na Pustá pole a Písečnou.
Výlet nabízí zajímavé panoramatické pohledy na Letovice a okolí,
srovnání historických obrázků se současností.
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.

POZOR – SOUTĚŽ – POZOR
Město Letovice,
komise projektu Zdravé město Letovice a MA 21,
vyhlašují
12. ročník soutěže
o nejkrásnější květinovou výzdobu obytných domů
o více bytových jednotkách, rodinných domů a úpravu okolí rodinných domů

Rozkvetlé Letovice 2017
Soutěž má za cíl podnítit občany města ke zkrášlení svých domů a okolí,
přispět ke zlepšení vzhledu města.
Soutěžní kategorie:
- květinová výzdoba oken bytových a rodinných domů
- balkony bytových a rodinných domů
- předzahrádky rodinných domů
Přihlášky do soutěže mohou podat sami vlastníci výzdoby nebo je může přihlásit jiná osoba. Písemné
přihlášky přijímá do 30. 6. 2017 a další informace poskytne paní Ivana Květenská, OVŽP MěÚ Letovice, Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice, tel.: 516 482 241.
Zástupci komise Projektu ZM Letovice a MA21 provedou v měsíci červenci fotodokumentaci do soutěže přihlášených výzdob a nejlepších květinových výzdob a úprav v jednotlivých ulicích města a v místních částech města.
Výzdoba musí být viditelná pohledem z ulice.
U jednotlivých kategorií se bude hodnotit počet a kvalita vyzdobených oken, balkónů, předzahrádek,
jejich estetický vzhled a nápaditost. Komise projektu ZM a MA 21 výzdobu vyhodnotí a určí pořadí
soutěžících v jednotlivých kategoriích. V každé kategorii bude oceněno prvních pět vyhodnocených
soutěžících, a to částkami:
1. místo 1 000,– Kč, 2. místo 800,– Kč, 3. místo 600,– Kč, 4. místo 400,– Kč, 5. místo 300,– Kč.
Hodnotící komise má vyhrazeno přerozdělit ceny v případě nerozhodného výsledku.
Vyhlášení výsledku soutěže a předání cen bude provedeno veřejně.
Bohuslav Kuda, předseda Komise PZM a MA21

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

VEŘEJNÉ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA
ve středu 17. května 2017 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 2016.
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

Pozvánka
Veřejné seznámení s přípravou opravy a údržby VD Letovice – Křetínka
Dne 18. 5. 2017 v 17.00 hodin v sále KD Letovice
Bude projednána problematika a zamýšlené postupy plánované opravy VD.
Prezentaci provedou pracovníci Povodí Moravy s.p. spolu se zástupci místních samospráv.
Zveme širokou veřejnost všech dotčených obcí.
Zve vedení města Letovice

Dne 17. 4. 2017 v dopoledních
hodinách byla v Letovicích, v místní
části Babolky, nalezena zraněná fena – s největší pravděpodobností
kříženec Husky. Bohužel se do současné doby nepodařilo zjistit jeho
majitele. Pokud byste poznali, komu
fena patří, kontaktujte prosím městskou policii na tel.: 607 574 854.
Pro fenku hledáme i touto cestou
nového majitele, který by se jí ujal.
Fenka je stáří asi do dvou let, klidné
povahy. Kdo by měl zájem, může se
na ni přijít podívat, nejlépe se předem domluvit na tel.: 516 482 252. Předem děkujeme případnému
novému majiteli.
Strážníci MP Letovice

Koncert duchovní hudby

GALERIE DOMINO

V sobotu 27. května 2017 v 17.00 hodin
Kostel sv. Jiří v Kochově

Vás srdečně zve na výstavu

Masarykovy střední školy
Letovice
Účinkují:
Lucia Bildová – soprán
Milada Dvořáková – příčná flétna
Dagmar Lžíčařová – varhany, klavír
Sbor:
Růžena Vystavělová
Zuzana Konečná
Zdeňka Skalníková

Vernisáž se koná
v pátek 5. 5. 2017 v 17.30 hodin.
Výstavu uvede ředitelka Ing. Helena Marešová.
Kulturní program:
ak. soch. Lubomír Hluštík a student Karel Stria
Výstava bude otevřena do soboty 10. 6. 2017
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin,
So 9.00 – 11.00 hodin,
Neděle zavřeno.
Galerie DOMINO, Havírna 55, 679 61 Letovice
www.galeriedomino.cz

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

Připravujeme:
Akademie mažoretek
VO CO GOU Letovice
Čtvrtek 1. června 2017 v 16.00 hodin
Areál hasičské zbrojnice
•

Můj báječný rozvod – Eliška Balzerová
Neděle 11. června 2017 v 19.00 hodin

Zajišťuje předprodej vstupenek
na pořádané kulturní pořady

Vstupné: předprodej 300,– Kč / na místě 350,– 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 3 dny před konáním akce.

Dostaveníčko s písničkou

V květnu jsme pro Vás připravili:
Jahodové duo – koncert KPH
Středa 3. května 2017 v 18.30 hodin
Pavla Jahodová – violoncello
Jiří Jahoda – housle
Vstupné: 150,– Kč
•
Pietní vzpomínková slavnost
s lampiónovým průvodem
Pátek 5. května 2017
19.15 hodin – Památník obětem zvůle a násilí
u kostela sv. Prokopa
19.45 hodin – Památník umučených
u městského koupaliště
20.00 hodin – lampiónový průvod
•

Katarína Knechtová s kapelou
Čtvrtek 11. května 2017 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 280,– Kč / na místě 350,– Kč

•
Pátek 23. června 2017 ve 14.00 hodin
Centrum sociálních služeb Letovice
Účinkuje: Dechová hudba Kunštát
•

Zahajovací promenádní koncert
Neděle 25. června 2017 v 16.00 hodin
Masarykovo náměstí
Účinkují:
Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice
a mažoretky VO CO GOU Letovice

KNIHOVNA
Oddělení pro dospělé
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

•

VÝROČÍ NAŠICH SPISOVATELŮ
Jana Moravcová, Ludmila Vaňková, Miroslav
Hanuš, Zdeněk Šmíd, Tereza Boučková
– výstavka knih.
•

CHVILKU POSTŮJ
Výstava fotografií pana Františka Opálky
je přístupná v prostorách knihovny.
•

LABYRINT ZÁHAD
Setkání se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem
ve čtvrtek 4. května v 17.00 hodin
v sále Základní umělecké školy v Letovicích.

Dětské oddělení
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna
Výpůjční doba: Pondělí 12.30 – 16.30
Úterý 12.30 – 16.30, Středa 12.30 – 16.30
Čtvrtek 8.00 – 12.00, Pátek 12.30 – 16.30

•

JARO V POEZII – výstavka knih

Turistické informační centrum
MKS Letovice
Tyršova 2, 679 61 Letovice

®

Otevírací doba:
16. ZÁŘÍ – 31. KVĚTNA
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hodin
1. ČERVNA – 15. ZÁŘÍ
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin
Sobota – Neděle:
9.00 – 13.00 hodin

Nevysvětlitelné archeologické nálezy, podivné
úkazy a paranormální jevy naznačují,
že minulost naší planety je daleko tajemnější
než si vůbec dovedeme představit.
Arnošt Vašíček představí nové nejtajemnější
objevy ze světa i od nás.
Utajované mumie mimozemšťanů – Město
bohů – Prokletá hrobka – V zajetí
nadpřirozených sil – Vraždící kletba – Otisky
nadpřirozena – Největší tajemství templářů...
•

9. 5. 2017 – RESTART LETOKRUHU
Výstava ...o novém Letokruhu, nové budově,
nové zahradě, nových kroužcích, nových
aktivitách, nových výzvách...
bude zahájena 9. 5. 2017 v 15.30 hodin
vernisáží v čítárně knihovny a potrvá do konce

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.

Noc s Andersenem 2017
Knihovna Letovice se opět po dvou letech připojila k akci Noc s Andersenem, tentokrát bez spaní. Sešli jsme se s 11 dětmi již ve 14 hodin v dětském oddělení knihovny. Po úvodu, který byl věnován tématu „Čtyřlístku“
a jeho hrdinům, na děti čekala další překvapení.
Navštívil nás pan Filip Suk se svými dvěma psími slečnami, fenkami Borůvkou a Fidorkou. Jakmile se všichni usadili, zažili jsme s nimi poutavou
aktivní canisterapeutickou besedu. Děti si s pejsky zahrály několik her, pan
Filip je poučil, jak mají s pejsky zacházet a komu a čím jsou tito věrní a poslušní tvorové prospěšní.
Využili jsme krásného počasí a v 16 hodin jsme společně i s pejsky a Filipem vyrazili ven do zámeckého parku, kde byla pro děti připravena hra
s názvem „Putování za čtyřlístkem“. Děti hledaly papírové čtyřlístky. Na
zadní straně čtyřlístků byl zašifrován název městečka nebo vesničky z našeho krásného okolí. Cesta z parku vedla zpět do knihovny kolem kulturního domu, kde jsme na zahradě, hladoví a unavení, za milého hudebního doprovodu s dětmi opékali buřty. Hra pokračovala
později v knihovně, kde děti umisťovaly tyto kartičky již s rozšifrovanými jmény hledaných míst na slepou mapu. Děti odpovídaly na záludné otázky věnované časopisu „Čtyřlístek“, poté jsme společně
četli dětem úryvky z knihy „Dášenka čili Život štěněte“. Nejdříve dětem předčítaly paní knihovnice
a potom děti na oplátku četly nám ostatním. Děti si nejen četly a prohlížely knihy, ale zahrály si společně i s Filipem stolní hry. Psí slečny Fidorka s Borůvkou unavené z dlouhého pobíhání a hlazení spokojeně v knihovně usnuly.
Na závěr jsme dětem předali pamětní listy s malou pozorností a sladkostí a všichni jsme se spokojeni odebrali do svých domovů.
Text a foto: knihovnice

Novinka – od května možnost kroužkové vazby v TIC Letovice

®

V Turistickém informačním centru Letovice se snažíme postupně rozšiřovat nabídku
služeb pro veřejnost. Kromě možnosti kopírování, tisku a skenování nyní nově nabízíme zhotovení kroužkové vazby dokumentů. Jedná se o doplňkovou službu, která je zpoplatněna dle ceníku. V rámci našich možností jsme schopni zhotovit vazbu na počkání, pouze v případě většího počtu stran mají přednost ostatní služby v rámci TIC.

O nejlepší letovickou sladkou či slanou kachli 2017
Opět po roce vyhlašujeme kulinářskou soutěž O nejlepší sladkou či slanou letovickou kachli. Loni
se soutěž setkala s velkým ohlasem jak u tvořivých pekařek a pekařů, tak u veřejnosti, která s chutí
degustovala komisí ohodnocené dobroty. V letošním roce vyhlašujeme tuto soutěž v rámci kulturní
akce Ahoj, léto!, která se uskuteční v sobotu 26. 8. 2017 v areálu SDH Letovice.
Pravidla:
- soutěže se může zúčastnit ten, kdo odevzdá v termínu do 30. 6. 2017 přihlášku se svým jménem,
telefonním spojením a uvedením, zda se účastní soutěže sladké nebo slané kachle
- jeden účastník soutěže může soutěžit pouze s jednou sladkou, a nebo jednou slanou kachlí
- účastníci soutěže ručí svou přihláškou za zdravotní nezávadnost svého výrobku
- je možné se přihlásit samostatně nebo kolektivně, vždy s jedním výrobkem dané kategorie
- soutěžní výrobek odevzdá soutěžící v sobotu 26. 8. 2017 pověřené osobě v areálu SDH Letovice
v době od 13 do 14 hodin
- vyhlášení výsledků soutěže proběhne téhož dne v odpoledních hodinách, bude upřesněno na plakátu před akcí a v Letovickém zpravodaji
- vítězové budou oceněni hodnotnými cenami, které věnují sponzoři této akce
Závazné přihlášky přijímáme osobně nebo e-mailem do 30. 6. 2017, více informací na telefonním
čísle: 774 497 437 nebo e-mailu: info@mks-letovice.cz, kontaktní osobou je Jana Trubáková.
I když budou Vaše sladké/slané dobroty hodnotit porotci, jedná se především o soutěž s úsměvem, pohodou, ale především dobrou náladou. Vím, že v Letovicích a okolí je mnoho tvůrčích i odvážných lidí, takže se přihlaste!
Těšíme se na Vaši účast v soutěži.
Jana Trubáková

Suchý březen, chladný máj – bude humno jako ráj.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
Májová vlažička – naroste travička; májový deštíček – poroste chlebíček.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Bujný květ – plný úl.

… tentokrát s paní Janou Pitnerovou
Naše květnové zastavení s osobností je, věřím, že i pro
vás, milým setkáním s ženou, která dokázala obelstít čas.
Její životní energie je prostě úžasná a inspirativní. Květnové vydání našeho zpravodaje je věnováno paní Janě Pitnerové (1940!), předsedkyni samosprávy Městského klubu důchodců v Letovicích. Což je jedna z mnoha rolí a činností v životě této zajímavé ženy.
Paní Jana Pitnerová se narodila ve Svitavách, do Letovic se přivdala v roce 1961. Jak říká: „Jsem zde ráda.“ Rodina Pitnerových bydlí, skoro sousedí s budovou kulturního domu, na ul. Nová. Dříve v tomto domě v přízemí
byla živnost dámského krejčího Aloise Pitnera.
Paní Pitnerová, povězte nám pár slov o své rodině
a také jakému povolání jste se před důchodem věnovala?
„Máte pravdu, jsme skoro sousedy. Jsem mámou dvou dospělých synů, kteří nás s manželem obdarovali
pěti vnoučaty, nyní aktuálně ve věkovém rozpětí 5 – 17 let. S manželem Aloisem úplně společné záliby nemáme, na rozdíl ode mne je introvert. Cením si u něj ale toho, že mi v mých aktivitách nebrání, pomáhá mi a podporuje mě, přestože to zrovna není jeho parketa.“
Jak je ale známo, protiklady se přitahují.
„Baví mne úplně všechno.“ Při těchto slovech se paní Pitnerová usmívá a v očích jí hrají čtverácké plamínky. „Ráda komunikuji s lidmi. Baví mě kulturní život, koncerty, knihovna – k tomu mne od mládí vedla maminka. Táta mne naučil mít rád sport. Od mládí jsem chtěla být učitelkou, tak jsem tomu mnohé podřídila. Vedla
jsem různé kroužky a hrála také ochotnické divadlo. Dá se říct, že jsem byla všestranná.“ Paní Pitnerová je
z generace dětí, kdy byla zrušená 9. třída na základní škole, gymnasium nahradila jedenáctiletá střední škola.
Po maturitě chtěla studovat na Pedagogické fakultě v Brně, obor matematika – zeměpis, nebyla však na školu
přijata. „A tak jsem po střední škole nastoupila do dvouletého abiturientského kurzu pro rehabilitační pracovníky v Brně. A ten mi předurčil další životní cestu. Celý svůj profesní život jsem pracovala v tomto oboru a nikdy
jsem toho nelitovala. Nejprve ve Svitavách, pak kvůli dojíždění jsem si podala žádost na ÚNZ (pozn. pro mladší čtenáře – Ústav národního zdraví) v Boskovicích. Nakonec jsem nastoupila do zaměstnání v Letovicích
v Léčebně nemoci vnitřních u ředitele MUDr. Jana Hrubého (dnes Nemocnice Milosrdných bratří). Zde jsem
od roku 1963 až do důchodu v roce 1995 pracovala, 4 roky jsem přesluhovala na poloviční pracovní úvazek.“
Paní Pitnerová, vím, že kromě své práce v léčebně jste zúročila svou lásku k literatuře a pracovala
jste také v nemocniční knihovně.
„Ano, kromě mé profesní práce jsem ráda pracovala i v nemocniční knihovně. Věnovat se pacientům
v léčebně bylo někdy hodně těžké. Ale bavilo mě to a také jsem věděla, že se musím a chci v tomto oboru stále
vzdělávat. Jezdila jsem na různé semináře, konference. Celé to úsilí a zájem nakonec vyústil v pedagogickou
činnost. Připravovala jsem zdravotní sestry na profesi geriatrických sester v kurzech, které vedl MUDr. Hrubý v Letovicích. Při práci se starými a nemocnými lidmi jsem si hodně uvědomovala, že je nutné léčit nejen
tělo, ale i duši. Proto jsem také absolvovala stáže na psychiatrii u MUDr. Vojtěchovského v Beřkovicích u Prahy. Vnášet celostní medicínu i do života, porozumět lidem a jejich problémům komplexně. V tom nám pomáhaly například skupinky psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie.“
Po roce 1990 byla Jana Pitnerová zařazena jako školicí pracovnice mezi stálé externí spolupracovníky do
Institutu zdravotnických pracovníků v Brně. Školila v celé republice středoškolské zdravotnické pracovníky,
obor rehabilitační ošetřování. Poté 20 let vyučovala v kurzech (1992 - 2012). Do problematiky péče o seniory
se snažila vnést novou náplň a zapojit do procesu aktivit i středně zdravotnické pracovníky, aby i v domovech
důchodců i charitativních zařízeních pacienti žili aktivně. Jak podotkla: „Mým rajónem byla oblast od Olomouce po Znojmo.“ V roce 2004 vyšlo první vydání knihy Rehabilitační ošetřování klientů s těžkými poruchami
hybnosti, kterou napsala společně s Evou Klusoňovou. Třetí upravené vydání této knihy vyšlo v roce 2014.

Ráda bych se vás zeptala na vztah vy a Městský klub důchodců v Letovicích (MKD).
„Je nutné začít trochu zeširoka (úsměv). MKD byl založen v roce 1981, své sídlo má dosud v přízemí budovy na ul. Tyršova 1. Velký podíl na vzniku tohoto klubu má pan MUDr. Hrubý. Zakládající členky klubu v té
době chtěly aktivní náplň, a to cvičení pro starší ženy. Anna Hrubá, dcera lékaře, vedla tato cvičení a po ní
jsem tyto kurzy vedla od roku 1982 já. Městský klub důchodců měl od jeho založení štěstí v tom, že měl velkého podporovatele v osobě pana primáře a ředitele LDN MUDr. Hrubého a že v této době byly členy mnohé
manželské dvojice z řad letovické inteligence. Např. manželé Zoubkovi, Bajerovi, Bauerovi a další. Programovou náplň si tvořili sami nebo přes agitační středisko. Laťku nasadili hodně vysoko.
V letech 2000 – 2001 prostor MKD byl po povodních (r. 1997) rekonstruován. Byly opraveny podlahy, sociální zařízení, nového kabátu se dočkala také kuchyňka.
Paní Bajerová, která ve vedení klubu téměř 20 let pracovala, svou činnost ukončila v roce 2000 ve věku
80 let. Učila jsem se od ní. Od tohoto roku jsem ve vedení MKD. V současné době je v MKD v Letovicích 190
členů, věkově v rozpětí od 60 do 95 let, většinou jsou zastoupeny ženy.“
Říká se, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Jsou však různé přístupy lidí k těmže životním situacím.
Takže, když paní Jana Pitnerová v roce 2004 onemocněla těžkou nemocí, nevzdávala to. Ba naopak. Tato
okolnost a osobní zkušenost ji po roční léčbě inspirovala k aktivní účasti na akcích občanského sdružení žen,
které prodělaly nádorové onemocnění prsu s názvem MAMMA HELP. Stala se lektorkou akcí, zaměřených na
význam prevence u této choroby. Během léčby v roce 2004 absolvovala první počítačový kurz, který organizoval MKD. Tuto životní etapu paní Pitnerová uzavřela slovy: „Není přímá úměra, jak je kdo postižený, ale jak
to v sobě zvládne. A chce.“
Paní Pitnerová, obdivuji vaši energii a činorodost. Máte čas na koníčky, domácnost a jiné „ženské věci“?
„Jako magnet mne přitahuje stále kultura a sport. Baví mě vymýšlet a organizovat společné komunitní
centrum pro naše členy klubu. Výlety, pobyty. Mám ráda aktivní relaxaci.
A domácnost? Ráda vařím, miluji řízky, ale i něco sladkého ke kávě. Jsem ve vaření experimentátor (pozn.
což mne neudivuje). Od dětství jsem velkou čtenářkou. Od klasiky po červenou knihovnu. Z dob knižních
čtvrtků mám mnoho hodnotných knih ve své knihovně. Nyní čtu detektivky, české i severské. Zajímá mne
algoritmus zločinu. Svou lásku ke knihám mi věnovala moje maminka. Tato láska pokračovala i na jedenáctiletce, kde vládnul duch klasického vzdělání.“
Můžete nám říct, kdo nebo co vás ve vašem životě ovlivnilo zásadním způsobem?
„Každopádně to byla osobnost pana primáře MUDr. Jana Hrubého. Jednak práce s ním, ale také okolnost, že mě seznámil s lidmi, kteří mě pak dále posunuli v profesním, ale i osobním životě.“
Jak, paní Pitnerová, relaxujete? Máte své oblíbené místo?
„Ano, mám takové místo. Líbí se mi v Letovicích, je to pěkné místo pro život, skýtá dostatek možností pro
kulturní i sportovní vyžití. Jsem velmi ráda u přehrady, kde si opravdu odpočinu. Nejlépe tam i zpět na kole.“
Vím, že také šijete látkové kabely pro klub. Hezky se s vámi povídá, jste velmi komunikativní. V roce
2007 jste s úspěchem zvládla kurz tréninku paměti.
„Neznám pojem nuda, inklinuji ke všemu, co život dává a nabízí. Domnívám se, že zhruba v padesáti letech by si měl člověk udělat pořádek nejen v duši, ale také v bydlení, ve svém osobním prostoru. A zařídit si
byt bezbariérově, ušetří si tím do budoucna starosti. Snažím se být stále aktivní, jsem od přírody zvídavý typ,
ráda se učím novým dovednostem. Ve volném čase luštím křížovky, ráda si čtu, cestuji. Ale především – vše,
co dělám, dělám s láskou.“
Toto by mohlo být pěknou tečkou za dnešním rozhovorem. Nicméně mě zaujala ještě jedna myšlenka,
kterou paní Pitnerová jen tak mimoděk vyslovila: „Člověk opouští každý den něco, ale i něco nového sbírá.“
A to je přece pravda.
Je květen, prý nejkrásnější měsíc v roce. A navíc, my, Jany, slavíme svátek. Dovolte mi, vážená paní Jano
Pitnerová, složit vám hold i přání všeho dobrého, pevného zdraví, pohody, štěstí a stálého zdroje tvůrčí
energie.
Děkuji Vám za rozhovor.
Jana Trubáková

PŘEHLED KVĚTNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

3.

18.00 hodin

Jahodové duo – koncert KPH, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
19.15 hodin

5.

Pietní vzpomínková slavnost – 19.15 hodin Kostel sv. Prokopa / 19.45 hodin Památník umučených
u koupaliště Letovice / 20.00 hodin lampiónový průvod do areálu SDH Letovice, tel.: 774 497 437

7.

8.00 – 12.00 hodin

Burza a prodejní trh, zámek Letovice, tel.: 728 880 298
15.30 hodin

I. absolventský koncert, sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203

11.

19.00 hodin

Koncert Kataríny Knechtové s kapelou, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
10.00 hodin

Svatební show, zámek Letovice, tel.: 724 343 777

14.

14.00 hodin

Poutní mše svatá v Třebětíně, letovice@dieceze.cz
16.00 hodin

Veřejné fórum – Zdravé město Letovice, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 482 241

17.

18.00 hodin

Angola – cestopisná přednáška Ing. Jiřího Chromého, zámek Letovice, tel.: 724 343 777
6.00 hodin

Rybářské závody, pořádá Moravský rybářský svaz, MO Letovice

20.

13.00 hodin

Okrskové cvičení, štafeta 4x100 m, požární útok, SDH Jasinov

20.– 21.

8.00 hodin

Míčový sedmiboj dvojic – 13. ročník, Sportovní hala Letovice, tel.: 737 647 155

23.

15.30 hodin

24.

16.00 hodin

II. absolventský koncert, sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203
Taneční odpoledne ZUŠ Letovice, třídy uč. Jany Vinklerové, KD Letovice, tel.: 516 474 203

26.– 27.
27.

Ústřední kolo soutěže dechových orchestrů ZUŠ ČR
zámek Letovice a Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 203

9.30 hodin

Den bez tabáku – pěší výlet, tel.: 516 482 241

27.– 28.

Výročí pivovaru, Agrocentrum Ohrada, tel.: 605 298 420

30.

ZUŠ Open Letovice, pořádá ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203

31.

Krasojízda – přehlídka z činnosti Letokruhu (SVČ Letovice)
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 170

Světový den autismu
LETOVICE

Dne 2. 4. se konal Světový den autismu.
V tento den by měli být všichni, kteří chtějí podpořit tuto
akci, oblečení do modra. Naše třída – třída pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami tuto akci podpořila,
a proto i my jsme „zasvítili“ modře. Modrá barva je barvou komunikace, která představuje pro osoby s autismem jednu z nejvážnějších bariér porozumění světu.
Jitka Střížová, třídní učitelka 1. P

Lyžařský kurz sedmých tříd
Lyžařský kurz se uskutečnil v měsíci březnu za velkého zájmu „sedmáků“. Celkem se kurzu zúčastnilo 63 žáků. Tentokrát se lyžovalo na Dolní Moravě.
Moc se mi tam líbilo. Snídaně, obědy a večeře mi chutnaly. Přednášky o lyžování a bezpečnosti na
horách byly zajímavé. Nejvíc se mi líbilo večerní hodnocení našich jízd. Naučila jsem se nový styl lyžování – carving. Zkoušeli jsme se podjíždět na lyžích a entrovat. Předposlední den byl věnován soutěži ve slalomu.
M. Zouharová, učitelka ZŠ, R. Musilová, 7. třída, foto: M. Zouharová

Lyžování s Němci
LETOVICE

Jmenuji se Tobiáš Šlesingr a jsem žákem osmé třídy na Základní škole v Letovicích. Naše

škola nám letos umožnila jet již podruhé na lyžařský kurz, tentokrát ale nejen s českými spolužáky, ale
s německými naší partnerské školy. Jelo se do Deštného v Orlických horách na chatu Jedlovou. Od
Letovic je to asi 105 km. Jeli jsme přes Českou Třebovou, kde jsme čekali na německé kamarády, kteří
přicestovali vlakem. Dojeli jsme na chatu a ubytovali se. Hned druhý den jsme byli rozděleni do skupinek podle dovednosti. V těch jsme povětšinou zůstali. Stravování bylo velmi dobré, paní kuchařky
se o nás výtečně staraly. Měli jsme bohaté snídaně, obědy a večeře. Všichni jsme se ale moc těšili, jak
si zalyžujeme. První den jsme jezdili pouze na malé sjezdovce a zbytek dní na sjezdovce zvané Marta II.
Čas šel a týden uběhl jak voda a byl tu pátek – den před odjezdem. Ten večer byla „rozlučka“ s německými kamarády, se kterými jsme prožili krásný týden plný her a aktivit. Další den jsme všichni nasedli
do autobusu a rozloučili se s německými přáteli tam, kde jsme se s nimi seznámili – v České Třebové.
Poté jsme jeli konečně domů. Myslím, že jsme si všichni krásně celý týden užili a zůstane v nás spousta
vzpomínek. Určitě jsme se všichni i zdokonalili v německém i anglickém jazyce a přesvědčili se, jak je
důležité se cizí jazyky učit.

Tobiáš Šlesingr, 8. A

Poděkování za finanční podporu, díky které se mohl tento kurz uskutečnit, patří Nadaci města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí.

M. Zouharová, učitelka ZŠ, foto: M. Zouharová

Oznámení o zápisu do letovických mateřských škol
Zápis do mateřských škol Komenského, Čapkova a Třebětínská
se uskuteční dne
16. května 2017 od 8.00 hodin do 15.30 hodin
v budovách jednotlivých mateřských škol.
Obecně závazná vyhláška města Letovice č. 6/2016 stanovuje školské obvody mateřských škol
zřízených městem Letovice, rodiče však mají i nadále možnost podat žádost k předškolnímu
vzdělávání do kterékoliv mateřské školy.
Rodiče si k zápisu přinesou:
· vyplněnou Žádost o přijetí s vyjádřením dětského lékaře /lékařky o zdravotním stavu a řádném očkování dítěte (ke stažení na webových stránkách jednotlivých MŠ, případně k vyzvednutí v mateřských školách v termínu od 2. do 5. května 2017).
· rodný list dítěte
· potvrzení o trvalém pobytu v Letovicích
Bližší informace najdete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.
Těšíme se na vás!

MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN
Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2017 / 2018

Zápis do Mateřské školy proběhne v termínu 2. – 16. 5. 2017
Přihlášky budou k vyzvednutí po celou dobu v provozní době školy
(7.00 – 10.00, 12.15 – 15.30 hodin), v této době je také možné si MŠ prohlédnout.
Od stejného termínu bude přihláška k dispozici také na webových stránkách školy
(www.zsmskretin.cz)
Přijímání vyplněných přihlášek bude probíhat taktéž v budově MŠ Křetín do 16. 5. 2017
v provozní době MŠ. Při předání přihlášky Vám bude přiděleno registrační číslo.
Přihlášky nepřijímáme e-mailem!
Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte do MŠ Křetín budou vydávána ve středu 31. 5. 2017
v ředitelně Základní školy, Křetín 142, od 11.00 do 15.00 hodin.
Od 1. 6. bude seznam pod přidělenými registračními čísly zveřejněn na webových stránkách školy.
Upozorňujeme rodiče: pro příští školní rok Vám nabízíme 10 míst.
Případné dotazy zodpovíme osobně nebo na tel.:
Mateřská škola – 516 470 718
Základní škola – 516 470 626, 736 484 626

Nové logo evokuje svobodu ducha a tvůrčí inspiraci
Masarykova střední škola Letovice má nové logo. Dosavadní vizuální styl školy nebyl historicky vázán na tradici, v novodobější historii (90. léta) bylo logo hranaté,
později tvořil základnu kruh.
Nové logo byla výzva ke změně a výsledek naplnil naše
očekávání. Základem nového vizuálního stylu školy je jednoduchá, moderní a nadčasová symbolika, která představuje školu jako dynamicky se rozvíjející otevřenou instituci s dlouholetou tradicí. Základní barvou je kovový
odstín modré, který evokuje svobodu ducha, tvůrčí inspiraci a navozuje soustředěnou pozornost.
Autorem návrhu je zástupce ředitelky pro praktické
vyučování Ing. Marek Chládek. Nově vytvořené logo má atributy symbolu, proto je mnohovýznamové a na každého působí jinak, odráží naši osobní zkušenost a individuální postoj. Autor v obloukovitých tvarech vlnek spatřuje tvořivou sílu myšlenek, jejich zrání a růst. „V otevření loga jako celku z pravé strany je naznačena neustálá otevřenost pro příjem nových poznatků. Jednou z vrstev symbolu
může být náznak pootevřené knihy. Tři svislé vlnky dávají písmeno M, první dvě jsou obě S a poslední
nejvyšší spolu s ležící vlnkou vytváří písmeno L. Máme v něm tedy také úplnou zkratku školy MSŠL,“
vysvětluje Ing. Marek Chládek.
Proces implementace nového vizuálního stylu bude trvat několik měsíců. Jedno logo odchází a nové přichází, podobně jako probíhají cyklické změny života a přírody. Nové logo reflektuje změny doby,
proud moderních trendů ve vzdělávání našich žáků, otevřenost instituce všem zájemcům o studium
napříč věkovými kategoriemi a jedinečnost vzdělávací nabídky školy v regionu.
Helena Marešová

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

Elektrikáři a Prodavači v soutěžích sbírají vavříny
Masarykova střední škola Letovice nabízí mezi deseti obory i elektrikáře se zaměřením na silnoproud a prodavače – aranžéra. V tradičních oborech truhlář, zedník
a maturitním stavebnictví žáci v soutěžích, kde se poměřují dovednosti účastníků
z celé ČR, docilují dlouhodobě nejvyšší umístění. Letos vyjeli na první soutěžní zkušenou i elektrikáři a prodavači.
V krajské soutěži „O nejšikovnějšího silnoproudého elektrikáře“ ze všech elektrotechnických škol
jižní Moravy v kategorii jednotlivců obsadil náš Tomáš Petrů druhé místo s postupem do celostátního
finále. Celkově se dvojice našich elektrikářů (Petr Veselý a Tomáš Petrů) umístila na krásném 3. místě.
Soutěž zahrnovala řešení praktického zadání a hodnocení odborných teoretických znalostí. Ceny vítězům přijeli předat patroni soutěže – zástupci Jihomoravského kraje a společnost E.ON. Žáky (nejen
na soutěž) připravovali učitelé OV Karel Jakubec a v teorii Ing. Mikuláš Derňár.
V celostátním finále zabodovali naši žáci nově otevřeného oboru prodavač – aranžér. Hned na
první soutěži pro první ročníky v Ústí nad Labem Lukáš Štětina ve více než dvacítce soutěžících z celé
republiky obsadil pěkné 3. místo. Spolu s Veronikou Langerovou a Michaelou Dvořákovou prokazovali znalosti a hodnocení užitných vlastností zboží, dovednosti přípravy zboží k prodeji, jeho skladování, vážení, techniky balení, dovednost práce s kontrolní pokladnou, komunikace se zákazníkem aj.
Na soutěž je připravovala zkušená učitelka odborného výcviku Mgr. Zdeňka Stöhrová. Pokud někdy nakupujete dopoledne v prodejně Albert Letovice, jistě zde naše adepty na prodavače – aranžéry
potkáte.
Marek Chládek

Základní umělecká škola Letovice

Akce ZUŠ Letovice
Čtvrtek 11. 5 – I. absolventský koncert – 15.30 hodin – koncertní sál školy
•

Úterý 23. 5 – II. absolventský koncert – 15.30 hodin – koncertní sál školy
•

Středa 24. 5. – Taneční odpoledne třídy uč. Jany Vinklerové
16.00 hodin – Kulturní dům Letovice
•

Středa 24. 5. – Olešnické hudební odpoledne – 14.30 hodin – koncertní sál školy
•

Pátek 26. a sobota 27. 5. – Ústřední kolo soutěže dechových orchestrů ZUŠ České republiky
kulturní dům a jízdárna zámku Letovice
•

Úterý 30. 5. – Celorepubliková akce – ZUŠ Open – Masarykovo nám. Letovice

Mezinárodní festival – Letovice 2017
Základní umělecká škola Letovice a Kruh přátel ZUŠ Letovice pořádají čtvrtý mezinárodní festival
velkých dechových orchestrů Letovice 2017. Zahraničními hosty této významné kulturní události budou dechové orchestry Hrvatská gradská glazba Stari Grad – Chorvatsko a ukrajinský orchestr Hudebního institutu z města Kanievo. Hlavní program festivalu bude v sobotu 6. května 2017 od 14 hodin
v jízdárně letovického zámku. Oba zahraniční orchestry ve svých hodinových vystoupeních předvedou programy složené z originálních skladeb svých zemí, ale také melodie světových autorů. Na závěr
festivalu v 16.30 hodin vystoupí Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice, který předvede v pořadí svoji již
IX. show, kterou si nesmíte nechat ujít. Kromě sobotního programu vystoupí zahraniční orchestry také
na samostatných koncertech v Boskovicích a v Blansku. Orchestry budou také hosty Pietní vzpomínkové slavnosti 5. 5. 2017 v Letovicích.
Vstupné na sobotní hlavní program je dobrovolné. Srdečně zveme všechny milovníky koncertní
dechové hudby.
Petr Křivinka, ředitel školy

Ústřední kolo národní soutěže dechových orchestrů ZUŠ ČR
V pátek a sobotu 25. a 26. května 2017 proběhne v Letovicích Ústřední kolo národní soutěže dechových orchestrů ZUŠ ČR. V těchto dvou dnech bude v Letovicích bojovat o nejvyšší pocty v šesti
kategoriích na 30 orchestrů z celé ČR. Malé orchestry do 18 členů budou soutěžit v kulturním domě
v pátek 25. 5. a velké orchestry až do 80 členů předvedou své programy v pátek a v sobotu 25. a 26. 5.
v jízdárně letovického zámku. Soutěže jsou pro veřejnost otevřené a bezplatné. Celkově vystoupí na
této prestižní soutěži ve dvou dnech 1200 hudebníků. Vyhlašovatelem této soutěže je MŠMT, pořadatelem je ZUŠ Letovice.
Petr Křivinka, ředitel školy

Absolventky uvádí:
1.p. Kdo, co? LEnTilky.
2.p. Koho, čeho? Ze základní umělecké školy literárně dramatického oboru.
3.p. Komu, čemu? Vám, k hrůze i pro pobavení.
4.p. Koho, co? Absolventské vystoupení.
5.p. Oslovujeme, voláme: Prokopeee!
6.p. O kom, o čem? O šlehačce a rakvičkách.
7.p. Kým, čím? S Prokopem nebo Karlem anebo…? Nechte se překvapit.
KDY? Ve středu 14. června 2017 v 17.17 hodin.
KDE? V Kulturním domě v Letovicích.
JAK? Sladce i trpce.
Srdečně zvou absolventky, nové a ještě chutnější LEnTilky, ostatní dramaťáci a Hana Bočková

DOMEČEK

Spolek pro rodiče, prarodiče a děti

Web: domecek-letovice.webnode.cz
Facebook: Domeček Letovice
Tel.: 733 696 053
Domeček je útočiště pro maminky s dětmi především za nepříznivého počasí, kdy nemohou trávit
čas na hřišti. Děti zde mají více prostoru než doma, mohou se volně pohybovat a rozvíjet pohybové dovednosti. Zároveň se zde děti dokáží samy zabavit a maminky si oddechnou, popovídají
a předají zkušenosti. Nabízíme aktivity pro děti a rodiče, i pro maminky samotné.

Aktivity
Hernička – Po + Čt 9.00 – 11.00 hodin // Volná hra dětí
Malí lingvisté – Út 9.30 – 10.30 hodin // Angličtina pro děti
Odpo Hernička – Út 15.00 – 17.00 hodin // Volná hra dětí
Kašpařiny – St 9.30 – 10.30 hodin // Hrátky pro maminky s dětmi
Pruženky – Út 17.30 – 18.30 hodin // Cvičení pro ženy

Jarní proměna Letokruhu
S příchodem jara hraje interiér Letokruhu všemi barvami. Bílé stěny budovy dostávají díky sponzorskému daru od Telurie Skrchov s.r.o. nový, veselejší kabát. Některé místnosti čeká ještě výmalba stěn obrázky s tématikou týkající se využití místnosti. Další „jarní“ změny se týkají materiálního vybavení. Díky firmám Kamenoprůmysl Komárek,
Střechy Janků, Metal Granit, pohřební ústav JUDr. Raabová, Jednota COOP Boskovice, Color Profi Boskovice, Textil Eco Boskovice jsme zakoupili dětem i dospělákům pícku na sklo, míče, švihadla, podložky na cvičení, sedačky na chodby, koše na tříděný odpad, elektronické šipky a žebřiny na cvičení.
Tímto všem zmíněným firmám ještě jednou děkujeme!

Zahrada Letokruhu
V sobotu 8. 4. 2017 jsme se neplánovaně zapojili do akce „Uklízíme Česko“. I když jsme zahradu okolo
Letokruhu před několika dny měli pečlivě vyčištěnou a uhrabanou, přes víkend se nám tu objevila
hromada odpadků – někdo si tu udělal párty a neuklidil si po sobě.
Poté, co jsme se přestěhovali do budovy na ulici Tyršova, začali jsme se starat o přilehlou zahradu,
kterou využíváme pro činnost kroužků, táborů a při akcích. Současně bychom chtěli, aby zahrada sloužila jako příjemné místo k odpočinku pro všechny z Letovic. Budou tu kytky a bylinky, lavičky k posezení, voliéra s papoušky, ohniště a postupně spousta možností vyžití pro děti i dospělé. Budeme rádi,
když zahradu navštívíte a budete se v ní cítit dobře. Současně vás prosíme o udržování pořádku v zahradě, která má sloužit nám všem. Moc děkujeme!

Pozvánka na nejbližší akce Letokruhu:
5. 5. 2017 (Pá) Zlatý list
III. ročník přírodovědné soutěže pro 6členná družstva dětí ze základních škol Jihomoravského kraje,
v Letokruhu a okolí od 9 hodin.

6. 5. 2017 (So) Zájezd pro celou rodinu ke Dni Země
Odjezd v 8 hodin od Letokruhu. Navštívíme – Živá voda Modrá (unikátní expozice ze života ve vodě
a kolem ní s proskleným tunelem do rybníka), Archeoskanzen Modrá (Velkomoravské sídliště 9. století s průvodcem), Bazilika Velehrad, Pirátská plavba po Baťově kanálu – 3 hodiny program s piráty
pro děti, a to na vodě i na břehu, plavební komora Vnorovy. Cena 590 Kč/dospělý, 560 Kč/dítě, 490 Kč/
dítě do 6 let. V ceně doprava, všechny vstupy, pojištění. Přihlášky do 30. 4. 2017.

9. 5. 2017 (Út) „Restart“ – výstava z činnosti Letokruhu
Vernisáž proběhne v prostorách městské knihovny v 15.30 hodin. Výstavu můžete zhlédnout do konce května, a to vždy v čase otevírací doby knihovny.

20. – 21. 5. 2017 (So, Ne) Víkend u koní
Letos mimořádně i pro děti, které nejsou členy jezdeckých kroužků. Víkend pod stany na farmě CH v Cetkovicích. Odjezd v sobotu od Letokruhu ve 13 hodin, návrat k Letokruhu v neděli ve 14 hodin. V ceně
390 Kč je doprava, 2x výcvik na koni, pojištění, snídaně, svačina a pitný režim v neděli. Kapacita je velmi omezená. Přihlášky přijímáme do jejího naplnění a do 12. 5. 2017.

27. 5. 2017 (So) Inline odpoledne
13 – 15 hodin děti, 15 – 17 hodin dospělí. Sraz u Letokruhu, potom cyklostezka. Akce je vhodná pro
všechny pokročilosti. Vlastní brusle a ochranné prvky podmínkou.

31. 5. 2017 (Út) Krasojízda
Od 17 hodin v sále MKS Letovice. Přehlídka z činnosti kroužků, a to jak na pódiu naživo, tak i formou
výstavek a videoprojekce.

Co nás čeká v červnu:
9. 6. 2017 (Pá) III. filmový večer v Letokruhu – Malý princ
Pro děti i rodiče. Jedná se o nové a originální zpracování známé stejnojmenné knihy. Cena 50 Kč. V ceně
malé občerstvení a výtvarná dílna na závěr.

S rafty na Pálavu
Ve spolupráci s Vodáckým klubem Rájec Jestřebí připravujeme pro děti novinku v nabídce Letokruhu,
a to vodácký víkend. Sobotu a neděli strávíme sjížděním řeky Jihlavy na raftech s přenocováním v ATC
Merkur Pasohlávky u novomlýnských nádrží. Pokud vás láká toto vodní dobrodružství, sledujte v nejbližších dnech webové stránky a plakáty Letokruhu.

23. – 25. 6. 2017 (Pá – Ne) Výlet za krásami Beskyd
Vycházky do krásné přírody Beskyd, poznávání zajímavých míst a spousta her a zábavy.

Prázdniny se blíží
Tábory Letokruhu se plní, některé pobytové tábory už mají naplněnou kapacitu. Kompletní nabídku
táborů najdete na www.svcletovice.cz.
Zuzana Musilová

V pondělí 13. března 2017 předal spolek PaLetA sadu ergoterapeutických pomůcek
Nemocnici milosrdných bratří Letovice. Tyto pomůcky v hodnotě cca 3 000 Kč byly
zakoupeny z výtěžku Barevného plesu na základě doporučení rehabilitačních sester.
Tímto bychom chtěli jménem celého spolku PaLetA poděkovat všem návštěvníkům Barevného
plesu za to, že jsme díky vám mohli pacientům ulehčit a zpříjemnit jejich pobyt v nemocnici.
Text a foto: Ivana Královcová

Muzeum Letovice
Budování muzea v Letovicích má svoji dlouholetou historii. Již v roce 1913 si Miroslav Dukát (Mira Zlatúš) a Karel Viška pronajali v Růžové (dnešní Bártově) ulici č. 90
místnost, kde zřídili první muzeum, kam ukládali nasbírané starožitnosti. Miroslav Dukát s Karlem Viškou se zabývali historií rodného kraje, pátrali po starých památkách a zaznamenávali staré zvyky a obyčeje. Tam je také
několikrát navštívil významný sběratel památek a spoluzakladatel boskovického muzea František Lipka, který jim
pomáhal cennými radami. Po vypuknutí I. světové války
byl Karel Viška povolán na vojnu, kde 22. 9. 1918 padl
jako legionářský důstojník. Miroslav Dukát v průběhu I. světové války muzeum zrušil, ale dál pokračoval ve
sběratelské činnosti, která vyvrcholila vydáním knihy „Naše staré pověsti, pohádky a zvyky“ v roce 1929.
Miroslav Dukát, který se po celý život zabýval lidovou kulturou, zemřel v roce 1972.
Další snaha o vybudování muzea se datuje prvním zářím 1931, kdy si město, které nemělo potřebné
prostory, pronajalo na náměstí v domě č. 158 dvě místnosti za 600,– Kč ročně (nájem hradil letovický rodák
velkoobchodník Hubert Lamplota z Brna). Tam ředitel Masarykovy školy práce Emanuel Janoušek začal shromažďovat sbírkové předměty. Úmrtím Emanuela Janouška 15. 11. 1939 a začátkem II. světové války muzeum
zaniklo a většina exponátů byla provizorně umístěna na půdě tehdejšího městského národního výboru (část
dnešní ZUŠ). Při stěhování národního výboru v polovině šedesátých let byla většina exponátů z neznalosti
tehdejšího vedení města vyvezena na skládku komunálního odpadu. Uchovaly se pouze některé obrazy
a barokní cechovní lampy, které zachránil před zničením Karel Hoder s panem děkanem Františkem Krchňákem, který je na vlastní náklad nechal zrestaurovat a umístil je do farního kostela, kde jsou dodnes.
Po Sametové revoluci v roce 1993 s nástupem Marie Synkové do MKS myšlenka muzea znovu ožila.
Marie Synková začala shromažďovat předměty, které se týkaly historie Letovic – „Mrázkovu keramiku“,
obrazy naivního malíře Vojtěcha Párala, staré pohlednice a fotografie města. V budově kulturního domu se
na různých místech našlo zcela poničené torzo herního souboru loutek, které dříve patřilo vynikajícímu
a oblíbenému sokolskému loutkohereckému souboru, jehož režisérem a vedoucím byl po dlouhá léta učitel
Ilja Burkoň. Marie Synková s technickým pracovníkem MKS panem Antonínem Žilkou loutky zkompletovali,
částečně opravili a zařídili odbornou opravu na DAMU v Brně. Některé z těchto zachráněných loutek byly
vystaveny na Světové výstavě loutek v Praze. V roce 2010 se myšlenkou muzea začala zabývat i rada města
s tehdejším starostou Mgr. Radkem Procházkou, který s radním Karlem Synkem nechal zhotovit v Moravském zemském archivu v Brně kopie středověkých listin, které jsou letovickou nejstarší písemnou památkou. Umístění muzea bylo zvažováno v jedné z historických budov v Letovicích – bývalá škola, později požární zbrojnice, v ulici Pod Kostelem. Návrh vytvořil Ing. Jaroslav Chloupek a i přes skutečnost, že se jednalo
o velmi zdařilý projekt, pro nedostatek financí se záměr neuskutečnil. Hlavním problémem byl však opět
nedostatek prostor pro umístění muzea. To se změnilo v roce 2012 uvolněním bývalé měšťanské školy na
Tyršově ulici po zrušeném Biskupském gymnáziu. Dnes budovu využívá MKS, je zde umístěna knihovna, infocentrum a další prostory využívají občanská sdružení a spolky. V prvním poschodí bude zřízeno muzeum.
Velkou zásluhu má současný starosta Vladimír Stejskal, který řídí všechny přípravné práce a který nechal
vypracovat projekt, jehož autorem je Ing. arch. Jiří Hloušek. Rada a zastupitelstvo města schválilo finance
na opravu prostor a na základní vybavení. Nashromážděné exponáty chtějí tvůrci muzea rozšířit o další výstavní artefakty, proto ředitelka MKS Mgr. Jana Trubáková vyzvala v Letovickém zpravodaji občany o spolupráci a pomoc na tomto projektu. V současné době probíhají přípravné práce. Tvůrci muzea chtějí vybudovat expozici, která by připomínala odkazy našich předků, lákala by širokou veřejnost a reprezentovala město Letovice. Snad se již v letošním roce podaří muzeum představit široké veřejnosti a bude fungovat ke spokojenosti našich občanů i návštěvníků, kteří naše město navštíví.
Text: Karel Synek, foto: Petr Švancara

Vystoupení mažoretek
V březnu navštívily Domov pro seniory v Letovicích mažoretky Marcipelky z Březové nad Svitavou.
Děvčata nám přijela předvést, co umí, a hlavně také chtěla vyjádřit své díky za tylové sukýnky, které
jim ušily naše šikovné uživatelky společně s volnočasovými pracovnicemi na podzim loňského roku.
Mažoretky nám v téměř hodinovém vystoupení předvedly cvičení s hůlkou ve formacích,
ale k vidění byla i sólová vystoupení nebo
dua. V mezičase, kdy se mažoretky převlékaly
a chystaly se na další výstup, jsme se o souboru Marcipelky dozvěděli pár informací. Děvčata se začala scházet před 2 roky pod vedením Moniky Čermákové a Veroniky Báčové.
Na začátku docházelo do kroužku 13 mažoretek, v současné době jich je už 29 ve věku
3 – 13 let a schází se 1x týdně. Letos se na
konci února zúčastnily soutěže Let´s Dance
v Letovicích, kde se v kategorii „děti“ umístily na 1. místě a v kategorii „předškolní děti“ vybojovaly
2. místo. Obě vítězná vystoupení nám i u nás předvedly a bylo se opravdu na co koukat. Na závěr
rozdala děvčata všem přítomným ženám přáníčko k MDŽ vyrobené dětmi ze ZŠ Březová nad Svitavou
a také petrklíče pro radost, které volnočasové pracovnice zasadily do našich mobilních zahrádek. Teď
už nám na zahradě hezky kvetou a dýchají na nás jarní atmosférou.
Text: Leona Marková, foto: Andrea Knödl

Úklid břehu přehrady Křetínky
Město Letovice, Fan-club „BOP Křetínka“ z.s., Moravský rybářský svaz MO Letovice, Povodí Moravy spolu s obcemi Vranová, Křetín a Lazinov pořádali jako každý rok Úklid okolo přehrady Křetínky
v sobotu 8. dubna 2017. Úklid letos proběhl v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Sešlo se 124
účastníků, kteří společnými silami posbírali odpadky z břehů vodní nádrže. Celkem bylo odpadu
1,3 tuny. Zakončení úklidu s občerstvením a tombolou bylo ve Vranové.
Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se úklidu zúčastnili, Městské policii Letovice, která
dohlížela nad bezpečností všech zúčastněných, za technickou pomoc firmám Technické služby Letovice p.o., Letostav spol. s r.o. a DOPAZ s.r.o.
Text a foto: Renata Daňková

Veselé odpoledne pro zdraví
Na Veselém odpoledni plném hudby s oslavou svátku žen jsme se sešli v polovině měsíce března
v prostorách KD v Letovicích, který nám vždy nabízí vhodné prostory k posezení, rozptýlení, pobavení
i k tanci za účasti takřka dvou stovek členů Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích a pozvaných hostů.
Přišli se záměrem užít si co nejvíce radosti a veselí z krásných zážitků, které nabízel připravený bohatý kulturní program. Záměrem odpoledne byla rovněž připomínka 15 let činnosti Nového sdružení.
Předseda spolku pan Rašovský na zahájení všechny přítomné vřele přivítal. Všem ženám popřál k jejich svátku ty nejlepší zážitky plné radosti a veselí na oslavném odpoledni i v osobním životě. V krátkém referátu připomněl říjen 2002, kdy bylo Nové sdružení uvedeno v život. Oslavné pozdravení přednesl starosta Vladimír Stejskal, který byl garantem této akce. V samotném programu postupně vystupovaly taneční soubory. Nejdříve to byl nám blízký „Vjechétek“ z nedalekých Jaroměřic. Očividně přítomné zaujal soubor „Sestry Chalupovy“ v super kostýmech. Jejich profesionální projev opět po roce
sklidil velké ovace při jejich zábavném vystoupení, elegance 1. republiky. Vrcholem slavnostního odpoledne bylo vystoupení houslového souboru Bohemia Classic Quartet z Brna, který přinesl neskutečný zážitek nejen milovníkům umění a hudby.
Na závěr odpoledne k tanci a poslechu zahráli výborní muzikanti ze souboru KLIPT. Při jejich písničkách se všichni rozhodně dobře pobavili a zdatnější zatancovali. Věříme, že radosti bylo tolik, že
všem vydrží do dalších našich akcí, kterých je letos víc než dost.
Odpoledne finančně podpořila Nadace města Letovice.

Za zdravím a poznáním do Brna
Upevňovat duševní zdraví a současně poznávat řadu zajímavostí se podařilo dát dohromady účastníkům zájezdu, který pořádalo Nové sdružení ZP Letovice pro své členy za podpory města Letovice
koncem března. Naší první zastávkou za poznáním byla hvězdárna a planetárium, které se nachází
nedaleko centra města v malebném parku Kraví hora. Tady jsme využili moderní sál digitálního planetária a v nabídnutém programu jsme viděli komponované představení s nevšední projekcí, která
nás přenesla až do vesmíru.
Naše poznávání se přeneslo do středu města na Jakubské náměstí, kde se nachází jedna z nejcennějších památek pozdní gotiky u nás. Kostel sv. Jakuba, který jsme navštívili, po rozsáhlé rekonstrukci
nově nabízí muzeální expozice a výstup na věž kostela. Naším průvodcem v této památce byl farní
vikář P. Mgr. Jaroslav Rašovský. Zajímavým doplňkem prohlídkového programu byla prohlídka kostnice, která se nachází hned vedle kostela.
Mahenovo divadlo – divadelní budova v Brně na Malinovského náměstí – je součástí Národního
divadla Brno. Je chráněno jako kulturní památka ČR. Bylo již třetí brněnskou zajímavostí, kterou jsme
mohli během zájezdu poznávat. Zde se role průvodce zhostil nám dobře známý herec Jan Grygar,
jelikož Mahenovo divadlo je jeho domovskou scénou. Jeho výklad nás zavedl do historie i současnosti
divadla. Prošli jsme celou budovu včetně technického zázemí. Jan Grygar je bezesporu výborný herec
a tentokrát se projevil i jako skvělý průvodce. Náš zájezd měl pro všechny účastníky překvapivý závěr.
Využili jsme programu DPMB „Retro tramvaje se vrací“. My jsme si pronajali Retro šalinu – K2 z druhé
poloviny 20. století. Víc jak hodinová jízda s komentářem ulicemi starého Brna byla opravdovým zážitkem. Pro mnohé z nás to byla krásná upomínka na studentská léta strávená právě v Brně.
Za NSZdP Bořivoj Rašovský

Květnová nabídka hvězdné oblohy
Květen, nejkrásnější měsíc roku, nás všechny potěší rozkvetlou přírodou, voňavým ovzduším, slunečním svitem a delšími dny. Snad by se květnová hvězdná obloha mohla svým množstvím hvězd srovnat s květy na lukách a stráních. Podobně jako je jaro v přírodě, na obloze vévodí jarní souhvězdí. Při
pohledu na oblohu od jižního bodu zachytíme souhvězdí Poháru a Havrana, Vah, Panny, Lva až k Vlasům Bereniky a Pastýři. Značně rozsáhlé je krásné souhvězdí Panny (Virgo). Patří do zvířetníkových
souhvězdí a najdeme jej vlevo od souhvězdí Lva. Snadno nalezneme nejjasnější hvězdu souhvězdí nazvanou Spica (česky klas). Jde o zákrytovou proměnnou hvězdu s jasností 1 mag a vzdáleností 262 ly.
Svou jasnost mění v rozmezí 4 dnů. Velmi důležitým objektem souhvězdí je tzv. „kupa galaxií v Panně“.
Počet galaxií se odhaduje na 2 500. Jde o spirální galaxie podobné naší galaxii. Najdeme ji v severní
části souhvězdí. Astronomové tuto kupu nazývají „Říše galaxií“. V souhvězdí Panny najdeme jasnou
mlhovinu s označením M 104. Významnou zajímavostí je zde také tzv. „podzimní bod“ mezi hvězdami
Alaraph a Arich. V tomto bodě se Slunce nachází 23. září při podzimní rovnodennosti, kdy končí léto
a začíná podzim.
Pokud se týká bájí, k souhvězdí Panny se váže několik bájí. Vybereme si tu, která pochází od starých
Římanů. Pro ně toto souhvězdí představovalo bohyni spravedlnosti Dike čili Astraeu. V době zlatého
věku, dokud byli lidé dobří, žila bohyně na zemi mezi lidmi a ráda se s nimi stýkala. V době železného
věku, kdy lidé zhrubli, opustila zemi zbrocenou krví a odešla navždy pobývat mezi hvězdami. Staří Řekové zase Pannu považovali za bohyni úrody, která drží v levé ruce klas jako symbol letní úrody. Zde
najdeme hvězdu Spicu.
Zajímá nás květnové Slunce, které září více a déle než v dubnu. Dne 1. 4. vyjde v 5:36 h a zapadne
ve 20:19 h, 31. 5. vyjde ve 4:57 h a zapadne ve 20:59 h. Časové údaje platí pro poledník a čas letní středoevropský, obzor +50° rovnoběžky. Sluneční azimut vzroste ze 115° na 127° (o 12°), den se v květnu
prodlouží o 1 h 19 min. Do znamení Blíženců Slunce vstoupí dne 20. 5. ve 22:30 h.
Když budeme pozorovat Měsíc, uvidíme tyto fáze: první čtvrt 3. 5. v 5:00 h, úplněk 10. 5. ve 24:00 h,
poslední čtvrt 19. 5. ve 3:00 h a nov 25. 5. ve 22:00 h. Nejdále od Země bude Měsíc 12. 5. ve 22:00 h
(406 195 km) a nejblíže Zemi bude dne 26. 5. ve 3:00 h (357 210 km).
Pozorování planet bude v květnu omezené. Nebude možné pozorovat planety Merkur, Uran a Neptun. Venuše se objeví ráno nízko na východě. Mars najdeme večer nízko nad západním obzorem (v Býku).
V souhvězdí Panny uvidíme planetu Jupiter po většinu noci. Také po většinu noci září Saturn (ve Střelci).
Všimněme si úkazů na květnové obloze. Důležitým úkazem bude seskupení Měsíce, Jupiteru a hvězdy Spiky v souhvězdí
Panny ve dnech 7. a 8. května kolem půlnoci. Další konjunkce Měsíce s planetami: 13. 5. o půlnoci se Saturnem, 22. 5.
v 18:00 h s Venuší a 27. 5. ve 4:00 h s Marsem. Dne 5. 5. ráno zaznamenáme maximum meteorického roje Aquarid.
Důležitou zprávou pro české astronomy je událost, že dne 1. 4. t.r. v Brně na
20. sjezdu ČAS byl zvolen Jára Cimrman
za čestného člena ČAS a byla odhalena
jeho stopa.
Dr. Jaroslav Chloupek
Souhvězdí Panny

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A ZP SPOLUOBČANY

VE STŘEDU 17. KVĚTNA 2017

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V AQUAPARKU KUŘIM
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY
A VÍŘIVÉ KOUPELE
ODJEZD BUDE:
14.20 hodin – KOVOŠROT
14.25 hodin – NÁMĚSTÍ
14.30 hodin – BYTOVKY
14.35 hodin – TYLEX
PROGRAM ZAČÍNÁ V 15.45 HODIN
AKCE SE KONÁ ZA PODPORY MěÚ LETOVICE
A V RÁMCI PROJEKTU
„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY
A INFO U LENKY RAŠOVSKÉ
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz

Fan-club „BOP Křetínka“

OZNAMUJE,
že bude zahájen provoz

na minigolfovém hřišti
v Letovicích

KVĚTEN – ČERVEN
SOBOTA – NEDĚLE:
13.00 – 18.00 HODIN

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
květen 2017
•

3. 5. 2017 – středa – 8.58 hodin
vlakové nádraží Letovice
Výlet do Žernovníka
Vlakem do Skalice nad Svitavou, autobusem
do Lysic. Pěšky (autobusem) do Býkovic,
návštěva Porčova mlýna, oběd
a dále pěšky (autobusem) do Žernovníka.
•

10. 5. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Přednáška Ludmily Růženecké:
Secese, její kořeny a módní trendy.
•

17. 5. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Koncert profesora Miloše Schnierera
se studenty JAMU Brno
v rámci oslavy Dne matek.
•

21. 5. 2017 – neděle – 8.00 hodin
náměstí Letovice
Autobusový zájezd do Orlických hor.
Stezka v oblacích v Dolní Moravě,
klášter Matky Boží v Králíkách, poutní kostel
Neratovice a Jablonné nad Orlicí.
Účastníci ozdravného pobytu zůstanou
v Jablonném, hotel Filipinum
do pátku 26. 5. 2017.
Informace u Jany Pitnerové,
platba u Anežky Píglové.
•

Samospráva MKD přeje svým členům
a příznivcům hezké prázdniny.
Klub bude od června do září uzavřen.

Městská rada KSČM v Letovicích
srdečně zve všechny občany na oslavu

1. máje – Svátku práce,
která se bude konat
v pondělí 1. května 2017 ve 14 hodin
v parčíku před Městským úřadem v Letovicích
a před kavárnou pana Kalibána.
Projev přednese předseda OV KSČM Blansko
Emil Pernica.

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
5. 5.
12. 5.
19. 5.
26. 5.

Dr. Striová
Dr. Šafránek
Dr. Přichystalová
Dr. Hniličková

Služby lékařů také na
www.mudrsafranek.cz

Pohotovostní službu v uvedené dny (pátky) konají lékaři ve svých ordinacích do 15.30 hodin.
Od 17.00 hodin denně, o víkendech a svátcích je lékařská služba
první pomoci sloužena v nemocnici Boskovice.
Pondělí – pátek: 17.00 – 22.00 hodin
Soboty, neděle a svátky: 8.00 – 20.00 hodin

Lékařská služba první pomoci
v Boskovicích
Lékařská služba první pomoci pro dospělé

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

MČSR v powerliftingu
Mistrovství České a Slovenské republiky v powerliftingu se konalo 7. – 9. 4. 2017 v Příbrami. Celkem se účastnilo cca 270 závodníků ve všech váhových a věkových kategoriích, soutěž probíhala ve
třech dnech. Tým TJ Sokol Letovice oddíl kulturistiky ve složení: Vlastimil Šafařík, Vojtěch Menšík
a Michal Šafařík obsadil v soutěži sportovních klubů z celkového počtu 62 klubů velice slušné 21. místo, přičemž nechali za sebou mnohé početnější a renomovanější kluby z Čech, Moravy i Slovenska.
Výsledky:
Vlastimil Šafařík (18 let) – 1. místo v kategorii dorostu T3 (16 – 19 let), váha do 110 kg. Mistrovská
výkonnostní třída. Ve všech disciplínách vytvořil nové národní rekordy!
Výkony: Dřep 260 kg, Bench 175 kg, Pozved 260 kg, Total trojboj 680 kg.
Vojtěch Menšík (19 let) – 2. místo – v T3. 2. výkonnostní třída. Vojta startoval jako nováček na svých
teprve druhých závodech.
Výkony: Dřep 185 kg, Benchpress 115 kg, Pozved 230 kg, Total trojboj 530 kg.
Michal Šafařík (50 let) – 1. místo v kategorii Masters 3 (50 – 59 let) váha do 110 kg. Profi výkonnostní
třída. Vytvořil nové národní rekordy v dřepu, pozvedu a v celkovém trojboji.
Výkony: Dřep 240 kg, Bench 145 kg, Pozved 255 kg, Total trojboj 640 kg.
Vlasta a Michal Šafaříkovi se svými výsledky nominovali na červnové mistrovství Evropy a zářiové
mistrovství světa.
Pro sportovní oddíl TJ Sokol Letovice to byl velice úspěšný první závod letošní sezony s vynikajícími
výsledky.
Text: Karel Nečas, foto: archiv M. Šafaříka

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

ve dnech 20. – 21. 5. 2017

13. ROČNÍK

MÍČOVÉHO SEDMIBOJE DVOJIC
Místo: Sportovní hala Letovice
Zahájení: 20. 5. 2017 v 8.00 hodin
Soutěží: dvoučlenná družstva
Pořadí disciplín:
Sobota 20. 5. (8.00 – 21.00 hodin) – stolní tenis, nohejbal, volejbal, basketbal.
Neděle 21. 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. 2017 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
12. ročníku zvítězili David Janků a Tomáš Holas. Letošní ročník se uskuteční za účasti maximálně
16 družstev složených převážně z letovických bývalých i současných sportovců.
Předpokládaný časový harmonogram viz výše.
Zvou pořadatelé.

Prodej domu
Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 na nemovitosti, Masarykovo nám. 38, Letovice.
Aktuálně využívané jako obchodní místo České spořitelny a.s., v okamžiku prodeje volné.
Nemovitost je využitelná pro bydlení či pro podnikání – obchod, kanceláře.

1. NP 38 m2 – vstupní prostory
2. NP celkem 168 m2 plochy
3. NP 158 m2 – půdní prostor, zázemí
Zahrada 512 m2

Prodej formou výběrového řízení, s ukončením 22. 5. 2017
Kontakt: Ing. Oldřich Drápal,
tel.: 777 711 653 nebo 602 539 747, e-mail: odrapal@rscs.cz

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

Koupím
byt v Letovicích,
spěchá,
nabídněte prosím.
Tel.: 774 193 566

Hledám ke koupi
rodinný dům v Letovicích
nebo v okolí do max. 20 km.

Tel.: 721 332 622

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

Tel.: 723 290 761

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
Telefonní čísla pro tísňová volání:
150 – Hasičský záchranný sbor ČR
155 – Zdravotnická záchranná služba
158 – Policie ČR
156 – Obecní (městská) policie
112 – Tísňová linka
Přístup k těmto telefonním číslům je tedy zcela
bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních
telefonů i z veřejných telefonních automatů.

LINKA DŮVĚRY
BLANSKO
tel.: 516 410 668, 737 234 078

NON STOP
Cena hovoru dle tarifu operátora volajícího.

Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice,
příspěvková organizace. IČO: 43420982, adresa redakce: MKS Letovice, Nová 71/1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437,
e-mail: info@mks-letovice.cz. Šéfredaktor Mgr. Jana Trubáková. Redakční rada ve složení: Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková,
Mgr. Renata Kostlánová, Ing. Jaroslava Konůpková, Kateřina Pražáková, Karel Synek, Petr Švancara, Ing. Marek Chládek, Květa Felklová.
Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice 27. 4. 2017 č. 5/2017. Cena 10,– Kč. Uveřejněné názory nemusí
být shodné s názory redakce a vydavatele. Za obsah odpovídá vydavatel, za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci vydavatel
neodpovídá. Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje č. 6/2017 bude 12. 5. 2017. Fotografie: archiv redakce.

Tisk DTP centrum, v.o.s. SVITAVY • www.dtpcentrum.cz

Vstupné: předprodej 280,– Kč / na místě 350,– Kč
Předprodej vstupenek: MKS Letovice, Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mobil: 739 396 535, info@mks-letovice.cz

