srpen 2019

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci květnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Daněk Josef
Fadrný Jaroslav
Ruber Petr
Janoušková Ludmila
Šejnohová Jana
Brožková Libuše
Kučková Eva
Konečná Eliška
Přichystal Josef
Hladilová Marie
Zechová Růžena
Doskočil Miroslav
Vránová Jiřina
Kratochvílová Dagmar
Podivínská Ludmila

Novotný Antonín
Dvořák Milan
Hubáčková Věra
Kučka Zdeněk
Tintěrová Marta
Doskočilová Ilona
Tenorová Vlasta
Kalas Josef
Doležal František
Havelka Pavel
Hladilová Jarmila
Poláčková Ludmila
Adamová Věra
Novák Miloš
Kocina Bohumil

Staňková Pavla
Řezníková Květoslava
Olšanová Zdeňka
Parolek Vojtěch
Šticová Libuše
Chábková Milada
Svobodová Libuše
Hoderová Ludmila
Řehoř Milan
Vykydal Zdeněk
Striová Věra
Kudynková Vlasta
Čechová Marie

V měsíci červnu oslavila významné životní jubileum – 90 let – pan Vojtěch Parolek, ul. Rekreační.
K tomuto krásnému jubileu mu osobně blahopřál pan Radek Procházka, místostarosta města, za
SPOZ paní Libuše Pfefrová.
Srdečně blahopřejeme

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Přichystal Jiří, Jiráskova, ve věku 69 let
Trubák Jaromír, V Potůčkách, ve věku 73 let
Janků Libuše, Bezručova, ve věku 78 let

Čest jejich památce!

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

Vycházka č. 7/2019
Kdy: sobota 10. 8. 2019 v době od 14.00 do cca 17.00 hodin
Kde: sraz u křížku na ul. Zámecká
Trasa ulic: Na Stráni, V Potůčkách, Brahmsova, Na Kroupce, Brněnská, U Zastávky
Akce se koná pouze za příznivého počasí. Pokud dorazí déšť, hromy a blesky, tak akci přesuneme na
náhradní termín, o kterém vám dáme včas vědět.
Těšíme se na setkání s vámi.
Daniela Ottová, Mgr. František Boček

Vážení spoluobčané,
na posledním zastupitelstvu se odhlasoval velmi zásadní odkup areálu bývalého Bytexu.
Tento rozsáhlý areál s budovami je velmi nevzhlednou vizitkou v centru města. To se teď
má šanci zcela zásadně změnit. Za velkého přispění náměstka hejtmana Jihomoravského
kraje Jana Vituly budu jednat s ředitelem Regionální rozvojové agentury a CzechInvestu, kde probereme veškeré možnosti řešení této lokality a navíc budeme jednat o průmyslové zóně v Letovicích. Kdyby bylo město vlastníkem tohoto areálu již před rokem,
tak byl do konce května vypsán dotační titul na obnovu brownfieldů s dotací až do výše
30 miliónů. Je celkem reálný předpoklad dotace i v následujících letech. Nicméně nyní musí následovat
architektonická studie celého území a teprve pak projektování a žádost o dotaci. Ještě jednou musím
poděkovat všem třinácti zastupitelům, kteří pro tento nákup pozemků v samém centru města hlasovali.
Za mě je to velmi výrazný krok ke zkvalitnění života ve městě.
11. července jsme byli hostiteli hejtmana Jihomoravského kraje pana JUDr. Bohumila Šimka a asi padesátky starostů a místostarostů z okolí při příležitosti členské schůze Dobrovolného svazku měst a obcí
TS Malá Haná. Chtěl bych tímto poděkovat panu Bohumilu Vavříčkovi za propůjčení velmi důstojných
prostor a musím říci, že ohlasy všech zúčastněných byly opravdu velmi pozitivní a nikdo nešetřil slovy
chvály na to, jak neskutečně se opravy zámku posouvají kupředu. Toto konání pana Vavříčka je pro město Letovice velmi prospěšné a my si toho vážíme.
Ještě se vrátím k úvěru, který si město vzalo. Cílené dezinformace o tomto kroku jsou ubohou snahou
vyvolat v lidech strach. Město si nevzalo 80 miliónů úvěr, ale má možnost si vzít až 80 miliónů. 80 miliónů
je tedy maximum, co si půjčit můžeme, ale splácet budeme jen to, co reálně proinvestujeme. Úroková
míra je pod inflací asi o jeden procentní bod, takže se nutně vyplatí si peníze půjčit a dělat. S každým rokem se náklady na opravy a vybudování čehokoli nového budou jen zvedat, to ví asi každý.
Na závěr Vás chci pozvat na Festival 3+1. Na krásnou muziku, ale i na prezentaci architektů a jejich zpracování částí Letovic, které pro nás mohou být inspirací. Na konci léta tu bude koncert Anny K. Doufám, že
si léto užijete i na těchto kulturních akcích.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 19. 6. 2019 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Hospodaření města za I. – V. / 2019
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Kroniky města Letovice včetně místních částí za rok 2018
7. Průběžná zpráva o realizaci projektů a investičních akcí města
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 10. 7. 2019 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Rozpočtová opatření
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Plán schůzí rady města a zastupitelstva města na 2. pololetí roku 2019
7. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
8. Různé

Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 12. 6. 2019 projednalo body dle následujícího
programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 14. března do 12. června 2019
4. Úvěr města
5. Vstup města Letovice do dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná
6. Dispozice s majetkem města
7. Závěrečný účet hospodaření města Letovice, účetní závěrka za rok 2018
8. Střednědobý výhled rozpočtu města Letovice pro rok 2019 – 2023
9. Hospodaření příspěvkových organizací města Letovice
10. Hospodaření města Letovice za I. – IV. / 2019
11. Zpráva o uplatňování územního plánu města Letovice za období 09/2015 – 09/2019
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 15. 7. 2019 projednalo body dle následujícího
programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Dispozice s majetkem města
3. Různé
4. Diskuse
5. Závěr
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Nabídka paliva z lesů v majetku města Letovice
Připravte si dostatek dřeva na zimu a přispějte tak k obnově lesů postižených suchem a podkorním
hmyzem.
Jsou 2 varianty:
• Hotové palivové dříví. K dispozici jsou jak celé kmeny (délky cca 4 – 12 m), tak sortimenty o délce 2 m
• Samovýroba v lese – za výhodných cenových podmínek provede žadatel vlastními silami těžbu,
úklid a dopravu.
Cena hotového dříví cca 550 Kč/m3 + doprava (vlastní nebo zajistíme).
Cena samovýroby 100 – 250 Kč/m3
dle stavu porostu a kubatury.
Bližší informace:
Bc. Václav Štěpánek
referent životního prostředí
mu.stepanek@letovice.net
mobil: 731 182 986
Bc. Václav Štěpánek
referent životního prostředí

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

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

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

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

Restaurant Day
Neděle 18. srpna 2019 od 15.00 hodin
Parčík u busty Václava Havla
Vystoupí skupina HOVADUO
Akci pořádá spolek Paleta Letovice
ve spoluráci s MKS Letovice
•

AHOJ, LÉTO!
Sobota 31. srpna 2019 od 14.00 hodin
Areál koupaliště Letovice
Program:
14.00 – Cimbálová muzika Tomáše Zouhara
15.00 – VO CO GOU
15.30 – písničky z pohádek
16.20 – Stand-up Pavel Tomeš
17.15 – SABRAGE
18.15 – kouzelník Mistr
19.00 – ANNA K.
20.00 – Stand-up Sabina Stloukalová
20.30 – BRYAN ADAMS Revival

Doprovodný program:
Figurkové/deskové hry XXL, skákací hrad,
minigolf, malování na obličej, dětský koutek,
fotokoutek, tvořivé dílny, lodní modeláři, střelba
z luku, hry v bazénu pro děti, první pomoc na
figurínách, knihohry, hrnčířský kruh, balónkování
Vstupné:
Předprodej 150,– Kč, na místě 200,– Kč,
děti do 15 let ZDARMA
(online předprodej přes www.mks-letovice.cz
nebo v kulturním domě)
Změna programu vyhrazena
Na akci bude pořizována fotodokumentace
Připravujeme:
Beseda

Ing. Vladimír Remek
Jediný československý kosmonaut
Úterý 10. září 2019 v 16.00 hodin
•
Koncert jazz

Štěpán Markovič & Gipsy Groove
Pátek 13. září 2019 v 19.00 hodin
Sál ZUŠ Letovice
Vstupné: 150,– Kč
•
Talk show – Návštěva z ...
hvězdy ze seriálu Ordinace v růžové zahradě
Pátek 20. září 2019 v 19.00 hodin
Martin Zounar a Martina Randová
Vstupné: 300,– Kč
•
Přednáška

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

KNIHOVNA

Dětské oddělení

Oddělení pro dospělé

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

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

Pozor prázdninová výpůjční doba!

Otevírací doba dospělého oddělení

(od 1. 7. do 30. 8. 2019)

Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.00 – 16.30
Úterý: 12.00 – 16.30
Středa: 12.00 – 16.30
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 9.00 – 11.30, 12.00 – 18.00
•

Úterý: 12.30 – 16.30
Čtvrtek: 8.00 – 12.00

Knihy vydané před třiceti lety
v roce 1989 – výstavka knih

Těšíme se na vás i o prázdninách!!!
•

Výstavka knih „Čteme duhově“
knihy s barevnou obálkou
•

•

Jižní Morava čte

FENOMÉN CHEMLON

Tímto vyhlašujeme začátek
4. ročníku soutěže, na téma:

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

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

HITLEROVA DÁLNICE

Výstavka výrobků dětí MŠ Třebětín
a Dětské skupiny Veselý Malíček
potrvá do 31. 8.

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

Výstavka na téma „skřítek“
v prostorách dětské knihovny.
•

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

Turistické informační centrum
MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice
tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.cz

®

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

16. ZÁŘÍ – 31. KVĚTNA
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hodin
TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný internet, kopírování (max. formát A3), černobílý
a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických
map a cyklomap, turistických známek, turistických vizitek, turistických magnetek, prodej publikací o Letovicích a mikroregionu Letovicko, prodej Letovického zpravodaje, informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí, tipy na výlet, informace o dopravě, stravovacích a ubytovacích možnostech v regionu, přehledy kulturních a sportovních akcí, rezervace
a předprodej vstupenek na vybrané akce, průvodcovské služby. Informace a propagační materiály jsou poskytovány zdarma.

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

PŘEHLED SRPNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

1.
2.
3.
4.

8.
9.
10.

14.00 hodin / Prohlídka historické lékárny, Nemocnice Letovice,
prohlídku je nutno rezervovat na tel.: 739 396 538, TIC Letovice, tic@mks-letovice.cz
14.00 – 16.00 hodin / Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538
17.00 hodin / Hudební pátky na zámku Letovice – hraje Kamila Hudcová & CHAKALI
Zámecká restaurace Letovice, tel.: 734 865 960
8.00 – 17.00 hodin / Letecká navigační soutěž O pohár Petra Tučka a Letovický kufr
pořádá Letecký klub Letovice, letiště Letovice, www.letiste-letovice.cz
14.00 a 15.00 hodin / Prohlídky historické lékárny, Nemocnice Letovice,
prohlídku je nutno rezervovat na tel.: 739 396 538, TIC Letovice, tic@mks-letovice.cz
14.00 – 16.00 hodin / Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396
8.00 – 12.00 hodin / Zámecká burza
zámek Letovice, tel.: 728 880 298, www.zamekletovice.cz
14.00 hodin / Prohlídka historické lékárny, Nemocnice Letovice,
prohlídku je nutno rezervovat na tel.: 739 396 538, TIC Letovice, tic@mks-letovice.cz
14.00 – 16.00 hodin / Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538
20.45 hodin / Biograf láska – Animované pohádky + Mamma Mia! Here we go again
letní kino, areál koupaliště, tel.: 739 396 535, www.mks-letovice.cz
10.00 hodin / 5. zastavení – období rekonstrukce zámku (2016 – 2018), zámek Letovice
tel.: 602 528 912, 516 454 533, www.zamekletovice.cz, www.zameckarestauraceletovice.webnode.cz
20.00 hodin / Taneční zábava, hraje I.U.CH., areál SDH Letovice, www.sdhletovice.cz
14.00 hodin / Prohlídka historické lékárny, Nemocnice Letovice,
prohlídku je nutno rezervovat na tel.: 739 396 538, TIC Letovice, tic@mks-letovice.cz
14.00 – 16.00 hodin / Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538

15.
19.00 hodin / Koncert kapely Pozdní sběr, zámek Letovice, Zámecká restaurace Letovice,
16. tel.: 734 865 960, www.zameckarestauraceletovice.webnode.cz
Křetínka Cup 2019 – 9. ročník závodů dračích lodí na vodní nádrži Křetínka
16.– 17. pořádá obec Lazinov, www.torrsen-sports.cz
16.00 hodin / Restaurant Day, parčík u busty Václava Havla
18. pořádá Paleta Letovice a MKS Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437, www.mks-letovice.cz
22.
25.

31.
1. 9.

14.00 hodin / Prohlídka historické lékárny, Nemocnice Letovice,
prohlídku je nutno rezervovat na tel.: 739 396 538, TIC Letovice, tic@mks-letovice.cz
14.00 – 16.00 hodin / Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538
15.00 hodin / Léto na koupališti – René z Moštárny
areál koupaliště Letovice, MKS Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437, www.mks-letovice.cz
9.30 hodin / Letovický „TRAP BAR“ o pohár starosty města – 2. ročník
areál koupaliště Letovice, v případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do sportovní haly
12.30 hodin / Vísecká desítka – tradiční závod o délce 9,05 km o putovní pohár starosty obce
Agrocentrum Ohrada, www.viseckadesitka.cz
14.00 hodin / Ahoj, léto! – 4. ročník
areál koupaliště Letovice, MKS Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437, www.mks-letovice.cz
14.00 hodin / Dožínková slavnost
Agrocentrum Ohrada Vísky, tel.: 605 298 420, www.ohrada.cz

Soutěž mladých zdravotníků
Družstvo mladých zdravotníků ve složení Aneta Zemánková, Karolína Holková, Dita
Leinveberová, Klára Roztočilová, Natálie Rosičová (+ náhradnice Daniela Davidová a Kateřina Kolářová) hladce prošlo okresním i krajským kolem a v celorepublikovém kole, které se konalo
22. června v Českých Budějovicích, se umístilo na úžasném 2. místě. A jak to všechno bylo od začátku,
napsala velitelka družstva Aneta Zemánková:
Skoro každému se někdy stalo, že se připletl k autonehodě, kolapsu, nebo jinému
problému. Často se nám přihodí, že problém už řeší záchranáři a my můžeme jít klidně dál, ale co by se stalo, kdybychom byli na
místě o trochu dřív? Věděli bychom, jak pomoci?
Děti ze ZŠ Letovice by řekly ano a to díky
našim paním učitelkám Haně Jurové, Miroslavě Trčkové a Lence Havlíčkové, které se
zasloužily o zdravotnický kroužek na naší
škole. Tato aktivita spočívá v nácviku první
pomoci. Pětičlenné týmy se snaží po příchodu k nějaké situaci se zraněním, co nejvíce
pomoci lidem v nouzi do příjezdu záchranné
služby, ale taky se učí myslet na svoji bezpečnost. To je i náplní soutěže, kterou pořádá Český červený kříž.
Okresního kola soutěže hlídek mladých
zdravotníků se zúčastnily dva týmy ZŠ Letovice – mladší a starší. Samotné soutěži předcházel trénink. Spočíval v tom, že jsme vždy
požádaly některé děti, aby nám dělaly figuranty. Paní učitelky jim řekly, co mají dělat,
a my jsme přišly a snažily se je zachránit. Ze
začátku jsme dělaly spoustu chyb a stále děláme, ale chybami se člověk učí a to, co uděláme špatně nanečisto, se nám potom v realitě již nestane. Když nastala samotná soutěž,
oba dva týmy si vedly velice dobře, nikdo
nám „neumřel“ a neohrozily jsme ani sebe.
Výsledkem bylo druhé místo mladších a první místo starších. Do krajského kola postupuje ale jen jedno družstvo, a tak nás museli mladší opustit.
Krajské kolo bylo obtížnější než okresní, musely jsme řešit střelbu, amputaci, pneumotorax, ale taky
zástavu srdce a alergickou reakci. Soutěž prověřila jak naše znalosti, tak psychickou odolnost. Všechny situace byly samozřejmě namaskované, ale díky vynikajícím maskérům neměly daleko od reality.
Krajské kolo se nám taktéž podařilo vyhrát a čekalo nás kolo celostátní.
LETOVICE

Tady nervozita poněkud stoupla. Jely jsme do Českých Budějovic, kde jsme měly soutěžit s devíti
nejlepšími týmy v republice. Samotná soutěž měla ještě nesoutěžní stanoviště, kde jsme si mohly vyzkoušet zachraňování cizinců, prohlídku hasičského auta nebo skutečné volání na záchrannou službu
přes aplikaci Záchranka. Soutěžní stanoviště pak byla středně náročná, všechny situace, ke kterým
jsme přišly, jsme už někdy cvičily a věděly jsme, jak se řeší. Objevila se tam například otevřená zlomenina, poranění páteře, pneumotorax, pořezání nožem… Náš pětičlenný tým si vedl dobře a obsadily
jsme krásné druhé místo. Takže se můžeme považovat za druhé nejlepší záchranářky v ČR.
Nejdůležitější ale je vědomí, že kdybychom přišly k reálné situaci, tak budeme vědět co dělat a jak
nejvíce pomoci do příjezdu záchranné služby. Já bych jen řekla, že nejdůležitější je vždy myslet na své
bezpečí, zavolat záchrannou službu, už tohle se bere jako první pomoc, a hlavně nepanikařit. Takže ve
zkratce: nebojme se pomoci, ale mysleme vždy také na svoje bezpečí.
Úvod a foto: Miroslava Trčková, text: Aneta Zemánková

ELIM Letovice, o.p.s.
Volnočasový klub Plán B
Klub je otevřený všem od 7 do 20 let,
kdo chtějí trávit svůj volný čas v příjemném a přátelském prostředí.
Od 12. října 2018 se scházíme přímo v centru města, na adrese Českobratrská 5.
(ELIM najdete kousek za Albertem, po cestě k Penny – zelený nepřehlédnutelný starší dům.)
Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a soutěže. Mezi nejčastější aktivity patří ping-pong,
skákací hrad, fotbálek, šipky, kulečník, hry na počítači, NERF bitvy, různé stolní hry a další.
V případě hezkého počasí býváme na hřišti u ZŠ.

A kdy je klub otevřen?

Úterý 14.30 – 18.30 hodin / Čtvrtek 14.30 – 18.30 hodin
Po skončení klubu nabízíme všem přespolním odvoz domů (po domluvě).
Více info a aktuální program najdete na webových stránkách www.klubac.cz.
Další informace o našich aktivitách naleznete na webových stránkách: www.elim-letovice.cz

Transparentní účet: 2101535302/2010

Podrobné informace najdete na www.fabrikaproelim.cz

Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

Masarykova střední škola Letovice
bude na finále soutěže SUSO se třemi dvojicemi učňů
Řemeslné dovednosti a um si v letošním FINÁLOVÉM celostátním kole soutěže učňů stavebních
oborů (SUSO), které proběhne v září, změří dvě naše dvojice zedníků i dvojice truhlářů. V olomouckém regionálním kole si tyto vedly opravdu výtečně a dostaly tak možnost se tohoto pražského vyvrcholení soutěže účastnit.
V obou dvojicích zedníků budou žáci druhého a třetího ročníku, Roman Dobeš a Michal Horák spolu s Romanem Dostálem a Michalem Zeleným. Žáky připravovali učitelé odborného výcviku Mgr. Petr
Ošlejšek s Romanem Smékalem.
Za obor Truhlář naši školu pojedou reprezentovat Vojtěch Kubját a Pavel Hartl z třetího ročníku.
Změří síly s dalšími deseti týmy truhlářů z České a Slovenské republiky. Na soutěž je připravovali mistři
truhlářského řemesla Ing. Libor Špidlík a Josef Palinek.
Všechny tři týmy budou po čtyři soutěžní dny zhotovovat výrobky a stavební součásti v prostorách
výstaviště PVA.
Držme jim palce!
Fotografie a text: Ing. Marek Chládek

MC Paleček

SVČ Letokruh p. o.
Tábory v plném proudu…
Putovní pohár
V neděli 16. června proběhl na Farmě CH v Cetkovicích Putovní pohár – závody v parkurovém
skákání.
Parkurové skákání je jezdecký sport, ve
kterém se jezdec na koni snaží buď v co
nejkratším čase a s co nejmenším počtem
chyb projet trasu s překážkami, nebo se
trefit do časového limitu či hodnocení na
styl.
Závody byly určeny pro naše děti z jezdeckých oddílů Hříbata a Rajťáci a pro děti
ze SRSJ, tj. Společnost rekreačních a sportovních jezdců. Soutěžilo se v disciplínách:
skokový parkur, křížkový parkur a jízda zručnosti. První místo v hlavní disciplíně skokový parkur získala Tereza Penková, která
se tak stala držitelkou putovního poháru
až do dalších závodů. Blahopřejeme!
Foto: Hana Havlíčková

Příměstské tábory
Po celé prázdniny probíhají v Letokruhu příměstské tábory. Nabídka je bohatá a pestrá a my vám
přinášíme malé ohlédnutí za prvními z nich, ať víte, že tábory v Letokruhu jsou jednička!

Sportuj s Letokruhem
Všeobecný sportovní – probíhal v prvním červencovém týdnu a my vám ho představíme podrobněji. Jak jinak začít, než hned zostra. Citát „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ si děti ověřily při koordinačním cvičení s lanem. Lano bylo svázáno do kruhu, každý si chytil kousek a musel se položit na
záda. Díky fyzice a důvěře dětí nikdo nespadl.
Další den se cvičilo s vlastním tělem, běhalo přes překážkovou dráhu, která vzbudila takové nadšení, že ohrožovala vybíjenou
na jejím prvním místě v oblíbenosti. Nutno
podotknout, že vybíjená si svou pozici uhájila a hrála se každý den!
V půlce týdne se děti rozdělily do týmů
(KOLÍKOVCI, MARŠMELOUNI, ŠELMY, TENISTI a RUSOVÉ), ve kterých si vyrobily týmová
trička a v různých hrách sbíraly body pro své
týmy. O poledním klidu si vyzkoušely i meditovat! Prostě tolik vzruchu a energie je
občas potřeba uklidnit.
Foto: Petra Pernicová

V pátek se děti přesunuly do Olešnice, kde se zúčastnily těžkého závodu „LETOKRUH EXTREM RUN“.
Závodníci se museli poprat s 8kilometrovou tratí, na které bylo 16 překážek. Každý tým měl svého vedoucího, který kontroloval, podporoval, ošetřoval a zásoboval pitím. Všechny týmy to zvládly na jedničku a obešli jsme se bez zranění.
Závod vyhráli KOLÍKOVCI s časem
1:10:00! a další týmy jim šlapaly na
paty. Vzhledem k dosaženému času
bychom rádi upozornili, že většina
týmu byla složena z dětí ve věku 7 až
13 let, terén byl kopcovitý (celkové
převýšení 300 m) a běhalo se po polních cestách, lesem a po loukách,
žádný asfalt. Všem týmům klobouček dolů. Jak děti doběhy, dostaly
okamžitě občerstvení. Všichni si vyběhli originální tričko s logem závodu, zmrzlinu a vítězové se zmocnili
putovního poháru!
Vedoucími tohoto tábora a spoluautory článku jsou Milan Fiala a JaFoto: Milan Fiala
roslav Havel.

Ping-Pong
Další příměstský tábor Letokruhu, tentokrát s konkrétním sportovním zaměřením. Děti trávily čas
kolem ping-pongových stolů, učily se pravidla stolního tenisu, vylepšovaly úderovou techniku a vůbec běhaly jak o život. Viděli jste-li ale lítat malé bílé míčky i jinde v Letovicích, než za okny tělocvičny,
tak to byli naši mladí ping-pongisti na pěším výletě, rybách či minigolfu.

Foto: Jan Rouchal

Jezdecký tábor I. a II.
První prázdninové dny v koňském sedle – to byly naše jezdecké tábory pro děti od 6 do 15 let všech pokročilostí v jezdeckém
sportu a milovníky koní. Děti si užily vyjížďky do lesa, hry (např.
vlajkovanou), soutěže, koupání, táboráky a 2× denně 1 hodinu
výcviku v anglickém stylu. Vyjma možnosti zlepšit své jezdecké
dovednosti a změřit své síly v závěrečné soutěžní přehlídce se
děti učily péči a starosti o koně. Některé děti se o ně staraly natolik, že jim nosily i své ovocné svačinky. To se ale nelíbilo vedoucím tábora ani bohu blesků a hromů Perunovi, a proto na ně seslal
velkou bouřku. Všichni ji však naštěstí přečkali bez úhony a my
věříme, že se pro ně stal tábor radostným a nezapomenutelným
zážitkem!
Foto: Petra Pernicová

Foto: David Lefler
Přihlásit se můžete ještě na příměstský tábor Workout summer nebo #bavsesLetokruhem, oba
v termínu 26. – 30. 8. 2019, nebo na pobytový tábor Cesta na Říp aneb co všechno mohlo potkat praotce Čecha, v termínu 17. – 23. 8. 2019. Více informací na našich stránkách.

Zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020
Přehled kroužků na další školní rok uveřejníme na našich stránkách www.svcletovice.cz poslední
týden v srpnu. Možnost přihlášení se na kroužek bude od úterý 3. 9. 2019 od 14.00 hodin. Přihlašovat se můžete buď on-line nebo osobně v budově Letokruhu v ulici Tyršova 25, Letovice. Těšíme se
na vás!
Letokruh Letovice

Otevření místní knihovny ve Zboňku
Za slunečného sobotního dne 15. června 2019 se sešli místní obyvatelé Zboňku a Klevetova před
obecní budovou. Přišli prožít příjemné odpoledne a zavzpomínat na staré časy. Důvodem bylo slavnostní otevření knihovny. Byla zde také nainstalovaná výstava obrazů rodáka pana Romana Kopeckého, který se ve své tvorbě nechal inspirovat místní krajinou. Staré časy připomněl retro obývák, kde
bylo možné nahlédnout do starých kronik a pohrát si v dětském retro pokojíčku, občerstvení bylo podáváno v retro kuchyni. Upomínkou na tento den byla vydána pohlednice, která připomíná obecní
budovu před opravou.
Slavnostní otevření knihovny Zboněk – pobočky Městské knihovny Letovice se podařilo díky výborné spolupráci Osadního výboru Zboněk a Klevetov, města Letovice a Městského kulturního střediska Letovice. V části Zboněk se tak po 10 letech znovu mohla obnovit tato činnost. Knihovna je
umístěna v multifunkční budově, která slouží na setkávání místních spolků i k pořádání dalších setkání. Velmi vkusné a uzamykatelné skříně pro bezpečné uložení knih vyrobila místní truhlářská firma
INTERIER RM. Knihy do pobočky jsou dodávány z výměnného fondu pověřené Knihovny Boskovice
a pravidelně se budou obměňovat podle požadavků čtenářů. Časopisy dodala knihovna Letovice.
Věříme, že nově otevřená pobočka si najde své čtenáře z řad dětí i dospělých.
Text: Helena Jalová, vedoucí úseku okresní metodiky regionu Blansko, foto: Ivana Jarošová

Z historie vaření piva v Letovicích
V době pánů z Letovic (1203 – 1446) byl postaven místo dosavadní dřevěné tvrze kamenný hrad,
o kterém je zmínka již v roce 1360. Rozsáhlý hrad měl směrem k východu tři padací mosty a v blízkosti
prvního z nich na velkém hospodářském dvoře stál již před šesti sty lety pivovar, lihovar a bednárna.
Na stráních pod hradem byla chmelnice, kde se za příznivého léta načesalo až 300 měřic chmele
(ve středověku 1 vídeňská měřice měla objem dnešních 61,49 litru). Pivovar měl vlastní vodovod z Písečného vrchu a voda se vedla dřevěným potrubím,
které bylo před I. světovou
válkou nahrazeno potrubím
litinovým. Pivovar vařil až
4000 hektolitrů velmi kvalitního piva ročně nejen pro
Letovice, ale také pro obce
v širokém okolí. Na konci
19. století vaření piva převzaly větší průmyslové závody a letovický pivovar se
sladovnou z panské správy
přešel do nájmu pivovaru
Rolnické akciové společnosti v Černé Hoře. NájemBudova bývalého zámeckého pivovaru
ní smlouva končila v roce
1918 a majitel panství hrabě Hugo Kálnoky musel řešit další osud pivovaru, protože rolnická akciová
společnost oznámila, že o další nájem letovického pivovaru už nemá zájem. Po delším jednání došlo
k následující dohodě: černohorský pivovar uzavře další nájemní smlouvu s dodatkem, že bude-li to
pro pivovar výhodnější, přenese výrobu piva z Letovic do Černé Hory a v Letovicích zůstane jen
sklad a stáčírna černohorského piva. To se také v brzké době po podpisu smlouvy stalo. Provoz pivovaru v Letovicích byl za velkého a nemilého překvapení letovických občanů zastaven a pivovar byl
přeměněn na sklad a stáčírnu. Když dne 3. července 1949 došlo ke znárodnění černohorského pivovaru, byl sklad se stáčírnou piva v Letovicích zrušen. Z pivovaru s dlouholetou tradicí zbyly na dlouhá léta rozpadající se budovy, tak jako u samotného zámku. Po Sametové revoluci na základě rozhodnutí Okresního pozemkového úřadu Blansko vrátilo město Letovice Alexandru Kálnokymu ruiny zámeckého areálu s parkem, ale bez pozemků a lesů. Následně na park uzavřelo město Letovice
s Alexandrem Kálnokym nájemní smlouvu. V roce 2004 prodal Alexander Kálnoky zcela zdevastovaný zámecký areál Bohumilu Vavříčkovi z Boskovic, který zahájil velkorysou rekonstrukci na záchranu celého objektu. Došlo i na budovu bývalého zámeckého pivovaru, který dnes slouží jako antik, pokladna a muzeum zemědělské techniky. Průběžně pan Vavříček připravuje pro návštěvníky
zámeckého areálu překvapení v podobě dalších opravených částí.
Každý může obdivovat ze zámeckých balkonů nádherný výhled na město Letovice a jeho okolí
s předhůřím Českomoravské vrchoviny, stále se měnící podle ročních období. I když se zřejmě v budově bývalého zámeckého pivovaru nikdy pivo vařit nebude, panu Bohumilu Vavříčkovi patří upřímné
poděkování za záchranu letovické dominanty, která vévodí zdaleka a široka celému okolí a přispívá ke
zviditelnění našeho města.
Text: Karel Synek, foto: Petr Švancara

Ozdravný pobyt Šumava 2019
V měsíci červenci jsme se po roce vrátili na krásnou Šumavu a uspořádali ozdravný pobyt pro členy
Sdružení svazu tělesně postižených m. o. Letovice. Ubytovaní jsme byli v Železné Rudě – Špičáku. Díky
dotaci z města Letovice na dopravu jsme měli autobus firmy DOPAZ celou dobu k dispozici. Proto
jsme mohli z místa ubytování vyjíždět na výlety. Nejprve jsme ale lanovkou vyjeli na horu Špičák
a Pancíř, kde nám byl odměnou výhled do nádherné krajiny.
Další den jsme navštívili město Kašperské Hory. Zde jsme s průvodkyní prošli historickou budovu
radnice, kostel sv. Markéty a náměstí. Odtud jsme jeli k Čeňkově pile a den jsme ukončili návštěvou
Vlčí naučné stezky v Srní. Jde o unikátní 300 m dlouhou lávku ve výši 4 m nad vlčím přírodním výběhem. Protože jsme se chovali tiše, měli jsme to štěstí, že jsme vlky v jejich teritoriu i viděli.
Třetí den jsme vyjeli autobusem na Špičácké sedlo. Protože někteří z nás už máme zdravotní problémy a nemůžeme se vydat na delší túru, využili jsme turistického vláčku a ten nás zavezl až k ledovcovému Černému jezeru. Odpoledne jsme navštívili město Železná Ruda.
Poslední den před odjezdem domů jsme jeli na hrad a zámek Velhartice, který patří k nejromantičtějším místům na Šumavě. Hrad byl založen ve 13. století a v 15. století za nepokojů zde byly ukryty
i korunovační klenoty. V 17. století byl ke hradu přistaven renesanční palác, nynější zámek. Při jeho
prohlídce jsme se mohli seznámit s životem šlechty v 17. století. V centru Velhartic jsme si prohlédli
soukromé muzeum šumavských minerálů a den jsme ukončili procházkou po kouzelné naučné stezce
okolo řeky Ostružná k Werichově chatě.
Pobyt v krásném horském prostředí nám určitě přispěl k upevnění zdraví i přátelských vztahů členů naší organizace.
Text: Hana Kudová STP m. o. Letovice, foto: B. Kuda

Za zdravím na jižní Moravu pod Pálavu
Každý rok je mezi členy NSZP nejoblíbenější zájezd na jižní Moravu.
V Mikulově nás očekával pan Jiří Matuška, pracovník CHKO Pálava, náš
dobrý známý a letovický rodák. První naše zastávka byla v zatopeném
vápencovém lomu u Mariánského
mlýna, kde se CHKO snaží najít kompromis mezi ochranou přírody a užíváním lomu jako koupaliště.
Příjemnou procházkou židovským
městem v Mikulově kolem Horní synagogy jsme došli na zámecké nádvoří. Zámek v Mikulově byl vybudován na vápencové skále, která je
důmyslně zapojena do celé stavby.
Od konce 16. století byl zámek erbovním sídlem jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů Dietrichsteinů. Za Františka kardinála Dietrichsteina byla započatá přestavba hradu
na reprezentativní renesanční rezidenci. Po požáru v roce 1945 byl zámek obnoven pro potřeby
městského muzea. Kromě bohaté obrazové galerie jsou zde sály zařízené od gotiky až po empír.
Součástí prohlídky je i zámecký sklep s vyhlášeným obřím sudem, největším pákovým lisem na víno
a výstavou o historii vinohradnictví. Postupně jsme prošli všechny důmyslně vybudované a nedávno nákladně opravené terasové zahrady, v nádherně osázené hlavní barokní zahradě jsme si i chvíli
poseděli.
Po obědě jsme si prohlédli mikulovské náměstí se známou hrobkou Dietrichsteinů. Potom jsme
odjeli k Hraničnímu zámku, je postaven přesně jednou polovinou na Moravě a druhou v Rakousku.
Dnes je nádherně opravený soukromou firmou, ale už není volně přístupný.
Cestou do Valtic jsme si ukázali slanisko v Sedleci u rybníka Nesyt. Nyní je částečně oplocené a unikátní slanomilnou faunu a flóru pomáhají udržovat vysloužilé kobylky z Kladrub, spásající nežádoucí
náletové dřeviny. Na prohlídku zámku ve Valticích jsme se museli rozdělit na dvě skupiny. O výstavbu
zámku a celého Lednicko-valtického areálu se zasloužil knížecí rod Liechtensteinů. Koncem 18. století
nechal Jan I. Josef nádherně vyzdobit reprezentační sály i soukromé rezidence umělým mramorem,
štukovými a zlacenými ozdobami a brokátovými tapetami. Po roce 1945 přešel zámek do majetku
státu, v 70. letech minulého století začala nákladná rekonstrukce a obnova zámku, která dosud stále
pokračuje. Celý zámecký areál včetně krajiny a staveb v okolí je natolik významnou památkou, že byl
v roce 1996 zapsán do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO.
Zájezd se velmi vydařil, viděli jsme zajímavé kulturní i přírodní památky, poděkování patří panu
Jiřímu Matuškovi, který nás celý den provázel, panu Bořivoji Rašovskému za bezchybnou organizaci
zájezdu a firmě Dopaz za pěkný moderní autobus a výborného řidiče. Poděkovat musíme Jihomoravskému kraji, podstatná část nákladů na dopravu byla hrazena z jeho dotace. Pro naše členy je to obrovská pomoc.
Text za Nové sdružení zdravotně postižených Letovice
Ing. Jaroslava Konůpková, foto: Bořivoj Rašovský

Srpnová nabídka hvězdné oblohy
V měsíci srpnu vlastně vrcholí nabídka souhvězdí, která patří ke skupině letních souhvězdí na obloze.
Zajímají nás krásná souhvězdí, když pozorujeme oblohu od obzorníku až k zenitu a jsme obráceni čelem
k jihu. Vyjdeme ze souhvězdí Střelce těsně nad obzorem, pak se nám představí souhvězdí Orla, Delfína,
Šípu, dále najdeme Lištičky a hlavně rozsáhlé souhvězdí Labutě. V našich představách se zdá, že Labuť
svými křídly chrání souhvězdí, která leží pod ní. Stojí za to věnovat se Labuti podrobněji. Souhvězdí Labutě
(latinsky Cygnus) připomíná svým tvarem letící labuť v oblasti Mléčné dráhy směrem k jihu. V souhvězdí
Labutě najdeme několik jasných hvězd s názvy Deneb, Sadir, Giemah, Albireo. Nejjasnější z nich je Deneb,
hvězdný veleobr bílé barvy s jasností 1,25 mag a vzdáleností 3 230 ly. Hvězda Deneb tvoří spolu s jasnou
hvězdou Vegou v souhvězdí Lyry (leží západně) a s Altairem v souhvězdí Orla (leží jižně) tzv. letní trojúhelník (asterismus), který usnadňuje orientaci na letní obloze. V blízkosti hvězdy Gienah leží Řasová mlhovina
jako zbytek supernovy. Ta vzplanula před 50 000 lety. Mlhovina je označena jako Smyčka v Labuti. V tomto souhvězdí se nalézá přes 400 proměnných hvězd a víc než tisíc dvojhvězd. K nejhezčím patří dvojhvězda Albireo (česky zobák). Dvojhvězda má dvě složky žluté a bílé barvy. K rozlišení stačí dobrý triedr. Na
východ od hvězdy Deneb najdeme dvě zajímavé mlhoviny Severní Amerika a Pelikán. Souhvězdí Labutě
leží celé v Mléčné dráze. Právě v srpnu je nejlepší doba k pozorování Mléčné dráhy, jejíž pás sahá od jihu
přes zenit až k severu.
Při pozorování Labutě je dobré si připomenout starověkou báji, která vypravuje, jak se mocný vládce
Olympu Zeus proměnil v labuť, když se chtěl podívat mezi lidi. V podobě labutě navštívil i krásnou spartskou královnu Ledu, do které se zamiloval. Aby se k ní mohl přiblížit, nechal se pronásledovat obrovským
orlem (viz souhvězdí Orla). Leda nejvyššího boha před orlem zachránila. Po jeho návštěvě se stala matkou
blíženců Kastora a Polluxe (viz souhvězdí Blíženců) a také krásné Heleny, pro kterou vypukla trojská válka.
Srpnové Slunce svými paprsky zajišťuje pokračování letního období, i když se nezadržitelně posouvá
ke světovému rovníku. Dne 1. 8. Slunce vyjde v 5:29 h a zapadne ve 20:43 h. 31. 8. je východ Slunce
v 6:13 h a západ v 19:47 h SELČ. Během srpna se den značně zkrátí, a to o 1 h 40 min. Sluneční azimut
klesne ze 120° na 104° (o 16°). Dne 23. 8. ve 12:02 h SELČ Slunce vstoupí do znamení Panny. Údaje
o východu a západu Slunce platí pro obzor 50° rovnoběžky.
Naše pozornost se zaměří na Měsíc, především na jeho fáze. Dne 1. 8. v 5:00 h nastane nov, 7. 8. ve
20:00 h je první čtvrt, 15. 8. ve 14:00 h nastane úplněk, 23. 8. v 17:00 h uvidíme poslední čtvrt a nakonec
30. 8. ve 13:00 h bude Měsíc zase v novu. Dne 2. 8. v 9:00 h bude Měsíc v přízemí (359 408 km), 17. 8. ve
13:00 h nastane měsíční odzemí (406 231 km). Další měsíční přízemí zaznamenáme 30. 8. v 18:00 h.
Časové údaje jsou uvedeny v SELČ.
Jak bude možné pozorovat planety? Merkur v polovině srpna ráno nad severovýchodem. Nelze pozorovat Venuši a Mars. Jupiter (v Hadonoši) výrazně září na obloze nad jižním obzorem v první polovině
noci. Saturn (ve Střelci) je viditelný po většinu noci kromě rána. Téměř po celou noc najdeme v souhvězdí
Berana planetu Uran. Po celou noc je možné vidět ve Vodnáři planetu Neptun.
Z dalších úkazů na obloze stojí za zmínku pozorování konjunkcí Měsíce s Jupiterem 10. 8. ve 2:00 h a se Saturnem dne 12. 8.
ve 12:00 h. Významným astronomickým úkazem bude maximum
meteorického roje Perseid dne 13. 8. v 10:00 h.
Pro všechny astronomy je letošní rok velmi významný, protože
se připomíná 100. výročí vzniku Mezinárodní astronomické unie
a zároveň v časové shodě česká astronomie oslavuje 100. výročí
narození našeho předního zasloužilého astronoma doc. Luboše
Perka, DrSc. Jeho jméno nese náš největší dvoumetrový teleskop
na observatoři v Ondřejově. O jeho existenci v naší republice
a o jeho umístění v Ondřejově se doc. Perek velmi zasloužil.
Souhvězdí Labutě
Dr. Jaroslav Chloupek

Dožínková slavnost
na Blanensku
Okresní agrární komora Blansko,
Zemědělský svaz Blansko
a Agrocentrum OHRADA Vísky

Sbor dobrovolných hasičů Letovice pořádá
V sobotu 10. 8. 2019 ve 20.00 hodin
v areálu zbrojnice

TANEČNÍ ZÁBAVU
Hraje hudba I.U.CH.
Bohaté občerstvení zajištěno
Vstupné 50 Kč
•
V sobotu 24. 8. 2019 ve 14.00 hodin

HASIČSKOU SOUTĚŽ MUŽŮ
pořádají
v neděli 1. září 2019
v agroturistickém centru OHRADA
ve Vískách u Letovic již
14. dožínkovou slavnost.
Zahájení dožínkové slavnosti předáním
dožínkových věnců ve 14.00 hodin,
areál je otevřený již od 13.00 hodin
Hlavní program:
· folklorní soubor VELEN z Boskovic
· FALCONIA ukázky sokolnictví na koni
· SILÁK FRANTA silácká produkce
· skupina mažoretek z Letovic VO CO GOU
· Holóbkova mozeka
Doprovodný program:
· divadlo KEJKLE: skákací hrad,
malování na obličej, balónkový klaun,
bublinová show
· výstava drobných domácích zvířat
· jízda na koních
· zemědělská soutěž pro děti
· výstava historických motocyklů
· stánkový prodej regionálních produktů
· prohlídky místního pivovaru
· bohatá nabídka cen sponzorů v hlavním
slosování i k okamžité výhře
· široká nabídka potravinářských specialit
a nápojů, čepování piva z místního pivovaru
Programem provází Jiří Holub,
kapelník Holóbkovy mozeky.
Akce se koná pod záštitou
ministra zemědělství Miroslava Tomana.
Vstup zdarma.
Srdečně zvou pořadatelé

nad 35 let o putovní pohár SDH Letovice
a soutěž mužů a žen o putovní pohár 4 sborů.
Soutěž se skládá z požárního útoku
a pivní štafety. Ukončení sportovní části
v 16.00 hodin. K dobré náladě bude hrát
reprodukovaná hudba.
Vstup zdarma.
Přijďte se pobavit do areálu hasičské zbrojnice.
Na obě akce vás zvou hasiči Letovice

Nové sdružení zdravotně postižených
Letovice z. s.
připravuje pro své členy

na čtvrtek 12. září 2019 zájezd pro zdraví

HANÁCKÉ ZAJÍMAVOSTI
Program zájezdu:
- HRAD BOUZOV
- HANÁCKÝ SKANZEN PŘÍKAZY
- ZÁMEK NÁMĚŠŤ NA HANÉ
Přihlášky a bližší informace od pondělí
19. srpna 2019 u B. Soukupové
na tel.: 516 481 218 od 8.00 hodin
www.novesdruzenizp.cz

Oddíl jachtingu TJ SOKOL LETOVICE, z. s.
zve všechny příznivce vodních sportů
a dobré zábavy na

18. ročník Srandaregaty,
který se uskuteční
v sobotu 10. a v neděli 11. srpna 2019
od 10.00 hodin
v areálu jachtingu na přehradě Křetínka.
Výbor oddílu jachtingu

ČESKOBRATRSKÁ
CÍRKEV EVANGELICKÁ
FARNÍ SBOR VE VANOVICÍCH

Vás srdečně zve na sborový den

11. srpna 2019 oslavíme 175 let
od posvěcení chrámu Páně ve Vanovicích
Na co se můžete těšit:
9.30 – bohoslužba s Večeří Páně (kostel)
12.00 - společný oběd (fara)
14.00 – přednáška a fotografie o pěší pouti z Moravy do Itálie,
přednáší Josef Slezák – ŘK farář z Jevíčka (fara)
16.00 – koncert Tomáše Jeřábka a jeho hostů (kostel)
Vstupné dobrovolné

AFK Letovice
Jedna sezóna nám právě skončila a už nám začíná nová. Letní přestávka je velmi krátká
a letos pro náš tým obzvlášť. Od nové sezóny nás čeká mnoho změn a tou největší je spojení mládeže s FC Boskovice. O tomto projektu jsme již informovali, ovšem právě letní
přestávka se stala klíčovou pro veškerou administrativu a organizaci v obou klubech. Bylo
třeba vyřešit mnoho problémů od společné smlouvy, přes dopravu až po odpovídající počty tréninkových pomůcek. Vše se povedlo, a proto vás mohu pozvat hned na první utkání v sobotu 24. 8. 2019 od
10.00 hodin s FC Slovácko na našem stadionu. V Letovicích budou hrát týmy U12 a U13, v Boskovicích
U14 a U15. Soupeři všech týmů budou velmi atraktivní jak pro hráče, tak snad i pro fanoušky.
Připravujeme billboard s termíny všech zápasů jako pozvánku na tuto, nebojím se říci průlomovou,
událost v letovické kopané.
Nezahálí ani týmy mužů. I v nadcházející sezóně nás a naše město budou reprezentovat dva týmy
dospělých. Mužstvo „A“ pod vedením nového trenéra Jiřího Šedivého odehraje první domácí utkání
v sobotu 17. 8. 2019 od 17.00 s Jedovnicemi. Mužstvo „B“ pod vedením Viktora Daňka se představí
fanouškům o den později, a to v neděli 18. 8. 2019 od 17.00 hodin. Hrací dny budou jednou z největších změn. V sobotu bude nastupovat tým „A“ a v neděli budou na domácí trávník nastupovat muži „B“.
K prezentaci letovické kopané a rozpisu utkání nám bude sloužit „kostka“ na Masarykově náměstí
v Letovicích, která bude k vidění od srpna.
V rámci letní přestávky jsme, krom zmíněného, uspořádali tradiční pouť. Děkujeme všem návštěvníkům pouti a pevně věříme, že se v nových prostorech cítili pohodlně a vše proběhlo dle jejich představ.
Ještě jedno poděkovaní patří zástupcům Jupí Svět, kteří ve spolupráci s naším klubem připravili
pro ty nejmenší návštěvníky a jejich maminky klidovou zónu dětského hřiště v našem areálu.
Závěrem bych rád popřál všem našim týmům mnoho vyhraných zápasů v nové sezóně, hráčům
odhodlání, bojovnost, chuť pro vítězství a především mnoho zdraví. Trenérům přeji, ať se daří najít
správná rozhodnutí a především pevné nervy. A konečně našim fanouškům přeji, ať se jim zápasy líbí
a především, ať mezi nás chodí rádi.
Těšíme se na vás v nové sezóně 2019/2020.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

Florbal nespí ani v létě
Prázdniny se přehouply do druhé poloviny a my se opět hlásíme o slovo. Do nové sezóny zasáhnou
týmy přípravky, elévů, mladších a starších žáků. Účastnit se budeme pravidelných zápasů pod hlavičkou Českého florbalu.
Letní příprava začíná 1. srpna 2019 a probíhá na oválu u základní školy. Hrajeme zde míčové hry,
běháme, skáčeme, cvičíme a společně se bavíme. S námi se rozhodně nudit nebudete. Dorazit za námi můžete pravidelně každé úterý a čtvrtek od 16.00 do 17.30 hodin. Od září se tréninky přesunou do
sportovní haly. Rádi přivítáme všechny holky a kluky věkem žáka základní školy.
Můžete nás kontaktovat na e-mailu info@florballetovice.cz nebo na telefonním čísle 722 201 088.
Těší se na Vás kolektiv mladých trenérů.
Florbal Letovice

Fan-club „BOP Křetínka“
provoz na
MINIGOLFOVÉM HŘIŠTI
v Letovicích:
SRPEN
PONDĚLÍ – NEDĚLE:
10.00 – 20.00 hodin

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

31. srpna 2019
Místo konání: areál koupaliště Letovice
(v případě nepříznivého počasí – sportovní hala Letovice)

9.30 až 10.30 hodin – prezence, vážení
11.00 hodin – zahájení soutěže
13.30 hodin – ukončení soutěže
14.00 hodin – vyhlášení výsledků na akci Ahoj, léto!

Srdečně zveme všechny silné muže i ženy z blízkého i vzdáleného okolí
k vyzkoušení své síly v netradiční silové disciplíně
– mrtvém tahu se speciální osou – Trap Bar
Kategorie muži / ženy – všichni bez rozdílu věku
1. relativní výkon = pořadí určuje maximální zvednutá váha minus váha tělesná
2. absolutní výkon = vítěze určí nejvyšší zvednutá váha
Všichni soutěžící obdrží diplom, nejlepší závodníci pak medaile,
poháry a věcné ceny od sponzorů.
Přihlášky možno zasílat od 15. 6. 2019 na e-mail: trapbar.letovice@seznam.cz
Uzávěrka přihlášek je 21. 8. 2019.
Na setkání se všemi příznivci silových sportů se těší členové klubu
Slavs power pod vedením Michala a Vlastimila Šafaříkových,
mistrů světa v silovém trojboji.

Křetínka CUP 2019 – 9. ročník
„Největší dragon párty na Křetínce“
„Vše na jednom místě“
Termín: 16. – 17. 8. 2019
Místo: Vodní nádrž Křetínka, parkoviště u Vranové
Pořadatel: Obec Lazinov, Torrsen Sports s.r.o.

Časový harmonogram závodu
Pátek 16. 8. 2019
14.00 – 19.00 hodin / tréninkové jízdy (po 30 minutách) pro přihlášené týmy v místě závodu
19.00 – 24.00 hodin / koncert rockové zpěvačky Gabriely V. G. s kapelou,
DJ LÁLA, zpěvačka KÁJA z LAZZIWOODU
Foto: Vlastimil Šafařík
Občerstvení v místě závodu!

Sobota 17. 8. 2019
8.00 – 8.30 hodin / porada kapitánů
8.40 – 16.30 hodin / závod na 200 m – rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále
16.50 – 18.30 hodin / závod na 1000 m
18.00 – 18.15 hodin / slosování tomboly
19.00 – 20.00 hodin / defilé vítězů, předání cen – v místě závodu!
20.00 – 20.15 hodin / předání cen tomboly – v místě závodu!
20.15 – 02.00 hodin / ohňostroj, taneční zábava – hraje skupina KREYN
Občerstvení v místě závodu.
Během dne připraveny atrakce pro děti.

Závod se koná pod záštitou Jihomoravského kraje a České asociace dračích lodí

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
3. 8.

MUDr. Hosová

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

4. 8.

MUDr. Hošáková

Adamov, U Kostela 4

516 446 428

10. 8.

MUDr. Houdková

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

11. 8.

MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

17. 8.

MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

18. 8.

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 454 338

24. 8.

MUDr. Grenarová Marie

Poliklinika Blansko, Sadová 33

724 081 182

25. 8.

MUDr. Kopáčková

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

31. 8.

MUDr. Beranová

Blansko, Gellhornova 9

735 056 656

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

Služby lékařů
2. 8. MUDr. Šafránek

Nepřítomnost

9. 8. MUDr. Přichystalová

MUDr. Hniličková
22. 7. – 2. 8.

16. 8. MUDr. Hniličková
23. 8. MUDr. Striová
30. 8. MUDr. Šafránek

Zastupuje
MUDr. Janováčová
(Boskovice)

MUDr. Kratochvílová
29. 7. – 16. 8.
MUDr. Šafránek,
MUDr. Striová
MUDr. Striová
12. – 16. 8.
MUDr. Šafránek

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

Petr Švancara

KAREL ŠTESL

svatební fotografie, fotoslužby

Kochov 1, LETOVICE

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

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

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

Byt v Letovicích
koupím hotově
tel.: 777 061 357

tel.: 723 290 761

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

UPOZORNĚNÍ
V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné
nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) sdělujeme a upozorňujeme, že respondent/přispívatel
odesláním příspěvku ke zveřejnění v Letovickém zpravodaji potvrzuje, že pokud jeho příspěvek obsahuje osobní údaje, jejich zpracování a zveřejnění je z jeho strany podloženo řádným zákonným titulem (např. Souhlasem
se zveřejněním fotografie). Za zákonnost zveřejnění plně odpovídá respondent/přispívatel.
Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice,
příspěvková organizace. IČO: 43420982, adresa redakce: MKS Letovice, Nová 71/1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437,
e-mail: info@mks-letovice.cz. Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Pléha. Redakční rada ve složení: Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková,
Mgr. Renata Kostlánová, Daniela Ottová, Ing. Jaroslava Konůpková, Kateřina Pražáková, Karel Synek, Petr Švancara, Ing. Marek Chládek.
Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice 25. 7. 2019 č. 8/2019. Cena 10,– Kč. Uveřejněné názory nemusí
být shodné s názory redakce a vydavatele. Za obsah odpovídá vydavatel, za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci vydavatel
neodpovídá. Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje č. 9/2019 bude 12. 8. 2019. Fotografie: archiv redakce.
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