září 2016

Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem
přejeme novomanželům, kteří v měsíci červenci uzavřeli sňatek:
Jakub Kokoška, Rokycany – Monika Dufková, Uhřice
Vlastimil Pražák, Babolky – Kateřina Bartášková, Velký Týnec
Jan Plchút, Křtiny – Romana Dvořáková, Křetín
Petr Opluštil, Černá Hora – Kateřina Kvítková, Černá Hora
Pavel Pásek, Moravská Chrastová – Marie Slezáčková, Moravská Chrastová
Martin Polický, Blansko – Ivana Sajbrtová, Brno

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci červenci oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Ladislav Topolář
Otto Stránský
Alois Bednář
Marie Volšanová
Božena Přikrylová
Eliška Palánová
Magdalena Havránková
Miroslav Poláček
Marie Prudilová
Josef Novák
Marie Bělehrádková
Ladislav Toul
Marie Koníčková
Božena Striová

Vítězslav Hájek
Jan Mejstřík
Zdenka Kavanová
Libuše Portlová
Milan Vrána
Bohumila Šedová
Karel Klíma
Františka Prchalová
Miroslav Dražil
Josef Kopáček
Marie Sedláková
Božena Hejlová
Jaroslava Vlková
Bohuslava Soudková

Dáša Korcová
Anna Čížková
František Doskočil
Miloslav Dokoupil
Růžena Richterová
Miloslav Krejsa
Margita Strážnická
Zdenka Václavková
Marie Culíková
Milan Jagoš
Marie Vránová
Olga Burkoňová
Ludmila Procházková

V měsíci červenci oslavil významné životní jubileum – 90 let – pan Milan Jagoš, Letovice, ul. 9. května.
K tomuto vzácnému jubileu mu osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal – starosta města, pan Bohuslav Kuda – zastupitel a Ing. Ludmila Veverková – vedoucí SO.
Srdečně blahopřejeme.
Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Sílová Zdeňka, 9. května, ve věku 75 let
Brožková Julie, J. Haška, ve věku 95 let
Michenková Ludmila, Česká, ve věku 96 let
Hellerová Marie, J. Haška, ve věku 95 let
Čest jejich památce!

Poděkování
Děkuji MUDr. Drahoslavě Královcové a celému kolektivu lékařů, sester a celému personálu za péči
po dobu mé hospitalizace na oddělení C v nemocnici Milosrdných bratří Letovice.
František Khor spolu s partnerkou Hanou Veselou
Družstevní 4, Letovice

OKÉNKO STAROSTY
Ani jsme se nenadáli a většinou ani neohřáli a máme tu konec léta se
začátkem školního roku. Většina z nás má již po dovolených, děti se jistě těší
na nové kamarády a učitele ve školkách a školách. Proto, jako již tradičně, vyzývám všechny řidiče k ohleduplnosti vůči dětem nejen v blízkosti škol, ale
celkově. Většině z nich se ještě budou v hlavách promítat prázdninová dobrodružství a mnohdy si ani neuvědomí, že se pohybují u silnice.
Probíhající práce po městě jistě omezí pohodlí občanů z dotčených lokalit,
zejména v ulici Halasova. Předem bych se chtěl všem omluvit za omezení,
která jim opravami způsobíme. Výsledky všech prací pak jistě napraví všechna příkoří.
V měsíci září proběhne ve městě i mnoho významných akcí. 9. září se uskuteční na zámku beseda
s peruánskou velvyslankyní, jste všichni zváni. V termínu 22. – 24. 9. bude naše město hostit velké mezinárodní setkání „Vše o Evropě“. Chtěl bych Vás na všechny akce srdečně pozvat. Přesný program
bude zveřejněn na pozvánkách, letácích a webových stránkách města a MKS. Věřím, že vzhledem k připravovanému programu budou uspokojeny všechny věkové kategorie a společně s našimi hosty a Vámi
občany strávíme krásný víkend.
Ještě si ale dovolím jednu poznámku. Snažíme se po městě i v parku zvelebovat okolí, stavíme nová
hřiště. To nové v parku bylo otevřeno na počátku prázdnin, je hojně navštěvováno, ohlasy jsou velmi
dobré. Jen je velká škoda, že se mezi námi najdou i někteří jedinci, kteří naše společné dílo ničí. Popsané a posprejované herní prvky, zdi, zničené odpadkové koše a lavičky, poškozená zeleň a mnoho
dalších vandalských projevů není dobrou vizitkou našich občanů. Většinou je pachatel i za pomoci fotopastí odhalen a potrestán, ale je velká škoda, že nám zákon neumožňuje jména a fotky přímo z místa „účinkování“ těchto vandalů zveřejnit.
Závěrem přeji všem příjemný konec léta, hezké počasí v září a všem zainteresovaným radostný
vstup do nového školního roku.
Vladimír Stejskal, starosta města

Starosta svolává
na úterý 20. září 2016 v 16.00 hodin,
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích,
11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
Vyhlášení výsledků soutěže „Rozkvetlé Letovice“
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 30. června do 20. září 2016
Dispozice s majetkem města
Hospodaření města za 1. pololetí roku 2016
Vyhlášky města Letovice
Různé
Diskuse
Závěr
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 9. 8. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola úkolů
Vystoupení vedoucích odborů
Dispozice s majetkem města
Hospodaření města za I – VI / 2016
Informace o správě bytového a nebytového fondu města
Program zasedání zastupitelstva města dne 20. 9. 2016
Vše o Evropě
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

Začátek září je každoročně významným datem pro všechny děti, které zahajují povinnou školní docházku, ale i pro ty, kteří se po prázdninách do školy znovu vracejí.
Cesta do školy s sebou přináší i některá úskalí, na která je při této příležitosti třeba
upozornit.
Jedním z nich je pohyb dítěte v dopravním prostředí. Před začátkem školního roku
je vhodné, aby si rodiče s dítětem prošli celou trasu do školy, upozornili na nebezpečí
vyplývající z jeho pohybu v dopravním prostředí a vysvětlili dítěti zásady bezpečného přecházení:
- najít bezpečné místo k přecházení (tj., tam, kde má dostatečný rozhled a je tam vyznačený přechod
pro chodce)
- vždy se zastavit, rozhlédnout na obě strany, rychle, ale nikoli zbrkle přejít
- nikdy nepřecházet mezi zaparkovanými vozidly
Důležitým prvkem pro bezpečnost dětí je také jejich viditelnost. Na cestu do školy a ze školy by
mělo být oblečeno v pestrém oblečení, případně je vhodné používat retroreflexivní nebo fluorescenční prvky na oblečení nebo školních brašnách. Pokud děti jezdí do školy veřejnou dopravou, musí
jim být vysvětleny zásady bezpečného chování v dopravních prostředcích – nutnost se za jízdy držet,
nepřecházet vozovku před nebo za autobusem stojícím v zastávce – vždy vyčkat jeho odjezdu tak, aby
při přechodu neměly zakrytý výhled.
Řidiči by měli u škol a v dalších rizikových místech snížit rychlost jízdy a předvídat pohyb dětí (přechod ul. Tyršova, Bártova, A. Krejčího, v řadách zaparkovaných vozidel, u zastávek autobusů apod.)
Musíme upozornit na nově vzniklé situace:
- ul. J. Haška by měla být uzavřena v prostoru z ul. Komenského po ul. Bezručova a to do 16. 9. 2016.
- na ul. Tyršova bude do budovy knihovny přemístěna Mateřská škola z Třebětína, a to nejdéle do
16. 11. 2016. Zde musí občané počítat ještě s větším pohybem osob a změnou dopravního značení.
Strážníci MP Letovice

Ministři z Letovic Gustav Kálnoky a Ing. Jan Dvořáček
Při příležitosti 80. výročí od povýšení Letovic na město bych chtěl připomenout další
dvě významné letovické osobnosti – ministra zahraničí Rakouska-Uherska hraběte Gustava Sigmunda Kálnokyho a ministra průmyslu, obchodu a živností československé vlády v období první republiky Ing. Jana Dvořáčka.
Gustav Sigmund hrabě Kálnoky von Köröspatak se narodil 29. prosince 1832 v Letovicích. Pocházel z moravské větve rodiny sedmihradské šlechty Kálnokyů, která sídlila na panství v Letovicích a kde také malý
Gustav se svými sourozenci Alexandrem, Hugem a Kristinkou prožil dětská léta. Měli
vynikající vychovatele Jana Erazima Wocela (později prvního profesora českých starožitností na pražské univerzitě vysokého učení pražského) a dnes zcela zapomenutého
Františka Emanuela Velce (proslavil se na barikádách v bojích za svobodu v roce 1848),
kteří později zámek opustili, protože se jim neklidný tamější život nelíbil, zejména jim
byla proti mysli spartánsky tvrdá výchova otce dětí, hraběte Gustava Kálnokyho. Na
zámku neplatilo všeobecně používané přirovnání „Máš se jak hraběcí děcko“, opak
byl pravdou. Gustav se po studiích věnoval vojenské kariéře a v roce 1854 vstoupil do
diplomatických služeb. Nejprve působil na rakouském vyslanectví v Mnichově, potom
v Berlíně, Londýně, Římě, Kodani, v roce 1880 se stal vyslancem u ruského dvora a roku 1879 obdržel hodnost generála. Za vlády císaře Františka Josefa I. byl jmenován 20. listopadu 1881 ministrem zahraničí Rakouska-Uherska a tuto funkci vykonával do 15. května 1895. Z titulu své funkce byl i formálním ministerským předsedou Rakouska-Uherska. Dne 24. března 1897 byl jmenován doživotním členem Panské sněmovny (jmenovaná horní komora Říšské rady Rakouska-Uherska). Po ukončení politické kariéry odešel do
Foto: 13.
Občanská
záložna
v roce
1903
Letovic, kde zemřel
února 1898
ve věku
65 let.
Spolu s dalšími členy rodu je pochován v klášterní kryptě
pod kostelem sv. Václava.
Ing. Jan Dvořáček se narodil 12. listopadu 1887 v Letovicích v rodině Jana Dvořáčka, továrního dělníka
v Letovicích, a Karolíny, dcery obuvníka Františka Staňka z Letovic. Měl tři sourozence – Josefa (profesora na
Masarykově univerzitě v Brně), Jaroslava (zámečníka v Letovicích) a Marii, provdanou
Štrajtovou. Jejich domovem byl dům č. 181/14 na ulici České. Jan Dvořáček chodil do
obecné školy v Letovicích, absolvoval zemskou vyšší reálku v Jevíčku a vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Po vzniku Československa vstoupil do služeb ministerstva obchodu. To ho přidělilo Kontrolnímu a kompenzačnímu úřadu pro mezinárodní obchod, kde se vypracoval až na přednostu, poté se stal přednostou národně
hospodářské sekce ministerstva zahraničních věcí, kde obdržel v roce 1922 titul zmocněného ministra. Až do roku 1925 byl vůdcem československé obchodní politiky – vybudoval rozsáhlý systém obchodních smluv na zásadě nejvyšších výhod. V parlamentních volbách v roce 1925 byl zvolen poslancem Národního shromáždění ČSR za Národně-demokratickou
stranu a stal se ministrem průmyslu, obchodu a živností ve Švehlově vládě, jmenované prezidentem republiky T. G. Masarykem. Národně-demokratická strana byla prvorepubliková konzervativně-nacionální strana,
jejíž členové plně podporovali vznik Československé republiky v orientaci na USA. Významnými osobnostmi
strany byli JUDr. Karel Kramář, JUDr. Alois Rašín, JUDr. Adolf Stránský, prof. JUDr. Karel Engliš a Ing. Jan Dvořáček. V letech 1926 –1938 byl ředitelem a v letech 1938 –1945 vrchním ředitelem Živnostenské banky
v Praze. Nástup do vedení Živnobanky byl příčinou pro rezignaci na poslanecký mandát. Ing. Jan Dvořáček
se také věnoval rozsáhlé publikační činnosti. Zemřel 22. července 1956 (ve věku 68 let) ve vlaku na cestě
z Moskvy do Kyjeva. Urna s jeho popelem je uložena v Praze.
Jak vidět, letošní výročí vzniku města Letovice oživilo vzpomínky na dvě významné osobnosti, které získaly zásluhy o náš stát v oblasti diplomacie. A v osobě Jana Dvořáčka mají Letovice i významného finančního
a ekonomického odborníka celorepublikového významu.
Text: Karel Synek, foto: upravil Petr Švancara

Probíhající a připravované stavební akce ve městě Letovice
s dopravním omezením
Komunikační úpravy v lokalitě ul. Komenského, J. Haška a Zámecká
Zhotovitel: Ekoterm CZ, s.r.o., Pražská 870, 679 61 Letovice
Termín realizace: 8. 8. 2016 – 30. 10. 2016
Dopravní omezení:
- úplná uzavírka v ul. J. Haška: 8. 8. 2016 – 30. 9. 2016
- částečná uzavírka v ul. Komenského: 8. 8. 2016 – 30. 10. 2016
Vodovod a kanalizace v ul. Halasova
Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
Termín realizace: 17. 8. 2016 – 22. 12. 2016
Dopravní omezení:
- úplná uzavírka silnice III/3657 (včetně železničního přejezdu): 17. 8. 2016 – 26. 8. 2016
- částečná uzavírka silnice III/3657: 27. 8. 2016 – 22. 12. 2016
Oprava místní komunikace v ul. Na Kopečku
Zhotovitel: COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Termín realizace: 22. 8. 2016 – 30. 10. 2016
Dopravní omezení:
- úplná uzavírka místní komunikace v ul. Na Kopečku: 22. 8. 2016 – 30. 10. 2016
Oprava chodníků v ul. Pražská
(úsek k Penny Marketu z ul. Českobratrská a ul. V Zahradách, levá strana směr Svitavy)
Zhotovitel: HOLAS CZ s.r.o., Lazinov 97, 679 62 Křetín
Termín realizace: 22. 8. 2016 – 30. 9. 2016
Dopravní omezení:
- úplná uzavírka dotčené části chodníku v ul. Pražská: 22. 8. 2016 – 30. 9. 2016
- obchůzná trasa bude vyznačena a vedena po chodníku po druhé straně ul. Pražská
Přístup k nemovitostem a vjezd vozidlům Integrovaného záchranného systému je garantovaný ze zákona.
Aktuální informace
O aktuálních informacích budou občané informováni především prostřednictvím webu města, městského rozhlasu a dále i formou zveřejňování informací na informační ceduli v prostoru staveniště.
Technický odbor MěÚ Letovice
Městská rada KSČM v Letovicích
zve co nejsrdečněji všechny občany města a okolí

na předvolební shromáždění
s kandidáty za KSČM do letošních voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu PČR.

Naši kandidáti představí volební program KSČM.
Setkání se uskuteční

v pátek dne 30. září 2016 v 15 hodin
v parčíku na Masarykově náměstí v Letovicích a před kavárnou pana Kalibána.
Těšíme se na Vaši účast!

Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky,
které se budou konat
ve dnech 7. a 8. října 2016, případně druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky
dne 14. a 15. října 2016

Starosta města LETOVICE oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 8. října 2016 od 8:00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 14. října 2016
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V Letovicích se budou konat volby do Senátu Parlamentu ČR – volební obvod č. 49.
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva JmK a Senátu Parlamentu ČR jsou:
ve volebním okrsku č. 1 – místnost v základní umělecké škole, Masarykovo nám. č. 29,
pro voliče bydlící v ulicích:
Masarykovo náměstí, Tyršova, Halasova, Podlesí, Lesná, U Královce, Na Lavičkách, Nádražní, Na Požáru,
Na Kopečku, Česká, Přehrada, Rybníky, Českobratrská, V Zahradách, Pražská od č. or. sudá 2 – 32, 36, 38, 40,
42, 44; lichá 25, 25a, 27, Letovice: č.p. 1041, Lhota
Letovice: E6, E10, E35, E51, E81, E90, E101 – E103, E105 – E110, E112 – E115, E120, E122, E125 – E128,
E132, E134, E135, E142, E144, E147, E152, E154
ve volebním okrsku č. 2 – místnost v kulturním domě, Nová ul. č. 1,
pro voliče bydlící v ulicích:
U Hájku, Alšova, Smetanova, Boční, Střední, B. Martinů, Na Vyhlídce, Krátká, Bártova, Nová, Sadová, Pod
Kostelem, Pod Klášterem, Čapkova, Nové Město, Na Plese, Ve Žlíbku, Letovice: E143
ve volebním okrsku č. 3 – místnost v základní škole, Komenského ul. č. 5,
pro voliče bydlící v ulicích:
Komenského, Družstevní, Albína Krejčího, Průchodní, Zámek,
ve volebním okrsku č. 4 – místnost v domě s pečovatelskou službou, ul. J. Haška č. 12,
pro voliče bydlící v ulicích:
Zámecká, Bezručova, Brahmsova, Nerudova, Mánesova, J. Haška, Jiráskova, V Chaloupkách, Na Stráni, V Potůčkách, Brněnská, U Zastávky, Na Kroupce
Letovice: E2, E34, E52, E59, E60, E111, E116 – E119, E121, E136, E138 – E141, E146, E148, E149, E153
ve volebním okrsku č. 5 – místnost č. 16 v 1. patře v budově firmy Ledeko a.s. na ul. Pražská 970/76
pro voliče bydlící v ulicích: POZOR ZMĚNA!!!
Havírenská, Havírna, 9. května, V Domkách, Třebětínská, Na Čtvrtkách, Třebětínské nám., U Cihelny, Okružní, Purkyňova, U Koupaliště, Rekreační, Jevíčská, Příční, Polní, Pražská od č. or. sudá 48, 50 – 94, 100, 104,
108, 110; lichá 31 – 87, 89, 89b, 91, 91a, č.p. 870, P. Františka Krchňáka, Na Hliníkách, Třebětín č.p. 276
Letovice: E1, E13 – E16, E56, E130, E137
Třebětín: E5, E7, E14, E19, E24, E63, E103
ve volebním okrsku č. 6 – Dolní Smržov
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Dolního Smržova,
ve volebním okrsku č. 7 – Chlum
místnost v budově osadního výboru Chlum, pro voliče z Babolek a Chlumu,
ve volebním okrsku č. 8 – Jasinov
místnost v kulturním domě, pro voliče z Jasinova,
ve volebním okrsku č. 9 – Kladoruby
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Kladorub, Letovice: E82, E83, E89, E123, E145, E150
ve volebním okrsku č. 10 – Kochov
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Kochova,

ve volebním okrsku č. 11 – Meziříčko
místnost v kulturním domě, pro voliče z Meziříčka,
ve volebním okrsku č. 12 – Novičí
místnost v kulturním domě, pro voliče z Novičí,
ve volebním okrsku č. 13 – Podolí
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Podolí,
ve volebním okrsku č. 14 – Slatinka
místnost v budově osadního výboru, pro voliče ze Slatinky + ulice Údolní, Borová, Třebětín č. p. 41, 42, 43,
ve volebním okrsku č. 15 – Zábludov
místnost v budově osadního výboru, pro voliče ze Zábludova a Kněževíska,
ve volebním okrsku č. 16 – Zboněk
místnost v budově osadního výboru, pro voliče ze Zboňka a Klevetova.
3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem, pokud tak neučiní, nebude mu hlasování umožněno.
4. Hlasovací lístky budou voličům distribuovány do úterý 4. října 2016.
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací
lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební
místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
5. Hlasování na voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat
obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz se vydává pouze
voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny (tj. do Zastupitelstva Jihomoravského kraje) a ve volebním obvodu pro volby do Senátu Parlamentu ČR č. 49 – Blansko
(celý okres Blansko, severní část okresu Brno – venkov, ohraničená na západě obcemi Běleč, Ochoz u Tišnova, Lomnice, na jihu obcemi Štěpánovice, Lomnička, Železné, Drásov, Čebín, Moravské Knínice, Vranov).
Volič může požádat o vydání voličského průkazu:
a) žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče
b) žádostí v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče
c) žádostí v elektronické podobě zaslanou prostřednictvím datové schránky
V těchto případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. do 30. září 2016.
d) osobně – v tomto případě lze o vydání voličského průkazu požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 5. října 2016 do 16.00 hodin.
Voličský průkaz bude vydán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. od 22. 9. 2016 osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče. Voličský průkaz je možné voliči také zaslat.
O vydání voličského průkazu bude učiněn záznam v seznamu voličů města Letovice.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Dostaví-li se takovýto volič do volební
místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Podrobné informace k volbám: www.mvcr.cz
Vladimír Stejskal, starosta města

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
(16. – 22. 9. 2016) v Letovicích
V letošním roce proběhne kampaň „EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY“ (16. – 22. září) na téma
„Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika “
Kampaň Evropského týdne mobility je ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu. Od roku 2002 se
Evropský týden mobility snaží ovlivnit mobilitu a městskou dopravu, stejně jako zlepšit zdraví a kvalitu života občanů. Kampaň dává občanům možnost poznat, jaká je role městských ulic ve skutečnosti a
prozkoumat konkrétní řešení městských problémů, jako je znečišťování ovzduší. Místní úřady jsou
povzbuzovány k tomu, aby Evropský týden mobility využily mimo jiné k testování nových opatření
v oblasti dopravy a získaly tak zpětnou vazbu od občanů. Je to také skvělá příležitost pro místní podnikatele k diskuzi o různých aspektech mobility a kvality ovzduší, o hledání inovativních řešení, jak
omezit využívání automobilů a tím i snížení emisí a také o možnosti testování nových technologií.
Město Letovice se svými partnery připravuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Letovice, po podpisu Charty 2016 řadu akcí, které svým obsahem přispívají k naplnění významu těchto dnů
a vyzývají k aktivnímu přístupu občanů ve spojení s občanskými sdruženími ve městě:
Pátek 16. září
„Drakiáda 2016“
Letokruh Letovice ve spolupráci s Leteckým klubem Letovice a městem Letovice uspořádá pro všechny děti bez rozdílu věku tradiční drakiádu. Akce proběhne v areálu letiště Leteckého klubu Letovice.
Sobota 17. září
„Cyklovýlet“
Město Letovice, Komise Projektu Zdravé město a Místní agendy 21 (dále jen PZM a MA 21) pořádá
cyklistický výlet „Na kole na hradisko“. Sraz účastníků v 9.30 hodin na Masarykově náměstí, před městským úřadem. Trasa Zboněk, Svitávka. Účastníci obdrží odměnu a menší občerstvení.
Neděle 18. září
„Vycházka do okolí Letovic“
Pro příznivce pěší turistiky všech věkových kategorií je připravena pěší túra z Letovic „Po stopách Halase“ do zajímavé přírodní lokality Halasovo Kunštátsko a na Lhotu. Sraz účastníků v 13.00 hodin na
Masarykově náměstí, před městským úřadem.
Pondělí 19. září
„Dopravně bezpečnostní akce s MŠ“
Městská policie ve spolupráci s Komisí PZM a MA21 uspořádá pro všechny 3 mateřské školy dopravně
bezpečnostní akci. Děti budou seznámeny s pravidly chování na komunikacích, při přecházení přechodu pro chodce.
Úterý 20. září
„Cyklistický závod zručnosti“ – v uzavřené části Masarykova náměstí před radnicí proběhne orientační závod.
Akci pořádá Letokruh – středisko volného času Letovice ve spolupráci s městem Letovice.
„Ve městě bez mého auta“ – bude uzavřena část Masarykova náměstí, na tento den je směřována
kampaň vyzývající k omezení vjezdu do centra města, k omezení parkování v centru města, k omezení
jízd služebními vozidly a ke zvolení alespoň v tento den dopravy šetrnější k životnímu prostředí (veřejnou, pěší, cyklodopravu).

Středa 21. září
„Běh zámeckým parkem“
V zámeckém parku se uskuteční tradiční závod pro děti školního a předškolního věku. Pro závodníky
jsou připraveny zajímavé ceny.
Čtvrtek 22. září
„Jezdíme s úsměvem“
Město Letovice ve spolupráci se základní školou a Policií ČR uspořádají dopravně bezpečnostní akci
zaměřenou na kontrolu vozidel projíždějících v ranních hodinách Letovicemi. Pozornost bude zaměřena zejména na dodržování povolené rychlosti v obci, nebo požití alkoholu před jízdou. Řidiči následně obdrží hodnocení a písemné osvědčení s informací o ETM a EDBA.
„Dopravně bezpečnostní seminář“
Pro žáky II. stupně Základní školy Letovice se uskuteční seminář k bezpečnosti silničního provozu.
K myšlence Evropského týdne mobility se připojily ještě další organizace ve městě, které z objektivních důvodů musely svoje aktivity posunout na jiný termín.
Bližší informace o plánovaných akcích budou upřesněny na plakátech a na webových stránkách
www.letovice.net – sekce zdravé město.
Ivana Květenská, koordinátorka, Bohuslav Kuda, předseda komise PZM a MA21

Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj

KULTURNÍ PŘEHLED

MKS LETOVICE
KULTURNÍ DŮM
Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mobil: 774 497 437
e-mail: info@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz
tel. vstupenky: 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 7 dní před konáním akce.

V září jsme pro Vás připravili:
Beseda – Bohuslav Kuda

Letovice, náš domov
Pátek 2. září 2016 v 19.00 hodin
Vstupné dobrovolné
•

Divadlo

Shirley Valentine
Pátek 9. září 2016 v 19.00 hodin
VYPRODÁNO
•

Beseda Český rozhlas Brno

Toulky českou minulostí
Čtvrtek 15. září 2016 v 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné
•

Výstava fotografií – vernisáž

Letovice – město, které mám rád
Pátek 16. září 2016 v 19.00 hodin
•

20. ročník závodu

Běh zámeckým parkem
Středa 21. září 2016 v 15.00 hodin
Prezence od 14.00 hodin
•

„Čaje o páté“
Pátek 30. září 2016 v 17.00 hodin
Večer s tancem a poslechem
Kunštátské dechovky
Vstupné: 50,– Kč

Připravujeme:
Beseda – Bohuslav Kuda

Letovice, náš domov
Středa 5. října 2016 v 18.00 hodin
•

Beseda Český rozhlas Brno

Morava, země neznámá
Úterý 11. října 2016 v 18.00 hodin
•

Zahajovací koncert KPH

Inspirace šansonem
Středa 12. října 2016 v 18.30 hodin
Petr Malásek – klavír / Jana Musilová – zpěv
•

Pohádka

Na kouzelném paloučku
Čtvrtek 13. října 2016 v 10.00 hodin
Účinkuje: Loudadlo Praha
•

Talk show

„Blbiny z ústní dutiny“
Pátek 14. října 2016 v 19.00 hodin
Pepa Štross a Jaroslav Suchánek
•

Koncert

Radůza
Středa 19. října 2016 v 19.00 hodin
•

„Čaje o páté“
Čtvrtek 20. října 2016 v 17.00 hodin
Hudební duo
Josef Sekanina a Andrea Ondroušková
Večer s tancem a poslechem
•

Vernisáž výstavy

Letovice v obrazech
Pátek 21. října 2016 v 18.00 hodin
•

Módní přehlídka
Sobota 22. října 2016 ve 14.00 hodin
•

Divadlo

Romantický víkend
Čtvrtek 27. října 2016 v 19.00 hodin
Petra Špalková a Jan Novotný

KULTURNÍ PŘEHLED

KNIHOVNA

Jižní Morava čte

Oddělení pro dospělé

Městská knihovna Letovice
se zapojuje do projektu.
Městská knihovna Břeclav a Moravská zemská
knihovna v Brně vyhlašují literární soutěž
Jižní Morava čte.
Soutěž je vyhlášena s podporou dotace
Jihomoravského kraje.
Téma: Mýty a legendy mého kraje
Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež
Jihomoravského kraje od 6 do 18 let:
I. kategorie: 6 – 9 let
II. kategorie: 10 – 18 let
Pro zařazení do jednotlivých kategorií je
rozhodující věk dosažený v roce 2016.
Termín pro odevzdání prací: 30. října 2016.
Každý účastník může odevzdat pouze jednu
soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.
Pravidla soutěže i s přihláškou najdete na
webové stránce knihovny

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

•

ŠKOLA ZAČÍNÁ
Výstavka knih na dospělém oddělení knihovny
•

SVĚT MANDAL
Od 6. září 2016 v čítárně knihovny proběhne
prodejní výstava triček a tašek vyrobených
členy městského klubu důchodců. Výtěžek
z prodeje bude použit na charitativní účely.
•

ČERNOBÍLÉ VZPOMÍNÁNÍ
Výstava fotografií Petra Švancary v prostorách
chodby knihovny je k vidění po celé září
v otevírací době
Turistického informačního centra.

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

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ!

www.mks-letovice.cz/knihovna/oddeleni-prodeti, na www.jiznimoravacte.cz,

v knihovně nebo ve škole.

Turistické informační centrum

GALERIE DOMINO

MKS Letovice
Tyršova 2, 679 61 Letovice

Vás srdečně zve
na prodejní výstavu

®

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

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.

Ing. arch. JIŘÍHO HLOUŠKA
olejomalby, pastely, grafika
Výstava se uskuteční u příležitosti
60. narozenin autora
Vernisáž se koná

v pátek 2. září 2016
v 17.30 hodin
Úvodní slovo autor
V kulturním programu zahraje
na akordeon Ing. Jozef Gabarík
Výstava bude otevřena
do neděle 2. října 2016
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin,
So 9.00 – 11.00 hodin,
Ne 14.00 – 17.00 hodin,
zavřeno 28. 9. 2016
Galerie DOMINO, Havírna 55
(u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice
www.galeriedomino.cz

Kinematograf bratří Čadíků
Kinematograf bratří Čadíků má již 25letou
historii. Tento fenomén promítání pod letní
noční oblohou zavítal letos opět do Letovic,
a to do prostředí nádvoří před zámeckou
jízdárnu. Kinematograf nabídnul nejen
místním občanům čtyři filmy – Sedmero
krkavců, Život je život, Gangster Ka
a Gangster Ka Afričan.
Celkem se od návštěvníků na charitativní
účely vybrala finanční částka 3.615 Kč.
Jana Trubáková

Říká se, že je dobré dát příležitost mladým lidem. Příležitost ukázat, co je v nich, jaké mají názory,
nápady, plány a sny. O přípravu rozhovoru pro zářijové číslo LZ jsem požádala mladou letovickou rodačku s novinářskou praxí, Květu Felklovou. A Květa Felklová oslovila absolventku Fakulty stavební VUT
v Brně, Ivu Tomkovou (pozn. Jana Trubáková).

Povídání nejen o architektuře s Ivou Tomkovou
Mladá krev, jak se říká, nyní bouří stojaté vody veřejného prostoru v Letovicích. Architektka a cestovatelka Iva Tomková se dala do spolupráce s městem
Letovice, zdejší odbornou veřejností z řad kolegů architektů i místními dobrovolnými nadšenci, a nejen
v rámci architektonického workshopu „Letovice prostor né?“ při Festivalu 3+1 Letovice, se chystá oživit
zapomenuté kouty veřejného prostoru našeho města. Prvním projektem, který měl především rozpoutat diskusi a vyvolat zájem občanů města v otázkách
městské architektury a umění se stala Kachna. Přes
dva metry velká polystyrénová kačení zadnice, natřena zlatou barvou, se již loni objevila na Masarykově
náměstí v Letovicích. I přes negativní reakce a mnohá nepochopení si „kačena“ našla také své fanoušky, a tak se u řeky Svitavy objevila i letos. Novinkou letošního léta v ulicích Letovic byl architektonický
workshop, na kterém se na pozvání slečny Ivy Tomkové sešli studenti a absolventi Fakulty stavební
VUT Brno v čele s uznávaným krajinářským architektem panem Ing. Zdeňkem Sendlerem z Brna. Jak
tato akce proběhla a co občanům Letovic přinesla či co prozradila o jejich vnímání veřejného prostoru, ve kterém žijí, jsem se již zeptala slečny architektky Ivy Tomkové.
Co vás přivedlo k myšlence oživení letovických ulic?
To přišlo samo, tak nějak přirozeně. Studium architektury bylo mým snem již na gymnáziu. Jakmile
se mi tento sen splnil a na školu jsem se dostala, začalo mě studium moc bavit. Upřímně, někdo, koho
architektura zase tak nezajímá a nežije jí, by na škole asi těch 6, u mě 7 let, nevydržel. Bylo to docela
náročné, v jednotlivých předmětech jsme dostávali různá zadání, od urbanistických celků až třeba po
umění ve veřejném prostoru. A já si logicky, pokud to bylo možné, většinou vybrala Letovice, protože
je nejlépe znám, mám k nim osobní vztah a těžce nesu všechny nové zásahy, které mě rozčilují, když se
sem občas zajedu na víkend podívat. A tak třeba vznikla i v dnešních dnech často skloňovaná Kačena
– jako nevinný školní projekt.
Kudy vedla cesta od těchto myšlenek a projektů ke konkrétním spolupracím a realizacím? Jistě
to není jednoduchý proces.
Taky mi to nezní jednoduše, ale ani sama nevím, jak se to stalo. Když něco člověka baví, pak vše
dělá s nadšením a zápalem a zlanaří do svého snu ještě pár podobných lidí, kterým nejde o zisk, ale
o pořádnou legraci, a pak vše jde samo. Nedá mi to, a musím uvést i jejich jména, protože bez nich
bych sama nic nedokázala. Především by nic z toho nevzniklo bez všem dobře známého, místního projektanta a hlavně neuvěřitelně akčního člověka pana Jaroslava Chloupka. Jedno léto jsem u něj pracovala a ukázala mu některé školní projekty, on se jich ihned chopil a první impuls k realizaci pak vzešel
od něj. Mně samotné to přišlo nereálné, ale když máte kolem sebe takové lidi, co vás rádi popostrčí
a všemožně sami přispějí, to se to pak staví a dávají se rozhovory. Další dík patří organizátorům Festivalu 3+1 Letovice – jmenovitě Radce Kšicové a Radku Musilovi, mým skvělým rodičům, kteří se také museli aktivně zapojit, jak jim velí jejich rodičovská povinnost, a pak hlavně mým úžasným kamarádům

ze školy, kteří do toho letos dali všechno, i přesto, že by je Letovice nemusely vůbec zajímat a že by jim
někdo slíbil honorář. Toho bychom si všichni měli vážit. A těmi hrdiny jsou architekti Zuzana Krejčířová, Hana Arletová, Regina Prašivková, Stanislava Gregorová, Tomáš Vrtek a další.
Mohla byste pro nás prosím krátce zhodnotit nedávný architektonický workshop, který proběhl
u příležitosti Festivalu 3+1 Letovice?
Zrovna teď uplnuly pouze tři dny od samého konce festivalu a já mám pocit, že jsem to ještě ani
nestihla dospat, takže dojmy jsou takové smíšené. Asi by bylo lepší se podívat až zpětně s nějakým
časovým odstupem.
Nicméně to vidím jako obrovskou zkušenost. Workshop dopadl dobře, akorát místy spíše připomínal
architektonickou soutěž, na kterou jsme měli s kolegy pouze tři dny, a nebyly vypsány žádné odměny.
S tím, že se nezapojí moc občanů, jsem počítala, ale o to víc mě těší účast alespoň těch šesti, sedmi,
s tím, že zpětně se ozývají další lidé, že kdyby to věděli dříve, moc rádi by se zapojili. Plakáty a pozvánky
ale byly skoro všude, tak v tom to asi nebude. Každopádně věřím, že jestli účastníků přišlo letos šest,
příští rok by jich mohlo přijít už třeba dvanáct. Nápadů a témat na příští léto je již hodně, sama už jich
mám plnou hlavu, ale další přichází ze všech stran – od organizátorů festivalu, od starosty města pana
Vladimíra Stejskala i samotných občanů. Mám z toho opravdu radost, zatím se zdá, že to má smysl!
Jak na vaši činnost v rodném městě reagovalo vaše okolí, ať už z místních, či z odborných kruhů?
Jak workshop dopadl navenek pro veřejnost, bych asi neměla posuzovat já, ale za sebe to vidím
velice pozitivně, i vzhledem k tomu, že v pátek na náměstí přišlo více lidí nežli vloni. Za ty tři, čtyři dny
máme zatím pouze pozitivní ohlasy. Lidé si mohli prohlédnout plakáty, které jsme vytvořili a ve zmenšené podobě si je i odnést domů k lepšímu prostudování. Tyto plakáty budou k vidění i na internetových stránkách města či nové facebookové stránce Letovice PROSTOR NÉ? Dokonce mě nyní i zastavují lidé na ulici a zpětně se k nápadům vyjadřují, což byl přesně hlavní účel našich aktivit – vzbudit
zájem a diskuzi, a pak tedy v konečném důsledku, samozřejmě jako chtějí všichni, zlepšit naše město.
Dalším pokračováním celé akce bylo předání návrhů panu starostovi. Na první schůzce jsme nad
návrhy diskutovali přes dvě hodiny a první dojem je velice pozitivní. Pan starosta Vladimír Stejskal
projevil o nápady zájem a rýsuje se další spolupráce. To byl opět jeden z cílů, který se třeba ještě před
rokem mohl jevit nereálně, ale nyní se pomalu stává skutečností. Když se člověk nějakým velkým úkolem nenechá zastrašit a pustí se do něj s nadšením, tak se pak ani nenaděje a už sklízí ovoce. Možná
trochu předbíhám, ještě nás čeká spousta práce a nikdo neví, jak to dopadne, ale doufejme, že dobře.
Věnujete se nejen architektuře, přeci jen je to pro vás zároveň i práce. Jste i zkušenou cestovatelkou a pořádáte cestovatelské besedy. Chystáte opět nějakou novou besedu z vašich cest, na kterou se můžeme v Letovicích těšit?
No, zkušenou..., jelikož mě takové to dobrodružné cestování opravdu baví, a je to asi i určitá závislost, tak se poslední dobou stýkám i s jinými cestovateli, a musím říci, že proti většině jsem pěkný
žabař. Zase tolik jsem toho procestovat ještě nestihla. Letos na jaře jsem zkusila udělat přednášku
i v ZUŠ Letovice, ale moc lidí tam nepřišlo. Ale sama dobře vím, jak je náročné udělat si ve vlastním
programu nějaký ten čas na něco jiného. Teď mám plnou hlavu nejrůznějších projektů, které naštěstí
přichází tak nějak samy, a také toho abych se nějak zaběhla v praxi. Až té práce bude moc, budu zase
vymýšlet, kam pojedu. Možnost další přednášky v Letovicích mě tedy zatím nenapadla, ovšem kdyby
byl zájem, tak vám ráda zase něco na odreagování povyprávím, náměty ještě mám.
A na závěr bych vás poprosila o vzkaz nebo takové přání, které by řekla zapálená architektka se
vztahem k veřejným městským prostorám svým spoluobčanům, a druhý, jež by vzkázala cestovatelka tělem i duší, všem těm, jež touží také poznávat svět.
Chtějte lepší prostor, né? Stačí odhodlání, peněz netřeba.
Chcete cestovat, tak do toho! Stačí odhodlání, peněz netřeba.
Ptala se a zaznamenala: Květa Felklová, foto: Zuzana Krejčířová

Září
17.30 hodin

Vernisáž výstavy – Ing. arch. Jiřího HLOUŠKA – olejomalby, pastely, grafika
Galerie Domino, tel.: 516 470 777, výstava potrvá do 2. 10. 2016
19.00 hodin

2.

Letovice, náš domov – beseda s promítáním pro veřejnost
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
14.00 a 15.00 hodin

Prohlídky historické lékárny v klášteře Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538

3.

14.00 – 16.00 hodin

4.

8.00 – 12.00 hodin

9.

19.00 hodin

14.

10.00 hodin

Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538

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

Shirley Valentine – divadelní představení, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

Oslava 85. výročí vzniku Masarykovy střední školy, budova MSŠ Letovice, tel.: 516 474 878
18.00 hodin

15.

Toulky českou minulostí – legendární pořad brněnského rozhlasu naživo přímo s jeho tvůrci
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
17.00 hodin

Vernisáž výstavy – Olbram ZOUBEK – sochy
zámek Letovice, výstava potrvá do 30. 10. 2016
19.00 hodin

16.

Zahájení výstavy fotografií ze soutěže „Letovice – město, které mám rád“
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535, výstava potrvá do 30. 9. 2016

16.– 22.

Evropský týden mobility, tel.: 516 482 241
16. 9. – Drakiáda, letiště Písečná, tel.: 516 474 170
17. 9. v 9.30 hodin – Cyklovýlet, sraz před MěÚ Letovice, tel.: 516 482 241
18. 9. ve 13.00 hodin – Turistický výlet, sraz před MěÚ Letovice, tel.: 516 482 241
21. 9. v 15.00 hodin – Běh zámeckým parkem – 20. ročník, zámecký park Letovice

22.– 24.

Vše o Evropě (All About Europe)
Kulturní dům Letovice, zámek Letovice, tel.: 603 564 579

24.

14.30 hodin

16. ročník slavnosti Baboleckých lip svobody, obec Babolky, tel.: 724 317 029
17.00 hodin

30.

Čaj o páté – taneční i poslechový večer s Kunštátskou dechovkou
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

Masarykova střední škola Letovice

Zprávy z Letokruhu
Letokruh o prázdninách
Letošní prázdniny proběhlo ve středisku volného času Letokruh nejvíce táborů v historii. Konaly se tradiční jezdecké tábory, proběhl již čtvrtý ročník tábora pro rodiče a děti
tentokrát inspirovaný Austrálií a proběhlo také osm příměstských táborů, které zaměstnávaly pedagogy Letokruhu po celé léto. Témata příměstských táborů byla různorodá, vybral si každý: zoologické zaměření („Letem světem za zvířetem“), sportovní („Léto plné sportu“, „Prázdniny v pohybu“), detektivní
(„Ve stopách Sherlocka Holmese“), výtvarné („Výtvarné putování Japonskem a Čínou“), jazykové („Magic planet“), zeměpisné a historické („(Pře)žít Letovice“) a na závěr prázdnin tak trochu bláznivý, jak to mají děti
rády („Superhrdinové“). Na začátku září ještě vyrazíme podruhé do Itálie, do kouzelného městečka Vieste na
jihu země. Opět bude celý týden naplněn nejen koupáním a poznáváním Vieste i poloostrova Gargáno, ale
také výtvarnými aktivitami a hrami, které jsme si – děti i dospěláci – vloni moc užili. Těšíme se, že i letos stráví
děti i celé rodiny příjemný společný čas. Již teď přemýšlíme o příštích prázdninách a můžete se těšit na několik novinek: chystáme tradiční stanový tábor s celotáborovou hrou inspirovanou dobou mušketýrů a dvorních
dam, poprvé se také uskuteční pobytový výtvarný tábor pro menší i větší tvořivce v Heřmanově u Křižanova.
Na tomto místě bych ještě moc poděkovala všem externím pedagogům, vedoucím, díky kterým jsme
mohli zorganizovat příměstské i pobytové tábory po celé léto. Díky za vaše nasazení, nápady, profesionalitu. Díky za všechny hry, zážitky, dobrodružství i legraci, které s vámi mohly děti zažít!

Účastníci příměstského tábora „Letem světem za zvířetem“
Nové působiště aneb k 80. narozeninám dostanou Letovice důstojné prostory pro středisko volného času
Nyní nás všechny čeká velká změna! Od září se s vámi budeme potkávat na novém místě. Stěhujeme se
do budovy Tyršova 25 u fotbalového hřiště. Zde budeme mít velký prostor pro rozvoj všech nových aktivit,
které pro vás chystáme. Velkou výhodou bude také okolní prostředí, příjemná zahrada, kterou budeme využívat v kroužcích, na akcích i na příměstských táborech. Jsme za tu změnu moc rádi, protože podmínky na
Českobratrské byly opravdu na hranici únosnosti (špatná vytopitelnost budovy, špatný technický stav budovy, malé prostory), nemluvě o naprosto nevhodném bezprostředním okolí Letokruhu – co se týče těchto
podmínek byli jsme na tom nejhůře ze všech 31 středisek v Jihomoravském kraji. Proto se moc těšíme na
tuto novou výzvu – rozšířit nabídku aktivit Letokruhu, např. o více aktivit pro dospělé, seniory, výukové
programy pro školy nebo klub mladých. Držte nám palce! A máte-li nějaký nápad či se chcete zapojit jakkoliv do našich aktivit, jste kdykoliv vítáni!

Nový školní rok
V tomto školním roce nabídneme více jak dvacítku nových kroužků. Zápis bude spuštěn 5. 9. 2016 ve
14 hodin. Můžete se přihlásit elektronicky přes náš web nebo přijít osobně, nezapomeňte již na Tyršovu 25!
Přehled všech kroužků naleznete na www.svcletovice.cz.
Přejeme všem krásný podzim a dětem, ať je to baví v Letokruhu i ve škole!

Text: Ivona Kubíková, foto: Zuzana Luňáčková

4. 9. 17 – 18
5. 9.
6. 9.

2. 9. 2016.

DOMEČEK
www.materske-centrumdomecek.webnode.cz

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

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

Taneční skupiny VO CO GOU
Rozpis zkoušek Taneční skupiny VO CO GOU ve školním roce 2016/ 2017
Přípravka
- předškolačky od 5 let + 1. třída
- vedoucí Kamila Nováková
- čtvrtek 15.00 – 16.30 hodin
- tělocvična Tyršova 2
VO CO GOU I.
- 2. – 3. třída
- vedoucí Renáta Bulová
- pondělí 14.30 – 16.00 hodin
- kulturní dům
VO CO GOU II.
- 4. – 5. třída
- vedoucí Magdaléna Křížová

- úterý 14.30 – 16.00 hodin
- kulturní dům
VO CO GOU III.
- 6. – 8. třída
- vedoucí Dagmar Procházková,
Eva Jurnečková, Vendula Šmídlová
- čtvrtek 16.30 – 18.00 hodin
- tělocvična Tyršova 2
VO CO GOU IV.
- od 9. třídy
- vedoucí Barbora Ondráčková, Radka Kšicová
- úterý 16.30 – 18.00 hodin
- kulturní dům

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

Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Bouřka v září – sníh v prosinci.
Bouřky v září – na jaře mnoho sněhu.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
Září jezdí na strakaté kobyle.

Jednou skautem, navždy skautem
… o skautingu, o rozvoji člověka, o zodpovědnosti za svůj život, o táboře, dobrovolnictví,
o skautských vedoucích…
Poprvé jedou v šesti letech, někteří v osmi nebo i v patnácti. Zůstanou. Vedou družinku. V únoru
začínají připravovat program letního tábora. Chtějí po dětech, aby na sobě makaly. A to je nutí pracovat na sobě. Učí děti službě druhým, odpuštění, odvaze a ukazují jim cenu přátelství. Dospívají. Na
další tábor si berou 10 dní dovolené z práce. Doufají, že své děti budou moci poslat na SKAUTSKÝ TÁBOR. To vše jen proto, že jejich starší přátelé vedoucí tu byli pro ně. To vše, protože to prostě MÁ
SMYSL!
Někdy se vrátí. Jindy se vrátí až ve svých dětech, ale vždy v nich zůstane ten plamen zažehlý u slibu,
slibu sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce. Navždy zůstanou navzájem bratry a sestrami…navždy zůstanou
SKAUTY.
Rosenka – odkaz tábora 2016 Drozdovská pila
Skaut je příležitostí pro všechny!
družinka Lištičky – holky 6 až 8 let
družinka Pampelišky – holky 6 až 12 let
družinka Slunečnice – holky 12 až 15 let
družinka Mravenci – 6 až 12 let
družinka Čmeláci – 12 až 14 let
Roveři – holky a kluci 14 až 25 let
dobrovolníci – dospělí 25 +
Kontakt:
www.facebook.com/skaut.letovice
letovice@skaut.cz
vůdce střediska – Vilém Heger, tel.: +420 736 436 819

Poděkování
Jménem rodiny Toulovy z Chlumu č.p. 11 bych chtěl touto cestou veřejně poděkovat všem, kteří se
bez nároku na jakýkoliv honorář (pouze za svačiny) podíleli na pomoci při vyklízení statku určeného
demolici v období květen – červen letošního roku.
Dík patří především hasičům z Chlumu, jmenovitě: Vlastimil Pravec ml., Vlastimil Pravec st., Petr
Novotný, Radim Bařina, Jaroslav Kumšta, Zdeněk Ochrana, Miloš Ochrana, Libor Staněk, Jaromír Pecháček, Petr Varecha a také přátelům, kteří nejsou z řad hasičů, a to: Vítek Hönig, Martin Podivínský,
Pavel Kobylka a Milan Kaderka.
Dík patří také jejich rodinám, které umožnily, aby se pomoc mohla uskutečnit. Jejich pomoci si nesmírně vážíme, protože bez nich bychom to v daném termínu sami nedokázali. Ještě jednou moc děkujeme.
Je dobré vědět, že jsou mezi námi stále ještě DOBŘÍ lidé.
Za rodinu Toulovu – Jaromír Toul

Ohlédnutí za Letovickou kachlí 2016
Součástí programu historického jarmarku 11. 6. 2016 byla i soutěž O nejlepší letovickou sladkou či
slanou kachli. Pro nás, organizátory, bylo milým překvapením,
že se do 1. ročníku soutěže přihlásilo celkem 24 účastníků – 21 se
sladkou kachlí a 3 se slanou.
V zářijovém čísle Vám představujeme vítěze sladké letovické
kachle, pana Františka Širůčka, z Letovic-Kladorub. Recept na tuto dobrotu je (samozřejmě) tajný, ale třeba v budoucnu ji budeme moci ochutnat v obchůdku tohoto aktivního mladého muže.
Nyní dejme prostor Františku Širůčkovi, aby nám sdělil, proč
se této voňavé soutěže zúčastnil.
1. „Proč jste se přihlásil do soutěže o nejlepší letovickou kachli a jak vznikla?“
Vždy, když někam jedu, zajímám se o místní nebo regionální
produkty. Na cestách po Rakousku mě v jednom městečku zaujal tamější tradiční produkt podobající se perníčkům. Už tehdy
jsem přemýšlel o něčem podobném pro Letovice, neboť zde ještě nemáme žádný produkt, který by návštěvníci města mohli
ochutnat či koupit domů.
Jelikož jsem měl svůj sen o letovickém produktu i inspiraci,
rozhodl jsem se vyzkoušet několik variant, až jsem vytvořil
správné poměry surovin. Základ mé „kachle“ tvoří různé druhy
ořechů a sušeného ovoce převážně z vlastní produkce.
Soutěže „O nejlepší letovickou kachli“ jsem se zúčastnil, protože jsem si chtěl ověřit, zda tento produkt zaujme i zdejší. Vnímám, že je u nás potřeba více podporovat regionální produkci, tak jako se o to snaží například v Německu nebo Rakousku. Až dostuduji,
rád bych se činnosti na trhu s místní produkcí věnoval.
2. Proč je nutné podporovat místní /regionální produkci?
Před „věkem“ obchodních řetězců bylo využívání místních zdrojů přirozené. Pro místní, můžeme
říci celkově českou produkci, jednoznačně mluví kvalita. Pak jsou zde další důvody, mezi nimi podpora
místí ekonomiky – jednotlivých farmářů a drobných pěstitelů. Pokud se více zaměříme na spotřebu
v místě, kde žijeme, udržíme zde nejen peníze, které za potraviny utratíme, ale budeme zároveň budovat sounáležitost a vztahy s těmi, kteří nás živí.
Přejeme vám hodně štěstí a vytrvalosti na cestě za vaším snem a těšíme se na setkání na 2. ročníku
klání O nejlepší letovickou sladkou či slanou kachli 2017.
Text: Jana Trubáková, foto: rodinný archiv F. Širůčka

Opět za zdravím na Vysočinu
Druhý letošní ozdravný pobyt pořádalo Nové sdružení zdravotně postižených Letovice pro své členy
počátkem měsíce srpna za podpory MěÚ Letovice a v rámci projektu „Zdravé město Letovice“. Celotýdenní program pobytu na Vysočině byl správně nastaven pro všechny účastníky s různým zdravotním postižením. Vhodné prostory k utužení zdraví s kvalitním ubytováním pro čtyřicet účastníků pobytu jsme opět využili v hotelu U Loubů na Třech Studních. Nabízí dostačující možnosti k relaxaci a rehabilitaci. Utužování zdraví vždy začínalo před snídaní relaxačním cvičením. Každý den jsme využívali
nabídku večerního plavání a cvičení v hotelovém bazénu. V dostatečné míře pro zájemce byla zajištěna
nabídka masáží, která byla plně využita. V našem programu pro zdraví měly své stálé místo nenáročné
a oblíbené vycházky okolní krásnou a půvabnou přírodou Vysočiny. K pohodě a utužení zdraví jsme
také využili hřiště minigolfu, které je umístěno v areálu místního pensionu uprostřed lesní krajiny.
V rámci klimatoterapie jsme navštívili řadu našich oblíbených míst na Třech Studních, jako je Vitulčina
studánka, osada Yukon nebo také Brožova skalka a medlovský rybník. Do letošního programu jsme
zařadili řadu poučných přednášek. Byla to přednáška Mgr. Zdeny Stöhrové, na téma bolesti nohou.
Dále to byla instruktáž k používání nordic walking holí v podání Ivo Vinklera. Všechny evidentně potěšila návštěva letovického starosty Vladimíra Stejskala, který přijel ohodnotit náš program pro zdraví
v doprovodu brněnského herce Jana Grygara. Pan Bohuslav Kuda nám opět připomněl historii našeho
města, tentokrát při příležitosti 80 let povýšení Letovic na město. Tradiční sportovní odpoledne nám
přineslo plno zábavy i napětí. Cestou na pobyt jsme navštívili městys Jimramov, kde byl naším průvodcem letovický rodák katolický farář Mgr. Pavel Vybíhal. Na zpáteční cestě jsme si prohlédli muzeum
dýmek v Proseči. Dále to byl rokokový zámek Nové Hrady u Litomyšle. A to byl závěr našeho vydařeného týdenního pobytu za zdravím na krásné a námi oblíbené Vysočině.
Text a foto: za NSZdP Bořivoj Rašovský

Z historie Karlova (část druhá)
V červencovém čísle zpravodaje uvedl pan Karel Hoder st. úryvek ze vzpomínek pana Eduarda Jeřábka (1902– 1971), někdejšího ředitele Občanské záložny v Letovicích, týkající se historie budovy letovického Karlova.
Autor v nich líčí osudy nedokončené stavby hostince, založeného stavebníkem jménem Karlík, který
stavbu zahájil počátkem 18. století. Z důvodů nedostatku finančních prostředků ji ale nedokončil, takže po léta chátrala a vyprávělo se, že v ní dokonce straší. Majitel letovického panství budovu, nazývanou prý podle zakladatele Karlov, nakonec koupil a nechal dostavět na Hostinec U Jelena. Původní
označení Karlov se však dále používalo a zachovalo se dodnes.
Vzhledem k tomu, že vlastním archiv dokumentů, rukopisů a fotografií pana Eduarda Jeřábka, svého dědečka, dovoluji si po domluvě s panem Hoderem ve vyprávění o osudech Karlova, tak jak je dědeček zapsal, pokračovat.
Eva Nečasová
Prvního prosince 1893 převzala z pozůstalosti po Anně Řehůřkové starou hospodu U Jelena Občanská záložna Letovice. Budovu starou již téměř sto let dala zbořit a na jejím místě postavila na tehdejší
poměry velkou záloženskou budovu, která měla sloužit nejen záložně, ale měla se stát také kulturním
centrem Letovic. Byla to třetí stavba záloženského domu na Moravě a náklady včetně stavebního místa a inventáře dosáhly 85 tisíc zlatých. Do té doby nebyl vybudován tak velký kulturní stánek v širokém
okolí a podobnou kulturní budovu neměly ještě dlouho potom Boskovice, Blansko ani jiná daleko
větší moravská města.
Do celého domu bylo zavedeno acetylénové osvětlení a řadu let byly v budově všechny místnosti
vytápěny tzv. švédskými kamny. Vedly k nim pod podlahou plechové kanálky pro přívod čerstvého
vzduchu zvenčí, aby vzduch litinovými kamny procházel a ohřátý pak proudil do místností. Teplota byla
regulována ventilacemi. Ještě řadu let po zrušení tohoto topného systému byla jedna stará švédská
kamna uchována na památku ve sklepě Karlova, pak je bohužel někdo nechal odvézt do sběru.
Budova Občanské záložny Karlov byla, jak již bylo řečeno, slavnostně otevřena o letovické pouti
roku 1896 a kromě záložny v ní našly prostor pro svou činnost další instituce a spolky. Byly to:
1) Obecní úřad (do roku 1920)
2) Čtenářský spolek a Pěvecké sdružení Neruda
3) Tělocvičná jednota Sokol (sál používala jako tělocvičnu)
4) Ochotnické divadlo (používalo sál s moderně vybaveným jevištěm)
5) Orchestrální sdružení (zkoušelo zde a v sále pořádalo koncerty)
6) Kino (promítalo se v sále, pokud nebyl zadán k jiným kulturním účelům)
7) Restaurace
Sál byl bezplatně k dispozici pro kulturní a jiné podniky i všem dalším letovickým spolkům a korporacím. Musely uhradit pouze náklady na světlo, otop a úklid. Byl velmi dobře využíván a přispěl k velkému rozmachu kulturní činnosti v Letovicích. Místní ochotnické divadlo a orchestrální sdružení měly
vysokou úroveň a Pěvecké sdružení Neruda nemělo v kraji konkurenci. V Letovicích se hrála i Prodaná
nevěsta. Knihovna Čtenářského spolku Neruda získala za stálé podpory Občanské záložny mnoho tisíc svazků.
Spolky pořádaly v sále Karlova plesy, které byly elitního rázu. Nedošlo při nich k sebemenší výtržnosti a nevyskytl se nikdo přetížený alkoholem. Bez nadsázky lze říci, že nebylo jediného ze starších letovických občanů i lidí z okolních obcí, který by neměl na krásné karlovské plesy, koncerty a divadla
bezpočet milých nezapomenutelných vzpomínek.
Zaznamenala: Eva Nečasová (konec druhé části)

Sportovní odpoledne v Kochově
V neděli 7. 8. 2016 jsme si v Kochově na hřišti trochu zasportovali. Stylově jsme zahájili LOH v Riu.
Sešli jsme se ve velké sestavě. Utvořili jsme družstvo volejbalu, stolního tenisu, taky fotbálku a ještě
si každý vystřelil ze vzduchovky na terč. Proběhlo ještě spoustu veselých soutěží pro děti i dospělé.
Těšíme se opět na další sportovní, ale hlavně veselý den, který jsme si moc užili.
Dagmar Lžičařová

3+1? Víc než festival
Mohlo by se zdát, že Festival 3+1 Letovice je prostě sobota na koupališti s hudebním programem.
Ano, je to bezpochyby ta nejviditelnější část. Ale 3+1 je mnohem víc. Po loňském „restartu“ se letos
podařilo festival posunout o další kus výš. Tradiční zůstává, a tak tu byla ve čtvrtek vernisáž výstavy
Klubu moravských fotografů, páteční jazzový koncert šlapajících Groovekeepers. A po sobotním nářezu na koupališti se z nedělní propršené konverzační komedie Blbec k večeři stalo téměř experimentální divadlo, při kterém diváci skončili na jevišti hned vedle herců.
Pátečnímu jazzu nově předcházel happening u řeky, který měl dva vrcholy. Jedním z nich bylo
představení Pavla Vangeliho a jeho marionet. Znáte to – děti se baví, ale dospělí tomu rozumí. Úžasný
zážitek. A ten druhý vrchol? Ten byl potvrzením konceptu celého festivalu, který je oproti běžným festivalům jiný. Výjimečný. Nenabízí jen hudbu /kulturu. Nabízí platformu. Platformu pro diskuzi. Diskuzi
mezi občany, zastupiteli, starosty, aktivisty, podnikateli, neziskovkami… Zúčastnit a zapojit se může
každý. Právě tento koncept festival zviditelňuje a budí zájem. Protože pokud se dobře uchopí, může
přinést něco pro Letovice. Tím druhým pátečním vrcholem proto bylo letošní zjevení – architektonický workshop LETOVICE PROSTOR NÉ?, který v rámci festivalu proběhl za podpory starosty i opozice.
Právě tato iniciativa mladých architektů (hlavně ženského pohlaví) přinesla explozi nápadů, za kterými
ale stojí spousta tvrdé práce, kterou za necelý týden odvedli(y). Po loňské zlaté kachně na náměstí jsme
díky nim mohli znovu zapřemýšlet o veřejném prostoru, konkrétně nad cestou od kruháče k zámku.
Prostor, který se sice opravuje, ale tím mu ještě nedáváme život. Podoba této cesty je v nás prostě
„zakonzervovaná“ a nedovedeme si představit nějakou její další funkci, protože takhle to tu vypadá
odjakživa. A právě tenhle stav se v myslích účastníků /návštěvníků workshopu zcela změnil. Doporučujeme se s výsledky workshopu seznámit, na Facebooku je lehce dohledáte. Pozitivní je také příslib,
že výsledky workshopu, který díky 3+1 vzniknul, se snad nějakým způsobem podaří uvést do života.
Festival se prostě nadechl, žije a roste. Má už spoustu nápadů na příští rok. Jsme si vědomi, že kromě velkého množství menších sponzorů, bychom se neobešli bez zásadní finanční podpory od Nadace
města Letovice, města Letovice a od JmK. Děkujeme. A převeliké díky patří všem, kteří se do pořádání
festivalu aktivně zapojili. Bez vás by to nešlo.
Na druhou stranu je spousta věcí, které by festivalu mohly usnadnit život. Představte si, že:
- bychom nemuseli hodiny přesvědčovat o tom, že si festival zaslouží finanční podporu od města tak
jako v předchozích ročnících, když se jaksi stalo, že festival z rozpočtu města původně vypadnul
- bychom nemuseli složitě řešit pronájem, ušlý zisk a personální zajištění koupaliště
- bychom nemuseli řešit pronájem sálu pro výstavu Klubu moravských fotografů
- bychom si bez výčitek mohli dovolit na veřejnost vytáhnout zlatou (úředně povolenou) kachnu…
Tyto a další záležitosti, které byly běžné v předchozích ročnících, bylo třeba letos složitě vyjednávat, protože se město Letovice po 16 letech vzdalo možnosti být spolupořadatelem této akce. Vše se
nakonec podařilo a my se poučili pro příští léta. Domníváme se ale, že tolik proklamovaná podpora
města festivalu by měla vypadat jinak. Nejenom kvůli reklamě, kterou hlavně díky svému konceptu
festival pro město přináší.
Text: Radka Kšicová, Jaroslav Chloupek, Radek Musil, foto: Petr Švancara

Výstava Klubu moravských fotografů Brno
Vážení a milí čtenáři,
stalo se již tradicí, že KMF Brno pořádá každoročně svoji klubovou výstavu fotografií v MKS Letovice. Proč tradicí? Jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď. Je to již v pořadí 17. výstava – toto číslo
samo o sobě nám dává možnost hovořit o historii. Dále je důkazem velmi vstřícného postoje vedení
města ke kulturnímu dění, jehož součástí je i výše uvedená výstava. Tento svůj postoj prokázalo výraznou pomocí při organizaci letošní výstavy.
Zahájení proběhlo dne 28. 7. 2016 v 19.00 hodin vernisáží, přesto že to byl čtvrtek, pracovní den, byl
sál zaplněn do posledního místa. Těší nás také účast zástupců města, pana starosty Vladimíra Stejskala.
Úvodní slovo patřilo současnému předsedovi KMF panu Kolovratníkovi. Celou příjemnou atmosféru
zahájení provázela cimbálová muzika.
Nejsem kritik fotografie, přesto si dovolím uvést několik postřehů k výstavě. Klubová výstava je vždy
ukázkou rozprostraněnosti fotografie. Každý autor má pouze omezenou možnost presentace svých děl.
Není to na škodu, právě naopak. Autor je nucen velice zodpovědně určit, jakými fotografiemi bude
zastoupen. Potom vzniká kvalitativní rovina těchto společných výstav.
Chci říci, že KMF Brno dokazuje každou svojí klubovou výstavou, že má ve svých řadách autory,
kteří jsou již velmi profesionální ve svém fotografickém vidění, samozřejmě i tvůrce, kteří jsou na počátku svého fotografického vyjádření, ale i autory stále hledající a objevující nová zákoutí obrazového
média zvaného fotografie. Návštěvník výstavy má potom možnost výběru mezi těmito cestami a určitě si vždy najde tzv. svoje fotografie, které mají schopnost ho oslovit či zaujmout. Nechci tu paušálně
vyzvednout či ukázat na autory, kteří oslovili mne. Vůči ostatním autorům by to nebylo spravedlivé,
protože obrazová kvalita této výstavy je svojí pomyslnou laťkou položena hodně vysoko. Určitě má na
tuto kvalitu vliv i vzácná symbióza MKS Letovice a KMF Brno při pořádání, jak bylo uvedeno v úvodu,
již 17. ročníku výstavy v rámci Festivalu 3+1. Tuto vsuvku jsem vložil, abychom si uvědomili, že tato
spolupráce je vyústěním korektních vztahů všech zúčastněných stran.
Na závěr si dovoluji vyslovit jedno přání: „Letovice jsou velmi významným duchovním a kulturním
centrem, proto doufám, že tato tradice bude pokračovat i v budoucnu.”
J. J. Válek

Důstojný příspěvek k oslavě významného výročí
Rok 2016 je rokem, kdy vzpomínáme 120. výročí jedné z nejstarších organizací v Letovicích – vzniku Katolické Besedy. V závěru loňského roku byl k tomuto jubileu vydán Kalendář Katolické Besedy.
Dalším příspěvkem k připomínce tohoto výročí bylo vydání publikace s názvem „Farní kostel sv. Prokopa a klášterní kostel sv. Václava v Letovicích“. Autorem této knihy je dlouholetý člen letovické Besedy známý umělecký fotograf Bohumil Kocina. Na 52 fotografiích mimořádně vysoké kvality přibližuje
každému, kdo tuto knihu získá, komplexní i detailní pohledy na obě dominanty našeho města. Návštěvník kostela většinou svými pohledy celkově zhlédne interiér kostela s jeho skvělou výzdobou, ale
často mu unikají nádherné umělecké detaily vytvořené po staletí až po současnost mnoha umělci.
Právě tato skvělá publikace tyto detaily vhodně a dokonale přibližuje. Podobně lze mluvit i o vnějších
částech monumentálních staveb, zvláště chrámu sv. Prokopa s jeho staletou historií. Velmi působivý
je i citát uvedený v úvodu publikace, který má dosah i platnost v blízké i vzdálené budoucnosti: „Dědictví otců zachovej nám pane...“
Zvlášť generacím, které přijdou po nás, bude tato kniha připomínat bohatost díla minulých časů.
Protože kniha pojednává o dvou významných dominantách Letovic, připomene také 80. výročí povýšení Letovic na město.
Knihu je možné zakoupit v obou letovických kostelích a v Městském informačním středisku.
Dr. Jaroslav Chloupek, jednatel KB Letovice

Zářijové zajímavosti na hvězdné obloze
Když bychom se podrobně zajímali o měsíc září, skutečně zaznamenáme na obloze řadu zajímavostí.
Milovníci teplých dnů a slunečních paprsků určitě zesmutní, protože měsíc září umožní rozloučení s letními
dny a otevře bránu podzimu. Přivítáme podzimní rovnodennost a také jasnou oblohu, která umožňuje bezoblačné pozorování nebeských těles. Náš zrak zjistí, že letní souhvězdí pozvolna vyklízejí prostor, aby udělaly místo podzimním souhvězdím. Na západě ještě září souhvězdí léta, ale na jihu pozorujeme, jak se nesměle objevují souhvězdí Kozoroha a Vodnáře. Vysoko na východě nám neodvolatelně ohlašuje blížící se
podzim „Pegasův čtverec“. Mléčná dráha, která se táhne od jihozápadu přes zenit až k severovýchodu, je
stále dobře viditelná spolu se souhvězdími Orla, Šípu, Lištičky, Labutě až k Ještěrce. Rozloučíme se s létem
útvarem na obloze, který ještě stále vládne na letní noční obloze a nazývá se LETNÍ TROJÚHELNÍK. Tvoří jej
myšlená spojnice tří jasných hvězd z letních souhvězdí Lyry, Labutě a Orla. Jde o hvězdy s názvy Vega, Deneb
a Altair. Pořadí podle jasnosti od největší: Vega (0,0 mag), Altair (0,8 mag) a Deneb (1,25 mag). Pro vzdálenosti těchto hvězd od nejmenší platí: Altair (17 ly), Vega (25 ly) a Deneb (3 230 ly). 1 ly (světelný rok) se
rovná 9,46 biliónů km. Letní trojúhelník se považuje za výchozí objekt pro orientaci na obloze, proto by si jej
každý pozorovatel měl na obloze vyhledat.
Zvláštní pozornost si určitě zasluhuje zářijové Slunce. Ze zkušenosti víme, že zářijové Slunce už tak silně
nehřeje. Od letního slunovratu uběhne čtvrt roku a Slunce dosáhne světový rovník. To se stane dne 22. září
t.r. v 16:20 h SELČ. Tehdy Slunce vstoupí do znamení Vah, a tak určí začátek astronomického podzimu. Nastane podzimní rovnodennost. Dne 22. září Slunce vyjde v 6:47 h a zapadne v 18:57 h. Z těchto údajů plyne,
že délka dne je přibližně stejná jako délka noci. Slunce vychází ve východním bodě a zapadá v bodě západním. Sluneční azimut má hodnotu 90º. V dalších dnech se denní oblouk Slunce bude neustále zkracovat.
Víme, že i podzim má své neopakovatelné kouzlo. Pro pozorování Měsíce je důležité vědět, že v září ukáže
čtyři fáze: 1. 9. v 11:00 h nov, 9. 9. ve 14:00 h první čtvrt, 16. 9. ve 21:00 h úplněk a 23. 9. ve 12:00 h poslední
čtvrt. Měsíční odzemí (405 089 km) nastane 6. 9. ve 21:00 h a měsíční přízemí (361 880 km) 18. 9. v 19:00 h.
V září budeme svědky polostínového zatmění Měsíce.
Některé planety na obloze přece najdeme, např. Merkur koncem září na východě, Venuše koncem září nízko na západě. Mars a Saturn večer nad jihozápadním obzorem. Po celou noc lze vidět Uran (v Rybách) a Neptun (ve Vodnáři). Planeta Jupiter nebude pozorovatelná.
Dobrý pozorovatel hvězdné oblohy si nenechá ujít zářijové úkazy. Mezi ně patří nejprve konjunkce Měsíce a planet. Měsíc a Saturn 10. 9. v 1:00 h, Měsíc a Mars 9. 9. v 16:00 h, Měsíc a Merkur 29. 9. v 11:00 h. Zajímavý úkaz nastane 8. 9. t.r. ve 21:00 h, a to seskupení Měsíce, Saturnu a Marsu s Antarem (souhvězdí Štíra). Bude-li jasno, nenecháme si ujít polostínové zatmění Měsíce dne 16. 9. Začátek zatmění v 18:55 h, střed
a zatmění v 19:54 h a konec zatmění ve 22:54 h. Zatmění se dá pozorovat v celém svém průběhu.
Pravidelně každý měsíc nabízíme ve zpravodaji stručné zprávy o dění na obloze. Krátce řečeno, jen nahlížíme do nebe. Informace z astronomie, které jsou ve zpravodaji uváděny, by se daly srovnat s naším stanovištěm někde na prahu poznávání hvězdné oblohy. Skutečné pohledy do nebe, tedy vykročení od prahu dále do vesmírného prostoru nám umožní
přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc., který zavítá do našeho města Letovice dne 14. září 2016 v průběhu oslav 85. výročí vzniku Masarykovy střední školy. Na závěr a jako vyvrcholení programu těchto oslav proběhne
přednáška na téma POHLEDY DO NEBE. Dr. Jiří Grygar je široké veřejnosti
dostatečně známý jako vynikající a dlouholetý popularizátor astronomie.
Je skutečným zážitkem naslouchat jeho přednáškám, jejichž obsah svědčí o hlubokých znalostech astronomie a astrofyziky. Přítomnost Dr. Grygara, který letos v březnu oslavil své životní jubileum – osmdesáté narozeniny, bude významným obohacením oslavy 85. výročí vzniku letovické
Masarykovy střední školy. Přednáška bude uskutečněna v prostorách
školy a je určena i široké veřejnosti.
Dr. Jaroslav Chloupek

POZVÁNKA

POZVÁNKA

NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A VŠECHNY
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ SPOLUOBČANY
V RÁMCI PROJEKTU„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
A ZA PODPORY JMK

NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ

V ÚTERÝ 13. ZÁŘÍ 2016

REHABILITAČNÍ ODPOLEDNE

V LÁZNÍCH BOSKOVICE

PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ A CVIČENÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA VE VÍŘIVÉM BAZÉNU
- RELAXAČNÍ CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ
VŠE POD VEDENÍM
REHABILITAČNÍCH PRACOVNIC

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY A VÍŘIVÉ KOUPELE
- PRO ZÁJEMCE POSEZENÍ V CUKRÁRNĚ
ODJEZD BUDE:

13.10 hodin – PRAŽSKÁ
13.15 hodin – NÁMĚSTÍ
13.20 hodin – BYTOVKY
13.25 hodin – TYLEX

V PÁTEK 7. ŘÍJNA 2016
V NEMOCNICI BLANSKO

ODJEZD BUDE:
14.40 hodin – PRAŽSKÁ
14.45 hodin – NÁMĚSTÍ
14.55 hodin – BYTOVKY
15.00 hodin – TYLEX

PROGRAM ODPOLEDNE ZAČÍNÁ VE 14.00 HODIN
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO U LENKY RAŠOVSKÉ
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY MěÚ LETOVICE
A V RÁMCI PROJEKTU „ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFORMACE OD 15. ZÁŘÍ
U LENKY RAŠOVSKÉ, tel.: 516 474 955, 775 270 155

www.novesdruzenizp.cz

www.novesdruzenizp.cz

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
září 2016

Fan-club „BOP Křetínka“

•

na minigolfovém hřišti v Letovicích

5. 9. 2016 – pondělí – 17.00 hodin
tělocvična na Tyršově ulici – zahájení cvičení
•

6. 9. 2016 – úterý – 12.00 hodin
čítárna Městské knihovny

PROVOZ

ZÁŘÍ

SOBOTA – NEDĚLE:
13.00 – 18.00 HODIN

prodejní výstava batikovaných výrobků
členek MKD „Svět mandal“
Výtěžek bude věnován
na podporu charitativních akcí
•

7. 9. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
„Poprázdninové setkání v klubu“
Promítání fotografií z akcí MKD
•

9. 9. 2016 – pátek – 15.00 hodin
čítárna Městské knihovny
Ukázka techniky batikování za pomocí šablon
•

14. 9. 2016 – středa – 15.30 hodin
Areál hasičské zbrojnice
Tradiční grilování kuřat
•

21. 9. 2016 – středa – 8.58 hodin
vlakové nádraží Letovice
Výlet na zámek do Lysic za spisovatelkou
M. E. Eschenbachovou
(bližší informace při akcích v MKD)
•

22. – 24. 9. 2016
„Všechno o Evropě“
Zveme všechny naše členy na přátelská setkání
se zahraničními hosty družebních měst.
Podrobnosti o programu najdete na staně 2.
•

Připomínáme, že 2. 10. 2016 se koná v Brně
na náměstí Svobody od 14.00 hodin oslava
„Svátku seniorů“
Podrobnosti v časopise Senior pas.
•

Připravujeme:
19. 10. 2016 zájezd
do Nového Jičína – „města klobouků“.
Odjezd z Letovic náměstí v 7.00 hodin.
Cena zájezdu 200,– Kč zahrnuje
komentovanou prohlídku města, návštěvu
muzea klobouků, zámku Kunín a oběd.
Přihlášky a platba u A. Píglové.

Oznamujeme ženám, že

CVIČENÍ
s paní Erikou Štěrbovou začne
v pondělí 19. 9. 2016 v 18.00 hodin

Minivolejbal
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s činností a výsledky letovických nejmenších volejbalistů. Více než 40 našich dětí se v uplynulé sezóně zapojilo pod vedením svých trenérů do programu
Barevný minivolejbal.
Barevný minivolejbal je v podstatě zmenšený volejbal v několika formách, od přehazované až po
finální podobu volejbalu, hraný ve dvojicích či trojicích. Děti jsou dle věku rozděleny do pěti barevných kategorií a cílem je dát jim prostor měřit zábavnou formou své schopnosti s dětmi stejné věkové
kategorie. Barevný minivolejbal si hledá cestu, jak zaujmout co nejvíce dětí od 1. do 7. třídy ZŠ. Asi
největší propagací jsou organizované turnaje, kde se děti učí samotnou hru. Náš oddíl se v uplynulé
sezóně zúčastnil s 13 týmy všech věkových kategorií 6 turnajů na krajské úrovni. Zde se nám dařilo
dosahovat vynikajících výsledků, které po mimořádně úspěšném finálovém turnaji znamenaly postup
pro 9 týmů na oblastní kolo mistrovství ČR v Olomouci. Ani zde se ve velké konkurenci více než 600
nejlepších minivolejbalistů z Čech a Moravy naše děti neztratily a 7 našich týmů si vybojovalo účast
na finálovém turnaji mistrovství ČR, které se bude konat začátkem září v Brně. Je to velký úspěch a pro
všechny malé volejbalisty i velká odměna za jejich tréninkovou píli.
Pestrá sportovní náplň našich tréninků zahrnuje všeobecnou pohybovou průpravu a samozřejmě
v největší míře je zastoupena průprava s míčem, kde nacvičujeme celou herní volejbalovou abecedu.
V programu je i spousta her, ať klidových či pohybových, které mají za cíl rozvíjet u dětí týmovou spolupráci, což se myslím v tomto kolektivu podařilo a děti si vytvořily skvělou partu na hřišti i mimo ně.
V posledním prázdninovém týdnu proto organizujeme 1. ročník volejbalového kempu, na který se
přihlásilo 40 dětí. Pokud máte zájem rozšířit se svými dětmi naše řady, rádi Vás mezi námi přivítáme.
Novou sezónu zahájíme 9. 9. 2016 pravidelnými tréninky, které se budou konat pro 1. – 2. ročník
v tělocvičně Základní školy Letovice a 3. – 7. ročník ve sportovní hale v Letovicích.
Za TJ Sokol Letovice – oddíl odbíjené, Lubomír Řehoř

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
2. 9.
9. 9.
16. 9.
23. 9.
30. 9.

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

Služby lékařů také na
www.mudrsafranek.cz

Nepřítomnost

Zastupuje

Dr. Striová
12. – 23. 9.

Dr. Kratochvílová, Dr. Šafránek

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

Koupím

Hledám

byt v Letovicích,
spěchá, nabídněte prosím.

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

Tel.: 774 193 566

Tel.: 721 332 622

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

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

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

PRODÁM
PALIVOVÉ DŘEVO
TVRDÉ + MĚKKÉ,
SMRK V KULATINĚ,
DÉLKA 2 m,
MOŽNOST ODPRAVY
Bližší informace
telefon: 606 893 919
e-mail:
zouharhonza@email.cz

ZÁBAVY, OSLAVY, Dj, DISKOTÉKY, OLDIES, SVATBY

tel.: 777 864 582
www.zvuk-letovice.wz.cz

LINKA DŮVĚRY BLANSKO
tel.: 516 410 668, denně 7.00 – 22.00 hodin

LINKA DŮVĚRY BRNO
tel.: 608 902 410, denně 9.00 – 21.00 hodin
Cena hovoru dle tarifu operátora volajícího.
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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: Pavla Bartáková, 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 29. 8. 2016 č. 9/2016. 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. 10/2016 bude 12. 9. 2016. Fotografie: archiv redakce.

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

KONCERTY 2016 / 2017

12. října 2016

190,– Kč

Inspirace šansonem
Jana Musilová – zpěv, Petr Malásek – klavír

2. listopadu 2016

120,– Kč

Španělská romance
Karel Fleischlinger – vihuela, barokní kytara, theorba
Monika Dopitová – zpěv

8. prosince 2016

120,– Kč

Pocta baroku
Lucie Rozsnyó – soprán, Miroslav Študent – loutna

11. ledna 2017

150,– Kč

Novoroční koncert s přípitkem starosty
Moravské klavírní trio a operní hosté

8. března 2017

120,– Kč

Sólové housle Milana Al-Ashhaba
5. dubna 2017
120,– Kč
Klavírní recitál laureátky Lucie Pokorné
3. května 2017

150,– Kč

Jahodové duo
Pavla Jahodová – violoncello, Jiří Jahoda – housle

Všechny koncerty se konají
v sále MKS Letovice od 18.30 hodin

