září 2019

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci červenci oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Bulová Zdeňka
Vlková Jaroslava
Chládek František
Korcová Dáša
Sychrová Miloslava
Doskočil František
Švecová Ladislava
Richterová Růžena
Kolář Karel
Strážnická Margita
Popelková Růžena
Culíková Marie
Měšťan Stanislav
Vránová Marie
Hönig Zdeněk
Stránský Otto

Hrdlička Jiří
Petrová Anna
Sršňová Jana
Palánová Eliška
Chladilová Marie
Novák Josef
Topolář Ladislav
Striová Božena
Bednář Alois
Mejstřík Jan
Přikrylová Božena
Portlová Libuše
Havránková Magdalena
Šedová Bohumila
Prudilová Marie
Koutková Marie

Bělehrádková Marie
Prchalová Františka
Koníčková Marie
Soudková Bohuslava
Hájek Vítězslav
Čížková Anna
Kavanová Zdenka
Krejsa Miloslav
Vrána Milan
Václavková Zdenka
Dražil Miroslav
Jagoš Milan
Sedláková Marie
Burkoňová Olga

V měsíci červenci oslavil významné životní jubileum – 90 let – pan Miloslav Krejsa, ul. U Královce.
K tomuto krásnému jubileu mu osobně blahopřál pan Petr Novotný – starosta města, za SPOZ paní
Anežka Ježová.
Srdečně blahopřejeme

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Píšová Anna, Kladoruby, ve věku 76 let
Varechová Emilie, Chlum, ve věku 68 let
Srpová Zdeňka, J. Haška, ve věku 78 let
Kalhousová Božena, J. Haška, ve věku 94 let
Čest jejich památce!

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat celému kolektivu CSSML za pomoc, vstřícnost, ochotu a lidský
přístup při péči o paní MUDr. Zdeňku Srpovou.
Velké díky patří vedení pečovatelské službě paní Ivaně Randulové a Andree Doskočilové a všem
pečovatelkám (paní Hance Kudrnové, Soni Kořístkové, Věrce Zoubkové, Helence Kučerové, Monice
Doležalové a Dáši Kořínkové). Současně děkuji všem zaměstnancům domova důchodců pod vedením
pana ředitele Ing. Ivo Kubína. Poděkování patří i úžasné MUDr. Gabriele Hniličkové a sestřičce Renatě
Bulové.
Město Letovice by si mělo cenit perfektně fungující organizace, které není lhostejný osud starších
a nemocných lidí.
Marcela Holková

Vážení občané,
po dlouhých měsících město obdrželo kladné vyjádření dopravního odboru na opravu ulice 9. května a tato oprava se bude realizovat v následujících měsících. Konečně
se občané budou moci dostat do jedné z nejlidnatějších částí města po chodníku. Ten
bude vybudován na straně blíže domům. Na opačné straně budou vybudovány odstavné ostrůvky. Samozřejmě že s tím bude spojena i poměrně velká komplikace v dopravě. Budou nutná dopravní omezení, objížďky a určitě i částečné, ale i celkové uzavírky. Po dohodě se zhotovitelem stavby budete informováni o rozsahu a době těchto opatření. Zároveň
jsme začali pracovat na vyřešení úseku od státní silnice po 9. května a řešíme bezpečnější křižovatku
a rozšíření komunikace směrem ke koupališti. To je ale v lepším případě záležitost příštího roku či napřesrok.
Mnozí jste zaznamenali problém na křižovatce s ulicí Nerudova. Tato havárie si vyžádala opravu,
která musí tuto křižovatku vyřešit výrazně lépe, než byla doposud. Kanál uprostřed křižovatky a ještě
tak, jak byl, je prostě šílený. Nově vznikne odvodňovací koryto pod křižovatkou tak, aby bylo schopno
zachytit i vodu přitékající z bočních ulic. Na radě na konci srpna se rozhodne, zda kompletní oprava
ulic Nerudova a Mánesova bude akcí příštího roku nebo roku 2021. Osobně se přikláním k roku příštímu.
V současné době chystáme Dotační program města na příští rok s tím, že se budeme snažit velmi
podstatně snížit jeho administrativní dopady jak na žadatele, tak na město. Předpokládáme, že zůstanou zachovány přibližně stejné finanční prostředky jako v roce minulém. To podstatné je, že žádosti
se budou podávat od začátku října do konce listopadu tohoto roku. Budeme o tom ještě podrobněji
informovat.
Chtěl bych Vás pozvat 10. září na setkání a besedu s prvním československým kosmonautem Vladimírem Remkem. Děkuji panu Kašparovi za tuto iniciativu a doufám, že debata bude velmi zajímavá.
Na závěr bych chtěl popřát všem školákům a učitelům, aby návrat do školy byl příjemný a všem
ostatním, aby si užívali poslední letní dny ke své spokojenosti.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Starosta města svolává
na čtvrtek 12. září 2019 v 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích

7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice
Program:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 12. června do 12. září 2019
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města za I. pololetí roku 2019
6. Hospodaření příspěvkových organizací města Letovice
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Oprava komunikace a výstavba chodníků a odstavných ploch na ulici 9. května

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 26. 7. 2019 projednala body dle následujícího programu:
1. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 13. 8. 2019 projednala body dle následujícího programu:
1. Výběrové řízení „Letovice – místní komunikace v ul. 9. května“
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

Vycházky s radními
1× ročně navštívíme každou ulici ve městě a společně s vámi, přímo v terénu, hledáme případné
podněty či návrhy zlepšení, které poslouží jako podklad pro následná řešení nebo v případě náročnějších návrhů pro dlouhodobější plány.

Vycházka č. 8 / 2019
Kdy: sobota 7. 9. 2019 v době od 14.00 do cca 17.00 hodin
Kde: sraz u hasičské zbrojnice
Trasa ulic: Na Plese, Nové Město, Čapkova, Českobratrská, V Zahradách, Pražská, Nádražní, U Koupaliště, 9. května, Okružní, Rekreační, Na Hliníkách

Vycházka č. 9 / 2019
Kdy: sobota 21. 9. 2019 v době od 14.00 do cca 17.00 hodin
Kde: sraz u radnice
Trasa ulic: Masarykovo náměstí, Na Požáru, Na Kopečku, Česká, Rybníky
Akce se koná pouze za příznivého počasí. Pokud dorazí déšť s hromy a blesky, tak akci přesuneme na
náhradní termín, o kterém vám dáme včas vědět.
Daniela Ottová, Mgr. František Boček, členové Rady města Letovice

Kontaktní místo
Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v Letovicích
VZP ČR bude od září 2019 v Letovicích zajišťovat klientský servis.
Termín: Každé první pondělí v měsíci v době 8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hodin
Místo: V budově MěÚ Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, zasedací místnost
V rámci mobilního klientského pracoviště budou poskytovány služby srovnatelné s běžným klientským
pracovištěm v oblasti veřejného zdravotního pojištění (mimo pokladní služby).

Zámecký park – účel, údržba
Letovický zámecký park je Přírodní památkou chráněnou dle Zákona o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 Sb. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších parkových úprav jihomoravského regionu. Mezi
to, co je na letovickém parku nejvíce oceňováno, patří kombinace udržovaného, v anglickém slohu
založeného parku a přírodně-krajinářského prostředí, jež tvoří pestrá mozaika lesoparku s navazujícími břehovými porosty a mokřady.
Jak si může každý návštěvník všimnout, není park jen přehlídkou domácí a exotické flory, ale také
domovem nepřeberného množství živočichů. Právě s ohledem na přítomnost celé škály druhů ptactva jsou prováděny zásahy na jednotlivých stromech. Stejně jako v lesích, tak i v parku dochází vlivem
sucha a vysokého věku jednotlivých stromů k postupnému odumírání. Na vhodných místech parku
jsou ponechávány „mrtvé“ stromy, které využívají již zmínění ptáci ke hnízdění, ale také řady bezobratlých ke svým složitým vývojovým cyklům. Postupně během roku je prováděno odstraňování nebezpečných stromů a větví se snahou o zajištění bezproblémového soužití nás lidí (návštěvníků) a květeny a zvířeny (obyvatel). Na podzim tohoto roku dojde k výsadbě nových stromků v náhradu za ty
pokácené či odumřelé.
V letošním roce s ohledem na měnící se klima neprobíhá kosení travnatých ploch v parku tak často
jako v minulosti. Pro „obyvatele“ parku je vyšší tráva nesmírně důležitá, ať už slouží jako kryt nebo
potrava. Jak bylo napsáno v jednom z předchozích čísel zpravodaje, vyšší travní pokryv představuje
nesporné výhody i pro lidskou společnost – zadržení vláhy, přirozené ochlazování prostředí, rozvoj
biodiverzity, vizuální stránka… V zámeckém parku se častěji seče kolem cestiček, laviček, dětského
hřiště a rybníčku. Seče větších ploch pak méně často obstará moderní zemědělská technika.
Věřím, že absence anglického trávníku, a naopak přítomnost druhově bohaté louky v zámeckém
parku nikoho neuráží a životnímu prostředí zcela jistě prospívá.
Václav Štěpánek, odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Letovice

Město Letovice
zve širokou veřejnost na tradiční akci podporující zdravý životní styl

MĚSTSKÝ DEN ZDRAVÍ
který se uskuteční

ve čtvrtek 3. října 2019 od 14.00 do 18.00 hodin,
v sále Kulturního domu v Letovicích
Bližší informace o akci budou upřesněny na plakátech
a na webových stránkách www.letovice.net

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 září jsme pro Vás připravili:
Beseda

Ing. Vladimír Remek
Jediný československý kosmonaut
Úterý 10. září 2019 v 16.00 hodin
Vstupné dobrovolné
•

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
•

Beseda – Daniela Sedláková

Santiago de Compostela (Španělsko)
Středa 25. září 2019 v 17.30 hodin
Muzeum města Letovice
Vstupné: 50,– Kč
•

Připravujeme:
Zahajovací koncert KPH
Slavné klavírní skladby (Bohumír Stehlík – klavír)
Středa 2. října 2019 v 18.00 hodin
Vstupné: 100,– Kč
Na koncert platí předplatné KPH
Děti a mládež do 18 let zdarma

Přednáška

Moc a síla hypnózy – Jakub Kroulík
Pátek 11. října 2019 v 18.00 hodin
Vstupné: předprodej 180,– Kč / na místě 250,– Kč
•

Beseda

Nový Zéland – Petr Nazarov
Úterý 15. října 2019 v 17.30 hodin
Muzeum města Letovice
Vstupné: 50,– Kč
•

Čarodějná pohádka – Divadlo Mrak
Čtvrtek 17. října 2019 v 10.00 hodin
Vstupné: 50,– 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
Oddělení pro dospělé
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovna@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna

Upozornění na změnu otevírací doby
dospělého oddělení!
Od 1. září 2019 se na Vás těšíme
v tomto novém čase.
Pozor, změna je v poledních přestávkách
a nově je otevřeno ve středu do 18.00 hodin

Otevírací doba dospělého oddělení
Pondělí: 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
Úterý: 12.30 – 16.30
Středa: 12.30 – 18.00
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 9.00 – 12.00, 12.30 – 18.00
•

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

Výpůjční doba
Pondělí: 12.30 – 16.30
Úterý: 12.30 – 16.30
Středa: 12.30 – 16.30
Čtvrtek: 8.00 – 12.00
Pátek: 12.30 – 16.30

Upozornění!!!
V pondělí 2. září 2019
bude oddělení dětské knihovny otevřeno
od 9.00 do 14.00 hodin
•

Výstavka knih – „Čteme červeně“
knihy s červenou obálkou
•

Jižní Morava čte

Knihy vydané před třiceti lety
v roce 1989 – výstavka knih
•

HITLEROVA DÁLNICE
Výstava v prostorách chodby knihovny je
přístupná po celé prázdniny v otevírací době
knihovny a Turistického informačního centra.
Další ročník soutěže na téma
„Tajemství knihovny“ již probíhá,
přihlášky a další informace najdete v knihovně!
•

Duhové čtení
Soutěž je v plném proudu, stále se můžeš
přihlásit, čteme a zapisujeme knihy
do konce listopadu!

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.

Kalasová galerie Pex
Pražská 70, Letovice
Vás srdečně zve

na výstavu děl

Jiřího
Kornatovského
Zahájení proběhne
v pátek 20. září 2019
od 18.00 hodin v galerii
Výstava potrvá do středy 23. října 2019
Další informace budou na plakátech
a na www.galeriepex.cz

Milí občané města i všech jeho místních částí,
máme za sebou prázdniny, které na kulturní akce s výjimkou Festivalu 3+1 nebyly právě bohaté
(v době uzávěrky zpravodaje ještě neproběhl Restaurant Day – ve spolupráci s Paletou – a ani Ahoj,
léto!). Občas nám připravený projekt překazilo počasí, museli jsme zrušit první promítání na koupališti stejně jako jeden z promenádních koncertů. I přesto, že v přesném čase konání akcí vysvitlo sluníčko, praxe je taková, že každou realizaci je potřeba potvrdit nebo zrušit nejpozději do 12. hodiny
daného dne (muzikanti se obávají o aparatury, kinaři jezdí až ze Šumperku apod.). Přesto minimálně
v případě kina se mi podařilo zajistit adekvátní kompenzaci. Léto s gentlemanem uvidíte 25. listopadu
2019. Promítání bude spojeno s besedou s hlavním protagonistou filmu Jaromírem Hanzlíkem.
A na co se můžete těšit v sezóně 2019/20? Je sestaven program koncertů KPH, ten bude obsahovat
celkem 6 koncertů výtečných interpretů vážné hudby převážně komorního charakteru. Na nich se
představí i místní umělci – namátkou Renata Svobodová, Milan Kalhous či Vladimír Pečinka, kteří mimo jiné pedagogicky působí na místní ZUŠ. Dále v muzeu zazní tóny hoboje či harfy a v kostele budete
moci vyslechnout varhanní skladby v podání Martina Štěpánka a Miroslava Maňouška či soprán Hany
Kuželové, vítězky mnoha pěveckých soutěží. Celý cyklus KPH pořídíte za 500,– Kč, vstupné na jednotlivé koncerty bude 100,– Kč.
V rámci cyklu cestovatelských besed, které se budou konat v prostorách muzea, dorazí např. známý cestovatel a bloger roku MF Dnes Ladislav Větvička, který vás provede Kubou, Arménií a Náhorním
Karabachem. Muzeum rovněž plánuje celoroční cyklus přednášek na historická témata (např. staroegyptská matematika a jak se dříve myslelo jinak v podání Kateřiny Rábové). Knihovna bude nabízet
již tradiční akce pro děti a autorská čtení. Od září dojde ke změně otevírací doby. Abychom vyšli vstříc
některým čtenářům, kteří pracují do pozdního odpoledne nebo dojíždějí, bude knihovna otevřena do
18 hodin i ve středu.
Některé další novinky si zatím nechám pro sebe, ale můžu už teď prozradit, že od října 2019 chystáme pod hlavičkou MKS kurzy pro dospělé. Kromě již zavedených tanečních se budete moci přihlásit
na kurzy jazykové (španělština, němčina, ruština) a umělecké (hra na flétnu, kytaru, arteterapie, výtvarné techniky, fotografování apod.). Další kurzy budou zařazovány průběžně dle poptávky. První vlaštovkou je kurz programování pro začátečníky.
Mou prioritou je vytvoření dvou skupin letovických ochotníků. První skupinu povede zkušená lektorka Hana Bočková. Ta bude stavět zejména na absolventech dramatického oboru ZUŠ. Druhou skupinu budou tvořit divadelní nadšenci z vašich řad. Tuto skupinu povede krajská metodička pro dramatickou výchovu na ZUŠ Michaela Pál. Budeme rádi, když se aktivně zapojíte a přijdete mezi nás!
MKS samozřejmě chystá řadu akcí a projektů, ale z důvodu přehlednosti je budeme zveřejňovat
postupně každý měsíc. V příštím zpravodaji by měl vyjít přehled již zmíněných besed v muzeu, ale
především cyklus plánovaných divadelních představení pro rok 2020.
Na závěr bych vás rád pozval na jazzový koncert Milana Markoviče (13. září) a talk show Martina
Zounara a Martiny Randové (20. září). Neméně zajímavá bude bezesporu i beseda s prvním československým kosmonautem Vladimírem Remkem (10. září).
Věřím, že následující kulturní sezóna bude pestrá a přístupná všem.
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Návštěva zámku v Kunštátě
V rámci přednáškového cyklu pořádaného Muzeem města Letovice pozval 22. května Mgr. Radim
Štěpán při své přednášce o vývoji a historii zámku v Kunštátě posluchače ke komentované návštěvě
kunštátského zámku. Ta se uskutečnila za měsíc po přednášce a setkala se s obrovským zájmem, i když
předchozí přednáška byla rovněž, stejně jako jiné muzejní akce, velmi dobře navštívena. Téměř stovka zájemců zaskočila i kastelána pana Štěpána a tak musel být návštěvnický dav rozdělen do několika
skupin. Největší zájem vzbudila trasa nejstarší částí původního ještě románského zámku z poloviny
13. století a zcela unikátní gotická výmalba z následujícího
století. Většinu z nás ohromil
půvab a význam stavby, která
se v našem nejbližším okolí donedávna bez zájmu kohokoli
skrývala se zařazením do skupiny bezvýznamných staveb
4. památkové kategorie. Hluboký zájem nynějšího kastelána a změna společenských
podmínek přinesly nečekanou
změnu, která ze zámku učinila
doslova perlu mezi stavebními
památkami
v naší oblasti.
Část návštěvníků prohlídky nejstarší gotické
Antonín Štrof,
a běžně nepřístupné části původního hradu
Muzeum města Letovice
poslouchá výklad kastelána Mgr. Radima Štěpána

„Německá dálnice“
Pro Československo tragický závěr třicátých let přinesl nakonec zánik původního státu. Období skomírání republiky mezi záborem Sudet a konečným obsazením zbytku státu přineslo pro naši krajinu
několik změn, z nichž nejvýraznější byla bezesporu stavba rychlostní dálnice z Vídně do Vratislavi. Jejím cílem bylo propojit nová „říšská“ území rychlou moderní spojnicí – moravskou část Sudet a Slezska
s územím čerstvě obsazeného Rakouska – procházející tehdy ještě zbytkem svobodného Československa. Stavba pokračovala i po obsazení zbytku státu, ale dokončena nikdy nebyla. Nehledě na historické okolnosti jejího počátku budí dodnes prvky jejího řešení, koncepce a technologie budování
oprávněnou pozornost. Těm se věnuje výstava, která texty, fotografiemi a modely terénních situací
celou problematiku přibližuje. Je to společná akce Muzea města Letovice a knihovny ve spolupráci
s Muzeem regionu Boskovicka. Je instalována v chodbě před knihovnou v budově Tyršova 2 a bude ke
zhlédnutí až do září.
Antonín Štrof, Muzeum města Letovice

PŘEHLED ZÁŘIJOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ
8.00 – 12.00 hodin / Zámecká burza
zámek Letovice, tel.: 728 880 298, www.zamekletovice.cz

1.

14.00 hodin / Dožínková slavnost
Agrocentrum Ohrada Vísky, tel.: 605 298 420, www.ohrada.cz

6.

18.00 hodin / Hudební pátky na zámku Letovice – hraje Kamila Hudcová & CHAKALI
Zámecká restaurace Letovice, tel.: 734 865 960
14.00 – 16.00 hodin / Prohlídky farního kostela sv. Prokopa
tel.: 516 476 790, 739 396 538

7.
10.

17.00 hodin / 6. zastavení – Kino a galakoncert s ohňostrojem – období rekonstrukce
zámku (2019), zámek Letovice, tel.: 602 528 912, 516 454 533, www.zamekletovice.cz,
www.zameckarestauraceletovice.webnode.cz
16.00 hodin / Beseda nejen o létání do vesmíru s Ing. Vladimírem Remkem
– jediným československým kosmonautem
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, www.mks-letovice.cz
19.00 hodin / Štěpán Markovič + Gipsy Groove – koncert jazz
sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437, www.mks-letovice.cz

13.

19.00 hodin / Travesty show Scandalladies – celovečerní program, taneční večer s DJ
zámek Letovice, tel.: 776 300 326, 734 865 960,
www.zameckarestauraceletovice.webnode.cz.

13.– 15.
18.

14.00 hodin / Dětský bazárek podzim/zima
MC Paleček, horní sál KD Letovice, tel.: 799 501 437

14.00 hodin / Běh zámeckým parkem
start v 15.00 hodin, zámecký park Letovice, město Letovice, tel.: 732 718 773
16.00 hodin / Drakiáda 2019
letiště Písečná – Letovice, město Letovice a Letecký klub Letovice

20.

19.00 hodin / Návštěva z … talk show v podání populárních herců ze seriálu Ordinace...
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437, www.mks-letovice.cz

25.

17.30 hodin / Santiago de Compostela (Španělsko) – Daniela Sedláková
cestovatelská beseda, sál muzea, tel.: 774 497 437, www.mks-letovice.cz

28.

14.30 hodin / Slavnosti Baboleckých lip svobody – 19. ročník
Babolky, osadní výbor a Spolek pro obnovu tradic v Babolkách

29.

Vísecká pouť
www.visky.cz

MC Paleček

SVČ Letokruh p. o.
Kroužky ve školním roce 2019/2020
Milí rodiče, milé děti,
přihlašování na kroužky ve školním roce 2019/2020 bude spuštěno v úterý 3. 9. 2019 ve 14 hodin.
Přihlašovat se můžete elektronicky přes náš web www.svcletovice.cz/mujletokruh, případně osobně
v kanceláři. Seznam kroužků naleznete poslední prázdninový týden na našem webu.
Během prázdnin u nás proběhlo 13 příměstských a 5 pobytových táborů. Z pobytových byly 3 koňské v Cetkovicích, 1 klasický na faře v Heřmanově u Křižanova a 1 klasický stanový v Šebetově. Celkem
přes 370 dětí.

Máme pro vás ochutnávku některých z nich
Jezdecké soustředění
Tábor určený pro milovníky koní všech pokročilostí v jezdeckém umění. Děti byly ubytovány v Opatovicích a stravovaly se v místní vývařovně. Ke koním jezdily na Farmu CH do Cetkovic. Dopoledne trávily
náročnějším výcvikem na parkuru, kde se učily vést koně, někteří i přes překážky, odpoledne na odpočinkovější vyjížďce a při hrách. Nechyběla stezka odvahy a pár večerů u ohně s písničkami. Skvělá parta,
skvělá zábava!

Příměstský tábor – Inline akademie
Tábor na kolečkách a vzhledem k tropickému počasí, které v druhé polovině července panovalo, i tábor na koupališti. Děti, které na inline bruslích už uměly, se zdokonalily a děti, které na bruslích teprve
začínaly, se to naučily. Na konci tábora pak všichni do jednoho zvládly překážkovou dráhu a udělaly tak
radost nejen sobě, ale i vedoucím!

Příměstský tábor – Na skok umělcem II.
Cílem tohoto tábora bylo seznámit děti s různými uměleckými směry, prostřednictvím vlastní tvorby
s méně známými výtvarnými technikami a celkově tak obohatit jejich rozhled a tvořivost. První den si
děti nakreslily svůj vlastní komiks, druhý den modelovaly sochu technikou kašírování, dále jely na výlet
na hrad Kunštát, ve čtvrtek navštívily Centrum sociálních služeb v Letovicích, kde proběhlo mezigenerační tvoření. Poslední den byl věnován Op artu a Land artu. Děti si též vyzkoušely něco z procesuální
kresby a výrobu ručního papíru.

Příměstský tábor – Královské putování
Tábor pro naše nejmenší – pro děti od 5 let. Děti se ocitly na královském dvoře v době středověku,
byly seznámeny s královskou etiketou (pravidla, která budou dodržovat), vymyslely si a ve skupinkách
ztvárnily své vlastní království a pevnost a nakreslily štíty. Takto vybaveny mohly se chrabě vrhnout do
dalších nelehkých úkolů: vytvořit si vlastní sluneční hodiny, malovat hlínou na plátno, stočit svíčku z včelího vosku, vyrobit ruční papír atd. Z pohybových aktivit si vyzkoušely lov divé zvěře, prolézaly „hradní sklepení“ se snahou získat klíč a mnoho dalšího. Na kus
řeči nebo snad jen pro inspiraci zajely ke kolegům
v Rudce, Blanickým rytířům a vydrápaly se na Burianovu rozhlednu. A aby všem zážitkům nebyl konec,
tak výrobu a odpalování dělových koulí si budou zajisté dlouho pamatovat. A co vy, už jste někdy vyráběli dělovou kouli z kypřícího prášku a kinder vajíčka?
Myslíte si, že lítá?
Více o dalších táborech se dočtete v příštím zpravodaji. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem
vedoucím všech táborů za jejich čas a výborně odvedenou práci! Děkujeme!
Tým Letokruhu

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

Vrabčáci se loučí
Že by letos vrabci společně s vlaštovkami odlétli do teplých krajin? Hm, zajímavá myšlenka…
Ne, neděste se, tento článek nechce pojednávat o novém fenoménu stěhovavého ptactva. Téměř
každý z Letovčáků ví, že „Vrabčáci“ je název literárně dramatického souboru naší ZUŠ.
„Vrabčáci“ se loučí, tak jako se před nimi rozloučili „LEnTilky“, ukončením základní školy. Ale na každém konci je krásné to, že něco nového začíná. Nejen, že přejeme všem členům souboru hodně úspěchů v nové škole a v dalším životě, ale těšíme se, že se s některými z nich budeme i nadále setkávat
v ochotnickém souboru, který je v Letovicích právě u svého zrodu. Potřebujeme jen trochu času, takže jsme „Prozatím bez názvu“. A protože kulturní dům v Letovicích má krásnou divadelní scénu, jsme
rádi, že bude opět sloužit svému účelu. Těšíme se na vás na našich představeních.
Hana Bočková

Poděkování
Děkujeme městu Letovice
za finanční dar, který jsme obdrželi
na podporu naší závodní činnosti
(lov ryb udicí přívlačí z lodě).
Velmi si toho vážíme a budeme
se nadále snažit naše rodné město
co nejlépe reprezentovat
v České republice i v zahraničí.
Tomáš a David Koudelkovi

Pohlednice Zboněk
Při příležitosti znovuotevření místní knihovny ve Zboňku 15. června 2019 osadní výbor zajistil, aby
spatřila světlo světa nová pohlednice. Je věnována 80. letům, můžete na ní spatřit tehdejší podobu
obecní budovy, kapličku, hradlo, které je již zbourané a splav na řece Svitavě. Pohlednice je v prodeji
v Informačním centru v Letovicích.
Martina Randulová, předsedkyně Osadního výboru Zboněk a Klevetov

Výlet do Hodonína
V sobotu 27. července v 8 hodin ráno vyjel autobus plný dětí i dospělých na výlet. Nejprve jsme
navštívili zoologickou zahradu v Hodoníně. Byla sice malá, ale moc hezká. Je umístěna v krásném
prostředí lužního lesa. Vedle zoologické zahrady mohly děti navštívit 3D bludiště. O půl jedné nás
autobus dopravil do nedalekého přístavu, kde jsme se naobědvali. Po dobrém obědě si děti zavolal
pirát Černovous. Rozdal jim pistolky, klobouk a mapu. Děti si na obličej navzájem namalovaly vousy.
Při plavbě lodí Baťovým kanálem všichni plnili různé úkoly – kormidlování, poznávání pohádkových
postaviček na březích. Zanedlouho jsme dopluli na ostrov, kde nastalo hledání pokladu. Asi po půl
hodině byla truhla s pokladem nalezena a vypluli jsme zpět do přístavu. Děti dostaly na památku
potvrzení o zvládnutí pirátské výpravy. Výlet se vydařil, počasí nám přálo a největší odměnou pro
nás byly rozzářené oči dětí.
Za Osadní výbor Zboněk a Klevetov Jana Janoušková, foto: Michael Randula

Z historie letovického lihovaru

Výroba alkoholu provází lidstvo již několik tisíciletí, alkohol byl původně používán pouze k lékařským
a ranhojičským účelům. Později byl stále častěji užíván jako nápoj hlavně proto, že údajně posiloval
mysl, srdce a někdy dokonce obnovoval i „mládenecké“ síly. Tak není divu, že v raném středověku v době pánů z Letovic (1203 –1446) na letovickém hradu postavili na hospodářském dvoře nejen pivovar,
ale také lihovar, o kterém je první zmínka již v roce 1360. Později byl lihovar přemístěn na vodní náhon
pod zámek do prostor dnešního Nového Města. V roce 1781 postoupil tehdejší majitel panství hrabě
Jindřich Kajetán Blümegen lihovar „Smlouvou o věčném nájmu za hotově vyplacených 4000 zlatých
a za 1600 zlatých ročního nájmu provždy“ Židu Salomonu Biachovi. Smlouva o věčném nájmu obsahovala práva a povinnosti nájemce – například roční dodávku 210 sáhů dříví z panského lesa, 100 centů sena z panských luk a právo na bezplatné mletí a šrotování v panských mlýnech. Smlouva dále stanovila, že všichni hostinští z letovického panství musí odebírat lihoviny výhradně z letovického lihovaru. Nájemníkovi bylo zakázáno pod přísnou pokutou šenkovat lihoviny v neděli a ve svátky a na velké
katolické svátky byl povinen zhasnout oheň pod kotlem a zastavit vodní kolo. Obšírná smlouva o věčném nájmu panského lihovaru obsahovala 24 bodů s mnoha podrobnostmi a velmi výstižně ilustrovala tehdejší dobu. Smlouva byla v platnosti do roku 1848, kdy byla robota zrušena a s ní i věčné nájmy. Lihovar byl od té doby několikrát přestavěn a modernizován, téměř zcela po mohutném požáru
19. dubna 1931 a naposledy v roce 1948. Z rodiny Biachů byli v Letovicích velice činní potomci prvního nájemce – Salomon Biach (1811 –1905) a Moric Biach, kteří všemožně podporovali kulturní a společenský život v Letovicích. Po Moricovi, náčelníkovi hasičů v Letovicích, dodnes ve společenské místnosti hasičského sboru Letovice uchovávají památku. Je to velký keramický džbán z roku 1887 s nápisem „Sílu a statečnost za bližního“. Můžeme si představit, že ho Moric Biach věnoval plný skvělého

likéru při příležitosti nějaké hasičské oslavy. Od roku 1880 byla nájemkyní lihovaru dcera Salomona
Biacha Helena, provdaná Schwarzová. Měla syna Viktora, který se po smrti matky stal jediným majitelem lihovaru (nikdy se neoženil). I když byl jiné víry, stal se významným mecenášem letovického farního kostela. Ve vedení firmy si vedl nadmíru dobře. Letovický lihovar vyráběl velmi kvalitní líh především
ze žita, který sloužil k přípravě jemných likérů. Ty odebírali hospodští z Letovic a okolí a byly také nalévány v šenku lihovaru. Věhlasná byla specialita „Letovická bylinná hořká“, kterou lihovar plnil do litrových kameninových džbánků, tzv. „plucárků“, uzavíratelných korkovou zátkou. Firma s obchodním
názvem „S. Biach, hospodářský lihovar a výroba lihovin v Letovicích, Morava“ měla sídlo na Novém
Městě číslo 241. V době svého největšího rozmachu v meziválečném období zažíval lihovar v našem
městě novodobý zlatý věk – zaměstnával až 26 pracovníků, kteří vyprodukovali 500 – 600 hektolitrů
čistého lihu. Při dobré úrodě až 900 hektolitrů! Z 90 hektolitrů lihu pan Hanzlíček přidáním dalších
přísad vyráběl různé lihoviny.
Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava byla na lihovar uvalena nucená správa. Majiteli lihovaru
Viktorovi Schwarzovi nebyl povolen odjezd do Anglie, a tak byl v roce 1942 z židovského gheta v Boskovicích deportován do Terezína a později do neznámého koncentračního tábora v okupovaném Polsku, kde zahynul. Veškerý nemovitý majetek Viktora Schwarze zkonfiskovala německá okupační správa. Po osvobození Československa v roce 1945 byl lihovar pod národní správou, od roku 1946 pak přidělen národnímu podniku Škrobárny a lihovary v Havlíčkově Brodě. Posledním správcem letovického
lihovaru byl pan Miloslav Škrabal (1926 –2012), který vystudoval Státní školu lihovarnickou v Havlíčkově Brodě. V tu dobu se v lihovaru vyráběl surový líh z brambor, řepy, obilí – hlavně z pšenice, kukuřice, ale i z jablek a nebudete věřit i z datlí. V té době v nově zřízené pěstitelské pálenici pan Škrabal
díky poctivému přístupu a tradičnímu způsobu destilace vyráběl kvalitní ovocné destiláty pro drobné
pěstitele ovoce.
Z hospodářského hlediska měl lihovar pro zemědělství celého našeho kraje velký význam, protože
vykupoval od zemědělců produkty pro výrobu lihu. Lihovar v Letovicích byl jedním z nejstarších místních průmyslových podniků – vznikl před více než 600 lety – měl dobrou tradici a těšil se vynikající
pověsti.
Koncem roku 1987 se budova lihovaru bez náhrady začala bourat, protože musela ustoupit nové
přeložce státní silnice číslo 43. Tím z Letovic nenávratně zmizel starobylý a důležitý objekt, jehož vysoký komín byl vidět zdaleka.
Text: Karel Synek, foto Bohumila Kociny upravil Petr Švancara

V září bude krásně zářit hvězdná obloha
Přivítáme měsíc září, který nabídne řadu zajímavostí. Předně umožní rozloučení s letními dny a otevře brány podzimu. Setkáme se s podzimní rovnodenností. Ze zkušenosti víme, že málo oblačnosti v září
umožňuje snadné pozorování nebeských těles. Stálí pozorovatelé zjistí, že letní souhvězdí pozvolna vyklízejí prostor, aby zajistila místo podzimním souhvězdím. Ještě však uvidíme známá letní souhvězdí
Orla, Šípu, Lištiček a Labutě. Mléčná dráha je dobře viditelná od jihozápadu přes zenit až k severozápadu. K rozloučení s létem na obloze nám poslouží dobře viditelný útvar, který astronomové nazývají
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. Když tyto hvězdy seřadíme podle jasnosti od největší k nejmenší, dostaneme tento výsledek: Vega (0,0 mag), Altair (0,8 mag) a Deneb (1,25 mag). Pro vzdálenosti těchto hvězd od nejmenší platí Altair (17 ly – souhvězdí Orla), Vega (25 ly – souhvězdí Lyry) a Deneb (3 230 ly – souhvězdí Labutě). Zkratka ly je pro světelný rok, 1 ly = 9,46 biliónů km. Pro hledání hvězd
z letního trojúhelníku musíme zvednout hlavu vysoko až k zenitu (hvězdy Deneb a Vega), pak posunout zrak k jihu (hvězda Altair). Pro letní trojúhelník platí, že se považuje za výchozí objekt pro orientaci na obloze.
Zářijové Slunce si zasluhuje zvláštní pozornost. Zkušenost prozrazuje, že již tak silně nehřeje. Od
letního slunovratu uběhne čtvrt roku a Slunce dosáhne světový rovník. To nastane dne 23. září v 9:50 h
SELČ. Tehdy Slunce vstoupí do znamení Vah a tak určí začátek astronomického podzimu a nastane
podzimní rovnodennost. To znamená, že délka dne je přibližně stejná jako délka noci. Slunce vychází
ve východním bodě a zapadá v bodě západním na obzorníku (zkusme tyto body nalézt ve skutečnosti). V této situaci má sluneční azimut velikost 90°. Během září sluneční azimut klesne ze 104° na 87°.
Od rovnodennosti se denní oblouk Slunce bude zkracovat až do zimního slunovratu.
Od Slunce přejdeme k Měsíci. Nejvíce pozorujeme jeho fáze, v září nastanou čtyři měsíční fáze. Dne
6. 9. v 5:00 h první čtvrt, 14. 9. v 7:00 h úplněk, 22. 9.
v 5:00 h poslední čtvrt a 28. 9. ve 20:00 h nov. Měsíční
odzemí zaznamenáme 13. 9. v 16:00 h (406 383 km)
a přízemí 28. 9. ve 4:00 h (357 796 km).
Jak budeme sledovat v září planety? Dopadne to
tak, že neuvidíme planety Merkur, Venuši a Mars.
Jupiter (v Hadonoši) lze vidět večer na jihozápadě.
V první polovině noci září Saturn (ve Střelci). Uran
(v Beranu) můžeme triedrem pozorovat téměř po
celou noc. Totéž platí pro planetu Neptun (ve Vodnáři).
Další zajímavosti na zářijové hvězdné obloze: Dne
6. 9. v 9:00 h nastane konjunkce Měsíce s Jupiterem.
Ve dnech 5. a 6. 9. bude možné za jasné oblohy pozorovat nad jihozápadním obzorem seskupení Měsíce, hvězdy Antares ze souhvězdí Štíra a planety Jupiter. Dne 8. 9. v 15:00 h proběhne konjunkce Měsíce
se Saturnem. Večer můžeme vidět Měsíc blízko Saturnu.
Dr. Jaroslav Chloupek
Letní trojúhelník

Ozdravný pobyt na Vysočině 2019
Letošní druhý ozdravný pobyt členů Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích se uskutečnil na přelomu července a srpna v hotelu U Loubů na Třech studních. Cestou na Vysočinu jsme se zastavili
na prohlídku zámecké zahrady v Lysicích. Brzy ráno bylo v zahradě velmi příjemně. Paní zahradnice velmi
poutavě vyprávěla o vzácných stromech, pěkných výsadbách a celkově o práci v zahradě. Prohlédli jsme
si terasy, arkády, umělou jeskyni, sallu terrenu, skleník a záhony květin, které pěstují pro výzdobu zámku.
Pokračovali jsme do Blatin na kávu a vyhlášené koláče. Potom už nás přivítali manželé Halvovi na Třech
studních. Rok vždy tak rychle uplyne a my jsme přijeli už na čtrnáctý pobyt. Bylo nás celkem 40. Ubytování je v pěkných dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, některé pokoje mají balkon,
tři naše manželské páry byly ubytované v nedalekém novém apartmá. Hotel má vlastní bazén v přízemí,
kromě jídelny posezení v zimní zahradě i za hotelem, dětské hřiště, venkovní gril, bar a letní kino.
Program každého dne začínal cvičením venku s Emou. Každý den bylo jiné a chodili skoro všichni. Ani
pánové se nestyděli cvičit, jeden dokonce ráno přiběhl pozdě v noční košilce pro obveselení všech. Dopoledne jsme měli zajímavé přednášky, začal pan Bohuslav Kuda poutavým tématem – významné osobnosti Letovic, od zámeckých pánů přes zakladatele kláštera, kněze, misionáře po Huberta Lamplotu a stavitele Rozehnala. Krásné večerní posezení venku na zahradě jsme měli s panem Janem Královcem, poutavě nám vyprávěl o své letošní dovolené v Americe, v New Yorku, Washingtonu a u Niagarských vodopádů. Po setmění nám promítl spoustu fotografií a ještě jsme si užili výběr ze starých oblíbených melodií. Velmi zajímavé bylo dopoledne s paní Zdenou Stöhrovou, povídali jsme si o zdravém životním stylu,
doporučených potravinách, jak omezit zbytečné množství léků, jak správně doma cvičit. Ve středu jsme
se těšili na našeho předsedu pana Bořivoje Rašovského, který tady poprvé nebyl celý týden. Dovezl nám
vynikající koláče od paní Andrlíkové. Přijeli s ním naši dobří známí, manželé Grygarovi. Jan Grygar nás potěšil zážitky a vzpomínkami ze svého hereckého života a pozval nás na představení, v nichž nyní hraje.
Během neděle, pondělí a středy jsme podle rozpisu chodili na masáže, letos nás masírovali sourozenci Fňukalovi. Všichni je velmi chválili. Každý den jsme měli na programu plávání v bazénu a vycházky
po okolí. Postupně jsme obešli všechna naše oblíbená místa – Medlov, Vitulčinu studánku, osadu Yukon,
celý rybník Sykovec a někteří i Brožovu skalku. Ve středu odpoledne jsme si zahráli minigolf u hotelu
Horník a poslední odpoledne vždy patří našim sportovním hrám – kuželkám, šipkám a petangu. Týden
tak rychle utekl a museli jsme se loučit. Pan Halva odměnil vítěze sportovních her, všichni společně jsme
poděkovali Emě Stehlíkové za cvičení a čtyřem našim pánům – Procházkovi, Zunkovi, Holasovi a Stehlíkovi za vedení plavání, vycházek a her. Já velmi děkuji za krásnou orchidej od všech a kytici od ředitele
hotelu. Společně jsme si slíbili, že se vrátíme i příští rok.
Měli jsme se výborně, krásné počasí nám přálo, na Vysočině je vždy nádherná zelená příroda. V pohodě a klidu jsme si odpočinuli, načerpali nové síly, dobře jsme se společně pobavili. Všichni se o nás
vzorně starali. Moc děkujeme všem zaměstnancům hotelu U Loubů v čele s manželi Halvovými. Po cestě domů jsme se zastavili v Edenu v Bystřici nad Pernštejnem, celý areál je velmi krásný, moderně upravený, je zde všechno od kovárny přes pivovar, staré chaloupky s kachlovými kamny, bylinky, včelaře, domácí zvířátka, panské bydlení až po dětské atrakce a mlýn, kde pečou výborné koláče. Do Letovic jsme
přijeli za prudkého deště, ale byl moc potřeba.
Poděkování za finanční dotaci patří městu Letovice, využili jsme ji na částečnou úhradu pobytu a masáží. Dále jsme použili dotaci Jihomoravského kraje na částečnou úhradu dopravy. Díky podpoře obou
institucí si mohou všichni naši členové – důchodci tento pobyt dovolit.
Text: za Nové sdružení zdravotně postižených Letovice Ing. Jaroslava Konůpková, vedoucí pobytu
Foto: Marie Králová

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
pořádá pro své členy a všechny
zdravotně postižené spoluobčany
za podpory obce Vranová
a v rámci projektu „Zdravé město Letovice“

v úterý 17. září 2019

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V LÁZNÍCH BOSKOVICE
Program odpoledne:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY
A VÍŘIVÉ KOUPELE
- PRO ZÁJEMCE POSEZENÍ V CUKRÁRNĚ
Odjezd:
13.10 hodin – PRAŽSKÁ
13.15 hodin – NÁMĚSTÍ
13.20 hodin – BYTOVKY
13.25 hodin – TYLEX
Program odpoledne začíná ve 14.00 hodin
Závazné přihlášky a info u L. Rašovské
na tel.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz

Městský klub důchodců
září 2019
•

3. 9. 2019 – úterý – 17.00 hodin
Tělocvična Tyršova ulice
Zahájení cvičení pro ženy
•

4. 9. 2019 – středa – 14.00 hodin
Poprázdninové setkání v klubu
•

11. 9. 2019 – středa – 15.30 hodin
Areál hasičské zbrojnice
Tradiční grilování kuřat
•

18. 9. 2019 – středa – 7.30 hodin
Autobusový zájezd do Zlína
Návštěva „Baťova institutu“, dále ZOO Lešná.
Odjezd z náměstí Letovice
přes Zboněk, Svitávku.
Cena zájezdu je 250,– Kč,
informace a platba v klubu při akcích.
•

25. 9. 2019 – středa – 9.00 hodin
Prohlídka hradu Boskovice
Odjezd autobusem 255 z náměstí Letovice
•

Výše uvedené akce jsou i pro nečleny MKD
POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
pořádá poznávací zájezd za zdravím

HANÁCKÉ ZAJÍMAVOSTI
ve čtvrtek 12. září 2019
Program zájezdu:
- HRAD BOUZOV
- HANÁCKÝ SKANZEN PŘÍKAZY
- ZÁMEK NÁMĚŠŤ NA HANÉ
Odjezd autobusu:
6.40 hodin – BYTOVKY
6.50 hodin – TYLEX
7.00 hodin – PRAŽSKÁ
7.10 hodin – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Informace a závazné přihlášky
u B. Soukupové na tel.: 516 481 218
Zájezd se koná za podpory JmK
www.novesdruzenizp.cz

UPOZORNĚNÍ – MOŠTOVÁNÍ
Výbor ZO
Českého zahrádkářského svazu Letovice
upozorňuje členy základní organizace
a ostatní zájemce o moštování, že

provoz moštárny
na ulici Česká bude zahájen
v sobotu 14. září 2019
a bude pokračovat každou následující
sobotu do odvolání.
Provozní doba je 7.30 – 12.00 hodin.
Případné dotazy nebo objednání je možné
u pana Emanuela Lepky na tel.: 704 551 410.
Výbor ZO ČZS Letovice,
předseda Stanislav Musil

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

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

Konference
o malé elektromobilitě
Termín:
20. září 2019 (9.00 – 15.00 hodin)
Místo konání:
Zámecký skleník Boskovice
Konference je určena pro všechny,
kteří se o elektromobily a fotovoltaické
elektrárny zajímají. Účastníci se dozvědí
o moderních trendech, ekonomice provozu
a o dotačních možnostech spojených
s touto oblastí.
Konferencí Vás budou provázet odborníci
v oblasti elektromobility a dotací.
Hlavní výhra:
Zapůjčení elektromobilu na 14 dnů
Více informací lze získat na
www.kome2019.cz

2. elektrowesternový
sraz Boskovice
Termín:
21. – 22. září 2019
Místo konání:
Westernové městečko Boskovice
Zváni jsou všichni, kdo si chtějí prohlédnout
moderní ekologická vozidla. Navíc získají
aktuální informace a mohou si vyzkoušet auta
na elektřinu. Návštěva srazu je vhodná
i pro rodiny s dětmi. Organizátoři akce
připravili zajímavý program – je možné
se projet na koni, spřátelit se s indiány,
navštívit divadlo či lanové centrum.
Účastníky srazu čeká spousta zábavy
a soutěží. Po jejich vyhodnocení
proběhne country bál se skupinou PRAK.
Program a podrobnější informace
naleznete na www.mala-elektromobilita.cz
v sekci Kalendář akcí.
Hlavní výhra:
Zapůjčení elektromobilu na 14 dnů

Srdečně zveme na koncert

Brněnského
ekumenického sboru,
který se bude konat
v neděli 22. září 2019 v 16.00 hodin
v evangelickém kostele
ve Vanovicích.
Komorní pěvecký sbor představí písně
židovského raně barokního skladatele
Salomona Rossiho,
spojující v sobě originálním způsobem
hebrejské žalmové texty
s italskou renesanční polyfonií.
Zazní též barokní nástroje
v Rossiho instrumentální hudbě
a vyprávění o životě tehdejší židovské
komunity v italské Mantově.
Vstupné dobrovolné

Obec Chlum
Vás srdečně zve na desáté

který se koná v sobotu 7. září 2019 od 18.00
na místním hřišti v Chlumu

Soutěže o ceny
Občerstvení zajištěno: zvěřinový guláš, pivo, limo, víno,
čerstvý burčák z Jižní Moravy ...

OHŇOSTROJ
Reprodukovaná hudba

Vstupné dobrovolné. Žufánky s sebou...

AFK Letovice
Sezóna 2019/2020 je zahájena. Jsou za námi první zápasy nové sezóny. Velmi
specifické sezóny, která je plná velkých výzev. Největší výzvou je obstát v konkurenci
silných, tradičních a velmi ambiciózních týmů z celé Moravy na mládežnické úrovni.
Obstát musíme nejen na hřišti, ale i organizačně. Jsem přesvědčen, že se nám to daří,
a děkuji všem, kteří se na projektu a chodu klubu podílí. V srpnu proběhl již tradiční
fotbalový kemp, kterého se účastnilo přes 50 mladých sportovců. Opět velmi děkuji organizátorům
kempu a trenérům, kteří se našim nadějím celý týden poctivě věnovali.
Měsícem září začíná školní rok a tím i další volnočasové kroužky. Velmi rádi přivítáme na tréninku
každého žáka nebo i předškoláka, který se bude chtít stát fotbalistou nebo i fotbalistkou. Přijít můžete
každé úterý a čtvrtek od 16.30 hodin na fotbalové hřiště AFK Letovice.
Neustále pracujeme na propagaci fotbalu a sportu ve městě. Všimnout jste si mohli bannerů na
Masarykově náměstí nebo billboardu u „kruháče“. Jsem velmi potěšen, že se nám daří při domácích
zápasech našich družstev zvedat množství fanoušků a tím vytvářet nové příjemné prostředí pro setkávání nejen občanů města Letovice.
Na závěr bych rád požádal všechny naše fanoušku o podporu v aktuální sezóně a srdečně vás tímto
zvu na domácí utkání na našem hřišti.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

Město Letovice
zajistilo

PLAVÁNÍ

pro občany města Letovice a místních částí v areálu Městských lázní Boskovice

každou sobotu
od 14. 9. do 28. 12. 2019 od 13.30 do 15.00 hodin
Doprava po vlastní ose.
Průkaz totožnosti je vstupenkou do areálu.

Fan-club „BOP Křetínka“
provoz na
MINIGOLFOVÉM HŘIŠTI
v Letovicích:
ZÁŘÍ
SOBOTA – NEDĚLE:
14.00 – 18.00 hodin

Blíží se start nové florbalové sezóny
Po letní přípravě jsme se přesunuli do sportovní haly, kde již pilujeme florbalovou techniku a dovednosti. Po delší pauze nás konečně budou čekat zápasy.
Rádi mezi sebou přivítáme nové kamarády a kamarádky. První zářijový týden probíhají nábory do
našich družstev. Nábor probíhá formou zapojení do tréninku se zaměřením na rozvoj pohybových
schopností a florbalových dovedností hráčů a hráček. Nemusíte se ničeho obávat, co neovládáte, to
vás naučíme! Proto jste také přišli na trénink. S sebou si přineste sportovní oblečení, boty a láhev na
pití. Další florbalový materiál (hokejku, brankářskou výstroj) vám pro začátek rádi zapůjčíme.
Jsme zkrátka velmi živý sportovní oddíl a pokud si přijdete vyzkoušet svůj první florbalový trénink,
rádi vás přivítáme a uděláme vše pro to, abyste u nás byli spokojeni!
Tréninkové dny našich kategorií jsou úterý, čtvrtek a pátek. První domácí turnaj elévů se uskuteční
v neděli 22. září 2019 od 10.00 hodin v letovické sportovní hale.
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

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
1. 9.

MUDr. Kraml

Boskovice, Růžové nám. 16

733 644 499

7. 9.

MUDr. Křížová

Knínice u Boskovic, 330

774 844 735

8. 9.

MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

14. 9.

MUDr. Hanáková

Blansko, Pražská 1b

516 418 788

15. 9.

MUDr. Kupková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

21. 9.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

602 882 007

22. 9.

MUDr. Láníková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456

28. 9.

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 454 338

29. 9.

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

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
6. 9. MUDr. Kratochvílová
13. 9. MUDr. Přichystalová
20. 9. MUDr. Hniličková
27. 9. 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
Společnost LEDEKO, a. s.
nabízí na adrese Pražská 76 v Letovicích

prodej motorové nafty
a to nepřetržitě (24 hodin denně)
prostřednictvím nového
tankovacího automatu.

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

Přijeďte si vyzkoušet tuto novou možnost
nákupu nafty do Vašeho vozidla.

Česká pojišťovna a. s. agentura Blansko
Do týmu profesionálů hledáme nového kolegu na pozici správce stávajícího
klientského kmene. Nabízíme možnost nadstandardního výdělku, profesionální zaškolení, příležitost pro osobní i kariérní rozvoj, kancelářské zázemí, přidělení stávajícího klientského kmene.
V případě Vašeho zájmu zašlete svůj životopis na adresu:
ludmila_laura.klauda@ceskapojistovna.cz nebo volejte na tel.: 603 528 408
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 28. 8. 2019 č. 9/2019. 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. 10/2019 bude 12. 9. 2019. Fotografie: archiv redakce.
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