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XII. nesoutěžní
přehlídka mažoretek
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Střípky
z historie Letovic

Paní učitelky, žáci a žákyně výtvarného oboru ZUŠ Letovice namalovali podchod.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
1. července došlo k předání nově zřízené mateřské školy Tyršova v budově, která vždy sloužila jako školské zařízení. Nejprve dlouhá léta jako základní škola a později jako biskupské
gymnázium. Musím všem, kteří se podílí na vybudování školky, velmi poděkovat. Jmenovitě ﬁrmě Letostav a panu Tušlovi,
ﬁrmě Matel a panu Kosmákovi a panu Krautovi. Jsou to letovičtí podnikatelé, díky nimž zvládáme vše v termínu. A mě těší, že
právě letovické ﬁrmy uspěly v soutěži.
Protože stále někdo srovnává potřebnost mateřinky a muzea, rád bych zopakoval důvody vedoucí ke zřízení nové školky. Věřím, že v současné době, kdy se kvůli končícím ﬁxacím
hypoték a výrazně vyšším splátkám či kvůli cenám energií rostoucích nad pochopitelnou mez dostávají do ﬁnančních problémů snad všichni, jsme udělali tu nejlepší možnou věc. Pro
mladé rodiny jsme v rekordním čase a za velmi přijatelné peníze vybudovali školku pro 70 dětí. To umožní těm, kteří to nutně potřebují, nastoupit do práce a vylepšit si ﬁnanční situaci.
Situace je úplně odlišná od toho, jak to bývalo. Já ještě pama-
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Letovická
drbna
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tuju, že ženy chodily do důchodu v 55 letech. Dnes prostě nemá
každý babičku na hlídání k dispozici.
Výbornou zprávou je také obdržení dotace 1 milionu korun
na obnovu hřiště u základní školy. Tím bude regenerace všech
umělých povrchů v tomto areálu kompletní.
Máme už také vysoutěženou cenu za silnici na ulici Havírna.
Současně je nutné udělat kanalizaci na ulici Havírenská, celá
investice tedy vyjde na cca 7,5 milionu korun. Tato po dlouhá
léta velmi opomíjená část Letovic si to určitě zaslouží.
Velmi bych chtěl poděkovat dětem ze ZUŠ Letovice, které
společně s učitelkami Janou Hejlovou a Janou Podškubkovou
vyzdobily náš podchod. Pevně věřím, že si práce našich dětí budeme vážit a budeme se moci nerušeně těšit z jejich výtvorů.
Druhá zpráva související se ZUŠ už ale není tak pozitivní.
Práce na opravě budovy ZUŠ budou bohužel zpožděny. Důvodem je neschválení čerpání úvěru na tyto práce částí zastupitelů. Všichni zastupitelé sice hlasovali pro navýšení ﬁnancí
na jednotlivé investiční akce, ale hned v následujícím hlasování zastupitelé za ODS nehlasovali pro jejich proplacení z úvěru. Jenže jiná možnost ani není. Úvěr je schválen, v rozpočtu je
schváleno i jeho použití.
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Slovo starosty
Na všechny akce, ale hlavně na opravu ZUŠ, jsou ﬁnance
pouze při použití úvěru. Použití úvěru je nanejvýš rozumné
v době, kdy meziroční inflace je kolem 16 procent a úrok je ve
velmi malých jednotkách procent. Takto výhodný poměr mezi inflací a úrokem tu ještě nebyl. Neschválením dojde ke zdržení a tím možná i prodražení kvůli inflaci. Vyhlásil jsem okamžitě další zasedání zastupitelstva, kde, pevně doufám, se díky
vyšší účasti zastupitelů podaří ﬁnancování odhlasovat a my
budeme moci akce soutěžit.
Užijte si všichni léto, využijte koupaliště a přijďte navštívit
akce konané v našem městě. Třeba 23. ročník Festivalu 3 + 1
Letovice.
Mgr. Petr Novotný, starosta města
Sbor dobrovolných hasičů Jasinov Vás srdečně zve na oslavu

80. výročí založení sboru,
která se uskuteční v sobotu 23. července 2022

Program oslav
13.30 hodin
uvítání sborů
14.00 hodin
mše svatá spojená se svěcením nového
zásahového dopravního automobilu
15.00 hodin
ukázka historické a současné
techniky při zásahu
17.30 hodin
ukončení ukázek, vyznamenání členů
18.00 hodin
začátek taneční zábavy
22.00 hodin
světelná vodní fontána
Po skončení následuje taneční zábava
se skupinou FRONTMEN
Srdečně zve SDH Jasinov

MUZEUM MĚSTA LETOVICE
V HISTORICKÉ BUDOVĚ TYLEXU
Zámecká 22, 679 61 Letovice

Právě toto léto máte výjimečnou příležitost prohlédnout si její
jedinečné reprezentativní prostory z konce 19. století, doplněné
o výstavu vyprávějící o historii továrny.
Budova původní továrny Tylex (dříve M. Faber) stojí na místě
původní manufaktury z r. 1750 a běžně není veřejnosti přístupná. Prohlídku je možné ve všední dny spojit s exkurzí do
výrobních prostor současného Tylexu, který letos slaví 190
let nepřerušeného provozu (zájem o exkurzi je nutné předem
telefonicky ohlásit na tel.: 728 166 571).

Otevřeno v čase od 14.00 do 18.00 hodin o víkendech:
23. a 24. července 2022
20. a 21. srpna 2022
Prohlídku na jiný termín je možné si kdykoli telefonicky domluvit
na tel.: 728 166 571, e-mail: muzeum@mks-letovice.cz
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Slovo úvodem
Milí čtenáři,
jelikož nám začaly letní prázdniny, přeji všem hodně sluníčka
a odpočinku.
Velmi rád bych touto cestou poděkoval lektorkám a mažoretkám taneční skupiny Vo Co Gou za velmi vydařenou regionální přehlídku, která se uskutečnila na konci května. Současně děkuji za podporu AFK Letovice, bez které bychom se neobešli. I přes nepřízeň počasí „velké i malé mažoretky“ dokázaly, že umí předvést profesionální výkon a ukázat nesmírnou
míru nadšení a odhodlání.
V době, kdy čtete tento úvodník, je už nová mateřská školka
na Tyršové hotová. Ještě jednou děkuji všem návštěvníkům
knihovny, TIC a tělocvičny za trpělivost při stavebních úpravách. Nové mateřské školce přeji hodně šikovných a usměvavých dětí i spokojených rodičů.
Muzeum města Letovice je nyní dočasně přesunuto do prostor historické budovy Tylexu, kde donedávna sídlila administrativa továrny. Ve vybraných termínech bude moci veřejnost
expozici navštívit. Současně je také možné smluvit exkurzi přímo ve výrobním závodě Tylex. Rád bych také poděkoval kurátorce muzea Bc. Blance Veselé za příspěvek o Tylexu na celostátní konferenci Textil v muzeu 2022, kterou pořádalo Technické muzeum Brno. V rámci programu konference se 42 muzejních pracovníků bylo podívat ve výrobním závodu Tylex
a v naší expozici muzea. Děkuji také za podporu vedení města
a závodu Tylex.
Na závěr bych rád všechny srdečně pozval na další ročník
Festivalu 3 +1. Program festivalu naleznete v sekci kulturního
přehledu.
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 25. 5. 2022 projednala
body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Závěrečný účet města včetně hospodaření města za rok
2021
4. Hospodaření města za rok 2022 a rozpočtová opatření
5. Dispozice s majetkem města
6. Hospodaření příspěvkových organizací města
7. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
8. Kroniky města Letovice včetně místních částí
9. Program zasedání Zastupitelstva města Letovice 9. 6. 2022
10. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
11. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 9. 6. 2022
projednalo body dle následujícího programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Dispozice s majetkem města
3. Závěrečný účet hospodaření města Letovice, účetní závěrka, za rok 2021
4. Hospodaření města Letovice I.– IV./ 2022
5. Hospodaření příspěvkových organizací města
6. Různé
7. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
8. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 17. března do
9. června 2022
9. Diskuse
10. Závěr
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/

Společenská rubrika
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci květnu oslavili
svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Daňková Ladislava
Hrubá Ema
Havelka Zdeněk
Prudká Blažena
Havlová Marie
Viška Vlastimil
Chloupková Božena
Čejková Helena
Mrázek Luboš
Pelikánová Marta
Huzlíková Ludmila
Šméralová Marta
Klusáková Jaroslava
Tichá Božena
Podsedník Miroslav
Bártová Jaroslava
Dočekal František
Kachlík Zdeněk

Fidler Miloslav
Korbelová Zdeňka
Poláčková Jaroslava
Ochranová Květuše
Široká Jana
Bušová Anna
Chloupek Ladislav
Bednář Jan
Jansa Josef
Šírová Pěvuška
Jansová Irma
Tománková Květoslava
Loukota Pavel
Novotná Vilemína
Prudilová Marie
Písařík František
Bárta Milan

V měsíci květnu oslavil krásné narozeniny – 90 let – pan
František Písařík, ul. J. Haška. K tomuto významnému životnímu jubileu mu osobně blahopřála za SPOZ paní Marie Bartíková.
Srdečně blahopřejeme

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Růžičková Jiřina, Masarykovo nám., ve věku 72 let
Bednářová Marie, J. Haška, ve věku 82 let
Janek František, Třebětínské nám., ve věku 82 let
Zárychtová Marie, Nádražní, ve věku 87 let

Čest jejich památce!

Ing. Radek Zemánek, tajemník MěÚ Letovice

Vycházky s radními
Vážení občané,
rádi s vámi opět projdeme každou ulici ve městě, zkontrolujeme, co se podařilo vyřešit, co se nepodařilo a proč, nebo na co
by bylo potřeba se aktuálně zaměřit.
Společně strávený čas můžeme využít k neformální diskuzi
o problémech města či plánech do budoucna.

Vycházka č. 8 – náhrada za 25. 6. 2022
Kdy: sobota 2. 7. 2022 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

Město Letovice informuje
Obecní živnostenský úřad Boskovice
oznamuje občanům úřední hodiny v Letovicích
v budově Městského úřadu Letovice.
Jedná se vždy o čtvrtek 1× za 14 dnů
od 8.30 do 14.00 hodin:

14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10.,
3. 11., 24. 11., 1. 12., 15. 12. 2022.
Přípravu materiálů je možné předem dohodnout
na tel.: 516 488 655, 516 488 660, 721 964 050.

Koupaliště Letovice

Vycházka č. 9
Kdy: sobota 23. 7. 2022 v době od 14.00 do cca 17.00 hodin
Kde: sraz u radnice
Trasa ulic: Masarykovo náměstí, Na Požáru, Na Kopečku, Rybníky, Česká
Akce se konají pouze za příznivého počasí. Pokud dorazí
déšť, hromy a blesky, tak akci přesuneme na náhradní termín,
o kterém vám dáme včas vědět.
Těšíme se na setkání s vámi
Daniela Ottová, Mgr. František Boček

Otevírací doba
(v případě příznivého počasí)

Pondělí – neděle: 10.00 – 19.00 hodin
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč, děti do 3 let zdarma
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Kulturní přehled
Festival 3 + 1 – 23. ročník
(27. – 30. 7. 2022)

Knihovna
Otevírací doba o letních prázdninách
Oddělení pro dospělé

27. 7. / Letní kino – Mimořádná událost
21.00 hodin, nádvoří zámecké restaurace, vstupné 120 Kč

28. 7. / Vernisáž výstavy Klubu moravských fotografů
18.00 hodin, kulturní dům

29. 7. / Koncert jazz – TRIPlay
19.30 hodin, kulturní dům, vstupné 200 Kč

30. 7. / Hlavní festivalový den – 17.30 hodin, areál koupaliště
Hlavní pódium

Oddělení pro děti

17.30 – 18.15 hodin / Ondřej Fencl a Hromosvod
19.15 – 20.30 hodin / Prago Union
21.15 – 22.30 hodin / Vlasta Redl a kapela
23.00 – 00.00 hodin / Divá Bára

UPOZORNĚNÍ!

Vedlejší pódium

V pátek 1. července 2022 bude dětské oddělení UZAVŘENO

18.15 – 18.35 hodin / Vlasta Šafařík trio
20.15 – 20.45 hodin / Vlasta Šafařík trio
22.30 – 22.45 hodin / Vlasta Šafařík trio
Vstupné: předprodej 250 Kč / na místě 350 Kč
děti do 15 let zdarma

Turistické informační centrum
TIC 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 (od 1. června do 15. září 2022)
Pondělí – pátek: 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin
Sobota: 10.00 – 16.00 hodin / Neděle: zavřeno

Komentované prohlídky

barokní lékárny
každou 1. sobotu v měsíci (červenec –září ),
vždy od 14.00 a 15.00 hodin:

. . / 6. 8. / . .
každý čtvrtek v červenci a srpnu, vždy od 14.00 hodin:

. / . / . / 8. . a . / . / 8. / . 8.
Kapacita prohlídky je maximálně 15 osob, proto je nutné si vždy
návštěvu lékárny rezervovat předem telefonicky, e-mailem či osobně
v Turistickém informačním centru v Letovicích, Tyršova 2,
tel.: 516 476 790, 739 396 538, tic@mks-letovice.cz
Prohlídky začínají před vchodem do Nemocnice Letovice, za nepříznivého
počasí uvnitř budovy před vrátnicí. V případě příznivého počasí je součástí
prohlídky i klášterní zahrada v areálu Nemocnice Letovice.
Podrobné informace k prohlídkám najdete na: www.mks-letovice.cz / tic

Od pondělí 4. do pátku 8. července 2022 včetně
budou obě oddělení knihovny UZAVŘENA

České tradice
Poutě v českých tradicích – výstavka na dospělém oddělení
knihovny.

Výstavka knih
Čteme podle písmene K a L (knihy, které napsal autor s příjmením začínajícím na písmeno K a L).

Výstava obrázků
vytvořených na akci Noc s Andersenem
Dětské oddělení knihovny

Pohádková cesta
21. července 2022
Putování s úkoly a pohádkami, sraz u Havla ve 14.00 hodin.

Prázdninové hrátky
1. července – 31. srpna 2022
Pracovní listy a informace najdete v knihovně pro děti nebo na
webu knihovny. Po odevzdání na každého čeká malá odměna.

Kontakty
Dospělé oddělení:
knihovna@mks-letovice.cz, 516 474 225, 775 568 304
Dětské oddělení:
knihovnadeti@mks-letovice.cz, 775 568 310

Fan-club „BOP Křetínka“

Minigolf v Letovicích
bude v červenci otevřen:

Pondělí – neděle od 12.00 do 19.00 hodin

Komentované prohlídky

kostela sv. Prokopa
každou 1. sobotu v měsíci (červenec –září ),
vždy od 14.00 do 16.00 hodin:

v neděli

. . / 6. 8. / . .
. . (pouť ) od 14.00 do 16.00 hodin

každý čtvrtek v červenci a srpnu, od 14.00 do 16.00 hodin:

. / . / . / 8. . a . / . / 8. / . 8.
Na prohlídku kostela sv. Prokopa není nutné rezervovat si návštěvu předem.
Na místě bude přítomen průvodce, který vás prohlídkou provede.
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Vstupné
dospělí: 50 Kč / děti: 30 Kč / trampolíny: 20 Kč

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Přespávačka ve školní
družině ZŠ Letovice

LETOVICE

Dětský smích a radost se konečně po dvouleté pauze vrátily
mezi nás. Díky obětavým letovickým hasičům si 3. 6. 2022 mohly děti ze školních družin konečně zase užít svůj VELKÝ DEN.

Na hasičárně pro ně připravili několik poučných, ale hlavně
zábavných stanovišť s hasičskou tematikou. Po splnění všech
úkolů dětem opekli párky. Těmto chlapům a všem jejich pomocníkům patří nejenom velký obdiv za jejich činnost, ale především velké DÍKY za to, že nám věnovali svůj volný čas. DĚKUJEME.
Poté se děti vrátily zpět do školy, kde pokračovalo naše další
řádění. Vystoupení dívčí skupiny Lollipopz v podání děvčat ze
šestého oddělení ŠD, diskotéka, zpěv s kytarou a míčové kolektivní hry. Závěrem za svitu světýlek prošly temnou stezkou
odvahy a na jejím konci získaly sladkou odměnu. Plní skvělých zážitků, se všichni vrátili do svých oddělení, zavrtali se do
spacáků a ráno po snídani vyrazily děti se svými rodiči k domovu.
Všichni spokojení účastníci

VDO ZUŠ Letovice slaví 50 let
Vážení přátelé,
Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice slaví
v tomto roce 50 let svého trvání.

Hlavní oslava se uskuteční
v sobotu 13. srpna 2022 od 14.00 hodin
na hasičském výletišti v Letovicích.
V bohatém kulturním programu, na který vás všechny
srdečně zveme, uslyšíte řadu orchestrů a skupin,
jejichž frontmeni a členové byli či jsou hráči VDO.
Hlavní slovo programu bude mít náš
velký 60členný orchestr.
Hostem našich oslav bude vynikající
slovenský dechový orchestr Vozokanka.
Vážení přátelé,
13. srpna 2022 bude v Letovicích slyšet jen výborná hudba.
Podrobný program oslav bude zveřejněn v srpnovém
zpravodaji a na plakátech.
PS: Vstupné bude dobrovolné, ale pokud by kdokoliv chtěl
ﬁnančně přispět na naše oslavy jakoukoliv částkou,
může tak učinit na účet 194977898/0600.
Srdečně vás všechny zveme.
Petr Křivinka, ředitel ZUŠ a dirigent VDO

Oslavy 60. výročí MŠ Čapkova a Mezinárodního dne dětí

Při příležitosti 60. výročí jsme vyhlásili výtvarnou soutěž
„Probouzení přírody aneb jaro očima dětí“, do které jsme obdrželi více jak osmdesát výtvarných prací od dětí ve věku od 2 do
7 let. Soutěžní práce nám pomohli ohodnotit návštěvníci na dni
otevřených dveří spojený se slavnostním otevíráním jarní zahrady s programem k 60. výročí mateřské školy. V rámci dne
otevřených dveří byl pro děti a rodiče připravený program – vystoupení kouzelníka, pásmo básniček a písniček dětí z mateřské školy, opékání, výroba ozvučných dřívek, sázení semínek
apod. Ještě jednou gratulujeme vítězům a děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili.
Další akcí, která byla spojena s oslavou 60. výročí mateřské
školy, byla akce „Rozloučení s předškoláky“, která proběhla
24. 5. 2022. Program měl probíhat na zahradě školky, kde byl připraven skákací hrad, soutěž pro děti či výroba placek s logem
mateřské školy. Avšak počasí nám nepřálo a celá akce se tak
přesunula do budovy školky. I přes nepřízeň počasí jsme si akci

všichni užili a naši předškoláci byli
pasováni na školáky za doprovodu
hudební skupiny Tetiny z Brna.
Začátkem června jsme také oslavili Mezinárodní den dětí. Prvního
června byl jako každoročně pro děti připraven skákací hrad. Druhého
června děti plnily různé úkoly na zahradě mateřské školy. Za
každé splnění úkolu děti dostaly razítko do kartičky a za splnění všech úkolů dostaly odměnu v podobě malovaného kamínku. Třetího června jsme po osmé hodině vyrazili na hasičárnu,
kde jsme si po příchodu dali opečený párek. Děti se od hasičů
dozvěděly spoustu informací, prohlédly si hasičskou techniku,
některou si dokonce mohly vyzkoušet. Podívaly se do hasičských aut a také plnily různé úkoly, například hod na cíl či lovení rybiček. Letovickým hasičům za hezké dopoledne děkujeme.
Konec školního roku se blíží, a tak přejeme všem dětem i jejich rodičům hezké prázdniny a dovolenou.
Iva Širůčková, ředitelka MŠ
Bc. Anna Prudilová, DiS., zástupkyně ředitelky MŠ
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Mateřské centrum
Veselý Paleček

Z činnosti mladých hasičů
Soutěž pro mladé hasiče v uzlování

Českobratrská 3, Letovice (ELIM, dříve klub Fabrika)

O prázdninách je sice naše centrum zavřené,
ale můžete se těšit na společná dopoledne venku:

Dobrý den, pojďte ven s Kačkou
tematická společná dopoledne pro rodiče s dětmi 1– 5 let
A to v termínech: 6. a 27. července, 10., 24. a 31. srpna
Pro přesný čas a místo sledujte události
na našich FB stránkách.
Těšíme se!

Nově pro vás otevírá svá vrátka

Lesní klub Myška
Kde: budova fary u kostela, Rozhraní 95, 569 03
Kdy: od 12. září 2022
Provoz: Po, Út, St 7.30 – 16.30 hodin
- alternativa klasického předškolního vzdělávání
- pro děti od 3 do 7 let
- dvě dospělé průvodkyně na maximálně 12 dětí
- zážitková a přírodní pedagogika
- důraz na pobyt dětí v přírodě
- podněty pro všestranný rozvoj

Dne 31. května 2022 se v areálu hasičské zbrojnice v Letovicích uskutečnila soutěž v uzlování, uspořádána členy hasičského sboru pro kroužek mladých hasičů. Děti tak mohly
ukázat své dovednosti, které se
naučily během zimní přípravy. Aktivit se mohli účastnit i rodiče a vyzkoušet si tak činnost a znalosti svých dětí.
Na závěr dne nemohlo chybět již tradiční opékání párků
a následné udílení cen.

Dětský den v areálu hasičské zbrojnice

Webové stránky: www.lesniklubmyska.github.io
E-mail: lkmyska@gmail.com
Pro aktuální informace sledujte naše FB stránky
www.facebook.com / palecekletovice
mc.palecek.letovice@gmail.com, 704 392 329

SVČ Letovice

Tyršova 25, Letovice, www.svcletovice.cz

Přejeme všem dětem i dospělým krásné
a pohodové prázdniny!
Příměstské tábory s posledními volnými místy
18.– 22.7. / Tvořím, tvoříš, tvoříme – kreativní
18.– 22.7. / Pán prstenů – všeobecný
1.– 5. 8. / Keramické léto – keramický
8.– 12. 8. / Robin Hood – zoologický
8.– 12. 8. / Malí tvořílci – kreativní pro nejmenší
15.– 19. 8. / Fotbalové soustředění – sportovní
22.– 26. 8. / Workout – sportovní / workout
Hledáme vedoucí zájmových kroužků, lidi s nadšením a nápady. Pracujete rádi s dětmi nebo dospělými? Umíte něco, o co
byste se rádi podělili s ostatními? Nabízíme zapojení do aktivit
volnočasového střediska a možnost seberealizace.
Kontakt: info@svcletovice.cz nebo tel.: 731 481 033.

Zájmové kroužky ve školním roce 2022 / 2023
Přehled kroužků na další školní rok uveřejníme na našich stránkách www.svcletovice.cz poslední týden v srpnu.
Za Letokruh Bc. Veronika Schindlerová
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Dne 3. června 2022 se v areálu hasičské zbrojnice uskutečnil Den dětí. Bylo připraveno 8 stanovišť: první pomoc, lovení
rybiček, spojování hadic, chůze po laně, hašení hořícího domečku, prohlídka aut a lukostřelba. V dopoledních hodinách
byl program určen pro děti z mateřských škol. Ty si prvotně
vychutnaly opečený špekáček a jakmile se všechny nasvačily, vydaly se prozkoumat všechna připravená stanoviště. Ta si
s velkým nadšením vyzkoušely a vrátily se zpět do školky. V odpoledních hodinách nás navštívily děti z družin místní základní školy. K zakončení celého dne bylo pro děti připraveno překvapení ve formě ukázky. Tato ukázka obsahovala, co se stane,
budete-li chtít uhasit vroucí olej vodou, a jak se správně v této
situaci zachovat. Po této ukázce následoval odchod dětí do družin základní školy.
Hasiči Letovice

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
XII. nesoutěžní přehlídka
mažoretek v Letovicích, 29. 5. 2022
Děkujeme za podporu Městskému kulturnímu středisku Letovi-

Přehlídka očima moderátora Vítka Hrdličky
Pro mě osobně bylo moc příjemné, že mě mažoretky oslovily, abych akci moderoval. Již v minulosti jsem se přehlídek
účastnil jako podpora sest-

ce, Nadaci města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostře-

ry, která je mažoretka a kte-

dí a letovickým fotbalistům za poskytnutí parádního zázemí!

rá se mnou letos tvořila mo-

Přehlídka očima vedoucí Kamily Novákové

derátorské duo, a moc mile
mě překvapila. Bylo skvělé po

Když jsem se v sobotu podívala na nedělní předpověď počasí

covidové pauze zase vidět

a navíc zjistila, že v neděli odpoledne hrají naši hokejisti o bron-

plné hlediště lidí, kteří přišli

zovou medaili na MS, dostala jsem trochu strach, že tentokrát

podpořit své děti, vnučky, ka-

to poprvé neklapne. V noci se mi zdály hrůzostrašné sny a ráno

marády, a bylo vidět, jak si uží-

jsem s obavami hleděla na oblohu. Strach byl zbytečný… Naši

vají vystoupení. Trošku mě

úžasní příznivci, přátelé, kamarádi a hlavně rodiče a prarodiče

mrzí, že zakončení akce jsme

našich šikovných mažoretek opět nezklamali, přišli v plném

museli zrychlit kvůli špatné-

počtu a náměstí při průvodu i tribuna při vystoupení byly zapl-

mu počasí, ale zase jsme stih-

něné. Děkujeme.

li poslední třetinu hokeje.

Foto: Petr Švancara

Přehlídka očima maminky Jitky Páralové
Dcera ani já jsme se nemohly dočkat nedělního odpoledne
a očekávané nesoutěžní přehlídky mažoretek v našem městě.
Mažoretkám patří velký obdiv, že i za nepříznivého počasí předvedly skvělý výkon, který byl odměněn potleskem nejen rodičů, ale i diváků, kterých bylo opravdu mnoho. Současně bych
tímto chtěla poděkovat nejen mažoretkám, ale i jejich trenérkám za zpříjemnění nedělního odpoledne.

Foto: Radek Hanskut

Přehlídka očima divačky Venduly Konůpkové
Kombinace krásy, elegance, sportu, píle a úsilí. Odpoledne plné krásných tanečních choreograﬁí, holčiček, dívek a slečen. Po dlouhé době
(covid) jsem mohla být součástí velmi povedené společenské akce. Můj
velký obdiv patří hlavně mažoretkám,
které zvládly všechna svá vystoupe-

Foto: Petr Švancara

ní i za občasného nepříznivého poča-

Přehlídka očima maminky Leony Zunkové

sí a deště. A samozřejmě i všem vedoucí za jejich vedení a organizaci
této krásné přehlídky.

I přes nepřízeň počasí, jehož největší rozmary se projevily
Foto: Radek Hanskut

právě v momentě vystoupení prostřední z dcer, jsme si přehlídku celé VO CO GOU i hostujících skupin náramně užili. O kvali-

Přehlídka očima mažoretky Aničky Procházkové

tě vystupujících hovoří fakt, že měli pozorné diváky i mezi nej-

Přehlídku jsem si moc užila.

mladšími věkovými kategoriemi. Naše jindy neposedná čtyř-

I když pršelo, všechny holky to

letá dcerka vydržela upřeně sledovat nejen své dvě sestry, ale

přesto zvládly. Jsem ráda, že se

též všechny ostatní účastníky přehlídky. Uznání patří všem

k nám připojily mažoretky z Ráj-

mažoretkám, které cvičily v nejhorším možném počasí, rovněž

ce. Musím říct, že nám to moc

také vedoucím, které mají trpělivost holky trénovat, nechybí

slušelo. Chci taky poděkovat ve-

jim elán, a navíc dokáží naplnit hodiny kroužku tak, že je sleč-

doucím, které všem pomáhaly

ny navštěvují s radostí. Velké díky paní učitelky a těšíme se na

a připravily tak krásný den!

Foto: Kateřina Hladilová

příště.

Sepsala Kamila Nováková
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Napsali jste nám
Střípky z historie Letovic
Frontu domů ve středu náměstí na severní straně dnes přerušuje ulice Českobratrská. Rohový přízemní dům č. 150 v r. 1780
vlastnil Milím. Od r. 1887 jej pak měli Munkovi, obchodníci se
střižním zbožím. Později zde prodávali i konfekční oděvy a prádlo. V r. 1925 Munkovi nechali v obchodě zřídit moderní velkoplošné výlohy dle architekta Maxe Gerstla z Prahy. Ty v nezměněné podobě existovaly do nedávné doby. Za II. světové války
byli Munkovi spolu s dalšími židovskými letovickými spoluobčany deportováni nejdříve do boskovického židovského ghetta
a potom do koncentračního tábora Terezín. Odtud byli posíláni
do dalších koncentračních táborů, především do Polska. Z letovických Židů se zachránila jen MUDr. Mauthnerová, rozená
Huberová. Před okupací se svojí matkou bydlela u příbuzných,
obchodníků Munkových v domě č. 150. MUDr. Mauthnerová
v terezínském táboře pracovala jako dětská lékařka. Byla zařazena do jednoho z posledních transportů do koncentračního tábora v Osvětimi. Během transportu se jí podařilo z vlaku
vyskočit a uprchnout. Do konce války se skrývala v Praze.
Po deportaci Židů dům vlastnil Ottakar Konopáč. Pracoval
na městském úřadu. Traduje se, že za války zadržel některá
udání letovických občanů. S dalšími Němci musel po nalezení
hromadných hrobů v květnu 1945 nosit exhumované vlastence z hrobů za koupalištěm ke kostelu. Zpět pak museli poklusem. Vyčerpáním zemřel u Jeřábkova mlýna. Udavačům se asi
velmi ulevilo.
Po válce prodejní prostory v domě až do počátku 90. let obsadila prodejna Elektro, odkud si zákazníci z Letovic i okolí odváželi první elektrické pračky, odstředivky, černobílé, později
i barevné televizory. Mimo sortiment elektro zboží se zde prodávala také kola a později i mopedy. Dům měl být po výstavbě
velkoprodejny BIOS, dnes ALBERT, zbořen a na jeho místě mělo

Dům č. 150 kolem r. 1900

Dům č. 150 před II. světovou válkou
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Dům č. 150 po r. 1975

Dům č. 150 v současnosti
být parkoviště. To se nestalo. Elektroprodejnu vystřídala prodejna zeleniny a následně vietnamská prodejna. V současnosti
je v domě rychlé občerstvení Kebab– Pizza a kadeřnictví. Dům
je v soukromém vlastnictví.
Protější rohový dům na Masarykově náměstí č. 151 v r. 1817
vlastnil Josef Hovorka, který zde měl hospodářství. Dům byl
přízemní. Ulička mezi oběma rohovými domy č. 150 a 151, kterou vedla strouha, byla jmenována Hovorkova. Obec vyzývala
Hovorku, aby fekálie z chlívků nevypouštěl do strouhy, která
protékala vedle domu napříč náměstím do dnešní ul. Čapkovy
a do ramene Svitavy. Na náměstí byl nad strouhou mostek. V r.
1920 se dohodla obec a majitel pozemků v Hovorkově ul. (Českobratrské) o jejich postoupení obci a odstranění spáleniště
budov, aby bylo možné prodloužení ulice. V roce 1925 byla celá
ulice rekonstruována, včetně vyústění do náměstí, kde byl odstraněn můstek a náměstí bylo navýšeno, místy až o 80 cm.
Rohový dům č. 151 byl v r. 1910 přestavěn na dům o dvou podlažích. Dům vlastnili Škodovi. V r. 1929 byla provedena adaptace pro vytvoření obchodních prostor z náměstí i z ul. Českobratrské. Paní Škodová pronajímala obchod drogistovi Emanuelovi Vaněčkovi, ale vždy jen na jeden rok. Drogerie nesla název
„Droguerie U BÍLÉHO KŘÍŽE Letovice“. Používala razítko MEDICIÁLNÍ DROGERIE PH. MR, FRANT. LIPKA NÁST. EMANUEL VANĚČEK LETOVICE Morava. Když si Emanuel Vaněček v r. 1933
postavil dům na protější straně náměstí a přemístil tam svoji
drogerii, prostory si pronajali Sponarovi a zřídili si zde rovněž
drogerii. Dům pak vlastnili Jelínkovi. V domě měli provozovnu:
krejčí Hrubý, obuvník Holek, čalouník Dračka, zelinář Zoubek.
V r. 1931 tu měl sídlo autodopravy Jindřich Friedl. Ve 2. polovině
30. let dům vlastnili již Hoderovi. Po II. světové válce zde byla
drogerie, pánské holičství, kde pracovalo až 5 holičů a obuvník. Na konci 60. let byly prodejní prostory nově upraveny na
samoobslužnou prodejnu drogerie. Dnes je drogerie zrušena
a v prostorách je Second hand, prodejna textilu. Ze strany ulice
Českobratrské je prodejna Švadlenky.

Napsali jste nám

Dům č. 151 a tzv. Hovorkova ulice kolem r. 1900
Dům č. 151 v r. 2018

Bohuslav Kuda, foto: vlastní archiv

Knihovna pod stanem

Dům č. 151 asi r. 1908

Dům č. 151 po r. 1931

Dům č. 151 asi v r. 1972

Knihovna pod stanem se
stala již tradiční dvoudenní akcí pro malé i velké čtenáře Kladorub a okolí. Nejen děti, ale i dospělí si užili
letošní téma kouzelných pohádek Jana Wericha z knížky Fimfárum.
Tvořilo se, četlo se i hledalo Fimfárum. Některé postavy z knížky nás postrašily na stezce odvahy a v podobě
loutek a scénického čtení Vojtěcha Blahuty pobavily I druhý
den. Dalšími účinkujícími v sobotním programu byli Iva Tomková a Jaroslav Chloupek s promítáním krátkého snímku „Prdelí proti šedi“ aneb Oživení veřejného prostoru a následnou
diskuzí na dané téma, dále pak pan Antonín Štrof s historickou přednáškou. Luboš Strážnický promítal svůj ﬁlm o svém
Busking vandru a pan Michal Příběhovič povyprávěl příběhy
a pohádky plné dobrodružství. Celý program zakončila hudebním vystoupením folk-rocková zpěvačka Sára Nová.
Za podporu děkujeme všem návštěvníkům, účinkujícím
i těm, kteří pomohli akci připravit.
Za ﬁnanční podporu pak děkujeme Nadaci města Letovice.
Veronika Havlínová
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Napsali jste nám
Červencová obloha nabízí
krásná letní souhvězdí
Mezi ně především patří souhvězdí Štíra, kterého si všimneme podrobně. Pozorovatelé oblohy v červenci vidí dlouhé
denní sluneční oblouky bohaté na intenzivní sluneční svit, ale
také teplé letní večery a s nimi dlouhé pohledy na krásná letní
souhvězdí. Při pohledu na oblohu nad jižním bodem se nám
představí souhvězdí Vah, Hadonoše, Hada, Pastýře, Severní koruny, Herkula a Lyry. My se vrátíme k obzorníku, kde se setkáme s pozoruhodným souhvězdím Štíra (lat. Scorpius). Toto souhvězdí leží těsně nad obzorníkem. V naší zeměpisné šířce vidíme dokonce jen jeho severní část. Zbytek souhvězdí je skryt
pod obzorem. Seskupení hvězd tohoto souhvězdí leží mezi Střelcem a Vahami. Svým tvarem skutečně připomíná štíra, který
je připraven k bodnutí. To vedlo starověké národy k jeho názvu.
Vysvětlení prozrazuje starověká báje. Štír je totiž úhlavním nepřítelem bájného lovce Oriona. Na obloze pozorujeme, že když
souhvězdí Orionu zapadá, souhvězdí Štíra vychází. Podle báje
prý bohyně Héra vypustila z podzemí obrovského štíra, aby
svým bodnutím usmrtil lovce Oriona. Protože byl Orion zdatný lovec, bohyně Héra se obávala, že by svými šípy vyhubil na
zemi veškerou zvěř. Z vděčnosti za vykonanou službu Héra přenesla štíra na oblohu mezi souhvězdí.
Nejjasnější hvězdou souhvězdí Štíra je Antares. Podobá se
planetě Mars. Odtud plyne název hvězdy (anti = proti, Ares =
řecky Mars). Antares je chladný hvězdný veleobr. Je vzdálen
604 ly a má jasnost 1 mag. V blízkosti této hvězdy najdeme
hvězdokupu M4, která obsahuje na 4 000 odumřelých hvězd
(bílých trpaslíků), proto má tato hvězdokupa název „Hvězdný
hřbitov“. Je od nás vzdálena 6 500 ly. V dolní části souhvězdí
najdeme otevřenou hvězdokupu M7 s názvem „Škorpionův
ocas“, která je od nás vzdálena 800 ly.
Červencové Slunce nás svými paprsky ještě silně ovlivňuje.
Po slunovratu se nalézá vysoko na obloze, ale pozvolna se posouvá ke světovému rovníku. To má za následek, že se délka
dne zkracuje. To také dosvědčuje pokles slunečního azimutu
ze 129° dne 1. 7. na 120° dne 31. 7. (o 9°). Během července se den
zkrátí o 1 h 2 min. Slunce vstupuje do znamení Lva dne 22.7. ve
22:07 h SELČ.
Zajímavostí je, že dne 4. 7. v 09:00 h SELČ je Země od Slunce
nejdále 152,1 milionů km (eliptický tvar oběžné dráhy Země kolem Slunce).
Naše přirozená družice Měsíc se denně nabízí k pozorování, je-li jasná obloha. Pro pozorování povrchu Měsíce stačí i běžný triedr, který ukáže měsíční krátery, měsíční
„moře“, pohoří, jamky po dopadu meteorů, rozhraní světla a stínu aj. Nejvíce nás zaujmou měsíční fáze: První
čtvrt 7. 7. v 04:00 h, úplněk
13. 7. ve 21:00 h, poslední čtvrt
20. 7. v 16:00 h, nov 28. 7. ve
20:00 h. Měsíční přízemí nastane 13. 7. v 11:00 h (357 267
km) a odzemí 26. 7. ve 12:00 h
(406 257 km).
Souhvězdí Štíra
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Když budeme hledat planety, platí tyto údaje: Merkur nelze
pozorovat, Venuše je ráno nad východním obzorem. Ve druhé
polovině noci lze nalézt Mars (v Rybách) a Jupiter (v Rybách),
Saturn je po většině noci (v Kozorohu). Uran (v Beranu) a Neptun (mezi Vodnářem a Rybami) najdeme ve druhé polovině noci. Můžeme pozorovat i některé konjunkce Měsíce s planetami. Nejdůležitější konjunkce jsou tyto: 19. 7. v 05:00 h s Jupiterem, 21. 7. v 19:00 h s Marsem a 26. 7. v 18:00 h s Venuší. Astronomové také pozorují důležité konjunkce s některými jasnými
hvězdami.
Dr. Jaroslav Chloupek

Návštěva Luhačovic

Dne 24. 5. 2022 jsme poprvé v letošním roce pro naše členy
Svazu tělesně postižených, místní organizace Letovice uspořádali zájezd, a to do Luhačovic a okolí.
Nejprve jsme se cestou zastavili v Leopoldových lázních –
Smraďavce. Tyto naše nejmenší lázně jsou součástí Buchlovic
a nachází se v malebném údolí Chřibů. Přírodní a minerální sirná voda má velmi příznivé léčivé účinky na onemocnění revmatologické, neurologické, ortopedické a kožní. Po krátké prohlídce areálu a ochutnávce léčivé vody jsme pokračovali směrem do Luhačovic.
Luhačovice jsou naše nejnavštěvovanější moravské lázně
a jejich tradice trvá už déle než tři století.
Zde jsme si každý podle svého rozhodnutí mohl strávit odpoledne. Všichni si ale prošli lázeňskou kolonádu rekonstruovanou v letech 2018 – 2019, lázeňský park, ochutnali léčivé prameny, především Vincentku, pramen Dr. Šťastného, Ottovku,
Aloisku, Nový Jubilejní a další. Prohlédli si krásné lázeňské domy a ulice a samozřejmě se zastavili na občerstvení v některé
z lázeňských restaurací nebo v cukrárně.
Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v archeoskanzenu
Modrá, v jeho části Živá voda, na okraji Velehradu. Jedná se
o největší sladkovodní tunel v Evropě. V expozici jsme se prošli
tunelem a nad hlavami jsme viděli plavat jesetery, kapry a další ryby našich vod. Tento archeoskanzen stojí opravdu za návštěvu. Ale je potřeba si na ni vyhradit skoro celý den. Stojí to
opravdu za to.
Návrat domů byl tentokrát v pozdějších hodinách, ale to vynahradily zážitky z pěkně stráveného slunečního dne.
Hana Kudová za STP Letovice, foto: vlastní archiv

Letovická drbna
Na slovíčko
s panem Milošem Brunnerem
nejen o cestování...

Cestovatel, ﬁlmař, horolezec, dobrodruh, majitel cestovní
kanceláře – všechny tyto přídomky charakterizují pana Miloše Brunnera, který doposud procestoval nespočet destinací.
Úspěšně se účastní ﬁlmových festivalů, pořádá promítání spojené s přednáškami a svůj ﬁlmařský um prezentuje i v pořadu
Objektiv v České televizi.
Jste režisér, kameraman, scénárista, producent, diváci vás
mohou znát i jako spolupracovníka cestopisného magazínu
Objektiv v České televizi. Je vám některý z těchto přídomků
bližší? Když vyrazíte natáčet, láká vás spíše nespoutaná příroda anebo jedete proniknout do zvyklostí a tradic domorodců?
Magazín Objektiv je vždy první, kde se prezentuju, ale vlastní účelné ﬁlmy nevznikají tak rychle a lehce. Je to o spoustě
cest, jiném komentáři, jiné hudbě, o jiných hlasech herců. Až
dlouho po prvních krátkých dokumentech vznikají delší ﬁlmy
pro festivaly a do jiného vysílání na ČT.
Přírodu ﬁlmuju raději – je to pro mne mnohem méně stresující a jednodušší. Filmovat lidi, jejich zvyky a legendy, které si
po generace předávají, je pro mě fuška a dost velké vypětí. Filmování lidí je ale, společně s rozhovory, nesmírně důležité – je
to takové koření, bez kterého by to nebylo ono.
Cestování je bezesporu vášeň. Propadl jste touze poznávat jiné kouty světa tak nějak spontánně anebo jste byl k cestování
lehce popostrčen, když jste byl malý?
Po roce 1991 jsem založil s bratrem cestovní kancelář Montana Club a teprve tehdy jsem začal trochu více fotit. Ale až mnohem později na to přišla první analogová videokamera – dnes
by to bylo úplně hrozné rozlišení. Technika jde totiž obrovským
tempem kupředu a s ní i vnímání diváka.
Když cestujete, máte za sebou tým profesionálů anebo vás
doprovází spíše přátelé? A jakou techniku s sebou vlastně vozíte? Řekněme si na rovinu – ne všude jsou poctivci a určitě
jste se osobně setkal i s nějakými krádežemi.
To druhé je pravda, na týmy jsou jiní. Techniku používám
podle toho, co mi neukradnou nebo neutopím. Docela často mi
totiž padá dron do moře. A pokud mě okradou, pak mi často vypomáhá kamarád – letovický rodák Bob Kalas, a to třeba zapůjčením objektivu.
Na XIV. Mezinárodním outdoorovém festivalu v roce 2016 byl
Váš ﬁlm Madagaskar osobně a zblízka – ﬁlm, který málem nebyl, oceněn jako nejlepší cestopis. A právě na tomto čtvrtém
největším ostrově na světe jste potkal malgašskou průvodkyni Odile, která vás do Kochova doprovodila už jako vaše žena.

S jakými pocity opouštěla svou rodnou zem a vydala se na cestu dlouhou přes 8 000 kilometrů? Jste každý z jiného těsta, a to
soužití odlišných kultur trvalo o trošku déle, anebo to souznění bylo patrné již od vašeho prvního setkání?
Na tom festivalu byly v různých letech oceněny i další moje
ﬁlmy. Poslední byla Guatemala a předtím také stejnojmenný
Madagaskar, ale jiný ﬁlm – také z prostředí rodiny Odile. Jako
první byl na MFOF oceněn zvláštní cenou i ﬁlm Kochov – ale
to byl ještě analog, a to už je hodně dávno.
Myslím, že přechod z Madagaskaru do Kochova zvládla Odile docela dobře a snad je i šťastná. No a já – deﬁnitivně ženatý.
Soužití a sbližování našich odlišných kultur však trvá neustále a taková je snad i prognóza do budoucnosti. Doufejme...
Pokud se ještě vrátíme k výše oceněnému ﬁlmu, proč má Madagaskar v názvu doplnění: ﬁlm, který málem nebyl? A kde ho
diváci nyní najdou ke zhlédnutí?
Jednou jsem se vrátil z Madagaskaru s malárií, která měla
dosti těžký průběh. Šance na přežití byly 50:50 a pak ještě zbývalo i ten ﬁlm dodělat. Odtud ten název.
Veškeré smysluplné ﬁlmy najdete tady, včetně všech Madagaskarů, ﬁlmů na ČT (cca 11 ﬁlmů), a to včetně krátkého medailonu o Letovicích: www.youtube.com/user/montanaclub11/
videos.
A jakému místu patří vaše srdce? Je právě Kochov místem,
kam se budete vždy rád vracet, anebo uvažujete nad tím, že
byste případně v budoucnu natrvalo zakotvil mimo Českou
republiku?
Mé srdce patří Odile – teď mi čte přes rameno mé odpovědi.
Ale z jiného pohledu – domov nutně potřebuji k tomu, abych
mohl dělat své ﬁlmové projekty a pak se měl kam vracet. To je
pro mě naprosto klíčové. A snad je to ta správná odpověď…
Pane Brunnere děkuji za rozhovor a přeji vám hodně štěstí
a zdaru nejen na vašich dobrodružných výpravách, ale i v osobním životě.
Daniela Klusáková
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Kluby – Spolky...
Výstava drobného zvířectva
Základní organizace Českého svazu chovatelů Letovice
srdečně zve všechny občany k návštěvě tradiční výstavy,
která se bude konat

2. a 3. července 2022 v areálu Letokruhu.
V sobotu bude otevřeno od 9.00 do 19.00 hodin
a v neděli od 9.00 do 16.00 hodin.
K vidění a k prodeji budou králíci, drůbež, holubi
a exotické ptactvo nejrůznějších plemen.
Připravujeme také bohatou tombolu a občerstvení.
ZO ČSCH Letovice

Sbor dobrovolných hasičů Letovice
pořádá v sobotu 2. 7. 2022 již tradiční

PŘEDPOUŤOVOU ZÁBAVU
Areál hasičské zbrojnice od 20.00 hodin
O dobrou náladu se postará hudební skupina TAMDEM
Přijďte se pobavit a ochutnat bohatý výběr občerstvení,
které pro vás připravíme
Vstupné: 100 Kč / mládeži do 15 let nepřístupno
Srdečně zvou hasiči

SDH Kochov vás srdečně zve na

TRADIČNÍ HASIČSKÝ VÝLET
Neděle 17. července 2022
14.00 hodin – námětové cvičení
15.00 hodin – taneční zábava
Hraje: ARCUS
Vstupné: 50 Kč
Skákací hrad a kouzelník pro děti
Občerstvení a tombola zajištěno

Letecký klub Letovice
zve u příležitosti

25. výročí obnovení provozu na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na letišti Letovice
Sobota 2. července 2022 od 15.30 hodin
Těšit se můžete na ultralighty, rogala,
vírníky a RC modely na zemi i ve vzduchu.
Atrakce pro děti. Občerstvení zajištěno.

Sbor dobrovolných hasičů Chlum
vás zve na

TRADIČNÍ HASIČSKÝ VÝLET
který se koná

v neděli 10. 7. 2022 od 15.00 hodin
na místním hřišti na Chlumu
Tombola a občerstvení včetně makrel zajištěno.
Hraje kapela ABC rock Boskovice.
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Sport
AFK Letovice
Fotbalový ročník 2021 /22 je za námi. Ze všeho
nejdříve bych chtěl poděkovat všem hráčům za
nasazení a reprezentaci našich klubů. Velké poděkování směřuje především trenérům. Jsou to právě trenéři,
kteří investují desítky a desítky hodin svého volného času našemu sportu. Pánové děkuji a vážím si vaší práce!
Sezónu naše týmy v červnu ukončily, výsledkově se není
určitě za co stydět a do budoucna je od čeho se odrazit. Budoucnost je právě to, kam směřujeme a ve spolupráci s FC Boskovice k tomu činíme i praktické kroky. Největší novinkou pro nadcházející sezóny je rozšíření spolupráce, která výborně funguje v mládežnických týmech na týmy mužské. Od příštího ročníku budou naše dospělé kategorie reprezentovat týmy FC Boskovice A v krajském přeboru, Letovice / Boskovice B v okresním přeboru a Letovice / Boskovice C ve třetí třídě OP. Týmy
Letovice /Boskovice B a Letovice /Boskovice C budou hrát svá
domácí utkání v Letovicích a tým FC Boskovice A v Boskovicích. Ke sjednocení došlo z jasných a logických důvodů. Hlavními důvody jsou stabilizace týmu Letovice /Boskovice B, možná rotace hráčů z FC Boskovice A, a především jejich zápasové
vytížení. Nejdůležitějším aspektem spojení je opět budoucnost,
hráči vychovaní ve společné akademii budou dále navazovat
v těchto týmech i do budoucna a nehrozí tedy odliv těchto hráčů do jiných klubů. Věřím, že tato varianta pomůže i v aktuálních sportovních výsledcích všech mužských týmů.
Co se týká personálního obsazení u týmu Letovice /Boskovice B bude novým trenérem Jiří Šedivý a jeho asistentem Robin Müller, mužstvo Letovice / Boskovice C povede Pavel Zemach a Vojtěch Širůček. Všem hráčům a trenérům přeji mnoho štěstí.
Mimo organizaci těchto změn jsme pro naše nejmenší vybudovali nové dětské hřiště v našem areálu, rozloučili se s hráči a jejich rodiči s fotbalovou sezónou na tradičním zakončení,
kde hráči vyzvali jako soupeře své rodiče. Nejnáročnější a zároveň tradičně největší akcí mimo fotbalové dění je příprava
pouti. Čeká nás tradiční pouťový víkend a jeho vrchol opět zařídí v sobotu 2. 7. 2022 od 14.30 hodin vystoupení mažoretek
a od 15.00 hodin fotbalové derby FOTBALISTI VS. VOLEJBALISTI. Srdečně vás tímto zveme
na tuto tradiční akci, která
odstartuje prázdniny.
Děkujeme za podporu
v minulé sezóně a těšíme se
už brzy v té nové.
Petr Stria, předseda AFK

Sport

Inzerce

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

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby
www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

Zdravotnictví
Lékařská pohotovostní služba v Nemocnici Boskovice
Lékařská služba první pomoci pro dospělé

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

2. 7.
3. 7.
5. 7.
6. 7.
9. 7.
10. 7.
16. 7.
17. 7.
23. 7.
24. 7.
30. 7.
31. 7.

MUDr. Grénarová Magda
MUDr. Beranová Alžběta
MUDr. Hanáková Jitka
MUDr. Ševčíková Radomíra
MUDr. Hošáková Kateřina
MUDr. Houdková Radka
MUDr. Chatrný Martin
MUDr. Jaklová Eva
MDDr. Veselý Petr
MDDr. Javorská Aneta
MUDr. Jílková Stanislava
MUDr. Kopáčková Drahomíra

Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Masarykovo náměstí 162/38
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Rájec, Ol. Blažka 145
Letovice, A. Krejčího 1a

774 710 550
735 056 656
516 418 788
516 488 454
516 446 428
731 144 155
734 231 260
516 454 046
792 325 591
516 488 455
516 410 786
516 474 369

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

Ceník inzerce v Letovickém zpravodaji
Černobílá inzerce

Barevná inzerce

A4
A5
A6
A7

A4
A5
A6
A7

4 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
600 Kč

5 200 Kč
2 600 Kč
1 300 Kč
700 Kč

Řádková inzerce: 7 Kč za cm čtvereční
Věrnostní sleva za opakovanou inzerci:
2× za rok 5% / 3× za rok 7% / 4× za rok 9%
více jak 5× za rok 11%

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: zpravodaj@mks-letovice.cz. Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Pléha. Redakční rada ve složení:
Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková, Mgr. Renata Kostlánová, Petr Švancara, Daniela Klusáková. Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice
29. 6. 2022 č. 7 / 2022. ZDARMA. 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. 8/ 2022 bude 12. 7. 2022. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy

| 13

Inzerce

14 |

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

Sobota 6. srpna 2022
areál koupaliště Letovice
9.00 – 10.30 hodin – prezence, vážení
12.00 hodin – zahájení soutěže
16.00 hodin – ukončení soutěže
17.00 hodin – vyhlášení výsledků
18.00 – 20.00 hodin – After party se skupinou
Vlasta Šafařík Trio (hard rock)

Srdečně zveme všechny silné muže i ženy z blízkého i vzdáleného okolí k vyzkoušení své síly
v netradiční silové disciplíně – mrtvém tahu se speciální osou – Trap Bar

Kategorie MUŽI/ ŽENY
relativní výkon – pořadí určí bodové ohodnocení zdvihnuté váhy na základě přepočtu
dle věkového a váhového koeficientu
absolutní výkon – pořadí určí nejvyšší zvednutá váha bez ohledu na věk a váhu tělesnou
Prvních 10 soutěžících (mužů / žen) v kategorii „relativní výkon“
obdrží diplomy, nejlepší závodníci pak medaile, poháry a věcné ceny
Přihlášky možno zasílat od 15. 6. 2022 na e-mail: trapbar.letovice@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek je 15. 7. 2022. LIMIT POČTU ZÁVODNÍKŮ JE 60 OSOB!
Na setkání se všemi příznivci silových sportů se těší členové klubu Slavs power
pod vedením Michala a Vlastimila Šafaříkových, mistrů světa v silovém trojboji.
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