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2. července 2022 oslavil Letecký klub Letovice 25. výročí znovu založení klubu (více na str. 11).

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu a vy můžete sledovat, jak pokračují práce na investicích v Letovicích. Na náměstí již můžete vidět nově opravenou střechu ZUŠ, na Tyršově ulici sice vidět nemůžete, jak vypadá nová školka, ale všechny vás srdečně zvu na
den otevřených dveří, který proběhne pro širokou veřejnost
24. srpna od 10.00 do 16.00 hodin. Budete se moci podívat, jak
krásné prostředí je pro naše děti připraveno. Na Smetanově
ulici jsou nové chodníky a v přední části je dokončena kanalizace. Na B. Martinů jsou dokončeny přeložky nízkého napětí, veřejného osvětlení a vodovod i s přípojkami. Na Havírenské již bylo předáno staveniště a začne se kanalizací a vodovodem.
Jsem strašně rád, že zde můžu napsat o velmi vzácné a krásné věci. Chtěl bych velmi poděkovat paní Marii Doskočilové,
která se svou rodinou a na vlastní náklady zorganizovala
a opravila boží muka ve Lhotě. Nádherný výsledek práce paní
Doskočilové můžete vidět na obrázku.

Letovická
drbna

Foto: Petr Švancara

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
rozmohl se nám tu takový nešvar doručovat Letovický zpravodaj pozdě nebo třeba vůbec. Velmi rád bych vás proto požádal
o zpětnou vazbu na roznášku našeho periodika od České pošty. Pošta má první čtyři pracovní dny v měsíci na roznos. Doručování po tomto termínu se bere již jako opožděné. Prosím tedy o zpětnou vazbu o případných problémech s doručením Letovického zpravodaje na e-mail info@mks-letovice.cz nebo na
naše kamenné pobočky (kulturní dům či turistické informační centrum).
Rovnou bych rád připomněl, že i přes občasné problémy,
které na straně roznosu občas jsou, město distribucí zpravodaje do všech domácností zdarma zajišťuje dnes již standardní
informační servis. Jiným způsobem nelze radniční papírové
periodikum dostat spolehlivě ke všem občanům města.
Jelikož jsme vstoupili do druhé poloviny prázdnin, přeji
všem hezký zbytek léta. Budu velmi rád, když se potkáme na
nějaké kulturní akci.
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice
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Slovo starosty
Dalším takovým příkladem je velmi vkusné zkultivování
okolí kochovského rybníka. Paní Wágnerová s rodinou udělala
příjezdovou cestu, vytvořila několik posezení a celkově opravdu velmi nádherně zvelebila, na své náklady, tento krásný kus
přírody. I jim patří poděkování nás všech, kteří teď můžeme při
procházkách obdivovat a využít k odpočinku a relaxaci jejich
práci.
Obrovského úspěchu dosáhli letovičtí sportovci. Josef Lebiš
vyhrál olympiádu dětí a mládeže a stal se historicky druhým
tenistou z Letovic, který tuto soutěž vyhrál. Vlasta Šafařík a Pavel Urbánek vyhráli Mistrovství Evropy v silovém trojboji ve
svých kategoriích. Jejich výkony jsou neskutečné a Vlasta navíc přidal i evropský rekord v benchpressu 215 kg.
Na závěr mi dovolte rozloučit se s panem Jaroslavem Chloupkem, dlouholetým přispěvatelem Letovického zpravodaje. Díky
němu jsme mohli pozorovat hvězdnou oblohu s jejími krásami. Za svůj dlouhý a plodný život zanechal v mnohých spous-

Pavel Urbánek (vlevo) a Vlasta Šafařík (vpravo)
vyhráli Mistrovství Evropy v silovém trojboji ve svých kategoriích

tu dobrého a to je to největší ocenění, kterého člověk může dosáhnout.

Mgr. Petr Novotný

Informace o počtu
a sídle volebních okrsků
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
a v souladu s § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Boží muka před opravou

Boží muka ve Lhotě po opravě

Upravené okolí kochovského rybníka
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Volební okrsek č. 1
místnost v městském klubu důchodců, Tyršova ul. č. 1
Volební okrsek č. 2
místnost v kulturním domě, Nová ul. č. 1
Volební okrsek č. 3
místnost v základní škole, Komenského ul. č. 5
Volební okrsek č. 4
místnost v Domu s pečovatelskou službou (klubovna DPS),
J. Haška ul. č. 12
Volební okrsek č. 5
místnost v Mateřské škole Třebětín, Třebětínská ul. č. 19
Volební okrsek č. 6
Dolní Smržov, místnost v budově osadního výboru
Volební okrsek č. 7
Chlum, místnost v budově osadního výboru
Volební okrsek č. 8
Jasinov, místnost v kulturním domě
Volební okrsek č. 9
Kladoruby, místnost v budově osadního výboru
Volební okrsek č. 10
Kochov, místnost v budově osadního výboru
Volební okrsek č. 11
Meziříčko, místnost v kulturním domě
Volební okrsek č. 12
Novičí, místnost v kulturním domě
Volební okrsek č. 13
Podolí, místnost v budově osadního výboru
Volební okrsek č. 14
Slatinka, místnost v budově osadního výboru
Volební okrsek č. 15
Zábludov, místnost v budově osadního výboru, č.p. 17
Volební okrsek č. 16
Zboněk, místnost v budově osadního výboru
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 27. 6. 2022 projednala
body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Hospodaření města za I.– V. / 2022
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Hospodaření příspěvkových organizací města
7. Plán schůzí rady města a zastupitelstva města do data konání ustavujícího zastupitelstva města
8. Informace o činnosti Mikroregionu Letovicko
9. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
10. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 20. 7. 2022 projednala
body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Rozpočtová opatření
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o stavu investičních akcí města
6. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
7. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 27. 6. 2022
projednalo body dle následujícího programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Hospodaření města Letovice I.– V. / 2022
3. Různé
4. Diskuse
5. Závěr
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/

Ing. Radek Zemánek, tajemník MěÚ Letovice

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:

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

Společenská rubrika
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci červnu oslavili
svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Fialová Marta
Poláčková Ludmila
Hejlová Marie
Staňková Pavla
Petr Vratislav
Olšanová Zdeňka
Čejková Božena
Svobodová Libuše
Dokoupil Jaroslav
Řehoř Milan
Kovář Josef
Striová Věra
Míchalová Víta
Brožková Libuše
Sedláková Ivanka
Fadrný Jaroslav
Štěpánek Josef
Hladilová Marie
Dvořáková Marie
Janoušková Ludmila
Ježová Marta
Konečná Eliška

Daněk Josef
Doskočil Miroslav
Kučková Eva
Adamová Věra
Přichystal Josef
Doležal František
Šejnohová Jana
Hladilová Jarmila
Vránová Jiřina
Tenorová Vlasta
Doskočilová Ilona
Řezníková Květoslava
Dvořák Milan
Parolek Vojtěch
Havelka Pavel
Hoderová Ludmila
Kalas Josef
Chábková Milada
Podivínská Ludmila
Vykydal Zdeněk
Novák Miloš

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Palán Petr, Příční, ve věku 50 let
Adam Jaroslav, Albína Krejčího, ve věku 71 let

Čest jejich památce!

Včasné vyřízení
osobních dokladů před letní sezónou
Nestačili jste si vyřídit cestovní pas?
Možná ho ani nepotřebujete!
K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz. Nejenom do
tradičně nejoblíbenější destinace českých turistů Chorvatska, ale například i do Řecka,
Bulharska, Itálie, Španělska a dalších zemí Evropské Unie tak cestovní pas vůbec nepotřebujete. Občanský průkaz vám navíc stačí i k cestám do dalších států mimo Evropskou
unii jako je Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská republika a Kosovská republika (pouze občanský průkaz s biometrickými údaji).
Standardní lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dní. Vyhotovit občanský průkaz je
možné i ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Je však
nutné počítat se zvýšeným správním poplatkem, a to 1 000 Kč za občanský průkaz vydaný do 24 hodin (u občanů mladších 15 let 500 Kč) a 500 Kč u občanského průkazu vyhotoveného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 300 Kč). Výše správních poplatků za expresní vydání občanských průkazů je nicméně výrazně nižší než je tomu
u cestovních pasů.

Má vaše dítě občanský průkaz?
Pamatujte na to, že všechny děti musí mít pro cesty do zahraničí cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas). Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje.
Občanský průkaz mohou mít i děti mladší 15 let. Správní poplatek za jeho vydání je pouze
100 Kč a jeho platnost je 5 let. Dětem do 15 let vyřizuje osobní doklad zákonný zástupce,
a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech
městských částí Prahy 1 až 22), popřípadě u Ministerstva vnitra, pokud žádá o občanský
průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě.

Plánujete letní dovolenou mimo Evropskou unii
a nemáte platný cestovní pas?
Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání žádosti na poslední chvíli. Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč.

Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu včas?

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

Můžete podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Správní poplatek u cestovního pasu vydaného do 24 hodin pracovního dne činí 6 000 Kč (u občanů
mladších 15 let 2 000 Kč) a 3 000 Kč u cestovního pasu vydaného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 1 000 Kč).
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Kulturní přehled
Letní kino na zámku
Střídavka (komedie) / 19. srpna ve 21.00 hodin / 130 Kč
Řekni to psem (romantický) / 26. srpna ve 21.00 hodin / 120 Kč

Knihovna
Otevírací doba o letních prázdninách
Oddělení pro dospělé

Léto pro děti
Kouzelník Lukáš Mistr / 7. srpna v 17.00 hodin
restaurace na zámku, vstupné dobrovolné

Divadlo Dvě barevné pohádky / 11. srpna v 17.00 hodin
koupaliště, vstupné: 60 Kč

Letovická olympiáda / 18. srpna v 16.00 hodin

Oddělení pro děti

hřiště u ZŠ, vstup volný

Noc v kulturním domě / 26. srpna sraz v 17.00 hodin
kulturní dům, vstupné: 70 Kč

Připravujeme
3. září / Štístko a Poupěnka – Bylo, nebylo ...
10. září / Letovice jinak – sousedské slavnosti
(Masarykovo náměstí)
16. září / Týden mobility (dopravní hřiště u hasičárny)

21. září / Běh zámeckým parkem
30. září / Vertigo (koncert jazz)
8. října / Čiperkové (koncert dětské skupiny)
18. října / Královny (divadlo)
19. listopadu / Balada pro banditu
(ochotnické divadlo TEATRUM Velké Opatovice)

Turistické informační centrum

České tradice
Dožínky 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

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

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 (srpen –září ),
vždy od 14.00 a 15.00 hodin: 6. 8. / . .
každý čtvrtek v srpnu, vždy od 14.00 hodin:

. / . / 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.

Komentované prohlídky

kostela sv. Prokopa
každou 1. sobotu v měsíci (srpen –září ),
vždy od 14.00 do 16.00 hodin: 6. 8. / . .

každý čtvrtek v srpnu, od 14.00 do 16.00 hodin:

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

Knížka pro prvňáčka
V letošním školním roce
2021 /22 se podařilo knihovně opět navázat spolupráci
s místní základní školou.
V rámci projektu „Knížka
pro prvňáčka“ jsme uvítali
v dubnu prvňáčky v Městské knihovně Letovice na
dětském oddělení. Děti se
zde dověděly všechny informace o knihovně, knihách a celou knihovnu pořádně prozkoumaly.
Další částí projektu bylo představení ilustrátora Adolfa Dudka, které se konalo 3. 5. 2022 v kulturním domě. Svým vystoupením „Cestovatelské kreslení“ potěšil a pobavil všechny děti
i dospělé posluchače.
Celý projekt byl ukončen 24. 6. 2022. Vypravila jsem se přímo do prvních tříd základní školy, abych se ujistila, zda děti
umí všechna písmenka, a hlavně jestli se naučily číst. Ukázalo
se, že prvňáčci jsou úžasní a vše zvládají. Všichni byli proto po
zásluze pasováni na „Čtenáře“. Dostali na památku krásnou knihu a Dárkový poukaz na roční registraci do Městské knihovny
Letovice zdarma.
Všichni jsme si společné akce užili a těšíme se na další spolupráci a nové malé čtenáře v knihovně.
Lenka Páralová

Muzeum
Muzeum města Letovice

V červnu se Muzeum města Letovice zúčastnilo celostátní
konference „Textil v muzeu“, kterou každoročně pořádá Technické muzeum Brno. Účastníci konference přijeli do Letovic,
aby si prohlédli výrobu krajek a 3D textilií v Tylexu Letovice, a.s.
a také expozici Muzea města Letovice věnovanou 190leté historii továrny a textilní výroby na Letovicku. Tato expozice s názvem Fenomén Tylex – příběh slavné značky je v současné
době umístěná v historické budově Tylexu. Exkurze za účasti
pana starosty Petra Novotného proběhla velmi úspěšně, velký
dík patří za spolupráci a podporu panu Bohuslavu Kalasovi,
JUDr. Josefu Novákovi a současnému vedení Tylexu, zejména
panu řediteli Mgr. Martinu Továrkovi. V dalších červnových
dnech muzeum navštívilo přes 150 návštěvníků, včetně ZŠ Ostrov nad Macochou nebo zájezdu Klubu přátel umění a architektury z Brna. „Muzeum je velmi zajímavé a s erudovaným výkladem kurátorky. Jsme rádi, že jsme se ve vašem muzeu zastavili“, pochválil muzeum předseda klubu Josef Toušek.
Muzeum města Letovice se nevěnuje pouze expozici Fenomén Tylex, ale chystá pro občany další výstavu věnovanou
hračkám a historii letovických mateřských škol která bude zahájena při příležitosti otevření nové MŠ na Tyršově ulici. Muzeum rozvíjí také spolupráci s MŠ a ZŠ v Letovicích a dalších
obcích, proběhly muzejní programy v 16 třídách, například o letovické krajce, o starodávných písmech, nebo projektový den
„Na jeden den muzeologem”. Muzeum města Letovice také spolupracuje nejen s Technickým muzeem Brno, ale například
s Městským muzeem Jevíčko. Díky této spolupráci se staly letovické marionety základem aktuální výstavy loutek v Jevíčku.
Muzeum se v následujících prázdninových dnech otevře veřejnosti o víkendu 20. a 21. 8. Ve všední dny bude otevřeno vždy
od pondělí do středy od 14.00 do 17.00 hodin. Prohlídku na jiný
termín je možné si telefonicky domluvit u paní Bc. Blanky Veselé. V případě zájmu je možné zajistit i prohlídku ve výrobních
prostorách Tylexu, podmínkou je počet alespoň 5 osob a čas prohlídky v dopoledních hodinách ve všední den. Prohlídku je také
třeba předem domluvit u paní Blanky Veselé, tel.: 608 639 621.
Přejeme vám krásné letní dny a pokud bude velké horko, muzeum vám před ním poskytne příjemné útočiště.
Bc. Blanka Veselá, Muzeum města Letovice

Školy – Mládež
Mateřská škola
Komenského slavila!
Ten opravdový narozeninový den nastane až 1. září 2022, kdy
uplyne 40 let od otevření mateřské školy, ale usoudili jsme, že
připravit narozeninovou akci hned po prázdninách by se nám
asi nepovedlo. Kolektiv se teprve dostává do pracovního módu, školka je plná nováčků, z nichž někteří teskní po mamince,
to by nebyla ta pravá narozeninová atmosféra.
Konec června sice vzhledem k únavě dětí i pedagogů také
není ten nejlepší termín, ale nakonec jsme se rozhodli, že do
toho půjdeme. S postupně narůstajícím nadšením, jak je u nás
ve školce zvykem.
A protože nejsme žádní troškaři, spojili jsme dohromady tři
akce najednou. Rozloučení s předškoláky a jejich pasování spojené s besídkou všech dětí ke konci roku, Den otevřených dveří
a aktivity pro děti a rodiče s využitím téměř všech prvků certiﬁkované školní přírodní zahrady. To opravdu nebylo málo.
Program ve třídách začal již ve 14.30 hodin vystoupením
všech dětí, poté následoval slib předškoláků a jejich pasování
na školáky. Po úžasném výkonu malých zpěváků, recitátorů
a tanečníků kolegyně ze školní kuchyně přivezly do tříd skvělé občerstvení z čerstvých surovin, které z táců rychle mizelo.
Bodejť by ne, vždyť školka je držitelkou bronzového certiﬁkátu
Skutečně zdravé školy!
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice
slaví v tomto roce 50 let svého trvání.
Hlavní oslava se uskuteční
v sobotu 13. srpna 2022 od 13.30 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.

Program
13.30 hodin / VOZOKANKA
dechová hudba Slovensko

14.30 hodin / VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR
slavnostní koncert

16.00 hodin / TŘETÍ ZUBY
akustický koncert

17.00 hodin / ASTRA
dechový orchestr Svitavy

18.00 hodin / VOZOKANKA
dechová hudba Slovensko – druhý koncert

19.00 hodin / ŠPUNT
taneční orchestr

Dveře všech tříd se otevřely dokořán, aby si je rodiče s dětmi
i ostatní zájemci mohli prohlédnout. Třídy byly vyzdobeny výrobky a obrázky dětí a také fotograﬁemi ze života třídy. Ve třídě Motýlci byly k dispozici kroniky MŠ Komenského a informace a fotograﬁe odkazující na dobu před 40 lety, kdy byla mateřská škola uvedena do provozu.
Od 16.00 hodin následoval program na školní zahradě. Malí
i velcí návštěvníci si mohli vyzkoušet lovení síťkami v jezírku,
osvěžení v mlhovišti, pumpování a pouštění lodiček soustavou
korýtek, vaření v blátivé kuchyni – pískovišti, práci s nářadím
před dílničkou, pozorování hmyzu na louce za pomoci lupy
a další prvky. Velký zájem byl o v zahradní peci upečené brambory s výtečným dipem, po kterých se jen zaprášilo. Kolegyně,
které pec roztopily a brambory předem připravené dětmi pekly,
si vzhledem k horkému počasí bez nadsázky zasloužily „metál“!
V altánu na děti, rodiče a další návštěvníky čekaly kolegyně
ze školní kuchyně se zdravým a chutným občerstvením, přírodními džusy, kávou a vodou ochucenou bylinkami. Na zahradě právě dozrávaly drobné plody morušovníku, muchovníku a maliníku, sladká tečka na závěr.
Atmosféra na zahradě byla příjemná až do 17.00 hodin, kdy
se narozeninové odpoledne pomalu chýlilo ke konci.
Mateřskou školu v tento narozeninový den navštívila také
řada bývalých zaměstnanců – učitelek, kuchařek i provozních.
Všechny dámy bez výjimky školku velmi chválily, což náš pracovní kolektiv opravdu potěšilo.
Tak všechno nejlepší do dalších let, školičko, ať se ti daří a ať
se daří malým i velkým, kteří s tebou na kratší či delší čas spojili a ještě spojí svůj život!
Eva Pařilová, foto: Bc. Jana Leinveberová
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Srdečně vás všechny zveme.
Petr Křivinka, ředitel ZUŠ a dirigent VDO

Školy – Mládež
Mateřské centrum
Veselý Paleček
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: 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
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

Napsali jste nám
Zájezd do východních Čech
Květnový zájezd Nového sdružení ZP v Letovicích začal prohlídkou nové budovy muzea v Třebechovicích pod Orebem.
Bylo založeno v roce 1925, vystavují zde asi 500 betlémů, hlavním je unikátní mechanický dřevěný betlém lidových řezbářů
Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla. Jako jediný náš betlém byl v roce 1999 prohlášený
národní kulturní památkou, je skoro 7 metrů dlouhý a má asi
2000 vyřezávaných dílů. Velmi se nám líbil také obrovský skleněný ﬁgurkový betlém.
Odjeli jsme do Náchoda, z náměstí jsme trochu s obtížemi
vystoupali na kopec k zámku, právě tu opravují zahrady. Původní náchodský hrad byl postaven v polovině 13. století na
zemské obchodní stezce v blízkosti česko-kladské hranice.
V 16. století vlastnil hrad velmi bohatý rod Smiřických. Posledním českým majitelem byl Adam Trčka, švagr Albrechta z Valdštejna. Od roku 1634 do roku 1783 vlastnil zámek s panstvím
italský rod Piccolominiů, za jejich vlády dostal zámek a zahrady dnešní podobu. Později koupil panství vévoda Kuronský
a Zaháňský, zasloužil se o bohatý kulturní rozkvět, po něm ho
zdědila jeho dcera Kateřina Vilemína Zaháňská – kněžna z Babičky Boženy Němcové. Od roku 1842 zde vládl německý rod
Schaumburg-Lippe, spřízněný s dánskou královskou rodinou.

V roce 1945 jim byl zámek zkonﬁskován, nyní je ve státní správě. Všichni vlastníci zde zanechali množství jedinečných sbírek, gobelínů, obrazů a nábytku jako památku na své rody. Zajímavostí jsou medvědi v hradním příkopu.
Ještě více dojmů nás čekalo v Novém Městě nad Metují. Kolem městských hradeb jsme dojeli na nádherné náměstí, obdivovali jsme bělostné štíty renesančních domů zakončené „vlaštovčími ocásky“. Obědvali jsme v restauraci U Broučků, zaslouží si velkou pochvalu za ochotu a kvalitu jídel. Chvíli jsme si
poseděli na sluníčku na náměstí nebo před zámkem. Zámek
v Novém Městě nad Metují stojí na místě tvrze, která byla součástí opevnění města, ale od náměstí je oddělený výrazným
příkopem. V 16. století byl zámek rozšířen pány z Pernštejna, za
hrabat Lesliů byl barokně přestavěný. V letech 1909 – 1913 byl
upraven podle plánů stavitele Dušana Jurkoviče pro nové vlastníky – průmyslníky Josefa a Cyrila Bartoně z Dobenína. Dušan
Jurkovič navrhl velmi originální a účelnou výzdobu jednotlivých pokojů, například ložnice, kde přespal i prezident Masaryk. Navrhoval nábytek, lustry, kryty na radiátory, umělecké
předměty, výzdobu zimní zahrady a zámeckou zahradu s originálním dřevěným mostem. V zámku je řada jedinečných pokojů a sálů s barokní štukovou i moderní výzdobou od Pavla
Janáka, Františka Kysely a Maxe Švabinského. K vidění je i řada vzácných obrazů, soch a keramiky ve stylu secese a art deco. Před zámkem je pět soch trpaslíků od Matyáše Bernarda
Brauna. V roce 1948 byl zámek zkonﬁskován, ve státní správě
byl do roku 1992, kdy byl Dobenínům vrácen v restituci, od roku
2008 je národní kulturní památkou, od roku 2020 je zámek na
prodej, předkupní právo má stát. Byli jsme velmi překvapeni,
jak nádherné a ucelené mají na zámku v Novém Městě nad Metují sbírky umění z první poloviny 20. století.
Krásný slunečný den jsme si v dobré náladě náležitě užili,
děkuji všem účastníkům a ﬁrmě Dopaz.
Za výbor NSZdP Ing. Jaroslava Konůpková, foto: Marie Králová
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Napsali jste nám
Ozdravný pobyt 12.– 17. 6. 2022

V minulých letech jsme uspořádali pro členy našeho sdružení – Svaz tělesně postižených m.o. Letovice ozdravné pobyty na Šumavě a v Jeseníkách. Pro letošní rok jsme se rozhodli
pro Beskydy. Ubytováni jsme byli v H-resortu Kunčice pod Ondřejníkem. Ubytování bylo v pokojích se sociálním zařízením,
TV a bylo velice pěkně upravené. Stravovali jsme se polopenzí,
abychom mohli každý den vyjíždět na poznávání zajímavých
míst v okolí.
Po nedělním příjezdu jsme v pondělí navštívili Rožnov pod
Radhoštěm, a to skanzen, Mlýnskou dolinu nebo Valašskou
dědinu, každý dle vlastní volby. Po obědě jsme ještě v Rožnově
byli na exkurzi na kozí farmě Zerlina s možností ochutnávky
výrobků z kozího mléka.
Další den jsme strávili v Čeladné. Zde se nachází známé rehabilitační centrum v krásném prostředí lesoparku, kde se léčí
pacienti s onemocněním pohybového, oběhového a nervového
ústrojí, dále léčba chladovou terapií i léčba terapií tmou. Procházkou jsme došli až k dřevěnému kostelíku sv. Prokopa a sv.
Barbory, který k nám byl převezen za první republiky ze Zakarpatské Rusi. Původně byl pravoslavný, ale byl přesvěcen a opraven do dnešní podoby.
Středa byla po odpočinkové procházce Čeladnou náročnější. V dopoledních hodinách jsme ve Frenštátě pod Radhoštěm
navštívili pohankový mlýn. Zde nám jeho majitel pan Šmajstrla odvyprávěl celou historii tohoto mlýna i to jak se do Čech
a na Moravu pravděpodobně pohanka dostala. Také jsme byli
seznámeni s jedinečným procesem mechanického loupání pohanky, který je stále stejný už od r. 1861.
Po obědě jsme lanovkou vyjeli na Pustevny. Zde nás přivítalo krásné prostředí s opravenou chatou Libušín a nově otevřená stezka Valašska. Kdo se rozhodl jít na tuto stezku nebo se
vydal k soše Radegasta anebo se jen tak na Pustevnách procházel a poseděl u dobrého občerstvení, určitě nelitoval pěkného dne.
Ve čtvrtek jsme po snídani odjeli do Štramberka. Nejprve
jsme zašli všichni společně na náměstí do muzea Zdeňka Buriana. Zde je expozice života a díla našeho světoznámého malíře pravěku, který zde prožil část života. Po prohlídce náměstí
někteří zašli i na vyhlídkovou věž Štramberskou trůbu, pak jsme
se přesunuli k jeskyni Šipka. Tato jeskyně proslavila Štramberk daleko za hranicemi našeho státu. V roce 1880 zde Karel
J. Maška objevil při archeologickém výzkumu čelist neandrtálského dítěte asi z doby 40 000 let před naším letopočtem.
Odtud jsme přejeli do města Kopřivnice, kde jsme poobědvali
a pak navštívili Auto-moto muzeum veteránů. Zde jsou automobily a motocykly známých značek z celého světa.
Pobyt jsme ukončili v pátek, a to snídaní, po které jsme odjeli směrem Letovice.
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Na první pohled se může zdát, že pobyt byl vzhledem k místům, která jsme navštívili, časově a fyzicky náročný, ale vše
jsme zvládli v poklidu a pohodě. Po večeři se většina z nás ještě vydávala na procházku do krásného okolí.
Všechna místa, která jsme navštívili, musela být na termín
přesně domluvena, a to i s objednáním obědů. Musím konstatovat, že vždy jsme byli všude mile přivítaní a rezervace obědů
byla zajištěna k naší spokojenosti. Také krásné počasí přispělo k pohodovému pobytu.
Věřím, že pobyt byl ozdravný nejen po fyzické stránce, ale
hlavně také stránce duševní. Máme na co vzpomínat a těšit se
na další rok, kdy snad zase společně někam vyjedeme.
Ještě bych chtěla na závěr poděkovat městu Letovice, které
nám dotačně přispělo na dopravu, a ﬁrmě Dopaz za poskytnutí
pohodlného autobusu na celý pobyt s perfektním řidičem.
Za STP Hana Kudová, foto osobní archiv

Nohejbal a fotbal ve Zboňku
Letos poprvé pořádal Osadní výbor ve Zboňku dvě sportovní
akce. Ne že by si jinak místní nechodili zahrát na hřiště, ať už
fotbálek nebo nohejbal či volejbal, ale letos poprvé tyto akce
zaštiťoval právě osadní výbor.
První sportovní akce proběhla 14. května a byl to Nohejbalový turnaj trojic. Zúčastnilo se 7 týmů. Hráči byli ze Zboňku, Klevetova, Sasiny a Svitávky.

Druhá sportovní akce proběhla 18. června a byl to pro změnu
Fotbalový turnaj o pohár. Vytvořily se čtyři týmy po pěti hráčích.

Na obě akce se přišla podívat spousta sportovních příznivců
a jsem ráda, že si u nás v obci konečně přišli na své i milovníci
těchto sportů. Akce měly kladné ohlasy, a proto v nich budeme
samozřejmě pokračovat. Ještě letos, pravděpodobně na podzim, uspořádáme další nohejbalový turnaj.
Za Osadní výbor Zboněk a Klevetov, Martina Randulová,
foto: archiv Osadního výboru

Napsali jste nám
Střípky z historie Letovic
Příběhy dalších domů na severní straně náměstí ze vzpomínek, dochovaných podkladů a fotograﬁí.

Dům na Masarykově náměstí č. 152
V r. 1780 dům vlastnil Josef Potočný. Později byl dům majetkem Bártových. Do domku na náměstí se v r. 1869 přiženil Petr
Širůček, kdy se oženil s dcerou Bártových, Marií. Jejich syn Josef si pak vzal Leopoldinu ze Sebranic a založil na jméno své
manželky obchod s textilem. Obchod vzkvétal a domek již nestačil. R. 1927 byl postaven dům o dvou nadzemních podlažích
obchodníka s textilem Josefa Širůčka. Při stavbě nového domu
byly v hloubce 2 m nalezeny místnosti s bílenými stěnami. Jakými změnami území města asi prošlo?
Obchod měl moderní výlohy, nad nimiž bývaly markýzy chránící vystavené textilní zboží před sluncem, aby nevybledlo. Výlohy obchodu byly i v průjezdu. V r. 1931 byl dům zvýšen o třetí
podlaží. Širůčkovi měli obchod se střižním zbožím, prádlem
a hotovými oděvy. V další generaci Širůčkových obchod převzal
Vladimír, zatímco jeho bratr Stanislav se stal zubním lékařem,
kterého mnozí znali jako lékaře, který ošetřoval i děti ze základní školy. Do přestěhování do vlastního domu zde s rodinou bydlel a čas zde měl i zubní ambulanci, než začal působit ve zdravotním středisku v Tyršově ulici.
Po znárodnění v r. 1949 byla textilní prodejna zařazena do sítě
prodejen TEP. Textilní prodejna se sortimentem střižního zboží,
prádla, košil, dětského zboží apod. sloužila až do začátku 90. let
minulého století. V 50. letech byli někteří živnostníci a majitelé
ﬁrem obviněni, že zatajili majetek, který si ponechali pro vlastní potřebu. Byli označeni jako nepřátelé nového zřízení. Majetek
byl konﬁskován a obvinění byli odsouzeni k několikaletému vězení. Některé zabavené předměty byly vystaveny s patřičným,
době poplatným komentářem, za výlohami letovických obchodů. Bylo tomu tak i v případě Vladimíra Širůčka.
V bytech domu se vystřídala řada nájemníků. Například od r.
1956 zde řadu let bydlel i MUDr. Jan Hrubý s rodinou, ředitel a primář nemocnice v Letovicích. Po r. 1990 v prostorách bývalé prodejny textilu vznikla prodejna s elektro zbožím. Dům změnil vlastníka. Po r. 2000 bylo postaveno ještě čtvrté podlaží v podkroví.

Dům č. 152 na fotograﬁi kolem r. 1900. Označen šipkou.

Dům č. 152 kolem r. 1930. Pro reklamu obchodu byl využit i štít domu.

Dům č. 152 po výstavbě
3. podlaží v r. 1931.

Fotograﬁe domu č. 152 někdy před německou okupací.
Dopravní provoz byl ještě levostranný.

Dům č. 152 v současnosti.

Dům na Masarykově náměstí č. 153
V r. 1780 dům vlastnil Josef Fiala. Později Štulpovi. Až do roku
1896 byly v Letovicích veškerá kultura, osvěta a místní veřejný
život soustředěny v sále hospod U Štulpů a v hospodě Na Nové.
Ve skromných podmínkách se zde hrávalo divadlo, cvičil zde
Sokol a pořádaly se bály. Ve dvoře hostince U Štulpů hrával se
svojí dechovou hudbou i František Kmoch z Kolína. Bývala tu
také kuželna. V poschodí byly hostinské pokoje.
Ve dvoře hostince si v roce 1878 pronajal prostory Wilibald
Brauner. Zřídil si zde textilní dílnu. Patřil mezi iniciátory stávky
ve Faberově továrně (dnešní Tylex) v Jindřichově. Tehdy se stávkovalo proti novému pracovnímu řádu s požadavkem na zachování „modrých pondělků“ a zvýšení mezd. Vedení továrny stávkujícím nevyhovělo. Předáci stávky, Pražák, Brauner a Striegler, shodili tehdejšího ředitele ze schodů, za což byli ihned propuštěni. Brauner si pořídil stroje a zahájil vlastní podnikání
u Štulpů. Podnikání ale nemělo dlouhého trvání a dílna zanikla.
Wilibald Brauner byl otcem Josefa Braunera, který byl později
konstruktérem velice pokrokového motoru prvního vozu s názvem Mercedes.
Hotel U Štulpů byl velmi dobře veden a z letovických hostinců dlouhodobě vykazoval nejlepší hospodaření. Ale ani jemu se
po r. 1948 nevyhnulo znárodnění. V počátku padesátých letech
dostal název „Ubytovací hotel Oblastní komunální podnik Letovice“. Majitelé se museli z domu vystěhovat. V šedesátých letech
byla restaurace zrušena. Na přelomu 60. a 70. let byl objekt rekonstruován, sídlo zde měl Oblastní podnik komunálních služeb
Letovice. Byly zde provozovny čistírny šatstva, sklenářů, pánského a dámského kadeřnictví, pohřebních služeb, zámečnictví.
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Napsali jste nám
Po roce 1990 byl objekt vrácen rodině původních majitelů.
V domě pak byla několik let expozitura Komerční banky. Některé provozovny byly zrušeny nebo se přestěhovaly do jiných
prostor. Jiné prostory dostaly jiné využití. Dnes jsou v domě
obchody, v dvorním traktu mají ordinace lékaři – praktická lékařka a zubní lékařka, kadeřnictví, obchody a provozovny menších ﬁrem.

Hostinec v březnu 1953 při tryzně k úmrtí prezidenta
Klementa Gottwalda, již pojmenovaný Ubytovací hostinec
Oblastní komunální podnik Letovice.

Dům č. 153 – Hotel U Štulpů kolem r. 1920

Dům č. 153 v 70. letech.

Fotograﬁe z r. 1936 nabízí pohled do dvora.
V přízemí bylo pánské i dámské kadeřnictví.
Známí holiči při práci.

Hostinec U Štulpů v r. 1948.
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Dům č. 153 při povodni v r. 1997.

Napsali jste nám

Dům č. 153 v současnosti.

Bohuslav Kuda, foto: vlastní archiv

Léto na srpnové hvězdné obloze
Čas rychle běží a nabídne pozorovatelům srpnovou hvězdnou oblohu, na které vrcholí přehled letních souhvězdí. Pohleďme na oblohu nad jižním bodem směrem vzhůru až k zenitu
(nadhlavníku). Od souhvězdí Střelce těsně nad obzorem se nám
představí souhvězdí Orla, Delfína, Šípu, dále najdeme Lištičky
a pak uvidíme krásné a rozsáhlé souhvězdí Labutě. Labuť svou
polohou vysoko na obloze se zdá, jako by svými křídly chránila
souhvězdí, která leží pod ní. Souhvězdí Labutě (lat. Cygnus) připomíná svým tvarem letící labuť směrem k jihu v pásu Mléčné
dráhy v blízkosti zenitu. V tomto souhvězdí najdeme několik
jasných hvězd s názvy Deneb, Sadir, Giemah Albireo. Z nich nejjasnější je Deneb, hvězdný veleobr bílé barvy s jasností 1,25 mag
a vzdáleností 3 230 ly. Hvězda Deneb tvoří spolu s jasnou hvězdou Vegou v souhvězdí Lyry (leží západně vedle Vegy) a s hvězdou Altair v souhvězdí Orla (leží jižně) tzv. Letní trojúhelník
(asterismus). Tento útvar usnadňuje orientaci na letní obloze.
V blízkosti hvězdy Giemah leží Řasová mlhovina jako zbytek
supernovy, která vzplanula před 50 000 lety. Mlhovina je označená jako „Smyčka“ v Labuti. V popisovaném souhvězdí se nalézá přes 400 proměnných hvězd a víc než 1 000 dvojhvězd, z nich
k nejhezčím patří dvojhvězda Albireo (česky zobák). Má dvě
složky žluté a bílé barvy. K rozlišení stačí dobrý triedr. Na východ od hvězdy Deneb najdeme dvě zajímavé mlhoviny s názvy Severní Amerika a Pelikán. Při pozorování Labutě můžeme
dobře pozorovat i Mléčnou dráhu, jejíž pás sahá od jihu přes zenit až k severu.
Starověká báje vypravuje, jak se mocný vládce Olympu Zeus
proměnil v labuť, když se chtěl podívat mezi lidi. V podobě labutě navštívil krásnou spartskou královnu Ledu, do které se zamiloval. Aby se k ní mohl přiblížit, nechal se pronásledovat obrovským orlem (souhvězdí Orla). Leda nejvyššího boha před orlem
zachránila. Po jeho návštěvě se Leda stala matkou blíženců
Kastora a Polluxe (dvě hvězdy ze souhvězdí Blíženců) a také
krásné Heleny, pro kterou pak vypukla trójská válka.
Srpnové Slunce zajišťuje svými paprsky pokračování letního období. Přitom se pozvolna posouvá ke světovému rovníku.
Sluneční azimut se zmenšuje, a to ze 120° na 104° (o 16°), denní
sluneční oblouk se zkracuje. Během srpna se den zkrátí o 1 h 41
min. Dne 23. 8. v 05:16 h Slunce vstupuje do znamení Panny.
Naše pozornost se zaměří na Měsíc. Všimneme si měsíčních
fází. Dne 5. 8. ve 13:00 h nastane první čtvrt, dne 12. 8. ve 04:00 h
nastane úplněk. Pak nastane poslední čtvrt dne 19. 8. v 07:00 h
a po ní měsíční nov dne 27. 8. v 10:00 h. Nejblíže Zemi bude Měsíc dne 10. 8. v 19:00 h (359 840 km) a nejdále od Země bude 22. 8.

ve 24:00 h (405 837 km). Časové údaje jsou uvedeny v letním
SEČ.
Chceme-li hledat na srpnové obloze planety, platí tyto údaje: Merkur nelze pozorovat. Ráno nad východem září Venuše.
Ve druhé polovině noci najdeme planetu Mars (v Býku), Jupiter
pak po většinu noci (v souhvězdí Ryb). Obě planety jsou nad jihovýchodem. Po celou noc je viditelný Saturn (v Kozorohu) a po
většinu noci lze pozorovat Uran (v Beranu) a Neptun (na rozhraní Vodnáře a Ryb). K pozorování planet Uranu a Neptunu je třeba použít menší astronomický dalekohled nebo silnější triedr.
Během srpna nastanou konjunkce Měsíce s planetami, a to
se Saturnem, s Uranem a s Marsem během dne, což není výhodné pro pozorování. Pouze konjunkce s Venuší nastane
v 01:00 h v noci dne 26. 8. Významnou událostí na obloze
bude seskupení Měsíce, Marsu, Plejád a hvězdy Aldebaranu
ze souhvězdí Býka ve dnech
19. a 20. 8. na východě v druhé
polovině noci. Dne 13. 8. ve
03:00 h v noci nastane maximum meteorického roje Perseid.
Dr. Jaroslav Chloupek
Souhvězdí Labutě

Letecký klub Letovice slaví 25 let
Letecký klub Letovice uspořádal v sobotu 2. 7. 2022 na letišti oslavu k pětadvacátému výročí znovu založení klubu přehlídku své dosavadní činnosti,
setkání přátel a příznivců letectví a leteckého sportu. Součástí
byla výstava archivních a historických dokumentů z poválečného založení klubu a výstavby
letiště, hangáru a klubovny pro
tehdejší nadšence létání.
Na ploše letiště byla k vidění letadla, závěsné kluzáky (rogala), vírníky, které jejich piloti předvedli také v akci. Modeláři zde
měli vystaveny některé své modely, se kterými provedli ukázky létání a pouštění raket.
Zájem o letecký sport byl v Letovicích velký, piloti dojížděli
na okolní letiště, a proto se uvažovalo o znovu založení klubu.
Nový letecký klub byl ustaven na zakládající schůzi 11. 7. 1997.
Pod vedením Ing. Jiřího Palbuchty, Milana Roháče, Oty Stránského a dalších navázal na tradici leteckého sportu v Letovicích. Svépomocí, spoustou brigádnických hodin vytvořil během uplynulých pětadvaceti let velmi solidní zázemí včetně
nové klubovny a hangárů pro ultralighty, které mohou využívat všichni zájemci o tento sport nejen z Letovic.
Každoročně se zde konají srazy příznivců tohoto létání. Letecký klub nezapomíná ani na děti a mládež a v letních měsících pro ně pořádá dětské dny a jiné ukázky ze své činnosti. Letiště také navštívil první československý kosmonaut Ing. Vladimír Remek při své návštěvě Letovic v roce 2019. Plochu a zázemí leteckého klubu využívají také letečtí a raketoví modeláři z Letovic k tréninku a soutěžím.
Do dalších let přejeme letcům jen dobré starty a přistání a také nové mladé zájemce, mladé piloty!
Text a foto: Jiří Kašpar, RMK Letovice
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Kluby – Spolky...
Sbor dobrovolných hasičů Letovice
pořádá v měsíci srpnu následující akce
V sobotu 6. srpna ve 20.00 hodin v areálu zbrojnice

TANEČNÍ ZÁBAVA
Hraje hudba Metaxa. Bohaté občerstvení zajištěno.
Vstupné: 100 Kč
Mládeži do 15 let nepřístupno

ź
V sobotu 27. srpna ve 14.00 hodin

HASIČSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ
NAD 35 LET O PUTOVNÍ POHÁR SDH LETOVICE
A

SOUTĚŽ MUŽŮ A ŽEN
O PUTOVNÍ POHÁR
Soutěž se skládá z požárního útoku a pivní štafety.
Vstup zdarma, k dobré náladě bude hrát DJ.
Přijďte se pobavit, do areálu hasičské zbrojnice.
Srdečně zvou hasiči

OZNÁMENÍ
Nové sdružení zdravotně postižených Letovice z.s.
pořádá

ve čtvrtek 15. září 2022

ZÁJEZD DO BRNA

Sport
AFK Letovice
Ačkoli je právě fotbalová přestávka mezi sezónami, tak práce a příprav v klubu je více než dost.
Hned první víkend o prázdninách proběhla tradiční pouť, kterou pořádáme. Počasí nám přálo a pouť se povedla.
A to i díky krásnému vystoupení mažoretek a atraktivnímu fotbalovému utkání mezi fotbalisty a volejbalisty. Všem mockrát
děkuji za účast a těším se, že nastavené tradice budou v budoucnu pokračovat.
Poděkování patří především také všem členům, podporovatelům a dalším, kteří se na pouti podíleli a pomáhali ji připravit.
Co se týká sportovních aktivit, od července je v plném proudu
příprava všech našich družstev. Proběhlo několik přátelských
utkání a v klubu věříme, že jsme na novou sezónu 2022 /23 dostatečně připraveni.
Cíle pro všechny týmy Boskovice/ Letovice jsou pro letošní
rok jasné, bojovat ve všech soutěžích o nejvyšší příčky a pokud
by se podařilo, tak po posledním kole být na příčkách nejvyšších. Ambice jsou to velké, ale do aktuálního ročníku vcházíme
se vší pokorou.
Budu velmi rád, když budete opět naší součástí a přijdete
nás podpořit i v nové sezóně. Čeká nás náročná sezóna, trochu
jiná, v tomto formátu první, a o to více se těšíme.
Dovolte mi tedy pozvat vás hned na první domácí utkání Letovice / Boskovice „B“, a to v neděli 14. 8. 2022 od 17.30 hodin.
Prvním soupeřem bude tým Bořitova.
Další zápasy a více informací najdete na našem Facebooku
nebo na plakátech.
Děkuji za podporu a těším se už zase brzy na FOTBALE!
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

Planetárium, jízda historickou tramvají
POZOR ZMĚNA
Přihlášky u paní Boženy Soukupové na čísle 724 113 356
od pondělí 29. srpna 2022.

SPORTOVNÍ ODDÍL
ARUL ZRTV TJ SOKOL LETOVICE
pořádá pod záštitou starosty města Petra Novotného

ve dnech 3. a 4. září 2022

Minigolf v Letovicích
bude v srpnu otevřen:

18. ROČNÍK
V MÍČOVÉM SEDMIBOJI
DVOJIC

Pondělí – neděle
od 12.00 do 19.00 hodin

Zahájení: 3. září 2022 v 8.00 hodin

Fan-club „BOP Křetínka“

Vstupné
dospělí: 50 Kč / děti: 30 Kč / trampolíny: 20 Kč

Místo: Sportovní hala Letovice
Soutěží: dvoučlenná družstva
Startovné: 600 Kč za dvojici

Pořadí disciplín:
Sobota 3. 9. – stolní tenis, nohejbal, volejbal, basketbal
Neděle 4. 9. – tenis, kopaná, házená
Při příležitosti 20. výročí rekonstrukce kapličky na návsi ve Zboňku
se v neděli 4. září ve 14 hodin koná

Popis disciplín:

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA

tenis – čtyřhra na jeden vítězný set do 6 gamů bez výhod
nohejbal – čtyřhra na 1 vítězný set do 20 bodů
basketbal – hody na koš (5 + 5)
stolní tenis – čtyřhra na 2 vítězné sety do 11 bodů
volejbal – debl na 1 vítězný set do 20 bodů
házená – sedmimetrové hody (5 + 5)
kopaná – pokutové kopy (5 + 5)

která bude doprovázena písněmi
v podání scholy ze Svitávky.
Po bohoslužbě jste zváni
na malé občerstvení.
Za pořadatele Osadní výbor Zboněk a Klevetov.
Všichni zúčastnění souhlasí s pořízením fotografií.
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Přihlášky do 26. srpna 2022
Vlastimil Šimák / 776 890 885 / vlastik.simak@seznam.cz

Letovická drbna
Na slovíčko nejen o Busking
vandru s písničkářem Lubynem
34 dní, 67 koncertů, 67 měst
a 2700 km vlakem. To je Busking vandr písničkáře Lubyna,
vlastním jménem Luboš Strážnický, který pochází z Kladorub a strávil zde i část svého
dětství. A právě v Kladorubech
vystoupil v červnu tohoto roku na oblíbené akci Knihovna pod stanem, kde zahrál písničky ze své vlastní tvorby
a povyprávěl o svém Busking
vandru.
Luboši jste písničkář, zřejmě i dobrodruh a jak vy sám o sobě
říkáte, jste vcelku normální chlap z Moravy. Věnujete se hudbě jen ve svém volném čase anebo vás i živí?
Nejvíce jsem asi písničkář, dobrodruh jen tak na půl. Ono to
spolu i po určité stránce souvisí, tak nechci říkat, že ne, i když
si myslím, že dobrodruh je silné slovo. Ale děkuji za toto označení, potěšilo mě.
Písničkářem jsem ve volném čase a snažím se, aby to pro
mě bylo stále číslo jedna. Samozřejmě jsou v životě i důležitější věci. Nejlepší je, když to všechno jde ruku v ruce, a to je myslím i můj případ. Nicméně z volného času to zabírá takových
devadesát procent. V tom zbylém chodím s kamarády na pivo
(smích).
Jaké hudbě se věnujete? A kdo vás k muzice přivedl?
Hraji na kytaru a na ni i skládám a žánrově mám nejblíže
k folku. Ale stejně jako všechno, tak i tento žánr prochází vývojem, takže je to jiný folk než před 30 lety. Texty píšu pocitově. Je v nich ledacos.
Muzika mě provází celý život. Mám ji rád a myslím, že si mě
našla sama. Nejdříve jen jako posluchače a od 17 let i jako občasného přibrnkálistu samouka na různých oslavách a u táboráků. Ve dvaceti přišla i nějaká ta kapela, ale nikdy to moc dlouho nevydrželo. Neměl jsem kolem sebe hráče, kteří by chtěli
muziku dělat naplno a na tom to vždy ztroskotalo. Každý chtěl
dělat co nejvíce věcí najednou, cestovat, sportovat nebo podnikat, a to úplně nešlo spojit. Alespoň prvních pár let je potřeba
dělat konkrétní věc na maximum, aby se dostavil posun. Pak
přišla doba, kdy jsem to vzdal já a nehrál vůbec. Zhruba po deseti letech jsem zase začal a přišlo to naprosto samo. Možná jsem
si před tím nevážil toho, co jsem měl, nebo to neviděl a musel
jsem ujít kus cesty jinudy, abych pochopil, co mám a co jsem.
Tomu se prý říká život (smích).
Můžete čtenářům přiblížit a vysvětlit, co obnáší takzvaný
Busking? Je až neuvěřitelné, kolik jste toho za 34 dní během
svého Busking vandru stihnul…
Busking je anglický název pro pouliční umění. Pouliční umělci jsou tedy buskeři. Jsou to umělci, kteří svá vystoupení předvádí na ulicích, například hudebníci, divadelníci, artisté, no
a já jsem v roce 2020 jel právě takové turné po České republice
s názvem Busking vandr 2020. Za 34 dní jsem odehrál 67 koncertů, každý v jiném městě, a to právě formou buskingu. Jedno

hraní dopoledne, jedno odpoledne a hrál jsem pouze vlastní
písničky v délce cca 50 minut, jako klasický koncert. Většinou
na náměstí.
Busking je také o svobodě. Někam přijedete a hrajete. V mém
případě to bylo trochu víc plánované. Dopředu jsem měl udělaný rozpis kam a kdy jedu. Taky jsem dopředu kontaktoval
všechna města a vyřídil si povolení k vystoupení. Je pravda, že
to ztratilo trochu punc té svobody, ale bylo to hlavně proto, abych
mohl dopředu udělat propagaci. Celé to bylo skrze vlakové spojení tak časově namačkané, že jsem byl i rád, když mi místní
informační centrum nebo městský úřad dopředu poradili, kam
je nejlepší si jít stoupnout. Někteří udělali mému vystoupení
i propagaci na místních webech a plakátech. Všichni, co se na
tom podíleli, byli skvělí, ještě jednou moc děkuji.
Jaké jsou reakce lidí, kteří náměstím prochází? Poslouchají
vás, hodí mince do klobouku anebo projdou kolem vás s pohledem otočeným na druhou stranu?
Je to různé, přesně jak píšete. Je to podle nálady, jakou člověk, který kolem prochází, zrovna má. Stejně tak je to i se sympatiemi – buď jsou, anebo nejsou. Ulice naštěstí dává velký prostor obejít, neslyšet, nevidět, anebo naopak vidět, slyšet, rozveselit. To je na tom to hezké. Časem na lidech poznáte, jak se
cítí, a víte, jak se zachovat.
Drobné do klobouku jsou samozřejmě formou pozitivního
ocenění.
Kde jste vlastně spal a umýval se?
Spával jsem pod širákem pod autoplachtou. S sebou jsem měl
v batohu sbalenou celou výbavu, od věcí na spaní až po kombo
a kytaru. Bágl vážil 20 kg a futrál s kytarou 15 kg.
Prvních sedm dní jsem koupání moc nedal (smích). Naštěstí jsem brzo pochopil, že abych vypadal alespoň trochu důstojně a nesmrděl až za roh, bez pravidelné koupele to nepůjde.
A věřte, že to lidé ocenili (smích).
Prozradíte čtenářům, kolik byla celková utržená částka v klobouku na konci vandru? A byla ta ﬁnální částka plusová anebo mínusová?
Jasně, není to nic tajného. Celkem jsem do klobouku vybral
cca 12 tisíc a náklady byly kolem 35 tisíc. Cestu jsem měl naplánovanou i do menších měst, a když jste třeba v neděli ráno
v nějaké Horní-Dolní, těžko do klobouku něco vyberete. Já to jel
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Letovická drbna

Inzerce

jako takové turné, nebylo
to pro mě až tak důležité.
Pokud někdo přemýšlí
nad tím, že by si to chtěl
zkusit nebo to mít jako
svůj job a živit se tím, určitě do toho jděte. Ale je to
jako se vším, musíte tomu
dát vše. A jestli se ptáte,
jak začít, prostě vezměte
kytaru a běžte si stoupnout na ulici.
Kde si vás lidé mohou poslechnout? Ať už naživo anebo i v rámci sociálních sítí?
Naživo je to teď trochu slabší. Letí k nám čáp, tak moc neplánujeme. První hraní, které jsem ale potvrdil, bude 6. října 2022
v Blansku v čajovně a klubu Ulita a to bude právě opět mini
koncert s povídáním a promítáním fotek a videa z Buskingu
vandru. Tímto bych rád všechny čtenáře co nejsrdečněji pozval na tuto akci.
No a na internetu stačí, když zadáte do vyhledávače Lubyn
nebo písničkář Lubyn, a ono vás to už nasměruje. Jsou tam k poslechu nahrávky, je tam spousta fotek z akcí a jsou tam i aktuální informace o vystoupeních.
Děkuji za rozhovor a přeji vám mnoho úspěchů nejen na poli
hudebním, ale i v osobním životě.
Také vám děkuji za rozhovor, zdravím všechny čtenáře a budu se těšit se všemi na brzké setkání. Hezký den. Lubyn
Daniela Klusáková

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

6. 8. MUDr. Kraml Pavel

Boskovice, Růžové nám. 16

7. 8. MUDr. Paděrová Miroslava Šebetov, 117

733 644 499

Ceník inzerce v Letovickém zpravodaji

516 465 452

Černobílá inzerce

Barevná inzerce

A4
A5
A6
A7

A4
A5
A6
A7

13. 8. MUDr. Žilka Vlastimil

Benešov, 19

516 467 313

14. 8. MUDr. Kulhánková Emilie

Křtiny, Zdrav. středisko

516 414 291

20. 8. MUDr. Kupková Jarmila

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

21. 8. MUDr. Kutlíková Tatiana

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 602 882 007

27. 8. MUDr. Loskot Pavel

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

28. 8. MDDr. Javorská Aneta

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 455

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.

4 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
600 Kč

5 200 Kč
2 600 Kč
1 300 Kč
700 Kč

Řádková inzerce: 10 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
28. 7. 2022 č. 8 / 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. 9 / 2022 bude 12. 8. 2022. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Inzerce

Kalasová stravování s. r.o.,
přijme do pracovního poměru
zaměstnance těchto profesí:

Kuchaře a kuchařky
– požadujeme vyučení v oboru, možno i absolventy
——————————

Pomocné kuchaře a kuchařky
——————————

Kolegyni nebo kolegu
do provozovny Rychlého občerstvení
na Masarykově náměstí v Letovicích
——————————

Dále také nabízíme možnost přivýdělku
v brzkých ranních hodinách.

Práce expedienta
– lze vykonávat před začátkem
běžné ranní pracovní doby
Zaměstnancům nabízíme
dobré finanční ohodnocení, práci v Letovicích
a poskytujeme zaměstnanecké výhody.

V případě zájmu volejte na

telefon 603 540 336
Případně pošlete SMS, ozveme se Vám zpět.
Lze také využít e-mail: kalasovainfo@seznam.cz
| 15

Kulturní přehled

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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