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Developerský projekt Letovice Na Výsluní, za který získal Ateliér Menšík Skrušný cenu architektonické komise za „Realitní projekt
roku“ pro JmK (více na str. 13)

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
doufám, že většina z vás užívá letní měsíce na dovolené, a to
i přes neustále se měnící doporučení, nařízení a další věci,
které nám rozhodně nejsou příjemné. Těší mě, že už konečně máme plně dokončené povrchy na ulici Boční a Střední
a dodělávají se jen nějaké vjezdy. Musím firmě COLAS poděkovat za velmi kvalitní práci a dobrou spolupráci. Máme již
vybraného zhotovitele na ulici Smetanovu a B. Martinů, a to
firmu Skanska. V těchto dnech bychom měli také získat stavební povolení z Boskovic. Nicméně už teď je jasné, že celá
tato stavba se asi nestihne do konce tohoto roku, a tak se
nejspíš rozdělí na etapy. Prvně bude určitě ulice Smetanova
a po ní ulice B. Martinů.
Na ulici Komenského budou po domluvě s panem architektem Skrušným během srpna kompletně hotové asfaltové
povrchy, což umožní využívání dvaceti parkovacích míst
před školou a hlavně zaokruhování silnice pro ty, co se chtějí
vracet zpět.
Pokračování na str. 2

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
vstupujeme do druhé poloviny léta, proto vám přeji hodně
slunečných dnů a vlahých večerů. Rád bych touto cestou připomněl, že pro jakoukoliv komunikaci ohledně Letovického
zpravodaje je zřízen speciální e-mail. Používejte proto výhradně zpravodaj@mks-letovice.cz.
Během srpna budou, mimo jiné, pokračovat naše čtvrteční akce pro děti. Poslední čtvrtek v měsíci bude realizována
noc v muzeu s možností přespání. Vzhledem k omezené kapacitě a složitější organizaci akce je nutná rezervace předem na tic@mks-letovice.cz.
Na závěr bych vás rád pozval na všechny plánované podzimní akce. Řada z nich bude mít zahájený předprodej vstupenek již nyní. Předprodej je realizován online nebo na TIC
(možno platit kartou) či v kulturním domě. Zakoupit lístek
bude samozřejmě možné i na místě v čase konání akce.
Odpočinkové léto přeje
Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice
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Slovo starosty

Dokončené povrchy na ulicích Boční a Střední
Pokračování ze str. 1
Spolu se 17 podélnými parkovacími místy, která vznikla přímo
před budovou školy směrem k zámku, je to 37 nových míst k parkování. Parkování hlavně v bytovkách je problém obecně. Pro ulice Družstevní a Průchodní přibudou parkovací místa výhledově
na poli směrem k letišti. Pro ulici Albína Krejčího není jiná možnost, než rozšíření parkování před COOPem. Ale v tomto případě musí být všem jasné, že to nějak drastické navýšení nebude.

Akce
MKS Letovice

Podzim 21

Práce pokračují v ulici Nerudova a oprava mostu na ulici Halasova se ukazuje jako velmi problematická vzhledem k sítím,
ale práce pokračují. Před hasičárnou na Novém městě již začalo vznikat odstavné parkoviště a opravy všech povrchů komunikací, kde nové povrchy budou hotové do konce roku.
Oprava ZUŠ Letovice, která započne ještě v letních měsících
bude velmi náročná a již první výstupy od projektantů ukazují,
že i po finanční stránce. V první etapě se musí odstranit z budovy azbest, kterého je tam požehnaně, udělat spoustu bouracích prací. Bude následovat kompletní oprava střechy. Zatím
to vypadá tak, že ostatní práce na topení, elektrice a podlahách
se budou dělat až v příštím roce.
Další věcí, kde již nelze odkládat řešení, je skatepark. Je naprosto jasné, že současné umístění skateparku do budoucna
nemůže fungovat. Bohužel, překážky jsou v takovém stavu, že
již nelze dále tolerovat jejich stav. Zdraví a bezpečí musí být na
prvním místě. A pak je tu ještě jedna skutečnost a sice to, že
i přes snahu se domluvit s těmi co využívají tento areál, připomíná toto území spíš skládku než cokoli, kde by měly děti trávit svůj čas. To vše vede k tomu, že se skatepark uzavře a bude
se jednat o jeho případném vybudování v jiné lokalitě.
Přeji vám všem, ať si užijete zbytek prázdnin nejen na dovolených, ale i na kulturních a sportovních akcích.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Městské kulturní středisko Letovice

16. září v 19.00 hodin

Dušan Procházka – Souostroví Madeira
( přednáška )

17. září v 19.00 hodin

Petr Bende a hosté (koncert)
22. září v 19.00 hodin

Krasavci na chmelu (divadlo)
30. září v 19.00 hodin

Check Accordion Trio (koncert)
6. října v 19.00 hodin

Jakub Venglář – Rusko: Léto na Sibiři
(přednáška)

10. října v 19.00 hodin

Miroslav Donutil – Na kus řeči
21. října v 19.00 hodin

Penzion Ponorka (divadlo)
23. října v 15.00 hodin

Hosté:
René Matlášek
a Vít Štaigl (písničkářské duo)

Dětský karneval – KLAUN FAMILY
10. listopadu ve 20.00 hodin

Partička na vzduchu
( M. Suchánek, R. Genzer, M. Novotný, J. Kohák,
hudebník M. Čurko a moderátor L. Staněk )

27. listopadu v 19.00 hodin

FLERET a Zuzana Šuláková (koncert)
1. prosince v 19.00 hodin

Žena za pultem 2 / Pult osobnosti
( J. Lábus a O. Kaiser )
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Pátek 17. září 2021 v 19.00 hodin
Zahrada kulturního domu
(v případě nepříznivého počasí bude koncert v kulturním domě)

Vstupné:
předprodej 250 Kč / na místě 300 Kč
Předprodej vstupenek:
MKS Letovice, Nová 71/1, tel.: 739 396 535, 516 474 422
TIC Letovice, Tyršova 2, tel.: 739 396 538, 516 476 790
www.mks-letovice.cz

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 21. 6. 2021 projednala
body dle následujícího programu:
1. Pochůzka v terénu – oprava komunikace
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Kroniky města Letovice včetně místních částí za rok
2020
5. Rozpočtová opatření
6. Dispozice s majetkem města
7. Dotace od MPSV ČR
8. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
9. Informace o činnosti Mikroregionu Letovicko
10. Plán schůzí rady města a zastupitelstva města na II. pololetí 2021
11. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
12. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 29. 6. 2021 projednala body dle následujícího programu:
1. Vystoupení vedoucích odborů – FO
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

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:
Čejková Božena
Dokoupil Jaroslav
Olšanová Zdeňka
Kovář Josef
Svobodová Libuše
Míchalová Víta
Šticová Libuše
Pelíšek Pavel
Řehoř Milan
Sedláková Ivanka
Čechová Marie
Štěpánek Josef
Striová Věra
Dvořáková Marie
Brožková Libuše
Ježová Marta
Fadrný Jaroslav
Daněk Josef
Hladilová Marie
Kučková Eva
Janoušková Ludmila
Přichystal Josef

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

V měsíci červnu oslavila významné a vzácné životní jubileum
– 90 let – paní Květoslava Řezníková, ul. J. Haška. K tomuto významnému jubileu jí blahopřála za SPOZ paní J. Sedláčková.
Srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Müller Milan, Jasinov, ve věku 83 let
Neplecha Lukáš, J. Haška, ve věku 41 let
Juzová Marta, Lesná, ve věku 74 let

Čest jejich památce!

Město Letovice informuje
Oznámení
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, které se budou konat

ve dnech 8. a 9. října 2021
Starosta města LETOVICE oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do PS PČR jsou:
ve volebním okrsku č. 1 – místnost městského klubu důchodců, Tyršova 1, pro voliče bydlící v ulicích:
Masarykovo náměstí, Tyršova, Halasova, Podlesí, Lesná, U Královce, Na Lavičkách, Nádražní, Na Požáru, Na Kopečku, Česká,
Přehrada, Rybníky, Českobratrská, V Zahradách, Pražská od
č. or. sudá 2 – 32, 36, 38, 40, 42, 44; lichá 25, 25a, 27, Letovice:
č.p. 1041, Lhota, Letovice: E6, E10, E35, E51, E81, E90, E101– E103,
E105 – E110, E112– E115, E120, E122, E125– E128, E132, E134, E135,
E142, E144, E147, E152, E154
ve volebním okrsku č. 2 – místnost v kulturním domě, Nová 1,
pro voliče bydlící v ulicích:
U Hájku, Alšova, Smetanova, Boční, Střední, B. Martinů, Na Vyhlídce, Krátká, Bártova, Nová, Sadová, Pod Kostelem, Pod Klášterem, Čapkova, Nové Město, Na Plese, Ve Žlíbku, Letovice: E143
ve volebním okrsku č. 3 – místnost č. 1 v základní škole, Komenského 5, pro voliče bydlící v ulicích:
Komenského, Družstevní, Albína Krejčího, Průchodní, Zámek
ve volebním okrsku č. 4 – místnost č. 2 v základní škole, Komenského 5, pro voliče bydlící v ulicích:
Zámecká, Bezručova, Brahmsova, Nerudova, Mánesova, J. Haška, Jiráskova, V Chaloupkách, Na Stráni, V Potůčkách, Brněnská, U Zastávky, Na Kroupce, Letovice: E2, E34, E52, E59, E60,
E111, E116– E119, E121, E136, E138 – E141, E146, E148, E149, E153
ve volebním okrsku č. 5 – v mateřské škole Třebětín, Třebětínská 19, pro voliče bydlící v ulicích:
Havírenská, Havírna, 9. května, V Domkách, Třebětínská, Na
Čtvrtkách, Třebětínské nám., U Cihelny, Okružní, Purkyňova,
U Koupaliště, Rekreační, Jevíčská, Příční, Polní, Pražská od č.
or. sudá 48, 50– 94, 100, 104, 108, 110; lichá 31– 87, 89, 89b, 91, 91a,
č.p. 870, P. Františka Krchňáka, Na Hliníkách, Třebětín č.p. 276
Letovice: E1, E13 – E16, E56, E130, E137
Třebětín: E5, E7, E14, E19, E24, E63, E103
ve volebním okrsku č. 6 – Dolní Smržov
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Dolního Smržova,
ve volebním okrsku č. 7 – Chlum
místnost v budově osadního výboru Chlum, pro voliče z Babolek a Chlumu,
ve volebním okrsku č. 8 – Jasinov
místnost v kulturním domě, pro voliče z Jasinova,
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Město Letovice informuje
ve volebním okrsku č. 9 – Kladoruby
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Kladorub, Letovice: E82, E83, E89, E123, E145, E150
ve volebním okrsku č. 10 – Kochov
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Kochova,
ve volebním okrsku č. 11 – Meziříčko
místnost v kulturním domě, pro voliče z Meziříčka,
ve volebním okrsku č. 12 – Novičí
místnost v kulturním domě, pro voliče z Novičí,
ve volebním okrsku č. 13 – Podolí
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Podolí,
ve volebním okrsku č. 14 – Slatinka
místnost v budově osadního výboru, pro voliče ze Slatinky +
ulice Údolní, Borová, Třebětín č.p. 41, 42, 43,
ve volebním okrsku č. 15 – Zábludov
místnost v budově osadního výboru č.p. 17, pro voliče ze Zábludova a Kněževíska,
ve volebním okrsku č. 16 – Zboněk
místnost v budově osadního výboru, pro voliče ze Zboňka a Klevetova.
3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem, pokud tak neučiní, nebude mu hlasování umožněno.
4. Hlasovací lístky budou voličům distribuovány do úterý
5. října 2021
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič
zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné
požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo
rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena.
5. Hlasování na voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu:
a) žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče
b) žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
c) žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. V těchto případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb, tj. do 1. října 2021.
d) osobně – v tomto případě lze o vydání voličského průkazu
požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj.
do 6. října 2021 do 16.00 hodin.
Voličský průkaz bude vydán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 23. září 2021 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče. Voličský průkaz je možné voliči také zaslat.
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O vydání voličského průkazu bude učiněn záznam v seznamu
voličů města Letovice.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Dostavíli se takovýto volič do volební místnosti volebního okrsku, kde
je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů,
okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
(Podrobné informace k volbám: www.mvcr.cz)
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Knihovna
Knihovna otevřena v době prázdnin
Dospělé oddělení knihovny
Pondělí

8.00 – 12.00 hodin

12.30 – 16.30 hodin

Úterý

8.00 – 13.00 hodin

zavřeno

Středa

8.00 – 12.00 hodin

12.30 – 16.30 hodin

Čtvrtek

zavřeno

zavřeno

Pátek

8.00 – 12.00 hodin

12.30 – 16.30 hodin

Dětské oddělení knihovny
Úterý

8.00 – 13.00 hodin

zavřeno

Pátek

8.00 – 12.00 hodin

12.30 – 16.30 hodin

· Při návštěvě knihovny je samozřejmostí dodržování doporučených hygienických nařízení.
· Pobyt v prostorách knihovny omezujte prosím na nezbytně
nutnou dobu.

Ernest Hemingway
2. 7. 1961 zemřel Ernest Hemingway, americký prozaik a žurnalista, nositel Nobelovy ceny (nar. 21. 7. 1899) – výstavka knih
na dospělém oddělení knihovny.

„Čteme podle písmene Č“
Výstava knih na dětském oddělení knihovny.

Biblioschránka
Městská knihovna Letovice nově nabízí svým čtenářům možnost vrátit půjčené dokumenty 7 dní v týdnů 24 hodin denně
prostřednictvím biblioschránky, která je umístěna před budovou knihovny.

Turistické informační centrum Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
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

®

Od 1. 6. 2021 je TIC Letovice otevřeno:
Pondělí – pátek: 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin
Sobota: 10.00 – 16.00 hodin

Nově lze v TIC Letovice platit kartou
(vstupenky, reklamní a turistické předměty,
registrační poplatky v knihovně)

Komentované prohlídky

historické lékárny

a klášterní zahrady v Nemocnici Letovice s průvodcem

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,
v případě nepříznivého počasí uvnitř budovy před vrátnicí.
Nově je, v případě příznivého počasí, součástí prohlídky i klášterní zahrada v areálu Nemocnice Letovice. Podrobné informace k prohlídkám najdete na: www.mks-letovice.cz/tic
V případě nepříznivé epidemiologické situace budou prohlídky omezeny, případně zrušeny. Prosíme o dodržování aktuálních hygienických a bezpečnostních doporučení, na
která budete při rezervaci prohlídky vždy upozorněni.

Komentované prohlídky

farního kostela

sv. Prokopa

Na prohlídku kostela sv. Prokopa není nutné rezervovat si návštěvu předem. Na místě
bude přítomen průvodce, který vás prohlídkou provede.
V případě nepříznivé epidemiologické situace budou prohlídky omezeny, případně zrušeny. Prosíme o dodržování aktuálních hygienických a bezpečnostních doporučení.

Úspěch v dějepisné olympiádě
Letošní netradiční školní rok zastavil nejen výuku, ale i zájmovou činnost a školní soutěže. Přesto
bylo možné některé z nich na dálku zorganizovat.
Lukáš Halas z 9. ročníku již v loňském roce zvítězil LETOVICE
v okresním kole dějepisné olympiády, bohužel krajské již se nekonalo. Proto jsme byli rádi, že dějepisná olympiáda se v tomto školním roce opět uskutečnila, a to online. Lukáš se opět
v okresním kole umístil na 1. místě a v kraji obsadil krásné
2. místo. S napětím jsme čekali, zda počet bodů, kterých dosáhl
v kraji, jej katapultuje do kola celorepublikového (podle propozic postupuje 1. z kraje a další žáci podle počtu dosažených bodů). Stalo se a Lukáše čekalo velmi náročné období – učit se na
přijímačky, na soutěž a ještě vypracovat práci o barokní památce z okolí. Lukáš všechno zvládl na výbornou, v soutěži se umístil na krásném 22. místě, jeho práce patřila k nejlepším.
Poprosila jsem Lukáše o krátký rozhovor.
Ahoj Lukáši, vím, že máš zájem o historii, kdy sis poprvé uvědomil, že tě minulost zajímá?
Stalo se tak ve školce, když nám paní učitelka donesla obrázkovou encyklopedii lidských dějin. Mě tehdy nejvíce zaujala část věnovaná starověkému Egyptu, ze které jsem si překresloval obrázky egyptských bohů. Od té doby jsem postupně přečetl mnoho knih jak o starověkém Egyptě, tak o starověkém
Řecku a Římě a zájem o dějiny mi vydržel až doposud.
Které historické období máš nejradši a proč?
Mým vůbec nejoblíbenějším historickým obdobím je starověk. Nejraději mám starověký Egypt, na kterém mě fascinuje
především jeho neobyčejně dlouhá a bohatá historie a také jeho jazyk, jenž se učím již řadu let.
Chtěl by ses v budoucnu věnovat historii profesně, nebo jen
jako koníčku?
Rád bych se historii věnoval profesně jako egyptolog.
A teď k olympiádě. Jak vlastně probíhá taková online soutěž
na celorepublikové úrovni?
Celá soutěž probíhala ve dvou termínech. První den soutěžící navázali kontakt s porotou prostřednictvím MS Teams a po
slavnostním zahájení vyplnili testy v Google Forms. Druhý den
se opět formou online schůzky konala obhajoba písemných
prací, kdy soutěžící rozřazení do skupin prezentovali své práce před porotou.
Za téma své práce sis vybral vzhledem k tematickému zaměření ročníku „Labyrintem barokního světa (1556– 1781)“ Klášter milosrdných bratří v Letovicích. Jak jsi postupoval, co zajímavého ses během výzkumu dozvěděl?
Nejdříve bylo potřeba shromáždit literaturu vztahující se
k tématu – tu obstarala paní učitelka Trčková, spoluautorka tohoto rozhovoru, které patří mé poděkování. Ve chvíli, kdy veškerá literatura ležela u mě doma, bylo možné začít se samotným psaním práce. Když byl text hotov, bylo nutné pořídit fotografie jak exteriéru, tak i interiéru kláštera (barokní lékárny).
Na tomto místě bych chtěl poděkovat panu Mgr. Martinu Hoderovi, který mě provedl areálem kláštera. Během výzkumu
mě zaujala skutečnost, že k výstavbě kláštera bylo potřeba povolení od samotné Marie Terezie. Dále také to, že současná podoba kláštera je výsledkem přestavby ze dvacátých let minulého století, kdy bylo k budově přistavěno druhé patro.
Děkuji za rozhovor a přeji splnění všech „historických“ snů.
Miroslava Trčková
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Veselé loučení

Že loučení bývá obvykle smutné? Věřte, že v pátek 25. 6. tomu
tak na školní přírodní zahradě mateřské školy nebylo. Zahrada
MŠ Komenského v Letovicích se rozezněla hlasy dětí a dospělých. Počasí nám přálo a dlouho plánovaná akce Rozloučení
s předškoláky a minifarmářský trh byla v 15.30 hodin zahájena!
Zatímco děti po obědě odpočívaly, paní učitelky z ranní směny, paní provozní a paní kuchařka spolu se svou vedoucí začaly chystat překvapení pro návštěvníky z řad rodičů a přátel MŠ
– výrobky, na kterých spolu s dětmi pracovaly paní učitelky
a paní asistentka během měsíce června. Děti šily na šicích
strojích, plnily lahvičky šeříkovým cukrem, barvily plátěné tašky, sázely a zalévaly bylinky, plnily vlastnoručně ušité (no, za
pomoci paní asistentky) pytlíčky nasušenými bylinkami, vyráběly cizrnovo-medové kuličky a předškoláci pod vedením
lektorky Skutečně zdravé školy Mgr. Hruškové granolu. Za dobrovolný příspěvek si mohli návštěvníci akce odnést, co se jim
líbilo. Prodej výrobků zaštiťovala paní Lenka Adlerová, která
zároveň nabízela zdravé produkty svého obchůdku Hokaido
a seznamovala zájemce se Semínkovnou.
Na masivním dřevěném stole se zelenaly sazenice rýmovníku a pažitky Berušek, leskly se krásně zabalené a etiketou
opatřené lahvičky s meduňkovým sirupem Motýlků, před sluníčkem se ve stínu schovávaly lahodné cizrnovo-medové kuličky Koťátek, pytlíčky s bylinkami, lahvičky s šeříkovým cukrem a na věšácích vlající originální plátěné tašky Sluníček opatřené logem MŠ.

Firma Scuk.cz poskytla na ochutnání paštiky, sýry a pečivo
– vše v biokvalitě od českých farmářů. Byly opravdu výborné!
Školní jídelna MŠ připravila k ochutnání vlastní limonády,
nápoje firmy Tropico a ochutnávku zdravého pečení pro děti.
Návštěvníci si mohli smlsnout na moučníku z fazolí, mrkvovo-špaldové buchtě a brownies z červené řepy. Mňam!
Na louce u lípy se zatím připravovalo rozloučení s předškoláky – pasování na školáky, o které se postarala Petra Klímová
z Divadla Kejkle v kostýmu klauna. Předškoláci ze všech čtyř
tříd postupně nastoupili k defilé před zraky svých rodičů, slo-
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žili slib a přijali gratulaci a dárek od svých učitelek. Nechyběl
humor, hudba, tanec a zvířátka z nafukovacích balónků. Děti
i rodiče se dobře bavili.
Po pasování se někteří rodiče přesunuli na trh, někteří do
amfiteátru, kde paní Mgr. Hrušková nabízela ochutnávku zdravých školních svačinek, rozdávala recepty a odpovídala na
otázky maminek. Čas příjemně ubíhal, převážně jedlé výrobky
postupně mizely z „prodejních pultů“.
Výtěžek z akce ve výši 10 500 Kč, který následně věnovala
paní Adlerová darem mateřské škole, bude věnován na hračky, didaktické pomůcky a knihy pro děti.
Podle ohlasů to byla povedená akce. Že bychom po léta úspěšném Dni Země založili novou tradici?
Poděkování patří všem, kdo se na zdaru akce podíleli – dětem a zaměstnancům MŠ, Skutečně zdravé škole, paní Lence
Adlerové, rodičům dětí a přátelům MŠ Komenského.
Ti všichni přispěli k tomu, že se závěr školního roku na školní přírodní zahradě MŠ Komenského vydařil!
Text: Eva Pařilová, ředitelka MŠ, foto: Bc. Veronika Nováková

Základní umělecká škola Letovice
Vážení rodiče,
využijte prosím příležitosti, kterou Vám nabízíme na ZUŠ Letovice a přihlaste své dítě do výuky v uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním nebo literárně-dramatickém.
Věřte, že každé dítě má talent, tedy i to Vaše, a my učitelé ZUŠ
Letovice jsme tu proto, abychom talent Vašich dětí rozvinuli
a obohatili tak jejich život. Učitelé naší školy jsou výborní odborníci s vlastní bohatou uměleckou erudicí, kteří vychovali velkou
řadu lídrů amatérských hudebních těles a dopomohli mnoha
umělcům k jejich profesionální dráze v řadě uměleckých oborů.
Nechci oslovovat pouze rodiče předškoláků a školáků. K výuce na jakýkoliv hudební nástroj nebo jakýkoliv umělecký směr
není nikdy pozdě. Nezáleží tedy na tom, jestli je někomu 5 let
nebo 50 let. Umělecké sklony, jak je známo, má každý člověk.
Jen je potřeba se nebát a projevit je. U malých dětí a žáků ZŠ jsou
to rodiče, kteří popostrčí svou ratolest k nám do školy a u těch
starších je třeba jen trochu odvahy na těch pár kroků k nám.
V každém případě se těšíme na všechny. Přihlášku do naší
školy najdete na našich webových stránkách nebo se můžete
stavit osobně na adrese Tyršova 8, Letovice. Nové žáky, studenty i případné dospělé zájemce přijímáme do poloviny září.
Ale jak víte, kdo dřív přijde, ten dřív mele. A pamatujte, že v každém z nás dříme umělec.
Petr Křivinka, ředitel školy
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SVČ Letokruh
Prázdninovou šňůru letokruháckých táborů začali příměstské tábory s různorodým zaměřením:
od všeobecných, přes sportovní až po výtvarný či keramický
tábor. Dále jeden pobytový tábor v Heřmanově u Křižanova.
A srpen u nás bude stejně nabitý!
Děkujeme vám za důvěru a přejeme příjemně prožití i druhé poloviny prázdnin!
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. Odměna jistá. Kontakt: info@svcletovice.cz nebo tel.: 731 481 033.
Zájmové kroužky ve školním roce 2021 /2022
Přehled kroužků na další školní rok uveřejníme na našich
stránkách www.svcletovice.cz poslední týden v srpnu. Možnost přihlášení se na kroužek bude od pondělí 6. 9. 2021 od
14.00 hodin. Přihlašovat se můžete buď on-line nebo osobně
v budově Letokruhu v ulici Tyršova 25, Letovice. Těšíme se
na vás!
Barbora Jedličková

Napsali jste nám
Na slovo s letovickým farářem
„Výchovu k dobrým hodnotám včetně víry dnes vidím jako jednu z nejtěžších, ale zároveň nejdůležitějších věcí,“
říká letovický farář Jiří Brtník, který je
mezi svými farníky velmi oblíbený. Čím
chtěl jako malý být, jaké jsou jeho denní povinnosti a jaké hodnoty vyznává,
se dozvíte v tomto milém povídání.
Pane faráři, čím jste chtěl jako malý být?
Byl jste doma vedený k víře?
Vážená paní redaktorko, milí spoluobčané, děkuji za rozhovor.
Jako malého mě lákala mnohá povolání, od popeláře po
horolezce. Ale i „mše“ jsem doma sloužil s lázeňskými oplatky. Chtěl jsem být vším, a vlastně se mi to tak trochu splnilo.
K víře jsem byl doma vedený, a jsem za to vděčný!
Odkud jste za námi do Letovic přišel? A jak vás vaši farníci
přijali?
Po asi třech místech služby jsem byl rok sbírat zkušenosti
a čas na studium v Alsasku. Odtud jsem byl povolán sem.
A jak mě přijali? To se musíte zeptat jich. Ale cítím se přijatý
velmi hezky.
Je podle vás práce faráře správně interpretována jako zaměstnání? Není to spíše poslání? Být dobrým farářem podle
mě znamená být i dobrým psychologem, posluchačem, vypravěčem, manažerem, učitelem, možná i hudebníkem. Co
je vám z těchto přídomků nejbližší?
O tomto už jsme trochu mluvili. Je to dohromady zaměstnání i rodina. A poslání je třeba k obojímu.
A máte pravdu: když jsem přemýšlel o tom, co bych dělal,
kdybych se nestal knězem, přemýšlel jsem též o psycholo-

gii, protože jsem cítil povolání k práci s lidmi. Být posluchačem je jedno z nejdůležitějších umění. To bych také charakterizoval jako jednu z nejdůležitějších vlastností. Učitelem,
vypravěčem a manažerem musí být farář také, ale nesmí to
zůstat jen na lidské úrovni, podle lidských kritérií. To naslouchání je třeba totiž na prvním místě Bohu. No a hudební
umění je velkou výhodou.
Jak probíhá váš den? V čem spočívají vaše povinnosti?
Prvním úkolem faráře je modlitba. Nejen právě kvůli tomu
naslouchání, ale také jako přímluva za všechny obyvatele
svěřených farností, tedy také za vás. Ta je rámcem celého
mého dne. Dalšími povinnostmi jsou – kromě bohoslužeb a
příprav na svátosti – výuka, organizace všech úkolů farnosti
včetně hospodaření, komunikace a péče o potřeby farníků.
A k tomu někdy přibývají úkoly i na jiných úrovních, než je
farnost.
Kdy jako farář odpočíváte? Jaká je vaše oblíbená forma relaxace?
Kněz má většinou místo víkendu některý jiný volný den
v týdnu. Já odpočívám dobrým spánkem i hezkými chvílemi strávenými s přáteli, tedy i s farníky. Důležitým relaxem
pro mě je také sport a čas v přírodě.
Jak je to v současnosti s dětmi? Vedou je rodiče k víře? Navštěvují hodiny náboženství? Je tato výuka náboženství
určena pro všechny děti bez rozdílu anebo je něčím podmíněna?
Výchovu k dobrým hodnotám včetně víry dnes vidím jako
jednu z nejtěžších, ale zároveň nejdůležitějších věcí. Rodiče
to dnes mají těžší velkým zaneprázdněním svým i svých
dětí a roztodivnými hodnotami, které srší z médií. Ono ale
mnohdy k dobré výchově víry stačí, když rodiče se svojí rodinou žijí víru v běžném životě, když žijí podle křesťanských
hodnot, když se doma modlí a slaví bohoslužby.
Zde v Letovicích do náboženství děti ještě mnozí chodí, ale
nevydrží dlouho, protože to oni i mnozí rodiče chápou jen jako zájmový kroužek mezi jinými. Ale náboženství je určené
pro kohokoliv, i když je těžištěm římskokatolická tradice. Stejně tak je ale možné se přihlásit do náboženství evangelické
tradice.
Jak přijímáte celibát? Nepostesknete si občas, že vaši kolegové, například evangeličtí kněží, si mohou pořídit rodinu?
Proč toto není dovoleno i v římskokatolické církvi?
Celibát přijímám vděčně. Protože jsem se pro něj rozhodl,
tak stesk necítím. Důvodů pro něj je více. Mezi hlavní patří
připodobnění se Ježíšovu způsobu života či zaměření citů,
sil a času na Boha a na službu jeho „rodině“.
Jak proběhly Velikonoce pod taktovkou covidu? Jak vůbec
tato vlna pandemie zasáhla do veškerých činností spjatých
s chodem farnosti?
Minulé Velikonoce byly celkem smutně, letos se všichni
alespoň jedné bohoslužby zúčastnit mohli. V omezeních
účasti jsem ale viděl výhodu – alespoň pro značnou část věřících – že je to vedlo od někdy pasivního přijímání k vlastní
aktivitě.
Pane faráři děkuji za velmi milé a příjemné povídání a přeji vám klidné dny.
Moc děkuji za vaši ochotu a přeji hezký zbytek dne.
Daniela Klusáková
Také děkuji, rád se s vámi zase setkám!
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Napsali jste nám
Střípky z historie Letovic
Na počátku 14. století letovické panství vlastnili příslušníci rozvětveného
rodu Ronovců, jehož pojmenování vychází od heraldické figury – kmene stromu s pahýly osekaných větví – ostrev,
v němčině Ronn. Ronovci patřili k mocným rodům v zemi a zastávali významné úřady ve správě země. Letovická rodová větev pocházející od větve přibyslavské. Užívala v erbu ve zlatém štítu
dvě zkřížené černé ostrve se šesti suky, na štítu přilbu s černozlatými přikrývadly, klenotem je stříbrný kapr ozdobený kyticí z pavích per. Jako první majitel se roku 1322 připomíná nejstarší syn Hynka z Ronova, Smil z Přibyslavi. K roku 1360 se
jako majitelé hradu uvádějí jeho synové Zdeněk a Čeněk z Letovic. Koncem 14. století Zikmund z Letovic stál na straně markraběte Prokopa proti markraběti Joštovi. Na markraběte Prokopa a jeho podporovatele i Zikmunda byla papežem uvalena
klatba. Posledním mužským potomkem, který zdědil letovické panství asi r. 1406, byl Hynek.
Za Ronovců mimo rozšiřování hradu byl v polovině 14. stol.
postaven kostel sv. Prokopa, vrcholně gotická stavba. Na svornících klenby kaple a na sedadle v presbytáři jsou dochované
znaky Ronovců.
Ronovci nebyli žádní beránci. Hynek z Ronova a Letovic se
podílel na drobných přepadeních, loupežích a nezdráhal se brát
cizí majetky. Byl zajat Heraltem z Kunštátu a musel se vykoupit za cenu těžké finanční a majetkové ztráty.
Roku 1421 se Hynek z Ronova a Letovic připojil ke sněmovnímu zápisu moravských stavů v Brně proti husitům na straně
císaře Zikmunda. To se posléze odrazilo ve škodách způsobených husity na letovickém panství. V podzimních měsících roku 1424, krátce po smrti (11. října) Jana Žižky u Přibyslavi,
vtrhla husitská vojska na Moravu, dobyla Ivančice a klášter
v Třebíči. Odtud se vojsko obrátilo k severu. Přitáhlo k hradu
v Boskovicích a dobylo jej. Od boskovického hradu táhlo asi
dvacetitisícové husitské vojsko k hradu v Letovicích. Letovičtí
soukeníci se v hradu opevnili a statečně se bránili. Podle dopisu husity, pražského měšťana Jana Celného, hrad padl teprve
po třetím útoku. V odvetu za to byli obránci hradu vyvražděni.
Z Letovic husité odtáhli ke Svitavám, kde se utábořili na loukách pod městem a tu také spotřebovali svoji kořist z Boskovic
a Letovic. Pak táhli k Mohelnici, kterou útokem dobyli, a obyvatele, kteří v úzkosti utekli do kostela, husité spálili i s kostelem.
Po smrti Hynka z Ronova a Letovic patrně r. 1427 dědily majetek dcery Eliška a Machna. Polovinu hradu a panství Eliška
prodala r. 1446 Vaňkovi z Boskovic, který se přestěhoval na hrad
a začal se psát po Letovicích. Druhá polovina majetku přešla
sňatkem Machny na pány z Lomnice.
Za Ronovců byl na hradě přeložen do češtiny dle Pipinova
latinského textu cestopis slavného benátského obchodníka
Marca Pola, Milion, o jeho cestě po Asii ve 13. století. U opisu
překladu je explicit: „Dokonal jsem s Boží pomocí knihy tyto,
jenž slovú Milion Markušovy z Benátek, jenž sprvu tyto věci
popsal o obyčejích a o položení krajin na vzchod slunce. A sú
dokonávány a psány na Lethovicích v sobotu po svaté Markétě (po 13. 7.).“ Rok vzniku překladu cestopisu a kdo byl letovický

08 |

vzdělaný literát, se asi již nikdy nepodaří přesně určit. K opisu
cestopisu Marca Pola je přivázán rukopis ještě jiného cestopisu – tzv. Mandevilly, napsaný stejným písmem.
V r. 1817 a 1818 byly objeveny Rukopis královédvorský a Rukopis zelenohorský, které obsahují básně zachycující národní
minulost do raného středověku, což bylo nadšeně vítáno jako
doklad kulturnosti a významu národa již v dávných dobách.
Vyskytly se ale i pochybnosti o jejich pravosti a bylo namítáno,
že vznikly až v 19. století. Je zmiňováno, že u údajných falzifikátů Rukopisů měl být použit jazyk a některé náměty příběhů
z překladu cestopisu Marca Pola Milion, který byl pořízen kolem roku 1400 na letovském hradu za Ronovců. Proti uznání
pravosti Rukopisů byl například i T. G. Masaryk. Naopak zastáncem pravosti byl František Palacký. Dodnes, po více jak 200 letech, není jasné, v jaké době rukopisy vznikly a jestli letovický
překlad cestopisu Marca Pola Milion měl s nimi nějakou spojitost. Jisté je, že Rukopis královédvorský a Rukopis zelenohorský přispěly k národnímu uvědomění.
Pro zájemce je dostupný starší český překlad cestopisu Marca Pola Milion na www.texty.citanka.cz.
Z doby Ronovců na Letovicích není obrazový materiál. Proto připojuji fotografii expozice na zámku Letovice připomínající, že zde byl do češtiny z latiny přeložen cestopis Marca Pola
Milion.
Text a foto: Bohuslav Kuda

Poutní mše svatá v Kochově
Neděle 1. 8. 2021 v 9.00 hodin
v kostele sv. Jiří v Kochově

Napsali jste nám
Osobnosti našeho jazzu vzdali hold

letovickému „jazzovému dědkovi“

Jak už jsme vás informovali na www.jazzport.cz, v pátek
9. července se v Letovicích vzpomínalo na jazzového dědka
MILOŠE WINKLERA. Do parčíku u busty Václava Havla přišli
všichni ti, kteří patří k letité jazzové komunitě v Letovicích
a okolí, jež by bez entuziasmu a pábitelství pana Winklera s největší pravděpodobností ani neexistovala. Lásku k jazzu musí
někdo v lidech na malém městě zažehnout. A panu Winklerovi
se to podařilo mírou vrchovatou. Tak početné a věrné jazzové
publikum by Letovicím mohlo závidět leckteré mnohem větší
město! A jazzový dědek má svého následovníka ve svém synovi, takto jazzovém tátovi Eriku Winklerovi, takže jazz v tomto
koutě jižní Moravy rozhodně nezahyne na úbytě...
Na pódiu ve dvou typicky sejšnových setech stanula improvizovaná sestava tuzemských jazzových osobností. Zněly standardy i moderní fláky, jako třeba „God Bless Child“, „Joshua“ (Miles Davis), „Recorda Me“ (Joe Henderson), „Cry Me a River“ (George
Shearing), „Afro Blue“ (John Coltrane) či „Night and Day“. Poprvé
jsem viděl hrát současně naše dva nejlepší kytaristy, Viléma
Spilku a Libora Šmoldase, oba na opačných koncích pódia. Šmoldas opět dokázal, že jako doprovodný hráč je nepřekonatelný
a v sólech neuvěřitelně lehkoprstý, měkce swingový i svižně
bopový. Spilka je naproti tomu v doprovodu úsporný a v sólech
notně bluesový či emotivně razantnější. Náramně se oba kytaristé doplňovali a já se tetelil blahem. Sestavu ad hoc, respektive jakýsi český all stars band, dále tvořili zpěvačka Markéta
Foukalová, která vdechla mnohým skladbám soulové emoce,
saxofonista Radek Zapadlo se šťavnatými sólovými chorusy
a hutná rytmika s odpichem, čili bez těžkého zadku – kontrabasista Petr Dvorský a bubeník Tomáš Hobzek. Během hudební produkce byly promítány autentické (a výtečné!) fotografie z jazzového života Miloše Winklera, jejichž autorem je Josef Bednář.
Leckteré z nich by uspěly i v soutěži Jazz World Photo...
A pak s tmou došlo na zlatý hřeb vzpomínkového večera. Nikdo z nás, tím méně rodina Winklerů, o něm nevěděla. Byl jím
filmový dokument sestavený z pozdravů Miloši Winklerovi tam
nahoru z úst (a občas i nástrojů) plejády jazzových osobností.
Mezi 24 muzikanty se skvěli např. Dano Šoltis, Steve Welsch,
Jakub Doležal, Marcel Bárta, Ondřej Pivec, Štěpánka Balzerová,
Najponk, František Uhlíř, Roman Pokorný, Tomáš Liška, Vít Křišťan, Michal Wróblewski, Skip Wilkins a David Dorůžka. Obrovský dík za tento film patří sdružení PaLetA, z.s., nezměrný obdiv pak zaslouží jmenovitě Draha Kráčmarová, spiritus agens
vskutku nezapomenutelně vřelého a dojemného večera.
Ani já na Miloše nikdy nezapomenu...
Text: Jan Hocek, hudební publicista, foto: Josef Bednář

Hvězdná obloha v měsíci srpnu
Měsíc srpen patří celý do letního období, proto také nabízí
mnoho letních souhvězdí i letní Slunce. Obrátíme své pohledy
k jižnímu bodu na obzorníku a posuneme naše zraky k zenitu.
Vyjdeme ze souhvězdí Střelce ležícího na obzorníku a setkáme se dále se souhvězdími Orla, Delfína, Šípu, pak se nabízí
souhvězdí s názvem Lištičky a nakonec rozsáhlé a krásné souhvězdí Labutě, které leží vysoko na obloze. Toto souhvězdí leží
celé v Mléčné dráze. Měsíc srpen je pro pozorování Mléčné dráhy velmi vhodný, protože ji vidíme téměř celou. Její pás sahá
od jihu přes zenit až k severu. Pro orientaci na srpnové hvězdné obloze je výhodné znát polohu nejjasnějších hvězd u některých výše uvedených souhvězdích. Vybereme z nich tři jasné hvězdy. Myšlená spojnice těchto hvězd tvoří útvar, který
astronomové nazývají Letní trojúhelník. Jde o souhvězdí s názvy Lyra, Labuť a Orel a hvězdy s názvy Vega, Deneb a Altair.
Podle jejich jasnosti od největší po nejmenší: Vega (0,0 mag),
Altair (0,8 mag) a Deneb 1,25 mag). Pro vzdálenosti těchto hvězd
platí: Deneb 3 230 ly, Vega 25 ly a Altair 17 ly. Připomeneme význam zkratky ly, to znamená 1 ly = 9,46 bilionů km. Po snadném přepočtu dostaneme vzdálenosti v km. Pro letní trojúhelník platí, že se považuje za výchozí objekt pro orientaci na letní
obloze.
V další části článku se zaměříme na srpnové Slunce, pro
které platí další zdánlivý posun směrem ke světovému rovníku. Dne 1. 8. Slunce vyjde v 5:29 h a zapadne ve 20:42 h, 31. 8.
vyjde v 6:14 h a zapadne v 19:46 h. Tyto časové údaje platí pro
poledník a letní čas (SELČ) a obzor +50° rovnoběžky. Během
srpna se den zkrátí o 1 h 41 min. Sluneční azimut klesne ze 120°
na 104° (o 16°). Dne 22. 8. ve 23:35 h SELČ Slunce vstupuje do
znamení Panny.
Další naši pozornost zaměříme na Měsíc, hlavně na jeho fáze. V srpnu uvidíme čtyři fáze: 8. 8. 2021 nastává nov (v 15:00 h),
15. 8. bude první čtvrt (v 17:00 h), úplněk uvidíme 22. 8. (ve 14:00 h)
a poslední čtvrt dne 30. 8. (v 9:00 h). O vzdálenostech Měsíce
a Země platí tyto údaje: Dne 2. 8. v 10:00 h odzemí (407 372 km),
17. 8. v 11:00 h přízemí (369 158 km) a znovu odzemí 30. 8. ve 4:00 h
(404 060 km).
K možnosti nalézt a pozorovat planety platí tyto údaje: Merkur a Mars nelze pozorovat. Venuši najdeme večer nad západním obzorem. Po celou noc můžeme vidět planety Jupiter (ve
Vodnáři a později v Kozorohu) a Saturn (v Kozorohu). Uran
(v Beranu) je vidět v druhé polovině noci a Neptun
(ve Vodnáři) lze pozorovat kromě večera po celou
noc.
Budou nás zajímat konjunkce Měsíce s planetami: Dne 11. 8. v 11:00 h s Venuší, dne 21. 8. a 22. 8. proběhne konjunkce se Saturnem a Jupiterem. Zajímavostí je, že 2. 8. v 11:00 h
bude Saturn nejblíže Zemi
(1 336,7 milionů km) a podobně nejblíže Zemi dne
20. 8. v 8:00 h bude také Jupiter (600,3 milionů km).
Maximum meteorického
roje Perseid můžeme pozorovat 12. 8. ve 22:00 h.
Dr. Jaroslav Chloupek
Letní trojúhelník
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Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...
Po roce opět společně na výletě

Vzhledem k epidemiologické situaci, která nám v uplynulých posledních měsících neumožňovala se společně scházet
a absolvovat naplánované aktivity, jsme se mohli zúčastnit
dlouho plánovaného zájezdu do Olomouce.
Cíl byl jednoznačně dán, a to návštěva historického centra.
K tomu jsme využili služeb informačního centra Olomouce
a objednali si fundovanou průvodkyni. Záměr jsme měli takový,
že chceme navštívit centrum, tj. Dolní a Horní náměstí a seznámit se se všemi zajímavostmi tohoto místa. Měli jsme průvodkyni, která nás provedla těmito místy s poutavým výkladem
olomoucké historie.
Po prohlídce centra jsme se přesunuli o kousíček dál, na nedaleký Svatý Kopeček.
Navštívili jsme Baziliku Navštíveni Panny Marie a od další
průvodkyně se dozvěděli podrobnosti o historii a vzniku tohoto posvátného místa. Zde je i nově otevřeno Svatokopecké muzeum, zřízené řádem premonstrátů, kteří zde od r. 1990 opět
působí. Měli jsme velké štěstí, že při prohlídce baziliky jsme se
potkali s jedním členem tohoto řádu, který nám umožnil mimořádně se do tohoto muzea podívat. V ten den bylo zavřeno.
Posledním místem, na které jsme ještě zavítali, byla zoologická zahrada na Svatém Kopečku. Zde jsme si každý zarelaxoval po svém. Většina z nás si celou zahradu prošla, někteří jí
částečně projeli vláčkem. Zakončení celého dne bylo v příjemném stínu této zahrady.
I když to tak ráno v den zájezdu nevypadalo, skoro celou noc
pršelo, můžeme říct, že nám počasí opět přálo, svítilo sluníčko
a to byl také další kamínek do mozaiky k pěknému a pohodovému společnému dni.
Na závěr bych ještě chtěla poděkovat městu Letovice za podporu našich aktivit – poskytnutím dotace na dopravu. Také firmě Dopaz za přistavení pohodlného autobusu opět s příjemným a vstřícným řidičem.
Za Svaz tělesně postižených Letovice Hana Kudová
foto: Bohuslav Kuda

Městský klub důchodců
Oznámení
V pondělí 23. 8. 2021 v 8.00 hodin se bude konat úklid
klubu na Tyršové ulici.
Členky, které se budou chtít zúčastnit, ať kontaktují
Věru Petrů na telefonním čísle: 728 611 029.
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Za zdravím na Vysočinu
Už loni jsme červnový zájezd plánovali do Jaderné elektrárny Dukovany. Zatím to ale nejde, tak jsme jeli na protější stráně, na hadcovou step u Mohelna. Vynikajícím průvodcem nám
byl pan Ing. Luděk Čech z chráněné krajinné oblasti Žďárské
vrchy. Hadcová step je přírodní unikát, vyskytují se zde vzácné zmenšené rostliny, převážně stepní trávy, protože hadec
s vysokým obsahem hořčíku nedovoluje rostlinám vyrůst – je
zde extrémní sucho a málo živin, navíc zde rostou jedinečné
endemity. Všechny stromy jsou zde zakrslé. Dozvěděli jsme
se také, jak důležité je částečné spásání stepi ovcemi, aby se
toto zvláštní rostlinné společenství uchovalo pro zde žijící živočichy i nás lidi. Z hlavní vyhlídky jsme se mohli kochat pohledem na údolí říčky Jihlavy, dukovanskou přehradní hráz
a všechny věže dukovanské elektrárny.
Ještě jednou jsme si celou krajinu prohlédli z autobusu cestou do pivovaru Dalešice. V tomto pivovaru se natáčely Postřižiny, při prohlídce nám připomenuli postup vaření piva, některé rekvizity i zážitky z natáčení filmu. Potom jsme si dali první
letošní zájezdový řízek k obědu a nakoupili jsme si postřižinské pivo.

Krásné odpoledne jsme strávili na státním zámku Jaroměřice nad Rokytnou. Původní středověká tvrz a pozdější renesanční zámek byl na začátku 18. století přestavěn do barokní
podoby pány z rodu Questenberků. Ve své nejslavnější době za
Jana Adama Questenberka byly Jaroměřice centrem kulturního života, měly velkou knihovnu, galerii, divadlo a vlastní
kapelu z místních sloužících. Kapelníkem byl František Václav Míča, který je autorem vůbec první české opery O založení
města Jaroměřic. Měli jsme dostatek času na prohlídku francouzské zahrady i kávu a zákusky v cukrárně na nádvoří. Barokní kostel sv. Markéty je zatím v rekonstrukci.
Podvečer pěkného dne jsme strávili exkurzí ve vinařství
bratrů Adámkových ve Višňové. Měli jsme objednanou prohlídku vinařství a sklepa s odborným výkladem. Oba bratři jsou
také porotci při soutěžích vín a vystupovali v televizi v seriálu
Vinaři. Za výjimečně krásného počasí jsme prožili nevšední
den s mnoha zážitky, po dlouhé době jsme se viděli, mohli si
popovídat a užít si svých přátel.
Poděkování patří firmě Dopaz za krásný klimatizovaný autobus, spolehlivého a příjemného řidiče. Těšíme se na další
společně strávené chvíle.
Za Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích
text a foto Ing. Jaroslava Konůpková

Sport
AFK Letovice

Nelze začít jinak než: „Dočkali jsme se!“ Jak pro
fanoušky, tak i pro hráče, opět po čase, začíná fotbalová sezóna. Všichni pevně věříme, že bude kompletní, nepřerušená a tím i spravedlivá.
Letní příprava začala pro všechny naše týmy v půlce července a doufám, že budeme dobře připraveni. Mládežnické týmy ve spolupráci s FC Boskovice budou měřit síly s těmi nejlepšími ve stejné věkové kategorii. Tato spolupráce pokračuje
i na úrovni dorostenecké, kde mladší a starší dorost bude bojovat o body na krajské úrovni.
První tým mužů půjde do nové sezóny opět pod vedením
Lukáše Vybrala a hrajícími asistenty Vojtěchem Širůčkem, Jaroslavem Žouželkou a Petrem Hegerem. Vedoucím mužstva je
Jiří Stria. Kádr mužstva, bohužel, prošel obměnou. Z týmu odešli
a vrací se do Černé Hory David Grenar a Adam Růžička, posílit
dorostence a nakouknout do mužského fotbalu v FK Kunštát
se chystá Vladimír Boček. Odchod těchto hráčů nás v rámci
nastavené koncepce a cílů mrzí, ale takový je hold fotbalový
život. Všem děkuji za odvedenou práci v týmu, a věřím, že tyto
hráče dovede fotbalová cesta jednou zpět do našeho klubu.
Naopak hlásíme příchod odchovance letovické kopané Tomáše Prudila, který naposledy působil v FK Kunštát. Zkušenosti z vyšších soutěží, neúnavnost a skvělé fotbalové čtení je to,
co někdy našemu mužstvu chybělo, a právě příchodem Tomáše Prudila si slibujeme velké posílení. Soupisku týmu oproti
minulé sezóně doplní po dlouhém zranění Jakub Fidler, který
se s mužstvem již od jara připravuje.
Na doplnění týmu dalšími hráči samozřejmě pracujeme.
V současné době není lehké kádr doplňovat, ať už kvůli covidové pauze nebo i díky tomu, že s počtem hráčů bojuje téměř
každý klub. Několik hráčů již máme ovšem oslovených a doufám, že se připojí do začátku soutěže.
Do bojů o body do tabulky také zasáhne „B“ mužstvo vedené
Pavlem Zemachem. Díky sloučení s Benešovem tento tým doplní několik hráčů a jsem si jist, že po doplnění zkušenými hráči nastupujícími za „B“ tým, budeme patřit ke špičce soutěže.
Všechny týmy čeká mnoho práce po sportovní stránce, ale
i náročné tréninky a těžké zápasy. Proto doufám v podporu vás,
fanoušků a lidí kolem. Snažíme se vytvořit příjemné a kvalitní
podmínky nejen pro hráče, ale i pro vás. Přijďte tedy podpořit
naše hráče v nové sezóně. Veškeré bližší a aktuální informace
můžete sledovat na našem Facebooku, rozpis zápasů bude zveřejněn na obvyklých místech, jako je Železářství u Bednářů, areál
AFK, a to nejdůležitější také uslyšíte v městském rozhlase.
Na závěr bych rád poděkoval všem našim členům, kteří se
v červenci podíleli na pořádání poutě. Tato sice někdy náročná aktivita je pro fungování klubu nedílnou součástí a nejen
proto si velmi vážím pomoci každého. Poděkování patří také
fotbalistům a volejbalistům, kteří odehráli pouťové utkání. Za
pořadatele věřím, že se povedlo vytvořit příjemný pouťový víkend, a že se všem zúčastněným líbil.
Petr Stria, předseda AFK Letovice

Soutěže modelářů v Letovicích

Po téměř roce se na letišti LK Letovice probudil modelářský
život. V době coronavirové si chodili zalétat pouze jednotlivci,
aby si odzkoušeli modely a nevyšli ze cviku. Po uvolnění před
prázdninami se mohlo začít soutěžit.
Raketomodelářský klub uspořádal první soutěž pro žáky
kroužku raketových modelářů při SVČ Letokruh o „Mistra kroužku“ a také pro své členy. Soutěž se konala 19. 6. 2021 za účasti
téměř všech členů klubu a poprvé se tak všichni mohli sejít na
letišti. Soutěžilo se v kategorii streamer, což je časová soutěž,
kdy model rakety je bržděn při návratu stuhou (streamerem).
V soutěži žáků se stal Mistrem kroužku Adam Krušina. Mezi
dospělými zvítězil člen reprezentace ČR Milan Kučka. Počasí
bylo výborné a pro všechny zúčastněné to byl pěkný zážitek,
když se mohli takto poprvé setkat.
Další závodem, který se konal na letišti o týden později, ve
dnech 26.– 27. 6., bylo Mistrovství ČR v kategorii S8, což jsou
rádiem řízené modely letadel na raketový pohon s rozpětím
přes 1 m! Mistrovství se zúčastnili všichni reprezentanti, kteří
se připravují na Mistrovství světa, které by se letos mělo konat
v Rumunsku. Je to jedna z mála kategorií, která se může létat
na omezeném prostoru. Po startu musí pilot odlétat se svým
modelem časový limit šest minut a potom přistát na vytyčený
bod! Čas a body za přistání se sčítají. První kolo seniorů S8EP
vyhrál s přehledem domácí Milan Kučka, druhý den zvítězil
Zbyněk Krámek z Mladé Boleslavi. V juniorech S8D vyhrál obě
soutěže Piotr Štirba z Českého Těšína.
Soutěžící kvitovali velmi dobré zázemí na letišti a skvělou
organizaci, kdy se i ve ztížených podmínkách mohla soutěž odlétat. Poděkování patří Leteckému klubu Letovice, za poskytnutí zázemí a dobrovolným funkcionářům, kteří obětovali svůj
čas a pomohli tyto akce zrealizovat. Pokud se epidemiologická
situace s covidem-19 nezhorší, bude další soutěž MČR v Letovicích opět v září.
Text: Jiří Kašpar RMK Letovice, foto: Ilustrační, Jiří Konkol

Koupaliště Letovice
Otevírací doba:
(v případě příznivého počasí)

Pondělí – neděle: 10.00 – 19.00 hodin
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 25 Kč,
děti do 3 let zdarma
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Sport
Hasiči okrsek Letovice
Po minuloroční koronavirové odmlce opět proběhlo 3. 7. 2021
základní kolo požárního sportu okrsku Letovice v Jasinově,
kterého se zúčastnila tato družstva:
Muži – SDH Jasinov, SDH Letovice, SDH Zábludov a smíšené
družstvo Kochov – Kladoruby
Ženy – SDH Letovice
Umístění muži: 4. místo – SDH Zábludov
3. místo – SDH Jasinov
2. místo – SDH Letovice
1. místo – SDH Kochov
Umístění ženy: 1. místo – SDH Letovice
Hlavní rozhodčí – B. Dvořáček, vedoucí soutěže a časomíra –
V. Karásek, vedoucí pomocných rozhodčích – R. Jakeš, pomocný rozhodčí – D. Heller, J. Illa ml., M. Havránek z SDH Meziříčko, zapisovatelka – E. Škrabalová.
Při vyhodnocení a předání cen byl přítomen starosta města
Letovic Mgr. P. Novotný.
Poděkování za uspořádání soutěže patří okrsku Letovice, výboru a členům SDH Jasinov.
Do I. kola okresní soutěže požárního sportu, které se konalo
4. 7. 2021 v Ráječku postoupilo z našeho okrsku SDH Kochov
muži a SDH Letovice ženy.
Umístění na okresní soutěži muži: 4. místo SDH Kochov za
SDH Velké Opatovice, SDH Bořitov a vítězem SDH Pamětice.
Umístění ženy: 1. místo SDH Letovice před SDH Šebetov a SDH
Žernovník.
Do II. kola krajské soutěže požárního sportu postoupilo SDH
Pamětice muži, okrsek Šebetov a SDH Letovice ženy, okrsek
Letovice. Soutěž proběhne v Brně-Tuřanech 24. 7. 2021 od 8.00
hodin.
Starosta okrsku Břetislav Dvořáček

SPORTOVNÍ ODDÍL
ARUL ZRTV TJ SOKOL LETOVICE
pořádá ve dnech

28. a 29. srpna 2021

17. ROČNÍK
V MÍČOVÉM SEDMIBOJI
DVOJIC
Místo: Sportovní hala Letovice
Soutěží: dvoučlenná družstva
Startovné: 600 Kč za dvojici

Zahájení: 28. srpna 2021 v 8.00 hodin
Maximální počet družstev: 16
Přihlášky: do 20. srpna 2021

Disciplíny:
tenis – čtyřhra / nohejbal – čtyřhra
basketbal – hody na koš / stolní tenis – čtyřhra
volejbal – debl / házená – sedmimetrové hody
kopaná – penalty

Přihlášky:
Vlastimil Šimák
tel.: 776 890 885, vlastik.simak@seznam.cz
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Letovický „TRAP BAR“
o pohár starosty města Letovice

4. ročník

Sobota 7. srpna 2021
Místo konání: areál koupaliště Letovice
(v případě nepříznivého počasí – sportovní hala Letovice)

10.00 – 11.00 hodin – prezence, vážení
12.00 hodin – zahájení soutěže
15.00 hodin – ukončení soutěže
16.00 hodin – vyhlášení výsledků

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

Kategorie muži /ženy – všichni bez rozdílu věku
1. relativní výkon = pořadí určuje maximální
zvednutá váha dělená tělesnou váhou
2. absolutní výkon = vítěze určí nejvyšší zvednutá váha
Všichni soutěžící obdrží diplom, nejlepší závodníci
pak medaile, pohár a věcné ceny od sponzorů.

Přihlášky k soutěži možno zasílat od 15. 6. 2021
na e-mail: trapbar.letovice@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek je 31. 7. 2021
Na setkání se všemi příznivci silových sportů se těší
členové klubu Slavs power pod vedením Michala
a Vlastimila Šafaříkových, mistrů světa v silovém trojboji.

Fan-club „BOP Křetínka“

Prázdninový provoz
na minigolfovém hřišti v Letovicích

ČERVENEC – SRPEN
Pondělí – neděle: 12.00 – 19.00 hodin
Vstupné minigolf: dospělí: 40 Kč / děti do 15 let 20 Kč
trampolíny: 10 Kč

Letovická drbna
Křetínku čeká rozsáhlá rekonstrukce
Vodní nádrž Letovice, lidově zvaná Křetínka, je vyhledávaným výletním cílem pro milovníky vodních sportů a dějištěm
oblíbených závodů dračích lodí Křetínka cup. Na podzim tohoto roku čeká vodní nádrž rozsáhlá rekonstrukce. O tom, jak
bude probíhat, zda nás v souvislosti s opravou čekají nějaká
omezení a kdy bude opět Křetínka přístupná, jsme si povídali
s Bc. Petrem Chmelařem, tiskovým mluvčím a vedoucím útvaru vnějších vztahů a marketingu Povodí Moravy.
Oprava Vodní nádrže Letovice je plánována na podzim. Omezí
opravy, případně přípravy nějak letní sezónu na přehradě?
Bude umožněno koupání během prázdninových měsíců tak,
jak jsou návštěvníci zvyklí?
Rekonstrukci hráze vodní nádrže Letovice zahájíme v letošním roce na přelomu září a října. Současně s tím připravujeme
projekt odstranění sedimentů, který výrazně zlepší podmínky
rekreace na vodní nádrži. V současné době je dokončené veřejné výběrové jednání se zhotovitelem stavby a probíhají jednání o podrobném harmonogramu stavebních prací. Letošní letní sezóna na přehradě může probíhat bez omezení.
Popsal byste čtenářům v kostce, jaké práce budou probíhat,
jejich rozsah a jaký je cíl samotné rekonstrukce?
Cílem rekonstrukce je ochrana vodního díla a území pod vodním dílem na kontrolní desetitisíciletou povodeň tak, aby zabezpečení bylo v souladu s platnou vyhláškou o technických požadavcích pro vodní díla. Dojde k rekonstrukci přelivu, spadiště
a skluzu. Kvůli pracím dojde ke snížení hladiny v nádrži, které navíc umožní prohlídku, opravu návodního líce hráze a především
těžbu sedimentů. Ty nejenže snižují objem vody v nádrži, ale mají také nepříznivý vliv na kvalitu vody zejména v letních měsících.
Sedimenty odstraníme ze dna nádrže v místech od přítoku až po
starou zatopenou silnici mezi obcemi Křetín a Lazinov a v lazinovské zátoce. Kromě zlepšení kvality vody se těžba sedimentů projeví i na snížení náchylnosti k rozvoji sinic v nádrži v období letní
rekreace. V průběhu rekonstrukce vytvoříme dostatečný akumulační prostor po transformaci případných povodňových přítoků,
aby v době rozebrání stávajících konstrukcí byla zajištěna bezpečnost obyvatel žijících v oblasti pod hrází VD Letovice.
Jak dlouho budou tyto opravy probíhat? Bude možno se během
oprav například procházet na louce kolem přehrady anebo budou veškeré prostory kolem vodní nádrže veřejnosti nepřístupné? Bude nějak omezen i provoz na silnici podél přehrady?
Práce na rekonstrukci hráze potrvají 32 měsíců. Většina břehů
bude přístupná, nebude přístupná hráz a blízké okolí, kde budou
probíhat stavební práce. V průběhu těžby sedimentů se dá předpokládat omezení přístupu na konci vzdutí po starou zatopenou
cestu. V závislosti na průběhu prací dojde také v souvislosti s těžbou sedimentů k omezením při vstupu k lazinovské zátoce. Jednání o přesném harmonogramu prací a z nich plynoucí omezení aktuálně probíhají.
Kdy plánujete milovníkům vodních sportů opět umožnit přehradu využívat?
Během výstavby bude nezbytné snižovat hladinu v nádrži. Nejvíce snižovat budeme hned v počátku rekonstrukce, kdy v posledním kvartálu letošního roku dojde ke snížení hladiny na kótu
347 m n. m. Případné nadlepšování nízkých průtoků ve Svitavě
budeme zajišťovat z VD Boskovice. Po dokončení všech stavebních prací vyžadujících toto snížení bude naší maximální snahou, ovšem s ohledem na aktuální hydrologickou situaci, navyšovat hladinu ve vodním díle tak, aby již v letní sezóně 2022 mohla probíhat rekreace a nebyly omezeny hlavní funkce nádrže.
Děkuji za rozhovor a přeji vám poklidné a pohodové letní dny.
Daniela Klusáková

Ateliér Menšík Skrušný
převzal vítěznou cenu za projekt
Letovice Na Výsluní
„Myslím, že k bydlení patří ulice, parky a náměstí s obchody.
Zrovna nová náměstí mi při dnešním plánování měst chybí nejvíce,“ říká Ing. arch. David Menšík, jeden ze zakladatelů Ateliéru
Menšík Skrušný. Pyšnit se mohou cenou architektonické komise za „Realitní projekt roku“ pro
Jihomoravský kraj za developerský projekt Letovice Na Výsluní,
kterou přebrali v červnu tohoto
roku.
Pane Menšíku, představíte nám v kostce Ateliér Menšík Skrušný?
Velmi rád. Ateliér Menšík Skrušný je tradiční architektonicko-stavitelská kancelář navazující na generaci brněnských
stavitelů první republiky. Nejsme jen architekti a projektanti,
ale také samotní investoři, stavitelé a prodejci vybudovaných
nemovitostí, což je dnes už málo vídaný přístup. Tímto principem zvládáme udržet vysokou kvalitu a detail od prvotní skicy,
přes projekt až po prodej našich nemovitostí. Klientovi se tak
může dostat velmi kvalitního bydlení za dobré ceny, díky úspoře v celém procesu. V našem týmu máme kromě architektů také projektanty, grafické designéry, marketingové odborníky
a realitní makléře. Tato myšlenka vznikla už před pěti lety, kdy
jsme kancelář založili s mým spolužákem Petrem a hlavně jeho otcem, brněnským architektem a stavitelem Petrem Skrušným. No a stále nás to nepřestalo bavit. Naši myšlenku máme
pořád kam rozvíjet a čerpáme ze zkušeností nejen ikonických
brněnských stavitelů, ale také ze zahraničí, kde jsou i dnes trochu napřed.
Na konci června jste v Praze přebrali cenu architektonické komise za „Realitní projekt roku“ pro Jihomoravský kraj za developerský projekt Letovice Na Výsluní. Co za takovým úspěchem stojí?
Nerad bych mluvil za odbornou komisi, která náš projekt ocenila, ale myslím, že úspěch stojí za naší snahou narušit tradiční
podobu dnešního satelitního městečka. Urbanistická struktura a jednoúčelnost takové výstavby nevytváří prostředí pro mezilidské kontakty, ale pouze oblasti pro izolované bydlení. Proto jsme se pokusili otisknout do návrhu rostlou podobu jednoho italského horského městečka a vytvořit větší množství typů
bydlení, které tak vytvoří sociálně aktivnější a rozmanitější
prostředí. Myslím, že právě tento přístup a samotný architektonický návrh domů nám přinesly cenu architektů.
Přiblížíte nám samotný vítězný projekt Letovice Na Výsluní?
Čím bude toto bydlení unikátní? Pro mě jsou například velmi
zajímavé, a ne zcela tradiční, luxusní vily zakopané v terénu.
Kromě samotného přístupu k návrhu celé oblasti, který jsem
popsal v předchozí otázce, je projekt unikátní v mnoha dalších
směrech. Jak říkáte, tak zajímavou součástí projektu jsou vily.
Ty jsou ze tří stran zarovnány s terénem. To, kromě krásného
průčelí otočeného s výhledem z průběžných teras do údolí, pomáhá i ke snížení energetické náročnosti domů a vila je tak
i úsporná. Výjimečné je ale také to, že se oblast neskládá pouze
z jednoho druhu bydlení. Kromě vil jsou zde také řadové domy
mnoha typů a velikostí, tak aby oblast přilákala obyvatele s rozličnými požadavky na bydlení. Nachází se zde dokonce domy

| 13

Letovická drbna

Inzerce

s vertikálními byty, takže bydlení zde nalezne opravdu každý,
kdo touží po alespoň malé zahradě, blízkosti přírody a kvalitní
architektuře. Dokonce je zde v případě zájmu připraven i prostor pro občanskou vybavenost. To vše je dle mého názoru zásadní pro tvorbu rozmanitého urbanistického a sociálního prostředí.
Dalším projektem vašeho ateliéru v Letovicích je zástavba
bytových domů zvaná Rezidence Zlatá pole. Bude toto bydlení
ve finální podobě krom bytových jednotek nabízet i rodinné
domy? Zvýší se následně v této lokalitě zázemí občanské vybavenosti v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel?
Na pozemcích, které jsme odkoupili od města byla dle územní studie předepsána zástavba bytových domů. Tomu odpovídá
i náš návrh. Právě dokončujeme první čtyři bytové domy a pomalu se chystáme na druhou etapu, kdy po technickém zajištění
oblasti budou moci vzniknout další čtyři. Myslím, že můžu prozradit, že územní studie počítá v navazující oblasti i se zástavbou rodinných domů. Stejně tak je pro lokalitu navrženo dostatečné množství zeleně, parkových ploch a snad i občanské vybavenosti. My například v parterech domů chystáme zázemí pro
rozmanité služby, ale to už brzy uvidíte na vlastní oči. Každopádně děkuji za takovou otázku. Dle mého názoru dnes stále není kladen potřebný důraz na tvorbu sociálního zázemí a veřejných prostor pro nově vznikající oblasti měst. Vznikají tak i nadále mrtvé čtvrtě, což není dobře. Myslím, že k bydlení patří ulice,
parky a náměstí s obchody. Zrovna nová náměstí mi při dnešním
plánování měst chybí nejvíce. Bylo by zajímavé něco takového
vidět i v nové Letovické oblasti. Vedení města je ale pokrokové,
takže se dost možná něčeho takového v budoucnu dočkáme.
Děkuji za rozhovor.
Daniela Klusáková

Zdravotnictví

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

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby
www.fotosvancara.cz

mobil: 776 261 869
Ceník inzerce v Letovickém zpravodaji

Lékařská pohotovostní služba v Nemocnici Boskovice

Černobílá inzerce

Barevná inzerce

Lékařská služba první pomoci pro dospělé

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

A4
A5
A6
A7

A4
A5
A6
A7

3 600 Kč
1 800 Kč
900 Kč
450 Kč

4 800 Kč
2 400 Kč
1 200 Kč
600 Kč

Řádková inzerce: 7 Kč za cm čtvereční
1. 8. MDDr. Koudelková Dagmar Blansko, Pražská 1b

778 168 741

7. 8. MUDr. Kutlíková Tatiana

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 602 882 007

8. 8. MDDr. Kuželová Tereza

Boskovice, Lidická 8

731 074 479

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

15. 8. MUDr. Kubínová Eva

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

21. 8. MDDr. Potůček Jiří

Blansko, Pražská 1b

516 419 538

14. 8. MUDr. Loskot Pavel

22. 8. MDDr. Trubáčková Pavlína Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

28. 8. MUDr. Padalík Karel

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

29. 8. MUDr. Sládek Jiří

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

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.

Věrnostní sleva za opakovanou inzerci:
2× za rok 4% / 3× za rok 6% / 4× za rok 8%
více jak 5× za rok 10%

Žádáme všechny přispěvatele do LZ, aby své články
posílali výhradně na emailovou adresu:

zpravodaj@mks-letovice.cz
Pokud tak neučiníte, nemůžeme garantovat,
že bude příspěvek zveřejněn.
Děkujeme.
Redakce Letovického zpravodaje

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. 7. 2021 č. 8 /2021. 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/ 2021 bude 12. 8. 2021. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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sobota 28. srpna 2021, start 7 –11 hodin
kde: Výletiště Nýrov
web: www.sportovniklubnyrov.cz
e-mail: pochod-hk@seznam.cz
tel.: 602 160 684
kategorie: 7 km, 15 km, 25 km, 42 km
OBEC NÝROV

www.sportovniklubnyrov.cz

Nabídka rozvozu obědů
do domácností a firem

Kalasová stravování s. r.o.
Letovice
Vám nabízí dovoz obědů

Výběr je z pěti jídel
Čtyři jídla jsou s polévkou
a jedno jídlo je bez polévky
formou balíčku
1. masové jídlo
2. masové jídlo
3. sladké jídlo
4. jídlo bezmasé, krajové, zeleninové
5. jídlo jako balíček – studená náhrada oběda
Některá jídla jsou vhodně doplněna
kompoty nebo saláty

Cena oběda je 75 Kč
Telefon pro objednání:

603 540 336
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Kulturní přehled

5. SRPNA OD 17.00 HODIN – PRINCEZNA ČOKOLÁDA,
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI, KULTURNÍ DŮM LETOVICE
12. SRPNA OD 17.00 HODIN – TRABLE VODNÍKA TONÍKA,
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI, KULTURNÍ DŮM LETOVICE
19. SRPNA OD 16.00 HODIN – DĚTSKÁ LETOVICKÁ OLYMPIÁDA.
BAVÍ TĚ SPORTOVAT? RÁD ZÁVODÍŠ? CHCEŠ SI DOBĚHNOUT
PRO ZLATOU MEDAILI? PAK JE OLYMPIÁDA PRO TEBE TO
PRAVÉ! TĚŠIT SE MŮŽEŠ NA SKOK DO DÁLKY, HOD GRANÁTEM
A DALŠÍ DISCIPLÍNY. PRO NEJMENŠÍ BUDE PŘIPRAVEN ZÁVOD
NA ODRÁŽEDLECH. AKCE PROBĚHNE NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI
ZŠ KOMENSKÉHO ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ.
26. SRPNA OD 17.00 HODIN – POHÁDKOVÁ NOC V KULTURNÍM
DOMĚ. SBAL SI SPACÁK, DOBROU NÁLADU A ZAŽIJ OPRAVDOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ PO SETMĚNÍ. NA TUTO AKCI JE NUTNÉ
PŘIHLÁSIT SE PŘEDEM NA E-MAIL: tic@mks-letovice.cz

#zpatkydokina

Film „Prvok, Šampón, Tečka
a Karel“ natočil podle svého
stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři
kamarádi vyhlásí válku proti
scvrkávání varlat a proti krizi
středního věku tím, že se rozhodnou plnit odvážné úkoly.
Prvním z nich bude svléknout
se na veřejnosti do naha ...
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