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Slovo úvodem
Milí čtenáři,
opět nám začal školní rok, proto přeji všem rodičům a učitelům pevné nervy. Za náš zpravodaj bych měl hned jeden úkol,
nebo spíš prosbu. Posílejte nám prosím VŠICHNI vaše příspěvky a články na adresu zpravodaj@mks-letovice.cz. Požadujeme, aby textová část byla napsána v textovém editoru (např.
Microsoft Word). Články založené na internetových odkazech
nebo vložené v e-mailu budou vráceny k přepracování. Pokud
přikládáte fotografie, zašlete je prosím zvlášť jako samostatnou přílohu. Plakáty posílejte ve formátu PDF. Předem děkuji!
Od září budou v turistickém
informačním centru k zakoupení nové publikace Mikroregion
Letovicko z nebe. Cena knihy bude 330 Kč.
Na září vám nabízíme několik
kulturních akcí. Budu rád, když se
na nich potkáme. Jejich přehled naleznete v kulturní rubrice.
Zároveň zde najdete informace o cyklu Kruhu přátel hudby,
cestovatelských besedách a nabízených kurzech pro veřejnost.
Jelikož je tento materiál v době uzávěrky tohoto čísla ještě živý, sledujte prosím webové stránky MKS Letovice.
Hezký vstup do nového školního roku přeje
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Za vzájemné porozumění
Letovice/ Kirchlinteln – Doba okupace Česka nacistickým
Německem v letech 1939 až 1945 je těžištěm dějepisné knihy,
kterou vydal spolek „Přátelé Letovicka“ v naší partnerské obci
Kirchlinteln. Padesát exemplářů knihy bylo předáno na radnici v Letovicích starostovi Petru Novotnému a jeho zástupci
Radku Procházkovi.
„Na 180 stranách knihy se pojednává zvláště o českém odboji ve městě a v regionu kolem Letovic,“ píše angažovaná kirchlintelnská skupinka v tiskové zprávě o díle.
Dosud nezveřejněný manuskript účastníka odboje Jana
Štiftera ze 70. let, který byl členem odbojové skupiny HK 17, se
stal důvodem ke spuštění tohoto projektu. Tento manuskript
předala v roce 2015 Daniela Ottová u příležitosti oslav 90 let
od založení místní organizace SPD jejímu předsedovi, Hermannu Meyerovi. „Další informace z doby okupace byly čerpány z rozsáhlé kroniky města Letovic, stejně tak i mnoho fotografií. Byla k tomu doplněna i dokumentace o činnosti par-
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tyzánské skupiny z Drválovic, vzdálených 7 km od Letovic,“
píší Přátelé Letovicka.
Obsah knihy byl rozšířen o tři hrozné události, které se staly
během nacismu v obci Kirchlinteln: deportace židovských sourozenců Mautnerových z Neddenaverbergenu do tábora smrti
v Minsku; úmrtí mnoha dětí nuceně nasazených pracovnic
v „zařízení na umístění dětí cizinců“ v Armsenu a uvěznění
zaměstnance drah z Kirchlintelnu, Hinricha Heitmanna, který
byl gestapem z Brém odvlečen do „nápravného pracovního tábora“ v Brémách-Farge za to, že dával hladovějícím nuceně nasazeným chleba.
Aby bylo možné knížku používat na obou školách, jak v Kirchlintelnu, tak i v Letovicích, vychází dvojjazyčně. Petr Novotný
a Radek Procházka byli tímto jedinečným německo-českým
projektem už při jejich návštěvě v Kirchlintelnu v květnu 2019
tak nadšeni, že přislíbili finanční podporu projektu městem.
„Tato kniha přispěje k dalšímu vzájemnému porozumění
a k prohloubení přátelství obou komun,“ řekl Radek Procházka
během předání knihy.
Antonín Štrof z muzea v Letovicích doplnil: „Kniha v němčině
a češtině umožní více porozumění v obou zemích. Osvětluje
dobu, která přinesla oběma národům především utrpení. Mimoto přispěje k uvědomění hlavně u mladé generace, aby v budoucnu nepodlehla škodlivým a nenávist šířícím ideologiím.“
Také Fond česko-německé budoucnosti uznal tento náročný projekt jako hodný podpory a podílel se finančně na jeho
vzniku. Další prostředky přišly od obce Kirchlinteln, třech politických stran zastoupených v obecní radě, jakož i od více
soukromých osob. Vlivem krize způsobené koronavirem muselo být plánované předání knihy u příležitosti 75 let od osvobození od fašismu posunuto. Došlo k němu právě teď, koncem
července, během krátké dovolené několika členů spolku Přátelé Letovicka v našem městě.
Text: Herman Meyer, Martina Sedláčková
Foto: Petr Švancara
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Oprava chodníků – spojka mezi Bártovou
ulicí a ulicí Albína Krejčího (obr. 1)

Oprava chodníku v mateřské školce
v Třebětíně (obr. 2)

Oprava komunikace v Kladorubech (obr. 5)

Kompletní oprava hřbitovních zdí
i s bránami. (obr. 3)

Oprava komunikace v Jasinově (obr. 5)

Záchrana labutě
Záchranná akce neměla chybu… Z Letovic byla nahlášená
labuť zamotaná do silonu. Na místě pak byla parta rozesmátých hasičů s odchycenou labutí. Tak jsme ji vystříhali ze
silonu a vypustili zpět k hejnu.
Veliké poděkování městské policii z Letovic a HZS Kunštát a HZS Boskovice. Opravdu krásná spolupráce.
Záchranná stanice Zelené Vendolí

Sběr železného šrotu
SDH Letovice provede ve dnech 1. a 2. října sběr železného šrotu. Prosíme spoluobčany aby kovový šrot uložili v tyto dny na
obvyklých skládkách. V případě, že máte větší množství nebo
těžší předměty, kontaktujte členy sboru nebo volejte na mobil 605 994 132, 776 185 703 (pevná 516 474 102). Rádi vám tyto
předměty vyneseme. Zabráníte tak rozebírání hromad některými spoluobčany. Lednice a mrazáky nejsou kovový šrot!!!
Výtěžek bude použit na činnost mladých hasičů.
Děkují hasiči
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Vážení spoluobčané,
prázdniny dětem skončily a s nimi
pro velkou část lidí i období dovolených. Doufám, že jste zrelaxovali a nepodcenili tuto důležitou součást života. Pro město je ale toto období časem, kdy se potkává nejvíce oprav
komunikací, budov a vůbec stavebních činností.
Při rekapitulaci věcí, které se
odehrály o prázdninách nebo byly
o prázdninách započaty, začnu těmi, které udělaly naše technické služby. Drobné opravy chodníků, jako je spojka mezi Bártovou ulicí a ulicí Albína Krejčího (obr. 1). Dokončení chodníku
na ulici 9. května a dokončení výměny sloupů od E-on a.s. Krásná oprava chodníku v mateřské školce v Třebětíně (obr. 2). Nově
mají TS i vybavení na asfaltování malých děr a začínají i s tím.
Smyslem toho je takovéto malé kousky řešit operativně. Proto
prosím neváhejte a obracejte se s podněty, kde je tento problém, přímo na TS Letovice. Velmi provizorní oprava silnice na
ulici Bohuslava Martinů je z důvodu její připravované kompletní opravy přesunuta na příští rok. Další věcí, kterou dělájí TS, je
kompletní oprava hřbitovních zdí i s bránami. (obr. 3)
Dokončené či započaté akce jsou v místních částech a jedná
se zde o nejrozsáhlejší opravu komunikací. Opravy v Kochově,
Kladorubech (obr. 4), Zábludově, Jasinově (obr. 5), Meziříčku i jinde, byly dělány po konzultacích s osadními výbory. Všude se jedná o opravu povrchu vozovky, jen v Kochově je to oprava včetně
podkladů i kanalizace. K tomuto tématu mám ještě jednu dobrou zprávu od náměstků hejtmana Vituly a Hanáka, že ještě letos by mohla proběhnout oprava krajské komunikace do Meziříčka. Jak mi potvrdil pan ředitel SÚS Bažant, dostal úkol okamžitě vypracovat plán opravy.
Od 24. srpna je započata kompletní oprava Boční a Střední
ulice. Doufejme, že tento naprosto dezolátní stav komunikace
bude již co nejdříve minulostí. Vzhledem k rozsahu prací je ale
jasné, že omezení při budování komunikace budou poměrně
velká a prosím občany o trpělivost.
V době, kdy budete číst tento článek, by měly být hotovy nové chodníky a parkování Kiss and Ride na ulici Komenského.
Jen na vysvětlenou, znamená to dát pusu a jet. Jinými slovy sjedete ze silnice na parkovací plochy, ze kterých vaše dítě jde
rovnou do školy. Místo neslouží pro trvalé parkování, ale pouze
pro zastavení, aby dítě mohlo vystoupit. Vím, že jsem to tu již
psal, ale těch dotazů, co to znamená Kiss and Ride parkování,
jsem obdržel opravdu hodně. Další hotovou komunikací by měla být cesta od kulturáku k zámku, kde zatím probíhá také vše
podle plánu.
To, kde se zatím plán nedaří plnit, je ulice Nerudova, rekonstrukce náměstí a rekonstrukce plochy před hasičárnou. Nejblíže k realizaci ještě v tomto roce by mohlo mít vybudování
parkování, chodníků a vozovky na Novém městě. Bohužel, zatím ani na jednu z těchto akcí nemáme povolení, i když je to již
poměrně dlouho, co jsme o ně žádali. Budeme ale jednat ihned,
jakmile povolení dostaneme.
A co dalšího se děje v našem městě? Krásně opravená budova
střední školy. Pokračuje výstavba bytovek a s ní i dvaceti parkovacích míst v bytovkách pro potřeby města. Pokračuje výstavba
rodinných domků v lokalitě Na Výsluní. Pořádají se příměstské

tábory pro děti. Probíhá velmi početné a tradiční soustředění
mladých volejbalistů a fotbalistů.
Hned na začátku září se otevírají nové expozice v našem
městském muzeu. Expozice továrny Tylex, expozice Masarykovy střední školy jako nositele kulturního dědictví s výstavou
keramiky, expozice prvorepublikového koloniálu. Všechny vás
co nejsrdečněji zvu. Neodpustím si jednu poznámku na všechny
ty, co jak oficiálně, tak rozšiřováním „zaručených“ zpráv všem
říkali, že jdeme zlikvidovat muzeum. Vždy jsem pouze tvrdil, že
nemá cenu mít muzeum drahé a bez náplně.
Na závěr bych chtěl všem školákům popřát co nejlepší vstup
do nového školního roku. Smyslem školy není jen naučit se nějaká fakta, ale hlavně naučit se jednat s ostatními, spoluprací se
dobrat k nějakému cíli. K tomu je potřeba, aby děti do školy chodily a ne aby přes počítač odevzdávaly úkoly.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Starosta města Letovice svolává
na čtvrtek 10. září 2020 v 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích

13. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Letovice
Program:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Vznik nového mandátu člena zastupitelstva města
– složení slibu
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
4. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 4. června do
10. září 2020
5. Dispozice s majetkem města
6. Hospodaření příspěvkových organizací města Letovice
za I. pololetí 2020
7. Hospodaření města Letovice
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr

Mgr. Petr Novotný, starosta města

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 3. 8. 2020 projednala
body dle následujícího programu:
1. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 17. 8. 2020 projednala body dle následujícího programu:
1. Vystoupení vedoucích odborů
2. Dispozice s majetkem města
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
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Společenská rubrika
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci červenci oslavili
svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Bulová Zdeňka
Vlková Jaroslava
Chládek František
Korcová Dáša
Sychrová Miloslava
Doskočil František
Švecová Ladislava
Richterová Růžena
Kolář Karel
Strážnická Margita
Popelková Růžena
Vránová Marie
Měšťan Stanislav
Stránský Otto
Hőnig Zdeněk
Petrová Anna
Sršňová Jana
Palánová Eliška
Chladilová Marie
Novák Josef

Topolář Ladislav
Striová Božena
Mejstřík Jan
Přikrylová Božena
Portlová Libuše
Havránková Magdalena
Šedová Bohumila
Prudilová Marie
Prchalová Františka
Bělehrádková Marie
Soudková Bohuslava
Koníčková Marie
Čížková Anna
Kavanová Zdenka
Krejsa Miloslav
Vrána Milan
Jagoš Milan
Dražil Miroslav
Burkoňová Olga
Sedláková Marie

V měsíci červenci oslavila významné životní jubileum – 90 let
– paní Bohuslava Soudková, ul. Na Plese. K tomuto krásnému
jubileu jí osobně blahopřála paní A. Ježová, předsedkyně SPOZ.
Další jubilantkou, která oslavila 90 let, je paní Anna Čížková,
Kladoruby. K tomuto krásnému jubileu jí osobně blahopřál pan
Radek Procházka, místostarosta a za OV Kladoruby paní V. Havlínová. Oběma jubilantkám ještě jednou srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Roháč Jiří, Nová, ve věku 71 let
Pospíšilová Eva, Na Čtvrtkách, ve věku 62 let
Ondrová Marta, J. Haška, ve věku 89 let
Luňáček Radimír, Podlesí, ve věku 67 let

Čest jejich památce!

Přání
Dne 26. srpna 2020 oslavila krásné 90. narozeniny paní
Vlasta Bartáková z Meziříčka.
„Milá babičko, přejeme Ti hodně štěstí, zdraví, mnoho sil, abys
tady dlouho byla a stovku s námi oslavila!“ Rodina Bartákova

Poděkování Nemocnici Letovice
Děkuji, že mně Pán ukázal cestu v Žalmu 37,5, Uval na Hospodina svou cestu a důvěřuj mu, On bude jednat. Sňal ze mne
břemeno, které jsem již nebyla schopna zvládat nejen věkem
i nemocemi, které mám. A to dobré místo je zde. Dík patří sestřičce Haně Pančíkové, která má na starosti stravování nejen
pacientů, ale i všech příchozích a umí nabídnout stravu ke zdravotním problémům. Dík si zaslouží i zaměstnanci kuchyně za
jejich namáhavou a těžkou práci. Děkuji za ochotu a laskavost
při pomoci s jídlonosičem do batohu. Tato ochota a pomoc, lidskost je u všech zaměstnanců, kteří dbají na chod nemocnice.
Dík patří paní ředitelce MUDr. Drahušce Královcové, že má tak
skvělé zaměstnance na všech pracovištích nemocnice!
Věra Svojanovská
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Město Letovice informuje
Obnovení dílčí činnosti
živnostenského úřadu v Letovicích
Na základě dohody s Obecním živnostenským úřadem v Boskovicích, bude od září letošního roku opět obnovena možnost této služby v budově Městského úřadu v Letovicích, a to
vždy ve čtvrtek v termínech:
10. a 24. září / 8. a 22. října / 5. a 19. listopadu / 3. a 17. prosince
V zasedací místnosti MěÚ Letovice bude pro občany přítomen pověřený pracovník ObŽÚ, a to od 9.30 do 14.00 hodin.
Ing. Radek Zemánek, tajemník MěÚ Letovice

Oznámení
Vedení České spořitelny na základě analýzy rozhodlo o uzavření pokladny na pobočce v Letovicích. Pobočka se tak změní
na pobočku bezhotovostní. Finanční prostředky, které by nebyly provozem pokladny efektivně využity, budou investovány do rozvoje digitálních služeb.
Na naší pobočce Letovice bude začátkem měsíce umístěn
bankomat poskytující výběry i vklady hotovosti a další bezhotovostní služby. Pracovníci pobočky jsou připraveni pomoci
klientům s obsluhou zařízení v samoobslužných zónách. Péče
o klienty ve všech ostatních oblastech zůstane zachována
jako doposud.
Děkujeme za pochopení.
Česká spořitelna

Inzerce
Nemocnice Letovice
Nemocnice Letovice, příspěvkové organizace
Jihomoravského kraje, zastoupená ředitelkou
Nemocnice Letovice,

přijme do pracovního poměru
na dobu určitou
zaměstnance na pozici „pomocný/á kuchař/ka“
Bližší informace pro uvedenou pracovní pozici
najdete na www.nemletovice.cz,
popřípadě u kontaktní osoby:
vedoucí stravování Hany Pančíkové, tel.: 607 087 933
e-mail: info@nemletovice.cz

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

Prodám chatku s pozemkem
v zahrádkářské kolonii u lesa.
Cena dohodou. Tel.: 605 768 491

Město Letovice informuje
Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů České republiky, které se budou konat ve dnech 2. a 3. října 2020

Starosta města LETOVICE oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se uskuteční:
v pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva JmK jsou:
ve volebním okrsku č. 1 – místnost v základní umělecké škole,
Masarykovo nám. č. 29, pro voliče bydlící v ulicích:
Masarykovo náměstí, Tyršova, Halasova, Podlesí, Lesná, U Královce, Na Lavičkách, Nádražní, Na Požáru, Na Kopečku, Česká,
Přehrada, Rybníky, Českobratrská, V Zahradách, Pražská od č. or.
sudá 2–32, 36, 38, 40, 42, 44; lichá 25, 25a, 27, Letovice: č.p. 1041,
Lhota Letovice: E6, E10, E35, E51, E81, E90, E101–E103, E105–E110,
E112–E115, E120, E122, E125–E128, E132, E134, E135, E142, E144,
E147, E152, E154
ve volebním okrsku č. 2 – místnost v kulturním domě, Nová
ul. č. 1, pro voliče bydlící v ulicích:
U Hájku, Alšova, Smetanova, Boční, Střední, B. Martinů, Na Vyhlídce, Krátká, Bártova, Nová, Sadová, Pod Kostelem, Pod Klášterem, Čapkova, Nové město, Na Plese, Ve Žlíbku, Letovice: E143
ve volebním okrsku č. 3 – místnost č. 1 v základní škole, Komenského ul. č. 5, pro voliče bydlící v ulicích:
Komenského, Družstevní, Albína Krejčího, Průchodní, Zámek
ve volebním okrsku č. 4 – místnost č. 2 v základní škole, Komenského ul. č. 5 – POZOR ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
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, Třebětínská ul. č. 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,
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
29. září 2020
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič
zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné
požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje
na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání
ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo
rodinných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
5. Hlasování na voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský
průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu
voličů v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny (tj. do
Zastupitelstva Jihomoravského kraje)
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 25. září 2020
d) osobně – v tomto případě lze o vydání voličského průkazu
požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do
30. září 2020 do 16.00 hodin.
Voličský průkaz bude vydán osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče. Voličský
průkaz je možné voliči také zaslat.
O vydání voličského průkazu bude učiněn záznam v seznamu
voličů města Letovice.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi;
ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Dostaví-li se
takovýto volič do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková
volební komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší
a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
(Podrobné informace k volbám: www.mvcr.cz)
Mgr. Petr Novotný, starosta města
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Kulturní přehled
MKS Letovice / Kulturní dům
Nová 71 / 1, tel.: 516 474 422, mobil: 774 497 437
e-mail: info@mks-letovice.cz, www.mks-letovice.cz
tel.: vstupenky 739 396 535, ekonomka: 516 476 786
Zajišťuje předprodej vstupenek na pořádané kulturní pořady.
Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 3 dny
před konáním akce.

Akce v září
Divadlo – Klíče na neděli
2. září 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 350 Kč / na místě 400 Kč

Koncert TWO FACES OF ROCK
The CELLO Boys + InAction
9. září 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 100 Kč / na místě 150 Kč

Koncert JAZZ – LANUGO
12. září 2020 v 19.30 hodin
Sál ZUŠ Letovice / vstupné: 170 Kč

Běh zámeckým parkem
16. září 2020 od 14.00 hodin prezence, start v 15.00 hodin

Varhanní koncert
a výstava obrazů Vladimíra Franze
18. září v 16.15 hodin / kostel sv. Prokopa Letovice

Pohádka – O pejskovi a kočičce
23. září 2020 v 10.00 hodin / vstupné: 50 Kč

Koncert – RADŮZA
23. září 2020 v 19.00 hodin / vstupné: 300 Kč

Úsměvy Zdeňka Trošky
s písničkami Simony Klímové
24. září 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250 Kč / na místě 290 Kč

Předprodej vstupenek
Sexem ke štěstí
14. října 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 350 Kč / na místě 380 Kč

S vámi mě baví svět…
Pavel Nový, Marie Tomsová a trio Sekáč & přátelé
31. října 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250 Kč / na místě 290 Kč

Gedeonův uzel
12. listopadu 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 350 Kč / na místě 380 Kč

FLERET a Zuzana Šuláková
27. listopadu 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: 300 Kč

MIROSLAV DONUTIL – Na kus řeči
11. prosince 2020 v 19.00 hodin
Vstupenky předprodej: www.ticket365.cz

O zapomnětlivém Psaníčkovém andělíčkovi
17. prosince 2020 v 16.00 hodin
Vstupné: předprodej 150 Kč / na místě 180 Kč
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Změna termínu divadelního představení
Když se zhasne (28. 4. 2020) – nový termín 13. 1. 2021

UPOZORNĚNÍ
Městské kulturní středisko Letovice oznamuje,
že pořad Haliny Pawlowské „Chuť do života“
(27. května 2020) je ZRUŠEN!
Zakoupené vstupenky můžete vrátit v kulturním domě,
Nová 1, tel.: 516 474 422, 739 396 535.
Vstupenky zakoupené přes internet vyřizuje
Bc. Jana Zemánková: 775 568 303,
zemankova@mks-letovice.cz
Děkujeme za pochopení.

Cestovatelské besedy 2020 / 2021
17. září
Dušan Procházka – Kanárské ostrovy
21. října
Radomír Čížek – Na kole po Kyrgyzstánu
4. listopadu
Jakub Greschl – Americký sen aneb cesta za vlastní hranice
10. prosince
Pavel Poláček – Etiopie
21. ledna
Jan Macháček – Vocas on the Way – Indie
17. února
Marek Jelínek – Afrikou na koloběžce
16. března
Tomáš Vejmola – Tuktukem z Thajska až na Moravu
14. dubna
Karel Kocůrek – Japonsko
Vstupné: 50 Kč

Kruh přátel hudby 2020 / 2021
1. října
Jakub Pustina (tenor) a Symfonický orchestr města Boskovice
Slavné tenorové písně a árie
5. listopadu
Magdaléna Hrudová (klavír) – Schumann a francouzská hudba
6. prosince
Komorní orchestr města Blanska – Adventní koncert
27. ledna
Mariia Mikhailova (flétna) a Libor Janeček (kytara)
Večer španělské a jihoamerické hudby
18. února
Check Accordion Trio – Od baroka po techno
25. března
Jindřich Macek (loutna) – Loutnová hudba v proměnách staletí
15. dubna
Europachoir Landshut a Carpe Diem Letovice – Sborový koncert
20. května
Hana Bočková, Jitka Jelínková (varhany), Gabriela Pléhová (violoncello), Tomáš Chloupek (baryton) – koncert místních umělců
Předplatné za celý cyklus 600 Kč, do 18 let vstup zdarma

Knihovna

Turistické informační centrum

Dětské oddělení

Dospělé oddělení

Pondělí

12.30–16.30 hodin

8.00–12.00 a 12.30–16.30 hodin

Úterý

12.30–16.30 hodin

12.30 – 16.30 hodin

Středa

12.30–16.30 hodin

12.30 – 16.30 hodin

Čtvrtek

zavřeno

zavřeno

Pátek

8.00–12.00 a 12.30–16.30 hodin

8.00–12.00 a 12.30–18.00 hodin

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

Prosíme o dodržování doporučených opatření,
která se průběžně mohou měnit.
®

Co pro vás můžeme udělat

Otevírací doba:

Na požádání vám můžeme knihy předem připravit k vyzvednutí. Objednat si můžete telefonicky na tel.: 516 474 225, dospělé oddělení 775 568 304 nebo e-mail: knihovna@mks-letovice.cz, dětské oddělení 775 568 310 nebo e-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz. V našem katalogu: https://boskovice.tritius.cz/library/letovice si můžete knihy vyhledat a poté objednat. Děkujeme za trpělivost a pochopení a těšíme se na vás.

1. ČERVNA – 15. ZÁŘÍ
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin
Sobota: 10.00 – 16.00 hodin
Neděle: ZAVŘENO

16. ZÁŘÍ – 31. KVĚTNA

Kanárské ostrovy
17. září 2020 v 17.30 hodin v muzeu, Tyršova 2
Unikátní přednáška a slide show pana Dušana Procházky,
cestovatele, který navštívil všechny Kanárské ostrovy. Autor
je brněnský cestovatel, průzkumník a fotograf, jehož oblíbenými místy jsou ostrovy a pobřeží Středomoří a blízký Atlantik,
speciálně Kanárské ostrovy. Uskutečnil desítky výprav a procestoval kolem 40 ostrovů a 50 pobřežních destinací, které popsal ve svých knihách a prezentoval na 60 výstavách. Více informací na www.obrazyzcest.cz

Jižní Morava čte
1. září 2020 vyhlašujeme začátek soutěže – literární, výtvarná
a audiovizuální soutěž na téma „Svět v obrazech“, veškeré informace a přihlášky získáte v dětské knihovně nebo přímo na
webu: www.jiznimoravacte.cz
1. 9. až 30. 10. 2020 – v prostorách dětské knihovny výstavka
knih J. A. Komenského v rámci soutěže Jižní Morava čte

„Duhové čtení“
Děti, soutěž stále pokračuje, a to až do 30. listopadu. Půjčujte,
čtěte a zapisujte knihy!!!

Komentované prohlídky historické lékárny
a klášterní zahrady s průvodcem:
v sobotu 5. 9. 2020 od 14.00 a od 15.00 hodin
Kapacita prohlídky je maximálně 15 osob, proto je nutné si
vždy návštěvu předem rezervovat telefonicky, e-mailem
či osobně v Turistickém informačním centru v Letovicích,
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.
V případě hezkého počasí je součástí prohlídky i vycházka
do klášterní zahrady v areálu Nemocnice Letovice.
Podrobné informace k prohlídkám najdete na:
www.mks-letovice.cz/tic.

Komentovaná prohlídka
farního kostela sv. Prokopa:
v sobotu 5. 9. 2020 od 14.00 do 16.00 hodin
Na prohlídku kostela sv. Prokopa není nutná rezervace.
Na místě bude přítomen průvodce,
který vás prohlídkou provede.

Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin

Turistické informační centrum
poskytuje následující informace:
• informace o turistických zajímavostech, památkách
a atraktivitách města Letovice, Mikroregionu Letovicko
a regionu Boskovicko
• informace o kulturních akcích
• informace o možnostech sportovního vyžití
• informace o stravovacích a ubytovacích možnostech
(volné kapacity Vám rádi telefonicky ověříme)
• tipy na výlety jak pro pěší turisty, tak pro cykloturisty
• vyhledávání autobusových a vlakových spojů, informace o Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje
• informace o firmách, podnikatelích a službách
• další informace nejen z oblasti cestovního ruchu
Informace poskytujeme bezplatně.

Služby
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

veřejný internet (k dispozici jsou dva počítače)
černobílé kopírování A4, A3
černobílý a barevný tisk A4
skenování
kroužková vazba do plastových hřbetů
laminace dokumentů – max. A4
rezervace a prodej vstupenek na kulturní akce pořádané Městským kulturním střediskem Letovice
prodejní místo sítě Ticketportal a Ticket Art (možno zakoupit vstupenky na akce konané po celé České republice)
předprodej vstupenek na vybrané akce v regionu
prodej turistických map, pohlednic, turistických známek, turistických vizitek, magnetek, keramických suvenýrů
prodej publikací o Letovicích a Mikroregionu Letovicko
průvodcovské služby v historické lékárně nacházející se
v Nemocnici Letovice

Poskytované služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku.
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Informace ze základní školy
S blížícím se koncem prázdnin a již dohledném

LETOVICE

policie za kvalitní dohled nad dopravní situací v ranních hodinách před budovou školy v období školního roku.
V podzimních měsících se pak plánuje rekonstrukce obou

začátku nového školního roku bych rád podal ro-

školních tělocvičen. Bude se týkat výměny podlahové krytiny,

dičům i občanům města několik informací ohled-

obložení stěn, elektroinstalace a osvětlení, akustických úprav.

ně dění v Základní škole Letovice.

V prvé řadě chci poděkovat naprosté většině rodičů za dohled nad svými dětmi, našimi žáky, a jejich velikou a důležitou

Tyto akce se realizují na základě spolupráce se zřizovatelem
školy a dotačního titulu.
Pro školní rok 2020/2021 předpokládáme od 1. 9. docházku

pomoc v období distanční (domácí) výuky, se kterou jsme se

zhruba stejného počtu žáků jako v roce uplynulém, tzn. asi 810

všichni potýkali v jarním období tohoto roku, způsobenou epi-

žáků, což odpovídá 1 098 hodinám odučeným týdně. Z kapacit-

demiologickou situací v ČR. Žáci a pedagogové ve většině ko-

ních a organizačních důvodů bude 62 žáků 5. ročníku (5. A, 5. B,

munikovali elektronickou cestou, nejčastějšími informačními

5. C) docházet na výuku do budovy SVČ Letokruh na ulici Tyr-

kanály byly: komunikační systém školy Bakaláři (E-ŽK), e-mail,

šova. Do 1. ročníku nastoupí 55 žáků.
Mgr. Vítězslav Šos, ředitel školy

Skype, Messenger. V některých případech žáci využívali osobní předávání úkolů v listinné podobě se svými učiteli. Byla to
situace, se kterou se nikdo z nás ještě nesetkal, nebyly žádné

Školní přírodní zahrada
MŠ Komenského má nový prvek

zkušenosti s formou takového vzdělávání. Proto chci touto cestou poděkovat rovněž žákům, kteří aktivně k této výuce přistoupili a samozřejmě také pedagogům školy. Učitelé museli
takřka ze dne na den změnit způsob předávání učiva žákům,

Během koronavirové krize jsme

zamýšlet se nad opravdu jejími základy, které žáci musí získat

v MŠ Komenského nezaháleli. Ne-

a zvládnout. Naučit se využívat nové informační technologie

jenže jsme stihli všechny opravy
a úpravy, které jsme měli v plánu

bylo nutností pro všechny zúčastněné.
V květnovém a červnovém rozvolňování opatření MZČR za

během hlavních prázdnin (malování tříd Motýlci a Berušky,

speciálních striktních organizačních a hygienických podmí-

nové kryty topných těles v těchto třídách, výměna garnyží, ná-

nek nastoupilo na dobrovolnou prezenční výuku do školy té-

těry herních prvků na zahradě, údržba zeleně a samozřejmě

měř 80 % žáků 9. ročníku, kterým byla umožněna v rámci výu-

šití roušek pro občany Letovic a CSSML), ale také se díky zři-

kových skupin 3týdenní příprava na přijímací zkoušky na SŠ.

zovateli – městu Letovice a poskytnutí investičního příspěv-

Příprava spočívala v realizaci dopoledních výukových bloků

ku ve výši 200 tis. Kč podařilo vybudovat na školní přírodní

zaměřených na matematiku a český jazyk.

zahradě altán. V poptávkovém řízení uspěla brněnská firma

V další vlně (od 22. 5.) nastoupilo na dobrovolnou prezenční

Acer Woodway s.r.o. Vzhledem k tomu, že firma stihla i přes

výuku asi 52 % žáků 1. stupně, kteří se vzdělávali v dopoledních

nepřízeň počasí stavbu dokončit již v červnu, mohli jsme altán

hodinách dle upravených rozvrhů s cílem zopakování zákla-

využít k rozloučení s předškoláky.

dů učiva z doby distanční výuky a postupně doplňovali učivo

Tato rozloučení sice vzhledem k 50 % docházce v závěru

nové. V odpoledních hodinách část žáků navštěvovala v rám-

školního roku proběhla v komorním duchu, ale přesto důstojně.

ci své skupiny školní družinu.
V poslední červnové vlně (od 8. 6.) byla umožněna prezenč-

Těšíme se, jak budeme altán využívat v příštím školním roce a dalších letech. Je to krasavec! Vejde se do něho celá třída

ní výuka ve škole žákům 6., 7., 8. ročníku, které se účastnilo

dětí a může sloužit jako venkovní učebna. Na střeše mu sedí

zhruba 60 % žáků. Výuka byla zaměřena na nosné předměty

obří střevlík, je z akátu a určitě nám bude dlouhá léta dělat ra-

základního vzdělávání, a to na matematiku, český jazyk a an-

dost!

glický jazyk. Cílem bylo opět hlavně opakování učiva probíraného v rámci distanční výuky a oživení základních znalostí
z předmětů.
Uvedené počty žáků, kteří se účastnili osobně ve škole výuky v květnu a červnu, počty žáků aktivně zapojených do domácí výuky, ukazují na zájem a zodpovědnost žáků a jejich rodičů nejen směrem ke vzdělávání, ale také k dalšímu důležitému faktoru formujícímu naši mladou generaci – nastavení
denního řádu, dodržování pravidel, zodpovědnost jedince.
V současné době probíhají před budovou školy stavební
úpravy, které zajistí bezpečnost žáků před školou, obzvláště
v ranních hodinách před začátkem vyučování. Důležitým prvkem bude vybudování K+R parkoviště před školou, jež zajistí
žákům, které dovážejí rodiče osobními automobily, bezpečný
příchod do školy. Tímto chci poděkovat strážníkům městské
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Děkujeme!

Eva Pařilová, ředitelka MŠ

Mateřské centrum Veselý Paleček
Tyršova 2, Letovice
Facebook: MC Veselý Paleček Letovice
hodin

hodin

Jsme mateřské centrum pro rodiny s malými dětmi. Svůj čas věnujeme
maminkám před porodem, po porodu i jejich malým ratolestem.
Otevřeno máme několik dní v týdnu, kdy si u nás můžete dát kávu, čaj.
V pravidelném programu najdete tvořivou hernu, pohybový kroužek, outdoorový kroužek i dny bez tématu, kdy děti samy rozhodnou, co se bude
dít. Každý měsíc zařadíme k pravidelnému programu i besedu nebo
přednášku na žádané téma, většinou plynoucí z poptávky návštěvníků.

ZÁŘÍ 2020
1. až 13. 9. – prostor Palečku uzavřen, chystáme se na vás my i herna

hodin

hodin

Týden otevřených dveří
14. až 18. 9. 2020
V tomto týdnu můžete vyzkoušet námi nabízené aktivity zdarma.
Vybrat si můžete jednu nebo klidně všechny, záleží na vás.

HOPIKY

ky

1 – 3 ro

Úterý 9.30 – 10:30 hodin
Cvičení zahrnuje basničky i písničky, procvičení hrubé i jemné motoriky, rytmiku, relaxaci a další.

hodin

Kulíšci

1+

Středa 9.00 – 11.00 hodin
Pojďte s námi ven! Zazpívat si, tvořit, hrát si a užít si dopoledne v přírodě.

Toulavé tlapky

t

4 – 6 le

Středa 15.00 – 17.00 hodin
Pojďme zkoumat svět kolem nás a radovat se z pohybu. Za téměř každého počasí si protáhneme tlapky i zbytek těla venku při hrách, sportovních aktivitách a dobrodružných mini výpravách.

Otevřená herna s možností tvoření

t

0 – 99 le

Čtvrtek 9.00 – 11.00 hodin
Přijďte si s dětmi pohrát a nebo něco vytvořit, otevřeno každému věku,
tvoření přizpůsobeno věku návštěvníků.
Od 21. 9. 2020 – běžný provoz centra s pravidelným programem

Přednáška o očkování dětí od Rozalio.cz

Volejbalový oddíl Letovice
pořádá

NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ
na

BAREVNÝ MINIVOLEJBAL
středa 2.9.2020 a pátek 4.9.2020
od 16.30 hodin
Sportovní hala v Letovicích

Věková kategorie: 5 – 7 let (míčová a pohybová školička)
7 a více let (barevný minivolejbal
Pravidelné tréninky: středa a pátek 16.30 – 18.00 hodin
Sportovní hala v Letovicích
Příspěvky: 700 Kč / rok za 1 dítě
Informace:
Milan Reitschmied 602 518 337
Luboš Řehoř
603 444 541
Kamila Ryšavá
775 964 731

7. 9. 2020 od 10.00 hodin
Přijďte si popovídat s Alicí Kulhánkovou ze spolku
ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování,
která se s vámi podělí o své poznatky a zkušenosti.
Beseda se bude týkat zejména těchto témat:
• povinný očkovací kalendář
• vytvoření individuálního plánu rizika, které představují vakcíny
• minimalizace rizik při očkování
• komunikace s lékaři
• právní aspekty odkladu, roz ložení či odmítnutí očkování, přístup
k očkování v ČR a jinde ve světě
Lze očkovat bezpečně? Mohu použít libovolnou vakcínu? Co je individuální očkovací plán? Smím odložit očkování, do kdy? Co vím o nemocech, proti kterým se očkuje? Co je nutné vědět PŘED očkováním? Jak
poznám nežádoucí účinky? Lze je eliminovat a lze odstranit následky?
Jak komunikovat s lékařem? Může mé dítě do školky a na tábor? Jak se
ve všem orientovat? Na koho se obrátit? Jak vše zodpovědně rozhodnout?
Beseda trvá 2 hodiny, teoretická část a dotazy.
Cena 120 Kč / dospělý, děti do 12 let zdarma (dítě může být přítomno,
ale je třeba zajistit klid pro poslech přednášky ostatními).
Nutno se přihlásit na mc.palecek.letovice@gmail.com, kapacita omezena.

V dalších měsících chystáme:
Cvičení pro miminka od šestinedělí
Cvičení pro maminky po porodu
e-mail: mc.palecek.letovice@gmail.com, tel.: 799 501 437
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Napsali jste nám
Co září na zářijové hvězdné obloze

Ozdravný pobyt na Vysočině 2020

V boji s časem prohráváme, protože se proti naší vůli musíme
rozloučit s létem a příjemným prázdninovým obdobím. Na obloze se to projeví tak, že se letní souhvězdí zvolna posunují západním směrem. Musíme se tedy s nimi rozloučit, proto si na
rozloučenou vybereme jedno z krásných a dobře viditelných
souhvězdí s názvem Lyra (Lyr – mezinárodní označení). Toto
malé, ale výrazné souhvězdí najdeme vysoko na obloze, a to
vlevo od souhvězdí Labutě, vpravo od souhvězdí Herkula a nad
souhvězdím Orla. Je tvořeno pěti hvězdami, z nichž náš zrak
upoutá jasná hvězda s názvem Vega. Česky tento název znamená „orel vrhající se střemhlav“. Má velkou jasnost 0 mag a je od
nás vzdálena 25 ly. Svítí namodralou barvou. Pro orientaci na
obloze používáme tzv. letní trojúhelník, v jehož vrcholech leží
tři hvězdy, a to Altair (z Orla), Deneb (z Labutě) a Vega (z Lyry).
Proto Vega pomáhá orientaci na obloze a zároveň patří mezi
nejjasnější hvězdy na obloze. Silnější astronomický dalekohled
by nám ukázal krásnou a známou Prstencovou mlhovinu M 57.
V Lyře se také nachází kulová hvězdokupa M 56. U hvězdy Sheliak najdeme radiant meteorického roje Lyrid, který je aktivní
v měsíci dubnu. Také se k souhvězdí Lyry váže pěkná báje, která
vypravuje o bájném pěvci Orfeovi. Tento pěvec hrál na lyru. Tu
prý mu věnoval sám bůh Slunce a umění. Svým uměním Orfeus
utišil dravou zvěř a také obměkčil vládce podsvětí Háda. Svým
zpěvem však neutišil hněv opilých víl bakchantek, které Orfea
rozsápaly a jeho kouzelnou lyru hodily do řeky. Avšak ochránkyně umění Múzy si vyprosily, aby byla lyra přenesena na oblohu jako souhvězdí. S trochou trpělivosti každý Lyru na obloze
najde.
Všimněme si našeho životodárného Slunce, které se vytrvale posouvá na obloze ke světovému rovníku. Ten dosáhne dne
22. 9. v 15:31 h SELČ. V tento den a hodinu Slunce vstupuje do
znamení Vah. Znamená to začátek astronomického podzimu
a podzimní rovnodennost, takže den i noc mají v čase přibližně
stejnou délku (12 h). Od tohoto údaje se Slunce dále posouvá
směrem k jihu k obratníku Kozoroha a délka dne se bude více
zkracovat. V den rovnodennosti je sluneční azimut 90°, Slunce
vychází v bodě východním a zapadá v bodě západním. Během
září se den zkrátí o 1 h 47 min.
Nejsnadnější pro pozorování i bez dalekohledu je náš Měsíc.
Můžeme sledovat jeho fáze i vzdálenosti od Země i vzájemné
úhlové přibližování Měsíce i dalších nebeských těles. Nejdříve
uvedeme měsíční fáze: 2. 9. v 7:00 h úplněk, 10. 9. v 11:00 h poslední čtvrt, 17. 9. ve 13:00 h nov a 24. 9. ve 4:00 h první čtvrt. Měsíční
odzemí nastane 6. 9. v 8:00 h (405 579 km) a přízemí 18. 9. v 16:00 h
(359 091 km). Dále uvedeme konjunkce Měsíce a planet: 6. 9.
v 8:00 h s Marsem, 14. 9. v 8:00 h s Venuší, 19. 9. ve 3:00 h s Merkurem, 25. 9. v 9:00 h je malé
seskupení s Jupiterem a Saturnem.
Planety uvidíme takto: Merkur nelze pozorovat, Venuše
ráno vysoko na východě, Mars
(v Rybách) téměř po celou noc,
Jupiter i Saturn (obě planety
jsou převážně v Kozorohu)
v první polovině noci, Uran
(v Beranu) téměř po celou noc
a Neptun (ve Vodnáři) s dalekohledem po celou noc.
Dr. Jaroslav Chloupek
Lyra

Od 1. srpna jsme strávili nádherný týden na Vysočině, letos jubilejní patnáctý. Cestou jsme se zastavili na Pernštejně, vybrali
jsme si kratší okruh. S velmi milou průvodkyní jsme prošli hrad,
podívali se z oblíbené vyhlídky na věži barevnými okny do okolní
krajiny. Obdivovali jsme shora nově vybudovanou hradní zahradu, která bude přístupná až příští rok. Na oběd už nás očekávali
manželé Halvovi na hotelu U Loubů na Třech Studních. Letos nás
přijelo 32, obsadili jsme celý hotel, ubytovaní jsme byli ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením a televizí. Jídelna pro
nás byla oddělená od ostatních hostů, v dohodnuté výhodné ceně byla plná penze a hotelový bazén. V celém hotelu byla samozřejmě dodržována doporučená zvýšená hygienická opatření.
Užívali jsme si celý týden naplánovaný bohatý program s dostatkem času na odpočinek i vlastní zájmy. Každý den začínal
cvičením s Emou, podle počasí na chodbě hotelu nebo venku.
Cvičili skoro všichni a Svaťa nás obveseloval převleky a průpovídkami ke cvičení. Dva dny jsme měli masáže a každý den
jsme chodili po skupinách do bazénu. V pondělí jsme chtěli jít
na vycházku do lesa, ale pršelo, tak jsme se sešli v jídelně. Seděli
jsme tam celé dopoledne a poslouchali vyprávění o myslivosti
s hraním na hornu, zpěvem a vysvětlováním zvyků při honech.
Málokdo tušil, co všechno Michal Jílek umí. Večer nás pobavila
hudba Chakali s vynikající zpěvačkou Kamilou a Liborem Dočekalem z Letovic. Až na Vysočině jsme zjistili, jaké talenty máme
doma. Ve středu přijeli manželé Kudovi. Pana Bohuslava Kudu
všichni rádi posloucháme, tentokrát to byla procházka po letovickém hřbitově se zastaveními u hrobů význačných osobností.
Odpoledne jsme si za krásného počasí zahráli minigolf u hotelu
Horník. Další den nám o požární bezpečnosti přednášel pan Pavel Novák, profesionální hasič na železnici v Brně a dobrovolný
v Novém Městě na Moravě. Potom jsme stihli i vycházku k Vitulčině studánce, kde jí Michal zatroubil na rozloučenou. V Pátek
jsme si zahráli oblíbené sportovní hry, večer jsme vyhodnotili
celý pobyt, sport i výjimečné osobnosti našeho pobytu, poděkovali jsme všem pracovníkům hotelu za vynikající služby a připili si na další pobyt s majiteli hotelu.
Celý týden jsme si užili pěkné počasí, krásnou zelenou Vysočinu, dobrou pohodu, zábavu. Velmi oceňuji, že jsme se dokázali
dobře bavit sami, užívat si přátelství ostatních a všichni pomáhali, aby se pobyt vydařil. Nejhorší je vždy loučení, ale už víme,
že příští rok budeme vítaní znovu. Po cestě zpět jsme se zastavili ve skanzenu na Veselém Kopci u Hlinska. S velmi příjemnou
průvodkyní jsme prošli celý skanzen, který je nám asi nejbližší
ve vzpomínkách na časy našich předků.
Poděkování za celý pobyt patří městu Letovice, díky dotaci
jsme měli levnější pobyt, masáže a dopravu. Děkujeme také firmě Dopaz za bezchybné služby.
Text: za Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích
Ing. Jaroslava Konůpková, foto: Marie Králová
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Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...
OZNÁMENÍ

Městský klub důchodců

Nové sdružení zdravotně postižených Letovice z.s.
Oznamuje svým členům:

září 2020

Zájezd v úterý 8. září 2020
Bude do Svitávky, do Křtin do kostela
a arboreta a do Senetářova

2. 9. 2020 – středa – 14.00 hodin – MKD Tyršova ulice
„Jen tak v klubu“
Vstupenky na hru „Lucerna“ se budou vyměňovat
od 13.00 hodin. Roušky s sebou.

Na zájezd se můžete přihlašovat
od pondělí 17. srpna 2020 od 8.00 hodin
u paní Boženy Soukupové na tel.: 724 113 356.

Lázně Boskovice
v úterý 15. září 2020
Přihlášky u předsedkyně na tel.: 732 601 072.
Obvyklý odjezd Pražská 13.10 hodin,
začátek ve 14.00 hodin.
Informace budou ve vývěsce, zpravodaji, na našich
internetových stránkách nebo telefonicky u předsedkyně.

Za výbor NSZdP Letovice, z.s.
předsedkyně Ing. Jaroslava Konůpková

www.novesdruzenizp.cz
Obec Chlum Vás srdečně zve na jedenácté

CHLUMSKÉ ŽUFÁNEK
Sobota 12. září 2020 od 18.00 hodin
místní hřiště v Chlumu
Soutěže o ceny, ohňostroj, reprodukovaná hudba
Žufánky s sebou… Občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné

•
7. 9. 2020 – pondělí – divadlo „Lucerna“
Odjezd v 17.15 hodin z náměstí Letovice
do Mahenova divadla v Brně.
Autobus je dotovaný Jihomoravským krajem.
Roušky s sebou.

•
9. 9. 2020 – středa – 15.30 hodin
Tradiční grilování kuřat
Areál hasičské zbrojnice.

•
16. 9. 2020 – středa – zájezd Plumlov,
Slatinice a Náměšť na Hané
Odjezd autobusem v 7.45 hodin z náměstí Letovice.

•
23. 9. 2020 – středa – pěší vycházka do obce
Lhota u Letovic
Odchod od MKD ve 12.30 hodin nebo autobusem č. 273
ve 13.18 hodin z náměstí Letovice,
zpět autobusem v 16.01 hodin.

•

30. 9. 2020 – středa – 14.00 hodin – MKD Tyršova ulice
„Bosenské údolí pyramid“
Přednáška pana Jiřího Voňky.

•

Připravujeme:
25. 11. 2020 – opera „Prodaná nevěsta“
Janáčkovo divadlo Brno.

Fan-club „BOP Křetínka“

sobota 5. září 2020, start 7 –11 hodin
kde: Výletiště Nýrov
web: www.sportovniklubnyrov.cz
e-mail: pochod-hk@seznam.cz
tel.: 602 745 808
kategorie: 6 km, 15 km, 25 km, 42 km

www.sportovniklubnyrov.cz

Provoz
MINIGOLFU v Letovicích v září
SOBOTY a NEDĚLE:
13.30 – 18.00 hodin
Vstupné minigolf:
dospělí: 40 Kč / děti do 15 let 20 Kč
trampolíny: 10 Kč
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Sport
Volejbal Letovice
Vážení spoluobčané, milí sportovní přátelé,
rád bych vás v tomto článku seznámil s činností a výsledky volejbalového oddílu TJ Sokol Letovice v sezoně 2019–20.
Náš oddíl má v současné době 110 aktivních hráčů, kterým
se věnuje 10 trenérů a zaměřuje se v převážné většině na práci
s dětmi a mládeží. Stejně jako u většiny sportovních odvětví,
byly naše tréninkové přípravy a také všechny naše soutěže
z důvodu pandemie bohužel přerušeny. I přes tuto nepříjemnou
situaci je možné hodnotit tuto sezonu jako velmi úspěšnou.
„A“ tým mužů se umístil v krajském přeboru na 1. místě a postupem do 2. NL vrátil letovický volejbal opět na výsluní, kam
dlouhá léta patřil. Družstvo má velmi slušný výkonnostní potenciál a bude jen na hráčích, jak tuto výzvu zvládnou a jestli
budou v této náročné soutěži úspěšní. Doufáme také, že se zvýší i zájem z řad sportovních fanoušků a přijdou náš tým v hojném počtu podpořit.
V mládežnických kategoriích jsme se zúčastnili krajských
přeborů žáků, žákyň, kadetek a turnajů barevného minivolejbalu.
Kluci skončili v KP na 3. místě a poprvé v historii si vyzkoušeli i účast v prestižním Českém poháru, kde skončili ve skupině B – východ na 2. místě, což lze vzhledem k vynikající konkurenci považovat za velký úspěch.
Vzhledem k tomu, že dívčí volejbal prožívá v současné době
velký rozmach, s ještě větší konkurencí se potýkaly naše nově
vytvořené týmy žákyň a kadetek. Nutno říci, že holky podávaly po celou sezonu snaživé a vyrovnané výkony a umístily
se celkově na 10. místě.
V barevném minivolejbalu, což je forma volejbalu upravená pro všechny věkové kategorie dětí mladších 12 let, slavíme
úspěchy již dlouhou dobu a stejně tomu tak bylo i v letošním
roce. V modrém minivolejbalu obsadili Adam Reitschmied,
Lukáš Fiala a Ivan Hešur 1. místo a ve žlutém Karolína Ryšavá a Matyáš Doskočil 2. místo. Náš oddíl je nejčastějším pořadatelem a jednotlivých turnajů se v našem kraji zúčastní více
než 500 malých volejbalistů.
Jsme rádi, že se situace kolem pandemie rozvolnila a můžeme koncem prázdnin pro děti uspořádat již 4. ročník oblíbeného volejbalového kempu, na který se přihlásilo více než 60
dětí.
I když volejbal je kolektivním sportem, rád bych dostal do
podvědomí vás všech i úspěchy jednotlivců – našich odchovanců, kteří prošli našimi mládežnickými oddíly a nyní hrají
nejvyšší zahraniční i české volejbalové soutěže. Je to David
Konečný (Abu Dhabí), Matěj Šmídl (Aalst), Adam Provazník
(Volejbal Brno), David Janků a Jakub Dvořák (VK Ostrava). V juniorských týmech jsou to Lukáš Lamač, Matyáš Toman a Jakub Bušek (Volejbal Brno). Nejvyššího ocenění v letošní sezoně se za své výkony dočkali Tobiáš Řehoř a Matyáš Toman,
kteří byli vybráni do reprezentačních výběrů ČR a v současné
době se připravují na ME ve svých věkových kategoriích. To
vše svědčí o dlouhodobě vynikající práci s mládeží v našem
oddíle a chtěl bych touto cestou poděkovat všem trenérům
a funkcionářům, za jejich úspěšnou a obětavou činnost a sponzorům a městu Letovice za výbornou spolupráci a podporu.
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Závěrem bych rád informoval všechny rodiče a děti, že ve
středu 2. 9. a v pátek 4. 9. 2020 vždy od 16.30 hodin, proběhnou
ve sportovní hale v Letovicích informační schůzky a nábor nových dětí se zájmem o náš sport. Nově rozšiřujeme naši činnost o míčovou a pohybovou školičku pro děti 1. tříd a předškolního věku, pod vedením zkušených pedagogů. Budeme
velmi rádi, když přijdete mezi nás a rozšíříte naše řady.
Za TJ Sokol Letovice oddíl volejbalu – Lubomír Řehoř

Trénuj s florbalisty zadarmo!
Florbalisté se po letní přípravě, příměstském campu, letních
turnajích a přípravných zápasech vrací zpět k tréninkovému
a ligovému režimu.
Mládežnická družstva koncem měsíce vstoupí do ligových
utkání, kde budou měřit síly s týmy z Brna, Hodonína, Znojma
či Holešova. Od přípravky po dorostence se družstva účastní
jihomoravské a zlínské ligy.
Muži po letní přípravě vstoupí do sezony 19. září 2020 v Morkovicích.
Během celého září si můžou přijít vyzkoušet florbal všichni
kluci a holky od 5 let. Pod taktovkou našich mladých a zkušených trenérů zjistíš, že jsme sport pro tebe. Pokud máš rád/a
pohyb, hry, zábavu, kamarády a chceš vlastnit klubový dres,
tak se ti u nás bude líbit!
Aktuality, rozpis tréninků a informace k náboru najdete na
našich webových stránkách www.florballetovice.cz.
Florbal Letovice

AFK Letovice
Fotbalová sezóna nám začala. Mládežnické
ké týmy se po náročné přípravě opět měří s těmi nejsilnějšími na Moravě. Je skvělé sledovat, jak se mladí hráči, kteří pravidelně trénují
velmi rychle herně posouvají. Držím palce, aby sezóna byla
úspěšná, hráče fotbal bavil a vážili si šance, kterou dostávají.
Velké změny proběhly v mužstvu mužů. Vedení klubu se povedlo přivést několik velmi kvalitních hráčů. Věříme, že se v součinnosti s ostatními hráči povede vytvořit kvalitní a fungující
tým, který bude v soutěži více než konkurenceschopný.
Přišli: Jaroslav Žouželka z VO, Marek Niessner z VO, Vojtěch
Šméral z Vísek, Jakub Ševčík z VO, Ondřej Jelínek z VO, David
Grenar z Černé Hory, Adam Růžička z Černé Hory, Vladímír Boček z FK Kunštát
Odešli: Dominik Macének (Stašov), Lukáš Jurka (Svitavy)
Dlouhodobě zranění: Karel Stehlík, Jakub Fidler, Pavel Hrdý
Všem novým hráčům přejeme mnoho úspěchů v našem klubu. Mnoho úspěchů přejeme také hráčům, kteří klub opustili.
Dlouhodobě zraněným přejeme brzké uzdravení a těšíme se, až
se opět zapojí do zápasového rytmu.
Jsme rádi, že hráči, kteří reprezentovali AFK Letovice v minulých letech přijali nové hráče do mužstva a zároveň je berou
jako výzvu se herně zlepšovat. Historicky v našem klubu nebylo
zvykem, aby za klub hráli hráči odchovaní jinými kluby, ale v důsledku početně slabších ročníků, chybějícímu mužstvu dorostu
a dalšího bylo nutné tým posílit. Jsem velmi potěšen tím, že hráči
chtějí v Letovicích hrát, respektují nastavená pravidla a především chtějí klub po sportovní stránce posunout. Díky příchodu
nových hráčů také mohlo zůstat zachované mužstvo „B“. Za
tento tým jsem velmi rád, jelikož jde o hráče, kteří jsou s fotbalem a klubem spjatí a díky „B“ mužstvu mohou zůstat pevnou
součástí klubu. Mužstvu „B“ přeji, ať je fotbal baví a hru si užívají.
Před sezónou poskytl pro klubový Facebook několik odpovědí na otázky trenér mužů Lukáš Vybral. Popisuje cíle týmu, hodnotí přípravu a další. Jeho odpovědi přikládám i vám:
Co říká před startem soutěže hlavní trenér Lukáš Vybral?
1. Trenére, jak hodnotíte přípravu na novou sezónu?
„V těchto soutěžích se nacházíme v přípravném období celoročně, takže se připravujeme průběžně. Máme nějaké krátkodobé a dlouhodobé cíle.“
2. Vedení Letovic získalo do svých řad několik nových hráčů, jak jste spokojen s tímto posílením?
„S posilami jsem spokojen, ale až podzimní část sezony ukáže,
jestli se posílení povedlo. Musíme se sehrát a vše si musí správně sednout.“
3. O základní sestavě máte jasno?
„Ano, o základní sestavě jasno mám.“
4. Na koho nebo na co budete v sezóně spoléhat?
„Budu spoléhat na týmový výkon, ze kterého vzejde výjimečný
výkon jednotlivce. Nějaké rozdílové hráče máme.“
5. Na závěr tradiční otázka, jaké jsou cíle pro nadcházející
sezónu?
„Vybudovat konkurenceschopný mančaft, zlepšovat a posouvat své výkony. Chvilku to ještě potrvá, chce to trpělivost.“
Jsem přesvědčen, že klub je na správné cestě sportovní i organizační. Pro návštěvníky našeho areálu se snažíme neustále
vylepšovat prostředí tak, aby se „u nás na fotbale“ cítili dobře.
Tak přijďte, fanděte a buďte s námi. DÍKY!
Petr Stria, předseda AFK Letovice

Letovický TRAP BAR 2020
V sobotu 1. srpna 2020 proběhl v areálu letovického koupaliště již 3. ročník silácké soutěže s názvem: „Letovický Trap
Bar – o pohár starosty města Letovice“. Jedná se o silovou
disciplínu, příbuznou tzv. „mrtvému tahu“ neboli pozvedu, kdy
se závodník snaží zvednout co nejvyšší váhu ze země do
vzpřímeného postoje za použití speciálně tvarované osy činky – Trap Bar.
Závodu se zúčastnilo celkem 32 soutěžících (5 žen a 27 mužů) ve věkovém rozmezí 15 – 68 let. Nejvíce soutěžících bylo
z Letovic a blízkého okolí ale dorazili i sportovci z různých koutů severní a jižní Moravy. K vidění byly velmi pěkné silové výkony ve všech kategoriích. O rostoucí sportovní úrovni této
akce svědčí i fakt, že byly překonány oba dosavadní absolutní
rekordy soutěže, které z minulých ročníků drželi Zdeněk Veselý (330 kg) a Kristýna Lošťáková (140 kg). V ženské kategorii
vytvořila nový rekord Lenka Štollerová z Bruntálu výkonem
160 kg a v kategorii mužů pak Tomáš Vidourek z Blanska výkonem 340 kg, který tohoto výkonu dosáhl až čtvrtým doplňkovým pokusem. Vítězem v absolutním pořadí se však stal
Vojtěch Herka z Podivína, který svých 325 kg zapsal platným
třetím pokusem.
V kategorii relativní výkon, kde se zvednutá váha dělí váhou tělesnou, zvítězil v mužích Jakub Korec z klubu SP Letovice s úžasným koeficientem 4,25 b. (což znamená, že zvedl více
než čtyřnásobek vlastní tělesné váhy). V ženách pak zvítězila
Natálie Nespěchalová z Boskovic s velmi pěkným výkonem
2,25 b.
Kvalitní výkony předvedli ale také i všichni letovičtí dorostenci (Hlaváček, Pšikal, Šafařík ml. v kategorii do 16 let), když
všichni jmenovaní pokořili hranici 200 kg. Nejlepší Jakub Hlaváček pak dosáhl výkonu 230 kg. Rovněž nejstarší závodníci
(Krayzel, Blahuta, Schoř, Kříž, Svoboda) a závodnice (Bešková,
Štollerová, Kmínková) v kategorie Masters dokázali, že rozhodně ještě nepatří do starého železa a předváděli vzhledem
k jejich věku úctyhodné výkony.
Celý závod probíhal pod širým nebem za krásného letního
počasí a v pohodové a přátelské atmosféře, za vydatné podpory diváků, rodinných příslušníků a příznivců silových sportů.
O zpestření, v podobě malé „kulturní vložky“, se svým tanečním vystoupením postaral krnovský veterán Rémy Kreyzel
(mimo jiné i vítěz kategorie Masters výkonem 270 kg), který
zatančil na hudbu z filmu „Řek Zorba“.
Vyhlášení výsledků proběhlo v několika kategoriích. Ceny
(medaile, diplomy, poháry a věcné ceny od sponzorů) předávali společně starosta Petr Novotný a místostarosta Radek Procházka, kteří osobně pogratulovali i všem soutěžícím.
Organizaci soutěže měli na starosti členové a přátelé sportovního klubu Slavs Power Letovice ve spolupráci s MKS Letovice a oddílem vzpírání TJ SOUZ Boskovice a můžeme konstatovat, že se tohoto úkolu zhostili velmi dobře.
Děkujeme tedy všem závodníkům a závodnicím, divákům,
příznivcům, pomocníkům a sponzorům za dobrou práci a skvělou atmosféru a těšíme se nashledanou zase za rok na 4. ročníku této již tradiční akce.
Za pořadatele: Michal Šafařík,
vedoucí klubu Slavs Power Letovice

| 13

Sport
Letovický TRAP BAR 2020

foto: Petr Švancara

Zdravotnictví
Rozpis stomatologické LSPP

Služby lékařů

Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin

Pozor změna!

5. 9. MUDr. Fenyk

Od 1. ledna 2020 jsou odpolední páteční služby lékařů
v Letovicích zrušeny a nevypisují se.
V akutních případech volejte tel.: 155 (rychlá lékařská pomoc).
V neakutních případech je možné využít
Lékařské pohotovostní služby (LPS) v Nemocnici Boskovice

všední dny: 17.00 – 22.00 hodin
So, Ne, svátky: 8.00 – 20.00 hodin

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. 9. MUDr. Hosová
12. 9. MDDr. Bočková Eva

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

13. 9. MUDr. Beranová

Blansko, Gellhornova 9

735 056 656

19. 9. MUDr. Havlová

Blansko, Pražská 1b

721 425 074

20. 9. MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

26. 9.

Letovice, Masarykovo nám. 162/38 792 325 591

MDDr. Veselý (MDDr. Veselá)

27. 9. MDDr. Veselý

Letovice, Masarykovo nám. 162/38 792 325 591

28. 9. MDDr. Vrbová

Knínice u Boskovic, 330

774 844 735

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.

Inzerce
chatu, chalupu nebo zahradu k rekreaci.

KOUPÍME

KAREL ŠTESL

Tel.: 725 002 155

Kochov 1, LETOVICE
• OPRAVY PODVOZKŮ AUTOMOBILŮ

KOUPÍM
byt nebo menší domek v Letovicích. Platba hotově.

• OPRAVY KAROSERIÍ

Tel.: 605 708 884

• NÁTĚRY – NÁSTŘIKY PODVOZKŮ,
PODBĚHŮ, DUTIN

Sečení trávy, tel.: 608 065 337

tel.: 723 290 761

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. 8. 2020 č. 9/2020. 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. 10/ 2020 bude 12. 9. 2020. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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