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Přehled akcí
MKS Letovice

Výstavba parkoviště u hasičárny

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou za námi a začíná nový školní rok. Chtěl bych
přivítat hlavně prvňáčky a popřát jim a jejich učitelům, aby to
pro ně bylo oboustranně obohacující. Chtěl bych tady vyzdvihnout hlavně dva aspekty vzdělávání. Interakce s ostatními spolužáky, kde se učíte spolupracovat, ale i poznávat, že každý byl
nadán v různé míře a na jiné věci. Druhou věcí je, že Vám škola
dává jasný řád. Prostě v ní musíte být v 8 a účastnit se vzdělávání. Píšu to hlavně proto, že bych velmi nerad ještě někdy zažil to, že na tak dlouhou dobu budou naše děti o školu připraveny. Tak snad nás zlé věci nezasáhnou ve velké míře a snad ten,
kdo povede tuto zemi, bude ve svých rozhodnutích uměřený
situaci.
Všichni jste si asi všimli, že kompletní rekonstrukce povrchů
a výstavba parkoviště u hasičárny je již v plném proudu. Musím říci, že dříve si opravdu nelámali hlavu s tím, kam dají to,
co zbylo z lihovaru, a slušnou část z toho zahrnuli do bývalého

koryta Svitavy. Naplnit tento stav nás teď bude stát další peníze navíc.
Další započatou akcí je veřejné osvětlení ve Žlíbku. Směrem
od Penny bude po levé straně nové a upraví se i povrch na
asfaltový pruh, který bude výhradně sloužit pro pěší a cyklisty.
Nové veřejné osvětlení se bude realizovat i ve zhruba třetině
města. Byli jsme úspěšní v žádosti o dotaci a po vysoutěžení
zakázky pořídíme přes 300 nových světel za dva miliony korun. Z dotace je přesně polovina.
Další úspěšnou žádostí o dotaci byla rekonstrukce podlah
a sociálního zázemí v budově MKS na Tyršově ulici. Akce za
1,6 milionu stojí rovněž s dotací lehce přes 800 tisíc.
Práce pokračují na ulici Nerudova. Zatím se pořád dělají kanály a přípojky, ale tak zhruba za měsíc už by mohly být vidět
i nějaké povrchy. Dokončuje se 17 parkovacích míst přímo před
školou a možná, teď když to čtete, je již hotovo. Dalších 20 parkovacích míst bychom měli mít pro město předáno od pana architekta Skrušného taktéž ještě před začátkem školního roku.
Pokračování na str. 2
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Slovo starosty
Starosta města Letovice
svolává na čtvrtek 9. září na 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska
v Letovicích

18. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Letovice
Program zasedání
1. Zahájení, volba předsednictva,
návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení
Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice
od 10. června do 9. září 2021
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice I—VI 2021
Parkování Komenského

6. Návrh na pořízení změny ÚP
7. Návrhy na čestné občanství města Letovice

Pokračování ze str. 1
Paní architektka Iva Tomková připravuje úpravu vnitrobloku Komenského, Bezručova a v brzké době proběhne veřejné
projednání s obyvateli tohoto vnitrobloku o tom, jakou má mít
podobu. Obyvatele, kteří tam bydlí, poprosíme o spolupráci formou jejich nápadů a připomínek, jak má vnitroblok vypadat
a k čemu má sloužit. A to jak přímou diskusí s nimi, tak i nepřímo přes vyplnění ankety.
Protože řešíme s architekty i jiná místa, byl bych velice rád,
kdyby se podařila veřejná debata a veřejné představení od
architektů Krče, Skrušného, Menšíka a Tomkové, a to hlavně
o lokalitě Koupaliště a Komenského (výstavba rodinných domků a pobytové zeleně). O termínech konání jednotlivých veřejných debat s architekty Vás budu informovat.
Chtěl bych na závěr velmi poděkovat všem, kteří o prázdninách udělali cokoli pro děti a jejich sportovní vyžití, které bylo
tak radikálně omezeno v předchozím období. Kurzy, které pořádali fotbalisti, volejbalisti, tenisti a další, daly spoustu zážitků
dětem a neskutečně ulevily i rodičům. Jsem velmi rád, že tyto
aktivity město finančně podporuje. Jedna věc jsou peníze, ale
druhá je to, že se pořád ještě najde někdo, kdo je ochoten svůj
čas věnovat jiným. Proto bych chtěl všem Vám trenérům moc
a moc poděkovat.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
prázdniny skončily, proto všem školákům přeji šťastný návrat
do procesu honby za poznáním. Jelikož s covidem přišlo i hodně přesunů kulturních akcí, předkládáme stručný přehled většiny z nich plánovaných do konce kalendářního roku. Současně všechny zvu v sobotu 18. září na akci Letovice jinak, která
proběhne v odpoledních hodinách na letovickém náměstí.
Hezké babí léto!
Mgr. Tomáš Pléha
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8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Slovo místostarosty
Vážení občané,
rádi bychom vás touto cestou informovali, jaké změny chystáme v našem odpadovém hospodářství. Novinkou bude
zrušení pytlového systému svozu papíru a plastu a jeho nahrazení svozem pomocí nádob. Každý, kdo požádá, dostane
nádoby na papír a plast do bezplatné zápůjčky a bude moci třídit odpady v pohodlí domova.
Proč? Ptá se jistě řada z vás. Proč další dvě nádoby navíc?
Proč nestačí systém stávajících sběrných hnízd a pytlový systém? Vždyť tolik let fungoval…
Vyšší míra třídění odpadu bude v budoucnu nutností pro
každého. Každý z nás bude muset kvalitně vytřídit odpad, který produkuje, jako je tomu například v sousedním Rakousku,
jinak bude více platit. Řešením, aby bylo třídění odpadu co nejsnazší a nejpohodlnější a zároveň svoz logisticky co nejefektivnější, je právě svoz „dům od domu“ pomocí 240 l nádob. Tento systém již na řadě míst bezproblémově funguje (Velké Opatovice, Svitávka, Sudice, Šebetov). Bohužel stávající sběrná hnízda nejsou schopná pojmout veškerý vytříditelný odpad, který
je nyní součástí směsného odpadu, a bylo by nutné výrazně navyšovat počet kontejnerů na hnízdech nebo četnost jejich svozu. Pro umístění nových kontejnerů již není místo a častější
svoz není možné zajistit, aniž by se neúměrně nenavýšila cena.

a získat tak kvalitní hnojivo, které obohatí půdu o důležitou organickou hmotu a zvýší tím její kvalitu bez přídavků chemie.
Možná se ptáte, kdo zaplatí nákup takového množství popelnic?! Město získalo, prostřednictvím Dobrovolného svazku
obcí Malá Haná, jehož je členem, na jejich nákup dotaci z Operačního programu Životní prostředí a máme tedy prostředky
na popelnice pro každého. Bližší informace o projektu, vč. toho,
jak nádoby do zápůjčky získat, obdržíte prostřednictvím letáku, který Vám bude v dohledné době doručen do schránek.
Proto zapojme se všichni do nového systému! Tříděním recyklovatelných odpadů nejenže pomůžete rozpočtu našeho
města, ale hlavně životnímu prostředí.
Tedy třiďme odpad! Má to smysl, a nejen ekonomický
P.S. U bytových domů zůstává i nadále systém hnízd s barevnými kontejnery. Zde žádáme všechny občany, kteří je využívají, aby důsledně dodržovali barevné rozlišení pro třídění
využitelného odpadu (žlutá – plast, zelená – sklo, hnědá – BIO
a modrá – papír). V opačném případě se z tohoto odpadu stává
směsný komunální a jsme zase na začátku řetězce a platíme
drahé skládkování!!!
Daniela Baráková, ASHPA odpadová hospodářství, s.r.o.
Mgr. Radek Procházka, místostarosta města Letovice

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:

Od začátku letošního roku platí nový zákon o odpadech. Díky tomuto zákonu se zvyšuje poplatek za ukládání směsného
odpadu na skládky, tak aby skládkování přestalo být nejvýhodnějším způsobem nakládání s ním. Náš nový systém svozu má
posloužit k tomu, aby se množství směsného odpadu snížilo
a množství tříděných odpadů naopak vzrostlo. Město již nyní
na své odpadové hospodářství doplácí z rozpočtu nemalou částkou, a pokud se nepodaří snížit množství směsného odpadu,
tak tato částka dále poroste. Pak bude zcela jistě nutné uvažovat o navýšení poplatku za odpady. Pokud se nám podaří snížit naši produkci směsného odpadu, nebude nutné tento místní poplatek navyšovat.
Papír, plast, sklo i kovy jsou druhy odpadů, z nichž lze vyrobit ještě spoustu nových věcí, a je škoda je bez užitku zahrnout
do země. Zde je dobré připomenout, že ani biologicky rozložitelný odpad do černé popelnice nepatří, a zvláště ten pocházející z kuchyně! Tento odpad se dá velmi snadno zkompostovat

Pevná Hana
Kavanová Zdenka
Toul Jiří
Sedláková Marie
Bulová Zdeňka
Vrána Milan
Chládek František
Vlková Jaroslava
Sychrová Miloslava
Doskočil František
Švecová Ladislava
Korcová Dáša
Hönig Zdeněk
Richterová Růžena
Kolář Karel
Stránský Otto
Měšťan Stanislav
Vránová Marie
Popelková Růžena

Novák Josef
Chladilová Marie
Palánová Eliška
Sršňová Jana
Petrová Anna
Havránková Magdalena
Striová Božena
Topolář Ladislav
Mejstřík Jan
Bělehrádková Marie
Portlová Libuše
Prudilová Marie
Prchalová Františka
Koníčková Marie
Šedová Bohumila
Dražil Miroslav
Čížková Anna
Soudková Bohuslava

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Hrušková Romana, Průchodní, ve věku 46 let
Šír Karel, Lesná, ve věku 90 let
Šedl Josef, Zboněk, ve věku 72 let
Červinka Miloš, U Hájku, ve věku 78 let
Keprtová Vlasta, Albína Krejčího, ve věku 91 let
Zoubková Ivana, Albína Krejčího, ve věku 50 let

Čest jejich památce!
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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,
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,
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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.
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

Město Letovice informuje
Přihlášení se k trvalému pobytu
v nájemním bydlení
Velmi často jsem se v poslední době setkal jako starosta se
situací, kdy ti, co jsou v nájmu, tvrdí, že se nemohou přihlásit
k trvalému pobytu, protože mají ve smlouvě, že to nesmí udělat,
a ti co pronajímají, tvrdí, že v takovém případě by se těch nájemníků již nešlo zbavit, a proto nechtějí, aby se přihlásili k trvalému pobytu. Oboje dvoje je úplně mimo realitu.
S účinností nového občanského zákoníku (1. 1. 2014) nelze
smluvně omezit možnost trvale se přihlásit na nájemní adrese k trvalému pobytu. Občan, který přijde na úřad s platnou nájemní smlouvou, a bude trvat na tom, že se chce přihlásit k trvalému pobytu, tak prostě bude podle zákona zapsán, i kdyby v té
nájemní smlouvě bylo napsáno, že to udělat nesmí.
Na druhou stranu pro toho, kdo byt pronajímá, existuje stejně jednoduchý postup, jak v případě ukončení nájemní smlouvy ukončit i trvalý pobyt na této adrese. Prostě donese na úřad
dokument potvrzující ukončení nájmu a trvalý pobyt se zruší.
Opravdu tady přetrvávají zažité představy z dob minulých,
které již poměrně dlouho nejsou pravdou.
Pro město je navíc velmi prospěšné, aby tu ten, kdo tu skutečně bydlí, měl i trvalý pobyt, a to hned z několika důvodů. Daňové výnosy se rozdělují hlavně podle počtu obyvatel. Poplatky
za odpad se platí podle trvalého pobytu atd.

Výzva
Vážení občané, rádi bychom v rámci konání tradiční akce
„Rozsvícení vánočního stromu“ uspořádali ochutnávku
vánočního cukroví. Ne však ledajakou. Prostřednictvím
našich spoluobčanů původem z různých koutů světa by se
mělo jednat o ochutnávku zahraničního vánočního cukroví.
Pocházíte vy nebo vaše rodina ze zahraničí?
Rádi pečete? Chcete se zapojit?

Zde informace pro vás:
- hlásit se můžete do 31. 10. 2021
na e-mail: daniela.ott@seznam.cz
- úhrada nákladů na suroviny zajištěna
- akce proběhne v neděli 28. 11. 2021 na náměstí v Letovicích
Za Komisi pro občanské a komunitní aktivity
Daniela Ottová, předsedkyně

Knihovna
Otevírací doba – oddělení pro dospělé

Citace ze zákona:
Zákon č. 133 /2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel, ve
znění pozdějších předpisů).
TRVALÝ POBYT OBČANŮ
§ 10 2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají
žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.
§ 12 Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené
části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako
místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt
nebo jeho vymezenou část.
(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu
nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě
povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Přistavování velkoobjemových
kontejnerů na domovní odpad v roce 2021
Kontejner bude na místě 4 hodiny a přítomný pověřený pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad,
pro který je systém určen, to je domovní a objemný odpad pouze od občanů. Nadále platí, že nebezpečný odpad (akumulátory, televizory, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od
nich) se může celoročně bez poplatku uložit na sběrný dvůr,
který je v místě bývalé skládky na Červeném vrchu.

Otevírací doba – oddělení pro děti

23. 9. 1901 – Jaroslav Seifert
120. výročí narození básníka, publicisty, prozaika a překladatele, nositele Nobelovy ceny. Výstavka knih na dospělém oddělení knihovny.
16. 9. 2021 – Souostroví Madeira
Přednáška pana Dušana Procházky o zajímavých místech portugalského souostroví v Atlantiku se uskuteční v sále MKS Letovice v 19.00 hodin.

„Čteme podle písmene D“
Výstava knih na dětském oddělení knihovny.
1. 9. až 1. 11. 2021 – soutěž „Jižní Morava čte“
na téma „Teď to vidím jinak“
Zapojit se mohou jednotlivci i skupiny dětí z MŠ a ZŠ. Přihlášky
a veškeré informace jsou k dispozici v Městské knihovně Letovice na dětském oddělení, nebo na www.jiznimoravacte.cz.
Soutěž je pořádaná MZK Brno ve spolupráci s ostatními knihovnami, spolufinancována Jihomoravským krajem.
1. 9. 2021 až 26. 9. 2022 – soutěž „Duhové čtení“
Oblíbená čtenářská soutěž pro děti od 1. do 9. třídy, hlásit se můžete na dětském oddělení knihovny během celého školního roku!

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

Připravujeme:
6. 10. 2021 – Rusko: Léto na Sibiři
Cestovatelská přednáška pana Jakuba Vengláře.
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Kulturní přehled
22. ročník Festivalu 3+1
Akce MKS Letovice 2021
4. 9. v 19.30 hodin / Lanugo (alternativní pop)
8. 9. v 19.00 hodin / Ludmila Bártíková
Základy genealogie a tvorby rodokmenu (přednáška)
10. 9. v 19.00 hodin / Deníček moderního fotra (kino)
15. 9. v 14.00 hodin / Běh zámeckým parkem
16. 9. v 19.00 hodin / Dušan Procházka

Souostroví Madeira (přednáška)
17. 9. v 19.00 hodin / Petr Bende a hosté (koncert)
18. 9. od 14.00 hodin / Letovice jinak (sousedské slavnosti)
22. 9. v 19.00 hodin / Krasavci na chmelu (divadlo)
30. 9. v 19.00 hodin / Check Accordion Trio (koncert)

ŘÍJEN
6. 10. v 18.30 hodin / Jakub Venglář

Rusko: Léto na Sibiři (přednáška)
7. 10. v 19.00 hodin / Setkání moravských

a slovinských sborů (mezinárodní festival)
10. 10. v 19.00 hodin / Miroslav Donutil – Na kus řeči

Od 26. července proběhl v Letovicích 22. ročník Festivalu
3+1. První tři dny byly ve znamení projekcí letního kina. Bohužel kvůli počasí dvě z nich proběhly v sále kulturního domu. Ve čtvrtek se konala vernisáž Klubu moravských fotografů a den poté architektonický workshop na téma stavba
pasivních domů pod vedením architekta Martina Krče. Zbytek pátečního večera patřil tradičně jazzovému koncertu. Letos bylo vybráno uskupení Alf Carlsson /Jiří Kotača Quartet
složené z předních evropských jazzmenů. Celý festival vyvr-

13. 10. v 19.00 hodin / Tomáš Mosler a přátelé
(koncert klarinetového tria)

16. 10. v 15.00 hodin / Dětský karneval – Klaun Family
21. 10. v 19.00 hodin / Penzion Ponorka (divadlo)
22. 10. v 19.30 hodin / Freetown Quartet
(Soukup, Procházka, Haesum, Brun – jazzový koncert)

LISTOPAD
10. 11. ve 20.00 hodin / Partička na vzduchu
18. 11. v 19.00 hodin / Libor Janeček a Maria Mikhailova

Španělská a jihoamerická hudba

cholil v sobotu sérií koncertů (Karel Kahovec, Ondřej Ruml,

(koncert dua kytara, flétna)

Petr Lipa, Jamaron, Band-a-ska) v areálu koupaliště. V krás-

19. 11. v 19.00 hodin / Jakub Greschl
Cestování s handicapem (přednáška)

ném prostředí obklopeným stromy se pořádání podobných
akcí vyloženě nabízí. Navíc je zde dostatek prostoru pro do-

26. 11. v 19.30 hodin / Libor Šmoldas NYC Trio
(jazzový koncert)

provodný program (pohádky, střelbu z luku, minigolf, různá

27. 11. v 19.00 hodin / FLERET a Zuzana Šuláková (koncert)

tvoření apod.) a případné zvlažení v bazénu. Menší festivaly

28. 11. / Rozsvícení vánočního stromu

se sice často potýkají v postcovidové době s menší účastí

PROSINEC

publika, nicméně je třeba říct, že ti, kteří přišli, rozhodně nelitovali a program si užili.

11. 12. v 15.00 hodin / Štístko a Poupěnka (pořad pro děti)

Text: Mgr. Tomáš Pléha, foto: Petr Švancara

Běh zámeckým parkem

2021
25. ročník
Středa 15. září 2021
Prezence závodníků
od 14.00 hodin
Start podle kategorií
od 15.00 hodin
V případě nepříznivého počasí bude vyhlášen náhradní termín
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1. 12. v 19.00 hodin / Žena za pultem 2 / Pult osobnosti

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

Masarykova střední

1931 2021

je školou s 90letou tradicí
Masarykova střední škola Letovice je v našem městě centrem odborného vzdělávání a profesní přípravy mládeže od
svého založení v roce 1931. V průběhu devíti desetiletí škola
vzdělala řadu generací odborníků v technických, ekonomic-

®

Do 15. září 2021 je TIC Letovice otevřeno
Pondělí – pátek: 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin
Sobota: 10.00 – 16.00 hodin
Od 16. září 2021 do května 2022
Pondělí – pátek: 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin
Sobota a neděle: zavřeno

kých, řemeslných a uměleckých oborech.
Budova školy se stavěla v letech 1929 – 31 v době velké hospodářské krize, což přispělo ke zlepšení postavení dělníků. Do
budovy byla zavedena elektřina, rozvod studené a teplé vody
a ústřední vytápění párou. Celkové náklady na stavbu činily
1,5 milionu korun. Na vybavení ředitelny věnovala Občanská
záložna 30 tisíc Kč a sborovnu zařídil Velkoobchod s kávou
v Brně, jejíž majitel byl rodák z Letovic.

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

1.září 1931 zasedli do nové, na tehdejší dobu velmi moderní
a komfortně vybavené, budovy školy první žáci ze zrušených
živnostenských škol v okolí, do kabinetů přišli první učitelé
a školu začal řídit její první ředitel – pan Emanuel Janoušek.
Na žádost obecního zastupitelstva svolila prezidentská kancelář k užívání čestného názvu Masarykova škola práce.
Škola prošla v proudu času celou řadou změn a reforem. Budova byla postupně přistavována, měnily se obory, zřizovatelé
a název školy. Nadčasovým však zůstává mládí a vnímavost
srdcí žáků otevřených všemu novému, připravených naučit
se odborným dovednostem a načerpat vědomosti z mnoha ob-

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, telefon:
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.

lastí lidského poznání pod vedením zkušených pedagogů.
Popřejme Masarykově střední škole Letovice, aby stále
vzkvétala a aby z ní i v nadcházejících desetiletích odcházeli
kvalitně profesně připravení odborníci a osobnosti podnikavé,
odvážné v myšlení a ohleduplné k lidem i k životnímu prostředí.

Helena Marešová, ředitelka školy
www.stredni-skola.cz

Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

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.
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
SVČ Letokruh
Zájmové kroužky
ve školním roce 2021 /2022
Na našich stránkách www.svcletovice.cz najdete nejpozději
v pátek 3. 9. kompletní přehled kroužků na školní rok 2021 /22.
Možnost přihlášení se na kroužek bude od pondělí 6. 9. 2021 od
14.00 hodin. Přihlašovat se můžete buď on-line přes náš web
www.svcletovice.cz/mujletokruh, případně osobně v kanceláři v budově Letokruhu na ulici Tyršova 25, Letovice. Těšíme se
na vás!
Během prázdnin u nás proběhlo 15 příměstských a 3 pobytové tábory. Moc jsme si je s Vámi užili, děkujeme za důvěru.
Zvláštní poděkování patří vedoucím všech táborů za jejich
čas a výborně odvedenou práci! Děkujeme!
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.
Tým Letokruhu

Taneční skupina
VO CO GOU Letovice
Rozpis tréninků
ve školním roce 2021 /2022
Přípravka (od 6 let)
úterý 16.30 – 18.00 hodin, kulturní dům
VO CO GOU I (od 8 let)
středa 17.00 – 18.30 hodin, tělocvična Tyršova ulice
VO CO GOU II (od 10 let)
pátek 15.00 – 16.30 hodin, tělocvična Tyršova ulice
VO CO GOU III
pondělí 14.30 – 16.00 hodin, kulturní dům
Nové mažoretky přijímáme do skupin
Přípravka (od 6 let) a VCG I (od 8 let).
Podrobné informace naleznete na Facebooku
a webu taneční skupiny.

Když se dramaťák stěhuje...

Foto: B. Bohatec
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Napsali jste nám
Beneﬁční podvečer v Letovicích

Jedno krásné letní červencové odpoledne byl pro klienty
Diakonie v Letovicích výjimečný den. Konal se totiž benefiční
podvečer s hostem – hercem Janem Grygarem z Národního
divadla v Brně.
Už od 15 hodin začali přicházet první hosté. Čas do začátku
mohli využít ke koupi výrobků od klientů, kteří je během roku
vytváří, nebo strávit povídáním v zahradě u kávy a lákavě vypadajících zákusků. V 17 hodin přišel pan Grygar a dvě hodiny
s ním utekly, ani jsme nevěděli jak. Vyprávěl nám spoustu historek nejen z hereckého prostředí a na závěr nechyběly ani
oblíbené otázky z publika.
Akce se konala v zahradě Chráněného bydlení a Centra denních služeb, kterou aktuálně revitalizujeme. Klienti na ní tráví
zvláště v letních měsících většinu času, a to jak aktivně při
pěstování ovoce, zeleniny či květin, tak relaxačně. Právě na
zahradu šel veškerý výtěžek z této akce, a tak jsme zase o krůček blíž k našemu cíli. Pokud se chcete podívat, jak pokračujeme, nebo co tady v Letovicích všechno děláme, můžete nás po
telefonické domluvě navštívit, nebo se podívat na naše webové stránky: www.brno.diakonie.cz
Děkujeme za vaši podporu a těšíme se s vámi třeba příště na
viděnou!
Magdaléna Šrubařová
Diakonie ČCE – Středisko v Brně
Chráněné bydlení a Centrum denních služeb Letovice
A pokud se vám podařilo odtrhnout se, mohli jste vidět v zahradě krásně upravené záhony a keře, ale také vzorně vedenou užitkovou zahradu, která ovšem potřebuje revitalizaci.
A právě na tento účel šly všechny peníze, které tu návštěvníci
utratili za výrobky a vstupné. Hlavním lákadlem totiž bylo posezení v kavárně s panem Janem Grygarem, hercem, který velice rád přijal pozvání a něco přes dvě hodiny dokázal velice
zábavně a zajímavě hovořit o svém povolání. O tom, co znamená být hercem, jak vypadá běžný pracovní den, jaký to ná vliv
na rodinu, přátele, a také jaké to pro něj bylo v době covidové.
Během celého povídání jsme se mohli občerstvovat v místní domácí kavárně, kde pro nás klienti a zaměstnanci vyrobili
vynikající zákusky, dortíky, připravili na přání kávu anebo domácí limonády z vlastních zdrojů. Zakoupením těchto dobrot
jsme také přispívali, takže jsme někteří odjížděli sice s přeplněným žaludkem a taškami, ale i s hřejivým pocitem u srdce,
že jsme se podíleli na dobré věci.
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Napsali jste nám
Střípky z historie Letovic
Ve středověku se dopravní síť proměňovala díky vzniku nových či rozvoji původních sídel. Časem byly cesty i překládány, aby se pod ochranou hradů vyhnuly například nebezpečnému území nebo se zlepšila průchodnost krajinou. Centrum
Letovic bylo formováno podle cest z Prahy do Olomouce a od
Brna na sever. Již ve 14. století byly Letovice nazývány městečkem. Udělení privilegií panovníky jeho význam ještě zvýšilo.
Původně se domy a usedlosti pojmenovávaly jménem rodu, rodiny nebo osoby, které v nich bydlely. I v současnosti se někdy
pro snadnější orientaci tento způsob neformálně užívá. Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie v únoru
1770. Domovní čísla bývala napsána na tabulce nebo provedena
v omítce. Později byly budovy většinou přečíslovány, což dnes
ztěžuje orientaci v historických pramenech. Budovy v minulosti byly stavěny ze dřeva nebo s jeho velkým podílem. To se
negativně projevovalo zejména ve válečných dobách. Například když na samém konci Třicetileté války v r. 1648 Švédové
vypálili Letovice. V dalších obdobích byly budovy k bydlení stavěny z kamene a cihel pálených nebo nepálených, vepřovic.
Hospodářská část ještě bývala ze dřeva. Na náměstí, ale nejen
zde, v domech byly i provozovny řemeslníků a obchody.
Cesty přes náměstí byly dlouho jen štěrkované, ostatní plocha náměstí hlinitá, což za jarního tání a dešťů náměstí rozbahňovalo. To zmínil pisatel satirického článku v oblastních
novinách, který se podepisoval „stréček Ščodla“.
„Já so vopčan letovské. So ten Ščodla, co taky piše do novin,
ale enom pokrokovéch. Já so totiž člověk pokrokové. Je nás
tade v Letovicích vic takovéch lidí, co sme furt napřed. Me sme
taky hrdi na ten pokrok ho nás!
Podívéte se třeba kolem dokola, esli kde nandete takovy a tak
krásny blato jako ho nás! Hani Boskovice, hani Blansko, hani
Konštát se nám v té věci nevyrovnají! Na to blato se chodijó
divat ledi až z Čech a píše se o něm každó chvílo v novinách.
Dež je to taková vzácnost, tak me pokrokáři nikdá nedopustíme, abe to blato přestalo. A pokáď bode v Letovicích panovat
pokrok, tak tu bode decky blata dosť a dosť. …….“.
Z ulice Hovorkovy, dnes Českobratrské, přes náměstí na Nové
Město a do řeky Svitavy vedla strouha, kterou cesta přes náměstí překlenovala mostkem. Při regulaci řeky Svitavy v letech 1921–1924. byla plocha náměstí navýšena a mostek byl
zrušen. Ke zlepšení přispělo vybudování kanalizace, která byla velmi chytře řešena. Kanalizací, ústící do řeky Svitavy u mostu na náměstí, protékala voda z ramene Svitavy pod kostelem,
a tak kanalizaci stále čistila. Silnice přes náměstí byla upravena a vydlážděna žulovými kostkami r. 1925. Byly zbudovány
i dlážděné chodníky podél domů na náměstí. V minulosti náměstí nebylo osvětleno. Pak bylo instalováno jen několik lamp,
spíše k orientaci, ve kterých se svítilo petrolejem. Když Vincent Jeřábek zbudoval ve mlýně dříve nazývaném Hladíkovský, v Nádražní ulici elektrárnu, začal v r. 1908 dodávat elektřinu na osvětlení náměstí 4 obloukovými lampami a od půlnoci
4 žárovkami, za což mu obec platila. Mlýn, pilu a elektrárnu
zakoupil v r. 1910 továrník a starosta obce Karel Synek. V r. 1930
zakoupili od Rudolfa Synka elektrickou síť v Letovicích Zápa-
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domoravské elektrárny. Na náměstí byly postaveny tři železné stožáry k osvětlení náměstí. Ani elektrifikace Letovic neušla pozornosti stréčka Ščodly.
„….. Anebo něco hinýho! Majó kde takovó elekriko jako me?
Nikde – na celym světě ne! Každá elektrika hiná než letovská,
dež se rozsviti, tak svití pořád sténě, furt je to stény, ale ta naša,
to je hiné samec! Ta naša, deš se rožne, svíti chvilku pěkně, za
chvilku začne pomrkávat a mrká a mrká, až skoro néni nic vidět, a dež už všeci myslijó, že to chcípne, najednó fók – a ož to
zas svíti.
A za chvilku to začne zas – mrk – mrk – a zas je ta samá komedija. A to je vám legrace! Takovó špásovnó elektriko nemajó nikde! Dež tak začne mrkat, karbanici klejó, že není vidět
pakáta a ti co čtó novine, seknó s nima o stul – no hotové špektágl. Enom to mě mrzi névic, že pré v tom klerikálnim besedňáko jim to ta elektrika dělá obyčéně, dež majó divadlo. Proč majó
mět klerikáli decki něco extra, proč ta naša strana na Karlově
nemá častěc s tó elektriko takovi vyraženi? Mosim s našema
pánama o tem promluvit! ….“
Vedle silnice na náměstí byly vysázeny akáty, později nahrazené javory. V r. 1927 byl zřízen parčík 30 × 30 m na místě
bývalé radnice, do kterého byla v r. 1928 umístěna socha prezidenta T. G. Masaryka. Aby náměstí bývalo schůdnější, bývalo
čas od času škvárováno. V padesátých letech 20. století se již
schylovalo ke zlepšení, na náměstí se objevila hromada s dlažbou. Ta nakonec byla odvezena do tehdejšího okresního města. Tak škvárované náměstí mohlo, snad jen k radosti dětí, být
dál místem klukovského hraní kuliček. Náměstí bylo svědkem

Náměstí v r. 1908

Mostek přes strouhu na náměstí kolem r. 1914

Ozdravný pobyt na Vysočině

Náměstí kolem r. 1920

Letovické náměstí asi v r. 1937

Náměstí s parkovou úpravou v r. 2006
různých shromáždění, tryzen za státníky, oslav 1. májů. Také
bylo o pouti místem pro cirkusové stany, pouťové atrakce
a stánky. Od r. 1965 do r. 1970 byly provedeny nadčasové parkové úpravy náměstí s dostatkem zelených ploch s keři a stromy, vytvářející přívětivé klima pro návštěvníky a obyvatele na
náměstí. Řešení bylo odbornou veřejností vysoce hodnoceno.
Narůstající dopravní zatížení vedlo v letech 1998–2006 k postupnému provedení sadovnických úprav a úprav povrchů na
části náměstí. Zlepšila se tak organizace a možnosti parkování na náměstí.
Text: Bohuslav Kuda, foto: vlastní archiv

Neskutečně krásnou
a stále zelenou Vysočinu milujeme, proto
tam opakovaně jezdíme. Cestou jsme se zastavili na Pernštejně,
abychom si prohlédli
výstavu a nově otevřenou panskou zahradu. Nynější náročná obnova se snaží přiblížit vzhled a stav zahrady v době její největší slávy na počátku
19. století. Svah pod hradem je spoutaný terasami z místního kamene s vysokým podílem lesklé slídy, protkaný cestami a schodišti, všechny stavby jsou obnovené, krásné jsou kašny, vodní
kaskády, bazén a dole už voda plyne nezvyklou anglo-čínskou
zahradou. A všechno důmyslně osázené. Na oběd jsme dojeli
na Tři Studně do hotelu U Loubů. Všichni zaměstnanci i manželé Halvovi nás vítali jako vzácné přátele. Máme obsazený celý
hotel, pokoje jsou dvoulůžkové s vlastní koupelnou a televizí.
Máme k dispozici krytý bazén a oddělenou jídelnu. Každý den
začíná cvičením s Emou, cvičí skoro všichni a o pobavení se
stará Svaťa. V pondělí za námi přijel pan Jan Grygar s malířem
Pavlem Albertem, u něho na zahradě se hrála nová hra, kterou
si herec napsal sám pro sebe a nám o ní povídal. Od umění jsme
přešli k domácí výrobě čerstvého kozího sýra.
V úterý nás potěšil pan Bohuslav Kuda vyprávěním o posledních majitelích letovického zámku – rodu Kálnoky a o jejich
přátelství s malířem Josefem Mánesem a spojení obou s Čechami pod Kosířem. Dva dny jsme měli masáže, chodili jsme
plavat i na vycházky do krásného okolí. U hotelu Horník jsme
hráli minigolf, když pršelo, házeli jsme šipky a kouleli koule na
chodbě, na ruské kuželky už bylo krásně. Čtvrteční večer nám
zpříjemnila nejen hudba Chakali z Letovic, ale i naši tanečníci
country hudby a módní přehlídka prvorepublikové elegance.
V pátek nám o své práci povídala paní ze záchranky ve Žďáru
nad Sázavou. Odpoledne jsme vyhodnotili celý pobyt, vyhlásili
vítěze sportovních soutěží, poděkovali všem zaměstnancům
a panu Halvovi jsme udělili Řád Studánkové víly za výborné
služby po celých 16 let. Poslední večer nám hrála místní country hudba. Loučení bylo smutné, ale příští rok se zase vrátíme.
Cestou zpět jsme se zastavili na Zelené Hoře.
Velmi děkujeme městu Letovice za dotaci na částečnou úhradu pobytu, cesty a masáží. Děkujeme také firmě Dopaz za perfektní služby. Tímto pobytem a zájezdy se snažíme vrátit se do
normálního života. Prosím zapojte se do dalších plánovaných
akcí.
Za Nové sdružení ZP Ing. Jaroslava Konůpková
foto Marie Králová
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Napsali jste nám
Pohled na zářijovou hvězdnou oblohu
Přichází měsíc září, který pozvolna zaplňuje na obloze uvolněné místo po měsíci srpnu. Název měsíce září dobře vystihuje
zářící hvězdnou oblohu, která nabízí velké množství nebeských
objektů k vytrvalému pozorování. K západu se posunou letní souhvězdí, aby se uvolnilo místo souhvězdím podzimu. Rozloučíme
se s nimi nejhezčím letním souhvězdím s názvem LABUŤ (lat.
Cygnus). Toto nádherné souhvězdí se rozkládá vysoko na obloze blízko zenitu, proto musíme zvednout hlavu vysoko nad jižní
bod. Pohled na souhvězdí Labutě v nás vzbudí pocit, že svými
křídly chrání souhvězdí, která leží pod ní. Svým tvarem připomíná letící labuť směrem k jihu v oblasti Mléčné dráhy. V souhvězdí Labutě najdeme několik jasných hvězd s názvy Deneb, Sadir,
Giemah, Albireo a další. Nejjasnější z nich je Deneb, hvězdný veleobr bílé barvy. Má jasnost 1,25 mag a je od nás vzdálen 3 230 ly.
Jak bylo v minulém článku uvedeno, hvězda Deneb tvoří s jasnými hvězdami Vegou (Lyra) a s Altairem (Orel) známý letní trojúhelník. V blízkosti hvězdy Giemah leží řasová mlhovina jako
zbytek supernovy, která vzplanula před 50 000 lety. Mlhovina je
označena jako smyčka v Labuti. V souhvězdí Labutě se nalézá
přes 400 proměnných hvězd a víc než tisíc dvojhvězd. K nejhezčím patří dvojhvězda Albireo (česky zobák), má dvě složky
žluté a bílé barvy. Východně od hvězdy Deneb najdeme dvě zajímavé mlhoviny s názvy Severní Amerika a Pelikán. Souhvězdí Labutě si zaslouží větší pozornost pro svou krásu a bohatost
na hvězdné objekty.
Starověká báje, která se vztahuje k souhvězdí Labutě, vypravuje, jak se mocný vládce Olympu Zeus proměnil v labuť, když
se chtěl podívat mezi lidi. V této podobě navštívil i krásnou spartskou královnu Ledu, do které se zamiloval. Aby se k ní mohl přiblížit, nechal se pronásledovat obrovským orlem (viz blízké souhvězdí Orla). Královna Leda nejvyššího boha před orlem zachránila. Po jeho návštěvě se stala matkou blíženců Kastora a Polluxe (viz souhvězdí Blíženců) a také krásné Heleny, pro kterou
vypukla trojská válka.
Zářijové Slunce už méně hřeje, zasluhuje však naši zvláštní
pozornost. Od letního slunovratu uběhne čtvrt roku a Slunce
dosáhne světový rovník. To nastane dne 22. 9. ve 21:21 h SELČ.
Tehdy Slunce vstoupí do znamení Vah a tím nastane začátek
astronomického podzimu a podzimní rovnodennost. Znamená
to, že délka dne je přibližně stejná jako délka noci. Slunce vychází na obzorníku ve východním bodě a zapadá v bodě západním.
Tyto body snadno v terénu určíme. V této situaci má sluneční
azimut velikost 90°. Během září sluneční azimut klesne ze 104°
na 86°. Od rovnodennosti se denní oblouk bude zkracovat až do
zimního slunovratu v prosinci.
V dalším textu se budeme zabývat naším Měsícem, u něho nejvíce sledujeme jeho fáze a vzdálenosti od Země: 7. 9. ve 3:00 h nov,
13. 9. ve 23:00 h první čtvrt, 21. 9. ve 3:00 h úplněk a 29. 9. ve 4:00 h
poslední čtvrt. Měsíc v přízemí je 11. 9. ve 12:00 h (368 492 km)
a v odzemí je 26. 9. o půlnoci (404 604 km).
Pozorujeme planety: Neuvidíme Merkur a Mars, Venuše je vidět večer nad jihozápadem. Jupiter (v Kozorohu) a Saturn (také
v Kozorohu) uvidíme téměř po
celou noc. Uran je pozorovatelný
téměř po celou noc nad východem v Beranu a podobně Neptun ve Vodnáři po celou noc.
Nejdůležitějšími úkazy
jsou v září konjunkce Měsíce
s planetami: 10. 9. v 6:00 h s Venuší, 17. 9. v 7:00 h se Saturnem
a 18. 9. v 11:00 h s Jupiterem.
Dr. Jaroslav Chloupek
Souhvězdí Labutě
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Sport
AFK Letovice
Fotbalová sezóna je v plném proudu. Odstartovaly všechny soutěže a věřím, že se také celé
dohrají. Z prvních výsledků se těžko odhaduje,
jak si jednotlivé týmu povedou v dlouhodobésoutěži, ale doufám, že budeme na všech úrovních konkurenceschopní. U mládežnických týmů se jedná o posílení některých ročníků, u jiných je otázkou formy a aktuálního rozpoložení, jak utkání
zvládnou.
Mužstvo mužů se doplnilo o velmi zkušené hráče. Aktivně
hrajícím se stal Rostislav Král, který týmu dodá nejen zkušenost, ale i díky nekonečnému fyzickému fondu také mnoho naběhaných kilometrů ve prospěch týmu. Jménem největší posilou je Jan Havlíček, aktivní trenér FC Boskovice, bývalý profesionální a poloprofesionální hráč a ve fotbalovém prostředí velmi
známe jméno. Mám velkou radost, že i tímto dokazujeme ve
spolupráci s FC Boskovice, že kredit letovické kopané stoupá.
Věřím, že tento trend bude pokračovat i v budoucnu.
Pro fanoušky, ale i kolemjdoucí, připravujeme ve spolupráci
s ART realizace s.r.o. nový billboard a reklamu na letovický fotbal. Již brzy vše můžete očekávat napříč městem, ale i v areálu
AFK. Doufám, že se bude líbit.
Dále bych Vám rád představil novou sadu domácích dresů
AFK Letovice. Jedná se o černo-zlatou variantu a pevně věřím,
že se bude nejen líbit, ale bude se jednat i o vítěznou sadu dresů.
Nezbývá tedy, než vás opět pozvat na FOTBAL. Přijďte a těšíme se!

Petr Stria, předseda AFK Letovice

Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...
Městský klub důchodců
září 2021
1. 9. – středa – 14.00 hodin

Poutní mše svatá
Sobota 18. září v 18.00 hodin
kostel sv. Jiří v Kochově

Poprázdninové setkání v klubu
MKD Tyršova ulice

8. 9. – středa – 15.30 hodin

Tradiční grilování kuřat
Areál hasičské zbrojnice

15. 9. – středa – 10.00 až 16.00 hodin

Den otevřených dveří
ke 40. výročí založení MKD v Letovicích
MKD Tyršova ulice

Koncerty

duchovní hudby
Sobota 25. září v 16.00 hodin
kostel sv. Jiří v Kochově

22. 9. – středa – 14.00 hodin

Koncert prof. Miloše Schnierera
ke 40. výročí založení klubu Letovice
MKD Tyršova ulice

29. 9. – středa – zájezd Olešnice,
Hodonín u Kunštátu, návštěva romského muzea
Odjezd autobusem v 9.00 hodin z náměstí Letovice

OZNÁMENÍ
Nové sdružení zdravotně postižených
Letovice z.s.

Neděle 26. září v 16.00 hodin
kostel sv. Petra a Pavla v Deštné

oznamuje svým členům, že pořádá:

Zájezd do Prostějova, Kopřivnice
a Rožnova pod Radhoštěm
v úterý 14. září 2021
Přihlášky u paní Boženy Soukupové
od pondělí 16. srpna 2021 na telefonu 724 113 356.

Plavání v Lázních Boskovice
v úterý 21. září 2021
Přihlášky u předsedkyně.
Činnost našeho sdružení pokračuje podle schváleného
programu. Podle vašich možností a uvážení
se prosím zapojte do činnosti!
Další informace budou ve vývěsce, zpravodaji, na našich
internetových stránkách nebo telefonicky u předsedkyně.

Účinkují
Lydie Jurková – soprán
Milada Dvořáková – příčná flétna
Dagmar Lžičařová – varhany, klavír
Sbor: Růžena Vystavělová, Růžena Purketová,
Zuzana Konečná, Zdeňka Skalníková

Vstupné dobrovolné

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

Fan-club „BOP Křetínka“

Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů Letovice provede
ve dnech 23. a 24. září 2021 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

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
V případě nepříznivého počasí je minigolf uzavřen.
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Zdravotnictví

Inzerce

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

4. 9. MUDr. Paulíčková Jarmila

Černá Hora, Zdrav. středisko

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

725 415 615

5. 9. MUDr. Paulíčková Veronika

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

11. 9. MUDr. Pernicová Libuše

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

12. 9. MUDr. Beranová Alžběta

Blansko, Gellhornova 9

735 056 656

18. 9. MUDr. Mikulášková Miroslava

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

19. 9. MUDr. Roth Pavel

Ostrov, Zdrav. středisko

516 444 326

25. 9. MUDr. Řehořek Tomáš

Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453

26. 9. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
28. 9. MUDr. Semrádová Danuše

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

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.

Petr Švancara

Inzerce

svatební fotografie, fotoslužby
www.fotosvancara.cz

mobil: 776 261 869
Ceník inzerce v Letovickém zpravodaji
Černobílá inzerce

Barevná inzerce

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
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
30. 8. 2021 č. 9 /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. 10/ 2021 bude 12. 9. 2021. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Inzerce
REHAU staví v Moravské Třebové moderní lakovací linku
REHAU je rodinnou firmou specializující se na zpracování polymerů
v oblastech, jako je stavebnictví, zdravotnictví nebo automobilový
průmysl. V České republice, kde se věnuje převážně automobilovému průmyslu, zaměstnává REHAU přes 1 100 zaměstnanců. V Moravské Třebové REHAU sídlí již od roku 1995.
Stavba moderní lakovací linky započne již v tomto roce v areálu závodu REHAU v Moravské Třebové.
Co by Vás na tomto projektu mohlo zajímat?
• lakovna bude uvedena do provozu na jaře roku 2023
• abychom ochránili nejen naše zaměstnance, ale i životní prostředí, budou využívané technologie splňovat nejpřísnější ekologické
a bezpečnostní standardy
• přinese až několik desítek nových pracovních míst
• výstavba lakovny výrazně sníží uhlíkovou stopu a celý proces výroby se zkrátí z několika dní na několik hodin
• celá linka bude unikátním technologickým celkem
• vysoká míra automatizace a robotizace lakování nabídne skvělou
pracovní příležitost odborníkům z uvedených oblastí
Chcete se dozvědět víc o pracovních příležitostech?
Ozvat se nám můžete na:
REHAU Automotive, s. r. o.
Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
e-mail: petra.svarcova@rehau.com
tel.: 461 355 342

PentaCo
s.r.o.
Firma Pentaco spol. s r. o. v Boskovicích
hledá nového kolegu do týmu na pozici

obsluha pily
a olepovacího stroje
Naše požadavky
Manuální zručnost nejlépe se zkušeností
v truhlářské výrobě
Ochota učit se novým věcem
Odpovědnost za odvedenou práci
Schopnost pracovat v týmu
Pečlivost a smysl pro detail
-

Pro pozici nabízíme
Nástupní plat na první 3 měsíce = 25 000 Kč
Práci v mladém kolektivu
Dotované stravování
Pracovní doba od pondělí do pátku
Dobrá fyzická kondice podmínkou
-

Kontakt
Jan Lipták, telefon: 604 431 706
e-mail: liptak@pentaco.cz
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