červenec 2016

Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem
přejeme novomanželům, kteří v měsíci květnu uzavřeli sňatek:
Roman Cetkovský, Brno – Barbora Pernicová, Brno

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci květnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Květoslava Blažková

Alois Bednář

Jiřina Ondráčková

Květuše Ochranová

Milan Bárta

Ludmila Mazlová

Pavel Loukota

Vilemína Novotná

Marta Pelikánová

Slavomil Žila

Jana Pitnerová

Marie Jurková

Irma Jansová

František Písařík

Marta Šméralová

Anna Bušová

Blažena Prudká

Zdenka Peterková

Josef Jansa

Jiří Lebart

Helena Čejková

Jan Bednář

Vlastimil Viška

Marie Kalibánová

Marie Prudilová

Dobromila Zubíková

Jaroslava Bártová

Květoslava Tománková

Ema Hrubá

Milada Pavlíčková

Miroslava Vránová

Ludmila Kobelková

Zdeňka Korbelová

Pěvuška Šírová

Božena Tichá

Anastázie Palbuchtová

Ladislav Chloupek

Alois Tajovský

Zdeněk Kachlík

V měsíci květnu oslavila vzácné životní jubileum – 90 let – paní Marie Jurková, Kladoruby. K tomuto
krásnému jubileu jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal – starosta města, za OV Kladoruby paní
Jiřina Daňková a paní Marie Širůčková, za SPOZ – paní Jindřiška Volšanová.
Srdečně blahopřejeme.
Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Kabát Antonín, Meziříčko, ve věku 77 let
Prudká Dagmar, Družstevní, ve věku 83 let
Hnědý Vincenc, Masarykovo náměstí, ve věku 62 let
Střížová Bohuška, Na Vyhlídce, ve věku 77 let
Horníček Alois, Střední, ve věku 83 let
Hejl Antonín, Českobratrská, ve věku 81 let
Čest jejich památce!

Vzpomínka
Dne 12. 7. 2016 by se dožil 80 let pan Miloslav Novotný z Třebětína a 21. 7. 2016 vzpomeneme 20 let
od jeho úmrtí.

Vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami

OKÉNKO STAROSTY
V červnu jsme zahájili oslavy 80 let povýšení Letovic na město. Oslavy budou provázet i celé další období až do podzimu. Nebudu ale předcházet dobu, máme tu červenec, více či méně zasloužené prázdniny a samozřejmě pouť
s tradičním programem.
Dále bych chtěl všechny občany města, místních částí a celého širokého
okolí pozvat na veškerý program, který naše město ve spolupráci s MKS v rámci oslav pořádá. Komu se podaří po pouti uklidnit rozbouřené žaludky, může
pokračovat 16. 7. v areálu hasičské zbrojnice Letovickou benátskou nocí, která
přinese bohatý kulturní program. Milovníci letního kina budou uspokojeni 13. – 14. 7. 2016 na zámku.
MKS pro vás všechny připravilo další promenádní koncert Rocky Eagles Brno, tentokráte na náměstí.
Příznivci jiného žánru si přijdou na své koncem měsíce na Festivalu 3+1, který bude pořádat Elim Letovice o.p.s. Myslím, že celá řada kulturních a společenských akcí nám umožní se pobavit a zapomenout na všední problémy. Jistě máte plánované dovolené i mimo město, ale věřím, že si najdete prostor k návštěvě k některé z akcí. Určitě se na nějaké z nich potkáme.
Červenec nebude ale jen o zábavě. Zahajujeme 1. etapu rekonstrukce chodníků na ulici Pražská,
rekonstrukci ulic Na Kopečku a Halasova, započne rovněž rekonstrukce Mateřské školy v Třebětíně
a dokončují se přípravné práce 2. etapy opravy silnice kolem zámecké obory k zámku. Zahájíme také
rekonstrukci chodníku na levé straně k zámku na ul. Komenského. V červenci bude rovněž nově otevřena odpočinková zóna v parku. Zahálet tedy rozhodně nebudeme.
Od tohoto měsíce rovněž zavádíme novou službu občanům. Veškeré platby na pokladně a případné pokuty od městské policie bude možno zaplatit platební kartou.
V závěru přeji dětem radostné prázdniny a vám všem krásný, pohodový a hlavně odpočinkový červenec.
Vladimír Stejskal, starosta města

Výzva k podání návrhů na udělení čestného občanství města
V letošním roce slaví Letovice 80. výročí povýšení na město. U příležitosti tohoto významného výročí může zastupitelstvo udělit čestné občanství města.
Udělení čestného občanství města se řídí Pravidly pro udělení čestného občanství města Letovice,
která byla schválena na 9. zasedání zastupitelstva města dne 28. 4. 2016. Pravidla jsou zveřejněna na
www stránkách města www.letovice.net/mestsky-urad/vyhlasky-narizeni-a-sazebniky-mesta.
Návrh na udělení čestného občanství města mohou podávat členové zastupitelstva města, členové rady města, komise rady města, občané, instituce, společnosti, spolky a další subjekty. Aby mohlo
zastupitelstvo města v letošním roce čestné občanství města udělit, musí být návrh na udělení čestného občanství města předložen písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Letovice do
31. 8. 2016.
Tímto vás upozorňujeme na možnost podat návrh na udělení čestného občanství města. Pokud víte
o někom, kdo by si zasloužil udělit toto nejvyšší vyznamenání udělované městem, můžete podat do
výše uvedeného termínu návrh. Upozorňujeme, že je zapotřebí podat návrh, který bude obsahovat
všechny náležitosti uvedené v pravidlech. Předložené návrhy budou projednány na zastupitelstvu
města.
Děkujeme za vaše návrhy.
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 24. 5. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1. Žádost o zřízení autobusových zastávek Písečná
2. Příprava hudebního léta 2016
3. Kroniky místních částí za rok 2015
4. Kontrola úkolů
5. Vystoupení vedoucích odborů
6. Dispozice s majetkem města
7. Správa bytových a nebytových prostor
8. Program zasedání zastupitelstva města dne 30. 6. 2016
9. Průběžná zpráva o realizaci projektů a investičních akcí města
10. Vyhlášky města Letovice
11. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
12. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 14. 6. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Správa bytových a nebytových prostor
5. Plnění úkolů v místních částech města v I. pololetí roku 2016
6. Plán schůzí RM a ZM Letovice na II. pololetí roku 2016
7. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
8. Různé
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/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Pozvánka na projekt „Všechno o Evropě“ ve dnech 22. – 24. 9. 2016
Rádi bychom Vás pozvali na připravovanou akci Všechno o Evropě (program Evropa pro občany), která se uskuteční ve dnech 22. – 24. 9. 2016 v kulturním domě a na zámku Letovice, a na
kterou město Letovice obdrželo grant od Evropské komise ve výši 25.000 EUR. V rámci projektu
navštíví naše město přátelé ze Slovenska, Chorvatska, Polska, Maďarska a Německa, pro které
chystáme bohatý program. Součástí programu budou nejen různá diskusní vystoupení, přednášky
a debaty o aktuálních tématech Evropské unie, ale také kulturní vystoupení.
Projekt je zaměřen na posílení občanského vědomí o partnerství, odstranění jazykových, kulturních a sociálních bariér mezi národy. Jednotlivé aktivity programu jsou založeny na aktivním zapojení občanů, mezikulturním dialogu a jazykové rozmanitosti.
Dovolte, abychom Vás již v předstihu pozvali na zářijové setkání se zástupci našich partnerských
měst i na akce, které budou součástí tohoto víkendu.
Za město Letovice Vladimír Stejskal, starosta

Budova Občanské záložny Karlov
V letošním roce 2016 si Letovice připomínají jedno z nejvýznamnějších výročí své bohaté historie – 80 let od povýšení na město. Připomeňme si i další významná výročí, která jsou v naší historii spojená s koncovou číslovkou „šest“.
V roce 1896, tedy před 120 lety, byla pro veřejnost slavnostně otevřena nová budova Občanské záložny, zvaná Karlov. Představenstvo Občanské záložny
odkoupilo v roce 1893 na západní straně náměstí starý hostinec
„U Jelena“ postavený v roce 1710,
který dalo zbořit a na jeho místě
vystavělo, na tehdejší poměry nevídanou, vlastní záloženskou budovu nákladem 85.000 zlatých.
Byla to třetí největší stavba tohoto druhu na Moravě.
Občanská záložna byla založena jako nevýdělečný svépomocný
lidový peněžní ústav, který sloužil
k povznesení a rozkvětu hospodářství, živností a obchodu všem
občanům, a který za dobu svého
trvání velkoryse podporoval huObčanská záložna v roce 1903
manitní, kulturní a sociální instituce. Budova sloužila nejen pro potřeby záložny, ale byla v ní otevřena
reprezentační restaurace a současně se stala kulturním stánkem obce. Občanská záložna v ní zbudovala, a na tehdejší dobu moderně zařídila, rozsáhlé, uměleckými štukami vyzdobené společenské místnosti (místnosti byly vytápěny „švédskými kamny“, ke kterým vedly pod podlahou plechové kanálky
pro přívod vzduchu zvenčí, a teplota byla regulována ventilací, v budově bylo zavedeno acetylénové
osvětlení), do nichž se přestěhoval všechen místní kulturní život. Od jejího otevření využíval budovu
Čtenářský spolek Neruda a tělovýchovná jednota Sokol, která užívala sál v prvním poschodí jako tělocvičnu. Na Karlově našli divadelní ochotníci na svou dobu moderně vybavené jeviště a vzniklé kino
Sokol používalo sál od roku 1914 k promítání. Občanská záložna přispěla zásadním podílem k rozvoji
kulturní, vzdělávací a společenské činnosti, která byla na tehdejší dobu na velmi vysoké úrovni. V době
II. světové války sloužil Karlov k ubytování německých vojáků, po skončení války zde byla důstojnická
jídelna Rudé armády. V roce 1953 byla Občanská záložna zrušena a nahrazena Československou státní spořitelnou, o budovu Karlova se měla starat Domovní správa. V roce 1957 vedení města restauraci
na Karlově zrušilo a prostory pro nedostatek místa ve školství dostala družina mládeže, zvláštní škola
a školní jídelna. V roce 1967 se prostory znovu uvolnily a známá restaurace byla opět obnovena.
Po Sametové revoluci v roce 1989 přešla budova do vlastnictví města, které ji v roce 2006 prodalo
Pivovaru Černá Hora. Přesto, že Pivovar Černá Hora pronajal kinosál městu bezplatně, tehdejší Zastupitelstvo města Letovice provoz kina v roce 2011 zrušilo. Dnes je již historický a slavný Karlov, jedna
z nejhezčích budov v Letovicích, zavřen a postupně chátrá. Doufejme, že se majitelé budovy postarají
o její lepší budoucnost.
Text: Karel Synek, foto: upravil Petr Švancara

Upozornění
Městský úřad Letovice upozorňuje, že 30. června uplynula lhůta pro zaplacení poplatku za komunální odpad za rok 2016. V souvislosti s tím vyzývá občany, kteří mají nedoplatky na poplatku za
komunální odpad nebo poplatku ze psa, aby svoje nedoplatky neprodleně uhradili nebo se dostavili
na městský úřad, finanční odbor k řešení jejich úhrady. Nedoplatky lze uhradit v hotovosti v pokladně
městského úřadu nebo převodem na účet města Letovice č. 820631/0100. Variabilním symbolem při
bezhotovostní platbě poplatku za odpad je rodné číslo občana, za něhož je poplatek hrazen, pro vlastníky rekreačních objektů, bytů a rodinných domů, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je stanoven speciální variabilní symbol. Variabilní symbol pro platbu poplatku ze psa je číslo 315039xxxx, kde
xxxx je číslo psí známky. Bližší informace Vám podá Z. Zedníková, kancelář č. 37, 516 472 222, mu.zednikova@letovice.net.
Městský úřad Letovice děkuje všem občanům, kteří včas splnili svou poplatkovou povinnost.
Zdeňka Zedníková

Akce ke Dni bez tabáku 2016
„Přes Vrše do Meziříčka“ se v sobotu 28. května vydali ti, kteří chtěli podpořit Světový den bez tabáku akcí, kterou připravilo město Letovice a Komise projektu Zdravé město Letovice.
Za pěkného počasí se sešlo v 9.30 hodin před Městským úřadem v Letovicích 35 účastníků nejenom z Letovic a okolních obcí, ale dokonce až z Tišnova. Trasa výletu byla vedena přes Vrše do Meziříčka, místní části města. Výlet nabídl zajímavé panoramatické pohledy na Letovice a okolí, které
mohli účastníci porovnat s historickými fotografiemi pořízenými i před 100 lety. Každý účastník měl
jedinečnou možnost na výletišti v Meziříčku si vyzkoušet svoje umění v lukostřelbě luky a kušemi. Zasvěcený výklad podal pan Zdeněk Čížek, který je i vlastnoručně zhotovil. Všichni obdrželi malé občerstvení a drobné reflexní předměty pro zvýšení bezpečnosti chodců.
Bohuslav Kuda, předseda komise Projektu Zdravé město Letovice
Ivana Květenská, koordinátorka PZM a MA21

Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj

Vyjíždíte na dovolenou mimo domov? Aby vás po návratu nečekalo nepříjemné
překvapení v podobě vykradeného nebo poškozeného bytu doporučujeme učinit pár
rozumných opatření:
- Zbytečně neupozorňujte na skutečnost, že nebudete doma
- Požádejte někoho spolehlivého, aby vám dohlédl na domácnost a vybíral schránku
- Řádně zamkněte a ujistěte se, že jsou všechna okna zajištěná
- Nezatahujte závěsy a žaluzie
- Zkontrolujte elektřinu, vodu, plyn
- Z balkonu ukliďte všechny věci
- Nenechávejte věci v okolí domu, které by mohly posloužit zlodějům (nářadí, žebříky…)
- Používejte kvalitní zabezpečení
- Cenné předměty uschovejte, připravte si jejich soupis, případně foto
- Doporučujeme instalaci elektronického zařízení (časové spínače, detektory pohybu…)
Příjemné prožití dovolené a prázdnin přejí

TJ SOKOL LETOVICE,
oddíl odbíjené
pořádá

Family Cup
rodinné klání 2/3 členných družstev
v dvojboji – pétanque + kubb

v sobotu 16. 7. 2016 od 9.00 hodin
(prezence do 8.50 hodin)
vedle sportovní haly v Letovicích
Družstvo (2 nebo 3 hráči) = 1 – 2 rodiče
+ 1 – 2 děti (10 – 15 let)
1. – 3. místo: poháry a věcné ceny,
každý hráč obdrží drobnost na památku,
zápisné 100,– / družstvo.
Herní systém dle počtu družstev.
Obě jednoduché hry se zvládnete naučit
na místě, trénink od 8.00 hodin.
Celodenní občerstvení zajištěno.

Info: I. Vinkler, tel.: 606 605 711

Strážníci MP Letovice

MKS LETOVICE
KULTURNÍ DŮM

Letní kino

Kinematograf bratří Čadíků

Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mobil: 774 497 437
e-mail: info@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz
tel. vstupenky: 516 476 785, 739 396 535
ekonomka: 516 476 786

26. – 29. 7. 2016 od 21.00 hodin
26. 7. – Sedmero krkavců
27. 7. – Život je život
28. 7. – Gangster Ka
29. 7. – Gangster Ka: Afričan
Zámek Letovice – nádvoří u jízdárny
Vstupné: dobrovolné

Zajišťuje předprodej vstupenek
na pořádané kulturní pořady

Připravujeme:

Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů
jsou určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele
průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů
a držitelů ZTP a ZTP/P na základě předložení průkazu). Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 7 dní před konáním akce.

V červenci jsme pro Vás připravili:

Promenádní koncert

Rockfór
Neděle 14. srpna 2016 od 16.00 hodin
Masarykovo náměstí
Vstup volný
•
Rozloučení s prázdninami

Promenádní koncert

Ahoj, léto!

S.E.N. Petrovice

Sobota 27. srpna 2016 od 13.00 hodin
Areál hasičské zbrojnice
Vstupné: 100,– Kč / děti do 15 let zdarma

pohodové písničky pro radost
Neděle 10. července 2016 od 16.00 hodin
Masarykovo náměstí
Vstup volný
•
Letní kino

Biograf láska
13. – 14. 7. 2016 od 21.00 hodin
13. 7. – Padesátka
Vstupné: 50,– Kč
14. 7. – Jak básníci čekají na zázrak
Vstupné: 80,– Kč
Zámek Letovice – nádvoří u jízdárny
•

Letovická benátská noc
Sobota 16. července 2016 od 14.00 hodin
Areál hasičské zbrojnice
Vstupné: 100,– Kč / děti do 15 let zdarma
•
Promenádní koncert

Rocky Eagles Brno
Neděle 24. července 2016 od 16.00 hodin
Masarykovo náměstí
Vstup volný

KNIHOVNA

Turistické informační centrum

Oddělení pro dospělé

MKS Letovice
Tyršova 2, 679 61 Letovice

Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovna@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna
Výpůjční doba: Pondělí 9.00 –12.00, 13.00 –16.00
Úterý 12.00 –16.00, Pátek 9.00 –12.00, 13.00 –18.00

•

CESTUJEME ČESKEM
Výstavka knih
•

„HLAVOU I RUKAMA“
Prezentace studentů
Masarykovy střední školy Letovice.
Výstava je přístupná po celý červenec a srpen
v prostorách čítárny knihovny.
•

ČERNOBÍLÉ VZPOMÍNÁNÍ
Výstava fotografií Petra Švancary v prostorách
chodby knihovny je k vidění po celé prázdniny
v otevírací době
Turistického informačního centra.

Dětské oddělení
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna
Otevírací a výpůjční doba: Po – Pá: 12.30 – 16.30

•

OTEVÍRACÍ DOBA
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH:
Úterý, čtvrtek: 8.00 – 12.00 hodin
•

Prázdninová nabídka:
V otevírací době dětského oddělení si můžete
přijít zahrát tyto hry: Activity, Bang!,
Bílé historky, Carcassonne,
Černé historky – klasické a středověké,
Česko – otázky a odpovědi, Sabotér, Scrabble,
Tangram, Tučňáci na ledu a další.

Otevírací doba
1. června – 15. září:
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin
Sobota – Neděle:
9.00 – 13.00 hodin
tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.cz
TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný internet,
kopírování (max. formát A3), černobílý a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických map a cyklomap, turistických známek, turistických vizitek,
turistických magnetek, prodej publikací o Letovicích a mikroregionu Letovicko, prodej Letovického zpravodaje, informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí, tipy na
výlet, informace o dopravě, stravovacích a ubytovacích možnostech v regionu, přehledy kulturních a sportovních akcí, rezervace a předprodej vstupenek na vybrané akce, průvodcovské
služby. Informace a propagační materiály jsou
poskytovány zdarma.

Když dne ubývá, horka přibývá.
Červenec a srpen jsou
nejteplejšími měsíci v roce.
Na mokrý červenec
následuje bouře a krupobití.
Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
Jaký červenec, takový leden.
Co červenec končí, srpen začíná.

Výzva veřejnosti o zápůjčce
obrazů pro výstavu
Letovice v obrazech

GALERIE DOMINO

V podzimním období letošního roku
bychom rádi v horním sále kulturního domu
uspořádali výstavu obrazů výtvarníků
z Letovic a blízkého okolí
– Letovice v obrazech.
Chtěli bychom vystavit obrazy například
pana Daňka, Párala, Novohradského,
Chloupka, Illy a jiných výtvarníků.

OBRAZŮ, KERAMIKY
A UPOMÍNKOVÝCH
PŘEDMĚTŮ

Obracím se proto znovu na Vás, širokou
veřejnost, o spolupráci. Prosím o informaci
o možné zápůjčce obrazů pro tuto výstavu.
Termín zápůjčky obrazů – konec září,
výstava bude zahájena 21. 10. 2016,
potrvá do 16. 11. 2016.
Jana Trubáková

Vás srdečně zve
na prodejní výstavu

(obrazy žijících i nežijících autorů
za výhodné ceny), která bude přístupná

od pondělí 18. července
do neděle 14. srpna 2016
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin,
So 9.00 – 11.00 hodin,
Ne 14.00 – 17.00 hodin
Galerie DOMINO, Havírna 55
(u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice
www.galeriedomino.cz

… s panem Ing. Josefem Tajovským
Pro rozhovor do červencového čísla Letovického zpravodaje jsem „zabrousila“ do svébytného světa strojírenské
výroby skoro v samém centru Letovic, do LETOVICKÝCH
STROJÍREN, s.r.o. A čekalo mne zde nejedno překvapení
i rozvzpomínání.
Dovolte, abych Vám, čtenářům Letovického zpravodaje, představila jednatele Letovických strojíren, s. r. o., pana
Ing. Josefa Tajovského. A také strojírenský podnik, který
k Letovicím neodmyslitelně patří a ve kterém pan Tajovský téměř třicet let pracuje.
Před samotným rozhovorem jsme se spolu prošli celou
firmou. Žasla jsem jak nad rozlohou tohoto komplexu, tak
nad množstvím různorodých pracovišť, která jsou pro výrobu komponentů a celých zemědělských strojů potřebná.
Jakoby mávnutím kouzelného proutku jsem se opět vrátila
zpět do svých středoškolských studií na strojnické průmyslovce. V halách na mne dýchla „specifická vůně“ maziva, olejů, chladicích kapalin strojů; „koncert“ zvuků lisů, frézek, soustruhů, laserových strojů a jiných. Továrna je svět ve světě.
Raději než o sobě však pan Tajovský hovoří o strojírnách.
Vážený pane Tajovský, můžete čtenářům na začátku našeho rozhovoru přiblížit v kostce historii
závodu Letovických strojíren?
„Počátky strojírenské výroby v Letovicích sahají již do roku 1882, kdy zde začala firma Synek vyrábět
stroje zemědělské mechanizace. V roce 1948 se z této firmy stal státní podnik, který od roku 1959 patřil do skupiny podniků Agrostroj Prostějov, n. p. Podniku se dařilo a rozrůstal se. Od roku 1969 výroba
zemědělských strojů pokračovala pod názvem LETOSTROJ Letovice. V roce 1994 patřil závod k ČKD
Blansko a. s., divize LETOSTROJ. Po vyhlášení konkurzu na ČKD Blansko byl výrobní areál odkoupen
a od 22. 4. 1998 vznikla nová společnost Letovické strojírny, s. r. o., která je i doposud výhradně českou společností se sídlem v Praze.“
Co se v Letovických strojírnách vyrábí?
„Naše firma patří mezi významné výrobce a dodavatele v segmentu výroby a dodávek dílů, svařovaných sestav a montovaných skupin pro výrobce zemědělské, dopravní a manipulační techniky. Spolupráce například s německou firmou CLAAS je od roku 1985; patří mezi naše největší odběratele. Letovické strojírny dodávají požadované díly do jejich pěti filiálek. Záběr máme široký, naše díly se nalézají například i v autobusech značky Mercedes a Setra.“
Jaké výrobní technologie jsou ve vaší firmě zastoupeny?
„Jsou to dělení (různé typy pil, nůžek, pálicí stroj), lisování, tváření (zakružovačky, ohýbačky trubek, ohraňovací lisy), vypalování dílců technologií LASER, svařování, obrábění (klasické soustruhy,
frézky, brusky aj., především v provedení NC a CNC).
Pro předpovrchovou a povrchovou úpravu dílů využíváme technologie automobilového průmyslu
jako je dokonalé očištění dílů tryskáním ocelovými broky, zinkofosfátování, kataforéza a prášková lakovací linka. Je zde možné nabarvit výrobek o maximálním rozměru 4000 x 2000 x 1960 mm a hmotnosti do 500 kg.
V naší společnosti využíváme dva informační systémy. A to K2 a PLANTUNE (řídí pořadí prací na
jednotlivých pracovištích).“

Vím, že vaše firma je největším zaměstnavatelem v Letovicích a blízkém okolí. Kolik pracovníků
zaměstnáváte?
„Průměrně máme 300 kmenových zaměstnanců, 40 – 60 agenturních (tzv. sezónních) pracovníků.
Stále hledáme technicky vzdělané lidi do výrobních procesů, technických oddělení i řídících funkcí ve
výrobě, šikovné lidi s chutí pracovat. Jsme regionálním zaměstnavatelem, roční obrat naší firmy je
kolem 400 mil. Kč.“
Co je pro vás prioritou, co je prioritou vaší práce?
„Je to především spokojenost našich zákazníků, spokojenost vlastních zaměstnanců i majitelů společnosti. Velmi oceňuji vztah ke společnosti, odbornost, pracovitost. Protože nyní intenzivně hledáme
zaměstnance, navštěvuji školy s nabídkou pracovního uplatnění u nás po absolvování učebních oborů. Rád bych apeloval na rodiče – dejte své děti na technické obory. V současné době strojírenství prochází renesancí. V okolí Letovic je mnoho možností, kam dát své děti studovat – například v Boskovicích, Blansku, Jedovnicích, Svitavách, Brně.“
Jaké máte, pane Tajovský, nejbližší plány a vize do budoucna?
„V tomto roce bude v areálu strojíren postavena skladovací hala. Při této příležitosti bych rád poděkoval vedení města Letovice za spolupráci při přípravě tohoto projektu.
V blízké budoucnosti bychom rádi rozšířili výrobní provoz o novou montážní halu a tím rozšířili kapacitu závodu. Letovické strojírny nemají svůj vlastní výrobek, který bychom také i prodávali. Je to
vize, jak se dál rozvíjet. Doposud vyrábíme komponenty, ale i celé stroje pro jiné výrobce zemědělské
techniky.“
Odkud, pane Tajovský, pocházíte? Můžete nám sdělit i něco ze svého soukromí?
„Moje rodina pochází ze Stvolové. Zde také s rodinou žiji. Konkrétně v části Skřib. Stvolová je první
jihomoravskou vesničkou na severu našeho kraje.
Vystudoval jsem Vysoké učení technické v Brně, obor strojírenství. Po absolvování vysoké školy
jsem pracoval v předchozích firmách (Agrostroj, LETOSTROJ) na pracovních pozicích od řadového
technika, vedoucího kvality výroby, ale také v obchodním oddělení. První kontakt byl již v roce 1979,
kdy jsem byl na čtrnáctidenní praxi študáků z SPŠS Jedovnice. Prošel jsem všemi stupni řízení i činností.
V Letovických strojírnách pracuji od začátku firmy, od roku 1998.“
Jste člověkem technicky založeným s pragmatickým přístupem k životu. Co vám dodává energii,
co vám působí potěšení, jaké máte záliby ve volném čase (pokud nějaký je)?
„Času není moc! Mezi ona potěšení patří pravidelná setkání se spolužáky z vysoké školy, jsou to
příjemné okamžiky.
Ve volném čase se věnuji opravám a renovacím veteránů zemědělských strojů. Především těch,
které pocházejí z Agrostroje Prostějov. Kondici si udržuji fyzickou prací kolem rodinného domu. Zde
nacházím a přímo čerpám vnitřní sílu a energii a to přirozenou cestou, neuznávám fitness, posilovny.
Snažím se na všechno hledět pozitivně.“
Pomyslnou tečkou za setkáním s panem Ing. Josefem Tajovským je životní motto, filozofie:
„Snažím se řešit současnost a budoucnost, s minulostí už nic neuděláš, můžeš se ale poučit.“
A to je, vážení čtenáři, také i konec našeho rozhovoru s červencovou osobností Letovického zpravodaje.
Ráda bych vyjádřila poděkování panu Ing. Tajovskému za jeho čas, který mi věnoval. Přeji pevné
zdraví a štěstí jemu osobně; Letovickým strojírnám, jako součásti města Letovice, pak mnoho úspěchů, kvalitní zaměstnance a uskutečnění všech plánů a vizí tohoto již tradičního podniku v našem
regionu.
Jana Trubáková, foto – archiv LS, spolupráce – paní Bc. Libuše Brablecová

Zájezd do Polska
Ve dnech 10. – 15. května 2016 jsme se vydali na zájezd
do
krásného polského města Chelmna, abychom se seznáLETOVICE
mili s polskými studenty a krásami severního Polska. Zájezdu se zúčastnili vybraní žáci z osmých a devátých tříd, paní
učitelka Eliška Hanušová a pan učitel Antonín Lamař.
Úterý 10. 5.
V tento den ráno už na nás čekal autobus v Letovicích na
zastávce, aby nás odvezl asi 600 km za české hranice do města Chelmna. Cesta byla dlouhá, trvala dvanáct hodin a po českých a polských silnicích nebyla až tak pohodlná. My jsme si
ji však dokázali zpříjemnit povídáním, hraním různých her
a těšením se na následující týden strávený s novými kamarády z Polska. Asi dvě poslední hodiny cesty jsme sledovali každou malou ceduli a vyhlíželi naše dlouho očekávané město
Chelmno. Byli jsme velice šťastní, když jsme v dálce uviděli
oranžové cihlové věžičky, které jsou pro Chelmno a spoustu
dalších měst v této části Polska typické. Konce jsme se tedy
dočkali. Hned po příjezdu na nás v hotelu čekala večeře, potom jsme si vybalili své věci. Ten večer nás
přišel navštívit pan učitel našich polských přátel a seznámil nás s programem následujícího týdne. Po
večeři jsme ještě prozkoumali okolí našeho hotelu, a protože nás cesta unavila, šli jsme brzy spát.
Středa 11. 5.
Ráno už hned po snídani nás před hotelem čekali naši polští studenti a studentky. Do seznamování
se nám sice moc nechtělo, ale jakmile jsme si mezi sebou řekli pár slov, hned z nás nervozita opadla.
Tento den dopoledne přišlo ještě spoustu dalších polských dětí, protože se zrovna konal sportovní
den. Sportům jsme se taky celé dopoledne věnovali, rozdělili jsme se do týmů a hráli jsme třeba fotbal, badminton, volejbal, ale také baseball. Po obědě nás čekal výlet do Toruně, což je větší město asi
40 km od Chelmna. V Toruni jsme navštívili planetárium, kde jsme zhlédli zajímavý dokument o toruňském rodákovi a významném astronomovi Mikuláši Koperníkovi. Dokument pojednával nejen o jeho
životě, ale i o jeho zkoumání tehdy známého vesmíru. Po návštěvě planetária jsme se šli seznámit
s některými tamějšími památkami, s historickým centrem města a s pobřežím řeky, která Toruní protéká, Wislou. Po prohlídce jsme měli volný čas na případné nakupování nebo jen odpočívání v krásném
historickém prostředí tohoto města. Tento den nám přinesl spoustu hezkých zážitků a prvních dojmů
o našich nových kamarádech z Polska.
Čtvrtek 12. 5.
Druhý den ráno jsme jeli do jejich školy, kde jsme se znovu potkali s našimi polskými kamarády.
Nejprve jsme se rozdělili do pěti skupinek a měli jsme za úkol vypracovat vhodný jídelníček pro dívku
či chlapce nebo sportovce asi tak v našem věku, někteří v polštině jiní v češtině. Nakonec každá skupinka představila svůj jídelníček ostatním. Potom nám Poláci předvedli, jak někomu dát první pomoc.
Přesunuli jsme se do auly, kde nás paní ředitelka přivítala a popřála nám příjemný pobyt, viděli jsme
prezentaci o škole, pěvecké vystoupení a krásné divadelní představení s názvem Panenka z porcelánu.
Na hodině angličtiny jsme se dívali na krátký dokument o USA a podle něj jsme měli doplňovat pracovní list a hráli jsme hru, ve které nám paní učitelka pokládala otázky o USA. Následně jsme v počítačové učebně soutěžili s ovládáním autíček a někteří si s nimi zahráli i fotbal. Poté jsme šli do sportovní
haly, kde jsme viděli pár tanečních představení a nakonec jsme si s Poláky zatancovali Zumbu. Odpoledne jsme šli na prohlídku samotného města Chelmna, viděli jsme a dozvěděli jsme se něco o klášteru, několika z jejich kostelů a o spoustě dalších památných míst. K večeru jsme se i s Poláky přesunuli
zpátky na hotel a po večeři jsme náročný den zakončili diskotékou.

Pátek 13. 5.
V pátek jsme jeli na výlet do Gdaňska. Vstávali jsme brzy ráno, protože cesta tam trvala dvě hodiny.
Nejdříve jsme jeli do Gdyně, což je jedno z nejmladších měst v Polsku. Prošli jsme se po přístavu a projeli se i lodí. Potom jsme jeli do krásného města Sopoty, kde jsme se naobědvali a sešli jsme slavnou
ulicí Bohaterow Monte Cassino, kde jsme viděli Křivý dům, až k Molu. Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek. Prošli jsme se po molu a po písečné pláži a někteří z nás si i namočili nohy v Baltském moři.
A poté jsme se konečně dostali do samotného Gdaňska, nejdříve jsme měli rozchod v obchodním
centru. Potom nám ukázali staré město, hlavně tedy náměstí Dlugi Targ, které opravdu stálo za vidění.
A po tomto dlouhém dni jsme se všichni velmi unaveni vrátili zpátky do Chelmna.
Sobota 16. 5.
Ráno po snídani jsme vyrazili do Chelmna, kde na nás už čekali polští kamarádi. Tam jsme měli hodinový rozchod a poté si pro nás dvě polské studentky připravily soutěž, která spočívala v tom, že jsme
dostali fotografie a mapu. Na fotografiích byly části budov a my jsme museli poznat, co to je za budovu,
najít ji a vyfotit se u ní. Soutěž trvala asi hodinu a po ní jsme šli na místní akci. Kolem oběda jsme se vrátili na hotel. Po obědě jsme měli volno, takže jsme si mohli sbalit zavazadla, nebo strávit čas s polskými
kamarády. Večer nebyla večeře v jídelně, ale kluci rozdělali oheň, holky donesly špekáčky, a kdo chtěl,
mohl si opéct párek. V deset hodin jsme se od ohně přesunuli na diskotéku, která trvala až do půlnoci.
Neděle 17. 5.
Poslední den… Po snídani jsme se museli rozloučit s našimi polskými kamarády a čekala nás dvanáctihodinová cesta zpátky domů. Z předešlé noci jsme byli unavení, ale v autobuse jsme se mohli
trochu dospat. Díky tomu nám cesta uběhla rychleji. Všichni jsme v pořádku dojeli domů.
Text: Jolana Procházková, Kristýna Hrušková a Simona Různarová, foto: Kryštof Pospíšil

Ohlédnutí za měsícem květnem ve školních družinách ZŠ Letovice
Měsíc květen byl ve školních družinách protkán
nejrůznějšími akcemi. Nejprve děti kouzlily s kouzelníkem a naučily se pár kouzelnických triků. Poté
i ony samy se nám ukázaly na přehlídce Talentů,
kde nejen tančily, ale i zpívaly, hrály na hudební nástroje, recitovaly, kreslily a vyprávěly vtipy. Přehlídka měla velký úspěch.
Aby toho nebylo málo, tak k nám zavítaly děti ze
ZuŠ Letovice, které pod vedením Mgr. Kalhousové
ve školních družinách ukázaly, jak svět hudby může
být velmi zábavný .
Velké pozdvižení však bylo, když se u naší školy
objevili medvědi. Byli to medvědi brtníci, kteří za
dětmi přijeli na návštěvu. Ukázali se, jací jsou pašáci a jejich chovatelé o nich dětem řekli spousty
zajímavostí.
Podle ohlasů dětí se všechny akce velmi vydařily
a čekají na nové.
Spokojeni a plni zážitků se těšíme na další zajímavé akce.
Lucie Fagulcová, vedoucí ŠD

Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

Výlet do Prahy
Ve čtvrtek 28. 5. 2016 uspořádal Domov mládeže při Masarykově střední škole v Letovicích
poznávací výlet do Prahy. Sešli jsme se brzy ráno na vlakovém nádraží, prostě taková správná parta
z intru, a odjeli směr Praha.
První naše kroky v Praze vedly na Václavské náměstí, kde proběhlo povinné foto u „koně“, poté
jsme jeli metrem k Hradu. Prošli jsme si Valdštejnskou zahradu a po Starých zámeckých schodech vyšli k Pražskému hradu, kde jsme si prohlédli nádvoří a Katedrálu sv. Víta. Nerudovou ulicí jsme došli ke
kostelu sv. Mikuláše, kde jsme obdivovali bohatý interiér a Škrétovy obrazy na zdech. Další naše kroky vedly přes Karlův most, k jednomu z cílů naší cesty – Středisku prevence a léčby drogových závislostí
Drop-In, kde jsme měli domluvenou přednášku. Viděli jsme i klienty tohoto zařízení, kteří si sem chodí
na čaj, polévku, vyměňovat použité jehly za nové. Přednáška nám ukázala pohled na drogově závislé
za strany těch, co jim každý den pomáhají. Návštěva tohoto centra byla pro nás všechny jistě nevšední
zážitek, vyvolávající silné emoce.
Naprosto opačné emoce vyvolala návštěva Zrcadlového labyrintu a Kaleidoskopického kina. Tam
bylo veselo. Posledním naším cílem byla exkurze na Letišti Václava Havla. Něco o historii, současnosti
i vizi do budoucna nám vyprávěl sympatický průvodce. Museli jsme projít stejnou kontrolou, jako cestující při odletu. První část prohlídky jsme absolvovali autobusem po ploše letiště, součástí byla ukázka odbavení letadel a pozorování startů a příletů u dráhy. Dále jsme si prohlédli interiéry Terminálu 1
a 2, VIP salonky, všude byla přísná bezpečnostní opatření. Po návštěvě letiště jsme se pomalu loučili
s Prahou. Výlet byl sice únavný, ale vydařený. Všichni jsme byli nadšeni, každý něčím jiným, ale shodli
jsme se na tom, že to určitě nebyl náš poslední výlet do Prahy, že se tam zkrátka jednou musíme ještě
vrátit. Vždyť jsme toho tolik ještě neviděli!!
Jitka Greifová

Základní umělecká škola Letovice
2. července 2016 v 18.00 hodin – společný koncert
Velkého dechového orchestru ZUŠ Letovice
a orchestru Hommusikkforening
z norského hlavního města Oslo
Kulturní dům

ELIM Letovice, o.p.s.
Volnočasový klub Plán B
Klub je otevřený všem od
7 do 20 let, kdo chtějí trávit svůj volný čas v příjemném a přátelském prostředí. Scházíme se
v klubovně budovy Církve bratrské (Okružní
13). Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje
a soutěže. Mezi nejčastější aktivity patří pingpong, skákací hrad, fotbálek, šipky, kulečník,
hry na počítači, NERF bitvy, různé stolní hry
a další. V případě hezkého počasí býváme na
hřišti u ZŠ.
A kdy je klub otevřen?
Úterý
14.30 – 18.30 hodin
Čtvrtek 14.30 – 18.30 hodin
Po skončení klubu nabízíme všem přespolním odvoz domů (po domluvě).
Více info a aktuální program najdete na webových stránkách www.klubac.cz.
Další informace o našich aktivitách
naleznete na webových stránkách
www.elim-letovice.cz.

DOMEČEK
www.materske-centrumdomecek.webnode.cz

Centrum pro rodiče prarodiče a děti
Tyršova 2, Letovice
domecekletovice@seznam.cz
Kontakt a bližší info
773 642 678, 721 071 587

ÚTERÝ, ČTVRTEK: 9.00 – 11.00 hodin HERNA
PÁTEK: 16.00 – 17.30 hodin ŠNEČCI – nejmladší družinka skautů – děti ve věku 0 – 5 let s rodiči

Kachle nejen keramická
Odedávna k Letovicím patřily a určitě ještě dlouhá léta patřit budou keramické kachle. Bílé, hnědé, béžové, zdobené více či méně – vyráběné zpravidla podle přání zákazníka.
Od soboty 11. června 2016 se do povědomí většiny obyvatel, a to nejen Letovic, dostanou ještě kachle,
které byly připraveny ke konzumaci. V rámci oslav povýšení Letovic na město MKS Letovice vypsalo soutěž
„O nejlepší sladkou či slanou letovickou kachli“.
Organizátoři netrpělivě očekávali, jak vše dopadne. Zaujme nabídka, nebo pozvaná porota nebude mít co
hodnotit? Kuchařky, cukrářky, ale také kuchaři a cukráři, včetně amatérů nejen z Letovic, ale také z blízkého
okolí se nenechali zahanbit a v jízdárně zámku představili svoje výrobky. Sešlo se dvacet jedna krásných kachlí
sladkých a tři kachle slané. A bylo na porotě, aby vše ohodnotila nejen vizuálně, ale také chuťově. Věřte, nebyl
to vůbec snadný úkol. Vždyť některé cukrářské kachle vypadaly tak, že by se rovnou mohly použít ke stavbě
kachlových kamen. Jiné zase byly originální provedením, další např. zvláštní chutí. A teď, jak se říká, babo raď!
Sedmičlenná porota se svým předsedou, starostou města Letovice Vladimírem Stejskalem, prohlížela, degustovala, v závěru se i „dohadovala“ a rozhodla. Určitě ne ke spokojenosti všech; ale je všeobecně známo, že
to nelze.
Velké poděkování a pochvalu si zaslouží všichni, kteří se do soutěže přihlásili a svůj výrobek v zámecké
jízdárně předložili k posouzení.
Porota ze tří slaných kachlí jako nej… vybrala aspikovou kachli pana Jaroslava Marečka (prezentace „A“).
Ze sladkých výrobků byly vybrány a nejlépe ohodnoceny následující:
1) Kachle perníková bez lepku (prezentace pod č. 5, výrobce František Širůček),
2) Větrníková (č. 21, výrobce cukrárna DELIKAS),
3) Hnědý marcipán (č. 11, výrobce Iva Vykydalová),
4) Kachle s nápisem (č. 1, výrobce Miroslava Coufalová),
5) Kachle bílá s fialovým zdobením (č. 12, výrobce Hana Zatloukalová).
Porota ve shodě ocenila „Cenou poroty“ za nápad a vtip kachli sladko-slanou, která byla prezentována
pod číslem 10 a vyrobila ji restaurace-hotel DERMOT v Letovicích.
Věřme, že nezůstane jen u I. ročníku „Letovické kachle“, ale že se z této pěkné akce stane akce tradiční.
Za porotu ve složení Vladimír Stejskal (Letovice), Jiří Bednář (Obora), Michal Šafařík (Letovice),
Jana Němcová (Brno), Nikola Šindelářová (Brno), Miroslava Cichrová (Vranová)
napsala Eva Sáňková (Doubravice nad Svitavou), foto: Petr Švancara

1. místo František Širůček (sladká kachle)
se starostou města

Vítěz slané kachle Jaroslav Mareček
s porotkyní Nikolou Šindelářovou

Z e-mailové schránky taneční skupiny VO CO GOU
22. května se v Letovicích konala 10. nesoutěžní přehlídka mažoretek.
Nahlédněte do e-mailové schránky taneční skupiny VO CO GOU.

From: TJ Sokol Velatice, oddíl Velásky
To: Taneční skupina VO CO GOU
Sent: June 12, 2016
Subject: Poděkování
Dobrý den,
omlouvám se za pozdní reakci na vaši úžasnou přehlídku. Posílám několik poznatků, poděkování, zážitků:
1. Na prvním místě děkuji za krásné, vlídné přijetí, za každičký projev účasti, za vytvoření přátelské atmosféry, za
pocit domácího prostředí, za jednoznačné a jasné pokyny, za skvělou přípravu…
2. Máte skvělé moderátory. Líbilo se mi, že byli dva, každou skupinu pěkně představili, nezasahovali do vystoupení, měli dostatek času a prostoru, vypadali, jako opravdoví profesionálové (z divadla, nebo rozhlasu?). Zvukař na
kterého je spolehnutí.
3. Město i hřiště zaplavily davy diváků. Až na jednu výjimku přijeli i všichni rodiče našich děvčat, což se ještě nestalo ani když jsme měli vystoupení u nás doma. Přijeli se prostě podívat na ty ostatní. Bylo vidět, že obdobné to
bylo i u ostatních skupin.
4. Velkým překvapením pro mě byl skautík nesoucí název naší skupiny dokonce s erbem naší malé nevýznamné
vesnice. Výborný nápad, důstojné provedení!
5. Máte skvělé zázemí. Budova školy je ideálním místem pro převlékání, hřiště s tribunou zaručuje výhled téměř
z každého místa.
6. Přesto, že jsme přijeli s pompony, necítili jsme se méněcenní, s hůlkami to zatím tak dobře neumíme, ale co není… ;-)
7. Díky za ocenění, pro nás trenérky je to vzpruha. Děvčata koukala na dort a došlo jim, že právě byla za svůj výkon
oceněna. Po příjezdu domů jsme strávili další hodinu v tělocvičně a klubovně sdílením zážitků s upatlanou pusou
i rukama (zrovna ten víkend nám prasklo vodovodní potrubí a netekla voda). Tak dobrý dort jsme ještě neměly.
8. Společnou skladbu jsme si představovali trošku jinak. Jedinou zkušenost máme z přehlídky v Hodoníně, kde jedna předcvičovala a ostatní po ní opakovali. Naše holky měly stejnou představu. Po úvodním zmatku a zděšení se
snažily napočítat svoji sestavu, ale ztrácely se. Vyzkoušely si, jak vůbec není jednoduché tancovat na počítání a ještě k tomu na jinou hudbu. My trenérky jsme se chtěly zahrabat ½ m pod zem, ale pak jsme si řekly, že s tak obrovskýma krtincama byste asi měli problém, a problémy vám opravdu dělat nebudeme. Nicméně až jsme se vzpamatovaly z původního překvapení a rozhlédly se kolem, nic krásnějšího jsme neviděly. Ti, kteří byli připraveni lépe,
opravdu předvedli to nejlepší, co umí.
9. Celý den jsme si náramně užili. Holky sledovaly každé vystoupení, fandily, tleskaly, neměly ani čas si odběhnout
na záchod. Sluníčko a teplé počasí pro nás, a věřím, že i pro vás, byl opravdový bonus.
Ještě jednou VELKÉ DÍKY, že jsme mohli být součástí této krásné a podařené přehlídky. Klobouk dolů před vaším pořadatelským uměním. Asi jsem něco přehlédla, zapomněla, co by stálo za povšimnutí, odpusťte, prostě jste
byli skvělí.
Omlouvám se, že mi to tak dlouho trvalo a že jsem vychrlila všechno to, co nosím v hlavě už od poslední skladby.
Za TJ Sokol Velatice, oddíl Velásky, Zita Strejčková, foto: Radek Hanskut

Hradišťan
Už pouhé vyslovení tohoto názvu vyvolá chvění. Slibuje totiž něco krásného, milého, laskavého,
co pohladí na duši. Letos k nám Hradišťan zavítal
v rámci Hudebních slavností, do kterých je zapojena i místní Základní umělecká škola. Los padl na
dětský pěvecký sbor CARMINA. Tuto výzvu jsme
přijali s radostí i obavami, jak obstojíme při společném vystoupení na koncertě s tak skvělými
muzikanty. A tak jsme pilně se žáky nacvičovali
a repertoár si ozpívali na Jarním koncertě zde v Letovicích a posléze i na přehlídce „Zpívám, zpíváš,
zpíváme“ v Bystřici nad Pernštejnem. Jenže, zpívat sami některou z jejich písní, nebo na podiu s panem Pavlicou a paní Holubovou, je rozdíl. Tak jsme
s napětím očekávali den „D“. Společnou zkoušku zvládly naše zpěvačky v rekordním čase. A jak se vydařilo společné vystoupení Carminy a Hradišťanu? To, doufáme, potvrdili laskaví posluchači bouřlivým potleskem. 26. květen 2016 bude mít trvalé místo v naší sborové kronice a zůstane pro nás zážitkem, na který se nezapomíná.
Marie Nečasová

Setkání s Diakonií
Pro tento rok jsme se rozhodli pojmout Den
otevřených dveří Diakonie jinak. Šli jsme přímo
mezi lidi na náměstí v Letovicích. Chtěli jsme
oslovit vedle našich tradičních podporovatelů
i ty, co si k nám ještě nenašli cestu. Kromě toho
jsme potřebovali získat prostředky na nákup
kombinované chladničky s mrazákem do bytu
chráněného bydlení.
Velké díky patří řadě institucí i jednotlivcům,
kteří nám pomohli zajistit technické zázemí, kulturní program, propagační materiály aj. V tomto ohledu je třeba uvést vedení města a městský úřad, letovické hasiče, Elim, městské kulturní středisko a další soukromé dárce.
Důležitou součástí programu byla vystoupení Základní umělecké školy Letovice. Na nás zůstala
realizace kavárničky a prezentace výrobků našich klientů. Byli jsme potěšeni mimořádným zájmem
nejen o výrobky, ale též bohatou účastí veřejnosti. Někteří se zastavovali na chvíli, jiní s námi prožili
celý program až do 17 hodin.
Celkově se podařilo shromáždit skvělých 15 534 Kč. K tomu je třeba ještě připočítat 4 000 Kč
z dubnového benefičního koncertu v evangelickém kostele ve Vanovicích. Sečteno, podtrženo –
19 534 Kč je pro nás zcela nečekaných a ohromujících. Za tyto prostředky bude koupena už zmíněná
kombinovaná chladnička s mrazákem do domácnosti chráněného bydlení. A co se zbylými penězi?
Pořídíme za ně keramické formy, glazury, proutí aj., což jsou nezbytné věci do dílen, v kterých klienti
Diakonie získávají pracovní návyky a přirozeně se rehabilitují.
Ještě jednou velké díky všem. Jsme rádi, že jste s námi a my můžeme stát vedle Vás, když potřebujete pomoc.
Mgr. Erik Novotný, DiS. – vedoucí Diakonie Letovice

Domov pro seniory v Letovicích získal čtyři hvězdičky
Na podzim loňského roku jsme se přihlásili do
projektu Značka kvality v sociálních službách. Cílem
Značky kvality v sociálních službách je poskytnout
uživatelům sociální služby či zájemcům o službu a jejich rodinným příslušníkům informaci o tom, jakou
kvalitu mohou od života v konkrétním zařízení sociálních služeb očekávat. Jedná se o systém externí
certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd.
V praxi tak již při vstupu do organizace může být vidět, zda jde např. o zařízení dvouhvězdičkové nebo
pětihvězdičkové.
Účast v tomto projektu je zcela dobrovolná. Hodnocení kvality poskytované služby probíhá v pěti
základních oblastech – ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství, péče.
Posláním projektu je hodnocení kvality poskytované sociální služby z pohledu jejího uživatele,
proto se zde odráží především preference uživatelů. Dále se zjišťují názory poskytovatele služby, zaměstnanců a rodinných příslušníků uživatelů. Data potřebná k hodnocení jsou získávána z dokumentů
organizace, z dotazníků, které vyplňují uživatelé služby a jejich rodinní příslušníci a neméně významnou úlohu v hodnocení mají osobní zjištění získaná samotnými certifikátory (těmi, kdo osobně posuzují a hodnotí kvalitu poskytované služby) přímo v organizaci.
Celý proces certifikace trvá několik měsíců. Zařízení, které se do projektu přihlásí, uzavírá smlouvu
a spolupracuje s přiděleným certifikátorem. Před příjezdem hodnotitele do našeho domova probíhaly přípravy, hledali jsme cesty, jak ukázat a potvrdit, že se o naše uživatele dobře staráme a poskytujeme jim dostatečnou, odbornou a individuálně nastavenou pomoc a podporu.
Samotná návštěva dvou hodnotitelů v našem domově pro seniory proběhla v úterý 5. dubna 2016.
Ing. Milan Minář a Ing. Karel Vostrý si osobně prohlédli celý náš domov i venkovní prostory, hovořili
zejména s uživateli a zaměstnanci. Sami si utvořili názor na poskytovanou službu a prověřili předem
zaslané informace. Na závěr své hodnotící návštěvy, která probíhala v klidném a přátelském duchu,
shrnuli své dojmy a seznámili nás s dalším postupem.
Po jejich odjezdu nastal čas očekávání a konečně dne 5. 5. 2016 jsme obdrželi závěrečnou zprávu
shrnující celý proces certifikace a především uvádějící počet získaných bodů, který je zásadní pro
počet udělených hvězd. A tak se nyní můžeme chlubit tím, že Domov pro seniory Letovice byl oceněn
čtyřmi hvězdami.
Získali jsme čtyři hvězdy z maximálního počtu pět. Účast v projektu nám přinesla nové zkušenosti,
ukázala možnosti pro zlepšení a především jsme získali zpětnou vazbu o tom, že naše služba je poskytována kvalitně a v příjemném prostředí. O čemž svědčí i průvodní slova Ing. Mináře při zaslání závěrečné zprávy, která si dovolím citovat: „Gratuluji Vám i celému Vašemu kolektivu k výbornému výsledku, děkuji ještě jednou za vstřícnost celého personálu při bezproblémové certifikaci.“
Zdálo by se, že udělením „hvězdiček“ pro nás celá akce končí. Ale opak je pravdou. Získali jsme motivaci nadále se zlepšovat a našli jsme některá slabá místa, na kterých můžeme pracovat. Za pár let nás
totiž čeká recertifikace, opětovné hodnocení, zda i nadále poskytujeme službu takto kvalitně nebo
zda jsme se dokonce ještě o kousek nezlepšili. A dosahovat lepších výsledků je pro nás výzva.
Velmi nás těší, že můžeme Domov pro seniory v Letovicích prezentovat čtyřmi hvězdami. Značku
kvality vnímáme jako prestižní záležitost a jsme přesvědčeni, že získaným počtem hvězd důstojně reprezentujeme i svého zřizovatele město Letovice.
Bc. Petra Ječná, DiS. – sociální pracovnice

Za zdravím do Orlických hor
Za podpory JmK pořádalo Nové sdružení ZP Letovice tradiční ozdravný pobyt v Orlických horách.
Jednalo se o velice atraktivní nabídku všem členům sdružení k relaxaci a rehabilitaci spojené s upevněním fyzického i duševního zdraví. Pobyt se konal koncem května v Deštném v Orlických horách na
Chatě Deštná. Zde jsme našli námi požadované zázemí k upevnění zdraví i aktivnímu odpočinku.
Každý den ráno bylo na pořadu relaxační cvičení s Lenkou. Pro milovníky koupání následovala
možnost k využití hotelového bazénu, který sloužil k plavání, cvičení a byl jedinečným rehabilitačním
doplňkem pro všechny zájemce o zdraví. Pro všechny účastníky pobytu byly v dostatečné míře zajištěny masáže, které prováděla odborná masérka. K dobrému rozpoložení a posílení fyzické a duševní
kondice sloužily nenáročné výlety horskou přírodou, které nám počasí v letošním roce plně dopřávalo každý den, což přispívalo k dobré náladě, pohodě a radosti účastníků z každodenního pohybu čarokrásnou horskou přírodou Orlických hor. V našem hojném programu se našlo místo na trošku zábavy
i poučení. Zajímavá a poučná byla například přednáška náčelníka horské služby, kde jsme se dozvěděli plno zajímavostí o práci místní služebny. Spoustu veselí jsme zažili na pondělním večírku s hudbou, když ke skvělé náladě přispělo vystoupení souboru Vjechétek. Obdobně jsme se bavili při táboráku i zábavném pořadu.
Cestou jsme navštívili muzeum krajky ve Vamberku, zámek Doudleby a pražírnu kávy Frolík. Závěrem musíme konstatovat, že prožitý týden naplnil svůj účel a náš záměr.
Text a foto: za NSZdP Bořivoj Rašovský

Pobyt letovických seniorů v Posázaví
V neděli 22. května jsme se v počtu 32 členů městského klubu seniorů vydali autobusem na 6denní pobyt do Světlé nad Sázavou. Cestou jsme zavítali do Bystřice nad Pernštejnem do centra Eden. Je
to bývalý statek, pěkně opravený a využitý jako muzeum dřívějšího bydlení a hospodaření sedláků
a čeládky. Přilehlá zahrada je uspořádána jako skanzen chaloupek s ukázkami řemesel – zpracování
lnu, tkaní látek, pečení chleba – prostě tak, jak žila dříve chudá rodina. Po obědě jsme zastavili v Havlíčkově Brodě a prohlédli si městské muzeum a výstavu malíře Josefa Lady. K večeru jsme přijeli do
Světlé nad Sázavou, kde jsme se ubytovali ve dvou penzionech Barbora a Mária na náměstí. Ubytování bylo s polopenzí, obědy si každý zajistil sám, podle toho, jaký si zvolil program. Pobyty byly zaměřeny na turistiku a poznávání okolí a každý si mohl vybrat podle své kondice. V samotné Světlé bylo
kam jít, je tu pěkný zámek s velikým parkem, sklárna s prodejem výrobků a pěkná příroda.
V pondělí jsme šli pěšky podél Sázavy do vesnice Pohleď, kde se zachoval statek rodiny Michalových, na kterém žilo 16 generací rodu. Poslední majitelka ho nyní prodala obci a díky nadšenému starostovi bude zachován pro příští generace jako ukázka života na vesnickém statku. Zpět jsme šli kolem
Žižkovy studánky až do Světlé.
Druhý den jsme se vydali do Lipnice nad Sázavou. Do výšky se zde vypíná gotický hrad. V této vesnici žil spisovatel Jaroslav Hašek. Je tu jeho muzeum, hospoda U České koruny, kterou provozuje jeho
vnuk, hřbitov, na kterém je spisovatel pochován. V okolí je přírodní zvláštnost – skalní jezírka. Na stěnách těchto jezírek jsou vytesány symboly Bretschneiderovo ucho, Ústa pravdy a Zlaté oči – Triptych,
Národní památník odposlechu. Do Světlé jsme k večeru dojeli autobusem.
Další den nás čekala návštěva města Ledeč nad Sázavou. Posázavským pacifikem cesta trvala 45 minut. Je zde také hrad, který jsme si díky ochotě kastelána mohli prohlédnout. Zatím není jisté, jak
bude hrad využit, zřejmě jako muzeum lidové a sběratelské kultury. Po prohlídce města jsme šli proti
proudu Sázavy až na Stvořidla, někteří došli až do Světlé pěšky. „Stvořidla“ je název místa, kde příroda
vykouzlila neuvěřitelné balvany různých tvarů a velikostí a poházela je do řeky. Krásná podívaná na
tuto část je ze zavěšeného mostu, který se chůzí rozkmitá.
Poslední den pobytu jsme jeli Pacifikem do Smrčné a pokračovali jsme pěšky po Toufarově stezce.
Přišli jsme do Benetic, do vesnice, která nás okouzlila. Má 25 domků, upravenou náves s obdélníkovým
rybníkem lemovaným řadou vrbiček. Autobus tam zajíždí 3x za den. Na návsi je malé stavení s pergolou, kde se občané scházejí. Na dveřích nás zaujalo něco napsaného. Bylo to vyznání té krásné vísce,
o které se s vámi podělím.
„Přijíždíte-li do Benetic z kterékoliv strany, vždy budete uchváceni prostotou krásy české krajiny,
české vesnice, naší Vysočiny. A tu vyvstanou příchozímu na mysli verše:
Růžová jsi v květech starých jabloní, do oken když jaro zpěvem zazvoní. Stejně líbezná jsi sněhem
zavátá, hezčí, než je zámek ze zlata.
Rodný kraj, to jsou pestré lučiny, zpěvné háje, temná lesní zákoutí, šumící velehory tajemnou píseň.
Tu jsme žili a pracovali v radosti a štěstí, jindy žal svíral naše srdce. Ten čas je v nás více, než si myslíme,
máme ji rádi, je studnicí síly, z níž můžeme čerpat po celý život.“
Vrátili jsme se plni dojmů do penzionu, večer jsme se rozloučili se všemi, co se o nás starali a v pátek ráno… Na shledanou Světlá nad Sázavou.
Veliké poděkování patří manželům Pitnerovým, kteří všechno zařídili a připravili pěkný program pro
celý pobyt.
Svatava Prudilová

Z historie Karlova
(ze vzpomínek p. Eduarda Jeřábka – ředitele Občanské záložny)
Karlov byl slavnostně otevřen před 120 lety o Letovické pouti v roce 1896.
V 18. století se dal do stavby hostince na dolním konci náměstí jistý podnikatel staveb jménem
Karlík. Když postavil základy, další stavbu zastavil pro nedostatek finančních prostředků. Započatá
stavba zůstala rozestavěná po několik roků. Konečně ji od stavitele Karlíka koupil majitel letovického
panství a hospodu dal dostavět jako zájezdní hostinec pro panský pivovar. Dostala název „Hostinec
u Jelena“. Na nemovitost bylo vloženo „reálné právo“, které majitele nemovitosti opravňovalo provozovat v domě hostinskou živnost a v tomto případě nejširším existujícím rozsahu, aniž by k tomu potřeboval koncesi nebo hostinské oprávnění.
Již započaté a opuštěné stavbě se začalo říkat „Karlov“ podle stavitele Karlíka. Nové hospodě název „Na Karlově“ zůstal a uchoval se dodnes.
Na starém Karlově po nějakou dobu bydlel otec básníka Františka Halase. Když přišla rodina do Letovic bydlela nejdřív u Milímů pod klášterem. Potom se přestěhovala na starý Karlov a odtud do Moravské Chrastové.
Z pověření Karel Hoder st.

Před 150 lety …
Začátkem července roku 1866 po prohrané Prusko – rakouské vojně u Hradce Králové, prchala rakouská armáda přes Letovice k Brnu. Podle vojenských záznamů a tehdejších pamětníků se mimořádně vyznamenali letovičtí železničáři, kteří v krátké době vypravili značné množství vojska s celou výzbrojí do Brna. Dostali za to mimořádné uznání. To již vojenští kurýři přinesli zprávu, že se Prušáci blíží.
V Letovicích nastal zmatek a lidé schovávali všechno cenné. Dobytek hnali do lesů. Také ženy a dívky hledaly úkryty. Nebylo divu, neb Letovice bývaly vždy značně postiženy, ať již to bylo za husitů, Švédů a jiných nájezdníků.
Pruští oficíři na koních projeli Letovice od nádraží až po zámek, za nimi postupovalo vojsko celkem
v pohodě. U zámku na polích postavili velké kuchyně, pekárny a jatka. Od sedláků odváděli dobytek,
z mlýnů mouku, z obchodů různé zboží, ale na všechno dávali potvrzení. Letovičtí občané se s nimi
brzy spřátelili, zvláště s kuchaři. Ti jim dávali zbytky z toho, co rozváželi k vojenským
útvarům až daleko od Letovic.
Do kláštera Milosrdných
bratří bylo umístěno mnoho
raněných a nemocných. Bylo
také mnoho padlých, kteří
byli pochováni na letovickém
hřbitově. Boje schopné útvary postupovaly na Brno, které
bylo obsazeno 12. července.
Z různých zdrojů vybral
Pruské velení míří k zámku – červenec 1866
Karel Hoder st.

Pojďte s námi slavit aneb ať to stojí za to!
Společenská etiketa vybízí, že na oslavu by měl pozvaný host přijít s vhodným darem. Dále etiketa
potvrzuje, že takovým darem může být i finanční obnos. Domnívám se proto, že vhodným darem na
oslavu 80. výročí povýšení Letovic na město může být například přiměřené vstupné. Když pořádám
oslavu, vstupné samozřejmě nevybírám, ale dary kamarádů mě potěší. Když jsem pozvána na oslavu,
stejně jako většina z nás vybírám vhodný dárek, kterým hostiteli vyjádřím poděkování a to, že si ho
vážím.
Rozhodnutí, jestli se oslavy zúčastnit nebo ne, je přece na každém z nás.
Mgr. Romana Korbářová

Co se nestalo
Je sympatickým zvykem, že lidé, kteří prožili něco hezkého, třeba výlet nebo pobyt s některou z letovických organizací, napíší o tom do zpravodaje. Já to převrátím a napíši vám o tom, co se nestalo.
V letošním ani v loňském roce nebyla Noc kostelů ve farním kostele sv. Prokopa. Býval to veliký zážitek. V první řadě bylo možno vystoupit na věž a prohlédnout si zvony včetně umíráčku. Také jste se
mohli podívat z okénka věže, je to pohled na Letovice, jak je neznáte. V kostele samotném pak bývalo
několik akcí… Vystoupení dětí, koncert, ale to hlavní, co lidi nejvíce zajímalo, byla komentovaná prohlídka kostela. Tu míval perfektně připravenou pan Bohuslav Kuda. A tak se i ti, kteří chodí do kostela
pravidelně, dozvídali něco nového. Jeden rok lilo jako z konve, a tak lidé přišli do kostela navlhlí a z deštníků jim odkapávaly loužičky, ale přesto byl kostel plný.
Víte, my jinověrci, stejně jako ateisté, my nemáme mnoho příležitostí, se do sv. Prokopa dostat.
A možná tím více vnímáme atmosféru, která tam je. Jsou to nejen ozvěny historie města a země, jak
šel čas. Je tam ve vzduchu i něco, co nám tam nechali ti, kteří nás předešli. Je tam něco z jejich zoufalství, když plakali nad ztrátou milovaných, něco ze štěstí, když přinášeli dítě ke křtu, něco z naděje se
kterou vstupovali do manželství. To všechno tam je.
Kostel sv. Prokopa je kostel letovické katolické farnosti. Není náš. Ale i my vedle něho žijeme, slýcháme jeho zvony a máme ho rádi. I my ho považujeme za svůj.
Já vím, že připravit Noc kostelů je obrovská práce. My nemáme žádné právo něco takového požadovat. Ani naznačit to nesmíme. Jenom jednu věc můžeme, vzpomínat. Noc kostelů ve sv. Prokopovi,
to bývala nádhera.
Zdena Coufalová

Vážená paní Coufalová,
bylo by pěkné, kdyby se v naší farnosti uskutečnila Noc kostelů a mnoho dalších užitečných aktivit.
Každá aktivita potřebuje skupinu organizátorů. Starší generaci docházejí síly. Lidé odcházejí do důchodu v pozdějším věku a na lidi v zaměstnání jsou kladeny větší požadavky. Z těchto důvodů je čím
dál těžší nalézt spolupracovníky, kteří by se mohli těmto aktivitám věnovat.
Prohlídky s průvodcem jsou v našem kostele pravidelně. Připravovat program rok co rok na další
Noc kostelů je vždy složitější. Co vymyslet, co ještě nebylo? Kostel je pořád stejný, ani dějiny se nemění.
Pokusím se příští rok najít skupinu ochotných spolupracovníků a Noc kostelů uskutečnit.
Přeji pěkné dny.
Zdraví Tomáš Mikula, farář

Zprávy z modelářského sportu
Pěkný úspěch modeláře!
Letovičtí raketoví modeláři se zúčastnili 21. – 22. 5. Světového poháru v Krupce.
Pěkného úspěchu tam dosáhl Milan Kučka, který obsadil druhé místo S7 makety s modelem Ariane L 01. Druhou pozici obhájil také na Mistrovství České republiky! K tomuto pěknému úspěchu gratulujeme!
Milan Kučka na stupních vítězů (vlevo), SP Krupka
Žáci soutěžili!
Žáci z kroužku raketových modelářů SVČ Letokruh se sešli na závěr školního roku na letišti, aby soutěžili o titul „Mistra kroužku“ v kategorii streamer. Zvítězil
Dominik Hejl, druhý byl Jan Schwarz a třetí Lukáš Halas. Všichni obdrželi pěkné
ceny a na závěr místostarosta Letovic pan Ing. Jiří Palbuchta popřál všem pěkné
prázdniny.
První modelářskou soutěží po prázdninách je „Dlouhý streamer“ 17. 9. na letišti
LK Letovice.
Vítěz soutěže o Mistra kroužku, Dominik Hejl
Jaroslav Cihla 50!
Je to neuvěřitelné, ale dlouholetý člen Raketomodelářského klubu Letovice, Jaroslav Cihla oslavil v měsíci červnu „padesátku“. Začínal jako jeden z prvních členů kroužku při DDM Letovice a modelaření zůstal věrný doposud. Je aktivním
členem výboru a působí také jako rozhodčí na mezinárodních soutěžích Světového poháru.
Do druhé, lepší půle života, přejeme vše nejlepší, hodně modelářských úspěchů a především zdraví! Za přátele a všechny členy RMK Letovice Jiří Kašpar.
Text a foto: Jiří Kašpar, předseda RMK

Sedmiboj
Sportovní oddíl Arul ZRTV TJ Sokol Letovice uspořádal ve dnech 21. – 22. 5. 2016 12. ročník sportovní soutěže v míčovém sedmiboji dvojic.
Tato již tradiční sportovní akce se v Letovicích pořádá od roku 2004. Zakladateli byli členové sportovního oddílu Arul ZRTV TJ Sokol Letovice Vlastimil Šimák a Antonín Petrů. Jednotlivé soutěže probíhají po dva dny ve sportovní hale, na volejbalových kurtech, tenisových kurtech a fotbalovém hřišti.
V roce 2004 byl uspořádán nultý ročník za účasti 14 družstev. Na 1. místě se umístila dvojice František
Reitschmied – Zdeněk Vykydal. V oficiálním 1. ročníku zvítězila dvojice Juránek – Kubíček z Tišnova.
V loňském 11. ročníku zvítězili bratři Lukáš a David Janků. V letošním roce zvítězili za účasti 16 dvojic
David Janků a Tomáš Holas.
Pořadatelé děkují správci haly panu Karlu Nečasovi, předsedům sportovních oddílů, pánům Dušanu Provazníkovi, Petru Novotnému a Jindřichu Bednářovi za uvolnění sportovišť, vstřícnost a ochotu
při řešení případných žádostí pořadatelů. Zvlášť děkujeme Ing. Provazníkovi ml. za přípravu volejbalových kurtů, zajištění přepravy stolů na stolní tenis a poskytnutí sponzorského daru v podobě věcných cen pro soutěžící. Poděkování náleží i ostatním sponzorům z řad majitelů firem a obchodů v Letovicích a starostovi města, panu Vladimíru Stejskalovi za zajištění cen pro soutěžící, kteří se umístili
na 1. – 3. místě a pravidelnou podporu této akce. V neposlední řadě děkujeme členům oddílu Arul
ZRTV za všestrannou pomoc při přípravě a organizaci celé soutěže.
Antonín Petrů, Vlastimil Šimák

Pohledy na červencovou hvězdnou oblohu
Červen předal vládu červenci. Tento měsíc zcela zapadá do letního ročního období. Je léto, které
nabízí hřejivé slunce vysoko nad obzorem, dlouhé denní oblouky, teplé letní večery a s nimi dlouhé
pohledy na oblohu. Zdraví nás odtud stále krásná a zajímavá letní souhvězdí. Zase se obdivujeme té
skupině souhvězdí nad jižním bodem. Postupujeme od jihu nahoru až k zenitu a setkáme se zde se
souhvězdími Štíra, Hadonoše, Orla, Labutě, Lyry, Herkula a Severní koruny. Kdybychom se zaměřili na
jasnost hvězd, určitě nás upoutá silně zářící hvězda Vega v souhvězdí Lyry. Toto souhvězdí má sice
menší rozměry, zato silně zářící hvězdu. Najít souhvězdí Lyry znamená vysoko zvednout hlavu. Lyra
má tvar rovnoběžníku. Mimo jeho vrcholy nad souhvězdím se nalézá zmíněná Vega s jasností 0 mag
a vzdáleností 25 ly. Má 50x větší zářivost než Slunce a patří mezi nejjasnější hvězdy na naší obloze, nelze ji přehlédnout. Souhvězdí obsahuje dvojhvězdy, najdeme zde kulovou hvězdokupu M 56 a zajímavý útvar, tzv. Prstencovou mlhovinu M 57 mezi hvězdami beta a gama. Hvězda Sheliak je zákrytová
proměnná hvězda. Také k souhvězdí Lyry patří zajímavá báje. Ta prozrazuje, že chytrý bůh Hermes si
po svém narození vyrobil z želvího krunýře lyru, kterou daroval svému bratru Apollonovi za stádo
skotu. Apollon lyru daroval slavnému pěvci Orfeovi. Zlé víly však Orfea zahubily, a také lyra byla opuštěna. Nikdo na světě nebyl hoden na tento nástroj hrát. Proto víly Musy si vyprosily na nejvyšším bohu,
aby lyru jako souhvězdí přenesl na oblohu. Tak se prý stalo, a proto je lyra podnes na obloze.
Sledujeme červencové Slunce. Na obloze je vysoko, od slunovratu uběhla jen krátká doba. 1. 7.
Slunce vyjde ve 4:55 h a zapadne ve 21:12 h. 31. 7. vyjde v 5:26 h a zapadne ve 20:43 h SELČ. Od slunovratu se den zkracuje, takže se během července den zkrátí o 1 h 2 min. Také sluneční azimut klesne
ze 129° na 120° (o 9°). Slunce vstupuje do znamení Lva 22. 7. v 11:30 h. Dne 4. 7. v 18:00 h je Země od
Slunce nejdále, a to 152,1 mil. km.
Pokud je jasná obloha, rádi pozorujeme Měsíc, zvlášť jeho fáze. V červenci se měsíční fáze projeví
takto: 4. 7. ve 13:00 h nov, 12. 7. ve 3:00 h první čtvrt, 20. 7. v 1:00 h úplněk a 27. 7. v 1:00 h poslední
čtvrt. Pokud se týká vzdálenosti Měsíce od Země, nastane 2x přízemí a 1x odzemí: 1. 7. v 9:00 h první přízemí (365 959 km), 27. 7. ve 14:00 h druhé
přízemí (369 627 km) a 13. 7. v 7:00 h odzemí
(404 308 km).
Jistě budeme na obloze hledat planety. Nenajdeme Merkur a Venuši. Mars (v souhvězdí Vah)
bude vidět v první polovině noci. Večer nad západním obzorem ve Lvu bude zářit Jupiter. Po
většinu noci v souhvězdí Hadonoše se nachází Saturn. Uran (v Rybách) je na obloze ve druhé polovině noci a téměř po celou noc ve Vodnáři se nachází Neptun. 5. 7. bude trpasličí planeta Pluto
nejblíže Zemi.
Když se zaměříme na úkazy červencové oblohy,
dostaneme nabídku konjunkcí Měsíce a planet.
Bude to Měsíc s Jupiterem 9. 7. v 10:00 h, 15. 7.
v 1:00 h s Marsem, pak 16. 7. v 8:00 h se Saturnem. Dne 28. 7. večer nastane nad jižním obzorem
seskupení Marsu a Saturnu a hvězdy Antares ze
souhvězdí Štíra.
Jaroslav Chloupek
LYRA

Výlet do ZOO Dvůr Králové
pořádaný Osadním výborem Zboněk a Klevetov
V sobotu 4. června 2016 jel Zboněk a Klevetov na výlet do ZOO Dvůr králové. Ráno přijel autobus,
ještě jsme se stihli vyfotit a už jsme jeli. Cesta byla dlouhá, trvala asi 3 hodiny, protože byly na cestách
i kolony, ale nakonec jsme dojeli na místo. Všichni si zaplatili vstup a šli se podívat po ZOO a někteří šli
už rovnou na oběd do restaurace. ZOO byla veliká, a tak jsme to skoro nestihli celé obejít. Bylo tam
plno zvířat a myslím si, že to bylo lepší než minulý rok. V ZOO byla zvířata jako lev, tygr, žirafy, ryby, gorily a mnoho dalších zvířat. Taky tam byly prolézačky, lanová centra, hospody, občerstvení, jízda / focení na velbloudovi a plno dalších. Někteří chodili po skupinkách a někteří chodili samostatně a nakonec to asi všichni prošli celé. Někdo byl taky na Safari, které bylo super, protože se mohlo jet autobusem nebo i vlastním autem.
K večeru jsme se sešli u autobusu a jeli jsme domů. Snad všichni byli spokojení a unavení od cesty.
Mně i ostatním se výlet hodně líbil a doufám, že příští rok pojedeme znovu někam jinam.
Za všechny spokojené výletníky Michael Randula (12 let), foto: Martina Randulová

3+1? Ano, 3+1!
Na konci července se v areálu koupaliště opět uskuteční Festival 3+1 Letovice. Hlavní hudební
program (Rock'n'roll band Marcela Woodmana, Progres 2, KLARA. Vytisková, Aivn's Naked Trio a další)
proběhne v sobotu 30. července. Budou ho po celý den doprovázet tvořivé dílničky, prezentace neziskových organizací, divadlo pro děti a další aktivity. Kromě toho vás čeká čtvrteční vernisáž výstavy
Klubu moravských fotografů, páteční happening s navazujícím jazzovým koncertem a v neděli divadelní představení Blbec k večeři. Novinkou letošního ročníku je architektonický workshop LETOVICE
PROSTOR NÉ?, který se pod vedením odborníků zaměří na možné využití prostoru ulice Pod Klášterem. K tomuto workshopu (a samozřejmě ke všem aktivitám Festivalu) je zvána široká veřejnost.
3+1 prostě není jen obyčejný jednodenní festival. Ale to už určitě víte. A pokud něco nevíte, sledujte náš Facebook a plakátovací plochy. Na konci července se na vás těšíme, přijďte si užít vrchol
léta! Již po sedmnácté.
Organizátoři Festivalu 3+1 Letovice

NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
PŘIPRAVUJE PRO SVÉ ČLENY

Sbor dobrovolných hasičů Letovice

NA ČTVRTEK 1. ZÁŘÍ 2016
ZÁJEZD PRO ZDRAVÍ
ZA KRÁSAMI POLABÍ

již tradiční

PROGRAM ZÁJEZDU BUDE:
- ZÁMEK CHLUMEC NAD CIDLINOU
- LÁZEŇSKÉ MĚSTO PODĚBRADY, KDE BUDE:
PLAVBA LODÍ, JÍZDA LÁZEŇSKÝM VLÁČKEM,
PROCHÁZKA MĚSTEM

pořádá

v sobotu 2. 7. 2016
PŘEDPOUŤOVOU ZÁBAVU
Začátek je ve 20.00 hodin
O dobrou náladu se postará hudební skupina
ABC Rock.
V průběhu večera vystoupí jako host skupina
Pink revival Blansko.
Přijďte se pobavit a ochutnat bohatý výběr
občerstvení, které pro vás připravíme.
Srdečně zvou hasiči.

SDH Kochov

PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE
OD PONDĚLÍ 1. SRPNA 2016
U B. SOUKUPOVÉ NA TEL.: 516 481 218

TANEČNÍ ZÁBAVU

www.novesdruzenizp.cz

9. července 2016 ve 20.00 hodin

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
ZVE ÚČASTNÍKY OZDRAVNÉHO POBYTU
NA VYSOČINĚ – TŘI STUDNĚ

NA INFORMAČNÍ SCHŮZKU,
KTERÁ BUDE

V ÚTERÝ 19. ČERVENCE 2016
V 15.00 HODIN
V KULTURNÍM DOMĚ LETOVICE
ÚČAST VŠECH JE NEZBYTNĚ NUTNÁ
VÝBOR NSZdP LETOVICE

Vás srdečně zve na

na výletišti
Hraje skupina I.U.CH.
Vstupné: 50,– Kč

SDH Kochov
Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ HASIČSKÝ
VÝLET
24. července 2016
na výletišti
14.00 hodin – námětové cvičení
15.00 hodin – hasičský výlet
Hraje skupina Arcus
Vstupné: 50,– Kč
Bohatá tombola, občerstvení

Letovičtí chovatelé srdečně zvou
všechny milovníky zvířat, chovatele a další zájemce
k navštívení tradiční výstavy drobného zvířectva konané v Letovicích,
v sobotu 2. července 2016 od 8 do 19 hodin a v neděli 3. července od 8 do 16 hodin
v areálu Masarykovy střední školy Letovice.
Výstavu pořádáme při příležitosti 80. výročí povýšení Letovic na město. K vidění budou králíci,
holubi a drůbež mnoha plemen, exotická zvířata, ovce, aj. Bude též možná projížďka na koni.
Bohatá tombola a občerstvení bude zajištěno.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHLUM
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

HASIČSKÝ VÝLET
KTERÝ SE KONÁ V SOBOTU 16. 7. 2016 OD 16.00 HODIN
ZAHÁJENÝ HASIČSKÝM NÁMĚTOVÝM CVIČENÍM
NA MÍSTNÍM HŘIŠTI
BOHATÁ TOMBOLA

HRAJE: EMINENCE ROCK

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO:
MAKRELY, UZENÉ, KLOBÁSY, PIVO, LIMO

Fan-club „BOP Křetínka“

AFK Letovice z.s.,
Tyršova 27, 679 61 Letovice
Pořádá

OZNAMUJE,
že je zahájen provoz
na minigolfovém hřišti
v Letovicích

6. ročník hudebního festivalu

ČERVENEC – SRPEN

ROCKŠPÍL 2016

PONDĚLÍ – NEDĚLE:
10.00 – 20.00 HODIN

23. 7. 2016 v 18.00 hodin
Vystoupí:
AL BAND
DOGMA ART
ATMOSFERIK
B – NICCOL
FANCY FOXX
Vstupné: 100,– Kč

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin

Mimo výše uvedenou dobu je služba stomatologické LSPP zajištěna v Úrazové nemocnici Brno,
Ponávka 6, tel.: 545 538 111 – ve všední dny od 17.00 do 7.00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

Služby lékařů
1. 7.
8. 7.
15. 7.
22. 7.
29. 7.

Dr. Šafránek
Dr. Striová
Dr. Kratochvílová
Dr. Šponerová
Dr. Přichystalová

Nepřítomnost

Služby lékařů také na
www.mudrsafranek.cz
Zastupuje

Dr. Šafránek
7. – 15. 7.
Dr. Striová, Dr. Kratochvílová
Dr. Kratochvílová
25. 7. – 12. 8.
Dr. Striová, Dr. Šafránek (mimo 8. – 12. 8.)
Dr. Striová
4. – 8. 7., 18. – 22. 7., 29. 7.
Dr. Šafránek, Dr. Kratochvílová (mimo 29. 7.)
Dr. Bajerová
18. – 22. 7.
Dr. Kratochvílová
25. – 29. 7.
Dr. Striová, Dr. Šafránek
Pohotovostní službu v uvedené dny (pátky) konají lékaři ve svých ordinacích do 15.30 hodin
Od 17.00 hodin denně, o víkendech a svátcích je lékařská služba první pomoci sloužena
nepřetržitě v nemocnici Boskovice.

Křetínka CUP 2016 – 6. ročník
Závody dračích lodí
„Letos poprvé vše v jednom místě“

20. 8. 2016

Vodní nádrž Křetínka

Pořádá: Obec Lazinov, Torrsen Sports s.r.o. ve spolupráci s TenDragons.cz s.r.o.
www.lazinov.cz

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

KAREL ŠTESL
Kochov 1, LETOVICE
OPRAVY PODVOZKŮ AUTOMOBILŮ
OPRAVY KAROSERIÍ
NÁTĚRY - NÁSTŘIKY PODVOZKŮ,
PODBĚHŮ, DUTIN

Bezdrátový internet
(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.
Tarif
Down / Up (Mb / s)
Nano B300
5/1
300 Kč
Nano B400
10 / 2
400 Kč
Nano B500
15 / 5
500 Kč
Nano B600
18 / 5
600 Kč
Nano B650
20 / 5
650 Kč
Cena s DPH za měsíc.
Další informace na www.ign.cz
tel.: 733 110 863 Ing. Bronislav Lebiš
tel.: 605 830 328 Ing. Zdeněk Lebiš

Nabízíme brigádu
- výroba palivového dřeva,
preferujeme dlouhodobou spolupráci.
Zkušenost práce s pilou
a ŘP VÝHODOU.
Odměna dle odvedené práce.
Místo Rozhraní.

Tel.: 732 698 186
LINKA DŮVĚRY BLANSKO
tel.: 516 410 668, denně 7.00 – 22.00 hodin

LINKA DŮVĚRY BRNO
tel.: 608 902 410, denně 9.00 – 21.00 hodin
Cena hovoru dle tarifu operátora volajícího.

Hledám
ke koupi rodinný dům
v Letovicích
nebo v okolí do max. 20 km.

Tel.: 721 332 622

Koupím
byt v Letovicích, spěchá,
nabídněte prosím.

Tel.: 774 193 566
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