květen 2019

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci březnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Širůčková Růžena
Müllerová Zdenka
Němec Pavel
Alexa Antonín
Bílá Jarmila
Němečková Božena
Širůčková Maria
Žemličková Jaroslava
Svoboda Stanislav
Vrána Josef
Süssová Marie
Hynková Marie
Pelíšek Evžen
Ducháček Josef
Trnečková Jarmila
Machalová Františka
Hanuš Karel
Odvářková Marie
Vášová Jarmila
Štrych Jan

Hélová Alena
Vystavělová Milena
Čtvrtníčková Helena
Valoušková Jarmila
Vránová Anna
Dražilová Marta
Vinklerová Marie
Toulová Růžena
Řehořová Anna
Koláček Zdeněk
Poláček Jaroslav
Daněk Lubomír
Žilová Miloslava
Mlčochová Marie
Buriánková Danuše
Burgr Vlastimil
Jahl Alois
Matušková Marie
Olšanová Eva
Toulová Růžena

Pátečková Božena
Chloupková Jiřina
Žilková Josefa
Nečasová Naděžda
Bednářová Marie
Nečasová Františka
Kotoučková Božena
Kolářová Marie
Šamšula František
Hrdlička Jiří
Pitner Alois
Kosmáková Marie
Všianská Anna
Gežová Božena
Staněk Miloslav
Kalhousová Božena
Žouželová Anna
Brtnická Anna

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Havránek Miloslav, Rekreační, ve věku 71 let
Nezvalová Marie, Bártova, ve věku 80 let
Hejlová Božena, J. Haška, ve věku 88 let
Laštůvková Věra, Lhota, ve věku 74 let
Janků Drahoslav, Bezručova, ve věku 67 let
Havránek Miloslav, Meziříčko, ve věku 47 let
Pavlíčková Milada, J. Haška, ve věku 96 let

Čest jejich památce!

Město Letovice
zajistilo

PLAVÁNÍ
pro občany města Letovice a místních částí v areálu Městských lázní Boskovice
Tyto soboty: 4. května 2019 / 18. května 2019

od 13.30 do 15.00 hodin
Doprava po vlastní ose. Průkaz totožnosti je vstupenkou do areálu.

V sobotu 2. března 2019 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do
pamětní knihy tito noví občánci:
1. foto: Kamila Drahošová – první občánek našeho města narozený v roce 2019

2. foto: Věra Langerová, Štěpán a Kristián Parolkovi, Eduard Kleger, Anežka Hönigová,
Matyáš Závadský, Daniel Korbel, Samuel Jež

3. foto: Andrea Vondálová, Anna Stránská, Jakub Andrle, Sandra Čmelová, Jakub Zachoval,
Gabriel Dočekal, Edita Širůčková, Ivo Prusenovský

4. foto: Tereza Urbánková, Jasmine Siváková, Anika Prudilová, Josef Staněk, David Lang,
Kamila Drahošová, Petr Kroupa, Hana Lusková

Vážení spoluobčané,
Snažím se zpravodaj využít k tomu, k čemu má sloužit. A to je věcné informování občanů. To, že ho někteří zneužívají k vylévání si své vlastní hořkosti, mě nechává chladným do doby, než míra lží přesáhne určitou mez.
A to se stalo.
Lež č. 1: Navýšení odměn radním
Skutečnost – snížení odměny radnímu o cca 1400 Kč měsíčně. Zároveň došlo ke snížení odměn předsedům komisí a osadních výborů o cca 700 Kč
měsíčně hrubého, ale zároveň došlo ještě k razantní úspoře na odvodech
sociálního a zdravotního. U zastupitelů snížení o cca 300 Kč měsíčně. Celková roční úspora je oproti úřadování pana Stejskala cca 400 000 Kč. Ví přesně, že to tak je, a přesto
se takové lži neštítí.
Lež č. 2: Rozdělení dotací jen svým
Skutečnost – minulá rada znemožnila čerpání dotací například Letokruhu, který se stará o letovické
děti. Všichni, a to zdůrazňuji, všichni tradiční žadatelé dostali dotaci. Přímo klub, který vede pan
Stejskal, také. Je to jen vypuštění jedovaté sliny. Vše je tak primitivně ověřitelné, že až zaráží, jak je
možné takhle lhát.
Lež č. 3: Rada chce zrušit komisi zdravého města
Na zastupitelstvu byl návrh na vystoupení ze sítě Zdravých měst. Jinými slovy nechceme platit za papírování statisíce, které teď platíme (minimální úspora 150 000 Kč). Všechna okolní města již tento
krok udělala. Chceme jen dělat ty smysluplné akce. Komise zůstane. Všichni si můžou poslechnout
záznam ze zastupitelstva.
Lež č. 4: Odvolávání ředitelů příspěvkových organizací
V technických službách skončilo hospodaření mínus 2 700 000 Kč. K tomu není co dodat. U MKS už
minulá rada odvolávala paní ředitelku a jen těsně ji neodvolali. Nemohu se smířit s tím, že na akci, kde
se předpokládá zisk ze vstupného 3000 Kč, se utratí za reklamu 13 000 Kč, přijde 20 platících diváků
a celkové náklady jsou 60 000 Kč. A ano přijde mi to, že to nemá hlavu a patu. A já se rozhodně nebojím udělat rozhodnutí.
Dalo by se pokračovat dál, ale už se mi opravdu nechce. Všechna slova řečená panem Stejskalem
mají obrovskou vypovídající hodnotu právě o něm. Používání lží, vysmívání se věřícím, nálepkování
všech okolo a dehonestace vzdělání, to vše jsou věci nízké a ubohé.
A nyní k informacím. Proběhl jarní úklid a všem, kteří se ho zúčastnili, děkuji. Posunuli jsme se
v možné cyklostezce mezi Skrchovem a Letovicemi. Po úspěšném jednání na generálním ředitelství
SŽDC jsme tento týden možnou trasu prošli přímo a vypadá to, že jsou tu jen řešitelné problémy. Další
jednání bylo s ředitelem Letoplastu, kde pan ředitel nejen přislíbil součinnost, ale taktéž financování
části cyklostezky. Nicméně reálný výsledek lze očekávat spíše za rok až dva. Důvod je ten, že majetkové věci spojené s SŽDC musí vždy schválit kromě jiného i vláda. Bohužel budeme muset vracet dotaci
100 000 Kč na altán v zámeckém parku. Je to již druhá dotace z roku 2017, kterou budeme muset vracet, protože nebyly dodrženy dotační podmínky. Na závěr bych chtěl velmi pogratulovat Ing. arch. Martinu Krčovi za mimořádné ocenění – obdržel cenu za nejlepší pasivní dům roku od ministra životního
prostředí Richarda Brabce.
S přáním všeho dobrého
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 20. 3. 2019 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
5. Příprava areálu městského koupaliště na letní sezónu 2019
6. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Letovice za rok 2018
7. Katalog řemesel a služeb pro rok 2019
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 10. 4. 2019 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Hospodaření města za I. – II. / 2019
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
7. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 14. 3. 2019 projednalo body dle následujícího programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 13. prosince 2018 do 14. března 2019
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice za rok 2018
6. Rozpočet města Letovice pro rok 2019
7. Dotace města Letovice pro rok 2019
8. Jednací řád Zastupitelstva města Letovice
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Vycházka s radními č. 3/2019
1× ročně navštívíme každou ulici ve městě a společně s vámi, přímo v terénu, budeme hledat případné podněty či návrhy zlepšení, které poslouží jako podklad pro následná řešení nebo v případě
náročnějších návrhů pro dlouhodobější plány.
Kdy: sobota 11. 5. 2019 v době od 14.00 do cca 17.00 hodin
Kde: sraz u hřbitova
Trasa ulic: Na Vyhlídce, Krátká, B. Martinů, Boční, Střední, Alšova, Smetanova, U Hájku
Akce se koná pouze za příznivého počasí. Pokud dorazí déšť, hromy a blesky, tak akci přesuneme na
náhradní termín, o kterém vám dáme včas vědět.
Těšíme se na setkání s vámi
Daniela Ottová, Mgr. František Boček

Oznámení
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města LETOVICE oznamuje:
1. Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU se konají ve dnech 24. a 25. května 2019
v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 jsou:
ve volebním okrsku č. 1 – místnost v Základní umělecké škole, Masarykovo nám. č. 29, pro voliče bydlící
v ulicích:
Masarykovo náměstí, Tyršova, Halasova, Podlesí, Lesná, U Královce, Na Lavičkách, Nádražní, Na Požáru, Na Kopečku, Česká, Přehrada, Rybníky, Českobratrská, V Zahradách, Pražská od č. or. sudá 2 – 32, 36, 38, 40, 42, 44;
lichá 25, 25a, 27, Letovice: č. p. 1041, Lhota, Letovice: E6, E10, E35, E51, E81, E90, E101 – E103, E105 – E110,
E112 – E115, E120, E122, E125 – E128, E132, E134, E135, E142, E144, E147, E152, E154
ve volebním okrsku č. 2 – místnost v kulturním domě, Nová ul. č. 1, pro voliče bydlící v ulicích:
U Hájku, Alšova, Smetanova, Boční, Střední, B. Martinů, Na Vyhlídce, Krátká, Bártova, Nová, Sadová, Pod Kostelem, Pod Klášterem, Čapkova, Nové Město, Na Plese, Ve Žlíbku, Letovice: E143
ve volebním okrsku č. 3 – místnost v základní škole, Komenského ul. č. 5, pro voliče bydlící v ulicích:
Komenského, Družstevní, Albína Krejčího, Průchodní, Zámek
ve volebním okrsku č. 4 – místnost v Domě s pečovatelskou službou, ul. J. Haška č. 12, 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 – místnost v budově mateřské školy Třebětínská 28/19 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. 27, Letovice:
E1, E13 – E16, E56, E130, E13, Třebětín: E5, E7, E14, E19, E24, E63, E103
ve volebním okrsku č. 6 – Dolní Smržov
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Dolního Smržova,
ve volebním okrsku č. 7 – Chlum
místnost v budově osadního výboru Chlum, pro voliče z Babolek a Chlumu,
ve volebním okrsku č. 8 – Jasinov
místnost v kulturním domě, pro voliče z Jasinova,
ve volebním okrsku č. 9 – Kladoruby
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Kladorub, Letovice: E82, E83, E89, E123, E145, E150
ve volebním okrsku č. 10 – Kochov
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Kochova,
ve volebním okrsku č. 11 – Meziříčko
místnost v kulturním domě, pro voliče z Meziříčka,
ve volebním okrsku č. 12 – Novičí
místnost v kulturním domě, pro voliče z Novičí,
ve volebním okrsku č. 13 – Podolí
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Podolí,
ve volebním okrsku č. 14 – Slatinka
místnost v budově osadního výboru, pro voliče ze Slatinky + ulice Údolní, Borová, Třebětín č. p. 41, 42, 43,
ve volebním okrsku č. 15 – Zábludov
místnost v budově osadního výboru, pro voliče ze Zábludova a Kněževíska,
ve volebním okrsku č. 16 – Zboněk
místnost v budově osadního výboru, pro voliče ze Zboňka a Klevetova.
Mgr. Petr Novotný v. r., starosta

Voličem je občan ČR nebo občan jiného členského státu EU, který nejpozději 25. května 2019 dosáhne
věku 18 let, nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů
pro volby do EP.
Ostatními členskými státy EU jsou: Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, Estonská
republika, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika,
Nizozemské království, Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, Republika Malta,
Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Spojené království Velké Británie
a Severního Irska, Spolková republika Německo, Španělské království a Švédské království.
Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (viz níže).
Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 20 dnů přede dnem voleb (4. května 2019)
zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu jsou např. v nemocnici, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a kteří byli obecnímu úřadu
nahlášeni správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad v místě trvalého
pobytu voliče. O tento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do EP v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět. (Není-li pobyt v zařízení ve dny voleb
zřejmý, doporučujeme voliči požádat si o voličský průkaz).
Voličský průkaz (§ 30 zákona): Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může
požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na
území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je
volič zapsán v seznamu).
Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to:
- osobně nejpozději do 22. května 2019 do 15.30 hodin nebo
- písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16.00 hodin.
Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý e-mail).
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
jej voliči zašle.
Jak postupovat, když se volič přestěhuje? (§ 28 zákona)
Pokud volič změní obec trvalého pobytu v rámci území ČR po zápisu do seznamu voličů pro volby do EP
(tj. po 14. dubnu 2019) bude na obecním úřadě v místě předchozího bydliště automaticky vyškrtnut ze
seznamu voličů pro volby do EP. Aby volič mohl ve volbách do EP hlasovat v místě nového trvalého pobytu, je třeba, aby u obecního úřadu v místě předchozího trvalého pobytu požádal o potvrzení o vyškrtnutí. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 22. května
2019 nebo ve dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště. Zároveň
musí volič prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (OP s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým OP s aktuálními údaji).
Kde lze hlasovat? (§ 36 zákona)
1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu.
2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise však
může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.
Na základě žádosti vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Co učiní volič po příchodu do volební místnosti? (§ 36 zákona)
Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu pobytu nejpozději 21. května 2019. Hlasovací lístky si
je možné vyžádat i ve volební místnosti.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství. Občan jiného členského
státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem, občanským
průkazem nebo potvrzením o přechodném pobytu spolu s občanským průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.
Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.
Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební
komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží
potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP v souvislosti se změnou trvalého pobytu
a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
Podrobné informace k volbám do EP jsou zveřejněny na stránkách MV www.mvcr.cz.
Mgr. Petr Novotný v. r., starosta

Společné prohlášení koaličních zastupitelů
k článkům zastupitele Vladimíra Stejskala
v Letovickém zpravodaji
Vážení občané,
shodli jsme se v názoru, že na informace obsažené v článcích a dalších projevech pana Stejskala,
které jsou z velké části nesmyslné a nepravdivé, nebudeme reagovat. Přesto si dovolíme alespoň tři
krátké odrážky:
- ve volbách do místního zastupitelstva se uplatňuje poměrný volební systém, tzn., že vítězem voleb se stávají strany a uskupení, které se dokážou dohodnout na společné odpovědnosti za vedení
města a vytvoří většinu v zastupitelstvu; nestává se jím tedy automaticky ten, kdo získal největší počet hlasů, ale není schopen získat v zastupitelstvu většinu
- odměny zastupitelům, radním, předsedům komisí a výborů nebyly zvýšeny, ale oproti minulému
období razantně sníženy v souhrnu o 400 tis. Kč ročně
- nechceme rušit Komisi zdravého města, ale vystoupit z celostátní Národní sítě zdravých měst
a oprostit se tak od formalismu a byrokracie, přičemž tradiční akce zůstávají zachovány (např. Den
zdraví) a vznikají akce nové (Seniorská obálka, Letovice na kole…)
Občany, které tato problematika více zajímá, mohou navštívit zasedání zastupitelstva města nebo
si na internetových stránkách města poslechnout zvukový záznam z těchto zasedání. Nabízíme rovněž osobní setkání, na kterých se můžete dozvědět skutečný stav věcí, o kterých se články zmiňují (naše kontakty najdete na webových stránkách města).
Víme, že vás, kteří jste schopni vést věcnou a slušně vedenou debatu, je výrazná většina.
O dialog s vámi stojíme!

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

Zajišťuje předprodej vstupenek
na pořádané kulturní pořady
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 3 dny před konáním akce.

V květnu jsme pro Vás připravili:
Pietní vzpomínková slavnost
Úterý 7. května 2019
19.00 hodin – pietní akt u Památníku obětem
zvůle a násilí u kostela sv. Prokopa
19.45 hodin – pietní akt u Památníku umučených
u městského koupaliště
20.00 hodin – lampionový průvod do areálu
SDH Letovice
Kulturní program v areálu SDH:
- mažoretky VO CO GOU Letovice
- VDO ZUŠ Letovice
Moderuje MgA. Renata Svobodová
Výstavka dobové výstroje a výzbroje armád
•

Koncert vokální skupiny

FRAGILE
Sobota 25. května 2019 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– Kč
•

Akademie mažoretek VO CO GOU
Čtvrtek 30. května 2019 od 16.00 hodin
Areál SDH Letovice

Připravujeme:
Moc a síla hypnózy – přednáška
HYPNOTIZÉR – Jakub Kroulík
Pátek 11. října 2019 v 18.00 hodin
Vstupné: předprodej 180,– Kč / na místě 250,– Kč
Předprodej vstupenek od 15. 5. 2019
•
Veselá trojka – koncert
Pátek 18. října 2019 v 18.00 hodin
Vstupné: 250,– Kč
Předprodej vstupenek od 8. 4. 2019
•
Jakub Smolík s kapelou – vánoční koncert
Neděle 15. prosince 2019 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 350,– Kč / na místě 400,– Kč
Předprodej vstupenek od 23. 4. 2019

Kulturní dům Letovice slaví 110 let
(1909 – 2019)
10. – 12. května 2019 – Den otevřených dveří,
vernisáž výstavy soutěže
„Co ty lípy všechno ví“ – 10. 5. v 18.00 hodin,
kulturní program, výtvarné tvoření pro děti,
odborná přednáška, varhanní koncert aj.
•
Tria Ligna – koncert KPH
Středa 15. května 2019 v 18.30 hodin
Aleš Tvrdík – klarinet / Adam Plšek – fagot
Kateřina Trumpešová – hoboj
Vstupné: 100,– Kč
•
Přednáška Bc. Radima Štěpána

Páni z Kunštátu
Středa 22. května 2019 v 17.00 hodin
Muzeum města Letovice, Tyršova 2

Čtvrtek 30. května 2019
od 16.00 hodin
areál SDH Letovice
občertsvení zajišťuje
SDH Letovice

Těšíme se na vás!

KNIHOVNA
Oddělení pro dospělé
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovna@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna

Otevírací doba dospělého oddělení
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.00 – 16.30
Úterý: 12.00 – 16.30
Středa: 12.00 – 16.30
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 9.00 – 11.30, 12.00 – 18.00
•

Knihy vydané před třiceti lety
v roce 1989 – výstavka knih
•

LAPAČE SNŮ
Prodejní výstava lapačů snů vytvořených
paní Michaelou Opatovou
bude k vidění v čítárně knihovny
od 3. května 2019 do 31. května 2019
v otevírací době knihovny
a 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

Výpůjční doba
Pondělí: 12.30 – 16.30
Úterý: 12.30 – 16.30
Středa: 12.30 – 16.30
Čtvrtek: 8.00 – 12.00
Pátek: 12.30 – 16.30
•
Vyrábíme – přáníčka pro maminky
•
Výstavka knih „Čteme růžově“
knihy s růžovou obálkou
•

7. 5. – dopoledne s MŠ Třebětín
beseda s knihou „Putování skřítka Vítka“
– vyrábění pohádkového světa
•

1. 2. až 30. 11. – „DUHOVÉ ČTENÍ“
soutěž probíhá, stále se můžete do soutěže
zapojit. Přihlášky a informace v knihovně!

KURZ VÝROBY LAPAČE SNŮ
Zveme na kurz výroby lapače snů
pod vedením paní Michaely Opatové.
v sobotu 18. května 2019
od 10.00 do 13.00 hodin

Vše potřebné na výrobu jednoho lapače
bude připraveno. Dozvíte se také něco
o jejich historii.
Objednávky na kurz tel.: 604 279 755
nebo email: michaela.opatova@email.cz
nebo přímo v knihovně.
•

MIX 2019
Výstava fotografií pana Františka Opálky
bude přístupná v prostorách knihovny
po celý květen.

Kalasová galerie Pex
Pražská 70, Letovice
Vás srdečně zve na výstavu
žačky E. Filly a A. Strnadela

akademické malířky

Daniely Benešové
Výstava potrvá do neděle 12. května 2019
Další informace budou na plakátech
a na www.galeriepex.cz

Turistické informační centrum
MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice
tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.cz

®

Otevírací doba:
1. ČERVNA – 15. ZÁŘÍ
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin
Sobota – Neděle:
9.00 – 13.00 hodin
•

16. ZÁŘÍ – 31. KVĚTNA
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hodin
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.

MOŽNOST KROUŽKOVÉ VAZBY
V TIC LETOVICE
V Turistickém informačním centru Letovice se
snažíme postupně rozšiřovat nabídku služeb pro
veřejnost. Kromě možnosti kopírování, tisku a skenování nyní nově nabízíme zhotovení kroužkové
vazby dokumentů. Jedná se o doplňkovou službu, která je zpoplatněna dle ceníku. V rámci našich možností jsme schopni zhotovit vazbu na
počkání, pouze v případě většího počtu stran mají přednost ostatní služby v rámci TIC.

Noc s Andersenem 2019
I v letošním roce se v Městské knihovně Letovice konala již tradiční akce Noc s Andersenem. Sraz
přihlášených dětí byl v dětské knihovně mezi 16.00 – 16.30 hodin. Dorazilo 18 dětí a mohlo se začít!
Tentokrát jsme noc nazvali „Pohádky z Albatrosu“ a celým večerem nás provázela knížka Františka
Nepila, Pět báječných strýčků. Na začátek jsme si přečetli část z knihy a už tu byl první host. Navštívil
nás pan Zdeněk Čížek. Dětem venku za knihovnou ukázal luky a šípy, které sám vyrábí. Popovídal o jejich výrobě a použití a dokonce nás nechal všechny z luků střílet. Poté následovala menší svačinka
a už jsme spěchali do druhého patra budovy, kde nás uvítal kurátor Muzea Letovic pan Antonín Štrof.
V prostorách muzea dětem přečetl další povídku z knihy a poté děti provedl muzeem. Hned nato děti
dostaly pracovní listy a šly plnit úkoly. Mezi tím paní knihovnice připravily večeři, na které si všichni moc
pochutnali. V 19.30 už klepal na dveře další vzácný host, pan místostarosta Radek Procházka, který byl
tak hodný a přečetl dětem další kapitolu z knížky, u které jsme se moc nasmáli. Čas plynul jako voda
a bylo tu poslední překvapení, a to pan Jiří Buš, který přišel v kimonu a popovídal dětem o Judu. Povídání bylo okořeněno i malou ukázkou souboje s jedním z dobrovolníků. Děti se dozvěděly o historii tohoto sportu a spoustu zajímavostí. Na závěr jsme si společně zazpívali za doprovodu ukulele písničku.
21.00 hodin bylo tu, a to znamenalo rozloučit se s dětmi, které odcházely na noc domů. V knihovně zůstalo 11 malých nocležníků a dvě knihovnice. Před spaním jsme si pustili trochu strašidelný animák
„Usnula jsem“ a pak už všichni spali. Ráno v 6.00 začala první ranní ptáčata vystrkovat hlavičky ze spacáků
a zanedlouho se vzbudili ostatní. Během úklidu proběhla polštářová bitva a v 7.00 už byla připravena
v knihovně snídaně. Všichni jsme si moc pochutnali na dobrotách od maminek. Čekání na rodiče si děti
krátily hraním pohybových her a postupně se rozcházely domů. V 8.30 knihovnu opustily poslední spáči. Celá akce se vydařila a už se těšíme na příští rok.
Text: za knihovnu Lenka Páralová, foto: Romana Hoderová

Revizor v Letovicích
6. 4. jsme (pomyslně) v Kulturním domě v Letovicích oslavili 210. výročí narození ruského spisovatele a dramatika N. V. Gogola (* 1. 4. 1809). „Slavili“ jsme stylově – divadelním představením Revizor v nastudování divadelního spolku TeaTrum z Velkých Opatovic. Představení bylo skvělé, jedinečné; lidé v publiku se bavili po celou dobu konání představení, které trvalo 2,5 hodiny.
Závěrečný potlesk publika vestoje byl naším velkým poděkováním za tento nevšední zážitek.
Velké umění velkého dramatika v nastudování ochotníků v malém městě. Velkoopatovický Revizor zbořil tyto hranice!
Je nutné se také sklonit před géniem N. V. Gogola – jak současná je tato jeho divadelní hra, napříč
staletími.
Děkujeme a těšíme se zase na viděnou na prknech, která znamenají svět!
Za MKS Letovice Jana Trubáková, foto: Petr Švancara

Městské kulturní středisko Letovice
Vás zve na koncert KPH

TRIA LIGNA
Středa 15. května 2019 v 18.30 hodin
Aleš Tvrdík – klarinet
Kateřina Trumpešová – hoboj
Adam Plšek – fagot
Vstupné: 100 Kč
Na koncert platí předplatné KPH
Studenti uměleckých škol zdarma

PŘEHLED KVĚTNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

3.

17.30 hodin / Benefice pro Diakonii – vernisáž výstavy výrobků klientů Diakonie ČCE
Galerie DOMINO, www.galeriedomino.cz. Výstava potrvá do 27. 6. 2019.

5.

8.00 – 12.00 hodin / Zámecká burza
zámek Letovice, tel.: 728 880 298, www.zamekletovice.cz

7.

19.00 hodin / Pietní vzpomínková slavnost ke státnímu svátku Dne vítězství
a 74. výročí ukončení II. světové války, (19.00 – kostel sv. Prokopa, 19.45 – Památník
umučených u koupaliště, 20.00 – lampiónový průvod), www.mks-letovice.cz

10.– 12.

110 let Kulturního domu Letovice (1909 – 2019)
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, www.mks-letovice.cz

11.

8.30 hodin / Mezinárodní taneční soutěž: O pohár města Kunštátu a Letovic
sportovní hala Letovice, TS BAMI Kunštát, tel.: 731 277 526, www.facebook.com/tsbamikunstat
10.00 hodin / 2. Zastavení – Oslavy 15 let od znovuzrození zámku Letovice
zámek Letovice, tel.: 602 528 912, 516 454 533, www.zamekletovice.cz,
www.zameckarestauraceletovice.webnode.cz

12.

Den matek na zámku, zámek Letovice
tel.: 734 865 960, www.zameckarestauraceletovice.webnode.cz, www.zamekletovice.cz

14.

15.30 hodin / II. absolventský koncert ZUŠ Letovice
koncertní sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203, 777 674 203, www.zusletovice.cz

15.

18.30 hodin / Tria Ligna – koncert KPH
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, www.mks-letovice.cz

18.

10.00 – 13.00 hodin / Kurz výroby lapače snů (dreamcatcher)
čítárna Městské knihovny Letovice, více na: www.facebook.com/lapacesnudreamcatcher
17.00 hodin / Absolventský koncert paní učitelky Dagmar Lžíčařové
ZUŠ Letovice, koncertní sál školy, tel.: 516 474 203, 777 674 203, www.zusletovice.cz
Okrsková soutěž – 1. kolo požárního Plamene, obec Jasinov, www.obecjasinov.estranky.cz

18.– 19.

7.30 – 18.00 hodin / Inline víkend v Moravském krasu s Letokruhem Letovice
Letokruh Letovice, tel.: 731 481 033, www.svcletovice.cz
8.00 hodin / 15. ročník v míčovém sedmiboji dvojic, sportovní hala Letovice

21.– 26.

Legiovlak
expozice legionářských vagonů z let 1918 –1920, www.legiovlak.cz

22.

17.00 hodin / Páni z Kunštátu – přednáška pro veřejnost Bc. Radima Štěpána
Muzeum města Letovice, Tyršova 2, tel.: 608 639 621, www.mks-letovice.cz/historie

25.

8.00 – 16.00 hodin / Letovice na kole – 1. ročník jarního cyklistického výletu, ww.letovice.net
19.00 hodin / Fragile – koncert slovenské skupiny
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, www.mks-letovice.cz

25.– 26.

Rybářské závody na rybníku „Koupaliště“ v Letovicích, www.mrsmoletovice.cz
Jezdecké soustředění na farmě v Cetkovicích
Letokruh Letovice, tel.: 731 481 033, www.svcletovice.cz

PŘEHLED KVĚTNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

26.

14.00 a 17.00 hodin / Show VDO na zámku v Letovicích
ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203, 777 674 203,www.zusletovice.cz

28.

16.00 hodin / Vernisáž výstavy výtvarného oddělení ZUŠ Letovice
koncertní sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203, 777 674 203, www.zusletovice.cz

30.

16.00 hodin / Akademie taneční skupiny VO CO GOU
areál SDH Letovice

30.– 1. 6.
31.

Knihovna pod stanem
akce pro děti s přespáním v Kladorubech se spoustou zábavy a spoustou knih

15.30 hodin / Závěrečné vystoupení LDO, Předškoláčku a pěveckého sboru
Kulturní dům Letovice, ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203, 777 674 203, www.zusletovice.cz
ZUŠ OPEN – celostátní happening ZUŠ ve veřejném prostoru
ZUŠ Letovice – různá místa, tel.: 516 474 203, 777 674 203, www.zusletovice.cz

Myšlenka dne
„Proboha, radujte se více! Je to jediný a nejspolehlivější lék na všechny nemoci.“
Nikolaj Vasiljevič Gogol

OZNÁMENÍ
o zápisu do letovických mateřských škol
Zápis do mateřských škol Komenského, Čapkova a Třebětínská
se uskuteční dne
7. května 2019 od 8.00 hodin do 15.30 hodin
v budovách jednotlivých mateřských škol.
Obecně závazná vyhláška města Letovice č. 1 / 2017 stanovuje školské obvody mateřských škol
zřízených městem Letovice, rodiče však mají i nadále možnost podat žádost k předškolnímu
vzdělávání do kterékoliv mateřské školy.
Rodiče si k zápisu přinesou:
· vyplněnou Žádost o přijetí s vyjádřením dětského lékaře / lékařky o zdravotním stavu a řádném očkování dítěte (ke stažení na webových stránkách jednotlivých MŠ, případně k vyzvednutí v mateřských školách v termínu od 16. do 20. 4. 2019)
· rodný list dítěte
· potvrzení o trvalém pobytu v Letovicích
Bližší informace najdete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Těšíme se na vás!

SVČ Letokruh p. o.
Akce na květen
24. 5. (Pá) Zahradní slavnost (prezentace kroužků + dílny a workshopy)
Od 16.00 do 19.30 hodin na zahradě Letokruhu – prezentace zájmových kroužků (workout, kouzelník,
parkur,…) formou živého vystoupení (od 17 do cca 19 hodin), výstavek a ochutnávek. Bohatý doprovodný program v podobě her, soutěží, mozkoheren a výtvarných dílen nejen pro děti. Dále si budete
moci vyzkoušet, např. skákací boty, slackline, projet se na koni, zarybařit si nebo se občerstvit u ovocného či palačinkového baru. A mnoho dalšího…

SPORTOVNÍ VÍKENDY
18. – 19. 5. (So, Ne) Soustředění inline víkend
Sportovní akce pro všechny děti a mládež se základními dovednostmi na inline bruslích.
Místo: Sloup v Moravském krasu.
V programu bude aktivní výuka na inline bruslích na cyklostezce ve Sloupu, hry, soutěže a procházky
v areálu Sloupských jeskyní. Cena 550,– Kč (stravování, celodenní pitný režim, ubytování, doprava,
pedagogický dohled, pojištění, proškolený inline instruktor). Nutná je vlastní výbava – inline brusle,
chrániče, helma. Vedou Petra Pernicová a Hana Havlíčková.

8. – 9. 6. (So, Ne) Vodácký víkend – rafty – Dolní Morava
Budeme sjíždět na raftech řeku Moravu v úseku Postřelmov – Litovel. Vhodné pro dospělé i děti. Podrobnější informace na našem webu a na plakátech.

VÝTVARNÉ DÍLNY
10. 5. (Pá) Top creative
Budeme pracovat s keramickou hlínou (vhodné i pro začátečníky) a tisknout na textil (tašky, trička).
Kde: ateliér Letokruhu, od 17.00 do 20.00 (21.00) hodin. Akce pro všechny, kteří se chtějí utrhnout od
každodenních starostí a shonu a věnovat trochu času i sobě. Cena: 150,– Kč, vedoucí: Eva Borkovcová

9. a 16. 5. (Čt) Usměvavé sluníčko
Keramická dílna pro děti od 5 let. Děti si vyrobí jednoduché keramické sluníčko o průměru do 25 cm.
Sluníčko bude na pověšení na zeď. Dílna je rozdělena do dvou částí:
9. 5. – modelování z hlíny
16. 5. – zdobení vypáleného výrobku (engobou, patinou či glazurou)
Kde: ateliér Letokruhu, vždy od 14.00 do 15.15 hodin
Cena: 150,– Kč (za obě dílny), vedoucí: Hana Havlíčková

4. a 18. 6. (Út) Pítko pro ptáčky
Keramická dílna pro studenty a dospělé.
Výroba jednoduchého keramického pítka pro ptáčky do vaší zahrady.
Jednoduché pítko ve tvaru mělké mísy, ale s nepřebernými možnostmi
designového zpracování.
Dílna je rozdělena do dvou částí:
4. 6. – modelování z hlíny
18. 6. – zdobení vypáleného výrobku (patinování, glazování, sklíčka,…)
Kde: ateliér Letokruhu, vždy od 17.00 do 19.00 hodin
Cena: 250,– Kč (za obě dílny), vedoucí: Hana Havlíčková
Na akce se můžete přihlašovat na adrese www.svcletovice.cz nebo osobně na recepci v Letokruhu.

Ohlédnutí za soutěží „Místo, kde žiji“
V únoru jsme vyhlásili 4. ročník výtvarné soutěže „Místo, kde žiji“, letos na téma „Zajímavá stavba
v mém městě nebo obci“. Soutěže se zúčastnily děti ze základních i mateřských škol, ze Základní umělecké školy Letovice, děti z výtvarných kroužků Letokruhu a jednotlivci z řad veřejnosti. Vedle kreseb
a maleb děti vytvořily i prostorové objekty z papíru či keramiky.
Vernisáž proběhla ve středu 10. dubna od 15.30 hodin v čítárně Městské knihovny v Letovicích.
Vítězové v kategorii MŠ:
1. Alena Prchalová – Vodárenská věž
2. Matyáš Prosecký – Zámek Letovice
3. Eliška Chládková – Kostel sv. Prokopa
Vítězové v kategorii 1. stupeň ZŠ:
1. Eliška Borkovcová – Vodárenské věž (keramika)
1. Martin Sedláček – Burianova rozhledna v Rudce (keramika)
2. Pavlína Sýsová – Jezdecký pomník u kostela v Olešnici
2. Tomáš Dlapa – Buriánova rozhledna
3. Jakub Sedláček – Radniční věž v Boskovicích
3. Amy Rybníčková – Na věži Olešnického kostela
Vítězové v kategorii 2. stupeň ZŠ:
1. Matouš Procházka – Rozhráňský kostel
2. Pavlína Čuprová – Lidová dřevěná architektura Křtěnov
Zvláštní ocenění:
- kolektivní práce studentek ze ZUŠ Letovice (Tara Schindlerová, Anna Lukešová, Anna Hale, Renata
Kubaljaková, Zuzana Káčeriková) – obrázek Barokní lékárna
- za precizní zpracování – obrázek Kostel sv. Prokopa – kolektivní práce Dorotei, Ráchel a Filipa
Kotrlových
- za originální zpracování tématu – ušitá Vodárenská věž – Valerie Janečková
- za volbu nenápadného objektu – Kašna v Rozhraní – Honza Havránek
Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili! Rádi bychom poděkovali městu
Letovice a Městské knihovně Letovice za spolupráci.

Léto s Letokruhem
Příměstské tábory 2019
Příměstské tábory v letech 2019 – 2021 se budou konat s podporou z Operačního programu Zaměstnanost (získali jsme grant 1 046 000 Kč). Díky této podpoře Vám můžeme nabízet příměstské tábory pro
děti za nižší cenu 680 Kč za jeden týden tábora (nedotovaná cena je 1 400 Kč za jeden týden tábora). Více
informace o přihlašování a táborech na našich webových stránkách www.svcletovice.cz.
1. – 5. 7. Sportuj s námi – Všeobecný sportovní – Tábor plný sportu, který si užijí všechny děti, které mají
chuť sportovat, bavit se a poznat něco nového. Zjistíme něco o zdravém životním stylu, přístupu fair-play,
zlepšíme své pohybové dovednosti a překonávání překážek. Vedoucí Milan Fiala.
8. – 12. 7. Ping-pong – Stolní tenis – Sportovní vyžití nejen u ping-pongových stolů. Zahrajeme si turnaj,
naučíme se pravidla stolního tenisu, zjistíme něco o jeho historii. Vylepšíme naši úderovou techniku a procvičíme všechny herní styly. Vedoucí Kristýna Striová.
15. – 19. 7. Let´s Dance – Taneční – Street dance, Disco dance, House dance, Lockin, Zumba atd. Akrobatické, jógové cviky, gymnastická průprava, tvorba choreografie. Improvizační hry, pohybové hry, taneční
kroky a sestavy. Vedoucí Šárka Dvořáčková.
22. – 26. 7. Inline akademie – Inline bruslení – Ovládnutí jízdy na kolečkových bruslích, zdokonalování dovedností hravou zábavnou formou. Staň se INLINETALENTEM! Bruslařské desatero. Vedoucí David Lefler.
29. 7. – 2. 8. Královské putování – Předškolní – Vydejte se s námi do minulosti a prozkoumejme společně
zábavnou formou české dějiny. Čeká na nás spousta zábavy, tvoření, dramatické hry, prvky arteterapie
a rozvoj fantazie. Vedoucí Iva Dlapová.
29. 7. – 2. 8. Špunti na břehu II. – Rybářský – Užijeme si společné rybaření a pobyt u vody. Dozvíme se
spoustu nového nejen o rybách, ale i jejich zákonných mírách, dobách hájení či povinné výbavě při rybaření, o přírodě a o vodě jako takové. Pozveme mistra ČR v lovu na feeder a mistra Evropy v lovu na přívlač! Vedoucí Jakub Přibyl a Miroslav Buš.
5. – 9. 8. Na skok umělcem II. – Výtvarný – Hry a tvoření, návštěva galerie a zámku. Seznámení s různými výtvarnými technikami: ebru, frotáž, koláž, muchláž, kašírování, papírořez atd. Poznejme různá období dějin
umění, umělecká díla a tvůrce umění díky pohybovým a zážitkovým hrám. Vedoucí Veronika Bednářová.
12. – 16. 8. Škola kouzel – Kouzelnický – Navštivte svět čar a kouzel! Osvojení manipulace v kouzelnictví,
seznámení s historií a používáním speciálních kouzelnických rekvizit. Vyzkoušíme si vystoupení na veřejnosti a jak zlepšit své rétorické schopnosti. Staň se kouzelníkem! Vedoucí Lukáš Mistr.
12. – 16. 8. Starověké Řecko – Keramický – Týden tvoření v ateliéru i na zahradě Letokruhu. Různé techniky keramiky, kooperativní, pohybové hry, výlet do Rudky u Kunštátu i Muzea letovické keramiky. Výstava vlastních výrobků. Vedoucí Nikola Prchalová.
19. – 23. 8. Zvěrokruh s Májou a Dančou – Zoologický – Máte jedinečnou možnost naučit se pečovat
o zvířata a ošetřovat je. Čekají nás zábavné soutěživé hry a poznávací výlety za koňmi, včelami, kravami,
holuby a hady a možná i nová obyvatelka Letokruhu želva Žofka. Vedoucí Marie Fialová a Daniela Mášová.
19. – 23. 8. Fotbalové soustředění – Kopaná – Soustřeďme se na fotbal a s fotbalem! Zdokonalme se při
nejoblíbenější sportovní hře na světě. Naučme se různé herní techniky a situace a hrát fair-play! Vedoucí
Alois Pelíšek.
26. – 30. 8. Bav se s Letokruhem – Všeobecný – Tábor je zaměřený na zábavné tvořivé společenské i sportovní hry s celotáborovou hrou: „Cestování mezi kontinenty s Arnoštkem“. Vyrazíme na výlet do zábavného parku, na túru a zahrajeme si i divadlo. Vedoucí Marie Fialová a Daniela Mášová.
26. – 30. 8. Workout summer – Workout – Přijď si vytvořit svůj vlastní tréninkový plán pro posilování
s vlastní vahou těla (street workout) a naučit se správnou techniku cviků, rozpoznat a vyřešit svalové
dysbalance a motivovat se k lepšímu a zdravějšímu životnímu stylu a stravování. Nebude chybět ani společný výlet, celotáborová hra a další odpočinkové kolektivní hry. Vedoucí Aleš Kubík.

Pobytové tábory 2019
Jezdecký tábor na farmě v Cetkovicích (pro děti od 6 do 15 let všech pokročilostí, cena 4 300 Kč),
termín: 30. 6. – 5. 7. 2019. Vyjížďky do lesa, výcvik v anglickém stylu 2× denně 1 hodinu, hry, soutěže,
koupání, táborák, péče o koně. Vedoucí David Lefler.
Jezdecké soustředění na farmě v Cetkovicích (pro zájemce od 10 do 26 let všech pokročilostí, cena
4 990 Kč), termín: 14. – 19. 7. 2019. Splň si svůj sen mít svého koně, užij si s ním spoustu radostí a péče,
plavení a 2× denně výcvik v anglickém stylu. Vedoucí David Lefler.
Tour de France – stanový tábor u Šebetova (pro děti školního věku, cena 2 650 Kč), termín: 3. – 10. 8.
2019. Krásné prostředí říčky Bělé, týden inspirovaný slavným cyklistickým závodem, plno her, soutěží,
dobrodružství. Vedoucí Ivona Kubíková. POZOR, POZOR! I když je téma cyklistické, je to tábor bez kol!
Jedná se o klasický stanový tábor.
Cesta na Říp aneb Co všechno mohlo potkat praotce Čecha (Heřmanov na Vysočině, fara Pod Svatou
horou, pro děti od 6 let, cena 3 150 Kč), termín: 17. – 23. 8. 2019. Vydejme se po stopách praotce Čecha
a jeho následovníků! Zažijeme spoustu her a zábavy na motivy pověstí a příběhů z dob našich předků,
koupání, táboráky, výlety a různá dobrodružství. Vedoucí Petra Pernicová.
Přihlašování online na webových stránkách Letokruhu v aplikaci „Můj Letokruh“ na tábory je již zahájeno, všechny mají omezenou kapacitu, neváhejte, přihlaste se!
Letokruh Letovice

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.
Od 12. října 2018 se scházíme přímo v centru města, na adrese Českobratrská 5.
(ELIM najdete kousek za Albertem, po cestě k Penny – zelený nepřehlédnutelný starší dům.)
Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a soutěže. Mezi nejčastější aktivity patří ping-pong,
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

Výstavka dobové výstroje a výzbroje armád
Jako součást letošního připomenutí si 74. výročí konce 2. světové války v úterý 7. května v Letovicích členové letovického Klubu vojenské historie – Pancéřové techniky z.s. ve spolupráci se členy podobně zaměřených klubů, SDH Letovice a za podpory města Letovice uspořádají výstavku výstroje
a výzbroje užívané armádami v průběhu tohoto válečného konfliktu.
Tak jako v minulých letech ji najdete v areálu hasičské zbrojnice a bude součástí zde probíhajícího
programu. Letos bychom vám mimo jiné rádi předvedli např. repliku sovětského protitankového děla
a nejen to… Opět budete mít možnost si důkladně prohlédnout součásti výstroje a výzbroje vojáků,
případně se blíže seznámit s událostmi 2. světové války od lidí, kteří se tomuto období věnují jako svému koníčku.
Výstavka bude jistě zajímavá pro celou rodinu, takže vezměte i své děti, případně vnoučata, a společně si tak připomeneme důležitý mezník historie našeho státu.
Těšíme se na vaši účast.
KVH – PT Letovice z.s.

Vítězkou soutěže Sestra roku 2018
v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči se stala
Mgr. Emilie Portlová, vrchní sestra v Nemocnici Letovice, p.o.
Soutěž Sestra roku je tradiční událostí, která je koncipována jako poděkování sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci. Záštitu nad touto
prestižní soutěží již tradičně převzaly Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97,
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Odborným garantem soutěže
je Česká asociace sester.
Vydavatelství Mladá fronta, divize Medical Services,
každoročně soutěž vyhlašuje v několika kategoriích. Do kategorie „Sestra v přímé ošetřovatelské péči“ byla Českou
asociací sester nominována vrchní sestra naší nemocnice
Mgr. Emilie Portlová. V této kategorii soutěží sestry vykonávající ošetřovatelskou praxi ve všech typech zdravotnických
zařízení nemocniční a ambulantní sféry a ve všech formách
domácí a sociální péče.
Na slavnostní předání ocenění 19. ročníku soutěže, které se konalo 28. března 2019 v Praze, svoji kandidátku přijeli podpořit její nejbližší i kolegyně z nemocnice.
Odborná porota, kde zasedly takové kapacity jako např.
prof. Pirk či prof. Pafko, až na místě samém hlasovala o vítězce ze 3 finalistek, které byly vybrány ze stovek nominací
z celé ČR. Jaké bylo naše nadšení, když zaznělo „EMILIE
PORTLOVÁ, NEMOCNICE LETOVICE“. Slyšet nás bylo jistě
až za zdmi Paláce Lucerna Praha, možná až „u koně“…
GRATULUJI NAŠÍ PANÍ VRCHNÍ A DĚKUJI ZA VZORNOU
REPREZENTACI NEMOCNICE I LETOVIC. JE CTÍ MÍT MEZI
SVÝMI ZAMĚSTNANCI TAKOVOUTO OSOBNOST.
MUDr. Drahoslava Královcová, ředitelka nemocnice
Mgr. E. Portlová a MUDr. D. Královcová

Ozdravný pobyt v Lázních Slatinice
Protože jsme byli loni velmi spokojení, jeli jsme podruhé na jarní ozdravný pobyt do Lázní Slatinice.
Bylo nás celkem 84. Ubytovali jsme se v lázeňských domech Balnea a Majorka, většinou ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím, balkonem, televizí a ledničkou. Oba domy jsou moderní,
bezbariérové, připravené poskytnout všem všechny vymoženosti lázeňské péče. Všichni zaměstnanci
nás přijali jako dobře známé rodinné přátele. Pochvalovali jsme si výbornou místní kuchyni – měli jsme
výběr ze tří jídel na oběd i večeři, saláty, kompoty i zákusky, překvapením byl předkrm jako ukázka zdravé výživy.
Po lékařské prohlídce každý dostal svůj individuální plán lázeňských procedur, měli jsme jich v ceně
sedm, vždy včas a profesionálně zajištěných. Zvláště jsme oceňovali cvičení v bazénu a masáže. Lázně
Slatinice mají sirné minerální vody z vlastních vrtů. Koupele v těchto vodách mají příznivé účinky na
léčbu pohybového aparátu, zvláště po operacích, kožních a onkologických onemocněních.
K lázním patří také procházky, klidná atmosféra lázeňského místa a kulturní akce. Hned první den
jsme měli přednášku o aromaterapii a večírek na uvítanou se skupinou Monáda vedenou paní Hanou
Kostelníkovou. Druhý den jsme šli na vycházku do penzionu Majorka, na výborné zákusky a kávu do
Pekárny, pan Opletal nás potom zavedl do slatinického kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde jsme
vyslechli velmi poutavé vyprávění o historii a současnosti zdejší jedinečné památky. V pátek probíhala
prezentace společnosti Eurona s naší známou paní Švehlovou. Večer jsme strávili s pohodovou skupinou 2+1, výborně jsme se pobavili a dobře jsme si zazpívali. Účinkující byli překvapení naší velkou
účastí a dobrou náladou po celý večer. V sobotu odpoledne bylo slavnostní pro celé lázně. Park před
lázeňským domem Morava byl zaplněný stánky prodejců s dárkovým zbožím a dobrotami, hrála skvělá
cimbálová hudba, tančily víly a všichni očekávali příjezd kočáru z muzea v Čechách pod Kosířem. Pan
Václav Obr nás nezklamal, skoro přesně v 16 hodin přijeli čtyři huláni na koních, kočár pro lázeňské
hosty s kufry, na kozlíku vyšňořený pan Obr, v kočáře harmonikář a medvěd k obveselení hostí a hlavně dětí. Byla slavnostně zahájena lázeňská sezóna předáním jarních věnců a slavnostním přípitkem.
Večer jsme slavili Hodinu Země při svíčkách a zazpívali jsme si s vynikajícím harmonikářem. V neděli
jsme s panem Opletalem šli na vyhlídku na Malém Kosíři. Díky nádhernému počasí bylo vidět až na
Svatý Kopeček u Olomouce. Cestu zpět lemovaly první rozkvetlé stromy, na faře jsme si mohli koupit
kraslice, perníky a velikonoční dekorace od místních řemeslníků. Večer byla poutavá přednáška o čokoládě a ruční výrobě pralinek s ochutnávkou. Poslední večer jsme strávili vzpomínkou na krásné písně a život Waldemara Matušky. Bylo nám líto, že už se musíme loučit. Bylo nám zde dobře, proto příští
rok asi přijedeme ve dvou termínech, aby celá skupina byla jen v domě Balnea.
Děkujeme všem, kteří se o nás vzorně starali, kolektivu vedenému paní Ing. Radkou Pazderovou
a Ing. Tomášem Hrazdilem. Ozdravný pobyt přispěl ke zlepšení našeho fyzického i duševního zdraví,
k upevnění celého kolektivu. Díky velké
finanční podpoře Jihomoravského kraje si tento pobyt mohlo dovolit 84 členů Nového sdružení zdravotně postižených Letovice. Věkový průměr účastníků je kolem 70 let, takže za každou
pomoc jsme velmi vděční. Velké poděkování patří manželům Rašovským
za celou organizaci pobytu a získání
dotace Jihomoravského kraje.
Text: za Nové sdružení zdravotně
postižených Letovice Ing. Jaroslava
Konůpková, foto: Bořivoj Rašovský

Velikonoční zpívání
Každý rok před velikonočními svátky chodíme zpívat pacientům Nemocnice Letovice. Sešlo se
nás asi 40. Přivítala nás paní ředitelka MUDr. Drahoslava Královcová. Připojili jsme se k blahopřání
vrchní sestře paní Mgr. Milušce Portlové, která v Praze zaslouženě získala titul „Sestra roku“. Toto
ocenění je výborným oceněním celé nemocnice. Tentokrát naše zpěváky doprovázel na harmoniku
pan Jozef Gabarík a s vozembouchem pan Josef Lukeš. Naši pánové se žílami symbolicky vymrskali
všechny pacienty i sestřičky, popřáli krásné jaro, pěkné Velikonoce a hlavně hodně sil k uzdravení.
Potěšením pro pacienty byly krásné voňavé perníčky. Všichni si s námi zazpívali, usmívali se a za odměnu nám mávali. Měli opravdovou radost z této malé velikonoční oslavy. Nakonec jsme si v jídelně
při kávě a výborných koláčcích chvíli v klidu poseděli s paní Ottovou manažerkou kvality a paní ředitelkou. Marně jsme vzpomínali, kolikrát už jsme tady takto zpívali.
Za Nové sdružení zdravotně postižených Letovice Ing. Jaroslava Konůpková,
foto: Ing. Lucie Bousková, Nemocnice Letovice

Zpíváme pro UNICEF
20. března tohoto roku se v Letovicích konala mimořádná akce, benefiční koncert „ZPÍVÁME PRO
UNICEF“ na podporu programu „Dobrý start do života“.
Sál městského kulturního střediska zaplnili malí i velcí zpěváci všech pěveckých sborů ZUŠ Letovice a komorního sboru „Carpe diem“. Vedle dětských sborů „Sluníčko“ a „Carmina“ se představil
i sbor „Campanela“, který působí na pobočce naší ZUŠ v Olešnici na Moravě. Samozřejmě na koncertě
nemohl chybět ani pěvecký sbor „Cantamus“. Všichni účinkující si své vystoupení užívali a radost ze
zpěvu se přenesla i na posluchače. Výtěžek z koncertu činil 5 950,– korun, tato částka byla poslána
organizaci UNICEF.
Děkuji všem, kteří se do akce zapojili, účinkujícím i všem dárcům.
Marie Nečasová

Osudy letovických Židů za II. světové války

Před 80 lety 15. března 1939 začala německá okupace českých zemí a tím byla ohrožena samotná
existence českého národa. Děsivé události se nevyhnuly ani našemu městu. Již 21. července 1939 si
Oberlandrat (německý okupační úřad) v Prostějově vyžádal seznamy veškerého židovského obyvatelstva v jednotlivých obcích tehdejšího okresu Boskovice. Kopie tohoto seznamu se zachovala v boskovické pobočce Státního okresního archivu Blansko. Podle tohoto seznamu žilo tehdy v Letovicích
18 osob židovského vyznání, ale někteří žili i jinde. Jaký byl jejich další osud?
Na samém počátku války, v září 1939, zorganizovali nacisté preventivní zastrašovací akci pod krycím názvem „Albrecht I.“. Ta proběhla od časných ranních hodin 1. září 1939, kdy bylo v tehdejším
okrese Boskovice zatčeno 18 osob, mezi nimi i letovický Žid Viktor Schwarz, majitel lihovaru. Zatčení
však byli brzy propuštěni a Schwarz se vrátil domů. V noci na 21. září 1941 provedli členové odbojového hnutí v Letovicích pumový atentát na Lamplotův hotel na koupališti, kde bylo sídlo Hitlerjugend
(tehdejší nacistické společenství německé mládeže). Následující den zatklo gestapo v Letovicích 11
osob, mezi nimi opět Viktora Schwarze. Po třech měsících byli Schwarz a většina zatčených propuštěni,
avšak dva z uvězněných, mezi nimi Žid Rudolf Lustig z Letovic, byli popraveni v Kounicových kolejích
v Brně. Perzekuce Židů však začala dostávat organizační podobu. V průběhu roku 1941 bylo 15 osob
židovského původu z Letovic přestěhováno do židovské čtvrti v Boskovicích. Později byli později transportováni do Terezína a následně do různých koncentračních táborů, převážně v okupovaném Polsku. Podle seznamu transportu Ac14/15. 3. 1942 v něm byli následující osoby z Letovic: Berisch Hugo
(*1863), Berischová Pavla (*1870), Huberová Irma (*1888), Jelínková Berta, Sára (*1893), Jelínková

Julie (*1865), Kahnová Ida (*1871), Lustigová Josefa, (*1878), Munk Otto (*1889), Munková Margareta (?), Munková Rosa (*1891), Nettelová Fanny (*1873), Reichová Josefína (*1865), Schwarz Viktor
(*1880), Ultmannová Sabina (*1893), Veith Oskar (*1883).
Na letovickém pomníku Obětem 2. světové války u koupaliště jsou vytesána ještě další jména:
Jellinek Oskar (*1885), Josefa Lustigová (*1878), Rudolf Lustig (*1882), Otto Lustig (*1908), Františka
Ultmannová (*1897), Gerda Ultmannová (*1924), Thomas Winter (*1890), Hedvika Winterová (*1898),
Zuzana Winterová (*1923). Celkem je na pomníku 18 jmen Židů, z čehož vyplývá, že některá jména
osob židovského vyznání nejsou uvedena a chybí také některá jména ze seznamu Ac14/15. 3. 1942.
Dodnes není zcela přesně zjištěn osud rodiny Winterovy. Jednalo se o dvě rodiny bratrů téhož příjmení. Hlavou jedné byl Zdenko (*1888) a jeho manželka Stella (*1902) se dvěma malými dětmi – dcerou Veronikou Lucy (*1936) a synem Petrem Jiřím (*1937). Ke druhé patřili Thomas s manželkou Hedvikou a dcerou Zuzanou. Oba bratři byli synové Ludvíka Wintera (zemřel v roce 1918 v Letovicích),
který se do Letovic s rodinou přistěhoval v roce 1900, aby se stal nájemcem zámeckého velkostatku
v Letovicích. Oba bratři v tomto zaměstnání po otci pokračovali. Rodiny Winterovy se v průběhu války
odstěhovaly z Letovic, aby se „ztratily“ ve velkém městě. Zdenkova se odstěhovala do Brna a Thomasova do Prahy, avšak ani jedna neunikla tragickému osudu – všichni zahynuli v koncentračních táborech. Rodina Thomase Wintera je uvedena na letovickém pomníku, rodina bratra Zdeňka tam uvedena není. Jméno matky bratrů a manželky Ludvíka – Kateřiny Winterové (*1866) je uvedeno v Pinkasově synagoze v Praze.
Represe postihly i členy rodin Munkových a Huberových, původem z Letovic. Patřil k nim Hynek
Munk (*1894). Ten spolu s manželkou Helenou bydlel v Praze, odkud byli transportováni do Terezína.
Zde se jim narodil syn Tomáš (25. 11. 1942). Všichni tři byli odvlečeni do Osvětimi, kde Helena a maličký Tomášek zahynuli. Otec Hynek přežil, vrátil se do vlasti a znovu se oženil. Z tohoto druhého manželství se narodil Jan Munk, pozdější ředitel Památníku Terezín.
Zvláštní tragický osud měl Viktor Schwarz, majitel lihovaru a letovický mecenáš. Dvakrát se mu podařilo vykoupit se z vězení za cenu ztráty majetku. Po třetím zatčení byl však zařazen do seznamu Ac
a spolu s ostatními zahynul v neznámém koncentračním táboře.
Z letovických Židů se ještě zachránila Edita Huberová, nar. 1912 v Brně. Bydlela společně s matkou
Irmou u příbuzných Munkových v Letovicích č. 150, kteří měli obchod s textilem. Její otec padl v I. světové válce. Edita v Brně vystudovala lékařskou fakultu, provdala se za JUDr. Hanuše Mauthnera a v roce
1940 se z Letovic odstěhovali. Ale Terezínu ani ona, ani její manžel neunikli. MUDr. Edita Mauthnerová
pracovala v Terezíně jako dětská lékařka. Koncem října 1944 byla zařazena do jednoho z posledních
transportů do Osvětimi, ale během jízdy se jí podařilo z vlaku vyskočit a uprchnout do Prahy. Zde se
skrývala až do konce války. V roce 1946 se provdala za MUDr. Kurta Kratku židovského původu, který
emigroval v roce 1939 do Anglie a stal se lékařem britského královského letectva RAF v hodnosti
podplukovníka. MUDr. Edita Kratková zemřela jako primářka dětského oddělení v pražském Motole
22. listopadu 1967. Její manžel se synem emigrovali do Düsseldorfu.
Bilance holokaustu letovických Židů je děsivá: z celého společenství pouze dva přeživší.
Svět nikdy nesmí zapomenout na válečné hrůzy II. světové války, na více než 72 milionů mrtvých
a umučených, z toho 47 milionů civilistů, z nichž oběťmi nacistů bylo na 6 milionů občanů židovského
původu ze všech evropských zemí. Jde o věčné memento.
Text: dle PhDr. Jaroslava Bránského Karel Synek, foto: Petr Švancara

Tisková zpráva Československé obce legionářské
Legiovlak v Jihomoravském kraji
Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích opět vyráží na pouť po České republice, sto let
od bojů o hranice nového státu v květnu zavítá do Jihomoravského kraje a navštíví Hodonín, Vyškov a Letovice. Během roku 2019 zastaví celkem na 35 místech.
Legiovlak, pojízdné muzeum na kolejích Československé
obce legionářské, připomíná boje československých legií za
samostatný stát. Souprava historických vagonů, která vznikla
za podpory Ministerstva obrany ČR a mnoha dalších institucí,
projede do roku 2020 celou Českou republiku a Slovensko.
V současnosti se Legiovlak skládá ze 13 zrekonstruovaných
vagonů, jakými se desetitisíce čs. legionářů přepravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 1918 –1920.
Připomíná, že vznik Československé republiky a první léta jejího života stály na životech a odvaze legionářů, kteří s myšlenkou samostatného státu Čechů a Slováku bojovali prakticky po celém světě, na všech bojištích první světové války a po jejím skončení dále nasazovali životy ať
už v bojích s Poláky či Maďary o hranice nového státu, tak s ruskými bolševiky na daleké Sibiři. Tři
květnové zastávky ho čekají v Jihomoravském kraji: Hodonín – 7. až 12. 5. 2019 / Vyškov – 14. až
19. 5. 2019 / Letovice – 21. až 26. 5. 2019
Legiovlak představuje naši vojenskou historii nejen široké veřejnosti, ale zaměřuje se především na
školní mládež, které je více než sto let stará historie poněkud vzdálená. Proto jsou připraveny skupinové prohlídky, na které se lze dopředu objednat prostřednictvím formuláře na webu legie100.com/legiovlak a zamluvit si přesný čas. „Minulý rok byl nabitý připomínkami 100. výročí vzniku
republiky a konce jedné z nejstrašnějších válek všech dob. Málo kdo ale ví, že i v roce 1919 museli naši
vojáci dále bojovat o hranice svého nového státu a naši ruští legionáři bránili Sibiř proti bolševikům,“
říká Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100 a dodává: „Návštěva Legiovlaku je ideální příležitostí,
jak si tyto významné události připomenout. Legiovlak má tu výhodu, že za ním nemusíte nikam cestovat a přijede až do vašeho města.“
Expozice Legiovlaku je přístupná zcela zdarma každý všední den od 8.00 do 18.00 a o víkendech od
9.00 do 19.00. Komentované prohlídky s průvodcem pro veřejnost bez objednávky začínají každý den
od 14.00 a opakují se v pravidelných hodinových intervalech. Každý návštěvník Legiovlaku může na
místě zjistit, jestli měl legionáře mezi svými předky. Posádka v Plukovní prodejně dokáže hledat konkrétní osoby v databázi, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat o fotografie, dokumenty, vzpomínky i hmotné předměty z pozůstalostí. Od výjezdu Legiovlaku v roce 2015 se takto podařilo doplnit
na 15 000 záznamů legionářů.
Historické vagony Legiovlaku jsou zrekonstruovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím
a návštěvníkům co nejblíže přiblížily podrobnosti z legionářského života a jejich boje. Soupravy legionářských vlaků byly totiž kasárna na kolejích a legionáři se museli postarat o vše sami a ještě v pohybu.
Běžný příbytek vojáků představuje tzv. těpluška až pro 30 mužů, která ostře kontrastuje luxusnímu
salonnímu vozu pro důstojníky a generály. Návštěvníci si mohou prohlédnout další vagony ze života
legionářů například vůz polní pošty, nejspolehlivější prostředek komunikace na celé tehdejší Sibiři,
„létající“ sanitní vagon, vozy s kovářskými či krejčovskými dílnami. Způsob boje legionářů pak přiblíží
improvizovaný obrněný vůz, který je po zuby vyzbrojený kulomety a zbrusu novou replikou ruského
polního kanonu ráže 76 mm. Další zázemí představuje štábní vagon pro plánování operací, či plošinové vozy s materiálem včetně historické polní kuchyně. Další informace najdete na webu www.legiovlak.cz.
Miloš Borovička, tiskový mluvčí Československé obce legionářské

Pohled na májovou hvězdnou oblohu
Rádi přivítáme nejkrásnější měsíc roku, zvaný máj, česky květen. Rádi se podíváme na rozkvetlé
stráně, luka, stromy a keře a tento pohled nám přináší údiv nad touto krásou v přírodě. Při pohledu na
májovou oblohu sice neuvidíme kvetoucí krásu, zato uvidíme jarní souhvězdí, ve dne Slunce, v noci
Měsíc a mimo to různé zajímavé úkazy. Na obloze vévodí jarní souhvězdí. Oblohu pozorujeme čelem
k jihu. Když budeme postupovat od nadhlavníku (zenitu) směrem k obzorníku, představí se nám souhvězdí Pastýře, Honicích psů, Vlasů Bereniky, Severní Koruny, dále pak souhvězdí Panny, Vah, Havrana
a Poháru. Hlavní slovo zde bude mít souhvězdí Panny (Virgo), které popíšeme podrobněji. Je to souhvězdí dost rozsáhlé a dobře viditelné a patří mezi zvířetníková souhvězdí. Nejjasnější hvězdou souhvězdí je hvězda Spica (Spika, česky klas v rukou Panny) s jasností 1 mag a vzdáleností 262 ly. Spica je
zákrytovou proměnnou hvězdou. Její jasnost se mění v rozmezí 4 dnů. S jasnými hvězdami sousedních souhvězdí tvoří tzv. Diamant Panny. K nejznámějším objektům tohoto souhvězdí patří tzv. „kupa
galaxií v Panně“. Obsahuje přibližně 2 500 galaxií podobných naší Galaxii. Kupa galaxií se nalézá ve
vzdálenosti 60 milionů ly, je umístěna v severní části souhvězdí a nazývá se „Říše galaxií“. V souhvězdí
Panny nalezneme mnoho mlhovin, z nichž nejjasnější mlhovina má označení M 104. Významnou zajímavostí souhvězdí je také tzv. „podzimní bod“ mezi hvězdami Alaraph a Arich. V tomto bodě protíná
světový rovník zdánlivou dráhu Slunce (ekliptiku). V něm se Slunce nachází 23. září při podzimní rovnodennosti (končí léto, začíná podzim). Souhvězdí Panny najdeme vlevo od souhvězdí Lva.
K souhvězdí Panny se váže několik starověkých bájí. Pro Římany toto souhvězdí představovalo bohyni spravedlnosti Dike čili Astraeu. Za zlatého věku, dokud byli lidé dobří, žila na zemi a s lidmi se ráda stýkala. Avšak za železného věku, kdy lidstvo úplně zhrublo, opustila zemi zbrocenou krví a odešla
navždy bydlet mezi hvězdy. Řekové Pannu považovali za bohyni úrody, která drží v levé ruce klas. Tam
také najdeme hvězdu Spicu jako symbol letní úrody.
Naše nejbližší hvězda Slunce se stále více pohybuje nad světovým rovníkem. Jeho paprsky nás proto více hřejí. Dne 1. 5. 2019 Slunce vyjde v 5:37 h a zapadne ve 20:15 h, 31. 5. vyjde ve 4:57 h a zapadne ve 20:59 h. Během května se den prodlouží o 1 h 24 min. Sluneční azimut vroste ze 115º na 127º
(o 12º). Slunce vstupuje do znamení Blíženců dne 21. 5. v 9:59 h SELČ.
U Měsíce pozorujeme jeho fáze. Dne 5. 5. v 1:00 h nastane nov, 12. 5. ve 3:00 h první čtvrt, 18. 5. ve
23:00 úplněk a 26. 5. v 19:00 h poslední čtvrt. Nejblíže Zemi bude Měsíc 13. 5. ve 24:00 h (369 042 km)
a nejdále od Země bude dne 26. 5. v 15:00 (404 098 km).
V květnu se polovina planet schová. Neuvidíme planety Merkur, Venuši, Uran a Neptun. Mars se
objeví večer nad severozápadním obzorem (v Býku, později v Blížencích). Po většinu noci můžeme pozorovat Jupiter (v Hadonoši) a ve druhé polovině noci ve Střelci bude viditelný Saturn.
Květnová obloha nabídne některé zajímavé
úkazy, především konjunkce Měsíce s planetami: 8. 5. ve 2:00 h s Marsem, 20. 5. v 18:00 h s Jupiterem a 22. 5. ve 23:00 h se Saturnem. V noci
dne 6. 5. bude možné pozorovat maximum meteorického roje Akvarid. Radiant tohoto roje se
nalézá v souhvězdí Vodnáře a meteory tohoto
roje jsou pozůstatky Halleyovy komety.
Dr. Jaroslav Chloupek
Souhvězdí Panny

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE, z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A ZP SPOLUOBČANY

V ÚTERÝ 14. KVĚTNA 2019

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V AQUAPARKU KUŘIM
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY
A VÍŘIVÉ KOUPELE
ODJEZD:
14.00 HODIN – KOVOŠROT
14.05 HODIN – NÁMĚSTÍ
14.10 HODIN – BYTOVKY
14.15 HODIN – TYLEX
PROGRAM ODPOLEDNE ZAČÍNÁ V 15.30 HODIN
AKCE SE KONÁ V RÁMCI PROJEKTU
„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO U L. RAŠOVSKÉ
TEL.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz
POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE, z. s.
POŘÁDÁ

VE STŘEDU 22. KVĚTNA 2019
! ZMĚNA TERMÍNU !
POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA ZDRAVÍM

Městský klub důchodců
květen 2019
•
2. 5. 2019 – čtvrtek – 10.06 hodin
autobus z náměstí v Letovicích do Nýrova
Pěší vycházka do Sebranic a Svitávky.
•
15. 5. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Oslava „Dne matek“.
•
21. 5. 2019 – úterý – 9.00 hodin
vlakové nádraží v Letovicích
„Vlak legionářů“ prohlídka s průvodcem
Bližší informace v MKD.
•
22. 5. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
„Jen tak v klubu“
Rozloučení před letní přestávkou.
Nutná účast členů přihlášených
na pobyt v Teplicích nad Bečvou.
•
26. 5. 2019 – neděle – 8.00 hodin
Odjezd autobusu z náměstí v Letovicích
na pobyt v Teplicích nad Bečvou.
Zastávka v muzeu v Přerově
•
Všem našim členům a příznivcům
přejeme hezké prožití léta a těšíme se
na další setkávání v MKD v září 2019.

CESTUJEME VYSOČINOU
ODJEZD:
5.15 hodin – KOVOŠROT
5.20 hodin – NÁMĚSTÍ
5.25 hodin – BYTOVKY
5.30 hodin – TYLEX
PROGRAM ZÁJEZDU:
- NÁVŠTĚVA ZOO V JIHLAVĚ
- MUZEUM TECHNIKY V TELČI
- ZÁMEK V TELČI
Přihlášky a bližší informace u paní B. Soukupové
na tel.: 516 281 218 od 29. dubna 2019.
Zájezd se koná za podpory JmK
www.novesdruzenizp.cz

PŘÍMĚST SKÝ TÁBOR
PRO DĚT I OD 5 DO 12 LET
Pondělí až pátek
od 8.00 do 16.00 hodin
Informace a přihlášky na www.veselaveda.cz/tabor/

Nemocnice Letovice

Město
Letovice

Petřivalského
nadace Brno

Česká asociace
sester

Kulturní dům
MKS Letovice

www.letovicecare.cz

17. – 18. 5. 2019

Letovice Care

DAGMAR LŽÍČAŘOVÉ
a jejích přátel
Zazní hra na klavír, příčná flétna, soprán,
vystoupí sbor Carpe Diem a další…

Sobota 18. května 2019
v 17.00 hodin
v sále ZUŠ Letovice
Vstup volný

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
1. 5.

MUDr. Roth

4. 5.
5. 5.
8. 5.

Ostrov, Zdrav. středisko

516 444 326

MUDr. Řehořek

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

MUDr. Semrádová

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

11. 5.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

12. 5.

MUDr. Staňková V.

Jedovnice, Zdrav. středisko

516 442 726

18. 5.

MUDr. Stojanov

Blansko, B. Němcové 1222/15

605 184 479

19. 5.

MUDr. Ševčíková B.

Blansko, Svitavská 1A

516 416 386

25. 5.

MUDr. Ševčíková R.

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 454

26. 5.

MDDr. Šméralová K.

Boskovice, Lidická 8

731 074 479

Mimo výše uvedenou dobu je služba stomatologické LSPP zajištěna v Úrazové nemocnici Brno,
Ponávka 6, tel.: 545 538 111.
Všední dny: od 18.00 do 24.00 hodin / Volné dny: od 8.00 do 20.00 hodin

Služby lékařů
3. 5.
10. 5.
17. 5.
24. 5.
31. 5.

MUDr. Striová
MUDr. Šafránek
MUDr. Kratochvílová
MUDr. Přichystalová
MUDr. Hniličková

Nepřítomnost Zastupuje
MUDr. Striová
9. – 10. 5.

MUDr. Šafránek

MUDr. Šafránek
17. 5.

MUDr. Striová

Služby lékařů také na www.mudrsafranek.cz
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 v nemocnici Boskovice.
Pondělí – pátek: 17.00 – 22.00 hodin
Soboty, neděle a svátky: 8.00 – 20.00 hodin

Lékařská služba první pomoci v Boskovicích
Lékařská služba první pomoci pro dospělé

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

AFK Letovice
Jarní část fotbalové sezóny je konečně v plném proudu. Pro některé naše týmy byl
začátek jara bodově lepší, pro jiné zase ne úplně dle představ. Každopádně jak trenéři,
tak hráči se maximálně snaží posouvat své dovednosti výš. Na společných trénincích
mládeže bývá na hřišti dvakrát týdně přes 60 sportovců. A stále chceme naše počty
zvyšovat, např. připravujeme nábor mladých hráčů na Základní škole Letovice. Nábor
proběhne v rámci tělesné výchovy a věříme, že se naše základna v mládeži ještě rozroste. Na naši mládež do budoucna vsázíme a plně ji podporujeme, proto jsme se rozhodli v rámci spolupráce s FC Boskovice dát našim hráčům příležitost hrát v dané věkové kategorii tu nejvyšší možnou soutěž. V rámci
zkvalitnění a posunu fotbalových dovedností vpřed, vnímáme tento krok jako obrovskou šanci posunout fotbal v Letovicích o několik úrovní výše a třeba se i podílet na výchově nových ligových hráčů.
Talent mnohým nechybí, jen mu dát správný prostor. Je pravdou, že tento společný projekt je jak organizačně, tak i finančně náročný, cítíme ovšem podporu od vedení obou měst, zástupců FAČR i sponzorů a rodičů dětí. Všem zmíněným děkujeme. Děkuji také trenérům mládeže za jejich pochopení, podporu a zaujetí pro tento projekt. Jsou to právě oni, kteří obětují svůj volný čas mladým sportovcům.
V měsíci dubnu se nám povedlo dohodnout s Letokruhem na další spolupráci v rámci kroužku kopaná. Po březnovém Zastupitelstvu města Letovice, kde byly schváleny městské dotace, jsme obdrželi peníze na hospodaření a provoz klubu. Děkujeme tímto zastupitelům za finanční podporu. Hospodaření z roku 2018 bylo díky našemu hospodáři a paní účetní řádně a samozřejmě v termínu uzavřeno.
V nové budově se zajíždí pravidelný provoz a dolaďujeme provozní detaily. Zřídilo se nové pojištění
budovy a areálu. Naši fanoušci si při domácích zápasech nemohli nevšimnout funkční „klubovny“.
V rámci samotného klubu AFK Letovice můžeme klubovnu provozovat v době akcí a výdělek použít na
provoz budovy. Všechny tedy zveme na příjemné posezení ve dnech zápasů.
Pevně věřím, že si nejen sportovní fanoušci všimli velkého billboardu umístěného u kruhového
objezdu. Na tomto billboardu vás zveme na všechna domácí utkání a zároveň se snažíme prezentovat
fotbal v Letovicích. Nadále se držíme myšlenky sportem spojovat občany města a jsme přesvědčeni,
že i díky příjemnému prostředí se to daří. Přijďte tedy mezi nás a děkujeme, že nám fandíte.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

SPORTOVNÍ ODDÍL
ARUL ZRTV TJ SOKOL LETOVICE

Fan-club „BOP Křetínka“

pořádá ve dnech

18. – 19. května 2019

15. ROČNÍK
V MÍČOVÉM
SEDMIBOJI DVOJIC
Místo: Sportovní hala Letovice
Soutěží: dvoučlenná družstva
Startovné: 600 Kč za dvojici
Zahájení: 18. 5. 2019 v 8.00 hodin
Maximální počet družstev: 16
Disciplíny:
tenis – čtyřhra / nohejbal – čtyřhra
basketbal – hody na koš / stolní tenis – čtyřhra
volejbal – debl / házená – sedmimetrové hody
kopaná – penalty
Přihlášky:
Antonín Petrů – 737 647 155,
antoninpetru@seznam.cz
Vlastimil Šimák – 776 890 885,
vlastik.simak@seznam.cz

OZNAMUJE,
že bude zahájen provoz na

MINIGOLFOVÉM HŘIŠTI
v Letovicích

KVĚTEN – ČERVEN
SOBOTA – NEDĚLE:
13.30 – 18.00 HODIN

Zlatnictví Opál Boskovice
otevřelo novou pobočku v Letovicích

Těšíme se na Vás v naší nové pobočce
na Masarykově náměstí 26.
Zlatnictví Opál, Jaroslav Bárta

Specializujeme se na výrobu snubních a zásnubních
prstenů s vysokým podílem ruční práce. Tyto šperky
vznikají přímo v naší zlatnické dílně. Každý šperk je
vyroben poctivě tak, aby sloužil po desetiletí bez
nutnosti oprav a stal se předmětem rodinného
dědictví. Můžete si u nás nechat zhotovit šperk
na zakázku dle vašeho individuálního přání,
nebo si nechat vygravírovat rytinu do předmětů.
Zaměřujeme se též na opravy šperků, servis
hodinek a starožitných hodin, výměnu baterií
v hodinkách i se zkouškou vodotěsnosti. Nabízíme
poradenskou činnost, ověřování pravosti u kamenů
a určování ryzosti šperků. Pro nás je nejdůležitější
spokojený zákazník, proto se snažíme posunovat
služby stále vpřed a vybavovat zlatnickou dílnu
moderními přístroji.

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

tel.: 723 290 761

ZÁBAVY, OSLAVY, Dj, DISKOTÉKY, OLDIES, SVATBY

tel.: 776 05 45 15
www.zvuk-letovice.wz.cz
Do stomatologické ordinace

hledáme
zdravotní sestru
nebo zubní instrumentářku
na hlavní pracovní poměr.
Nástup možný ihned.
Informace na telefonu: 792 325 591
a e-mailu: stoma-letovice@seznam.cz

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

Koupím
byt nebo menší domek
v Letovicích
Platba hotově
tel.: 605 708 884
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: info@mks-letovice.cz. Šéfredaktor Mgr. Jana Trubáková. Redakční rada ve složení: Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková,
Mgr. Renata Kostlánová, Daniela Ottová, Ing. Jaroslava Konůpková, Kateřina Pražáková, Karel Synek, Petr Švancara, Ing. Marek Chládek.
Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice 27. 4. 2019 č. 5/2019. Cena 10,– Kč. 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. 6/2019 bude 12. 5. 2019. Fotografie: archiv redakce.

Tisk DTP centrum, v.o.s. SVITAVY • www.dtpcentrum.cz

Městské kulturní středisko Letovice / Kulturní dům

110 let
Kulturního domu
Letovice
(1909 – 2019)
Pátek 10. května

/ moderují: Mgr. Marie Nečasová a PhDr. Antonín Štrof

9.00 – 18.00 / Den otevřených dveří (průvodci: M. Nečasová, A. Štrof, B. Kuda)
9.00 – 13.00 / Výtvarné tvořivé dílny – BAREVNÉ NAROZENINY
9.30 – 10.30 / Beseda s PhDr. Boženou Kovářovou pro žáky 9. třídy ZŠ a MSŠ Letovice
(od nejstarších zmínek o Letovicích po vznik manufaktur, stavbu železnice,
propojení průmyslového a kulturního rozvoje v Letovicích)

15.30 – 17.30 / Veřejná zkouška vystoupení mažoretek VO CO GOU
(s možnou účastí veřejnosti – zkusit si to)

18.00 / Vernisáž výstavy a zhodnocení soutěže Copak ty lípy všechno ví?
Ocenění nejlepších tvůrců
Souběžně výstava materiálů o Katolické besedě v Letovicích – primárně o budově
Beseda s promítáním o historii budovy KD
(Dr. J. Chloupek, B. Kuda, M. Nečasová, Ing. J. Gabarík)
Kulturní program PS Carpe diem

Odpoledne

„U dvou lip“ před KD hraje a zve do budovy harmonikář

Sobota 11. května

/ moderují: Mgr. Marie Nečasová a PhDr. Antonín Štrof

9.00 – 17.00 / Den otevřených dveří – obchůzka po budově, výstava na horním sále (A. Štrof, B. Kuda)
9.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00 / Výtvarné tvořivé dílny – BAREVNÉ NAROZENINY
9.00 – 17.00 / Výstava v horním sále s průvodním komentářem – Dr. J. Chloupek, B. Kuda, M. Nečasová
17.00 – 18.00 / Vystoupení mažoretek VO CO GOU (dolní sál)
18.30 / Koncert ZUŠ Letovice
PS Cantamus
Hudební skupina Plavčíci (p. uč. Milan Novák)
Komorní smyčcový soubor (p. uč. Libor Suchý)

Neděle 12. května
9.00 / Dopolední mše svatá v kostele sv. Prokopa v Letovicích
17.00 / Slavnostní varhanní koncert – Martin Jakubíček v kostele sv. Prokopa v Letovicích

Vstupné dobrovolné

