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Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem 
přejeme novomanželům, kteří v měsíci červenci uzavřeli sňatek:

Josef Tkáč, Šlapanice – Radka Trojáková, Starovice
Luboš Indra, Boskovice – Andrea Bučková, Rožňava

Vlastimil Mareš, Letovice – Eva Kratochvílová, Letovice
Tomáš Koudelka, Letovice – Gabriela Matušková, Josefov

Martin Šťastný, Kamenná Horka – Veronika Vykydalová, Letovice

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci červenci oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více 

Marie Prudilová Miroslav Poláček
Marie Bělehrádková Josef Novák
Marie Koníčková Ladislav Toul
Vítězslav Hájek Božena Striová
Drahomíra Műllerová Jan Mejstřík
Zdenka Kavanová Dáša Šochová
Milan Vrána Libuše Portlová
Karel Klíma Bohumila Šedová
Miroslav Dražil Dagmar Prudká
Marie Sedláková Františka Prchalová
Jaroslava Vlková Josef Kopáček
Dáša Korcová Božena Hejlová
František Doskočil Anna Čížková
Růžena Richterová Miloslav Dokoupil
Margita Strážnická Marta Skotáková
Marie Culíková Miloslav Krejsa
Marie Vránová Zdenka Václavková
Otto Stránský Milan Jagoš
Marie Volšanová Olga Burkoňová
Eliška Palánová Ludmila Procházková

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Cihla Jaroslav, Komenského, ve věku 71 let
Dvořáková Eliška, J. Haška, ve věku 79 let

Čest jejich památce!

Městský úřad Letovice upozorňuje občany, 
že 30. 9. 2015 uplyne lhůta pro zaplacení druhé splátky poplatku za komunální odpad pro rok 
2015. Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně městského úřadu nebo převodem na účet města 
Letovice - číslo účtu 820631/0100. Variabilním symbolem je rodné číslo občana, za něhož je poplatek 
hrazen, vlastníci rekreačních objektů nebo bytů a rodinných domů, kde není nikdo hlášen k trvalému 
pobytu, mají stanoven speciální variabilní symbol.  
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Rada města Letovice 
na své schůzi 

dne 14. července 2015
projednala

1. Rada města bere na vědomí informace zástupce 
VAS a.s. Boskovice o stavu Čistírny odpadních vod 
Letovice.
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit vyjmutí textu "a vykupované pozemky pod 
silnicemi a chodníky za cenu 5-10 Kč/m2" z Cenové 
mapy na prodej a výkup pozemků na území města.
3. Rada města bere na vědomí text výkupní 
smlouvy pro standartní výkupy pozemků do 
majetku města, jež byl schválen zastupitelstvem 
města.
4. Rada města bere na vědomí plnění úkolů 
finančního odboru uložených ke dni 14. 7. 2015. 
5. Rada města bere na vědomí plnění úkolů 
technického odboru uložených na schůzi Rady 
města Letovice 14. 7. 2015.
6. Rada města bere na vědomí plnění úkolů starosty 
města uložených ke dni 23. 6. 2015.
7. Rada města schvaluje pořadatele akce „Festival 
3+1 Letovice 2015“ příspěvkovou organizaci města 
MKS Letovice, se sídlem Letovice, Letovice, Nová ul. 
71/1.
8. Rada města schvaluje uzavření darovacích smluv 
na akci „Festival 3+1 Letovice 2015“ příspěvkovou 
organizací Městské kulturní středisko Letovice, se 
sídlem Letovice, Nová ul. 71/1.
9. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci 
z rozpočtu JMK na akci „Festival 3+1 Letovice 2015“ 
ve výši 50 tis. Kč a současně podání žádosti o dotaci 
z rozpočtu Nadace města Letovice pro rozvoj 
kultury a životního prostředí, ve výši 120 tis. Kč, 
příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko 
Letovice, se sídlem Letovice, Nová ul. 71/1. 
10. Rada města schvaluje udělení výjimky z počtu 
dětí pro Mateřskou školu Letovice, Čapkova 
802/10, okres Blansko, příspěvkovou organizaci, 
pro školní rok 2015/2016 - 25 dětí v jedné ze tří tříd.
11. Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve 
výši 2 tis. Kč příspěvkovou organizací Centrum 
sociálních služeb města Letovice, se sídlem 
Letovice, J. Haška 12 od společnosti LAKMAL s. r. o., 
se sídlem Letovice, Rekreační 199/23.
12. Rada města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu 
JMK ve výši 15 tis. Kč na projekt "Letovice- Zdravé 
město 2015".

OKÉNKO STAROSTY
  Skončilo nejen horké 

l e t n í  p o č a s í ,  a l e  

i p r á z d n i n y.  Z a č á t e k  

školního roku by měl opět 

všechny žáčky, studenty 

i  u č i te l e  za st i h n o u t  

odpočaté, v dobré pohodě a připravené na 

deset měsíců úporné práce. Chtěl bych popřát 

všem, zejména pak prvňáčkům, radostný 

nástup do školních lavic. 

       Rovněž bych chtěl poděkovat za dobrou 

reprezentaci města Veronice Lebišové, která se 

stala ve starších žácích mistryní ČR ve čtyřhře 

v tenise. Je ale škoda, že letovický tenis neumí 

podchytit nadějné hráče a hráčky.

Také chci pogratulovat letovickým trojčátkům 

k jejich prvním narozeninám.

       Největší letovickou kulturní akcí bude 

mezinárodní setkání „Spojujeme lidi Evropy“, 

na kterém se setkají starostové všech šesti 

partnerských měst. V rámci této akce bude 

podepsána smlouva s novým partnerským 

městem, 10. obvodem maďarského hlavního 

města Budapešť. Celá akce bude probíhat 

v prostorách zámku, který pro tuto příležitost 

bezplatně propůjčil městu majitel pan Bohumil 

Vavříček. V doprovodném programu bude 

probíhat přehlídka hudebních těles, setkání 

pěveckých souborů a různých zájmových skupin 

z partnerských měst. Setkání „Spojujeme lidi 

Evropy“ se bude konat za finančního zajištění 

dotací z fondů Evropské unie. Rád bych na tuto 

přehlídku pozval také občany města a širokého 

okolí. Celá akce proběhne o posledním víkendu 

v září a bude včas řádně prezentována.

Vladimír StejskaL - starosta města   
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13. Rada města schvaluje uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje ve výši 15 tis. Kč na projekt "Letovice - Zdravé 
město 2015" s Jihomoravským krajem, se sídlem 
Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 602 00.
14. Rada města schvaluje provedení rozpočtových 
opatření č. 7/2015, která mění rozpočet na straně 
příjmů ve smyslu navýšení rozpočtu příjmů 
o 293,5 tis. Kč, navýšení rozpočtu výdajů o 392,3 tis. 
Kč, snížení rozpočtu financování o 98,8 tis. Kč. 
15. Rada města bere na vědomí přehled vývoje 
příjmů ze sdílených daní za období 1 - 6/2015. 
16. Rada města bere na vědomí předložený návrh 
rozpočtového výhledu města na období 2016
-2018. 
17. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy 
o výpůjčce majetku města Opel Vivaro Combi 2,0 
CDTI, se Sborem dobrovolných hasičů Letovice, 
zastoupeným [osobní údaj odstraněn], se sídlem 
Letovice, Nové Město 11, IČ 434 20 605, na dobu 
neurčitou dle přiloženého textu smlouvy po 
úpravách. 
18. Rada města schvaluje uzavření pojistné 
smlouvy na pojištění "Varovného systému 
a rozhlasu" dle předloženého písemného návrhu 
s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s., Vienna 
Insurance Group, se sídlem Praha, Pobřežní 
655/23, za roční pojistné ve výši 14.988,- Kč. 
19. Rada města schvaluje uzavření pojistné 
smlouvy s Generali Pojišťovnou a. s., se sídlem 
Praha 2, Bělehradská 132, za cenu 16.482,- Kč/rok 
dle písemného materiálu. 
20. Rada města schvaluje použití investičního 
fondu Základní školy Letovice, okres Blansko, se 
sídlem Letovice, Komenského 902/5, ve výši 68 tis. 
Kč na zakoupení dataprojektoru. 
21. Rada města schvaluje poskytnutí finančního 
daru ve výši 5.400,00 Kč pro Sbor dobrovolných 
hasičů Letovice, se sídlem Letovice, Nové Město 11, 
IČ 434 20 605, dle předloženého textu darovací 
smlouvy. 
22. Rada města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu 
JMK na nákup výstroje a výzbroje, opravy požární 
techniky ve výši 200 tis. Kč.
23. Rada města schvaluje uzavření smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje ve výši 200 tis. Kč, na "Nákup 
výstoje a výzbroje, opravy požární techniky" 
s Jihomoravským krajem, se sídlem Brno, 
Žerotínovo nám. 449/3.

24. Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 
10 tis. Kč pro SDH Jasinov, zastoupené Františkem 
Graciasem, se sídlem Letovice, Jasinov 59, na akci 
SUMMER ROCK NIGHT.
25. Rada města schvaluje provedení rozpočtového 
opatření: navýšení rozpočtu výdajů o 10 tis. Kč 
u odd. 55 Požární ochrana, pol. Transfer - SDH 
Jasinov, oproti snížení rozpočtu financování, pol. 
Rozpočtově neurčené prostředky ve stejné výši. 
26. Rada města schvaluje uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Letovice 
s SDH Jasinov, zastoupené Františkem Graciasem, 
se sídlem Letovice, Jasinov 59, ve výši 10 tis. Kč, na 
akci „SUMMER ROCK NIGHT“.
27. Rada města schvaluje poskytnutí dotace 
z rozpočtu města pro Letecký klub Letovice, se 
sídlem Letovice, Pod Klášterem 10, na zakoupení 
techniky na sečení ve výši 50 tis. Kč.
28. Rada města schvaluje provedení rozpočtového 
opatření: navýšení rozpočtu výdajů o 50 tis. Kč 
u odd. 34 Tělovýchova a zájmová činnost, pol. 
Dotace - Letecký klub, oproti snížení rozpočtu 
financování, pol. Rozpočtově neurčené prostředky 
ve stejné výši. 
29. Rada města schvaluje uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Letovice ve 
výši 50 tis. Kč s Leteckým klubem Letovice, se 
sídlem Letovice, Pod Klášterem 10, na zakoupení 
techniky na sečení, dle předloženého textu 
smlouvy. 
30. Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 
40 tis. Kč v souladu se schváleným rozpočtem, pro 
Základní odborovou organizaci OS státních orgánů 
a organizací při Městském úřadu Letovice, 
zastoupenou Jaroslavem Halatou, se sídlem 
Letovice, Masarykovo nám. 210/19.
31. Rada města schvaluje uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Letovice pro 
Základní odborovou organizaci OS státních orgánů 
a organizací při Městském úřadu Letovice, 
zastoupenou Jaroslavem Halatou, se sídlem 
Letovice, Masarykovo nám. 210/19, ve výši 40 tis. 
Kč na činnost odborové organizace, dle 
předloženého textu smlouvy. 
32. Rada města schvaluje smlouvu o spolupráci na 
zajištění provozu sběrného dvora odpadů města 
Letovice s obcí Lazinov a pověřuje starostu města 
jejím podpisem.
33. Rada města bere na vědomí plnění dle 
Plánovací smlouvy ze dne 17. 12. 2013 včetně 
Dodatku č. 1 se společností VARIO VILA, s.r.o., 
Šumperská 1350, 783 91 Uničov.
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34. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města 
Letovice přijmout věcný dar - veřejné osvětlení dle 
písemného materiálu od pana Daniela Kotoulka, Na 
Hliníkách 4, Letovice.
35. Rada města schvaluje smlouvu o dílo č. 35/2015 
na zajištění funkční způsobilosti měrného bodu 
lokálního výstražného systému se společností 
KOCMAN envimentoring, s.r.o., Říčanská 1000/29, 
Žebětín, 641 00 Brno, za cenu 33.750,- Kč bez DPH, 
a pověřuje starostu jejím podpisem.
36. Rada města bere na vědomí informaci o podání 
žádosti o účelovou dotaci na výkon sociální práce.
37. Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu 
na část budovy bez čísla popisného o rozloze 28 m2, 
který je součástí pozemku p.č. 2526 v k. ú. Letovice 
s paní Marií Staňkovou, Chrudichromy 59, 
Boskovice, za cenu nájmu ve výši 30,- Kč/m2/měsíc 
na dobu určitou, v trvání dvou let dle přiloženého 
textu smlouvy.   
38. Rada města schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem bytové jednotky č. 3 
umístěné v bytovém domě na ul. Tyršova 205/1, 
Letovice s [osobní údaj odstraněn] na dobu určitou 
s účinností od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2015 za nájemné 
ve výši 65,- Kč/m2/měsíc.
39. Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti 
keltské usedlosti na ul. Česká za období I. pololetí 
2015. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o vzájemné propagaci ze dne 1. července 
2014 s KOMETA GROUP, a.s., Křídlovická 34, 603 00 
Brno.
40. Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor 
dobrovolných hasičů Letovice, IČO: 43420605, na 
adrese Nové Město 11, 679 61 Letovice, nacházející 
se na p.č. 1407/2 v k.ú. Letovice. 
41. Rada města souhlasí s umístněním sídla spolku 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor 
dobrovolných hasičů Jasinov, IČO: 65338537, na 
adrese Jasinov 59, 679 61 Letovice, nacházející se 
na p.č. 46 v k.ú. Jasinov.
42. Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor 
dobrovolných hasičů Chlum, IČO: 65338693, 
v budově bez čísla popisného a evidenčního, 
nacházející se na p.č. 40 v k.ú. Chlum.
43. Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor 
dobrovolných hasičů Lhota u Letovic, IČO: 
65338651, v budově bez čísla popisného 
a evidenčního, nacházející se na p.č. 36 v k.ú. Lhota 
u Letovic.

44. Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor 
dobrovolných hasičů Kochov, IČO: 65338677, 

v budově bez čísla popisného a evidenčního, 
nacházející se na p.č. 54 v k.ú. Kochov.

45. Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor 
dobrovolných hasičů Zábludov, IČO: 65338685, na 
adrese Zábludov 17, 679 61 Letovice, nacházející se 
na p.č. 30/2 v k.ú. Zábludov.

46. Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor 
dobrovolných hasičů Novičí, IČO: 65338669, na 
adrese Novičí 21, 679 61 Letovice, nacházející se na 
p.č. 56 v k.ú. Novičí.

47. Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor 
dobrovolných hasičů Meziříčko, IČO: 65338634, na 
adrese Meziříčko 71, 679 61 Letovice, nacházející se 
na p.č. 90 v k.ú. Meziříčko u Letovic.

48. Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor 
dobrovolných hasičů Kladoruby, IČO: 65336691, na 
adrese Kladoruby 86, 679 61 Letovice, nacházející 
se na p.č. 51 v k.ú. Trávník u Kladorub.

49. Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okrsek 
Letovice, na adrese Nové Město 11, 679 61 
Letovice, nacházející se na p.č. 1407/2 v k.ú. 
Letovice.

50. Rada města bere na vědomí žádost Policie ČR 

o spolupráci při realizaci náborové akce "Hledáme 
posily do našeho týmu".

51. Rada města schvaluje dodavatele akce „Oprava 
opěrné zdi“ společnost SASTA, spol. s r.o., IČ: 
26240980, Votroubkova 546/11, 620 00 Brno, za 
cenu 7.756.533,- Kč včetně DPH.

52. Rada města schvaluje smlouvu se společností 
SASTA, spol. s r.o., IČ: 26240980, Votroubkova 
546/11, 620 00 Brno, na realizaci akce „Oprava 
opěrné zdi“ a pověřuje starostu města jejím 
podpisem.

53. Rada města schvaluje zástupce města na 
družební cestě do Maďarska ve dnech 22. 7. 2015 -  
Vladimír Stejskal, Ing. Jiří Palbuchta, a 28. 7. 2015 – 
Ing. Jiří Palbuchta, Stanislav Kobelka. 

54. Rada města schvaluje zástupce města na 
družební návštěvě do Chorvatska ve dnech 

13. - 19. 8. 2015 - Vladimír Stejskal. 
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Město Letovice v letošním roce realizuje projekt „Spojujeme lidi Evropy“. Projekt je podpořen Evropskou komisí 
v rámci programu Evropa pro občany, výzva Citizenship EACEA a jeho předmětem je zapojení občanů do družby 
s jinými městy. V rámci projektu navštíví naše město přátelé ze Slovenska, Chorvatska, Polska, Maďarska 
a Německa. Cílem našeho setkání je podporovat spolupráci mezi lidmi v Evropě, podporovat porozumění 
a navazování nových přátelství v duchu respektování lidských práv, demokracie, tolerance a solidarity. Projekt je 
podpořen částkou 25 000 EUR.

Vladimír Stejskal, starosta města Letovice



EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
EVROPSKÝ DEN BEZ  AUT - “VE MĚSTĚ BEZ AUT!“

LETOVICE 16. – 22. 9. 2015
Evropský týden mobility 2015 na téma „Vyber. Změň. Zkombinuj.“
Kampaň Evropského týdne mobility je ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, 
vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem 
k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu.
Letošním sloganem, „Vyber. Změň. Zkombinuj.", chce povzbudit lidi, aby přemýšleli o rozsahu dostupných 
možností dopravy a vybrali ten správný způsob cestování, vyzvat je, aby kombinovali způsob dopravy , což může 
často vést k rychlejšímu a příjemnějšímu cestování.
Město Letovice, člen Národní sítě Zdravých měst ČR a partneři Zdravého města, na základě rozhodnutí 
Zastupitelstva města Letovice, po podpisu Charty 2015, připravili řadu akcí, které svým obsahem přispívají 
k naplnění významu těchto dnů a zároveň vyzývají k aktivnímu přístupu občanů ve spojení s občanskými 
sdruženími ve městě:
STŘEDA 16. ZÁŘÍ - „Běh zámeckým parkem“
V zámeckém parku se od 15.00 hodin uskuteční tradiční závod pro děti školního a předškolního věku. Pro 
závodníky jsou připraveny zajímavé ceny.
ČTVRTEK 17. ZÁŘÍ - „Jezdíme s úsměvem “
Město Letovice ve spolupráci se základní školou a  Policií ČR uspořádají dopravně bezpečnostní akci zaměřenou 
na kontrolu vozidel projíždějících v ranních hodinách Letovicemi. Pozornost bude zaměřena zejména na 
dodržování povolené rychlosti v obci nebo požití alkoholu před jízdou. Řidiči následně obdrží hodnocení 
a písemné osvědčení s informací o ETM a EDBA.
„Dopravně bezpečnostní seminář“
Pro žáky II. stupně Základní školy Letovice se uskuteční seminář k bezpečnosti silničního provozu. 
PÁTEK 18. ZÁŘÍ - „Drakiáda 2015“
Letokruh – středisko volného času Letovice ve spolupráci s   Leteckým klubem Letovice a městem Letovice 
uspořádá pro všechny děti bez rozdílu věku  tradiční drakiádu. Akce proběhne v 16.00 hodin v areálu letiště 
Leteckého klubu Letovice.
SOBOTA 19. ZÁŘÍ - Cyklovýlet  - „Na kole do pravěku“
Město Letovice, Komise Projektu Zdravé město a Místní agendy 21 pořádá cyklistický výlet pro cyklisty všech 
věkových kategorií.
Sraz účastníků v 9.30 hodin na Masarykově náměstí před městským úřadem. Účastníci obdrží zdarma malé 
občerstvení.
NEDĚLE 20. ZÁŘÍ - „Pěšky na přehradu“
Město Letovice, Komise Projektu Zdravé město a Místní agendy 21 pro příznivce pěší turistiky všech věkových 
kategorií připravily výlet do okolí Letovic. 
Sraz účastníků v 13.00 hodin na Masarykově náměstí před městským úřadem.
PONDĚLÍ 21. ZÁŘÍ - „Přes silnici za ruku“
Městská policie ve spolupráci s Komisí  PZM a MA21 uspořádá pro všechny 3 mateřské školy dopravně 
bezpečnostní akci. Děti budou seznámeny s pravidly chování na komunikacích při přecházení přechodu pro 
chodce. 
ÚTERÝ 22. ZÁŘÍ - „Orientační závod“ 
– v uzavřené části Masarykova náměstí před radnicí proběhne orientační závod.
Akci pořádá Letokruh – středisko volného času Letovice ve spolupráci s  městem Letovice.
„Ve městě bez mého auta„ – bude uzavřena část Masarykova náměstí, na tento den je směřována kampaň 
vyzývající k omezení vjezdu do centra města, k omezení parkování v centru města, k omezení jízd služebními 
vozidly a ke zvolení alespoň v tento den dopravy šetrnější k životnímu prostředí (veřejnou, pěší, cyklodopravu).
K myšlence Evropského týdne mobility se připojily ještě další organizace ve městě, které z objektivních důvodů 
musely svoje aktivity posunout na jiný termín.
Bližší informace o plánovaných akcích budou upřesněny na plakátech a na webových stránkách 
www.letovice.net - sekce zdravé město. 

Ivana Květenská - koordinátorka, Bohuslav Kuda - předseda komise PZM a MA21

MĚSTO LETOVICE INFORMUJE
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MĚSTO LETOVICE INFORMUJE

Přispějte do významného výzkumu české společnosti, 

za rozhovor odměna 
Vybrané domácnosti naší obce budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který 

přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti. Výzkum Proměny české společnosti 

připravili odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno 10 000 náhodně 

vybraných domácností z celé ČR. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti STEM/MARK 

a MEDIAN. 

Vybrané domácnosti v naší obci by měli navštívit v termínu 7. 7. – 31. 10. 2015.

Za rozhovor odměna

Účast v šetření bude spojená s finanční odměnou. Domácnost si za hodinu až dvě vyplňování 

dotazníků v jednom roce vydělá 500 –  1100 korun (v závislosti na typu domácnosti). 

Do výzkumu může navíc svými odpověďmi opakovaně přispět v následujících 4 letech. 

Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce. Poznatky budou sloužit českým 

i zahraničním vědcům a mohou být základem pro zlepšování sociální politiky. Nové šetření Proměny 

české společnosti přinese odpovědi na otázky, jako např.: 

 · Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání a je možné jejich

     situaci nějak zlepšit? 

 · Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň domácností a koho zasáhnou nejvíce a na

     které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální politika?

 · Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom

     potýkají?

 · Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim to usnadnit?

www.promenyceskespolecnosti.cz

Starosta města
svolává

na čtvrtek 10. září 2015 v 16.00 hodin,
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích
5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice

Program:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 11. června 2015 do 10. září 2015
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města za I. - VI. 2015
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr

Vladimír Stejskal, starosta města
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SLOVO ZASTUPITELE

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Ach jo, proč mě to nepřekvapuje …
       Dne 28. 7. 2015 navštívil naše město předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka. Jelikož se mělo 

jednat o pracovní setkání s vedením města, tak ve svém oficiálním programu neměl naplánováno 

veřejné setkání s občany (sice již 2 měsíce dopředu bylo zastupitelům města avizováno, že k jednání 

dojde za jejich přítomnosti, ovšem pozvat je už se jaksi zapomnělo).

         I přesto dopoledne toho dne prostřednictvím veřejného rozhlasu bylo občanům oznámeno, že 

ve 13 hod. před radnicí mají možnost si s panem premiérem podebatovat … To by o tom ovšem 

premiér měl něco vědět, není-liž pravda? 

     Ten po skončeném jednání na radnici odejel s celou karavanou směr letovický zámek. Po 

upozornění, že na něj na náměstí čeká cca 50 občanů, zavelel k návratu a všichni se opět vrátili na 

náměstí. To už zde, bohužel, byla sotva polovina přítomných, ostatní už to vzdali …

A tak jen rada pro příště pro naše nejvyšší na radnici. Pokud chcete měnit program předsedy vlády, 

obraťte se, prosím, na jeho asistenta, který přes protokol vlády vše potřebné zařídí, a vše bude O. K. 

Daniela Ottová (ČSSD), členka Zastupitelstva města Letovice

      Začátek září je každoročně významným datem pro všechny děti, které zahajují 
povinnou školní docházku, ale i pro ty, kteří se po prázdninách do školy znovu vracejí.
Cesta do školy s sebou přináší i některá úskalí, na která je při této příležitosti třeba 
upozornit.
        Jedním z nich je pohyb dítěte v dopravním prostředí. Před začátkem školního 
roku je vhodné, aby si rodiče s dítětem prošli celou trasu do školy, upozornili na 
nebezpečí vyplývající z jeho pohybu v dopravním prostředí a vysvětlili dítěti zásady 

bezpečného přecházení:
- najít bezpečné místo k přecházení (tj., tam, kde má dostatečný rozhled a je tam vyznačený přechod 
pro chodce)
- vždy se zastavit, rozhlédnout na obě strany, rychle, ale nikoli zbrkle přejít
- nikdy nepřecházet mezi zaparkovanými vozidly
    Důležitým prvkem pro bezpečnost dětí je také jejich viditelnost. Na cestu do školy a ze školy by 
mělo být oblečeno v pestrém oblečení, případně je vhodné používat retroreflexivní nebo 
fluorescenční prvky na oblečení nebo školních brašnách. Pokud děti jezdí do školy veřejnou 
dopravou, musí jim být vysvětleny zásady bezpečného chování v dopravních prostředcích - nutnost 
se za jízdy držet, nepřecházet vozovku před nebo za autobusem stojícím v zastávce - vždy vyčkat jeho 
odjezdu tak, aby při přechodu neměly zakrytý výhled. 
    Řidiči by měli u škol a v dalších rizikových místech snížit rychlost jízdy a předvídat pohyb dětí 
(přechod ul. Tyršova, Bártova, A. Krejčího, v řadách zaparkovaných vozidel, u zastávek autobusů 
apod.). 
     Z dlouhodobých statistik vyplývá, že v průměru každý druhý zářijový den bylo těžce zraněno jedno 
dítě. Tuto statistiku se snažíme snížit působením na děti již v mateřských školách, besedami, 
praktickými ukázkami a samotným dohledem u přechodů.

Strážníci MP Letovice
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KULTURNÍ PŘEHLED

     Milí spoluobčané, milí čtenáři,
letošní léto opravdu dopřává milovníkům sluníčka a koupání. Jen ten ČAS, ta relativní veličina, by 
mohl zpomalit. A my si mohli o chvíli déle užít dlouhých dnů, teplých večerů s přáteli i rodinou.
      Letní dny, dovolená, prázdniny – nějak rychle ubíhají. Jsou zde každým rokem, a my se pokaždé 
divíme, jak ten ČAS letí. Vše je však RELATIVNÍ, záleží na úhlu pohledu.
      Na přelomu měsíců července a srpna se v Letovicích konal již 16. ročník Festivalu 3+1. Hlavní 
i doprovodný program byl pestrý pro všechny věkové kategorie. Chtěla bych touto cestou paní Radce 
Kšicové velmi poděkovat za koordinaci letošního ročníku Festivalu 3+1. Stejně tak i technickému 
odboru Městského úřadu Letovice za technické zabezpečení této náročné akce a všem dalším 
organizátorům a dobrovolníkům, kteří svým dílem přispěli k hladkému a bezproblémovému průběhu 
festivalu.
       Nedělní odpoledne 9. srpna na Masarykově náměstí patřilo 1. promenádnímu koncertu 
v Letovicích. V první části koncertu vystoupil Miloš Pernica s koncertní kytarou. V jeho bravurním 
podání jsme mohli slyšet jak temperamentní španělské či mexické rytmy, tak i pohlazení a něhu 
skladby Led Zeppelin - Stairway To Heaven.  Po krátké přestávce spolu s ostatními členy skupiny 
K-Band (kytara a zpěv Miloš Pernica, klávesy a zpěv Jana Pernicová, kapelník – kytara a altsaxofon 
Bohumil Kubeš) jsme si mohli zanotovat známé písničky našich interpretů (například od Richarda 

K r a j č a ,  P e t r a  
Nováka, Lucie Bílé, 
Jarka Nohavici a 
jiných). Naprosto 
úžasné byly skladby 
v podání Bohumila 
K u b e š e  a  j e h o  
soprán saxofonu.
        I když bylo 
opravdu úmorné 
horko, sešlo se nás 
nakonec kolem 50, 
malých i dospělých 
posluchačů. Vlídný 
stín nám poskytl jak 
vzrostlý strom na 
náměstí, tak stínící 
altánky s lavičkami. 
J e  t o  s k v ě l é  
poslouchat v letním 

odpoledni příjemnou hudbu se skvělými muzikanty, dát si k poslechu něco studeného a jen tak 
prostě chvíli jen BÝT. Po silnici projížděli lidé na bicyklech, koloběžkách, sem tam auto, občas se 
i někdo z okolo jdoucích zastavil a zaposlouchal se.
     Další promenádní koncert se uskuteční v neděli 30. 8. na Masarykově náměstí od 15 hodin. Letním 
odpolednem nás provede Velký dechový orchestr Základní umělecké školy v Letovicích. Přijměte na 
toto setkání naše srdečné pozvání.

A protože ctím známou pravdu Est sermo tanto melior, quanto brevior  (Řeč je tím lepší, čím je 
kratší), je můj dnešní příspěvek u svého konce.
         Milí spoluobčané, milí čtenáři, těším se na setkání s Vámi.

Jana Trubáková
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KULTURNÍ PŘEHLED

Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mob.: 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 7 dní 
před konáním akce.

MKS LETOVICE
KULTURNÍ DŮM

V září jsme pro Vás připravili:
Koncert

Biblické písně – Antonín Dvořák
Neděle 13. září 2015 v 18.00 hod.

Kostel sv. Prokopa
Účinkují:

Pavel Švingr – sólový bas
MUSICA NOVA – komorní orchestr 

duchovní meditace R. Lukavského – CD
Diriguje: Jaroslav Martinásek
Vstupné: 150,- Kč / 100,- Kč

·
Koncert

Večer s flétnou a kytarou
Čtvrtek 17. září 2015 v 18.30 hod.

Účinkují: Kristina Vaculová – flétna, Libor 
Janeček – kytara

Vstupné: 80,- Kč / 60,- Kč

·
Koncert jazz

LANUGO
Pátek 18. září 2015 ve 20.00 hod.

Sál ZUŠ Letovice
Účinkují: Markéta Foukalová – zpěv, Viliam 

Béreš - piano, zpěv,
Mirek Šmilauer - kytara, zpěv, Rastislav Uhrík - 

basa, zpěv,
Martin Kopřiva - bicí, zpěv, Martin Novák - bicí, 

zpěv
Vstupné: 100,- Kč

Beseda – diashow
Jiří Kolbaba

„Fotograf na cestách – splněný sen“
Středa 23. září 2015 v 18.00 hod.

Vstupné: 100,- Kč / 50,- Kč
·

„Jedeme za divadlem“
TURECKÁ KAVÁRNA

Úterý 29. září 2015 v 19.00 hod.
Divadlo Bolka Polívky Brno

Cena vstupenky včetně dopravy: 460,- Kč

Připravujeme:
Koncert

TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
Čtvrtek 1. října 2015 v 19.00 hod.

Vstupné: 150,- Kč
·

Zahajovací koncert KPH
Kytarový mág Lubomír Brabec

Středa 7. října 2015 v 18.30 hod.
Vstupné: 190,- Kč

·
Pohádka

Pekelná pohádka
Úterý 13. října 2015 v 10.00 hod.

Vstupné: 40,- Kč
·

Dámský klub aneb
Krása a půvab pro každou z nás

Sobota 17. října 2015 ve 14.00 hod.
Vstupné: 90,- Kč

•
Divadelní představení

Kočičí hra
Pátek 23. října 2015 v 19.00 hod.

Účinkuje: Divadelní spolek Rájec - Jestřebí
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KNIHOVNA
Oddělení pro dospělé

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
•

JEHLA V RUCE ČARUJE
18. 9. – 7. 10. 2015

Vystavují letovické patchworkářky 
pod vedením lektorky Evy Schwarzové.
Vernisáž výstavy 18. 9. 2015 v 15.30 

v čítárně Městské knihovny v Letovicích.
•

21. 9. od 13 hodin
WORKSHOPOVÁ DÍLNIČKA 

PATCHWORKOVÝCH TECHNIK,
ukázka domácích šicích 

a vyšívacích strojů, prodej látek.
•

Jiří Žáček – výstavka knih na dospělém 

oddělení
Kytice, kytky, kytičky 

je ke zhlédnutí v prostorách chodby knihovny.
Výstava nazvaná 

 
Poezie českých básníků oslavuje naše květiny 

a je doplněná o křehké krajky. 
Na bordury výstavních panelů je použitá 

strojově vyráběná krajka, háčkované květiny 
a dečky jsou ale všechny vytvořené ručně, 

a to přibližně kolem roku 1920.
•

Připravujeme na říjen:
8. 10. 2015 v 17.00 hod v čítárně knihovny

Cestovatelskou přednášku Jiřího Máry 

JAPONSKO

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

Po celý měsíc září – Škola základ života - 
výstavka knih. I ve škole se dá zažít spousta 
zábavy a dobrodružství. Přijďte se seznámit se 
školníkem Kuldou, pachateli dobrých skutků 
nebo hrdiny knih Jamese Pattersona.

MKS - Knihovna, oddělení pro děti a mládež
vyhlašuje v rámci říjnového

 Týdne knihoven 2015 soutěž

LICHOŽROUTI
Že jste o nich nikdy neslyšeli? Lichožrouti jsou 
labužníci na ponožky! Nic jim tak dobře nevoní 

a pozor, nic jiného nejedí. Vážně! První 
lichožroutí zákon zní: Nikdy nevezmeš celý pár 

ponožek! Snědí vždycky jen jednu, druhou 
nechají být. Určitě se vám to doma také stává, 
máte spoustu lichých ponožek a druhá do páru 

je fuč.
Dokázali byste si Lichožrouta představit 
a namalovat ho, vymodelovat, vytvořit 

technikou koláže nebo třeba ušít? Vítány jsou 
i básně a vyprávění nebo komiksy, popisující 

jejich život.
Vaše výtvarná i jiná umělecká díla můžete 

donést do dětského oddělení knihovny 
nejpozději ve čtvrtek 8. 10. 2015 do 16.30 

hodin. Autoři nejoriginálnějších prací budou 
odměněni! Všechny výtvory budou vystaveny 

v prostorách knihovny od 12. října 2015.

MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice
Otevírací doba 

1. září - 15. září:
Pondělí - pátek: 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod.

Sobota - neděle: 9.00 - 13.00 hod.

tel.: 516 476 790, 739 396 538 
e-mail: tic@mks-letovice.cz

infocentrum.letovice@seznam.cz 
www.mks-letovice.cz  

16. září – květen:
Pondělí – pátek: 8.00–12.00, 12.30–16.30 hod.

Sobota – neděle: zavřeno

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 pa-mátkách 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.

Turistické informační centrum
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GALERIE DOMINO
Vás srdečně zve

na prodejní výstavu obrazů

MALÍŘI 19. A 20. STOLETÍ
Vernisáž se koná 

v pátek 4. září 2015 v 17.30 hod.
V kulturním programu zahrají

Mgr. Jana Kouřilová, Mgr. Kateřina Suchnová, 

Mgr. Vladimír Pečinka – fagot a flétny

 Výstava bude otevřena 

do neděle 27. září 2015,

   v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hod., 

So 9.00 – 11.00 hod., Ne 14.00 – 17.00 hod. 

Galerie DOMINO, Havírna 55 

(u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice

www.galeriedomino.cz

Letovice mají za sebou 16. ročník Festivalu 3+1
        Na přelomu července a srpna se v Letovicích uskutečnil 16. ročník tradičního Festivalu 3+1. Ve 
čtvrtek 30. července začal promítáním letního kina, v pátek posledního července pak pokračoval 
vernisáží výstavy Klubu moravských fotografů a jazzovým koncertem Petr Beneš Quartet.
      Hlavním festivalovým dnem byla sobota 1. srpna. Od 10 hodin dopoledne byl otevřen areál 
letovického koupaliště, kde na návštěvníky čekal bohatý program. Nechyběly tradiční tvořivé 
dílničky, setkání zástupců neziskového sektoru, podnikatelů a místní samosprávy, taneční workshop, 
návštěva hokejistů HC Kometa Brno, skákací hrad pro děti, fotokoutek nebo slack line. Bylo otevřeno 
koupaliště i minigolfové hřiště. V odpoledním programu se představil kouzelník, děti zhlédly 
loutkovou pohádku O Smolíčkovi a poté už následoval hudební program. Pevně věříme, že si každý 
z návštěvníků našel na festivalu to svoje, že zde strávil hezké chvíle a že se 3+1 opět o trochu víc lidem 
vryl do paměti jako rodinný festival, kde vládne pohodová atmosféra.
        Zároveň si jsme vědomi, že festival jako je 3+1, nelze zorganizovat bez podpory a záštity dalších 
organizací. Za finanční podporu děkujeme Jihomoravskému kraji, Nadaci Města Letovice, městu 
Letovice a všem sponzorům. Za záštitu a pomoc dále děkujeme Městskému kulturnímu středisku 
Letovice, Trialogu Brnu, Elimu Letovice, Technickým službám Letovice, Technickému odboru MěÚ 
Letovice, SDH Letovice, SDH Jasinov a letovickým rybářům. Obrovské díky, které snad ani nejde 
vyjádřit na papír, patří všem, kteří se na přípravách a chodu festivalu nezištně podíleli. Jedná se 
o zdravotnice a zdravotníka a o všechny dobrovolnice a dobrovolníky, kteří poskytli svoje svaly, 
nápady a šikovné ruce. Díky moc, bez vás by to nešlo.
        Přestože na přípravu letošního ročníku bylo pouhých 78 dní, troufáme si tvrdit, že se vydařil 

a přilákal svým programem přibližně 600 návštěvníků. Pevně věříme, že se ten 
příští bude připravovat v regulérních podmínkách a dokáže svým programem 
zaujmout ještě více návštěvníků. Ať žije 17. ročník Festivalu 3+1 Letovice!

Za organizátory Radka Kšicová
www.mks-letovice.cz                                                                                                                        15

Taneční skupina 
VO CO GOU Letovice

VO CO GOU přípravka – vedoucí Renáta Bulová

Pondělí 7. 9. 2015 od 14.30 do 16.00 hod. – 

zápis nových mažoretek

VO CO GOU I. – vedoucí Magdaléna Křížová

Úterý 1. 9. 2015 od 14.30 do 16.00 hod.

VO CO GOU II. – vedoucí Dagmar Procházková, 

Eva Jurnečková a Vendula Šmídlová

Pondělí 7. 9. 2015 od 16.00 do 17.30 hod.

VO CO GOU III. – vedoucí Barbora Ondráčková

Úterý 1. 9. 2015 od 17.00 do 18.30 hod.

Na všechny mažoretky se těší vedoucí 

VO CO GOU.



KULTURNÍ PŘEHLED

Festival 3+1 2015

Foto: Petr Švancara
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Petrem DOKOUPILEM (56),

letovickým občanem a starostou SDH Letovice
S panem Dokoupilem jsem měla možnost se seznámit jak při 
přípravě Festivalu 3+1, tak při zajišťování technického zázemí 
promenádního koncertu. A protože mě zaujal fakt, že vše pro 
veřejnost koná ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, 
nabídla jsem mu jako prvnímu v nově vzniklé rubrice Letovického 
zpravodaje Rozhovor s osobností…

Vím, že jste letovický rodák, patriot. Ale také jste dobrovolným 
hasičem. Jak dlouho se již pohybujete v hasičském prostředí?

Je to již dlouho, v podstatě jsem se stal mladým hasičem od mých 

9 let, kdy jsme se účastnili soutěží v této kategorii a od 18 let jsem se 
stal řádným členem. Starostou SDH Letovice jsem 3. rokem. Od 
svých 30 let jsem začal pracovat ve výboru SDH Letovice postupně 
jako člen výboru, poté jako zástupce velitele, byl jsem 

místostarostou a dalších 15 let jsem vykonával funkci jednatele.

Co Vás na hasičské činnosti baví? V podstatě se touto činností zabýváte celý svůj život.

Především jsme dobrou partou. Velkou rodinou lidí, navzájem se dobře známe. Pomáháme široké 
veřejnosti a do činnosti zapojujeme i rodinné příslušníky. Navázal jsem na tuto tradici, neboť můj otec je 
také dobrovolný hasič a stejně tak i mí dva synové. Byli jsme prostě výchovou vedeni k této práci a k postoji 
upřednostnit společenský zájem nad osobním.

Ale také je zde určitá dávka adrenalinu, která ovšem jde ruku v ruce se zodpovědností.

Kolik členů má zásahová jednotka SDH Letovice? A také bych se chtěla dotázat na celkový počet členů 
SDH Letovice.

Do zásahové jednotky patří 30 členů včetně 8 profesionálních hasičů. Zásahová jednotka provádí 
pravidelný výcvik, dochází na pravidelné zdravotní prohlídky a je smluvně vázána na město Letovice. 
Velitelem zásahové jednotky je Martin Leinveber, zástupcem velitele Pavel Bohatec.

SDH Letovice má 124 členů. Z toho je 69 mužů, 36 žen, 2 dorostenci a 17 mladých hasičů.

K vybavení hasičské zbrojnice neodmyslitelně patří vozový park. Jakými vozidly disponují letovičtí 
hasiči?

Máme k dispozici dvě cisterny Tatra T815, 1 dopravní vozidlo IVECO a vůz Nissan, který je nově vybaven 
defibrilátorem pro případ potřeby k záchraně života.

Na pátek 18. 9. od 8.30 hodin na Masarykově náměstí v Letovicích je připravena praktická ukázka tohoto 
vozidla v rámci Dne záchrany života. Akce je cílena především na žáky základní a střední školy v Letovicích. 
Rád bych touto cestou poděkoval sponzorům za finanční příspěvek na nákup tohoto přístroje (70 tis. Kč).

Mohl byste čtenářům Letovického zpravodaje jen stručně říci, v kolika případech v roce 2014 SDH 
Letovice zasahoval?

Zabezpečujeme nejen lokalitu Letovic a jejich místních částí, ale také vyjíždíme mimo Letovicko. Loni to 
bylo celkem 76 krát.

K požárům jsme vyjížděli 23x. Technickou pomoc si vyžádalo 36 akcí (spadlý strom na komunikaci, čerpání 
vody z objektu, likvidace nebezpečného hmyzu a pod.). V součinnosti se zdravotníky záchranné služby jsme 
pomáhali 6x při záchraně osob. Likvidovali jsme 2x únik nebezpečných látek. V rámci tzv. odstraňování 
nebezpečných stavů jsme zasahovali 7x (nánosy na vodních hladinách toků, monitoring hladiny především 
řeky Svitavy). K planému poplachu jsme vyjeli 2x.

V tomto roce jsme měli doposud 42 výjezdů. V současném horkém a suchém létě je nejvíce případů požárů.
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Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný 
podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá 
zima.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho 
sněhem skvěje.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se 
podzimek daří.
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Bouřka v září - sníh v prosinci.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý 
strom.
Teplé září - říjen se mračí.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek 
a pozdní zimu.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

Tentokrát o ČASe
Léta nerozhodují. Rozhodují vteřiny.
Naříkáme si, že máme málo času, ve 
skutečnosti ale nemáme žádný.
Schází nám pouze čas, který jsme 
promarnili.
Dokud jsme nevěděli, že čas jsou peníze, 
měli jsme podstatně více času.
To, že nikdy není pozdě, si rádi vysvětlujeme 
tak, že na všechno je vždycky dost času.
Nemarni svůj čas vysvětlováním – lidé slyší 
jenom to, co chtějí slyšet.
Největší dárek, který můžeš někomu dát, je 
Tvůj čas, protože když někomu daruješ svůj 
čas, daruješ mu kousek svého života, který 
už nikdy nevrátíš.

PÁR ŘÁDEK K ZAMYŠLENÍ ...PRANOSTIKY NAŠICH PŘEDKŮ:

18                                                                                                                       www.mks-letovice.cz

Chtěla bych se zeptat na věkové rozpětí hasičů v Letovicích.
Náš nejmladší člen je ve věku 6 let. A mezi nejstarší členy patří pan Karel Hoder, který má 87 let. V letošním 
roce si SDH Letovice připomnělo a oslavilo 145. výročí založení. Pan Hoder se s spolu s ostatními podílel na 
přípravě výstavy k tomuto výročí, za což mu patří naše uznání.
Jaké je Vaše civilní povolání?
Pracuji jako vedoucí potravin v Boskovicích.
Jaké máte koníčky? Jak trávíte volný čas?
V mládí jsem rád hrával fotbal. Nyní volný čas věnuji práci pro SDH. A také jsem rád v přírodě, na zahradě, 
v lese.
Máte nějakou zásadu, životní motto, kterým se řídíte nebo ctíte?
Mám radost a také uspokojení z toho, když mohu druhým pomáhat. A také to, co dělám, mě baví. Dělám to 
pro dobrou věc.
Činnost SDH nejen v Letovicích je především o dobrovolnosti, o práci pro druhé. Je to práce velmi 
společensky záslužná.
Pane Dokoupile, chcete něco vzkázat čtenářům Letovického zpravodaje?
Chtěl bych hlavně poděkovat všem členům SDH Letovice za jejich nezištnou činnost a spoustu volného 
času, který věnují nejen při výjezdech, brigádách, soutěžích, ale také v kulturní činnosti pro firmy i širokou 
veřejnost.
Čtenářům a všem letovickým spoluobčanům bych rád vzkázal a požádal je o trpělivost i shovívavost ve věci 
zavedení akustického vyhlašování požárního poplachu. Změna vyhlašování je dána novým způsobem 
zabezpečení civilní ochrany. Věřte, že i pro členy zásahové jednotky je to něpříjemné, ale na rozdíl od 
ostatních nemohou pokračovat ve spánku nebo jiné činnosti, ale vyjíždí k zásahu bez nároku na nějakou 
odměnu. Děkuji jménem SDH Letovice za pochopení a vstřícnost.
        Vážený pane Dokoupile, děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám především hodně zdraví a štěstí ve Vaší 
práci i osobním životě. A také jménem všech občanů Letovic děkuji za to, co pro nás děláte Vy i Vaši 
kolegové.

Ptala se: Jana Trubáková
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TAK ŠEL ČAS S MATEŘSKOU ŠKOLOU V TŘEBĚTÍNĚ …
   Když jsem procházela stránky dvou kronik „naší“ mateřské školy, uvědomila jsem si, že jsem vlastně 
součástí těchto popsaných stránek. A nejen stránek. Mám to štěstí, že můžu pracovat a podílet se na chodu 
této školy, která svou funkci plní už celých 70 let. Ano, je to neuvěřitelné, ale tato zrekonstruovaná a krásná 
budova je vlastně již zasloužilou důchodkyní. Za dobu své existence se v ní prostřídala spousta 
zaměstnanců a dětí. A já bych Vám ráda touto cestou přiblížila její dlouhou „životní“ dráhu......

    Mateřská škola byla otevřena 1. října 1945 a umístěna byla v budově obecné školy. MŠ měla k dispozici 
jednu třídu a pouze nejnutnější vybavení. Provoz v ní byl polodenní. Zapsáno bylo 22 dětí. Ředitelkou MŠ 
byla paní Marie Hájková, a to v letech 1945 – 1949.

    Ve školním roce 1949 – 1950 byla ředitelkou MŠ paní Božena Čechová -Novotná. Třída MŠ byla v tomto 
školním roce vybavena novým nábytkem, který nahradil nevyhovující nepoužívaný nábytek z obecné školy.

Od školního roku 1950 – 1951 nastoupila do funkce ředitelky paní Emilie Illová. Setrvala v MŠ až do roku 
1970. Za jejího působení byla třída postupně vybavena novými knihami, ale také pedagogickými 
pomůckami a od školního roku 1953 – 1954 začala být využívána také školní zahrada. Ve školním roce 1960 
– 1961 byla plánována změna provozu na celodenní, ke kterému však nedošlo, protože pro MŠ nebyly 
uvolněny potřebné místnosti.

      K zahájení celodenního provozu došlo až 2. prosince 1970, kdy byla ředitelkou MŠ paní Marta Dražilová. 
Ta byla ředitelkou MŠ až do roku 1990. Za jejího vedení nastala kromě celodenního provozu také další 
zásadní změna, a to že byla otevřena druhá třída. K 1. září 1979 byla ZŠ odstěhována do Letovic, čímž se 
uvolnilo pro MŠ i druhé patro. Tam započala začátkem února 1980 přestavba na 2. oddělení MŠ. To bylo 
otevřeno 4. ledna 1981 a děti byly do oddělení rozděleny podle věku.

       1. září 1990 nastoupila na místo ředitelky paní Jarmila Trnečková. Za jejího působení v MŠ došlo také 

k významným změnám, MŠ přešla pod nového provozovatele, a to pod MěÚ Letovice (původním 
provozovatelem byl Letostroj Letovice). Ve školním roce 1992 – 1993 byla bohužel pro nízký počet 
zapsaných dětí uzavřena jedna třída MŠ a bylo tu místo ní zřízeno odloučené pracoviště MŠ (pracoviště 
Tyršova), a to jedna třída o počtu 15 dětí. Ke dvoutřídnímu provozu se MŠ navrátila ve školním roce 1996 

– 1997.

        Ve školním roce 1999 – 2000 přebírá ředitelské žezlo paní Lenka Nováková, která vede naši MŠ dodnes. 
Za jejího vedení se změnila spousta věcí. Třídy byly pojmenovány na Berušky a Sluníčka a obě třídy jsou 
smíšené. Postupně docházelo a stále ještě dochází ke zlepšování vybavení a celkového vzhledu a zázemí 
školy. Byly vyměněny podlahové krytiny na chodbách a schodištích, ale také na sociálních zařízeních a byla 
opravena střecha. Byla také upravena školní zahrada, byla dovybavena dřevěnými průlezkami, upravily se 
chodníčky a vybudovalo se nové dětské hřiště. V období od 10. 10. - 24. 11. 2003 byla provedena kompletní 
rekonstrukce školní kuchyně a jídelny.

      Nejvýraznější změnou prošla MŠ v období od října 2010 do června 2011, kdy byla za provozu 
rekonstruována. Postupně probíhaly stavební úpravy a opravy na budově – byla vyměněna okna, 
zateplena celá budova a dostala novou fasádu. Celá akce byla konána s finanční podporou MěÚ Letovice 

a Evropské unie. Ve školním roce 2012 – 2013 se uskutečnila rekonstrukce sociálních zařízení pro děti 

i zaměstnance. V tomto stavu funguje MŠ dodnes a stále máme co vylepšovat, např. obnova a modernizace 
školní zahrady, nová elektroinstalace, ale také postupná výměna nábytku.

      Dne 2. října 2015 se koná v „naší“ 70 leté MŠ Den otevřených dveří, kde si budete moci vše prohlédnout 
na vlastní oči a s mateřskou školou se blíže seznámit.

     Žádná MŠ však nemůže fungovat bez svých zaměstnanců, a to nejen bez pedagogických, ale také 
provozních, protože co by byla budova bez lidí. Myslím, že každý po sobě zanechal nějakou pomyslnou 
stopu. Tyto stopy se, doufejme, zúročují v předávání zkušeností, vědomostí a poznatků v oboru, kde se je 
stále co učit.

      A co je úplně nejdůležitější? „Naše“ děti! Protože:“ ŠŤASTNÉ DÍTĚ, SPOKOJENÝ RODIČ“, a to je naše 
největší pochvala a také vizitka.

Bc. Pavlína Jašková, DiS., učitelka MŠ Třebětínská
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Foto: archiv MŠ
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Letokruh o prázdninách
Prázdniny letos v Letokruhu nabraly ještě svižnější tempo než v loňských letech. Na 

začátku prázdnin již tradičně proběhly pobytové jezdecké tábory, hned na začátku července se konal 
také airosoftový summer camp. Letos jsme v Letokruhu nabídli více příměstských táborů, zahájili 
jsme zálesáckým táborem "Příručka mladých svišťů", malí zálesáci se vraceli z výprav do přírody 
unavení od sluníčka, ale spokojení - hráli plno her, vystoupali na rozhlednu a navštívili přírodní lanové 
centrum. Následoval tábor přírodovědný "Mám šest noh a kdo je víc?", děti strávily i jednu 
dobrodružnou noc v Letokruhu, kde přespaly. Konaly se také dva výtvarné tábory "Čarování 
s kameny" a "Triky nejen s triky", kde se mimo jiné vytvářela řada krásných drobností z různých 
materiálů - z kamenů, hedvábí, vlny, kůže, papíru. Na dalším africkém táboře - „Africké dobrodružství 
se lvicí Elzou” - se děti seznámily s africkými pohádkami a příběhy a i když jsem tam nebyla, mám 
zprávy, že všem bylo líto, že tábor v pátek končí a chtěli pokračovat další týden. Už teď vedoucí 
plánují, že příští rok se bude pokračovat "australským táborem". Zrovna nyní, v době kdy píšu 
příspěvek do Zpravodaje, probíhá příměstský tábor "Magic planet" a včera děti mimo jiné zažily 
tajemnou návštěvu zámku, která se jim dle ohlasů moc líbila. V červenci proběhl také již třetí ročník 
tábora pro rodiče a děti v Bedřichově u Lysic, letos na téma "Starověké Řecko". A o tom, že tábor je 
oblíbený, svědčí i to, že musíme hledat zázemí s větší kapacitou, proto příští rok pojedeme do 
Heřmanova u Křižanova, kde nás, rodičů i dětí, může být o něco více. Těší se na nás krásně 
zrekonstruovaná fara v termínu od 16. do 23. července 2016, už teď zveme všechny rodiny s dětmi 
- pojeďte si užít společné chvilky u her i tvoření! Letos má také svou premiéru francouzský příměstský 
tábor v krásném prostředí v penzionu v Šebetově, ze kterého byla dokonce odvysílána reportáž 
v rádiu Kiss.
Děkujeme všem rodičům za zpětnou vazbu k našim táborům a kroužkům, chceme pro vás 
připravovat kvalitní volnočasové aktivity a vaše připomínky jsou velmi užitečné. Pokud máte k našim 
aktivitám jakoukoliv poznámku, formulář k vyplnění najdete na našem Facebooku. Děkujeme!  
Zápis do kroužků na nový školní rok
Zápis do kroužků začne v letošním roce 7. září 2015 ve 14 hodin a bude probíhat po dobu čtrnácti dnů. 
Přihlásit se můžete online formulářem na webových stránkách střediska volného času Letokruh.  
S přihláškou vám rádi pomůžeme i v kanceláři Letokruhu, a to vždy od 13 do 17 hodin. Letošní nabídka 
je velmi pestrá, najdete ji na webových  stránkách SVČ, děti také obdrží ve škole naše nabídkové listy. 
Většina kroužků zahájí činnost 1. 10. 2015. 
Akce Letokruhu v měsíci září:
1. 9. 2015 Rozloučení s prázdninami a oslava našeho nového názvu "LETOKRUH" - od 16 hodin na 
zámku v Letovicích 
19. 9. 2015 Drakiáda - od 16 hodin na letišti Písečná v Letovicích 
22. 9. 2015 Orientační závod zručnosti  - sraz v 16 hodin před budovou Městského úřadu Letovice
Bližší informace k akcím najdete na plakátech, webových stránkách a Facebooku Letokruhu. 
Baví vás práce s dětmi? Chcete se s nimi podělit o svoje dovednosti a zkušenosti? Máte pocit, že 
v naší nabídce něco chybí? Hledáme nové externí  vedoucí pro nové kroužky! Těšíme se na nové tváře 
a nové nápady. Máte zájem? Volejte hned! 605825380.
Poděkování
Děkujeme Mirkovi Haškovi za všechnu odvedenou práci pro SVČ Letokruh. Přejeme mu na 
rodičovské dovolené i v dalším životě mnoho úspěchů a těšíme se na externí spolupráci.
Všem přejeme krásný podzim a dobrý začátek nového školního roku!

Za Letokruh Ivona Kubíková



ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - MLÁDEŽ

ÚTERÝ, ČTVRTEK: 9.00 – 11.00 hod. HERNA 

PÁTEK: 9.30 – 11.00 ŠNEČCI – nejmladší družinka skautů – děti ve věku 0 – 5 let s rodiči

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

DOMEČEK
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SKAUTING - PARTA A PŘÍLEŽITOST

Skautská činnost je unikátní. Vychovává, aniž by to holky a kluci postřehli. Učí praktickým 

dovednostem, lásce k přírodě a lidem, nelhostejnosti a aktivitě. A funguje. Již více než 100 let.

Skauting, to je celoroční práce i zábava – schůzky oddílu každý týden, jednou i vícekrát za měsíc 

výprava, letní tábor. Právě činnost po celý rok nám společně s kvalitním vzděláním vedoucích 

umožňuje udržovat vysoký standard. Vedoucí znají silné i slabší stránky dětí a mohou je cíleně 

rozvíjet a posouvat. Stimulující je také samo skautské prostředí, kde se přirozeně potkávají mladší 

a starší a učí se od sebe navzájem. Skauti a skautky tak poznávají nejen zákonitosti přírody, ale 

i fungování zdravého lidského společenství.

V letošním roce Středisko Letovice zaregistrovalo téměř sto členů a počet se rok od roku zvyšuje. 

Každý týden probíhají schůzky družinek rozdělených podle věku:

Jelikož rádci družinek jsou obvykle studenti, den a čas schůzky si musí uzpůsobit i svému časovému 

rozvrhu. Proto bližší informaci o termínu schůzek uveřejníme ihned v prvním týdnu školy na 

webových stránkách http://www.letovice.skauting.cz a na facebooku:

https://www.facebook.com/skaut.letovice

Kontaktovat nás můžete na e-mail: junakletovice@seznam.cz

Vyćhodiskem skautingu je přesvědčení, že svět můžeme zanechat lepší, než jsme jej poznali. Zaĺeží 

na každeḿ , co pro to uděla.́  Skauting se snaží zlepšovat svět skrze děti a mladé lidi. Cílem je 

vychovat dospělé, kteří mají pevné hodnotové zakotvení, znají své místo ve společnosti, dokážou 

najít uplatnění, které je bude naplňovat, a budou aktivně vstupovat do společenského dění.

Na schůzku se můžete kdykoli přijít nezávazně podívat.

Těšíme se na nové kamarády!
Za SKAUTING Tereza Vlková

ŠNEČCI kluci a holky v 
doprovodu rodičů 

0 - 6 let Domeček na 
Tyršové  

čas a den 
 uveřejníme v září 

PAMPELIŠKY holky 6 - 11 let Klubovna na faře uveřejníme v září 

MRAVENCI kluci 6 - 11 let Klubovna na faře uveřejníme v září 

SLUNEČNICE holky 12 - 15 let Klubovna v parku uveřejníme v září 

ČMELÁCI kluci 12 - 15 let Klubovna v parku uveřejníme v září 
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Jízdárna ožila
       Myslivci MS Ochoza Vlkov se sídlem v Meziříčku připravili již tradiční setkání s dětmi MŠ Letovice 

Komenského a Čapkova. Celá akce se konala v rámci června – měsíce myslivosti. Od čtvrtečního rána 

18. 6. 2015 se tak jízdárna letovického zámku proměnila na několik loveckých stanovišť a na menší 

zbrojnici s historickými a současnými loveckými zbraněmi. Myslivci dle možností v praktických 

ukázkách předvedli své pomůcky, které sloužily nejen k lovu v letech minulých, ale i v  současnosti. 

Dětem myslivci předvedli vycpaniny a trofeje naší lovné zvěře, palné i chladné zbraně. Zajímavá byla 

ukázka loveckého troubení a ukázky vábení běžných druhů zvěře.  Velkým lákadlem bylo rovněž 

předvedení loveckého psa a sokola. Na každém stanovišti byl dětem poskytnut odborný výklad, 

myslivci zodpovídali rovněž velké množství dotazů.

       Práci s dětmi a mládeží myslivci považují za velmi důležitou. V poslední době bohužel ani děti 

z venkova již nemají takový vztah v přírodě. Proto je pro myslivce důležité, aby alespoň 

prostřednictvím pravidelných setkání něco málo v dětech zůstalo. Na závěr bylo připraveno malé 

občerstvení. Odměnou myslivcům byly obrázky, které děti namalovaly. Zcela jistě je použijí k výzdobě 

své myslivecké chaty.  Podařenou akci navštívilo cca 150 dětí. 

       Poděkování patří i majiteli zámku panu Vavříčkovi, který umožnil uspořádání celé akce.

Myslivci z MS Ochoza Vlkov se sídlem v Meziříčku

Foto: Luděk Elbl
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Dětské hřiště není psí záchod ...
Chtěla bych prostřednictvím zpravodaje požádat majitele psů, 
aby nenechávali své psí miláčky vykonávat potřebu na dětská 
hřiště. Chodím se svou dvouletou dcerou na hřiště na ulici 
Průchodní a každý den jsem uklízela psí bobek, protože víme, jak 
jsou děti zvídavé a kdoví, co by s tím provedla, kdybych se chvilku 
nedívala. Před pár dny mě došla trpělivost a přestala jsem to 
uklízet. Za tři dny jsme šli na hřiště znovu a čekalo tam na nás 
SEDM psích exkrementů. No, co k tomu dodat…. Ti psi za to 
nemůžou, ale jejich majitelé a ti, co je chodí venčit, jsou víc než 
nezodpovědní. Samozřejmě ne všichni se tak chovají. Tak doufám, 
že ti, o kterých to píši, se na nad sebou zamyslí. Žádám tímto 
všechny, abyste měli vždy své psy na vodítku a neznečišťovali 
nejen dětská hřiště. Chceme přece čisté a upravené město a ne na 
každém rohu narazit na takové věci. Není to pěkný pohled pro 
nikoho.

Text a foto: Pavlína Vašková

Před 120 lety
V roce 1895 byl v Letovicích založen Spořitelní a záloženský spolek.

Tento spolek poskytoval občanům a živnostníkům výhodné úvěry a také vkladatelům vyšší úroky. 

Podporoval lidumilné spolky a jeho zásluhou byl postaven v roce 1908 Katolický dům a roku 1924 

Orlovna. Na náměstí pak rohový dům s provozovnou, poštou, obchody a dvaceti byty. V nové ulici též 

bývalou „Sýpku“ aj.

Z archivních dokumentů vybral Karel Hoder st.

Budova Spořitelního a záložního spolku
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Na Hoře Matky Boží Králíky
     Letovická Katolická Beseda se zaměřuje na vzdělávací, osvětovou, kulturní a sportovní činnost 
založenou na křesťanských hodnotách. 
     V rámci této ušlechtilé činnosti se uskutečnil poznávací zájezd členů a příznivců Besedy na krásné 
poutní místo, dlouhou dobu známé pod názvem „Hora Matky Boží Králíky“. Zájezd se uskutečnil 
28. července t.r. Početná skupina poutníků z Letovic a okolí zcela zaplnila velký autobus a ve 
stanovený den se octla v areálu poutního kláštera, místa s hlubokou duchovní atmosférou a mnoha 
zajímavostmi. Přivítal nás kostel Nanebevzetí P. Marie se vzácným obrazem Santa Maria Maggiore, 
kde jsme se zúčastnili mše sv. Sloužil ji P. Tomáš Šíma, duchovní rádce letovické Katolické Besedy, pak 
následovala pobožnost křížové cesty před nádhernými obrazy zobrazujícími Kristovo utrpení. Křížová 
cesta se nalézá v objektu poutního kláštera. Zde je pak další zajímavý objekt nazvaný Kaple svatých 
schodů. Jde o kopii schodů, po kterých stoupal Ježíš Kristus před svým odsouzením. Po těchto 28 
schodech se může stoupat pouze po kolenou. Objekt poutního kláštera se nalézá ve výšce 
770 m. n. m. Nezapomenutelný byl pohled do údolí s městem Králíky, nad kterým vévodil vlevo Suchý 
svah, v čelním pohledu Orlické hory a vpravo mohutný Králický Sněžník. Neradi jsme opouštěli toto 
zajímavé a krásné místo, které nás obohatilo duchovně i krásou horské přírody. Čekala nás však další 
zajímavost. 
       Autobus nás bezpečně přemístil ze známého poutního místa, a to do Českomoravské Fatimy v ČR. 
Koclířov – poutní místo Fatimy ČR je mnoha věřícím známé, letos v srpnu slaví 20 let své existence. 
Navštívili jsme klášterní kostel, pomodlili jsme se u památníku Anděla, který se třikrát zjevil malým 
fatimským pasáčkům Lucii, Hyacintě a Františkovi a sdělil, že je Anděl Portugalska. Sousoší Anděla 
bylo odhaleno a posvěceno v říjnu roku 2013. Překvapením byla také návštěva kostela sv. Filomeny, 
stojícího naproti klášternímu kostelu, který je renovován a nádherně upraven. Neradi jsme se loučili 
s tímto duchovně bohatým a klidným místem a s hlavami naplněnými mnoha dojmy jsme se vraceli 
domů.
        Zájezd nás určitě duchovně velmi obohatil a doprovodil s přáním znovu se do těchto míst vrátit.

Text a foto: Jaroslav Chloupek

Účastníci zájezdu z Letovic před sochou Anděla a fatimských pasáčků v Koclířově. 
V pozadí kostel sv. Filomeny.

NAPSALI JSTE NÁM ...
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VÝROČNÍ POBYT NA VYSOČINĚ
Výroční desátý ozdravný pobyt na Třech Studních pořádalo Nové sdružení zdravotně postižených 
Letovice pro své členy v první polovině měsíce srpna za podpory MěÚ Letovice a v rámci projektu 
„Zdravé město Letovice“. Program tradičního týdenního pobytu byl vhodně upraven pro všechny 
zúčastněné s různým zdravotním postižením a zaručoval utužení fyzického a duševního zdraví všem 
čtyřiceti účastníkům. Oblíbený hotel „U Loubů“ na Třech Studních nabízí možnosti k relaxaci 
i rehabilitaci s kvalitním ubytováním. Vždy před snídaní se konalo relaxační cvičení. Díky krásnému 
počasí se cvičilo v přírodě, když o ranní cvičení byl překvapivě velký zájem. Atraktivní pro všechny byla 
nabídka každodenního večerního plavání a cvičení v hotelovém bazénu. Nabídka masáží evidentně 
přispěla k upevnění zdraví a byla v dostatečné míře využita. V našem programu pro zdraví měly své 
pevné místo nenáročné vycházky okolní přírodou Vysočiny. Zpestřením jedné z každodenních 
vycházek byla hra minigolfu. Na Třech Studních máme svá oblíbená místa, která vždy navštěvujeme. 
Patří sem Vitulčina studánka, kde pamětní deska připomíná žačku hudebního skladatele Bohuslava 
Martinů, Vítězslavu Kaprálovou. Každoročně zde místní pořádají slavnost Otevírání studánek. 
V rámci zábavných přednášek nás navštívil letovický starosta Vladimír Stejskal, kterého doprovázel 
brněnský herec Jan Grygar. Jejich popovídání nám bylo skvělým zážitkem. Další dopoledne patřilo 
poutavému povídání i s promítáním pana Bohuslava Kudy o našem městě. Poslední zajímavé 
informace se nám dostalo z úst pracovníka CHKO Pálava. Zde jsme se dozvěděli plno zajímavého 
o pálavské přírodě. Tradiční sportovní odpoledne bylo plné zábavy i napětí a vítězové byli odměněni. 
Cestou na pobyt jsme navštívili tzv. Velkou Löw - Beerovu vilu ve Svitávce a na zpáteční cestě jsme 
v Bystřici nad Pernštejnem v Centru EDEN zhlédli dobové stavení z 19. století a ukázky tradičních 
lidových řemesel. Na úplný závěr našeho vydařeného týdenního pobytu za zdravím na oblíbené 
Vysočině jsme navštívili klášter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova.

Text a foto: za NSZdP Borek
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU
    Možná si ještě vzpomínáte na výstavu Patchwork v knihovně, která proběhla před dvěma roky 
v čítárně MK v Letovicích. Podle ohlasů návštěvníky potěšila, ale byla i inspirací pro tvořivé ženy, které 

se do kurzů patchworku a šití přihlásily.
    Už dva roky se pravidelně jednou za čtrnáct dnů schází dvě skupinky patchworkářek v učebně MK 

na Tyršově ulici a společně šijeme, tvoříme, diskutujeme a smějeme se. Prostě si to užíváme. A za dva 

roky nám pod rukama vznikly samé krásné věci – ubrusy, polštářky, deky, kabelky, textilní hračky 
a různé dekorace a drobnosti. 
     Šijeme pro svou radost, ale i pro potěšení svých kamarádů a blízkých. A nyní bychom rády svou 

„závislost“ představily veřejnosti. Proto si vás dovolujeme pozvat na výstavu

JEHLA V RUCE ČARUJE
Vernisáž výstavy proběhne 

v pátek 18. září 2015 v 15.30 hodin 
v čítárně Městské knihovny v Letovicích.

Pro všechny, kteří by chtěli nakouknout „pod 

pokličku“, je připravena 
na pondělí 21. září od 13 hodin 

malá workshopová dílnička, ukázka nejnovějších 

domácích šicích a vyšívacích strojů a také 

prodejní stánek s látkami vhodnými nejen pro 

patchwork. 
Přijďte se podívat, jste srdečně zváni.

Eva Schwarzová, eschwarzova@seznam.cz

REKVALIFIKAČNÍ KURZ MARKETING
V termínu 7. – 24. září 2015 startuje nová šance pro všechny, kteří chtějí získat rekvalifikaci 

v marketingu.

Rekvalifikační kurz Marketing v Brně Židenicích. 

Rekvalifikační kurz od agentury Rh+ marketing je určen všem, kteří chtějí získat rekvalifikaci na jiný 
obor, pro firmy a jejich zaměstnance a pro absolventy středních nebo vysokých škol, kteří jsou tvůrčí 
a chtějí se naučit základy marketingových a komunikačních strategií. Registrovaní na úřadu práce 
mají možnost zažádat o plné proplacení kurzovného. 

Co Vás naučíme? 

Zajímalo by vás, proč je mezi dvěma podobnými výrobky výrazný cenový rozdíl? Jak dostat produkt 
od výrobce k zákazníkovi? Jaká je na trhu konkurence? A jak to zjistíte? Jak dáte lidem vědět o tom, 
co děláte? Jak můžu sobě a své firmě vybudovat dobré jméno? Jak se dá využít internet? A povedlo 
se mi, co jsem udělal? 

Na všechny tyto otázky odpovíme v našem kurzu. Znalosti pak uplatníte v marketingových 
odděleních firem a reklamních nebo komunikačních agenturách. 

Více informací o kurzu najdete na webových stránkách: 

Ivana Válková, Rh+ marketing

www.rhplusmarketing.cz/rekvalifikacni-kurz-marketing/ 
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Pozorujeme zajímavosti na zářijové hvězdné obloze
     Jak pozná čtenář tohoto článku, nebude těchto zajímavostí málo. Září je měsícem, v němž se mění 
roční období, zaznamenáme kratší dny, setkáme se s rovnodenností, večery budou delší, v září bývá 
dost jasná obloha, což zaručuje lepší pozorování. Smutné je však to, že se v září rozloučíme s létem 
a více se přiblížíme k zimnímu období. Na obloze zvolna vyklízejí prostor letní souhvězdí, které ještě 
dobře uvidíme na západě, avšak na východě se objevují známá podzimní souhvězdí, např. Pegas 
s Andromedou, Kozoroh a Vodnář. Uvidíme dobře Mléčnou dráhu a v ní nám známý letní trojúhelník. 
Na rozloučenou s létem se zaměříme na nejmenší souhvězdí z tohoto trojúhelníku, a to na souhvězdí 
Lyry. Najdeme ji vysoko na obloze, má tvar kosodélníka malých rozměrů. Sousedí vpravo s Herkulem 
a vlevo s Labutí. V těsné blízkosti kosodélníka v jeho horní části silně září nejjasnější hvězda souhvězdí 
Vega namodralé barvy. Tato hvězda patří k nejjasnějším hvězdám oblohy. Zářivost má 50x větší než 
Slunce. Jasnost Vegy je 0,0 mag a vzdálenost 25 ly. Hvězda Sheliak je zákrytová proměnná. Mezi 
hvězdami gama a beta lze dalekohledem nalézt prstencovou mlhovinu M 57. Vpravo do souhvězdí se 
nachází radiant meteorického roje Lyrid, který se dá pozorovat v druhé polovině dubna.
      Báje prozrazuje, že chytrý bůh Hermes si po svém narození vyrobil ze želvího krunýře lyru, kterou 
věnoval svému bratru Apollonovi za stádo skotu. Apollon lyru později daroval slavnému pěvci 
Orfeovi. Když byl Orfeus zlými vílami bakchantkami zahuben, lyra ztratila svého majitele a nikdo na 
světě nebyl hoden používat tento posvátný nástroj. Víly Musy, ochránkyně umění, si vyprosily na 
nejvyšším bohu, aby lyru jako souhvězdí přenesl na nebe. A tak se prý stalo, podnes září lyra na 
obloze.
      Budeme pozorovat naši denní hvězdu, tedy Slunce, které v září zaujímá významnou pozici. 
Dosáhne totiž při svém pohybu po obloze světový rovník. Tento úkaz nastane 23. 9. v 10:20 h SELČ, 
kdy Slunce vstupuje do znamení Vah. Začíná astronomický podzim a zároveň podzimní 
rovnodennost. V uvedeném datu Slunce vychází přesně na východě (východní bod) a zapadá přesně 
na západě (západní bod na obzorníku). Rovnodennost znamená, že denní i noční sluneční oblouky 
jsou přibližně stejné. V den rovnodennosti má Slunce azimut 90º. Během září se den zkrátí 
o 1 h 47 min.
      Měsíc se pozemským pozorovatelům ukazuje svými fázemi. Budou to: 5. 9. (ve 12:00 h) poslední 
čtvrt, 13. 9. (v 8:41 h) nov, 21. 9. (v 11:00 h) první čtvrt a 28. 9. (v 5:00 h) úplněk. Právě v tento čas 
proběhne úplné zatmění Měsíce. V odzemí bude Měsíc v 13:00 h 14. 9. (406 472 km) a v přízemí bude 
28. 9. ve 4:00 h (356 878 km).
       Pozorujeme planety sluneční soustavy. Merkur nebude možné pozorovat. Nad východním 
obzorem ráno uvidíme Venuši. Dne 21. 9. dosáhne maximální jasnosti -4,5 mag. Nad východním 
obzorem se objeví také Mars a v polovině září Jupiter. Saturn (na rozhraní Vah a Štíra) najdeme večer 

nad jihozápadním obzorem. Uran (v Rybách) a Neptun 
(ve Vodnáři) budou na obloze po celou noc. 
      V září nastane více úkazů na obloze. Jde o konjunkce 
planet s Měsícem: 10. 9. Venuše a Mars (seskupení 
těchto tří těles), dne 19. 9. Saturn a Měsíc. Na ranní 
obloze nad východním obzorem nastane seskupení 
Jupiteru, Marsu a Venuše dne 25. 9. Významným 
jevem na zářijové obloze bude úplné zatmění Měsíce. 
Můžeme jej pozorovat v celém průběhu dne 28. 9. 
Začátek úplného zatmění je ve 4:11 h, střed zatmění ve 
4:47 h a konec zatmění v 5:23 h. Měsíc bude v průběhu 
zatmění v přízemí. Je dobré si k pozorování tohoto jevu 
přivstat, protože další úplné zatmění Měsíce viditelné 
u nás proběhne až v roce 2018.

- Ch -

NAPSALI JSTE NÁM ...

LYRA
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Sbor dobrovolných hasičů

Kladoruby
si Vás srdečně dovoluje pozvat

na hasičskou soutěž

„O pohár SDH Kladoruby“
v požárním útoku muži (3B), 

ženy (2B) a pivní štafetě,

5. září 2015 v 13.00 hod.,

na hřišti v Kladorubech
Po hasičské soutěži

TANEČNÍ ZÁBAVA

ve 20.00 hod.
hraje skupina

ARCUS

Občerstvení zajištěno

Svaz tělesně postižených z. s.

místní organizace Letovice

zve všechny své členy a ostatní občany na 
setkání, které se koná dne

15. 9. 2015 v 14.00 hod.

v klubu důchodců Tyršova 1, Letovice.

Na programu je přednáška

fyzioterapeutky pí Marie Štremberové

na téma pohyb v seniorském věku.

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
září 2015

•
2. 9. 2015 - středa - 14.00 hod.

- MKD Tyršova ul.
Setkání v klubu po letní přestávce

•
7. 9. 2015 - pondělí

- Zahájení cvičení  - individuální cvičení 
v Královci

- v 17.00 hod. v tělocvičně na Tyršové ulici
•

9. 9. 2015 - středa - 14.00 hod.
- MKD Tyršova ul.
„Jen tak v klubu“

•
11. 9. 2015 - Pátek 

- vlakem v 7.58 do Brna
„Po stopách textilních průmyslníků v Brně“.

Návštěva Vily Löw-Beerů a Vily Stiassni.
Vzhledem k omezené kapacitě exkurze

je nutné se přihlásit u paní Píglové v MKD 
do 9. 9. 2015

•
16. 9. 2015 – středa - 15.30 hod.

- areál hasičské zbrojnice
Tradiční setkání členů MKD Letovice spojené 

s grilováním kuřat
•

23. 9. 2015 – středa - 14.00 hod.
 - MKD Tyršova

Promítání fotografií ze zájezdů a našich pobytů
•

30. 9. 2015 – středa – 7.30 hod.
- náměstí Letovice 

(dále obvyklé zastávky)
Autobusový zájezd „ Za zajímavostmi 

v blízkém okolí“ – Bouzov, Loštice.
Zájezd se koná v rámci „Evropského týdne 

mobility.
Informace J. Pitnerová, přihlášky A. Píglová

•
Připravujeme:

V měsíci říjnu sběr oděvů pro Diakonii 
Broumov. 

Udělejte „průvan ve skříních“ 
a přineste nepotřebné odložené šatstvo

do klubu.

OZNÁMENÍ
Oznamujeme ženám,

 že cvičení s paní Erikou Štěrbovou
 začne

 v pondělí 21. 9. 2015 v 18.00 hod.
v kulturním domě.
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P O Z V Á N K A
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

LETOVICE

POŘÁDÁ

V PÁTEK 2. ŘÍJNA 2015
V NEMOCNICI BLANSKO

REHABILITAČNÍ  ODPOLEDNE

PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ A CVIČENÍ V BAZÉNU

-  VODOLÉČBA VE VÍŘIVÉM BAZÉNU

-  RELAXAČNÍ  CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ

VŠE POD VEDENÍM REHABILITAČNÍCH PRACOVNIC

ODJEZD BUDE:

14.40   PRAŽSKÁ

14.45   NÁMĚSTÍ

14.55   BYTOVKY

15.00   TYLEX

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY JMK A V RÁMCI 

PROJEKTU „ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFORMACE U LENKY 

RAŠOVSKÉOD 15. ZÁŘÍ 2015

NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155

www.novesdruzenizp.cz

P O Z V Á N K A
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

LETOVICE
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A VŠECHNY

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ SPOLUOBČANY

V RÁMCI PROJEKTU „ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“ 

A ZA PODPORY JMK

V ÚTERÝ 15. ZÁŘÍ 2015

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

V LÁZNÍCH BOSKOVICE
PROGRAM ODPOLEDNE:

- PLAVÁNÍ V BAZÉNU

- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU

- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY A VÍŘIVÉ 
KOUPELE

- PRO ZÁJEMCE POSEZENÍ V CUKRÁRNĚ

ODJEZD BUDE:

13.10 - PRAŽSKÁ

13.15 - NÁMĚSTÍ

13.20 – BYTOVKY

13.25 – TYLEX

PROGRAM ODPOLEDNE ZAČÍNÁ V 14.00 HOD.

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO u RAŠOVSKÉ 
LENKY

NA TEL: 516 474 955,  775 270 155

www.novesdruzenizp.cz

O Z N Á M E N Í
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

LETOVICE

ZAHAJUJE

VE STŘEDU 7. ŘÍJNA 2015 V 15.30 HOD.

„RELAXAČNÍ CVIČENÍ S LENKOU“
DALŠÍ CVIČENÍ BUDE VŽDY VE STŘEDU

OD 16.30 HOD. V SÁLE MKS - KULTURNÍ DŮM 
LETOVICE

Zváni jsou členové NSZdP a zájemci o zdraví

z řad zdravotně postižených spoluobčanů

CVIČENÍ PROBÍHÁ V RÁMCI PROJEKTU

„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“

A ZA PODPORY MěÚ LETOVICE

BLIŽŠÍ INFORMACE U PÍ RAŠOVSKÉ

TEL: 516 474 955, 775 270 155

www.novesdruzenizp.cz

Místní organizace 
Českého svazu zahrádkářů

oznamuje

ZAHÁJENÍ MOŠTOVÁNÍ

v sobotu 26. 9. 2015 
v areálu u Isarna

v době od 7.30 do 12.00 hodin
Moštování bude probíhat každou sobotu 

až do odvolání, které bude oznámeno 
městským rozhlasem.

Kontakt:
Emanuel Lepka – tel.: 605 190 924
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Nadační fond Kryštůfek 
ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Letovice pořádají

dne 18. 9. 2015 v době od 8.30 do 13.00 hod. 
na Masarykově náměstí Letovice

Den záchrany života
     Cílem tohoto dopoledne bude seznámit žáky pátých až sedmých tříd základní školy a učňovské 
mládeže se zásadami poskytnutí první pomoci, a to hlavně v situacích, které bezprostředně 
ohrožují lidský život.
     Tato akce je uspořádána také jako poděkování firmám a občanům, kteří svými příspěvky 
pomohli vybrat téměř 70.000,- Kč na nákup přístroje AED pro výjezdovou jednotku Sboru 
dobrovolných hasičů Letovice. Návštěvníci si osvojí dovednosti základní resuscitace a zvládnutí 
její techniky. Dále budou všichni účastníci seznámeni s projektem Kryštůfek záchranář dětem, jenž 
pomáhá dětským pacientům, kteří se ocitnou na palubách sanitních vozidel ve dvanácti krajích 
ČR.
     Akce proběhne pod záštitou Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje a města 
Letovice.
         Děkujeme firmám a občanům, kteří na nákup přístroje přispěli.
Jsou to: Dopaz s.r.o., Kříž spol.s r.o., SDH Letovice (dobrovolné vstupné z mikulášské nadílky), 
Milan Novák – Žaluzie, garnýže, METAL GRANIT spol.s r.o., Ing. Jan Stránský, FEROKONT s.r.o., 
MUDr. Michael Šafránek, Českomoravská textilní s.r.o., Art reklama s.r.o., Letostav spol.s r.o., 
Bohatec Jiří, Střechy Janků,s.r.o., Letovické strojírny s.r.o., Keramika Letovice s.r.o., Martin 
Dvořáček, Vlastimil Viška – ALVIS, Remat Letovice s.r.o., Klíč Marian – AUTO PEMA, Roman 
Konopáč – AUTO SPORT, Brustury s.r.o., Havlíček Petr, MUDr. Hana Kratochvílová.

Hasiči Letovice
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Z ČINNOSTI TENISOVÉHO ODDÍLU TJ SOKOL LETOVICE, z.s.
      Tenisový oddíl TJ SOKOL LETOVICE, z.s. od letošní jarní sezóny pokračuje v programu 

tréninků pro děti zdarma díky dotacím od města Letovice. Tréninky probíhaly od dubna do 

konce školního roku každé úterý a čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin. Pod vedením pěti 

kvalifikovaných trenérů se učilo základům tenisu až 25 dětí v jednom dni. Další tréninky budou 

pokračovat po prázdninách od 1. září 2015, a to ve stejném čase jako před prázdninami. Děti 

jsou rozděleny dle věku a zkušeností do skupin na začátečníky, minitenis (děti 5 - 7 let), 

babytenis (děti 8 - 9 let), mladší žáky, starší žáky a dorost.

       Na krásném druhém místě letos skončilo družstvo babytenisu v konkurenci osmi týmů. 

Družstvo babytenisu hrálo ve složení: Havlíček Kevin, Šamšula Filip, Hrdličková Zuzana, Lebiš 

Josef (viz foto). Tyto výsledky dávají naději do budoucna letovickému tenisu.

        Pokud i vaše dítě by mělo zájem se naučit základům tenisu, stačí přijít v úterý nebo ve 

čtvrtek od září 2015 na tenisové kurty.

            Bližší informace ohledně tréninků na tel. čísle: 728 183 737.

Text a foto: Roman Chatrný, člen výkonného výboru oddílu tenisu

34                                                                                                                       www.mks-letovice.cz



www.mks-letovice.cz                                                                                                                        35

Veronika Lebišová mistryní ČR v tenise 
      Letovický tenis má po delší době opět 
mistra ČR v tenise. V tomto případě je 
mistryní letovická rodačka Veronika 
Lebišová, která společně s Michaelou 
Kuchařovou, ač jako nenasazený pár, 
vyhrála mistrovství ČR ve čtyřhře starších 
žákyň. Mistrovství se uskutečnilo ve 
Frýdlantě nad Ostravicí ve dnech 27. 7. až 1. 
8. 2015. Ve dvouhře se probojovala mezi 
posledních 16 hráček, kde po boji soupeřce 
podlehla 6:7, 4:6. I tento singlový výsledek 
lze považovat za jeden z  nejúspěšnějších 

v historii letovického tenisu. 

      Veronika je obrovský dříč a je velkým 
příkladem pro všechny ostatní tenisty v 
oddíle. Velkou zásluhu na tomto úspěchu 
má ale samozřejmě rodina, která Veroniku 
všemožně podporuje. Tatínek Bronislav 
Lebiš si letos společně se sestrou Maruškou 
udělali kurz trenérství III. třídy a společně s 
ostatními trenéry oddílu se podílí na 
tenisové přípravě Veroniky. 

         Na této úrovni je tenis finančně velmi 
náročný sport. Za oddíl jsem velmi rád, že jsme schopni zajistit materiální a trenérskou pomoc a 
zároveň je vidět, že peníze, které na provoz poskytuje město, přináší výsledky. 

       Veronice přeji mnoho úspěchů v další kariéře a věřím, že bude inspirací pro další generace 
letovických tenistů.

Petr Novotný, předseda tenisového oddílu

Foto: Bronislav Lebiš

INZERCE

SPORT



Rozpis stomatologické LSPP 
Služba je sloužena od 8.00 do13.00 hod. 

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 

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. 

ZDRAVOTNICKÁ PÉČE
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  4
     11. 9.  Dr. Kratochvílová
         18. 6.  Dr. Šponerová
         25. 6.   Dr. Přichystalová

. 9.  Dr. Striová NEPŘÍTOMNOST               ZASTUPUJE
Dr. Striová
14. 9. - 25. 9. 2015                 Dr. Kratochvílová
                                                   Dr. Šafránek

Služby lékařů také na www.mudrsafranek.cz

5.9. MDDr. Staňková K. Boskovice, Lidická 8 516 453 998 

6.9. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456 

12.9. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197  516 471 210 

13.9. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 

19.9. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788 

20.9. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 731 144 155 

26.9. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

27.9. MUDr. Paděrová Šebetov, 117  516 465 452 

28.9. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615 

 

Dětská lékařka MUDr. Martina Přichystalová 
bude ordinovat od 1. 9. 2015 místo MUDr. Vaškové 

v prostorách dětské ambulance Letovice, A. Krejčího 1a. 
Veškeré podrobnosti, včetně ordinační doby, naleznete na:

www.mudr-martina-prichystalova.cz

INZERCE



INZERCE
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Vytiskla tiskárna DTP CENTRUM SVITAVY

Petr Švancara
svatební fotografie, 

fotoslužby
www.fotosvancara.cz

mobil: 776 261 869

Canopy B300       5000/1000   300 Kč
Canopy B400     10000/2000   400 Kč
Canopy B500     15000/5000   500 Kč
Canopy B650     20000/5000   650 Kč
Canopy B800     30000/5000   800 Kč

KAREL ŠTESL
Kochov 1, LETOVICE

OPRAVY PODVOZKŮ AUTOMOBILŮ
OPRAVY KAROSERIÍ

NÁTĚRY - NÁSTŘIKY PODVOZKŮ,
PODBĚHŮ, DUTIN

Tel.: 723 290 761Tel.: 723 290 761
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Výuka angličtiny 

pro děti i dospělé
- malé skupinky, individuální přístup

- různé pokročilosti, výuka i dopoledne
- příprava na maturitu, doučování

Kontakt: Mgr. Zdena Tušlová
tel.: 739 017 649

e-mail: z.tuslova@gmail.com 

PRODÁM 1 + 1 

v Letovicích, OV, 

prostorný - 41 m², 

cena k jednání. 

Tel: 734 360 876

INZERCE

POSTOUPÍM
zavedenou prodejnu 

zdravé výživy

(v provozu 18 let) 

na atraktivním místě

v Letovicích, 

Masarykovo nám. 18. 

Informace v prodejně 

nebo na 

tel.: 736 648 395.






