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Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem
přejeme novomanželům, kteří v měsíci září uzavřeli sňatek:
Rostislav Mitáš, Bystré – Zuzana Daňková, Letovice
Pavel Konopáč, Dolní Smržov – Květa Křížová, Slatinka
Antonín Dutka, Drnovice – Petra Dufková, Drnovice
Jiří Čulák, Brno – Michaela Laštůvková, Brno
Martin Blažík, Havířov – Tereza Vlková, Vranová
Denis Bartošík, Břeclav – Kateřina Sárköziová, Brodek u Konice
Petr Širůček, Dolní Loučky – Martina Lachmanová, Dolní Loučky

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci září oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Anežka Nečasová
Jarmila Honzáková
Karel Viška
Jitka Wetterová
Ludmila Štrychová
Růžena Purketová
Drahoslav Svoboda
Stanislava Česká
Josef Ebner
Otto Chladil
František Vašek
Lubomír Šméral
Josef Sychra

Růžena Hladilová
Václav Konůpka
Libuše Ježová
Olga Musilová
Emilie Jelínková
Jan Ducháček
Emilie Ševčíková
František Jurnečka
Ladislav Prudil
Karel Havlíček
Stanislav Roztočil
Věra Lepšová
Stanislav Jež

Julie Dlabajová
Ludmila Štarhová
Božena Čejková
Antonie Bajerová
Marie Ochranová
Jitka Brožková
Ludmila Reinwaldová
Božena Kaderková

V měsíci září oslavili krásné životní jubileum ZLATOU SVATBU – 50 let společného života – paní Věra
a pan Ladislav KREJSTOVI, Stvolová. Manželé Krejstovi v obřadní síni našeho úřadu slavnostně obnovili svůj manželský slib, který si dali před 50 lety.
Srdečně blahopřejeme
Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Michalová Marie, J. Haška, ve věku 82 let
Volšanová Marie, Česká, ve věku 82 let
Foret Pavel, Komenského, ve věku 57 let
Tušla František, Rekreační, ve věku 49 let
Čest jejich památce!

Uzávěrka příspěvků do Letovického zpravodaje
č. 1/2017 je do středy 7. 12. 2016!
Děkujeme Vám za respektování zkrácené lhůty i za Vaše pochopení.

OKÉNKO STAROSTY
V úvodu bych chtěl Vám všem poděkovat za zdárný průběh voleb. Těm
„mnoha“, co se zúčastnili, za účast, členům komisí za dobrou práci a zdárný
průběh. O účasti toho bylo již namluveno mnoho, nemá význam se k tomu
vyjadřovat.
Pomalu se blíží zima, jistě všichni máte své zahrádky zazimováné a uklizené i s ohledem na biologicky rozložitelný odpad. Jeho svoz byl k 31. 10. ukončen a bude pokračovat opět od dubna příštího roku.
V listopadu završujeme oslavy 80 let povýšení Letovic na město. 10. 11. se bude konat v kulturním
domě v 18.00 hodin slavnostní večer, budou předána čestná občanství. Slavnosti se zúčastní zástupci
všech družebních měst a celá řada vzácných hostů. Bližší program bude zveřejněn. Dne 11. 11. Vás
pak všechny zvu do KD na taneční zábavu, na kterou bude i samostatná pozvánka. Úplným závěrem
pak bude 13. 11. v 9.00 hodin v kostele sv. Prokopa sloužena mše za občany Letovic. Tím bude ukončen letošní program oslav 80. výročí povýšení města Letovice na město.
Během listopadu započneme s II. etapou rekonstrukce radnice. Občané budou včas informováni
o změnách. Rekonstrukce bude probíhat za provozu, o to bude náročnější vše naplánovat tak, aby dopady na občany byly co nejmenší. Pracujeme také na rozpočtu pro rok 2017. Moc bych si přál, aby byl
schválen na prosincovém zasedání zastupitelstva.
Závěrem chci ještě všechny pozvat na slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí, jako
tradičně s kulturním programem a občerstvením.
A jelikož se blíží svátek Martina a tím i možná sněhová kalamita, kterou očekáváme každým rokem,
nachystejte hrabla a košťata. Letos prý to určitě vyjde.
Vladimír Stejskal, starosta města

Rekonstrukce Městského úřadu v Letovicích
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 12. 2016 bude v budově Městského úřadu Letovice, Masarykovo nám. 19 probíhat plánovaná rekonstrukce. Součástí této rekonstrukce budou stavební práce
v prvním a druhém nadzemním podlaží. Dvůr městského úřadu bude sloužit jako zařízení staveniště
pro stavební společnost, která bude rekonstrukci provádět, proto nebude možný průchod budovou.
Provoz Městského úřadu bude omezen na nejmenší možnou míru. Vedení městského úřadu, odbor správní, odbor technický a odbor výstavby a životního prostředí budou po dobu stavby umístěny
v jiných částech budovy než dosud. U vstupu do budovy bude přehledný situační nákres s konkrétním
umístěním jednotlivých odborů.
O aktuálních informacích budou občané informováni především prostřednictvím webu města,
městského rozhlasu a dále i formou zveřejňování informací na informační ceduli u vstupu do úřadu.
Děkujeme za trpělivost a vstřícnost v rámci ztížených podmínek provozu městského úřadu.
Vedení městského úřadu

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 13. 9. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1. Dražba pozemků v k.ú. Letovice dle dražebních vyhlášek (č. 24DR3453 a č. 24DR3452)
2. Výběrové řízení „Oprava opěrné zdi“
Rada města Letovice na své schůzi dne 4. 10. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1. Přístupová cesta do ul. Na Hliníkách
2. Činnost MKS Letovice v sezóně 2016 –2017
3. Kontrola úkolů
4. Vystoupení vedoucích odborů
5. Dispozice s majetkem města
6. Návrh rozpočtu na rok 2017
7. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 6. 10. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1. Námitky k výběrovému řízení „Oprava opěrné zdi“
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

Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva do 31. 12. 2016
Povinnosti pro majitele kotlů na tuhá paliva ukládá zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů (dále i „zákona o ochraně ovzduší“). Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h)
zákona o ochraně ovzduší je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen
provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle ustanovení
§ 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016.
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění
k instalaci, provozu a údržbě. Seznam oprávněných osob pro zajištění technické kontroly technického
stavu a provozu kotle je možné získat u jednotlivých výrobců kotlů na jejich webových stránkách nebo
lze využít seznam odborně způsobilých osob, který je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů na odkazu www.aptt.cz/oprávnění-ozo.php. Oprávněná osoba by se měla prokázat
dokladem, kde bude uvedeno – název a sídlo výrobce, identifikační údaje o oprávněné (proškolené)
osobě, seznam typů spalovacích stacionárních zdrojů ke kontrole, dobu platnosti oprávnění.
Doklady o provedené kontrole kotle se nemusí předkládat, ale musí se uchovat pro případnou kontrolu ze strany obecního úřadu s rozšířenou působností (MěÚ Boskovice).
OVŽP MěÚ Letovice

Noví čestní občané města Letovice
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání 20. září 2016 schválilo udělení čestného občanství města Letovice in memoriam panu prof. Ing. arch. Bedřichu Rozehnalovi, DrSc. a panu Petru Halamkovi. Ocenění bude předáno 10. listopadu 2016 v 18.00 hodin při Slavnostním večeru u příležitosti 80. výročí povýšení Letovic na město v sále kulturního domu.
Bedřich Rozehnal se narodil 2. 6. 1902 v Letovicích – Třebětíně (ulice V Domkách). Dětství prožil
v Letovicích, kde navštěvoval obecnou a měšťanskou školu. Od dětských let byl aktivním členem Sokola Letovice, pro Čtenářský spolek Neruda vytvářel na tehdejší dobu
nevídanou uměleckou výpravu, která byla silnou stránkou divadelních
představení na Karlově. Po ukončení studií na VUT v Brně, obor architektura a pozemní stavitelství, vedl projekt a stavbu nemocnice pro
onkologii na Žlutém Kopci v Brně, který mu přinesl mimořádný úspěch
a další nabídky zdravotnických projektů. Tak vykročil na neprobádanou
cestu stavitele nemocnic a tomuto oboru se věnoval celý další život.
Stal se jeho průkopníkem a změnil zásadním způsobem standard nemocničního prostředí. Rozehnala nejvíce ovlivnil funkcionalismus v pojetí švýcarského architekta Le Corbusiera. V Letovicích projektoval vilu
akad. malíře Jana Daňka a obytné domy Emanuela Vaněčka a Huga Novotného na Masarykově náměstí. V roce 1945 byl Rozehnal jmenován
profesorem brněnské techniky, kde pod jeho vedením vystudovala řada
významných architektů. Bedřich Rozehnal zemřel 11. 6. 1984 v Brně. Na fakultě architektury VUT
v Brně je udílena cena Bedřicha Rozehnala za nejkvalitnější projekt. Bedřich Rozehnal patří k významným osobnostem moderní československé architektury a s Letovicemi ho celoživotně pojilo silné pouto.
Petr Halamka se narodil 18. října 1939 ve Svitávce. Za dobu svého působení v Letovicích na Lidové
škole umění, později na základní umělecké škole vychoval mnoho mladých nadějných hudebníků.
V roce 1972 jako tehdejší zástupce a pozdější ředitel školy založil Mládežnický dechový orchestr a Velký dechový orchestr, které vedl do roku
2000. Orchestr si po celou dobu svého trvání udržuje vysokou uměleckou úroveň, stal se líhní pro vynikající hráče a dosáhl uznání na české
i evropské úrovni. Dnes je letovický orchestr jediným takto velkým dechovým tělesem v Jihomoravském kraji.
Petr Halamka zemřel nečekaně 4. března 2009. Díky jeho myšlence
a jeho odkazu hudebníci z Letovic dodnes šíří dobré jméno domovského města a propagují Letovice v České republice i po světě. Ředitel školy
a kapelník Petr Halamka naplnil a ovlivnil životy bezpočtu mladých lidí
smysluplnou činností a umožnil jim s hudbou a orchestrem prožít
spoustu krásných okamžiků. Za to si zaslouží velké poděkování a udělení čestného občanství města Letovice.
Text: Karel Synek, Petr Křivinka, foto: upravil Petr Švancara

Nový systém třídění odpadů v domácnostech, jeho svoz
Zastupitelstvo města Letovice schválilo na svém zasedání dne 20. září 2016 Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Nejzávažnější změnou je způsob třídění a svozu některých vytříditelných složek ze současných komunálních
odpadů. V současné době po oddělení biologicky rozložitelných odpadů tvoří nejvyšší podíl v klasických nádobách
na komunální odpad plasty, papír a nápojové kartony, v menší míře drobné kovové obaly (plechovky) a sklo. Jelikož nám nová právní úprava od roku 2024 zakazuje skládkování takovýchto složek odpadu, bude zbývat:
- jejich třídění (tím i možné – byť malé zpeněžení)
- odvoz do spalovny (značné zvýšení nákladů na likvidaci)
Proto v souladu s připravovanou legislativou zavádíme nový způsob třídění a svozu některých složek odpadu
a současně připravujeme i finanční motivaci pro ty, kteří se do nového systému zapojí. Jedná se o systém, který je dobrovolný, pobídkou pro přihlášené bude následná sleva na poplatku za odpad podle množství vytříděných odpadů v roce předcházejícím.
Celý nový systém jsme nazvali „Svoz dům od domu“. Přihlášení občané tedy nemusejí obcházet hnízda
s barevnými kontejnery, ale budou mít možnost ukládat svoje odpady do plastových barevných pytlů, které si
zakoupí na MěÚ, TS a informačním středisku a během plnění je budou mít doma. Cena za pytle bude připočtena do navržených odměn za třídění. Po přihlášení do nového systému obdrží každý zapojený občan vlastní
čárkový kód, který po naplnění pytle nalepí na pevně zavázaný pytel s vlastním vytříděným odpadem, a v den
svozu pytel uloží na místo svozu, které je totožné s dosavadním umístěním klasických popelnic. Odpad bude
uložen vytříděný podle barev jednotlivých pytlů. Naplněné pytle tak budou na odvozových místech pouze v den
svozu. Odvozová firma (technické služby) v den svozu při odvozu zkontroluje přes uzavřený pytel kvalitu třídění a množství odpadu, čtečkami po nastavení druhu odpadu načte kódy na jednotlivých pytlích a pokud bude
vše v pořádku, pytel odveze. Pokud nebude odpad řádně vytříděný, sešlapaný nebo bude jinak znečištěný, bude
pytel označen nálepkou od TS a ponechán na místě. Takový pytel bude mít vlastník možnost upravit a odevzdat
příště. Pokud nebude opatřen číselným kódem, bude odvezen bez evidence. Po ukončení každého jednotlivého kola svozu bude zveřejněna sestava podle jednotlivých kódů (přihlášených občanů) a druhů odpadů pro
kontrolu a případné reklamace. Na připomínky a reklamace bude brán zřetel po dobu 7 dnů od zveřejnění tabulky. Tímto získáme přesný přehled o kvalitě třídění a množství vytříděných komodit u jednotlivých přihlášených
občanů a ke konci roku provedeme přepočítání množství na koruny, které budou odečteny pro následující rok
z poplatku za odpady. Podle zkušeností ve městech, kde je tento způsob zaveden, je možné získat zajímavé slevy.
Jaké odpady bude možno odevzdat a jak mají být roztříděné
Tímto způsobem se mohou odevzdat následující druhy odpadů roztříděné do skupin:
Papír
Papír musí být roztříděný na
- kartonový papír (např. vlnitá a hladká lepenka, krabice apod.)
- ostatní papír (noviny, časopisy, letáky, balicí papír)
Papír je možno odkládat do pytlů modré barvy nebo pevně svázaných balíků (krabic) v minimální hmotnosti
10 kg. Každý takový balík musí být označen čárkovým kódem. V případě, že bude balíčků více a součet všech
bude 10 kg, bude označen kódem pouze jeden. Mezi papír nepatří uhlový nebo voskovaný papír, použité
plenky a hygienické potřeby.
Plasty
Plasty musí být roztříděné na
- PET lahve (všechny barvy včetně víček, musí být zmačkané a sešlápnuté)
- směsný plast (barevné folie a obaly, kelímky, igelitové tašky, plastové obaly, které nelze zařadit do předchozí skupiny)
Pytle budou plné. Mezi plasty nepatří obaly od nebezpečných látek, jako jsou motorové oleje, chemikálie, barvy atd. Obě roztříděné složky budou uložené v pytlech 110 l žluté barvy označené kódem. Pytle musí být řádně
zavázané.
Nápojové kartony
Nápojové kartony (např. od mléčných výrobků, vín, džusů) budou vypláchnuty, zmačkány a uloženy v oranžových pytlích s potiskem o objemu 80 l a opatřeny opět štítkem s kódem. Pytle musí být řádně zavázané.

Kovové obaly
Např. obaly od sprejů, plechovky od nápojů a potravin, vše prázdné a čisté, bez ohledu na složení, není třeba
oddělávat víčka z jiného materiálu. Nesmí být ukládány obaly od nebezpečných látek. Kovové obaly budou
uloženy v plných pytlích černé barvy 110 l, pytle budou pevně zavázané a opatřené štítkem.
V žádném případě neukládejte do pytlů těžké předměty.
Kde získáme vhodný obal
Vhodné určené pytle si občané zakoupí na MěÚ, TS a Informačním středisku a během plnění je budou mít doma. Cena za pytle bude započtena do navržených odměn za třídění. Odkup pytlů je navržen z toho důvodu,
že je předpoklad, že občané budou využívat pytle převážně právě na tento sběr. V případě darování sběrných
pytlů jsou zkušenosti takové, že zdarma obdržené pytle jsou pak používány na všechno možné, jen ne na
sběr tříděných odpadů.
Za jakých podmínek získáme odměnu za třídění
Podmínkou pro získání odměny za třídění je:
a) dodržení minimálních hodnot – 10 kg pro papír, objem 110 l pro plasty a kovové obaly a objemu 80 l
pro nápojové kartony
b) pytle předepsaného objemu musí být zcela zaplněné, zejména PET lahve a nápojové kartony musí být
do pytlů ukládány sešlápnuté – zmačkané
c) dodržení zásad čistoty při třídění; vytříděné obaly nesmí obsahovat zbytky potravin, nesmí být vzájemně promícháné druhy tříděných odpadů.
d) balík nebo pytel musí být označen štítkem s čárkovým kódem
e) musí být uhrazen poplatek za odpady
f) ve svozový den včasné umístění na svozové místo
Jaká je výše odměny za třídění
Výše odměny za třídění bude stanovena obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatníkovi, který je zapojen do systému třídění navrhujeme úlevu od placení poplatku ve výši stanovené
vyhláškou za každý získaný bod v předchozím roce (poplatek na rok 2018 mínus úleva od placení podle počtu získaných bodů v roce 2017)
Pro účely vyhlášky navrhujeme hodnotu tříděného odpadu následovně:
Tříděný papír (balík, pytel 10 kg) ............................. 2 body
Tříděné plasty (pytel 110 l) ....................................... 4 body
Nápojový karton (pytel 80 l) ..................................... 3 body
Kovové obaly (pytel 110 l) ........................................ 1 bod
Různé
Počet pytlů a balíků přistavených ke svozu není omezen. Stačí přistavit pouze jeden pytel nebo balík. Počítáme
s ponecháním nádob na tříděný odpad v „hnízdech“, jak je tomu doposud. Max. dojde k jejich záměně za nádobu na jiný odpad dle místní potřeby. Odvoz komunálního odpadu by měl probíhat pravidelně ve stanovených intervalech. S termíny svozu na následující měsíc budete pravidelně seznamováni ve zpravodaji města,
na stránkách města a hlášením veř. rozhlasem, příp. SMS. V každém případě půjde o pravidelné termíny tak,
jak je tomu zvykem při současném svozu stávajícího komunálního odpadu.
Jelikož se zpočátku bude jednat o zkušební provoz, je možné četnost svozů jednotlivých komodit upravit. Občané budou moci i barevné pytle s kódem odevzdávat průběžně na sběrném dvoře. Předem upozorňujeme,
že budeme důsledně kontrolovat třídění v klasických nádobách i u nepřihlášených osob. Nádoby s nevytříděným obsahem nebudou vyváženy. Předpokládáme, že kdo se nepřihlásí do nově zavedeného svozu, upřednostňuje třídění do barevných kontejnerů po městě nebo vlastního odvozu vytříděného odpadu na sběrný dvůr. Je
nám jasné, že se budou zpočátku objevovat počáteční problémy, ale pevně věříme, že je budeme co nejrychleji průběžně odstraňovat. Tam, kde je možné spojení odpadů od občanů s odpadem právnických osob, bude
prováděna pravidelná kontrola likvidace odpadů u právnických firem a podnikajících fyzických osob.
Jsme přesvědčeni, že novým způsobem třídění usnadníme třídění občanů města a místních částí, zlepšíme
a ušetříme životní prostředí a umožníme zapojeným občanům úsporu fin. prostředků za svoz a uložení odpadů.
Sledujte prosím zprávy a novinky, budete včas nadále průběžně informováni o této problematice.
OVŽP MěÚ Letovice

Vyhodnocení soutěže ROZKVETLÉ LETOVICE 2016
Komise Projektu Zdravé město Letovice a MA21 města Letovice, vyhlásila na podporu zlepšování
vzhledu města 11. ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu pod názvem „Rozkvetlé Letovice 2016“. Soutěžní kategorie byly – balkony bytových a rodinných domů – květinová výzdoba oken
bytových a rodinných domů – předzahrádky rodinných domů.
Zástupci komise PZM Letovice a MA21 provedli fotodokumentaci do soutěže přihlášených květinových výzdob a úprav v jednotlivých ulicích města a v místních částech města.
Komise Projektu Zdravé město Letovice a MA21 dne 22. 8. 2016 dle fotodokumentace označené
pouze čísly snímků vyhodnotila soutěž „Rozkvetlé Letovice 2016“ a určila pořadí jednotlivých soutěžních příspěvků na základě bodového hodnocení. Rada města hodnocení potvrdila a rozhodla pozvat soutěžící, kteří v jednotlivých kategoriích získali ceny, na Zastupitelstvo města Letovice, které se
konalo ve čtvrtek 20. 9. 2016 k předání ocenění.
Vyhodnoceni byli:
Kategorie – balkony
1. místo Blahová Marta, U Hájku 57
2. místo Loukotová Dana, Boční 45
3. místo Jachanová Marie, Pražská 84
4. místo Daňková Ladislava, Kladoruby 79
5. místo Cihlová Zdenka, Komenského 16
Kategorie – okna
1. místo Veselá Lenka, Nerudova 27
2. místo Dočekalová Marie, Kladoruby 11
3. místo Křížová Dita, Jiráskova 12
4. místo Jež Radovan, Zboněk 16
5. místo Tenorová Marta, U Hájku 7
Kategorie – předzahrádky
1. místo Řezníková Marie, Zábludov 45
2. místo Bohatcová Božena, Kladoruby 61
3. místo Kovářová Alena, V Potůčkách 47
4. místo Šamšula Marek, Zboněk 54
5. místo Tomanová Iva, Na Vyhlídce 8
I přes letošní rozmary počasí, které svými výkyvy ztěžovalo pěstební úspěchy, bylo vidět, že to naši
občané umí.
Všem, kteří se soutěže zúčastnili, i všem, kteří pečují o svoje domy a okolí, zkrášlují je květinami
nebo sadovnickými úpravami, patří poděkování za to, že nám přinášejí inspiraci, že nám ostatním
spoluobčanům i návštěvníkům města svojí zálibou zpříjemňují i všední dny a zlepšují vzhled našeho
města a jeho místních částí.
Ivana Květenská, koordinátorka projektu Zdravé město Letovice
Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj

Zhodnocení akcí města Letovice k Evropskému týdnu mobility
a Evropskému dni bez aut 16. – 22. září 2016
Evropský týden mobility a Evropský den bez aut je další celostátní kampaní Národní sítě Zdravých měst
ČR, které se již pravidelně zúčastňuje město Letovice.
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Letovice, po podpisu Charty 2016 a po dohodě s partnery,
byla za metodické spolupráce s Ministerstvem životního prostředí ČR připravena řada akcí, které svým obsahem přispívají k naplnění významu těchto dnů.
Město Letovice, člen Národní sítě Zdravých měst ČR se svými partnery uskutečnilo v rámci Evropského
dne bez aut a Evropského týdne mobility tyto konkrétní akce:
1. den – pátek 16. září 2016
„Drakiáda“ – od 16.00 hodin probíhala na místním letišti tradiční drakiáda. Pěkné počasí přilákalo na 40
dětí, které se s rodiči pustily ihned do pouštění draků. Na závěr proběhlo vyhodnocení těch nejlepších.
2. den – sobota 17. září 2016
„Na kole na hradisko“ – cyklistům letos počasí přálo, sešlo se celkem 26 účastníků, a to nejen z Letovic, ale
i z Boskovic. Cyklovýlet byl veden po cyklotrase ve směru Zboněk, Svitávka, Letovice. Během cesty dostali
přítomní malé občerstvení, všichni obdrželi zajímavé předměty.
3. den – neděle 18. září 2016
„Vycházka po stopách Halase“– za pěkného počasí se v 13.00 hodin sešlo 28 účastníků všech věkových kategorií před městským úřadem v Letovicích. Během cesty bylo několik zastávek, kde se účastníci dozvěděli
o zajímavostech míst, kterými procházeli. V polovině cesty jsme se zastavili na Lhotce, kde každý obdržel
malé občerstvení a věcné ceny.
4. den – pondělí 19. září 2016
„Dopravně bezpečnostní akce“ – od 9.30 hodin se konala ve spolupráci s městskou policií akce pro 220 dětí
všech tří mateřských škol v Letovicích. Děti předškolního věku se učily, jak přecházet silnici přes přechod,
a co mají udělat, než začnou silnici přecházet. Na závěr všichni dostali věcné odměny, ze kterých měly děti
velkou radost.
5. den – úterý 20. září 2016
„Orientační závod zručnosti“ – v letošním roce se opět konal závod kol, koloběžek. V 16.00 hodin na uzavřené části Masarykova náměstí byl závod zahájen.
Jednotlivé kategorie byly vyhodnoceny, všem 23 dětem byly rozdány diplomy a věcné ceny.
6. den – středa 21. září 2016
„Běh zámeckým parkem“ – tradiční závod pro děti školního a předškolního věku se konal za krásného počasí ve středu 21. září 2016. Zahájen byl v 15.00 hodin v krásném prostředí zámeckého parku. Soutěžící, kterých se zúčastnilo opět v rekordním počtu (140), byli rozděleni podle věkových kategorií a byla jim přidělena i odpovídající délka tratě. Vítězové jednotlivých věkových kategorií obdrželi drobné ceny.
7. den – čtvrtek 22. září 2016
„Jezdíme s úsměvem“ – od 8.00 do 9.00 hodin probíhala dopravně bezpečnostní akce, které se zúčastnilo
120 žáků 7. třídy základní školy. Řidiči byli kontrolováni policisty Policie ČR a podle výsledku byli oceňováni
jablkem nebo citronem a příslušným certifikátem, který jim i se slovním doprovodem předávali žáci letovické základní školy.
Od 10.00 hodin se konal pro žáky II. stupně základní školy bezpečnostní seminář zaměřený na dopravní tematiku a bezpečnostní rizika s kterými se děti mohou setkat.

Ivana Květenská, koordinátorka
Bohuslav Kuda, politik PZM a MA 21
Akce finančně podpořil Jihomoravský kraj

Informace o stavu příprav železničního jízdního řádu
Vážení spoluobčané,
na internetové adrese www.kordis-jmk.cz/aktuality/JRSZDC2017verze2.pdf je zveřejněn stav přípravy železničního jízdního řádu 2016/2017 po projednání Návrhu železničního jízdního řádu mezi Správou železniční dopravní cesty, Českými drahami a Jihomoravským krajem.
O zveřejnění konečného znění železničního jízdního řádu 2016/2017 Vás budeme informovat.
Město Letovice

Boj o Havla ukončen?
V sobotu 8. 10. 2016 byla v nově vzniklém parčíku u infocentra odhalena busta posledního československého a prvního českého prezidenta pana Václava Havla. Pěkná a zdařilá busta vytvořená akademickým sochařem Kryštofem Hoškem svou věrnou podobou pana prezidenta Havla zapadá do prostoru, který na návrh zahradní architektky Hany Matějkové vznikl na bývalém volném a nevyužitém
místě. Pro mne není busta pana prezidenta jen poctou pro Václava Havla, odpůrce bývalého režimu
a symbolu sametové revoluce. Při pohledu na bustu mne napadá vzpomínka na velké množství občanů
naší vlasti, kteří byli za minulého režimu jakkoli perzekuováni a zavíráni do vězení pro své přesvědčení.
Nelze nevzpomenout na občany, kteří položili svůj život za to, abychom se my, mladší, měli lépe a mohli
žít ve spravedlivějších poměrech. Jména jako Jan Palach, Milada Horáková, P. Jan Bula …, takto bych
mohl vyjmenovat velké množství lidí. Všechna tato jména rezonují a souzní s nově odhalenou bustou,
na jejímž vzniku má největší podíl Drahoslava Kráčmarová a spolek „Paleta Letovických Aktivit“. Jejich
zásluhou jsou Letovice o trochu krásnější.
Ještě jednu poznámku k slavnostnímu odhalení busty Václava Havla v Letovicích. Když začal dechový
orchestr hrát státní hymnu, všiml jsem si, že jeden letovický občan, (úmyslně neuvádím jméno, protože
vím, že by si to nepřál), se ve svých více jak osmdesáti letech s námahou zvedl ze své stoličky a postavil
se zpříma. Škoda, že toto krásné gesto uniklo pozornosti hloučkům diskutujících, kteří stáli opodál. Možná to byli občané nespokojení se současnou hlavou státu a neúctu k němu projevují neúctou ke všemu
státnímu. Myslím si, že je slušnost projevovat úctu státní hymně a také funkci prezidenta republiky i když
ji zastává člověk, s kterým se nemusím názorově shodovat. To platí i pro kritiky posledního československého a prvního českého prezidenta pana Václava Havla.
Bc. František Boček, zastupitel za KDU-ČSL

V průběhu měsíce října nabyla účinnosti nová Obecně závazná vyhláška města Letovice č. 2/2016 o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.
Tato vyhláška zrušuje a nahrazuje několik starších vyhlášek města. Sloučení několika
vyhlášek, které sledují stejný cíl, bude pro občany jistě přehlednější. Vzhledem k omezenému prostoru v Letovickém zpravodaji není možno na tomto místě uvést její celé znění. S vyhláškou
včetně přílohy se lidé mohou seznámit osobně na městském úřadě, v MKS – Turistickém informačním
centru, na služebně městské policie nebo na oficiálních stránkách města Letovice www.letovice.net.
Doporučujeme, aby se každý občan seznámil se zněním této vyhlášky, na jejíž dodržování bude
dohlížet Městská policie Letovice i Policie České republiky.
Porušení vyhlášky bude řešeno jako přestupek dle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích.
Strážníci MP Letovice
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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 7 dní před konáním akce.

V listopadu jsme pro Vás připravili:

METAL MIDNIGHT vol. 3
Sobota 26. 11. 2016 od 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 100,– Kč / na místě 180,– Kč
•

Zpívání u vánočního stromu
Neděle 27. 11. 2016 od 16.00 hodin
Připravujeme:

Adventní tvoření
Sobota 3. 12. 2016 od 13.00 hodin
•

Pocta baroku – koncert KPH
Čtvrtek 8. 12. 2016 v 18.30 hodin
Účinkují: Lucie Rozsnyó – soprán
a Miloslav Študent – loutna
Vstupné: 120,– Kč
•

Letovice, náš domov – beseda B. Kudy
Pátek 9. 12. 2016 v 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné
•

Koncert KPH

Koncert Václava Hudečka

Španělská romance

Úterý 13. 12. 2016 v 18.00 hodin
Klavírní doprovod Lukáš Klánský
Vstupné: předprodej 180,– Kč / na místě 250,– Kč

Středa 2. 11. 2016 v 18.30 hodin
Vstupné: 120,– Kč
•

Sedm divů Islandu – beseda Jiřího Kolbaby
Pátek 4. 11. 2016 v 18.00 hodin
Vstupné: předprodej 150,– Kč / na místě 180,– Kč
•

Koncert Jakuba Smolíka
Sobota 12. 11. 2016 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 200,– Kč / na místě 250,– Kč
•

Letovice, náš domov – beseda B. Kudy
Středa 16. 11. 2016 v 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné
•

„Čaje o páté“ – večer s tancem a poslechem
Pátek 18. 11. 2016 v 17.00 hodin
Vstupné: 50,– Kč
•

Pohádka

O pejskovi a kočičce
Čtvrtek 24. 11. 2016 v 10.00 hodin
Vstupné: 40,– Kč
•

Divadlo

Rodina je základ státu
Pátek 25. 11. 2016 v 19.00 hodin
DS Tea Trum Velké Opatovice
Vstupné: 80,– Kč / 60,– Kč (studenti / důchodci)

•

„Čaje o páté“ – večer s tancem a poslechem
Pátek 16. 12. 2016 v 17.00 hodin
Hudební duo Josef Sekanina
a Andrea Ondroušková
Vstupné: 50,– Kč
•

Modrá hvězda Vánoc 2016
Václav Marek & his Blue Star
Neděle 18. 12. 2016 v 18.30 hodin
Vstupné: předprodej 180,– Kč / na místě 250,– Kč

Výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice
ekonom-účetní / personalista
MKS Letovice
MKS Letovice vyhlašuje výběrové řízení na
pracovní pozici ekonom – účetní / personalista
příspěvkové organizace s termínem nástupu
od 1. 12. 2016 nebo dle dohody.
Více informací o volném pracovním místě na
internetových stránkách: www.mks-letovice.cz
Kontaktní osoba – Mgr. Jana Trubáková,
tel.: 774 497 437,
e-mail: info@mks-letovice.cz
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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
•

PODZIM V ZAHRADĚ
Výstavka knih na dospělém oddělení knihovny.
•

LETOVICE – MĚSTO, KTERÉ MÁM RÁD
Výstava fotografií pokračuje v prostorách
chodby knihovny. Výstava bude přístupná
do konce roku.
•

MEXIKO
2. listopadu v 14.30 hodin v městském klubu
důchodců se uskuteční cestopisná přednáška
pana Ing. Josefa Trčky.
Srdečně zveme nejen členy
Městského klubu důchodců,
ale i širokou veřejnost.
•

DEN POEZIE
15. listopadu v 15.30 hodin v čítárně knihovny
vystoupí se svým pásmem recitací dramatický
soubor ZUŠ Letovice pod vedením
paní Hany Bočkové.
•

VÁNOCE ZAČÍNAJÍ V KNIHOVNĚ!
25. 11. 2016 od 13.00 do 17.00 hodin
v prostorách knihovny
Již tradiční předvánoční prodejní jarmark
řemeslných výrobků. Přijďte udělat radost
drobným dárkem sobě nebo svým blízkým!
Šijete, pletete, háčkujete, drátujete,
paličkujete, vyrábíte šperky, košíkaříte
nebo tvoříte jinak?
Prosíme zájemce o účast na jarmarku,
aby se nám předem přihlásili
na tel.: 516 474 225, 775 568 304
nebo e-mail: knihovna@mks-letovice.cz

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

•
Od 7. listopadu vyhodnocení nejlepších prací
na téma Mýty a legendy vytvořených v rámci
projektu JIŽNÍ MORAVA ČTE. V knihovně
proběhne vyhlášení vítězů s odměnami
•

DUHOVÉ ČTENÍ
Letošní ročník Duhového čtení se blíží ke konci.
•
Po celý měsíc listopad
vyrábíme přání s knihovnicí.
•
Připravujeme:
Mikuláš v knihovně

Dotazník spokojenosti čtenářů
Vážení čtenáři, děkujeme za Vaše odpovědi.
Dotazník, který byl uzavřen k 30. dubnu 2016, vyplnilo celkem 55 čtenářů. Vyjádřit jste se mohli
on-line na webové stránce knihovny, dotazníkem v papírové podobě – vyzvednutím nebo stažením v PDF formátu, vytisknutím, vyplněním
a odevzdáním v knihovně.
A co jsme se z dotazníku dověděli? Knihovnu
navštěvuje většina čtenářů 1× měsíčně, déle než
20 let pak 20%. Nejvíce čtenářů využívá knihovnu pro volný čas a četbu jako koníček. Otevírací
dobu knihovny jste ohodnotili jako přiměřenou,
jen nevyhovuje otevírací doba dětského oddělení o prázdninách, což určitě napravíme. Polovina z vás využívá webové stránky knihovny.
Očekávali jsme větší zájem k možnosti se
v dotazníku vyjádřit a děkujeme všem, kdo jste
věnovali čas k vyplnění. Velké díky také za pochvalu jak celé knihovny, nabídky knih, přednášek a výstav, tak i samotných zaměstnanců
knihovny. Moc nás těší Vaše přízeň a přejeme
Vám, abyste na knihovnu nezapomínali a přinášela Vám krásné zážitky.
Romana Hoderová
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Brněnské pověsti

Milé děti, vážení čtenáři,
dne 27. 9. 2016 se uskutečnilo v sále ZUŠ povídání s ukázkami divadelního představení „Brněnských pověstí“. Přišli nám vyprávět herci ND Brno pan Jakub Šafránek, který je zároveň autorem, a pan
Jan Grygar. Tato beseda by měla být dětem inspirací k napsání nebo namalování podobných příběhů
z našeho kraje. Literární soutěž „Jižní Morava čte“ byla vyhlášena začátkem září a trvala do 31. října.
Hodně nápadů a literární střevo Vám při psaní přeje
Valentina Grygarová

Výzva pro stánkaře
Rozsvícení vánočního stromu 27. 11. 2016 v Letovicích
Pro tradiční adventní akci Rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí v Letovicích
v neděli 27. 11. 2016 (15 – 18.30 hodin) hledáme prodejce ve stánkovém prodeji
– svařené víno, punče a grogy (i pro děti), trdelníky apod.
Přihlášky i bližší informace na tel.: 774 497 437, e-mail: info@mks-letovice.cz

Výzva – kulturní a společenské akce roku 2017
Vážení pořadatelé a organizátoři různých kulturních a společenských akcí,
obracím se na Vás s žádostí o spolupráci i v roce 2017. Pokud již nyní víte o aktivitách,
které budete realizovat v roce 2017 v období duben – srpen, napište nám o tom již nyní!
A to z důvodu, abychom si navzájem nevykrývali termíny akcí, ale také kvůli včasné propagaci
v připravovaném přehledu kulturně-společenských akcí první poloviny roku 2017.
Termín tisku přehledu akcí – konec března 2017.
Kontakt: info@mks-letovice.cz
Děkujeme Vám za spolupráci.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

KULTURNÍ PŘEHLED

Turistické informační centrum
MKS Letovice
Tyršova 2, 679 61 Letovice

GALERIE DOMINO
Vás srdečně zve na prodejní výstavu

akad. malíř JIŘÍ BRTNICKÝ

OBRAZY
Vernisáž se koná

v pátek 4. listopadu 2016 v 17.30 hodin
®

Otevírací doba:
16. ZÁŘÍ – 31. KVĚTNA
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hodin
1. ČERVNA – 15. ZÁŘÍ
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin
Sobota – Neděle:
9.00 – 13.00 hodin

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

Výstavu uvede Ing. arch. Jiří Hloušek
V kulturním programu zazpívá pěvecký sbor
Cantamus při ZUŠ Letovice
Výstavu je možné navštívit
do neděle 27. listopadu 2016
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin,
So 9.00 – 11.00 hodin,
Ne a 17. listopadu 14.00 – 17.00 hodin
Galerie DOMINO, Havírna 55
(u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice
www.galeriedomino.cz

Pozvánka
Pojďte opět do tanečních!
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abychom Vás opět po roce pozvali
do tanečního reje s manželi Alenou a Jiřím
Míšenskými u nás v Letovicích. V tanečním
rytmu zimní čas rychleji ubíhá a je báječnou
příležitostí setkat se s přáteli, něco nového
se naučit a vše zúročit na mnoha
plesech a bálech, které se v Letovicích
i blízkém okolí budou konat.
Místo konání – Kulturní dům Letovice,
termíny tanečních lekcí:
středy 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2.
a sobotní závěrečná lekce
25. 2. 2017 od 19.00 hodin.
Kurzovné za pár – 1000 Kč,
platba před zahájením tanečních kurzů
u ekonomky MKS Letovice.
Věnujte zážitek svým blízkým třeba
k Vánocům nebo k narozeninám.

s paní MUDr. Drahoslavou Královcovou,
ředitelkou Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p. o.
Letovicím se také říká „město tří dominant“. A těmi jsou kostel sv.
Prokopa, zámek a klášter Milosrdných bratří s nemocnicí. A právě poslední jmenovaná dominanta našeho města hraje velmi důležitou rol
v životě osobnosti tohoto čísla Letovického zpravodaje. A tou je paní
MUDr. Drahoslava Královcová (59 let), která stojí v čele letovické nemocnice.
Náš rozhovor se uskutečnil v pracovně paní ředitelky, která sousedí
s historickou barokní lékárnou. Jak jsem se dozvěděla, nemocnice Milosrdných bratří Letovice funguje již 250 let. V současné době pracuje
v nemocnici 110 zaměstnanců. Do pracovního kolektivu patří také
pastorační pracovník pověřený Brněnským biskupstvím; nemocnice
spolupracuje s Konventem Řádu Milosrdných bratří.
Paní doktorko, jsem velmi ráda, že jste si ve svém pracovním diáři našla čas na tento rozhovor.
Můžete, nám prosím, říci, odkud pocházíte? Vím, že jste vnučkou letovického výtvarníka Jana Daňka. Vzpomínáte si na něj?
„Narodila jsem se v Šumperku, kde rodiče tehdy pracovali. Oba rodiče byli lékaři, maminka byla
dcerou malíře Jana Daňka.
A vzpomínka na dědečka? Byla jsem malá holčička, když v roce 1961 dědeček zemřel. Vybavuji si ho
jako starého pána s viržínkem v ústech. A také jeho ateliér s barvami, plátny, štětci, oleji, štaflemi a specifickou vůní terpentýnu. Ale i velkou zimu v ateliéru. Dědeček byl v Letovicích velmi oblíbený. Jeho
osobnost a jeho práce by vydaly na samostatnou publikaci. Kromě výmalby obou letovických kostelů
maloval například také kulisy letovickým ochotníkům.“
Asi tuším, proč jste se stala lékařkou. Určitě na vašem výběru povolání měli vliv rodiče – lékaři.
„Ano, je to tak. Byli mně a mým třem sourozencům dobrým vzorem. Rodiče nás vedli k umění, kultuře, k víře v Boha, k aktivnímu zájmu o veřejné dění a v mládí ke studiu. Nás to však bavilo a musím
říci, že jsme se všichni čtyři dobře učili. Mezi naše rodinné přátele patřil například spisovatel Milan
Kundera, který byl tatínkovým spolužákem.“
Jaká byla vaše profesní dráha po ukončení vysoké školy?
„Absolvovala jsem studium všeobecného lékařství na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně (nyní je to Masarykova univerzita Brno). Inspiraci pro další cestu životem jsem opravdu našla u svých rodičů.
Celá moje profesní dráha je propojena s péčí o rodinu a děti, které se nám s manželem v průběhu let
narodily. Po ukončení vysoké školy jsem nastoupila jako sekundární lékařka na interní oddělení nemocnice Boskovice (OÚNZ Blansko). Vdala jsem se, bydleli jsme v Brně, denně jsem do Boskovic z Brna dojížděla. Postupně se nám narodily čtyři děti – dcery Drahoslava, Marcela, syn Jan a nejmladší z dětí,
dcera Ivana.
Po revoluci jsem pracovala rok v Brně v nemocnici Milosrdných bratří, v léčebně pro dlouhodobě
nemocné a podařilo se mi úspěšně atestovat v oboru vnitřní lékařství (r. 1991). Od roku 1992 jsem
pracovala v Nemocnici TRN Babice nad Svitavou, kde jsem se věnovala pacientům s plicními nemocemi a v tomto oboru jsem v roce 1998 atestovala. V Babicích jsem získala první zkušenosti s paliativní
medicínou na oddělení paliativní péče. Mezitím jsme se v roce 1995 přestěhovali z Brna do Letovic do
rodného domu mé maminky na ulici Čapkova. V roce 1999 jsem začala pracovat na poloviční úvazek
v Nemocnici Milosrdných bratří Letovice a na 0,6 pracovního úvazku jako vedoucí Odboru zdravotnictví na Okresním úřadu v Blansku. A to do roku 2002. Od ledna 2003 jsem se stala lékařkou na celý
úvazek a zástupcem ředitele v nemocnici v Letovicích.“

Na dveře se ozvalo zaťukání a dovnitř vešel špalír kolegyň paní ředitelky, neboť paní ředitelka
zrovna dneska, 5. října, slavila své narozeniny. Nemohla jsem se strefit do lepšího data! V příštím roce
paní MUDr. Královcová bude slavit kulatiny a jak řekla, bude to oslava jaksepatří! Je ale také známo, že
věk je pouze číslo. Skutečný věk je stav duše a tu má paní ředitelka mladou a vitální.
Vést, řídit nemocnici je velmi náročná práce, která nemá časové mantinely. Kromě profesního života máte také velkou rodinu. Skoro se obávám zeptat na volný čas, kde si dobíjíte životní energii?
„Mou rodinu tvoří manžel Jan (JUDr. Jan Královec je také známým letovickým občanem, je například
předsedou Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí) a naše čtyři děti, nejstarší
dcera má už svou vlastní rodinu. S radostí jsme do rodiny přivítali vnoučata, Žofii (necelé 4 roky)
a Františka (necelé 2 roky).
Mám radost ze svých dětí a jsem pyšná na jejich aktivity. Dcery dříve vystupovaly v hudební skupině Horkou jehlou, nyní hrají v sestavě Šnek a spol., Marcelka občas v Paleta Bandu. Syn zdědil výtvarné nadání, kterému se ale profesně nevěnuje. Moje děti založily a jsou členy spolku Paleta, který pořádá v červnu na zámku v Letovicích festival BigyFest, v zimním období je to Barevný ples Palety, v prosinci Polévka pro chudé i bohaté. Před dvěma lety uspořádaly akci Anděl pro LDN, vloni sbírku DVD pro
pacienty NMB. Pro pacienty naší nemocnice organizují drobné kulturní akce se základní školou a ZUŠ
v Letovicích.
Také ráda vařím pro svou rodinu, neřídím se však žádnými kuchařkami. Mezi mé favority patří
dršťková polévka a guláš.
Mám ráda běžný, obyčejný život. Chci žít v pohodě, aby se děti rády vracely domů, aby bylo vše
v pořádku vztahově se všemi blízkými osobami.
Mám vřelý vztah k Letovicím, začala jsem zde chodit do školy od 6. třídy.
Životní baterky si dobíjím třeba také s manželem na tenisu, jsem ráda s partou lidí v Jacht klubu
Křetínka, užívám si letního koupání i prkna, občas se mi podaří stihnout vernisáže v našich galériích
a zajít na skvělý jazz do ZUŠ. Báječné byly letošní taneční pro dospělé se skvělou atmosférou s manželi
Míšeňskými. Rádi se zúčastníme dalšího tanečního „maratonu“ po novém roce v kulturním domě.“
Ano, vím, že s manželem rádi tančíte. Je ještě něco, co vás naladí na pohodu?
„Je toho více. Když mám volný čas, ráda jej věnuji setkáním s rodinou a přáteli. Všemožně také kutím nebo odpočívám na zahradě u domu. Dopřávám si také pěknou hudbu – operu, folk, šansony, písně Jarka Nohavici, sleduji kvalitní pořady na ČT Artu – třeba přenosy operních představení. Manžel je
založením spíše rocker, ale vždy najdeme kompromis.
Na knihy bohužel tolik času nemám, naposledy jsem četla knížku od Tomáše Halíka.“
Paní ředitelko, jak byste charakterizovala sama sebe? Na čem byste měla ještě zapracovat?
A v čem jste dobrá? Pochvalte se.
„Negativní? Asi hodně pracuji, jsem lékařkou i ředitelkou na 1,3 pracovního úvazku, v nemocnici
bývám celé dny. Uvědomuji si, že to není zcela dobré, optimální. O víkendech pak doháním běžné činnosti. Velmi dobře si vybírám volnočasové aktivity, kde čerpám energii. Můj soukromý život je propojen s životem profesním a naopak.
A plusy? Myslím, že jsem velmi pečlivá lékařka, snažím se ve své práci nic nezanedbat a včas se případně poradit s chytřejšími kolegy. Mám ráda lidi, a to jak zaměstnance, tak pacienty. Jsem spokojená, že se nám v letošním roce podařilo otevřít zrevitalizovanou klášterní zahradu, že je nastavená akreditace naší nemocnice. Jsem spokojená, že v současné době máme dostatek zájemců o práci v naší
nemocnici, že máme kvalitní i zkušený zdravotnický personál. I lékaři, kteří v nemocnici slouží pohotovost, jsou lidé na vysoké odborné i lidské úrovni.
Domnívám se, že umím dělat kompromisy, že umím vyjít s každým a mám dar komunikace. Nevím,
zda je to plus nebo spíše negativní rys mé povahy, ale jsem i pohodlná, nerada se koukám do zrcadla
a nerada se krášlím. Jsem prostě ráda sama sebou.“

Dalším aspektem vašeho pohledu na svět je víra.
„Ano, jsem křesťanka, katolička. Křesťanství je učení o lásce k Bohu, k bližnímu. Dokáži odpouštět
lidem. Každý jsme ojedinělý, jsme individuality v dobrém slova smyslu, jsme rozdílní a tak je to správné. S tím souvisí pokora a vědomě neubližovat. Není vždy nejrychlejší přímá cesta, ale za cílem se dá jít
i obloukem. Cesta může být cíl. Především někam směřovat, neustrnout.“
Včera, 4. 10. 2016, v nemocnici proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor nemocnice za účasti hejtmana Jihomoravského kraje a dalších významných hostů. Bylo to otevření nových pěti pokojů pro pacienty v oddělení následné péče ve 3. podlaží. A také nové zázemí pro lékaře a sestry v prostorách v podkroví. Celková částka za rekonstrukci činila celkem 9,7 mil. Kč, kterou
uhradil zřizovatel.
„Ano, jsme velmi vděční a rádi, že nám Jihomoravský kraj, náš zřizovatel, tento příspěvek poskytnul. Je to další krok ke zkvalitnění naší péče o pacienty. Součástí včerejšího slavnostního setkání byla
také prohlídka zrevitalizované zahrady se sedmi instalovanými sochami, které byly převezeny do Letovic z Ivančic. V roce 2006 vznikly na mezinárodním sochařském sympoziu. V letošním roce sochy
prošly restaurátorskými pracemi a čištěním. Náklady na tyto práce a převoz do Letovic uhradil Jihomoravský kraj. Sochařské artefakty jsou mimořádným výtvarným počinem umělců z celého světa.
Další akcí, kterou naše nemocnice pořádá ve spolupráci s Petřivalského nadací doc. MUDr. Tomáše Skřičky, CSc., je květnový Kongres Letovice Care, na který se sjíždějí odborníci z celého světa. V letošním roce se konal jeho již 7. ročník.“
Nabízí se možnost využít klášterní zahradu pro novou turistickou sezónu jako budoucí naučnou
stezku nebo pro chvíle rozjímání či odpočinku.
Za okny majestátní pracovny paní MUDr. Královcové řádí podzimní vítr a déšť. Naproti mně sedí
energická žena v bílém, s červenými obroučkami brýlí a visačkou se jménem na krku. Na pracovním
stole leží spousta dokumentů, zvoní telefon. Je čas se rozloučit.
Milá paní MUDr. Královcová, k vašim narozeninám vám upřímně blahopřeji. Nejen pro tento den,
ale všechny následující vám přeji vše dobré, lásku, štěstí a zdraví.
Když jsem se zeptala paní MUDr. Královcové na její životní motto, usmála se a řekla:
„Nevím, možná je to tím, že jsem se narodila ve stejný den a měsíc jako Václav Havel. Ale i kdyby to
tak nebylo, je mým mottem: „Žít slušně a neškodit!“ A také: „Ať pravda a láska vždy vítězí nad lží
a nenávistí!“
Jana Trubáková

Město Letovice
Vás zve na

Teplý říjen – studený listopad.

Společenský večer
s tancem

Když krtek v listopadu ryje,
budou na vánoce létat komáři.

v Kulturním domě v Letovicích

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

Pátek 11. 11. 2016 od 20 hodin
hraje Slza

Když se v listopadu hvězdy třpytí,
mrazy se brzo uchytí.

s kapelníkem Petrem Křivinkou

Studený listopad – zelený leden.

Vstup volný, občerstvení zajištěno
Akce je součástí oslav 80 let
povýšení Letovic na město
Přijďte se pobavit a zatančit si.

Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Když napadá sníh na zelené listí,
bude tuhá zima.
Jaký listopad, takový březen.

2.

18.30 hodin

Španělská romance – koncert KPH, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
17.30 hodin

Vernisáž výstavy obrazů akad. mal. Jiřího Brtnického
Galerie Domino, tel.: 516 470 777, výstava potrvá do 27. 11. 2016
18.00 hodin

4.

Beseda s cestovatelem Jiřím Kolbabou – „Sedm divů Islandu“
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

5.

14.00 hodin

Běh okolo přehrady Křetínky, Letovice, start od sportovní haly, tel.: 607 607 378
18.00 hodin

10.

Slavnostní večer – udělení čestného občanství města Letovice
Kulturní dům Letovice, tel.: 603 564 579
20.00 hodin

11.

Společenský večer s tancem, hraje Slza s kapelníkem Petrem Křivinkou
Kulturní dům Letovice, tel.: 603 564 579

11.– 13.
12.

Svatomartinské hody, Agrocentrum Ohrada, tel.: 605 298 420

19.00 hodin

Jakub Smolík – koncert, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
18.00 hodin

16.

Letovice, náš domov – beseda s promítáním pro veřejnost
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

17.

Oslava výročí Sametové revoluce, sál ZUŠ Letovice, tel.: 776 347 919
17.00 hodin

18.

Čaje o páté – Hudební duo Josef Sekanina s Andreou Ondrouškovou
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

24.

10.00 hodin

O pejskovi a kočičce – pohádka pro děti, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
17.00 hodin

Vánoce začínají v knihovně – prodejní jarmark řemeslných výrobků
Knihovna Letovice, tel.: 516 474 225
19.00 hodin

25.

Rodina je základ státu – ochotnické divadlo DS Tea Trum Velké Opatovice
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

26.

19.00 hodin

27.

16.00 hodin

Metal Midnight vol. 3, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
Zpívání u vánočního stromu, Masarykovo nám. Letovice, tel.: 774 497 437

Pravidla nám pomáhají … i na hřišti v parku
Se začátkem školního roku přicházejí do škol noví žáci a je pro ně důležité seznámit se s pravidly, která jim pomohou zvyknout si na nové prostředí. Děti v MŠ si na
začátku školního roku připomínají nejen pravidla chování, ale nově se seznamují
i s prostředím školky, zahrady a přilehlého okolí, do něhož bezesporu patří i zámecký park. A právě v něm na děti čekalo po letošních prázdninách překvapení v podobě nového hřiště.
Hřiště tvoří hrací prvky vyrobené z přírodního materiálu, které přirozeně zapadají do okolní přírodní scenérie. Děti podle vlastní úvahy přecházejí z vybudovaného hřiště do přilehlého stromového
zákoutí jírovců a lip, propojují obě místa, na hřišti trénují hrubou motoriku, odvahu, rovnováhu, sílu
a odhad, v zákoutí se nechávají unášet fantazií a námětovými hrami. Svůj oblíbený hrací prvek zde
mohou najít děti malé i větší, dospělý doprovod pak ocení masivní lavičky.
V době, kdy se městské děti jen velmi málo pohybují v přírodním prostředí a často umějí chodit
pouze po rovných plochách chodníků a silnic, je chvályhodným počinem nalákat je i s rodiči do prostředí bohatého na trénování přirozeného pohybu, důležitého pro zdravý rozvoj dětí a pozorování života ve všech formách.
Park se stává ještě atraktivnějším místem pro relaxaci a odpočinek a s jeho zvýšenou návštěvností
je třeba si uvědomit, že dětem zůstáváme při dodržování pravidel největším příkladem my, dospělí.
Chovejme se proto ohleduplně a bez lhostejnosti a dodržujme pravidla.

Mgr. Romana Korbářová

Masarykova střední škola
Pohledy do nebe astrofyzika RNDr. Jiřího Grygara, CSc.
Masarykovu střední školu navštívil při příležitosti oslav 85. výročí jejího vzniku vzácný host – významný český astronom, astrofyzik a popularizátor vědy RNDr. Jiří Grygar, CSc. s přednáškou na téma
„Pohledy do nebe“. Dr. Grygar přítomným velmi srozumitelně
a poutavě přiblížil nové astronomické poznatky z oblasti výzkumu vesmíru. Úvodní slovo přednesl člen České astronomické
společnosti a bývalý pedagog školy PaedDr. Jaroslav Chloupek.
Moderování celé akce se ujal Ing. Karel Pavlů.
Po závěrečné diskuzi poblahopřála ředitelka školy vzácnému
hostu za všechny pedagogy, zaměstnance a studenty k jeho
80. narozeninám. Karel Stria (žák 3. ročníku oboru umělecký keramik) jubilantovi zkomponoval a zahrál skladbu za doprovodného filmu s tematikou vesmíru. Příjemnou atmosféru večera završila autogramiáda slavného astrofyzika.

Ing. Marek Chládek

Masarykova střední škola oslavila několik výročí
Dne 14. září 2016 byly dveře všech budov Masarykovy střední školy Letovice otevřené pozvaným hostům, bývalým zaměstnancům a žákům, všem příznivcům školy
a zájemcům o studium. Důvodem byly oslavy uspořádané při příležitosti 150 let vzniku učňovského školství v Letovicích a 85. výročí ode dne slavnostního otevření budovy školy v roce 1931. Tehdy moderní funkcionalistická budova živnostenské školy vynikala mimořádným komfortem, který neměl v ČSR
téměř konkurenci. Škola také oslavila 80. výročí povýšení Letovic na město. 80leté jubileum letos navíc
slaví také astrofyzik RNDr. Jiří Grygar CSc., jehož přednáškou slavnostní den vyvrcholil.
Oslavu zahájilo choreograficky zajímavé taneční
vystoupení mažoretek před budovou školy. Na prostranství nově otevírané přírodní učebny uměleckých
oborů byla ředitelkou školy a starostou města slavnostně přestřižena páska a obřadně přiložena první
polínka do nové pece pro výpal keramiky tradičním
způsobem. Zájemci zhlédli ukázku výpalu keramiky
technikou RAKU. Jde o původní japonskou techniku výpalu čajových misek.
Hlavní program oslav proběhl v tělocvičně školy, která se proměnila v kulturní sál. Zavládla zde
atmosféra 30. let minulého století evokující dobu, kdy se započal životní příběh školy. Postarali se o ni
nejen organizátoři, ale i všichni účinkující. Hudebníci – komponista Karel Stria, žák 3. ročníku oboru
umělecký keramik, a učitelé. Ak. soch. Lubomír Hluštík a Ing. Alena Tomková hned v úvodu zahráli svižnou taneční hudbu typickou pro 30. léta, kterou doplnil krátký film s tématem návštěvy školy v 30. letech prezidentem T. G. Masarykem (historická nadsázka).
Vzpomínkám na doby dávno minulé se neubránili ani mnozí gratulanti, mezi kterými vystoupili náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Marek Šlapal, radní Jihomoravského kraje pro oblast
školství Mgr. Petr Šelepa, starosta města Letovice Vladimír Stejskal, bývalá ředitelka školy JUDr. Sylvie
Ducháčková a nestor pedagogické obce školy PaedDr. Jaroslav Chloupek.
Slavnost zahájila ředitelka školy Ing. Helena Marešová ohlédnutím do historie profesní přípravy
učňů a připomenutím aktuálnosti odkazu T. G. M. pro dnešní mládež. Následovalo podmanivé vystoupení operního pěvce Tomáše Chloupka a zpěvačky Lýdie Jurkové za doprovodu Dagmar Lžíčařové. Úryvek z díla Leo Rostena „Pan kaplan má třídu rád“ působivě přednesli žáci Leontyna Kučerová
a Ondřej Musil. Duo Lenka Suchá – housle a pan učitel Libor Suchý, DiS. – kytara, zahrálo dvě skladby
v dechberoucím provedení a s bravurní technikou.
Paní učitelka Dr. Bojdová seznámila publikum s krátkou ukázkou práce našeho bývalého žáka Ondřeje Čejky, která v rámci soutěže Masarykova demokratického hnutí získala v celostátním finále 2. místo. Následující film připomněl mezníky v historii školy. Závěrečná variace na píseň „Ach synku, synku“
naším hudebním triem Stria – Hluštík – Tomková, která celý program uzavřela, měla velký úspěch.
Pro návštěvníky byl připraven pestrý odpolední program se zpěvy, tancem, kouzlením, předváděním bojových her, recitací a dalšími disciplínami.
Popřejme Masarykově střední škole do dalších let, aby z ní vycházeli nejen profesně zdatní odborníci svého řemesla, ale i osobnosti odvážné v myšlení, příkladné v lidskosti a vnímavé k péči o životní
prostředí.
Ing. Ludmila Kintrová

V Masarykově střední škole řemeslo žije. Opět první v ČR!
Masarykova střední škola Letovice dosáhla opět mimořádných úspěchů v soutěži středních odborných škol SUSO, a to jak ve srovnání se středními školami v ČR, tak na poli mezinárodním. SUSO je soutěž středních odborných škol, které se zabývají profesní přípravou žáků v tříletých oborech.
Žáci třetího ročníku oboru zedník Jan Procházka a Ladislav Luňáček mezi ostatními středními školami České republiky s převahou zvítězili. V mezinárodním finále pak obsadili 2. místo za Slovenskem.
Soutěž se konala již po dvacáté. Principem jsou postupová kola, která probíhají za účasti inspektorů z inspektorátů práce. Hodnocení prováděla komise profesionálů z firem.
Mezinárodní finále v Praze bylo čtyřdenní a sestávalo se z teoretické a praktické části. Na zadávání
úkolů se podílely stavební firmy. Naši finalisté Jan Procházka a Ladislav Luňáček museli zvládnout každý
den jinou disciplínu, kterou realizovali přesně podle výkresové dokumentace a zadání firem. Šlo o postavení nároží z Porothermu včetně lepení lícových pásků, natahování šlechtěných omítek, techniku
zdění z cihlářských tvárnic Heluz včetně nahazování omítkou Cemix, stavbu komínu nebo postavení
části stavby z bílých tvárnic.
Na soutěž žáky připravovali odborní učitelé, finální intenzivní přípravu a vlastní soutěž s nimi absolvoval učitel odborného výcviku Stanislav Škrabal.
Masarykova střední škola Letovice je začleněna do programu Excelence středních škol, kam jsou
na základě kritérií ministerstva školství zařazeny pouze školy s vynikajícími výsledky žáků. MŠMT také
podpoří odborný výcvik našich talentovaných žáků formou dotace ze státního rozpočtu.
Ing. Helena Marešová

Jan Procházka a Ladislav Luňáček se svým odborným učitelem Stanislavem Škrabalem (uprostřed)

Studentská léta ve výtvarných ateliérech
Někdo umění nechápe, někdo ho zvládá jen z pohodlného sedadla kinosálu, jiní se sem tam
podívají na výstavu či zhodnotí, že „je to pěkné“. A pak je tu skupina lidí, která se rozhodne
umění studovat.
Před několika lety se ryze technická Masarykova střední škola v Letovicích přeformovala na
školu, kde se snoubí technický um s uměleckým cítěním. Nadaným zájemcům byly nabídnuty dva umělecké obory, které se zaměřují na výtvarné zpracování keramiky. Přijetím na Masarykovu střední školu může
začít vaše umělecká kariéra. Studium probíhá jako ateliérová výuka ve dvou oborech, studijním a učebním.
Výuka je realizována jak v teoretické rovině studiem dějin umění a technologií zpracování keramiky, tak v rovině praktické. V ateliérech studenti rozvíjejí svoji kreativitu a fantazii, formují estetické cítění. Pod neformálním vedením renomovaných umělců se dostávají do světa fantazie.
Seznamují se se základními kreslířskými, malířskými a sochařskými technikami, učí se základům kompozice a své znalosti následně uplatňují ve vlastní návrhové tvorbě. Samostatně vytvářejí autorská díla jak
modelovaná, tak točená na hrnčířském kruhu, zatáčená nebo litá do forem.
Kolektiv našich učitelů je obohacen o akademické sochaře, magistra umění a výkonné umělce. Pod jejich vedením se beztvará hrouda hlíny v rukou studentů přetváří na mnohdy fascinující umělecká díla, v kterých se rovné linie a křivky snoubí do harmonického díla.
Rukopis našich kolegů – umělců je stále více patrný také na interiéru školy, který postupně rozzářila hra
světel, barev a tvarů. Vzniká příjemné prostředí, kde učitelé považují za nejdůležitější moment výchovy
úsměv a chuť pracovat s každým studentem. Každý z nich je jedinečná osobnost a vyžaduje jiné vedení.
Nahlédněte do našich ateliérů a dílen u příležitosti Dnů otevřených dveří 2. 11. a 26. 11. 2016. Můžete
nás navštívit také individuálně, rádi se vám budeme věnovat. Máte jedinečnou možnost si nechat profesionálně posoudit kresby či malby svých dětí, přineste ukázat jejich tvorbu…
Ing. Mária Bašná

DOMEČEK
www.materske-centrumdomecek.webnode.cz

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

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

ELIM Letovice, o.p.s.
Volnočasový klub Plán B
Klub je otevřený všem od 7 do 20 let, kdo chtějí trávit svůj volný čas v příjemném a přátelském prostředí. Scházíme se v klubovně budovy Církve bratrské (Okružní 13).
Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a souteže. 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

Stalo se 16. 6. 2016 v 16.16 v Letovicích
Šestnáctý červen roku 2016 se stal historickým mezníkem Základní umělecké školy v Letovicích.
16. 6. 2016 v 16.16 hodin byl v kulturním domě slavnostním zvukem trianglu zahájen první absolventský koncert literárně-dramatického oboru v historii naší školy.
Divadelní soubor LEnTilky se představil komedií, kterou si sami herci a herečky, vymysleli a zinscenovali. „Cestovka“, tak zněl název představení, v sobě skrývala netypickou cestovní kancelář „Lentilky“.
Poetické dílko s jemným humorem je šité na míru jednotlivým postavám. Herci tak mohou předvést,
co jim dalo nejen studium dramatického oboru, ale celá základní umělecká škola. Většina žáků studovala kromě dramatického umění i baletní a hudební obory. A tak mohou diváci vidět i taneční čísla a krátka nepřijdou ani hudební nástroje. Většinu instrumentálních částí inscenace si doprovází herci sami.
Hra začíná nenápadně. Za zavřenou oponou přechází rytmus skladby do typických tónů starých kanceláří a …, ale to už nebudeme dál prozrazovat. Přijďte se na nás podívat 1. prosince 2016 v 17 hodin do
Kulturního domu v Letovicích.
Hana Bočková a divadelní soubor LEnTilky

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LETOVICE Vás zve

VE ČTVRTEK 1. PROSINCE 2016
v 17.00 hodin do kulturního domu v Letovicích na

derniéru divadelního představení

Vystoupení žáků literárně-dramatického oboru
– souboru „LEnTilky“
Připravili:
Hana Bočková, Marie Nečasová a Jiří Sedláček

Srdečně všechny zveme!

Poezie
Shluk písmen
Melodie ve slovech
Hudba ve verších
Dotek krásy
Uchopení neuchopitelného
Pochopení nepochopitelného
Proměna obyčejného v neobyčejné
Dotek věčnosti…

Říkají tato slova něco dnešní mladé generaci?
Přijďte a uvidíte.

Na Den poezie 15. listopadu 2016
Vás zve
dramatický soubor ZUŠ „Vrabčáci“
a Hana Bočková

Nový Letokruh
Na konci září proběhla za přispění rodičů, přátel, rodinných příslušníků, externích pracovníků a dokonce i dětí akce „Kulový blesk“. Jednalo se o přestěhování SVČ Letokruh ze
staré adresy do nových prostor na ulici Tyršova, aby bylo vše připravené na začátek října,
kdy se rozbíhají kroužky. Díky všem zúčastněným pomocníkům se akce zdařila a od 1. října nový Letokruh uvítal děti v nových a větších prostorách. Interiér i okolí nového Letokruhu se bude dále
vylepšovat, abychom všem návštěvníkům připravili bezpečné, přátelské a příjemné prostředí, do kterého
se budou rádi vracet. Poděkování patří všem pomocníkům při našem velkém stěhování a rovněž firmě autodoprava pan Viška a firmě Roys Roman Musil za bezplatný převoz veškerého vybavení.

Všechny děti, rodiče i prarodiče srdečně zveme na Den otevřených dveří v novém Letokruhu, který se
uskuteční v neděli 13. 11. 2016 ve 14 – 17 hodin. Kromě prohlídky nových prostor bude pro všechny návštěvníky připravený bohatý program. Proběhnou ukázky kroužků, tvořivé dílny, v našem ZOO koutku si můžete pohrát se zvířátky, pro mlsné jazýčky bude k dispozici zmrzlinový bar, vyhrát můžete v kole štěstí a možná přijde i kouzelník. Občerstvení bude zajištěno. Na vaši návštěvu se moc těšíme.

Akce Letokruhu na měsíc listopad:
11. 11. 2016 (pátek) – Svatomartinská dílna
Pečení svatomartinských rohlíčků a výroba lampionů v ateliéru Letokruhu v 15 – 17 hodin. S sebou přezůvky.

11. 11. 2016 (pátek) – Svatomartinský pochod
Sraz v 17.30 hodin před Letokruhem na ulici Tyršova 1069/25. S sebou si přineste lampion. Cesta za svatomartinským pokladem a možná přijede i Martin na bílém koni.

26. 11. 2016 (sobota) – Adventní tvořivá dílna
Vyrobíte si adventní věnec, vánoční kouli nebo polaz v příjemném prostředí s předvánoční atmosférou. Tvořivá dílna pro děti i pro dospělé.
Bližší informace ke všem akcím najdete na plakátech, www.svcletovice.cz nebo Facebooku.
Text: Zuzana Musilová, foto Ivona Kubíková

O nejlepší sladkou či slanou letovickou kachli
3. místo Ivy Vykydalové
Paní Vykydalová, co bylo Vaší motivací pro soutěž?
„Jsem na mateřské dovolené; pečením dortů se intenzivně zabývám
poslední 2 roky. Impulsem pro pečení byla má starší dcera. Prvotním
impulsem byly ceny dortů v cukrárnách, ty mne doslova zarazily. Proto jsem se rozhodla upéct své dceři vlastnoruční, tzv. maminkovský
dort. A povedl se. Byl to dort s panenkou a dortovou sukní. Líbil se
a chutnal. To mi dodalo odvahy k dalším sladkým pokusům. Našla jsem
v tomto kreativním pečení radost a doposud mne to těší. A vyhlášená
soutěž byla výzvou, možností se maličko pochlubit a zkusit i štěstí.“
Paní Vykydalová, předchozí výherci si svůj recept na vítězné kachle ponechali jako své know-how. Prozradíte vy nám tajemství vaší
sladké kachle, kterou jsme pracovně nazvali Hnědá marcipánová?
„Ráda vám recept na tuto kachli řeknu, neboť se domnívám, že je
velmi jednoduchý a surovinově dostupný. Zde je návod k pečení:
a) Piškot – 6 vajec, 20 dkg moučkového cukru, 22 dkg polohrubé mouky (Babiččina volba), 0,5 dcl vlažné vody, 0,5 dcl oleje, 1 prášek do pečiva.
Žloutky vyšleháme s cukrem, přidáme olej, vodu, nakonec mouku
a prášek do pečiva.
Bílky vyšleháme zvlášť se špetkou soli a opatrně vmícháme do těsta.
Pečeme 20 minut v předehřáté troubě na 180 °C. Po této době stáhneme teplotu na 150 °C a dopečeme pomalu 30 minut. Těsto kontrolujeme špejlí.
b) Krém do dortu – 2× mascarpone, 2× ztužovač šlehačky, 2 šlehačky
v krabičce, moučkový cukr dle chuti.
c) Marcipán – 15 dkg polotučného sušeného mléka, 15 dkg moučkového cukru, 2 lžíce medu, 2 lžíce
oleje, 3 lžíce vlažné vody, pár kapek sladké mandlové tresti.
Vše smícháme a propracujeme v hladké těsto. Barvíme potravinářským barvivem. Ihned zpracujeme.
Vyšleháme šlehačku se ztužovačem ne úplně dotuha, zhruba v polovině šlehání přidáme mascarpone a došleháme do hladké konzistence. Do krému přidáme čerstvé ovoce dle chuti nebo sezóny.
d) Krém na povrch dortu – 1 máslo, 2 vejce, 10 dkg moučkového cukru.
Ve vodní lázni vyšleháme vajíčka s moučkovým cukrem. Šleháme do husté pěny. Následně pěnu zašleháme do másla do hladka.
Nyní následuje zchladnutí hotového naplněného dortu jak ve vnitřku, tak na povrchu – nejlépe 2 hodiny v lednici. Poté zdobíme marcipánem dle fantazie.
Děkuji vám, paní Vykydalová, za prozrazení tajemství receptu vaší kachle, čehož si velmi cením.
„Vlastně – poděkování patří mé mamince, která piškotovým těstem vytvářela pro nás své maminkovské dorty. A tato dobrota mne provázela celým dětstvím.“
Přeji vám, paní Vykydalová, hodně inspirace při pečení a těším se na setkání s vámi na dalším ročníku Letovické kachle.
Mgr. Jana Trubáková

Z historie Karlova (část čtvrtá)
Po vylíčení osudů restaurace Na Karlově zbývá už jen několik údajů k dějinám budovy letovické
Občanské záložny. Od roku 1886 až do začátku druhé světové války byla krásná secesní budova Karlova udržována ve vzorném pořádku a čistotě a její fasáda zdobená secesním dekorem byla chloubou
a okrasou města. Nejvíce nákladů na údržbu objektu nesla Občanská záložna. Zvažovala v průběhu let
i využití části budovy pro zřízení hotelu. Pro ubytovávání hostí se však Karlov jevil jako nevhodný vzhledem k těsné blízkosti železniční trati a tudíž i nadměrnému hluku, způsobenému parními lokomotivami.
Za nacistické okupace a po vypuknutí druhé světové války se Karlov stal postupně ubikací různých
armád a bojových oddílů. Byla to především německá armáda a oddíly Vlasovců, dále zde bydleli příslušníci nacistických organizací SA a NSDAP. Němci zde na konci války hledali úkryt před Rudou armádou a po jejich ústupu byla na Karlově zřízena důstojnická jídelna Rudé armády.
Po skončení druhé světové války sídlila nadále v přízemí Karlova Občanská záložna, a to až do 1. ledna 1953, kdy byla nahrazena Státní spořitelnou. Sál Karlova a přilehlé prostory v prvním poschodí byly
upraveny pro trvalý provoz kina. Úpravami bohužel utrpěla secesní štuková výzdoba sálu.
V roce 1957 převzala prostory bývalé restaurace Na Karlově Družina mládeže. Byly vynaloženy
značné finanční prostředky na zřízení nové kuchyně a jídelny, která měla sloužit školním dětem.
V krátkém čase zde však byla školní jídelna opět zrušena a přestěhována do nových prostor v ulici
Tyršova. Jednu z uvolněných místností na Karlově začala využívat zvláštní škola.
Státní spořitelna, která od počátku roku 1953 nahradila bývalou Občanskou záložnu, předala dle
nových zákonů budovu Karlova Místnímu národnímu výboru Letovice a správa budovy přešla na domovní správu. Dům sloužící veřejným účelům ztratil původní péči a údržbu, zajišťovanou odpovědnými správci, a budova začala chátrat...
Zde končí vzpomínky Eduarda Jeřábka, zaznamenané v roce 1966 u příležitosti 70. výročí otevření
Karlova. Místní pamětníci mohou doplnit další kapitoly dějin významného letovického centra kulturního a společenského dění, tak jak se odvíjely v letech, které pak následovaly. To vše s nadějí, že
momentálně nevyužitý objekt, jehož kulaté 120. výročí vzniku jsme si o letošní letovické pouti připomněli, čekají snad v příštím čase opět radostnější léta.
Eva Nečasová

V Letovicích před 80 lety
22. listopadu 1936 došlo před nádražím u Synkova mlýna k železniční nehodě s tragickými následky. Pražský rychlovlak R13 jedoucí z Brna do Prahy
se srazil s posunovacím nákladním vlakem, který vjel
na hlavní kolej. Lokomotiva tohoto vlaku narazila do
rychlíkové lokomotivy „MIKADO“, čímž služební a spací vagony byly značně demolovány. 4 lidé nehodu
nepřežili, mezi nimi i norský konzul Kurt Krammer.
Zranění byli ošetřeni a pro těžší případy byl vypraven
z Brna pomocný vlak s lékaři. Někteří byli pak převezeni do nemocnice v Brně.
Toto neštěstí jsem viděl na vlastní oči, když jsem jel s otcem na nádraží. Otec se jel podívat, jestli
mu přistavili vagon s uhlím. Pamatuji si i spoustu balíčků s husími játry, které byly rozmetány po náspu
až na silnici. Tuto zásilku jater ze Slovenska doprovázel pan konzul. Dopadlo to tak, že je rozprodával
pan Jelínek ve svém krámku v podzemí u kříže na křižovatce.
Karel Hoder st.

Akce pro zdraví 2016
Dlouhý výčet akcí pro zdraví, jako jsou relaxační a rehabilitační odpoledne, ozdravné pobyty, pravidelné „Cvičení s Lenkou“, stejně tak zájezdy za zdravím i poučné přednášky o zdraví má v celoročním
plánu činnosti Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích pevně stanovené místo. Jmenované akce pomáhají utužovat, ale také zlepšovat zdraví fyzické i duševní všem, kteří mají zájem o své
tělo. Nabídka se týká předně našich členů. Zváni jsou také zdravotně znevýhodnění spoluobčané a senioři. Jde především o zlepšování celkové fyzické kondice přičiněním každého jednotlivce s nabídkou
řady možností, jak si poutavou formou v kolektivu upevňovat a zlepšovat zdraví, učit se návykům
zdravého životního stylu.
K nejoblíbenějším akcím pro zdraví, které jsme na rok 2016 připravili, řadíme „Rehabilitační odpoledne“ v Nemocnici Blansko na balneoterapii rehabilitačního oddělení. Tady pod vedením odborných
pracovnic provádíme stanovená ozdravná cvičení v tělocvičně. Cílem tohoto cvičení je nejen se protahovat a posilovat, ale také se učit správné cviky k posílení svalů i kloubů a těchto znalostí dále využívat doma. Cvičí se rovněž v rehabilitačním bazénu s možností kondičního plavání. Dále využíváme
léčebné účinky vířivé koupele. Tradiční a populární akcí pro zdraví je „Relaxační odpoledne“ v boskovických lázních. Zde si pokaždé celé prostory pro naše potřeby pronajímáme. K využití máme rekreační bazén s atrakcemi, plavecký bazén, vířivou vanu, parní komoru, infrasaunu i finskou saunu. V nabídce je také solná kabinka. Další možnost na relaxaci a rehabilitaci využíváme v Aquaparku Kuřim.
Ozdravné pobyty se letos pořádaly v Orlických horách a na Vysočině. Na pobytech se cvičí v tělocvičně
i v bazénu. Na programu jsou také poučné přednášky na různé téma, zájezdy, masáže, vycházky do
přírody, zábavná odpoledne a sportovní hry.
Během celého roku probíhá hojně navštěvované „Cvičení s Lenkou“.
Všechny tyto akce pro zdraví se konají za podpory Jihomoravského kraje a Městského úřadu Letovice.
Za NSZdP Bořivoj Rašovský

Závěrečná soutěž modelářů
Tradičním rozloučením s modelářskou sezónou v Letovicích je soutěž raketových modelářů nazvaná „Dlouhý streamer – Memoriál Rudolfa Dvořáka“. Soutěž se konala 17. 9. na letišti Leteckého klubu
Letovice. Tentokrát přijelo dvacet pět soutěžících nejen z ČR, ale také ze Slovenska z Košic a Bardejova
a jak sami říkali: „Když se jede za přáteli, není to nikdy daleko!“
Zahájení proběhlo tradičně vzpomínkou na bývalého člena klubu Rudolfa Dvořáka a položením
kytky u jeho hrobu, kterého se zúčastnil starosta Letovic pan Vladimír Stejskal a místostarosta Ing. Jiří
Palbuchta.
Po horkých dnech, na září velmi neobvyklých, se v sobotu projevila i na letišti studená fronta, která
zasáhla naši republiku. Naštěstí bez většího deště, a tak se mohly rozjet soutěže. Závodníci odevzdali
makety na bodování a začal se létat streamer (brzdící stuha o délce 10 m), oblíbená a zároveň záludná
kategorie. V „juniorech“ (do 50 let) si nejlépe vedli soutěžící z Vyškova. Zvítězila Alena Špičáková.
V seniorech si vítězství odvezl Jaromír Chalupa ze Šenova, jako už po několikáté.
Další, velmi pěknou kategorií byly makety, jsou to modely skutečných raket, nosičů a sondážních
a bojových střel. Nejlepší model měl domácí Milan Kučka a provedl i pěkný třístupňový let s maketou
Ariane L01 a zvítězil. Druhý byl také domácí Petr Pazour s maketou Lambda 4s a třetí skončil Bedřich
Pavka z Krupky, Meteor 1E.
Poslední disciplínou dne byla měření dosažené výšky speciálních modelů, postavených jen pro tuto
soutěž, s motorky 40 Ns. Největší naměřenou výšku měl Marek Klešč ze Slovenska, 510 metrů. Druhý
byl Lubomír Martínek 461m a třetí Milan Kučka 460 m, oba z letovického klubu.
Medaile, diplomy a ceny předal vítězům starosta města Letovice pan Vladimír Stejskal a vyslovil
přání, aby modelářství v Letovicích pokračovalo v dlouholetých tradicích. Loni klub oslavil 40 let trvání!
Na závěr se uskutečnilo na letišti malé posezení s jubilanty našeho klubu, kteří nedávno oslavili
„padesátku“.
Poděkování za vzornou péči a pohostinnost patří jako tradičně Leteckému klubu Letovice v čele
s Ing. Jiřím Palbuchtou a také všem dobrovolníkům a členům Raketomodelářského klubu Letostroj
Letovice za účinnou pomoc při organizaci, který byl hlavním pořadatelem soutěže.
Na doplnění: Minulý měsíc se konalo Mistrovství světa kosmických modelů ve Lvově na Ukrajině,
kterého se zúčastnilo dvacet států a také 12 reprezentantů ČR. Dovezli sedm medailí, 3× zlato, 1× stříbro a 3× bronz. Je to významný úspěch našeho raketového modelářství. Letovice reprezentoval jeden
mezinárodní rozhodčí!
Text: Jiří Kašpar, foto S. Špičáková

Nejlepší letovický
závodník byl
Milan Kučka,
model rakety
Ariane L01

Speciální model
na soutěž ve výšce
Luboše Martínka
z Letovic,
kde skončil druhý

Havel v Letovicích
Sychravý 8. říjen nebyl pro Letovice pouze obyčejnou sobotou. Na prostranství mezi ZUŠ Letovice
a budovou Městské knihovny Letovice proběhlo odhalení busty prvního prezidenta České republiky,
Václava Havla. Z odhalení sochy se bez nadsázky stala celorepubliková senzace. Svědčí o tom ohlasy
a zprávy v předních českých médiích. Jsme malé město s velkým srdcem. Máme velké myšlenky a nebojíme se je realizovat. Nicméně z mnohých zpráv a článků vychází Letovice spíše jako Kocourkov.
Nejdiskutovanějším tématem se stal zdlouhavý proces ohledně rozhodování o umístění busty. Situace nebyla dlouhodobě zcela jasná. Nakonec se však Letovice můžou pyšnit nejen důstojným místem
pro vzpomínku na pana prezidenta Havla, ale i novou zónou k relaxaci a odpočinku. Vděčni můžeme
být především spolku PaLetA, v čele s předsedkyní paní Drahou Kráčmarovou, zahradní architektce
paní Haně Matějkové, akademickému sochaři panu Kryštofu Hoškovi a v neposlední řadě i panu starostovi Vladimíru Stejskalovi. Pokud stále pochybujete o důvodech a smyslu umístění busty Václava
Havla v našem malém městě, přečtěte si prosím slova pana Michaela Kocába. Umělec a bývalý politik
byl nejen přítomen slavnostnímu odhalení, ale dovolila jsme si mu za nás, letovické občany položit
i následující otázku.
„Myslíte si, pane Kocábe, že má smysl, aby i takto malá města, jako jsou Letovice, například takovýmto způsobem křičela do světa, že Česká republika stále věří heslu, že láska a pravda zvítězí
nad lží a nenávistí?“
„Má to absolutní smysl. Dokonce to má větší smysl, než kdyby se akce děla v Praze. Od Prahy se podobné jaksi očekává a tím pádem už je to spíše stereotyp. Že se tohle děje v menším městě na Moravě, znamená, že jsme nezůstali jen u myšlenky pár lidí, kteří se pohybovali kolem Václava Havla. Přinášíte tím jasnou
zprávu, že Václav Havel zasáhl více lidí. V dnešní přelomové době jsou podobné akce výborným prostředkem, jak dát světu vědět, co si myslíme. Takže, jistěže to má smysl, má to obrovský smysl!“ Květa Felklová

BÍLÁ PASTELKA

MĚSTO LETOVICE

Dne 12. 10. 2016 probíhala
celorepubliková sbírka

zajistilo na

Bílá pastelka – 17. ročník
SONS
(Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých),
při které jste koupí bílé pastelky
finančně přispěli.
V letošním roce bylo vybráno 3.110,– Kč.
Moc velké díky!
Výtěžek bude použit na výukové kurzy
pro nevidomé a těžce zrakově postižené.
Členky Letovického regionu
oblastní odbočky SONS Blansko

in
pro občany města Letovice a místních částí

Městské lázně Boskovice
Doprava po vlastní ose.
Průkaz totožnosti alespoň jednoho člena rodiny
je vstupenkou do areálu.

Termín dalšího plavání:
19. listopadu 2016 / 13.30 – 15.00 hodin
3. prosince 2016 / 13.30 – 15.00 hodin
17. prosince 2016 / 13.30 – 15.00 hodin

Nabídka listopadové hvězdné oblohy
Je známé, že měsíc listopad nemají astronomové příliš v oblibě. Důvodem je skutečnost, že listopad patří mezi měsíce bohaté na velkou oblačnost. Ta brání přímému vizuálnímu pozorování hvězdné
oblohy. Protože se zvětšuje délka noci a tím se také prodlužují večery. Pokud bude trochu jasno, můžeme si prodloužit i pozorování hvězdné oblohy. Když sledujeme souhvězdí ležící nad jižním bodem
od zenitu dolů až k obzorníku, setkáme se se souhvězdím Persea, Trojúhelníku, Berana, Andromedy,
Pegasa, Ryb a těsně nad obzorníkem souhvězdím Velryby. Všechna tato souhvězdí mají různé velikosti
i tvary a nesou na sobě odvěké lidské představy. Vyberme si z nich například výrazné a rozlehlé souhvězdí s názvem PEGAS. Nalézá se vysoko nad jižním bodem. Základem tvaru souhvězdí je tzv. Pegasův čtverec. V jeho vrcholech najdeme čtyři nejjasnější hvězdy s názvy Markab, Scheat, Algenib a Sirrah. Hvězda Markab má jasnost 2,5 mag a vzdálenost 140 ly, Scheat má jasnost 2,4 mag a vzdálenost
199 ly. Nejjasnější hvězda souhvězdí je Sirrah s jasností 2,1 mag a vzdáleností 97 ly. Tato hvězda je
zajímavá tím, že patří oběma souhvězdím, souhvězdím Pegasa a Andromedy.
Také souhvězdí Pegasa je obdařeno starou bájí. Bůh Poseidon svou mocí vytvořil z krve Medúzy,
která se řinula z její useknuté hlavy do moře, krásného bílého koně, který byl nazýván „okřídlený kůň
Pegas“. Poseidon později věnoval koně hrdinnému Belerofontovi, který s ním vykonal mnoho hrdinských činů. Když Belerofont přemohl obludu Chiméru, zpychl a chtěl se na Pegasovi dostat na Olymp
mezi bohy. Pán Olympu Zeus se rozzlobil, poslal na Pegasa ovády. Pegas se splašil a jezdce ze sedla
shodil. Zde byla potvrzena stará moudrost, že pýcha předchází pád. Pegas se později dostal mezi souhvězdí. Název bájného koně pochází od mořeplavců. Jejich lodě měly na přídi polovinu okřídleného
koně s uzdou (tj. Pega Sus). Na obloze vidíme jen přední polovinu koně a ta je obrácená. Tak totiž vidí
námořníci příď své lodi z paluby.
Listopadové Slunce musíme přijmout tak, jak bude svítit. Jeho hřejivé paprsky budou dále slábnout, protože se značně Slunce posune dále od světového rovníku na jih a délka dne se značně zkrátí.
Během listopadu se den zkrátí o 1 h 21 min, sluneční azimut klesne z 68° na 56° (o 12°). Do znamení
střelce Slunce vstupuje dne 21. 11. ve 22:21 h SEČ.
Pokud je jasno, dobře se pozorují fáze Měsíce. První čtvrt nastane 7. 11. 2016 ve 21:00 h SEČ, úplněk zaznamenáme 14. 11. v 15:00 h a bude to nejbližší úplněk v roce. Pak následuje poslední čtvrt, a to
21. 11. v 10:00 h a nakonec nov 29. 11. ve 13:00 h. Vzdálenosti Měsíce od Země nastanou takto: přízemí 14. 11. ve 12:00 h 356 510 km (viz úplněk) a odzemí 27. 11. ve 21:00 h 406 541 km. Rozdílné
vzdálenosti Měsíce od Země svědčí o měsíční dráze tvaru elipsy.
Pohleďme na planety: nebudou pozorovatelné planety Merkur a Saturn. Venuši uvidíme večer
nad jihozápadním obzorem. Mars ve Střelci bude vidět večer nad jihozápadem. Na ranní obloze vysoko nad jihovýchodem se objeví Jupiter (v souhvězdí Panny). Téměř celou noc lze triedrem nalézt
v Rybách planetu Uran a v první polovině noci ve Vodnáři bude zářit Neptun.
Přehled astronomických událostí uzavřeme úkaANDROMEDA
zy na obloze. Předně uveďme konjunkce Měsíce
a planet: 3. 11. v 6:00 h s Venuší, 6. 11. v 10:00 h
s Marsem, 25. 11. ve 3:00 h s Jupiterem. Zajímavá bude konjunkce nejjasnější hvězdy souhvězdí
Býka Aldebaranu s Měsícem, což nastane 15. 11.
v 17:00 h. Dne 17. 11. zaznamenáme maximum
meteorického roje Leonid. Jde o jeden z hlavních
meteorických rojů.
Dr. Jaroslav Chloupek
PEGASUS

POZVÁNKA

POZVÁNKA

NOVÉ SDRUŽENÍ
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH LETOVICE, z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A VŠECHNY
ZÁJEMCE Z ŘAD SPOLUOBČANŮ
PŘEDNÁŠKU NA AKTUÁLNÍ TÉMA

NOVÉ SDRUŽENÍ
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH LETOVICE, z. s.
SRDEČNĚ ZVE SVÉ ČLENY NA

„JDEME ZDRAVÍ NAPROTI“
PŘEDNÁŠET BUDE MGR. ZDEŇKA STÖHROVÁ
PŘEDNÁŠKA SE KONÁ

VE ČTVRTEK 3. LISTOPADU 2016
V MKS – KULTURNÍ DŮM LETOVICE
OD 17.00 HODIN
AKCE SE KONÁ V RÁMCI PROJEKTU
„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
SRDEČNĚ ZVE VÝBOR NSZdP LETOVICE
www.novesdruzenizp.cz

VÝROČNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ
NOVÉHO SDRUŽENÍ
které se koná
VE STŘEDU 9. LISTOPADU 2016
VE 14.30 HODIN
V MKS – KULTURNÍ DŮM LETOVICE
Program setkání:
- slavnostní zahájení
- zhodnocení činnosti za uplynulé období
- schválení plánu činnosti na r. 2017
- závěrečné posezení s kulturním programem
NA VAŠI HOJNOU ÚČAST
SE TĚŠÍ VÝBOR NSZDP LETOVICE
www.novesdruzenizp.cz

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH LETOVICE, z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A VŠECHNY
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ SPOLUOBČANY
V RÁMCI PROJEKTU
„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
A ZA PODPORY JMK
V ÚTERÝ 15. LISTOPADU 2016

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 hodin – PRAŽSKÁ
13.15 hodin – NÁMĚSTÍ
13.20 hodin – BYTOVKY
13.25 hodin – TYLEX
PROGRAM ODPOLEDNE ZAČÍNÁ
VE 14.00 HODIN, ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY
A INFO U LENKY RAŠOVSKÉ
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz

NOVÉ SDRUŽENÍ
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH LETOVICE, z. s.
PŘIPRAVUJE PRO SVÉ ČLENY
PŘEDVÁNOČNÍ ZÁJEZD
VE ČTVRTEK 1. PROSINCE 2016

ADVENT NA ZÁMKU
PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM ZÁJEZDU:
- VÁNOČNÍ VÝSTAVA NA ZÁMKU
HRÁDEK U NECHANIC
- PROHLÍDKA VYBRANÉHO
KLÁŠTERNÍHO OBJEKTU
- MOŽNOST NÁVŠTĚVY NÁKUPNÍHO
STŘEDISKA V HRADCI KRÁLOVÉ
PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE:
NA ČLENSKÉ SCHŮZI DNE 9. LISTOPADU 2016
V KD LETOVICE U BORISE RAŠOVSKÉHO
www.novesdruzenizp.cz

MINIGALERIE DÁREK (naproti Albertu)
Vás zve na výstavu

OBCHOD A REKLAMA před 80 lety
Otevřeno od 17. listopadu vždy
od pondělí do pátku 14.30 – 17.00 hodin
Vstup volný

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
listopad 2016
•

2. 11. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Beseda s Ing. Josefem Trčkou.
Cestujeme po Mexiku – zajímavosti o této zemi.
Povídání, promítání.
•

9. 11. 2016 – středa – 13.05 hodin
Odjezd autobusem do Boskovic.
Návštěva židovského hřbitova s průvodcem.
•

16. 11. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Přednáška Jaroslava Hejla na téma historie
Moravy – druhé pokračování
•

19. 11. 2016 – sobota – 15.15 hodin
Odjezd do Brna do divadla z Letovic
na operu Bedřicha Smetany „Hubička“.
Začátek představení v 17.00 hodin.
Po představení možnost exkurze do zákulisí
divadla. Autobusová doprava je dotována
Jihomoravským krajem. Cena vstupenky
250,– Kč. Přihlášky a platba u paní Píglové.
•

23. 11. 2016 – středa – 15.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Beseda s názvem Bystré a „Všichni dobří rodáci“
s p. Zbyňkem Unčovským z Bystrého u Poličky.
Srdečně zveme a upozorňujeme
na změnu začátku.
•

30. 11. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Sraz na „kafíčku“ v MKD.
Ve 14.30 hodin odchod do ZUŠ na předvánoční
představení, které pro nás připraví žáci
ZUŠ Letovice s paní učitelkou H. Bočkovou.
•

Připravujeme:
10. 12. 2016 zájezd do Rožnova pod Radhoštěm
a Hranic na Moravě, kde navštívíme valašské
Vánoce v „Dřevěném městečku“
a „Pohádkové Vánoce na náměstí v Hranicích.“
Odjezd z Letovic v 8.00 hodin,
cena zájezdu 200,– Kč, zahrnuje vstupy a oběd.
Informace u paní Pitnerové,
přihlášky a platba u paní Píglové.

„Práce s energií jednoduše“
24. 11. 2016 v 17.30 hodin,
Kulturní dům (1. patro)
Na přednášce se dozvíte o energetickém
systému lidského těla, co se děje, je-li v něm
porucha a jak ji odstranit, které terapeutické
metody jsou k tomu vhodné, a jak s nimi
pracovat, abychom si sami pomohli
od negativních emocí
a somatických projevů denního stresu.
Prostor bude i pro Vaše dotazy.
Na setkání s Vámi se opět těší
David Bulva,
terapeut energetické psychologie a EFT,
mistr (učitel) Reiki

Bližší info: www.terapie-svitavy.cz

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin

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

Služby lékařů
4. 11.
11. 11.
18. 11.
25. 11.

Dr. Šafránek
Dr. Hniličková
Dr. Striová
Kratochvílová

Služby lékařů také na
www.mudrsafranek.cz

Nepřítomnost

Zastupuje

10. a 11. 11. Dr. Šafránek

Dr. Kratochvílová, Dr. Striová

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.

TJ SOKOL LETOVICE, z.s.
Rozpis turnajů a mistrovských utkání ve sportovní hale – listopad 2016
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Úspěch letovických tenistů
V letošním roce jsme založili nové družstvo letovických tenistů s názvem „Letovice B“ a přihlásili
jsme se do soutěže neregistrovaných hráčů pro okresy Blansko a Brno – venkov. Vůbec jsme netušili,
jaká zde bude úroveň a co nás čeká.
V soutěži bylo celkem 9 družstev. Čekalo nás 8 zápasů, a to 4 na domácích kurtech a 4 u soupeřů.
Družstvo bylo smíšené a hrály se 3 zápasy v mužské dvouhře, 1 zápas v ženské dvouhře, čtyřhra mužů
a 1 mix. Celkem 6 zápasů a v případě nerozhodného výsledku poměru utkání rozhodoval o vítězství
lepší poměr setů, gemů atd. Hráči museli být na soupisce v pořadí nasazeni a soupiska byla odsouhlasena vedoucím soutěže.
K naší velké radosti jsme dokázali v 7 zápasech zvítězit, pouze s Černou Horou jsme hráli 3:3 a jelikož poměr setů byl pro nás horší (7:8), utrpěli jsme jedinou porážku. V celkovém součtu zápasů s poměrem vítězství a porážek 36:12 jsme získali 1. místo o dva body před Jestřebím.
Stejně jako 1. místo nás také těší, že jsme vytvořili dobrý kolektiv, který vždy táhl za jeden provaz.
O tento velký úspěch se nejvíce zasloužili Standa Čapka a Roman Sedláček, kteří neokusili hořkost ani
jediné porážky a pro naše družstvo získali nejvíce bodů. Uznání a poděkování si zaslouží i všichni
ostatní hráči, kteří se také na tomto úspěchu podíleli.
Tuto soutěž jsme mohli hrát díky pochopení a materiálnímu zajištění vedení tenisového klubu, za
což jim samozřejmě děkujeme. Doufáme, že i v příštím roce se budeme scházet v co největším počtu
na tenisových kurtech a dáme tak reálný základ pro úspěšnou příští sezónu.
Vladimír Bárta, kapitán

Koupím

Hledám

ke koupi rodinný domek

byt v Letovicích.

se zahradou v Letovicích
nebo v blízkém okolí Letovic.
Opravy mi nevadí, nabídněte prosím.

Tel.: 774 193 566

Tel.: 721 332 622

T – MODE
Vážení zákazníci,
dovoluji si Vám oznámit, že

prodejna T – MODE v Letovicích bude ke dni 31. prosince 2016 uzavřena
z důvodu výpovědi majitele objektu.
Touto cestou chci Vám všem poděkovat za dosavadní a dlouholetou přízeň.
Zároveň Vás chci pozvat na výprodejovou akci celého sortimentu.

Totální výprodej bude zahájen v měsíci listopadu.
Za T – MODE Alena Toulová
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Nabídka:

•
•
•
•

Ukázka celé školy, sportovišť a Domova mládeže (internát)
Možnost návštěvy výuky
Přehled volnočasových aktivit
Testy profesní orientace

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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BRNO
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

kg

19,90

PŘI ODBĚRU NAD 150 kg
MNOŽSTEVNÍ SLEVA –10 %

Kvalitní stáčená malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi přinesené nádoby,
popř. do zakoupeného obalu u nás, dobrá krycí schopnost,
otěruvzdornost a vysoká kryvost, vydatnost 6,5 – 10 m2/ kg

Masivní borovicové interiérové dveře Orkan
výška 197 cm, bez povrchové úpravy a kování
Eco plné

od

1.490,6lux Eco prosklené

1.890,-

1.490,-

10 W

GARANTUJEME VÁM
NEJNIŽŠÍ CENU
NA TRHU

Vánoční hvězda
Euphorbia pulcherrima (Poinsettia)
jednovýhonová nebo vícevýhonová, nejširší výběr velikostí,
ø květináčů od 8 do 32 cm

8 kg

59,-

42,-

ZVEME VÁS TAKÉ K PŘÍJEMNÉMU
POSEZENÍ DO NAŠEHO

od 1 palety: 39,-

LED žárovka

Dřevěné brikety

A+

10 W/ E 27, 806 lm, ekvivalent 60 W klasické žárovky,
teple bílá barva světla 3000 K, do vyprodání zásob

balení 8 kg, hranol M, z měkkého dřeva, výhřevnost 18 MJ/ kg,
nízký obsah popela, vhodné pro denní topení

BRNO - Ivanovice, Řečkovická 3, tel.: 517 071 811-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
BRNO, Strážní 7, tel.: 538 725 011-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
Tato nabídka platí od 1. 11. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 11. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

www.bauhaus.cz

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

V blízkosti
ZŠ Komenského v Letovicích
hledám
k pronájmu nebo ke koupi
byt 2+1 nebo 3+1.
Za nabídky předem děkuji.

Mobil: 777 857 739

Prodám
prefa garáž v Letovicích
na ulici Tyršova.
Tel.: 737 488 320

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

ZÁBAVY, OSLAVY, Dj, DISKOTÉKY, OLDIES, SVATBY

tel.: 777 864 582
www.zvuk-letovice.wz.cz

Alois Hynek – jízdní kola
777 178 879
Velký posezónní výprodej značkových
kol a elektrokol modelů 2015 a 2016
se slevou 10 – 30%.
Platí do 30. 11. 2016
nebo do vyprodání zásob.

LINKA DŮVĚRY BLANSKO
tel.: 516 410 668, denně 7.00 – 22.00 hodin

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

Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice,
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e-mail: info@mks-letovice.cz. Šéfredaktor Mgr. Jana Trubáková. Redakční rada ve složení: Pavla Bartáková, Renata Daňková, Mgr. Renata
Kostlánová, Ing. Jaroslava Konůpková, Kateřina Pražáková, Karel Synek, Petr Švancara, Ing. Marek Chládek, Květa Felklová. Foto titulní strany
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Tisk DTP centrum, v.o.s. SVITAVY • www.dtpcentrum.cz
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Městské kulturní středisko Letovice
Kulturní dům

SOBOTA 12. LISTOPADU 2016
V 19.00 HODIN
Vstupné: předprodej 200,– Kč / na místě 250,– Kč

