listopad 2017

Úsměvy

ZDEŇKA TROŠKY
s písničkami

SIMONY KLÍMOVÉ

Městské kulturní středisko Letovice / Kulturní dům

Středa 15. listopadu 2017 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 200,- Kč / na místě 250,- Kč
Předprodej vstupenek: MKS Letovice, Nová 1, tel.: 516 474 422, 739 396 535

Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem
přejeme novomanželům, kteří v měsíci září uzavřeli sňatek:
Tomáš Janků, Starý Svojanov – Simona Bauerová, Horní Poříčí
Milan Makovský, Letovice – Jitka Korbelová, Vísky
Michal Trubák, Letovice – Alena Hynková, Křetín
Josef Pavlík, Vanovice – Andrea Kobylková, Roubanina
Pavel Seneši, Blansko – Monika Hanáková, Blansko
Martin Škrob, Bělá nad Svitavou – Monika Plesníková, Hustopeče nad Bečvou
Miroslav Martens, Brněnec – Denisa Hartleifová, Olešnice
Petr Voženílek, Předměřice nad Labem – Renata Mervartová, Hradec Králové

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci září oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
František Pospíšil
Božena Čejková
Zdeněk Tenora
Marie Ochranová
Milan Reitschmied
Ludmila Reinwaldová
Miloš Červinka
Jarmila Honzáková
Dobromila Vránová
Růžena Purketová
Bohuslav Čermák
Stanislava Česká
Anežka Nečasová

Otto Chladil
Karel Viška
Lubomír Šméral
Ludmila Štrychová
Růžena Hladilová
Drahoslav Svoboda
Libuše Ježová
Josef Ebner
Emilie Jelínková
František Vašek
Emilie Ševčíková
Josef Sychra
Ladislav Prudil

Václav Konůpka
Stanislav Roztočil
Jan Ducháček
Stanislav Jež
František Jurnečka
Ludmila Štarhová
Karel Havlíček
Antonie Bajerová
Věra Lepšová
Jitka Brožková
Julie Dlabajová

V měsíci září oslavila vzácné životní jubileum – 90 let – paní Antonie Bajerová, ul. 9. května. K tomuto krásnému jubileu jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města, pan Bohuslav Kuda,
zastupitel a za SPOZ paní Anežka Ježová.
Další jubilantkou, která oslavila toto vzácné jubileum – 90 let – je paní Jitka Brožková, ul. Albína
Krejčího. K tomuto významnému jubileu jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města a za
SPOZ paní Anežka Ježová.
Oběma jubilantkám srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Přikryl Emanuel, Třebětín, ve věku 84 let
Sedláčková Milada, Brahmsova, ve věku 76 let
Holková Jaroslava, Alšova, ve věku 73 let
Klusák Boris, Alšova, ve věku 43 let
Čest jejich památce!

Životní jubileum – 90 let
Mezi námi žijí lidé, kteří si zaslouží naši úctu i poděkování za vše, co vykonali pro svoje spoluobčany
a rozvoj našeho města. Většinou jsou to lidé skromní. Proto je dobré si jejich práci připomenout. Jednou
z takových je paní Antonie Bajerová, která 6. září oslavila významné životní jubileum, k němuž jí přišel
popřát starosta města Vladimír Stejskal a předsedkyně komise pro občanské záležitosti Anežka Ježová.
Paní Antonie Bajerová pracovala v Letostroji jako skladnice. Ač bezpartijní, byla zvolena poslankyní Krajského národního výboru Jihomoravského kraje a v roce 1976 poslankyní do Sněmovny národů
Federálního shromáždění. Tuto funkci při zaměstnání vykonávala do roku 1986. Významně se zasadila o rozvoj regionu a města Letovice. Například se jednalo o zahájení plynofikace Letovic, která vedla
ke zlepšení životního prostředí ve městě, o prosazení výstavby nové základní školy v Letovicích, s nímž
došlo k zásadnímu zlepšení podmínek a modernizaci vzdělávání.
Při kulatých narozeninách máme příležitost popřát paní Antonii Bajerové pevné zdraví, radost a pohodu, mnoho dalších dobrých let v kruhu rodiny a spoluobčanů.
Text a foto: Bohuslav Kuda

Čas rány hojí, ale zapomenout nelze.
Dne 27. 11. 2017 vzpomeneme 25. výročí úmrtí p. Rudolfa Gottwalda.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka a dcery s rodinami

OKÉNKO STAROSTY
„Tak nám zabili Ferdinanda“, začíná známý román. Tak máme po volbách. Začne
nová éra…? Chtěl bych poděkovat všem za účast a vzkázat těm, co volit nebyli, aby zanechali lamentování a nářků (jako tradičně). Že to nedopadlo podle vašich představ?
Každý měl právo se voleb zúčastnit a svým hlasem se snažit ovlivnit politický vývoj
v naší republice. Třeba se budeme mít lépe, uvidíme. V lednu nás čekají další volby
– tentokráte prezidentské, tak opět bude mít každý možnost svůj názor vyjádřit.
Podzimní plískanice, ranní mlhy a syrovina už zdaleka převážily nad babím létem. Holt máme ten
pravý dušičkový čas. Jistě každý z vás vzpomene na ty nejbližší, kteří už nejsou mezi námi. Podle toho
také vypadají hřbitovy. Každý hrob je upraven a vyzdoben. Mnozí si alespoň jednou za rok připomenou své zesnulé blízké, věřím však, že v našich myšlenkách jsou s námi denně.
Město jako vzpomínku nejen na jednotlivé občany, ale na celkovou historii, právě otevřelo v prostorách bývalé „měšťanské školy“ expozici Historie města Letovic. Jste všichni zváni, abyste si připomněli kousek historie našeho města a okolí. Snad se vám expozice bude líbit.
Musíme však žít i přítomností. Žijeme přípravami na další pokračování našich evropských setkání –
tentokráte nazvané „V Evropě nejsi sám“. O programu celé akce budete informováni zvlášť na plakátech a stránkách města a kulturního střediska. I na tuto význačnou akci, která vyvrcholí 11. 11. 2017
kulturním programem v jízdárně zámku, jste srdečně zváni.
Doufám, že si již každý uklidil své zahrádky a okolí svých domů od spadaného listí. Dle potřeby a počasí
operativně prodloužíme termíny svozu biologicky rozložitelných odpadů, aby se mohl každý nežádoucích
zbytků svých zahrad zbavit. Počítáme ještě se svozem v listopadu a případně i v prosinci. Doufám, že se
nám brzy podaří i úklid na plochách města, abychom se v klidu mohli potkat na tradičním rozsvěcování
vánočního stromu na náměstí dne 3. 12. 2017 v 16.00 hodin a společně přivítat dobu adventní. No,
a abychom přes zimu mohli i sportovat, město opět zajistilo oblíbené plavání v Boskovicích. Začneme
od 4. 11. 2017 od 13.30 hodin na hodinu a půl, a pak vždy po čtrnácti dnech. Kdo nechce plavat, může přijít povzbudit běžce na tradiční Běh kolem přehrady Křetínky. Start je od sportovní haly ve 14.00 hodin.
Ve městě dokončujeme mnoho rozdělaných akcí. Nezapomínáme rovněž na místní části, kde se také
dokončují nejen opravy, ale i investiční akce. A že jich nebylo málo.
Jistě jste se také všichni postarali o otop do svých domovů, nyní ještě vypálit dobrou slivovičku (pokud je letos z čeho), zabít čuníka, pozvat sousedy a přátele a společně se veselit ze života. Bez zášti,
pomluv a osočování.
A jde to. Takže přátelé, jak říkal Švejk: „To chce klid,“ a hlavně víte co: vždy s úsměvem.
Vladimír Stejskal, starosta města

Ředitelka Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,
příspěvkové organizace Jihomoravského kraje,

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

„vedoucí ekonomicko-správního úseku“
Bližší informace na www.nmbletovice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Siverová Eva, tel.: 607 087 971
e-mail: siverova@nmbletovice.cz

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 19. 9. 2017 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
5. Hospodaření města Letovice za I. pololetí 2017
6. Možnosti investiční výstavby RD města Letovice
7. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
8. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 10. 10. 2017 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Tvorba rozpočtu města 2018
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Činnost MKS Letovice v sezóně 2017 – 2018
7. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
8. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 27. 9. 2017 projednalo body dle následujícího
programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Intenzifikace ČOV Letovice
3. Diskuse
4. Závěr
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:

www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Dny architektury 2017, Letovice
Dne 5. 10. 2017 proběhlo veřejné seznámení s koncepcí konečné úpravy západní části Masarykova
náměstí v Letovicích. Akce byla pořádána paní Ing. arch. Janou Kaštánkovou – zpracovatelkou všech
dosavadních návrhů a studií úpravy náměstí v souvislosti se Dny architektury 2017.
Akce proběhla v prostorách ZUŠ Letovice, bohužel za velmi malého zájmu obyvatel, kterých se plánované úpravy budou na desítky let úzce dotýkat.
Celá koncepce návrhu byla koncipována na základě rozhodnutí ZM o způsobu organizace dopravy
na této straně náměstí. K problematice proběhla i podnětná krátká diskuze zúčastněných. Představená studie bude vyvěšena k zhlédnutí a informaci široké veřejnosti na webových stránkách města Letovice a bude možno se k ní vyjádřit. Případné podnětné návrhy mohu být dodatečně do koncepce
zahrnuty.
Ing. Jiří Palbuchta – místostarosta

Jaký byl letošní evropský týden mobility
a Evropský den bez aut 2017 v Letovicích
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 2017 a po dohodě s partnery se za metodické spolupráce s Ministerstvem životního prostředí ČR uskutečnila 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 několik akcí. V září to byly:
Na kole do židovského města – cyklovýlet, který se konal v sobotu 16. září. I za nepříznivého počasí se
ho zúčastnilo 12 osob.
Dopravně bezpečnostní akce s MŠ – tuto akci uspořádala Městská policie ve spolupráci s Komisí PZM
a MA21 v pondělí 18. září pro celkem 210 dětí všech tří mateřských škol.
Jezdíme s úsměvem – dopravně bezpečnostní akce se uskutečnila ve čtvrtek 21. září za spolupráce
Policie ČR, základní školy a města Letovice.
Drakiáda 2017 – akce pro všechny děti bez rozdílu věku proběhla v pátek 22. září ve spolupráci Leteckého klubu Letovice a města Letovice.
Cyklistický závod zručnosti
Protože v původním termínu 19. září pršelo, konal se závod 27. září. V tento den bylo krásné počasí
a akce se zúčastnilo 21 dětí. Akci tradičně pořádá Letokruh – středisko volného času Letovice ve spolupráci s městem Letovice.
Ve městě bez mého auta – na tento den (27. září) byla směřována kampaň vyzývající k omezení vjezdu do centra města, k omezení parkování v centru města, k omezení jízd služebními vozidly a ke zvolení dopravy šetrnější k životnímu prostředí alespoň v tento den. Akce byla určena pro školáky a předškoláky, soutěžilo se na koloběžkách, na kolech a novinkou pak byl závod dětí na kolečkách. Jednotlivé kategorie byly na závěr vyhodnoceny a dětem byly předány věcné ceny

V měsíci říjnu se pak uskutečnily tyto akce:
Pěší výlet chatovou oblastí přes Trávník
Z důvodu nepříznivého počasí byl výlet přeložen ze 17. září na neděli 1. října. Za pěkného počasí vyrazilo ve 13 hodin od městského úřadu v Letovicích asi 25 účastníků, a to nejen z Letovic. Během cesty
chatovou oblastí přes Trávník a koupaliště se konalo několik zastávek. Každý účastník nakonec obdržel občerstvení a věcné ceny ke zvýšení viditelnosti.
Běh zámeckým parkem
Tradiční závod pro děti školního a předškolního věku se konal z důvodu nepříznivého počasí až ve třetím náhradním termínu ve středu 11. 10. 2017. Zahájen byl v 15.00 hodin v krásném prostředí zámeckého parku. Soutěžící, kterých se zúčastnilo v počtu 108, byli rozděleni podle věkových kategorií a byla
jim přidělena i odpovídající délka tratě. Po skončení závodu byly nejlepším předány ceny.
V letošním roce je na místě poděkování všem, kteří se podíleli na uskutečnění této akce a která proběhla za technické podpory Letostavu spol. s r.o., kterou zajistil R. Plšek.
Ivana Květenská, koordinátorka PZM a MA 21

Běh zámeckým parkem 2017
Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj

Žádost Jihomoravského kraje o zveřejnění informace
ve věci pozemků pod krajskými silnicemi
Jihomoravský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se mnohdy v důsledku v minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání nacházejí na pozemcích občanů coby soukromých vlastníků. V posledních letech se na jižní Moravě vyskytlo několik osob, které vlastním jménem
či nově i pod hlavičkou obchodních společností oslovují vlastníky pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich odkoupení. Zpravidla za cenu mnohem nižší, než by činila cena dle znaleckého posudku
tak, aby následně mohly pozemky se ziskem nabízet k případnému odprodeji Jihomoravskému kraji.
Krajský úřad žádá: v případě, že občané vlastní pozemky pod silnicemi ve vlastnictví Jihomoravského kraje, aby se tito občané s nabídkou na prodej pozemků přednostně obraceli na odbor majetkový
Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Košťál, tel.: 541 652 464, e-mail: kostal.petr@kr-jihomoravsky.cz
MěÚ Letovice

Uzávěrka příspěvků do Letovického zpravodaje
č. 1 /2018 je do středy 6. 12. 2017!
Děkujeme Vám za respektování zkrácené lhůty i za Vaše pochopení.

„Tak nám opravili ten mostek na Rybníky, pane Švejk!“
„Maj recht, paní Müllerová, akorát se po něm nedá chodit.“
Tak nějak by mohl vypadat dialog, kdyby v Letovicích pobýval již dávno zesnulý spisovatel Jaroslav
Hašek. Oč se jedná?
Mostek z ulice Česká na Rybníky potřeboval opravu, to uzná každý. Před lety ještě dřevěná pochůzná plocha byla vyměněna za betonovou a ta se již začala drolit. V letošním roce byla tedy naplánována oprava a betonová plocha byla nahrazena drátěným roštem. A v tom je ten problém. Otvory roštu
34 x 38 mm jsou natolik velké, že neumožňují jednoduché přejití psů, obtížně se dá projít v dámských
podpatcích a sporné je překonání lávky s berlemi. Troufám si tvrdit, že lávka bude v zimním období
namrzat a klouzat. Co na to úředníci města? Budu citovat z mailu zaslaného paní zastupitelce Daniele
Ottové, která první na problém upozornila a žádala sjednání nápravy. Vedoucí technického odboru
píše:
„Chápu, že Vámi uváděné osoby mohou mít menší problémy, ale pozitiva z navrženého materiálu
dle mého názoru převažují a navíc
• u žen předpokládám, že se přezouvají do lodiček až v budově i s ohledem na to, že lávka navazuje
na nezpevněnou komunikaci s posypem, ale asi se mýlím.
• u osob s berlemi bych předpokládal, že je členové rodiny zavezou na potřebné místo.
• a u menších plemen psů v případě problémů bych očekával přenesení.
Nejsem však ani jeden z výše uvedených případů a mohu se mýlit. Ale jak jsem již uvedl, mám za to,
že pozitiva z tohoto použitého materiálu převažují nad jeho negativy.“
Ano, pozitiva převažují nad negativy, a to z pohledu města. Jenomže úředník města a vedení města
se mají dívat na řešení problémů z pohledu občana. Zde se jedná o ukázku arogantního chování města vůči jeho obyvatelům a přehlížení zájmů občanů. Když jsem na nevhodný povrch upozornil na zasedání zastupitelstva města, byl jsem dokonce nazván demagogem. Nevím, zda opravdu jednám jako
demagog, to nechám posoudit jiné, ale co vím, jistě je, že lávku před opravou bylo možné využívat bez
omezení a po opravě tomu tak není. Poslední závěr tedy je – počkáme, vyzkoušíme a sjednáme nápravu. Vytvoříme tedy problém a pak jej s velkou slávou odstraníme. To není možné řešit problémy hned
a předcházet jim!?!
Mgr. František Boček, zastupitel za KDU-ČSL

Výzva – kulturní a společenské akce roku 2018
Vážení pořadatelé a organizátoři kulturních, společenských i sportovních akcí v Letovicích, místních
částech i blízkém okolí, obracím se na Vás s žádostí o spolupráci i v roce 2018. Pokud již nyní víte o aktivitách, které budete realizovat v roce 2018, napište nám o tom! A to jednak z důvodu, abychom si navzájem nevykrývali termíny akcí, ale také kvůli včasné propagaci v připravovaném přehledu kulturněspolečenských akcí. Termín tisku přehledu akcí – březen a září 2018.
Kontakt: info@mks-letovice.cz
Děkujeme Vám za spolupráci.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

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

Zajišťuje předprodej vstupenek
na pořádané kulturní pořady
Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů jsou
určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele průkazu
ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů a držitelů ZTP
a ZTP/P na základě předložení průkazu). Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 3 dny před konáním akce.

V listopadu jsme pro Vás připravili:
Poklady Aljašky a západní Kanady
Středa 1. listopadu 2017 v 18.00 hodin
Diashow – Jiří Kolbaba
Vstupné: předprodej 150,– Kč / na místě 180,– Kč
•

Mistři operních arií – koncert KPH
Čtvrtek 2. listopadu 2017 v 18.30 hodin
České komorní trio a Martina Kociánová
Vstupné: 170,– Kč
•

Hildegarda z Bingenu
Sobota 4. listopadu 2017 v 18.00 hodin
Sál ZUŠ Letovice
Milena Steinmasslová – mluvené slovo, scénář
Hana Blochová – zpěv, psalterium, gotická harfa
Vstupné: 100,– Kč

YouShow – youtuberská show
DenisTV, Veronika Spurná, Pjay, Naty Hrychová
Pátek 24. listopadu 2017 v 17.00 hodin
Vstupné: předprodej 180,– Kč / na místě 250,– Kč
•

Adventní tvoření
Sobota 25. listopadu 2017 od 13.00 hodin
•

Letovice ve světle archeologie – beseda
Středa 29. listopadu 2017 v 17.00 hodin
Muzeum města Letovice – Tyršova 2, 1. patro
Přednáší Dr. Antonín Štrof, vstupné dobrovolné
•

Olga Lounová – koncert na stání
Čtvrtek 30. listopadu 2017 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– Kč

Připravujeme:
LANUGO – koncert jazz
Pátek 1. prosince 2017 ve 20.00 hodin
Sál ZUŠ Letovice
Vstupné: 150,– Kč
•

Zpívání u vánočního stromu
Neděle 3. prosince 2017 od 16.00 hodin
Masarykovo náměstí
•

Letovice, náš domov – beseda Bohuslav Kuda
Pátek 8. prosince 2017 v 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné
Městské kulturní středisko Letovice
ZUŠ Letovice

LANUGO

•

Zdeněk Troška a Simona Klímová – talk show
Středa 15. listopadu 2017 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 200,– Kč / na místě 250,– Kč
•

„Čaje o páté“
Čtvrtek 16. listopadu 2017 v 17.00 hodin
Duo Josef Sekanina a Andrea Ondroušková
Vstupné: 50,– Kč
•

Letovice, náš domov
Beseda s Bohuslavavem Kudou
Středa 22. listopadu 2017 v 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné

PÁTEK 1. PROSINCE 2017 VE 20.00 HODIN
SÁL ZUŠ LETOVICE
Markéta Foukalová – zpěv / Viliam Béreš – piano, zpěv
Mirek Šmilauer – kytara, zpěv / Rastislav Uhrík – basa, zpěv
Martin Kopřiva – bicí, zpěv / Martin Novák – bicí, zpěv

Vstupné: 150,– Kč

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
•

Výročí našich spisovatelů
Karel Matěj Čapek-Chod, Helena Šmahelová,
Fan Vavřincová, Vilém Závada – výstavka knih
•

DĚJINY UMĚNÍ
Dějiny umění dle historických období
3. listopadu 2017 – Renesance
od 18.00 do 19.30 hodin v čítárně knihovny.
Cena lekce 50,– Kč,
výhodné předplatné 300,– Kč za celý kurz.
Přednášet bude PhDr. Miroslava Kacetlová.

FILMY NEJEN PODLE LITERÁRNÍCH
PŘEDLOH
Srdečně zveme na výstavu filmových plakátů
sběratele pana Karla Hodera.
•

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:
VÁNOCE ZAČÍNAJÍ V KNIHOVNĚ!
1. prosince 2017 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
•

•

Zimní výstava 1 + 4 – výstava poezie pana

BEZLEPKOVĚ S OCHUTNÁVKOU DOBROT

Davida Varnera doplněná ilustracemi.

14. listopadu 2017 v 17.00 hodin
v čítárně knihovny
Beseda s autorkou a nakladatelkou knihy
Tradiční sladké pečení – bezlepkově
Vladěnou Halatovou (rozenou Hrdličkovou)
rodačkou z Letovic.
Dozvíte se, co je celiakie, jak péct a vařit
bez lepku, aby nám chutnalo. Beseda bude
doplněna ochutnávkou autorčina bezlepkového
cukroví a pečiva a nebude chybět
ani soutěž o knihu.

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
•

•

ANTARKTIDA
z konce světa na konec světa II.
15. listopadu 2017 v 14.00 hodin
v Městském klubu důchodců
Druhá část promítání o dobrodružné plavbě
z Ohňové země přes Antarktidu do Kapského
Města. Po stopách polárníka Ernesta
Shackletona navštívíme Sloní Ostrov
a poplujeme na Jižní Georgii s rozsáhlými
koloniemi tučňáků patagonských, lachtanů
a rypoušů sloních. Vystoupáme na sopečný
kužel ostrova Tristan da Cunha, navštívíme
hnízdiště albatrosů na ostrově Nightingale
a kolem mysu Dobré naděje zamíříme
do Kapského Města na úpatí pohoří
Table mountains.

Dětské oddělení

Podzim v dětské knihovně
Vytvoř si svého skřítka
Celý listopad tvoření skřítků „Podzimníčků“
dle vlastní fantazie!
•

Výstavka knih
Knihy o skřítcích a podzimu.
•

6. listopadu 2017 setkání se spisovatelem
V dopoledních hodinách setkání
se spisovatelem Janem Opatřilem pro děti ZŠ.
•

10. listopadu 2017 předávání ocenění
Slavnostní předání cen výhercům soutěže
Jižní Morava čte.
•

24. listopadu 2017 čteme v knihovně
14.30 – 15.30 hodin společné čtení
na téma Skřítkové.

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

®

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

16. ZÁŘÍ – 31. KVĚTNA
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hodin
TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný internet, kopírování (max. formát A3), černobílý
a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických
map a cyklomap, turistických známek, turistických vizitek, turistických magnetek, prodej publikací o Letovicích a mikroregionu Letovicko, prodej Letovického zpravodaje, informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí, tipy na výlet, informace o dopravě, stravovacích a ubytovacích možnostech v regionu, přehledy kulturních a sportovních akcí, rezervace
a předprodej vstupenek na vybrané akce, průvodcovské služby. Informace a propagační materiály jsou poskytovány zdarma.

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

Pojďte opět do tanečních!
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abychom Vás opět pozvali do tanečního reje s manželi Alenou a Jiřím Míšenskými u nás
v Letovicích.
V novém roce to budou taneční pro pokročilé, lekcí bude 5 + 1 závěrečná.
Termíny lekcí: úterý 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 13. 2. od 19.00 do 21.30 hodin a pátek 23. 2. 2018
– závěrečná od 19.00 do 24.00 hodin
Místo konání: Kulturní dům Letovice, Nová 1
Kurzovné za pár: 1400 Kč
Věnujte zážitek svým blízkým třeba k Vánocům nebo narozeninám.

Předání „Pocitových knih“ 6. 10. 2017
V pátek 6. října 2017 se uskutečnilo slavnostní předání Pocitových knih. Předání probíhalo za účasti pana starosty Vladimíra Stejskala, ředitelky MKS paní Mgr. Jany Trubákové, žáků Základní školy pro
zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská 2, paní učitelky Mgr. Jany Pokorné a žáků současné IV. B ZŠ
Letovice. Poslední jmenovaní vyráběli v loňském školním roce ve spolupráci s knihovnou Pocitové
knihy. Bylo vytvořeno celkem 10 knih na téma ovoce, 10 knih na téma zelenina a 5 knih, při jejichž
tvorbě byla použita semínka. Tyto knihy jsou určené zrakově postiženým. Na výrobu byly použity nejen přírodniny, ale i další materiály. Finanční prostředky na nákup materiálu byly poskytnuty z dotačního programu Ministerstva kultury „Knihovna 21. století“.
Celé setkání provázel kulturní program. Zrakově postižené děti ukázaly, jak se čte a píše v Braillově
písmu, a zahrály na zobcové flétny. IV. B si mohla prohlédnout psací stroj a hmatem poznat, co je
v učebnicích a časopisech pro nevidomé. Hostem setkání byla paní Renata Moravcová z Dobrušky se
svým vodícím psem Xantem. Je to velká optimistka, která přišla o zrak před sedmnácti lety. Ukázala,
co všechno Xanto dokáže, a povyprávěla, jak je těžké se pohybovat v domácím prostředí i na ulici.
Na závěr setkání byly zrakově postiženým dětem předány Pocitové knihy a od nevidomých dětí
zase obdrželi žáci IV. B malé dárečky.
Text: Romana Hoderová, foto: Lenka Páralová
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...tentokrát s Petrem Křivinkou
K rozhovoru do listopadového čísla Letovického zpravodaje jsem oslovila muzikanta srdcem i duší, pana Petra Křivinku, ředitele ZUŠ Letovice.
Ač už jste „lidušku“ navštěvovali sami, chodí tam vaše děti nebo před její
budovou každé ráno čekáte na autobus, ZUŠ a její dechový orchestr je
doslova letovickou chloubou. Jsem proto ráda, že vám nyní můžu říci více
o někom, kdo za tím vším stojí, o panu Petru Křivinkovi, pro kterého je, dle
jeho vlastních slov, každodenní práce s žáky a kolegy radostí a potěšením.
Odkud pocházíte? Jste letovickým rodákem?
„Narodil jsem se v Boskovicích, ale celé mládí jsem prožil v obci Benešov. Zde jsem taky vychodil základní školu a po ní Gymnázium v Boskovicích. Konzervatoř jsem studoval v Brně. Bydlím v Boskovicích. Letovickým rodákem tedy nejsem, ale
k Letovicím mám od mládí velmi dobrý vztah a krásné vzpomínky zejména na dechový orchestr, který 1972 založil pan Petr Halamka. Mnohokrát jsem mu jako hráč na trubku pomáhal při nejrůznějších
akcích a zažíval s mladými letovickými muzikanty mnoho krásných chvil.“
Pocházíte z muzikantské rodiny? Jak jste se dostal k hudbě a k muzikantství obecně? Na jaký hudební nástroj jste se naučil hrát jako první? Na kolik a na jaké hudební nástroje hrajete?
„Moje rodina byla a je velmi muzikální. Otec s matkou nás, tři sourozence, vedli k hudbě od malička.
Nikdy ne násilím, ale vždy velmi jemně a přirozeně, takže se u nás hodně zpívalo a muzicírovalo. Můj
první hudební nástroj jsem nepotřeboval kupovat, každý z nás jej nosí u sebe, byl to můj hlas – zpěv.
Zpíval jsem rád a tedy pořád. V osmi letech jsem začal chodit na klavír a ve třinácti letech jsem se začal
učit na trubku u benešovského kapelníka pana Ševčíka. Později jsem ještě přidal kytaru a bicí. Takhle to
bylo a je v naší rodině u všech, takže když se dnes něco slaví, tak se svými sourozenci a všemi našimi dětmi vytváříme docela velký orchestr, který dokáže zahrát, jak se říká od Vlacha po Bacha, úplně všechno.“
Jaká cesta vás dovedla k práci ve školství?
„Ve školství pracuji od roku 1976. Učitelské povolání jsem si nevybral, ale ono si vybralo mě. Již na
konzervatoři za mnou chodili mladí kluci, abych je učil hrát na trubku. Zkusil jsem to a ono to šlo. A tak
to dělám celý život.“
Proč jste si vybral jako svoje působiště zrovna ZUŠ Letovice a jak dlouho zde již pracujete? Momentálně se hodně diskutuje o vlivu moderních médií na děti i mládež a jejich koníčky. Nemáte
problém zaplnit hudební třídy nebo například místa v dechovém orchestru?
„Jako ředitel jsem na ZUŠ nastoupil v roce 2000. Přišel jsem z Velkých Opatovic, kde jsem byl ředitelem osmnáct let. Práci ve školství a práci s mladými lidmi se tedy věnuji již 41 roků a jsou to roky radostné. Zejména posledních 17 let se mi velmi daří uvádět do života svoje představy a projekty, které
jdou napříč všemi obory ZUŠ a věřím, že za obrovské podpory svých kolegů děláme pro kulturnost
a výuku mladých lidí velmi mnoho.“
Vnímáte rozdíl mezi současnými studenty a studenty, kteří se hlásili ke studiu v minulých letech?
„Mladí lidé jsou stále stejní. Jenom doba, ve které žijeme je po stránce technologií vyspělejší. Děti
jsou odvážnější, otevřenější. Mají více možností naplňovat svůj volný čas, a tak se zdá, jako by o estetické výchovy nejevily takový zájem jako jejich rodiče dříve. Pokud se ale dívám na svoji školu, tak to vidím velmi dobře. Máme přes 800 žáků, kteří chodí do tří pěveckých sborů, 17 komorních sborů, velkého big bandu, čtyř beatových a jazzových orchestrů, dvou dechových orchestrů a smyčcového souboru. Hrajeme divadla, pořádáme výstavy a ročně pravidelně vytváříme přes dvě stě akcí nejrůznějšího
uměleckého charakteru. Takže musím říct, že s mladými lidmi je to u náš velmi dobré.“

Dechový orchestr ZUŠ Letovice má za sebou mnoho úspěchů i na mezinárodní úrovni. Na který
z nich jste nejvíce pyšný a která ze zahraničních zkušeností je pro vás nejcennější?
„Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice slaví v letošním roce 45. výročí od svého založení. Já ho vedu
od roku 2000, tedy 17 let. Tento orchestr je nejen letovickým, ale i jihomoravským fenoménem co se
týče jedinečnosti své činnosti. Na mezinárodních přehlídkách, soutěžích a festivalech u nás i v cizině
se tento orchestr setkává a konfrontuje svoje kvality s tím nejlepším, co u nás a v Evropě v žánru koncertních dechových orchestrů existuje. Orchestr má 86 členů a všichni jako jeden či jedna jsme velmi
hrdi na to, že reprezentujeme na vysoké úrovni naši školu, naše město a českou kulturu. Každý z členů
tohoto krásného hudebního tělesa zažil a zažívá každoročně to, že mu např. aplaudovalo vyprodané
Pueblo Central v Barceloně či zcela zaplněné náměstí sv. Vladimíra v Budapešti, anebo tisíce a tisíce
lidí v 64 městech 14 evropských zemí. Věřte, že to není pro každé město a ZUŠ v ČR normální, ale že je
to výjimečné. Na toto všechno jsem hrdý a toho si vážím.“
Jak trávíte svůj volný čas, když se zrovna nevěnujete výuce v ZUŠ Letovice nebo jiným pracovním
povinnostem?
„Svůj volný čas věnuji rodině – manželce, dětem a pěti vnoučatům, ale také třeba hudbě, protože
ještě stále jsem aktivní hráč a svým kamarádům a přátelům velmi rád zahraji třeba na jejich významných životních jubileích. K mým velkým zálibám patří také práce se dřevem v jakékoliv formě. Dokonce jsem se pustil i do dřevořezby.“
V minulosti jsem Vás několikrát viděla hrát s vaší kapelou Slza. Kvůli zdravotním komplikacím
jste byli nuceni vystupování omezit. Jak to momentálně se Slzou vypadá? Můžeme se těšit, že si vás
v sezóně opět někde poslechneme?
„Samozřejmě léta jsou tu, tak jsem svoje hudební aktivity musel velmi omezit, ale příležitostně vytvářím různé hudební seskupení a pro přátele, když potřebují, tak zahrajeme.“
Zajímáte se, za tu dobu, kterou v Letovicích působíte, například i o zdejší politickou situaci nebo
jiné kulturní aktivity probíhající mimo ZUŠ?
„Jako ředitel ZUŠ nemohu nepřehlédnout všemožné kulturní aktivity v okruhu působnosti naší
školy. Přijímám je velmi pozitivně, protože ve většině případů tyto kulturní amatérské aktivity dělají
naši absolventi, což je vlastně krásný výsledek naší práce. Co se týče politiky a politické kultury, to je
problém, který momentálně před volbami hýbe veřejností. Na všechny problémy všech politiků mám
jednoduché řešení – každý člověk, ať politik či jakýkoliv dospělý jedinec, se má jednou za pět let podívat za sebe, co udělal dobře a co zmršil. A poctivě buď pokračovat v tom dobrém anebo napravit rychle to zlé. Pokud to nejde, tak vyskočit z vlaku.“
Momentálně jsme v prvním čtvrtletí školního roku. Přinesl tento rok nějaké novinky?
„Letošní rok začal tradičně velmi dobře v tom, že máme dostatek žáků, máme kvalitní učitele, takže všechny plánované koncerty, soutěže, přehlídky a festivaly jsou ve velmi dobrých rukou.“
Plánujete momentálně se ZUŠ Letovice nějaké projekty či významné koncerty?
„Mám v plánu mnoho vystoupení pro města, obce, různé organizace a spolky, ale také velké všeoborové projekty – show programy, zahraniční prezentace v Polsku, Maďarsku a na Ukrajině. Ale hlavně se těším na každodenní práci se svými kolegy, na každý den, který je nový, radostný, zajímavý, přínosný a barevný.“
Květa Felklová

Myšlenka dne
Nejdůležitější věcí je užívat si život, být šťastný, to je vše, na čem záleží.
Audrey Hepburn

PŘEHLED LISTOPADOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

1.
2.
3.

18.00 hodin / Poklady Aljašky a západní Kanady – beseda s cestovatelem Jiřím Kolbabou
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
18.30 hodin / Mistři operních árií
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
18.00 hodin / Cyklus přednášek z dějin umění (5) – renesance (PhDr. Mirka Kacetlová)
pořádá spolek PaLetA Letovice, Knihovna Letovice, tel.: 516 474 225
14.00 hodin / Běh okolo přehrady Křetínky – sportovní hala Letovice
prezence závodníků od 11.00 hodin, startovné 130,– Kč, tel.: 603 564 579
18.00 hodin / Hildegarda z Bingenu s Milenou Steinmasslovou a Hanou Sar Blochovou
sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

4.
15.00 hodin / Míša Růžičková – písničková show pro děti – Cestujeme za zvířátky
5. Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422
19.00 hodin / Taneční pro dospělé
7. Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
9.– 11. V Evropě nejsi sám
10.– 12. Svatomartinská husa, Agrocentrum Ohrada, tel.: 605 298 420, www.ohrada.cz
19.00 hodin / Taneční pro dospělé
14. Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
14.00 hodin / Antarktida – z konce světa na konec světa II.
cestopisná přednáška Jaromíra Nováka, Městský klub důchodců Letovice, tel.: 516 474 225
19.00 hodin / Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové – talk show
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

15.
17.00 hodin / Čaje o páté – k tanci a poslechu hraje duo Josef Sekanina a Andrea Ondroušková
16. Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
18.00 hodin / Vzpomínka na 17. listopad – pořádá spolek PaLetA
17. u busty Václava Havla na ulici Tyršova, tel.: 776 347 919
21.– 23. Rybí speciality, Agrocentrum Ohrada, tel.: 605 298 420, www.ohrada.cz
18.00 hodin / Letovice, náš domov – beseda s Bohuslavem Kudou,
22. Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
17.17 hodin / Prokop a továrna na rakvičky – divadelní představení
23. literárně-dramatického oddělení ZUŠ Letovice, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 203
17.00 hodin / YouShow – DenisTV, Veronika Spurná, Pjay, Naty Hrychová
24. Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
24.– 26. Zvěřinové hody, Agrocentrum Ohrada, tel.: 605 298 420, www.ohrada.cz
13.00 hodin / Adventní tvoření – kreativní odpoledne, KD Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
25. 19.00 hodin / Taneční pro dospělé, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
17.00 hodin / Letovice ve světle archeologie – přednáší Dr. Antonín Štrof
29. Muzeum města Letovice, Tyršova 2 (budova Městské knihovny, 1. patro)
19.00 hodin / Olga Lounová & Band
30. Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

Den otevřených dveří v MŠ Komenského
V sobotu, v neděli nebo ve státní svátek se do práce, školy a školky obvykle nechodí a všichni si užíváme zasloužené volno. Ve čtvrtek 28. října tomu bylo v Mateřské škole Komenského jinak. Vstupní
brány a dveře se otevřely pro všechny zájemce. Školka totiž slavila 35. výročí svého založení a náležitě
se na to připravila. Malí návštěvníci obdrželi již před vstupem do budovy hrací kartu s vyznačenými
osmi úkoly. První polovinu úkolů plnili v každé ze čtyř tříd, které si spolu se svým rodičovským doprovodem prošli, druhou ve školní přírodní zahradě. Mezitím si mohli odskočit na skákací hrad, který byl
k dispozici po celou dobu trvání akce od 13.00 do 16.00 hodin. Rodiče děti doprovázeli, někdy lehce
pomáhali, někdy si i sami něco vyzkoušeli. Hrací kartu si vyzvedl a úkoly zdárně splnil také pan starosta
Vladimír Stejskal.
Kolektiv mateřské školy připravil především pro dospělé návštěvníky Dne otevřených dveří výstavu z bohaté činnosti MŠ za posledních 6 let – kroniky formou fotoknih, úspěšné projekty, díky kterým
se mateřské škole podařilo získat nemalé peníze navíc do svého rozpočtu, školní vzdělávací programy,
výroční zprávy, tabla, fotografie z celoškolních akcí, výtvarné práce dětí. Ve třídách na plátně a na velkých obrazovkách běžela prezentace zachycující každodenní práci v jednotlivých třídách. Bylo možné projít celou
budovu, prohlédnout si nový mobiliář
v dětských šatnách a umývárnách, podívat se do školní kuchyně v suterénu,
případně prozkoumat technické zázemí.
V jednom ze zahradních domků si
mohli hosté prohlédnout ucelenou výstavu fotografií z rekonstrukce nevyhovující školní zahrady na přírodní zahradu v roce 2014.
Budování zahrady neustále pokračuje. V roce 2017 byla dokončena rekonstrukce dvou zahradních domků,
do provozu byla uvedena hliněná pec,
vyrostly krásné vrbové stavby. To dokazuje, že pracovní kolektiv neusnul na
vavřínech a má dostatek elánu přicházet stále s něčím novým.
Počasí bylo přívětivé, tak nezbývá
než doufat, že cca 200 velkých a malých návštěvníků se na Dnu otevřených
dveří při příležitosti 35. výročí založení
MŠ Komenského dobře bavilo.
Text: Eva Pařilová,
foto: Veronika Bártová

Jdeme správnou cestou
Se začátkem školního roku jsou tradičně spojeny adaptační kurzy nastupujících ročníků. Kurzy mají vést k vzájemnému poznání, k lepšímu poznání sebe sama a k prevenci
sociálně patologických jevů. Místa, na kterých jsme se letos adaptovali, byla opravdu rozmanitá!
Maturitní ročníky vyjely poznávat Pálavu, vydaly se po stopách Věstonické Venuše, navštívily vodní elektrárnu ve Vranově nad Dyjí nebo hrad Hardegg nedaleko hranic. Učni zamířili do nedalekého
Moravského krasu a neopomněli ani významná místa a památky v okolí školy. I vy jste je mohli potkat
v letovických ulicích, jak plní úkoly při závěrečné hře.
V září proběhl také víkend určený ke stmelování kolektivu zaměstnanců školy v Beskydech. Radost
z turistiky nám sice trochu komplikoval permanentní déšť a chladno,
ale nedali jsme se odradit. Večer
nám společný zpěv s kytarami vše
vynahradil.
Třídní kolektivy se absolvováním
adaptačních pobytů stmelily, seznámení učitelů s žáky, žáků i všech
zaměstnanců mezi sebou proběhlo
v příjemném prostředí a nový školní rok se tak mohl začít odvíjet v harmonické mezilidské atmosféře.
www.stredni-skola.cz
Mgr. Alena Opršalová

Co se nám v Letokruhu povedlo
Letos v září to už byl rok, co proběhl zápis do kroužků v nové budově Letokruhu na
ulici Tyršova. Tehdy jsme se spolu s rozjezdem činností i pomalu zabydlovali. Nová budova nám umožnila nabídnout mnoho nových a zajímavých aktivit, a to pravidelných i spontánních. Budova spolu se zahradou nabízí bezpečné zázemí pro všechny návštěvníky. K naší radosti počet návštěvníků stále roste a my jsme rozhodně neusnuli na vavřínech. Stále je co budovat, stále je co zlepšovat.
O prázdninách jsme nabídli dětem 7 příměstských a 5 pobytových táborů. O tábory byl velký zájem.
Zúčastnily se jich děti nejen z Letovic, ale i z širokého okolí. Všechny příměstské tábory hojně využívaly zázemí okolo Letokruhu.
V letošním roce hostil Letokruh ředitele Středisek volného času z celé republiky při obhajobách závěrečného ročníku manažerského funkčního studia.
V Letokruhu se dlouhodobě věnujeme i sportovním talentům. Děti z oddílu stolního tenisu pravidelně obsazují přední příčky okresních žebříčků. V letošním roce se podařilo oběma družstvům v okresních soutěžích postoupit do vyšších soutěží, družstvo „A“ nyní hraje nejvyšší okresní soutěž. Výborně se rovněž daří malým fotbalistům, kteří s mladší přípravkou vyhráli celou Jihomoravskou soutěž.
Kroužek Workoutu zvýšil svoji členskou základnu na více jak 50 dětí, které nejen že tráví volný čas cvičením, ale rovněž se řídí zásadami zdravého životního stylu.
Nádherný výtvarný ateliér nám také umožňuje rozvíjet umělecké a keramické aktivity. Keramika je
v tuto chvíli beznadějně naplněna zájemci o práci s hlínou. V průběhu roku chystáme otevření kroužku zaměřeného na keramickou i výtvarnou tvorbu „Umělecké DUO“.
Lákadlem pro děti v Letokruhu je bezpochyby ZOO koutek. V něm působí 3 kroužky se zaměřením
na zvířata a přírodu. Kromě oblíbených králíků, morčat a křečků nám letos přibyl africký ježek a ve voliéře andulky a křepelky.
Každý rok v květnu pořádá Letokruh jako jediné místo v Jihomoravském kraji oblastní kolo celostátní přírodovědné soutěže Zlatý list. Tato soutěž se koná ve spolupráci s Českým svazem ochránců
přírody. V letošním roce se na oblastním kole sešlo okolo stovky soutěžících. Družstvo dívek ze ZŠ Letovice z oblastního kola postoupilo, v krajském kole v Hodoníně zvítězilo a postoupilo do celostátního
kola, kde obsadilo 10. místo.
Letokruh v letošním roce navázal i zajímavé spolupráce, které se budou i nadále rozvíjet. Za zmínku určitě stojí spolupráce s Elimem v rámci festivalu Letfest nebo spolupráce s Vodáckým klubem Rájec-Jestřebí.
Není to zdaleka výčet všech našich aktivit. Pokud vás zajímá život v Letokruhu, přijďte se k nám podívat! V sobotu 9. 12. 2017 se bude konat Den otevřených dveří v Letokruhu se zajímavým programem. Na všechny návštěvníky se ve vánočním Letokruhu budeme těšit.

Nejbližší akce
3. – 4. listopadu 2017 Halloweenská bubu párty – přespávačka v Letokruhu, začátek v pátek
v 17 hodin, ukončení v sobotu v 10 hodin. V ceně 220 Kč bude večeře, snídaně, pitný režim, materiál.
Přihlásit se můžete online v aplikaci Můj Letokruh nebo v kanceláři Letokruhu do 2. 11. 2017.
10. listopadu 2017 (Pá) I. část Aromaterapie pro dospělé
11. listopadu 2017 Svatomartinský průvod – tradiční pochod s lampionky po stopách svatého
Martina na bílém koni. Sraz s lampionem u Letokruhu v 18 hodin, cesta za Martinem povede tentokrát po cyklostezce směrem ke Zboňku (vhodné i pro kočárky.) Na konci cesty možná potkáme sv. Martina, který nám ukáže, kde hledat svatomartinský poklad. Na závěr na všechny čeká překvapení.
1. prosince 2017 (Pá) II. část Aromaterapie – výroba parfémů

9. prosince 2017 (So) Den otevřených dveří v Letokruhu

3. – 10. 2. 2018 Jedeme na hory (jarní prázdniny) – týden zimních radovánek v Rejdicích v Jizerských horách. Výuka na lyžích i na snowboardu. Chata přímo na sjezdovce. V ceně doprava autobusem, ubytování, strava, pojištění, výcvik, program, zdravotník, instruktoři s licencí. Cena 3350 Kč /dítě,
3500 Kč /rodič, 3950 Kč /dospělý. Přihlásit se můžete už nyní, kapacita omezena na 30 osob.
31. 8. – 9. 9. 2018 Pojeďte s námi k moři – tentokrát do Řecka – Olympská riviéra, letovisko Nei
Pori. Ubytování v apartmánovém domě cca 150 m od pláže. Polopenze v řecké taverně cca 50 m od
ubytování – snídaně a večeře (řecká kuchyně). Nei Pori je letovisko pod horou Olymp vyhlášené plážemi s bílým pískem a pozvolným vstupem do moře (ideální pro děti). Vhodné pro děti bez rodičů, rodiče s dětmi, dospělé, seniory. Pro všechny zajišťujeme program. Cena: dospělý od 16 let 8 590 Kč, dítě 8 190 Kč – platba ve třech splátkách (prosinec 1 000 Kč, březen 4 000 Kč, červen zbytek). Dětem bez
rodičů zajistíme i obědy za příplatek 300 Kč. V ceně doprava autobusem (cca 20 hodin cesta), ubytování, polopenze, pojištění do zahraničí, pedagogický a zdravotní dohled, materiál na program. Zájemci se mohou hlásit v aplikaci Můj Letokruhu už nyní a do naplnění kapacity.
Bližší informace ke všem akcím najdete na plakátech, webových stránkách www.svcletovice.cz nebo
Facebooku.
Spolu porosteme hravě!
Text: Mgr. Ivona Kubíková a Zuzana Musilová

DOMEČEK spolek pro rodiče, prarodiče a děti
Web: domecek-letovice.webnode.cz
Facebook: Domeček Letovice // Tel.: 733 696 053
Domeček je útočiště pro maminky s dětmi především za nepříznivého počasí, kdy nemohou trávit
čas na hřišti. Děti zde mají více prostoru než doma, mohou se volně pohybovat a rozvíjet pohybové
dovednosti. Zároveň se zde děti dokáží samy zabavit a maminky si oddechnou, popovídají a předají
zkušenosti. Nabízíme aktivity pro děti a rodiče, i pro maminky samotné.

Aktivity
Po Herna 9.00 – 11.00 hodin // Volná hra dětí // 20,– Kč
Út Angličtina pro maminky a pro děti 9.30 – 11.00 hodin // 35,– Kč
Odpo Herna 15.00 – 17.00 hodin // 20,– Kč
Čt Herna s výtvarnou aktivitou 9.00 – 11.00 hodin // 20,– Kč / 35,– Kč

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
Další informace o našich aktivitách naleznete na webových stránkách: www.elim-letovice.cz

Výstava obrazů v Kulturním domě Letovice
V období 8. – 29. září 2017 jsem v MKS – kulturním domě měl možnost uskutečnit vernisáž obrazů
s následnou výstavou v rodném městě Letovice – Zábludov.
Dovoluji si cestou zpravodaje všem návštěvníkům vernisáže i následné výstavy poděkovat za
velmi početnou účast a zájem o soudobé moderní umění.
Jsem vděčen za účast starostovi města panu
Vladimíru Stejskalovi, jeho manželce i jeho spolupracovníkům. Vysoce si vážím vztahu k umění
– přípravy i průběhu výstavy paní ředitelky MKS
Letovice Mgr. Jany Trubákové i jejího pracovního kolektivu. Připojuji i díky za uvedení výstavy
panu Mgr. Richardu Tribulovi, předsedovi uměleckého sdružení PARNAS z Brna.
Byl jsem jistě i s účastníky vernisáže potěšen vystoupením chlouby města Letovice, sboru „Carpe
diem“. Dopřál nám umělecký zážitek, na který se nezapomíná.
V závěru Vám přeji pevné zdraví, spokojenost v osobním životě a zdaru v rozvoji města i okolních
vesnic. Též méně šedi a více barevnosti všedních dnů. Nechť Vaše široká kulturní činnost trvale kultivuje a povznáší hrdost každého rodáka. JÍM JSEM I JÁ.
Doc. Ing. František Kořístek, CSc.

Poděkování
Nové sdružení zdravotně postižených Letovice tímto děkuje paní Mgr. Jarmile Podhorné za skvělou přednášku o gemmoterapii, jejím spolupracovnicím za ochotu a všem, kteří si tuto přednášku přišli poslechnout.
Bořivoj Rašovský, NSZP Letovice

Pivovar v Letovicích
Již 6 století uplynulo od doby Čeňka z Letovic, kdy v místech dnešního zámku stával pevný hrad.
U prvního padacího mostu stál pivovar, kde se vařilo dobré pivo, jak o tom svědčí zápisy o posudném.
Voda se přiváděla dřevěným potrubím z Písečné, chmel z vlastních chmelnic, pěstovaných v parku. V dobrých letech se ho načesalo až 300 měřic.
Výstav piva byl až 4000 hektolitrů ročně.
Nejstarší písemná zmínka o našem pivovaru je z roku 1447. Pivovar byl zrušen
na konci první světové války. Potom tam
byla stáčírna Černohorského piva. I ta skončila v roce 1949 už jen jako sklad.
Potvrzení o zaplacení posudného o jakosti piva (1607)
Z různých zdrojů napsal Karel Hoder st.

Křest knihy
Poslední letní dny nám zpestřil slavnostní křest knihy Zboněk a Klevetov
- ohlédnutí za historií, který se uskutečnil 16. září 2017 na hřišti ve Zboňku.
Prvotní krůčky o vzniku knihy vzešly od předsedkyně osadního výboru
paní Martiny Randulové. Kniha je prvním uceleným pojednáním o historii
našich obcí až po současné dění. Od prvotního nápadu až po vydání knihy
uběhl rok.
Napsat knihu není jednoduchý úkol, a proto se ho ujal historik pan doc.
PhDr. František Čapka, CSc., v současnosti působící na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, s kolektivem autorů. Velký dík patří všem, kteří na knihu
finančně přispěli. V první řadě to jsou občané Zboňku a Klevetova a místní firmy, dále Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí a v neposlední řadě přispělo i samotné město Letovice.
Akce svou neobvyklostí přilákala pozornost i širší veřejnosti a knihu přijeli pokřtít tradičně kapkou
šampaňského pan Vladimír Stejskal starosta města Letovice, pan JUDr. Jan Královec předseda Nadace
města Letovice a kolektiv autorů. K poslechu hráli muzikanti z Velkého dechového orchestru ZUŠ Letovice a zazněla také notoricky v našem kraji známá báseň „Já se tam vrátím“ od Františka Halase.
I přes nepřízeň počasí se na křtu sešly všechny generace a to bylo cílem odpoledne, aby se setkávali sousedé, známí i ti, kteří se celá léta nepotkali a nyní měli možnost zavzpomínat nad fotografiemi
v knize na dobu jejich mládí strávenou v okolí Zboňku a Klevetova.
Tato kniha je bezesporu 167 stran pohodového čtení a přeji všem čtenářům, aby jim více přiblížila
naše obce a našli v ní zajímavé informace z historie.
Pokud máte zájem vlastnit „naši“ publikaci, tak je v prodeji v Infocentru
v Letovicích nebo
u předLETOVICE
2017
sedkyně Osadního výboru Zboněk a Klevetov Martiny Randulové, tel.: 606 300 243.
Text: Petra Nečasová, foto: Zuzka Jašíčková

Nadějní orientační běžci z Letovic
Druhý říjnový víkend se v Moravském Karlově poblíž Králíků uskutečnilo Mistrovství republiky v orientačním běhu. O medaile bojovaly kluby a oblastní výběry žactva ve štafetových závodech. Do žákovského výběru jihomoravské oblasti byli nominováni i Honza Strýček a Doubravka Procházková z Letovic.
V sobotu se běžel závod tříčlenných štafet. Ve věkové kategorii do 12 let soutěží chlapci i dívky dohromady. Honza byl součástí první štafety jihomoravské oblasti spolu se dvěma chlapci z brněnských
oddílů. V konkurenci téměř 50 štafet z celé republiky podal každý z této trojice perfektní výkon a tak
s přehledem zvítězili s dvouapůlminutovým náskokem. Doubravka tvořila se dvěma brněnskými děvčaty třetí štafetu oblasti. Toto čistě dívčí trio pak obsadilo fantastické třetí místo s časem jen o necelých 5 minut horším než vítězové.
V neděli pak soutěžily osmičlenné oblastní výběry složené ze dvojic chlapců a dívek věkových kategorií do 12 a 14 let. Honza byl zařazen do prvního a Doubravka do druhého družstva. Šance na úspěch
prvního družstva skončila bohužel již na prvním úseku, když běžec neměl doloženo proběhnutí jednou
z určených kontrol. I když časy na jednotlivých úsecích nelze vzhledem k určitým rozdílům v délkách
úplně srovnávat, přesto je třeba vyzdvihnout, že Honza na tom svém dosáhl času nejrychlejšího. Druhé družstvo oblasti se rozbíhalo pomalu a v pořadí se pohybovalo ve druhé polovině druhé desítky.
Pak ale Doubravka druhým nejlepším časem na pátém úseku vytáhla toto družstvo ze 14. na 8. místo,
které zbývající členové vylepšili až na konečné 6. místo.
Do dalších závodů jim přejeme rychlé nohy a klidnou hlavu.
Více o orientačním běhu a další informace najdete na webu: www.zacitorientak.cz
Kontakt: Jiří Procházka, servis@xmit.cz, tel.: 721 508 169
Text a foto: Monika Strýčková

Bílá pastelka
Dne 11. října 2017 se v Letovicích, jako každoročně, konala celorepubliková finanční sbírka BÍLÁ PASTELKA. Výtěžek sbírky bude
použit na různé výukové programy pro nevidomé a těžce zrakově
postižené.
Všem dárcům, kteří finančně přispěli, chceme velmi poděkovat.
Členky SONS (Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých)

Slavnost Baboleckých lip
Děkujeme všem hostům, soutěžícím i pořadatelům za překrásný 17. ročník Baboleckých lip, který
se konal 30. 9. 2017. Zúčastnilo se ho přes 200 hostů, 49 soutěžících dětí, 19 pořadatelů a 8 pomocníků na stanovištích pro děti. Letošní téma Divokého západu se povedlo a k vidění bylo nespočet neohrožených pistolnic a kovbojů, krásných indiánek i malých moudrých náčelníků.
Fotky z akce si můžete prohlédnout na našich facebookových stránkách www.facebook.com/baboleckelipy.
Těšíme se na Vás zase příští rok!
Spolek pro obnovu tradic v Babolkách a Osadní výbor Babolky

Poděkování
Spolek PaLetA, z. s. touto cestou děkuje všem, kteří se v srpnu spolupodíleli na akci Restaurant Day
s náborem nových členů do Registru dárců kostní dřeně – jmenovitě sestrám a paní ředitelce NMB
Letovice za bezbolestné provádění odběru, MUDr. Márii Klincové z boskovické nemocnice za zodpovídání dotazů zájemců při akci, ZUŠ Letovice za poskytnutí zázemí, letovické Diakonii a všem drobným
dárcům za dobroty k občerstvení, kapele Paleta Band a Městskému kulturnímu středisku Letovice za
podporu této akce připojením promenádního koncertu a zajištěním hudebního doprovodu. Moc děkujeme všem dárcům, kterých bylo 32, a těm, kteří na akci přišli a zakoupením občerstvení přispěli
k výtěžku 10 000 Kč, který jsme věnovali přímo Registru dárců kostní dřeně. Jsme rádi, že se celá akce
setkala s takovým ohlasem.
Za spolek PaLetA, z. s. Draha Kráčmarová

Dar pro Nemocnici milosrdných bratří Letovice
Spolek PaLetA, z. s. již od svého vzniku spolupracuje s NMB Letovice a různými způsoby se snaží
zpříjemnit tamějším pacientům jejich pobyt. Postupně jsme vyzdobili jednotlivé pokoje obrázky andělů od místních dětí i dospělých, věnovali nejrůznější ergoterapeutické pomůcky a zřídili půjčovnu
DVD pro pacienty – to vše za zapojení veřejnosti a z výdělku našich akcí. Každý měsíc také organizujeme v NMB Letovice návštěvu některé z místních školek a škol s krátkým programem.
Naším nejnovějším počinem je umělecká výmalba chodby na oddělení C, jejímž autorem je
MgA. Kryštof Hošek. Děkujeme touto cestou všem účinkujícím a návštěvníkům festivalu BiGy Fest 2017,
protože právě z výdělku této akce byla výmalba financována. Z reakcí pacientů máme velkou radost
a jsou pro nás důkazem, že naše snažení má smysl.
Za spolek PaLetA, z. s. Draha Kráčmarová

Pozvánka na 17. listopad

Milí občané Letovic, rádi bychom Vás pozvali na již tradiční

Vzpomínku na 17. listopad,
kterou náš spolek pořádá.
Sejdeme se v 18.00 hodin u busty Václava Havla na ulici Tyršova,
zhruba v 18.30 se přemístíme do sálu ZUŠ Letovice, kde bude promítán film Mlynáři z Babic,
po němž bude následovat debata s novinářem, spisovatelem a scénáristou
Luďkem Navarou a jeho kolegou Miroslavem Kasáčkem.
Poté bude následovat volná zábava – zpěv, jamování, povídání (vemte si s sebou nástroje).
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
Po akci bude možné zakoupit si knižní tituly obou autorů.
Těšíme se na setkání, spolek PaLetA, z. s.

Pěvecký sbor Bohuslava Martinů
bude žít už jen ve vzpomínkách
Protože jsme všichni v zajetí času, všechny děje v určité době vznikají, jejich existence vrcholí a postupně zanikají. Platí to také o pěveckém tělese, které známe pod názvem „Smíšený pěvecký sbor
Bohuslava Martinů při MKS“ a které po mnoho let působilo v Letovicích a širokém okolí. Doposud
žijící členové pěveckého sboru dne 9. října t. r. přišli do zkušebny v budově bývalé základní školy, aby
se zde rozloučili a neradi přijali zánik tohoto pěveckého tělesa. Sešlo se na 20 účastníků setkání. Mezi
ně také zavítal dlouholetý dirigent sboru pan Miloslav Krejsa, který měl o existenci pěveckého sboru
největší zásluhy. Všichni přítomní si připomněli, kolik to bylo zkoušek a vystoupení jak ve městě, tak
v blízkém okolí, v České republice i v zahraničí. Setkání se zúčastnil také sbormistr pěveckého sboru
Carpe Diem Mgr. Karel Pecháček, který se svým sborem pokračuje v tradici a pěvecké činnosti započaté sborem B. Martinů. Nezapomenutelnou skutečností pro všechny zůstává, že si přítomní pěvci naposledy zazpívali několik sborových skladeb a zasloužilý sbormistr M. Krejsa si naposledy zadirigoval,
a tak se s pěvci rozloučil. Za všechny přítomné se s M. Krejsou rozloučil dlouholetý člen a jednatel
sboru dr. Jaroslav Chloupek svým projevem, jehož znění se zde uvádí:
„Vážený sbormistře Miloši, vážení pěvci letovičtí a příznivci!
Anglický básník Lord Byron před léty napsal: Všechny staré časy jsou dobré. Ale když se nějaký čas
stal starým a dobrým časem, už bohužel uplynul.
Tato moudrá slova platí pro každého z nás. Tentokrát to však bezprostředně platí pro našeho sbormistra Miloše. Svou velmi širokou hudební činnost Miloš skvěle popsal ve své knížce MOJE HUDEBNÍ
VZPOMÍNKY vydané v roce 2014, kdy oslavoval své 85. narozeniny. Je to útlá knížka naplněná fakty
a zajímavostmi z jeho dlouholeté hudební činnosti. Každý čtenář by se velmi divil, co všechno náš sbormistr za toto své životní období stihl, co všechno zvládl. Jako dokument uvedu jen některé zajímavosti:
Svou dirigentskou činnost začal v roce 1946 v Letovicích, kde řídil sbor Katolické besedy a ukončil opět
v Letovicích, kde až do současnosti řídil Smíšený pěvecký sbor Bohuslava Martinů a chrámový sbor
u sv. Prokopa. Protože výčet Milošovy působnosti je velmi bohatý, omezím se jen na zajímavá fakta.
Sbormistr Miloš řídil celkem 29 sborů: 6 dětských sborů, 2 sbory mládežnické, 2 studentské, 3 ženské
a 13 smíšených sborů. Nahlédněme, kde všude náš sbormistr působil. Vedle Letovic, kde působil nejvíce, vedl pěvecké sbory v sanatoriu Paseka na Moravě, v Brně, v Březové nad Svitavou, ve Svitávce, ve
Vanovicích, v Boskovicích. V letech 1970 – 1989 působil při nácviku sborových skladeb na kurzech dirigentů sborových těles UČPS. Nezapomenutelná byla vystoupení letovického sboru v zahraničí, a to
v Německu, na Slovensku a v Chorvatsku. Do tohoto krátkého výčtu sbormistrovy činnosti patří kontakty s mnoha významnými osobnostmi hudebního světa. Za všechny jmenujme hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka.
Milý sbormistře Miloši, jistě se budeš ohlížet za svou rozsáhlou hudební činností. Francouzské přísloví říká, že mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek. Ať tedy ještě řadu let vzpomínáš na ty krásné hudební zážitky za uplynulá léta a ať Ti dobrotivý Pán dopřeje alespoň trochu zdraví a spokojenosti. To Ti
ze srdce přejeme a za vše děkujeme.“
Ať všem členům bývalého pěveckého sboru a sbormistrovi zůstane v paměti tento verš: Chceš-li
prožít hodně slastí, skvělé heslo pamatuj: „Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti“ ve dne v noci při něm stůj.
Dr. Jaroslav Chloupek

Nabídka listopadové hvězdné oblohy
Listopad, to je předposlední měsíc roku, je měsícem, který astronomové nemají moc v oblibě. Je
totiž bohatý na velkou oblačnost, která brání pozemským pozorovatelům oblohy. Proto je nutné využít každou chvilku, kdy se oblačnost zeslabí a zmizí. V tom případě se pozorovatelům objeví oblast
oblohy nad jižním bodem. Když zvedneme hlavu vzhůru, uvidíme souhvězdí Vodnáře, Velryby, Ryb,
Pegasa, Andromedy, Ještěrky, až v nadhlavníku září Kasiopeja a Cefeus. Když se v minulé zprávě psalo
o Andromedě, nelze vynechat rozsáhlé souhvězdí s názvem Pegas (Pegasus). Jde o sousední souhvězdí s Andromedou, navíc má Pegas s Andromedou společnou hvězdu Sirrah. Souhvězdí lze snadno nalézt pomocí charakteristického velkého „Pegasova čtverce“. Ve vrcholech tohoto čtverce září hvězdy
Markab, Scheat, Algenib a Sirrah. Z nich nejjasnější je hvězda Sirrah s jasností 2,1 mag a je od nás vzdálena 97 ly. U hvězdy Enif je jasná hvězdokupa M 15. Je jednou z nejvzdálenějších hvězdokup v Galaxii
se vzdáleností asi 3300 ly. Hvězdu Markab dodnes používají námořníci k orientaci.
Souhvězdí Pegasa je spojeno se starou bájí, která vypráví o mocném bohu Poseidonovi. Když Perseus usekl hlavu Medúze, řinula se z otevřené rány krev do moře. Poseidon svou mocí z krve vytvořil
sněhobílého okřídleného koně Pegasa, kterého později věnoval hrdinnému Belerofonovi. Tento hrdina s ním vykonal mnoho úžasných činů. Když Belerofon přemohl obludu Chiméru, zpychl a chtěl se na
Pegasovi dostat mezi bohy na Olymp. Zeus, pán Olympu se rozzlobil a poslal na Pegasa ovády. Pegas
se splašil a shodil jezdce ze sedla. 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, která
je obrácená. Tak totiž námořníci vidí přídě svých lodí z paluby.
Jak se k nám chová listopadové Slunce? Vidíme jej na obloze kratší dobu, protože se jeho oblouky
ve dne stále zkracují a v noci prodlužují. Během listopadu se den zkrátí o 1 h 20 min, sluneční azimut
klesne z 68° na 56° (o 12°). Do znamení Střelce Slunce vstupuje 22. 11. ve 4:04 h SEČ.
Když budeme pozorovat Měsíc, uvidíme za jasné oblohy jeho fáze: 4. 11. v 6:00 h úplněk, 10. 11. ve
22:00 h poslední čtvrt, 18. 11. ve 13:00 h nov a 26. 11. v 18:00 h první čtvrt. Dne 6. 11. v 1:00 h bude
Měsíc v přízemí (361 423 km) a 21. 11. ve 20:00 h v odzemí (406 155 km). Tyto rozdílné vzdálenosti
Měsíce od Země svědčí o měsíční dráze ve tvaru elipsy.
Pokusme se nalézt na jasné obloze planety. Planetu Merkur neuvidíme. Venuši uvidíme ráno nízko
nad jihovýchodním obzorem. Tamtéž vysoko nalezneme Mars (v souhvězdí Panny). Od poloviny listopadu ráno nízko nad jihovýchodem září Jupiter (mezi Pannou a Vahami). Saturn lze nalézt počátkem
měsíce nízko nad jihozápadem (mezi
Štírem a Střelcem). Ve Vodnáři v první polovině noci je Neptun a téměř
po celou noc v Rybách lze vidět Uran.
Z úkazů na obloze uveďme nejdůležitější jev, a to dne 17. 11. v 0:00 h
bude Měsíc v konjunkci s Jupiterem
a nastane seskupení Měsíce, Jupiteru a Venuše na ranní obloze. Zároveň
proběhne konjunkce Měsíce s Venuší. Dne 17. 11. v 18:00 h očekáváme
maximum meteorického roje Leonid.
PEGASUS
Dr. Jaroslav Chloupek

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 14. LISTOPADU 2017

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:
13.10 hodin – PRAŽSKÁ
13.15 hodin – NÁMĚSTÍ
13.20 hodin – BYTOVKY
13.25 hodin – TYLEX
PROGRAM ZAČÍNÁ VE 14.00 HODIN
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO U L. RAŠOVSKÉ
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155
OD 24. 10. 2017
www.novesdruzenizp.cz

Srdečně Vás zveme na

KONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY
A POEZIE
S programem z vlastní tvorby
zdarma vystoupí manželé
Ludmila Lujková (poezie – recitace)
a Milan Václav Hakl (hudba – zpěv, varhany)

Neděle 5. listopadu 2017
v 17.00 hodin
kostel sv. Jeronýma v Křetíně
Dobrovolné vstupné bude věnováno
na opravy kostela.

POZVÁNKA
NA

ČLENSKOU SCHŮZI
NOVÉHO SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH LETOVICE z. s.
KTERÁ SE KONÁ

VE STŘEDU 8. LISTOPADU 2017
VE 14.15 HODIN
V MKS – Kulturní dům Letovice
Program členské schůze:
- zahájení
- volba ověřovatele a skrutátora
- stanovení členského příspěvku na rok 2018
- zhodnocení činnosti za uplynulé období
- schválení plánu činnosti na rok 2018
- schválení finanční zprávy za rok 2017
a rozpočtu na rok 2018
- závěr
PO ČLENSKÉ SCHŮZI VÁS ČEKÁ KULTURNÍ
PROGRAM U PŘÍLEŽITOSTI
15 LET TRVÁNÍ SPOLKU.
PROGRAM PŘIPRAVILI A BAVIT NÁS BUDOU:
- ŘEDITEL ČESKÉHO ROZHLASU BRNO
JAROMÍR OSTRÝ SPOLEČNĚ
S JIŘÍM KOKMOTOSEM A JANEM GRYGAREM
- V PROGRAMU ZUŠ LETOVICE VYSTOUPÍ
MAŽORETKY A VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR
POD VEDENÍM PETRA KŘIVINKY
NA VAŠI HOJNOU ÚČAST SE TĚŠÍ
VÝBOR NSZDP LETOVICE
www.novesdruzenizp.cz
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s. POŘÁDÁ
V ÚTERÝ 21. LISTOPADU 2017 V 16.00 HODIN
V HUDEBNÍM SÁLE ZUŠ V LETOVICÍCH

POVÍDÁNÍ O KNÍŽKÁCH
S BRNĚNSKÝM HERCEM
JANEM GRYGAREM
ZVÁNI JSOU VŠICHNI SPOLUOBČANÉ
JEDNÁ SE O PRVNÍ PŘEDNÁŠKU
Z PŘIPRAVOVANÉHO CYKLU
www.novesdruzenizp.cz

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ – listopad 2017
1. 11. 2017 – středa – 14.00 hodin – MKD Tyršova ulice
Císařovna Marie Terezie, velká osobnost našich dějin. Přednáší paní Mgr. Hlaváčková.
•

9. 11. 2017 – čtvrtek – 13.00 hodin – MKD Tyršova ulice
Sraz v MKD „na kafíčko“, společný odchod do ZUŠ na akci, která začíná v ZUŠ ve 14.00 hodin
a je zaměřena na problematiku seniorů.
Tento program se koná v rámci setkání se zahraničními účastníky z partnerských měst
s názvem: „V Evropě nejsi sám“. Doporučujeme účast i na ostatních akcích.
Informace a podrobnosti v MKD u Jany Pitnerové a ve „Zpravodaji“.
•

15. 11. 2017 – středa – 14.00 hodin – MKD Tyršova ulice
Cestopisná přednáška Ing. Jaromíra Nováka „Antarktida“ – II. díl
•

16. 11. 2017 – čtvrtek – 17.15 hodin – náměstí Letovice
Zájezd do Brna na činoherní představení „Králova řeč“.
Cena vstupenky 400,– Kč, doprava je hrazena Jihomoravským krajem v rámci
podpory kultury na venkově. Přihlášky u paní A. Píglové při akcích v MKD.
•

22. 11. 2017 – středa – 7.58 hodin – vlakové nádraží Letovice
Odjezd do Slavkova na zámek na výstavy „Francouzské panenky“ a „Betlémy“.
Informace o dopravě do Slavkova a zpět u paní Jany Pitnerové.
•

24. 11. 2017 – pátek – 11.00 hodin – náměstí Letovice
Odjezd linkovým autobusem na „Dny adventní vazby“ do Boskovic „Šmelcovna“.
Přípoj na Šmelcovnu z aut. nádraží Boskovice je v 11.47 hodin. Informace u paní Jany Pitnerové.
•

29. 11. 2017 – středa – 14.00 hodin – MKD Tyršova ulice
„Odpoledne plné her“.
Součástí odpoledního programu budou ukázky a prodej našich výrobků.
Výtěžek je určen na charitativní účely.

HYPNÓZA a ENERGETICKÁ PSYCHOLOGIE
PŘEDNÁŠKA 29. 11. 2017 v 18.00 hodin, KD Letovice, 1. patro, klubovna 5
Přijďte se dozvědět, co HYPNÓZA skutečně je a na jakém principu pracuje.
Přijďte se dozvědět, jak Vám může HYPNÓZA pomoci a s čím.
Přijďte si poslechnout o TRANSU a jak se do něj můžete dostat.
Přijďte poznat ENERGETICKOU PSYCHOLOGII a to, jak se liší od psychologie klasické.
Přijďte se naučit jednoduchý postup, jak si pomoci od AKTUÁLNÍ BOLESTI a STRESU.
Přijďte se dozvědět, jak efektivně řešit ZÁVISLOSTI, NADVÁHU, NESPAVOST,
FÓBIE, ALERGIE a mnohé další.
Přijďte se podívat na UKÁZKU TERAPIE, ptát se a dozvídat se!
Na setkání se těší David Bulva,
člen profesionálního týmu terapeutů Institutu energetické psychologie Z. KATAYAMA
www.eft-svitavy.cz, www.terapie-svitavy.cz

Sbor dobrovolných hasičů Roubanina
si Vás dovoluje pozvat na

4. ROČNÍK
RÓBANINSKÉ SLIVOVIČKE
který se bude konat 18. 11. 2017 od 13 hodin
v budově hasičů v Roubanině

Těšit se můžete na:
soutěž o hodnotné ceny a nejlepší slivovici
ochutnávku domácích pálenek
čerstvé zabíjačkové speciality
k tanci a poslechu
hraje živá hudba
Hasiči Roubanina
Vzorky pálenek vybíráme do 10. 11. 2017, tel.: 608 880 700

MĚSTO LETOVICE

MĚSTO LETOVICE

zajistilo na

zajistilo na

in
pro občany města Letovice a místních částí

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.

Termíny dalšího plavání:
18. listopadu 2017 / 13.30 – 15.00 hodin
12. prosince 2017 / 13.30 – 15.00 hodin
16. prosince 2017 / 13.30 – 15.00 hodin
30. prosince 2017 / 13.30 – 15.00 hodin

Fan-club „BOP Křetínka“
Vás zve na

Běh okolo přehrady Křetínky
Sobota 4. listopadu 2017
Prezence od 11.00 hodin, start ve 14.00 hodin
Sportovní hala Letovice
Info: R. Plšek – tel.: 606 578 200

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
3. 11. Dr. Striová
10. 11. Dr. Přichystalová
24. 11. Dr. Hniličková

Nepřítomnost
Dr. Šafránek
9. – 10. 11.
Dr. Kratochvílová
20. – 24. 11.

Zastupuje
Dr. Striová
Dr. Kratochvílová
Dr. Striová
Dr. Šafránek

Služby lékařů také na www.mudrsafranek.cz
Pohotovostní službu v uvedené dny (pátky) konají lékaři ve svých ordinacích do 15.30 hodin.
Od 17.00 hodin denně, o víkendech a svátcích je lékařská služba
první pomoci sloužena v nemocnici Boskovice.
Pondělí – pátek: 17.00 – 22.00 hodin
Soboty, neděle a svátky: 8.00 – 20.00 hodin

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Petr Švancara

Bezdrátový internet

svatební fotografie, fotoslužby

(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

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

Koupím garáž
v blízkosti bytových domů
na ul. Al. Krejčího, J. Haška
a ulice Družstevní
tel.: 723 448 552
TOMÁŠ PANČÍK
Na Vyhlídce 11, Letovice

SERVIS A OPRAVA
PLYNOVÝCH KOTLŮ
tomaspancik@seznam.cz
mobil: 724 192 624

LINKA DŮVĚRY
BLANSKO
tel.: 516 410 668, 737 234 078

NON STOP
Cena hovoru dle tarifu operátora volajícího.
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Tisk DTP centrum, v.o.s. SVITAVY • www.dtpcentrum.cz

Pátek 24. listopadu 2017 v 17.00 hodin

ČTVRTEK 30. LISTOPADU 2017 V 19.00 HODIN
Předprodej vstupenek: MKS Letovice, Nová 71/1, tel.: 516 474 422, 739 396 535, info@mks-letovice.cz

