prosinec 2018

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci říjnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Friedl Jindřich
Dvořáček Stanislav
Jachanová Marie
Hejl Vladimír
Krytinářová Marie
Kacetlová Emilie
Hel Karel
Nečasová Božena
Bočková Blanka
Tichá Věra
Hudcová Miloslava
Tomanová Marie
Chlup Miloslav
Všianský Stanislav
Váradi Tibor

Nezval Kamil
Richtrová Ingrid
Vybíhalová Jarmila
Širůček Jiří
Felcmanová Marie
Kořístek Karel
Holíková Milada
Peňázová Libuše
Němcová Růžena
Podsedníková Růžena
Šír Karel
Přikrylová Milada
Karásková Marie
Bočková Emilia
Kocinová Maria

Štulpa Antonín
Parolková Hedvika
Vinkler Stanislav
Langerová Drahoslava
Pazuchová Jiřina
Šurý Josef
Váša Vladimír
Hoder Karel
Všianská Františka
Sedláková Ludmila
Zmeková Blanka
Prudká Věra
Trnečka Karel
Jochmanová Lidmila

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Jakubcová Františka, J. Haška, ve věku 90 let
Juránková Vlasta, J. Haška, ve věku 84 let
Foler Petr, Masarykovo náměstí, ve věku 60 let
Žilka Antonín, Brahmsova, ve věku 78 let

Čest jejich památce!
Koncem roku 2018 se dožívá významného životního (80 let) jubilea pan Miloš Toul z Dolního Smržova. Dlouholetý předseda osadního výboru, obětavý člověk a doslova živoucí kronika našeho kraje.
Hodně zdraví a životního optimismu do další práce mu přejí přátelé z Dolního Smržova, Letovic
a Deštné.
Ing. arch. Jiří Hloušek

Oznámení
Dovolujeme si oznámit, že 19. října 2018 zemřel v Los Angeles letovický rodák pan Ladislav Viška
ve věku nedožitých 89 let.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte.
Zarmoucená rodina Viškova

Poděkování
Děkujeme tímto všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým za účast, květinové dary i za projevy kondolence na pohřbu našeho drahého zesnulého, pana Antonína Žilky, který se konal dne 1. listopadu 2018 v obřadní síni v Boskovicích.
Zarmoucená rodina

V sobotu 20. října 2018 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života
a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:
1. foto: Max Koutný, Robin Nečas, Vojtěch Polák, Viktorie Ošlejšková, Marek Kolář, Lukáš Stria, Eliška
Polčíková, Adam Dunaja, Tereza Jonášová

2. foto: Jan Válek, Metoděj Blaha, Adam Kalousek, Zuzana Somerová, Tereza Marešová, Lukáš Čepička,
Sabina a Sofie Vlachovy, Kristýna Dokoupilová, Marek Jež

3. foto: Jakub Novotný, Anastázie Bendlová, Helena Mrvová, Adam Horníček, Lukáš Páral, Vilém
Chloupek, Denisa Prudilová, Rozálie Elektra Bohatcová, Jiří Nečas, Terezie Širůčková

4. foto: Matěj Wetter, Emma Řezáčová, Jakub Odehnal, Sebastian Suchý, Stela Zunková, Ellen
Rumpíková, Anna Kučerová, Tobiáš Tintěra, Julie Volšanová, Viktorie Illeová

Vážení spoluobčané,
jako nově zvolený starosta města se na vás obracím vůbec poprvé, a proto mi dovolte, abych nejprve poděkoval všem, kteří nám dali svůj hlas. Moc si toho vážím. Dovolte mi na tomto místě ale i jedno osobní poděkování, a to Petru Striovi. Právě jeho obrovské nasazení, pracovitost a skvělé organizační schopnosti nás dovedly k tomuto výsledku. Rád bych také poděkoval Ing. Jiřímu Palbuchtovi za
profesionální a lidsky velmi příjemné předání funkce. Bývalému vedení města pak přeji hodně úspěchů v osobním i v profesním životě.
Vám, občanům Letovic, slibuji, že ke své nové funkci přistoupím se vší vážností a odpovědností.
Vzájemný respekt a důvěra, která panuje mezi koaličními partnery, se jistě projeví i v naší práci pro
město. A věřím, že se promítne i v důvěře občanů k novému vedení města. 
Jsem otevřený všem smysluplným podnětům, které od vás vzejdou. Budu rád, když se co nejvíce
občanů k dění ve městě bude nejenom vyjadřovat, ale bude se do něj také aktivně zapojovat. 
Všichni přece chceme lepší Letovice.
Mgr. Petr Novotný
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám za sebe i všechny kandidáty Občanské iniciativy poděkoval za účast v říjnových komunálních volbách i za odevzdané hlasy. Společně s našimi koaličními partnery jsme připraveni po celé následující volební období pracovat pro Vás i naše město.
Mgr. Radek Procházka

Krásné, klidné a radostné prožití vánočních svátků v blízkosti Vašich nejbližších
Vám přejí
Mgr. Petr Novotný, starosta města
Mgr. Radek Procházka, místostarosta města

Starosta města Letovice
svolává na čtvrtek 13. prosince 2018 v 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích
1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice
Program zasedání:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 2. listopadu do 13. prosince 2018
4. Dispozice s majetkem města
5. Výbory Zastupitelstva města Letovice
6. Rozpočtové provizorium města Letovice pro rok 2019
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
Mgr. Petr Novotný, starosta města

MĚSTO LETOVICE

MĚSTO LETOVICE

zajistilo na

zajistilo na

in

in

pro občany města Letovice a místních částí

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:
15. prosince 2018 / 13.30 – 15.00 hodin
29. prosince 2018 / 13.30 – 15.00 hodin

Srdečně zveme všechny občany města Letovice

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ

,
na
v pondělí 31. 12. 2018 ve 20.00 hodin na Masarykově náměstí v Letovicích.
Ohňostrojem zakončíme společně rok 2018, rok 100. výročí založení Československé republiky.

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 30. 10. 2018 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. Rozpočet města Letovice – návrh
6. Vyhodnocení letní sezóny na městském koupališti
7. Plán zimní údržby místních komunikací
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 14. 11. 2018 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. Plán schůzí RM a ZM na prosinec 2018 a I. pololetí 2019
6. Program zasedání ZM Letovice dne 13. 12. 2018
7. Komise RM Letovice, osadní výbory a výbory ZM Letovice
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 1. 11. 2018 projednalo body dle následujícího
programu:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Slib členů zastupitelstva města
4. Schválení programu zasedání zastupitelstva města a volba návrhové komise
5. Stanovení celkového počtu členů rady města
6. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni
7. Rozhodnutí o typu volby (tajná nebo veřejná)
8. Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady města
9. Zřízení výborů zastupitelstva města
10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva města
11. Zastoupení města Letovice ve „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
12. Diskuse
13. 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

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
dovolte mi se s Vámi podělit o informace z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Letovice,
které se uskutečnilo 1. 11. 2018. Nejprve však bych rád Vám jménem místního sdružení Občanské
demokratické strany v Letovicích velice poděkoval za podporu a přízeň, kterou jste nám projevili ve
volbách 5. a 6. října 2018. Kandidáti ODS dosáhli vynikajícího volebního úspěchu 22,7 % odevzdaných
hlasů a náš lídr Vladimír Stejskal obdržel 1063 hlasů, což je absolutně nejvíc ze všech zvolených zastupitelek a zastupitelů. Přesto, že jsme zvítězili, na vedení města se podílet nebudeme. Koalici uzavřely
politické subjekty TOP 09, STAN a nezávislí (4 mandáty), OI (4 mandáty), KDU-ČSL (2 mandáty) a ČSSD
(2 mandáty), vítěz voleb – Občanská demokratická strana – byl obejit. To se stává i v jiných a větších
městech – viz. Praha nebo Brno. Je to legální a demokratické, nepodařilo se nám získat koaliční partnery – jsme tedy v opozici. V opozici se octly kromě ODS (5 mandátů) také KSČM (3 mandáty) a sdružení Společně pro Letovice (1 mandát). Základním principem demokracie je, že koalice má vládnout
a opozice důsledně kontrolovat. Nejdůležitějším kontrolním orgánem zastupitelstva je kontrolní výbor a jeho vedení zástupcem opozice. Vítěznou koalicí byla i přes naše námitky prohlasována na pozici
předsedkyně kontrolního výboru paní Eva Pařilová (Společně pro Letovice). A zde to již demokratické
není a vysvětlím proč. Paní Eva Pařilová je ředitelkou mateřské školy, jejíž zřizovatelem je město Letovice. Zřizovatelské funkce města vykonává rada města. Paní ředitelka je tedy z titulu své pracovní
funkce přímo podřízena koalici, kterou má kontrolovat. Jak nový starosta, tak i místostarosta, jako
bývalí učitelé tuto skutečnost dobře vědí, a přesto ji navrhli a odhlasovali. Jak má podřízený důsledně
kontrolovat svého nadřízeného? Na naše protesty bylo novým starostou Mgr. Petrem Novotným sděleno, že se tak dohodli a to, že je demokracie. Chci zdůraznit, že se zástupci koalice hluboce mýlí a že
pokud je opozici odepřeno i to jediné a neoddiskutovatelné právo důsledné kontroly, pak to s demokracií nemá nic společného a je to pouze diktát a zvůle většiny. Je evidentní, že se nová koalice již od
počátku brání jakékoliv účinné kontrole a to nás v politické kultuře vrací o několik desítek let zpátky. Je
to o to smutnější, že se to odehrává v době, kdy slavíme stoleté výročí založení demokratického Československa. Takže až opět uslyšíme z úst koaličních zastupitelů slova o demokracii a transparentnosti, bude to stejně důvěryhodné, jako když někdo káže vodu a pije víno. To budou ty #lepsiLetovice.
Na závěr bych chtěl jménem všech členů místního sdružení ODS v Letovicích a věřím i jménem
všech, kteří nám ve volbách odevzdali svůj hlas, poděkovat Vladimíru Stejskalovi za práci pro město
Letovice, kterou vykonal za dvanáctileté působení ve vedení města.
RNDr. Petr Janoušek, zastupitel města Letovice

Uzávěrka příspěvků
do Letovického zpravodaje
č. 1/2019
Foto: Vlastimil Šafařík
je do středy 5. 12. 2018!
Děkujeme Vám za respektování zkrácené lhůty
i za Vaše pochopení.

Blíží se jedno z nejkrásnějších období v roce – Vánoce. K Vánocům patří také shon a nákupní horečka, to vše výrazně zvyšuje aktivitu kapsářů. Mnozí občané vyjíždějí na nákupy do větších měst, kde je
samozřejmě koncentrace kapsářů největší. Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství
lidí, tedy nákupní centra, trhy a různé vánoční akce. Samotná krádež bývá rychlá a předem nacvičená.
Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně, že se okradený o chybějících dokladech nebo peněžence dozví často až mnohem později a zcela na jiném místě, než ke krádeži došlo. Jak se chovat, abyste
neusnadnili kapsářům „práci“?
- vše důležité noste v náprsních, případně uzavíratelných kapsách
- nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu tašek nebo kabelek
- nenoste své osobní doklady v peněžence
- nemějte při sobě větší finanční hotovost
- čtyřmístné identifikační číslo (PIN) si zapamatujte a nikdy je nemějte poznamenáno u platební
karty
- v případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, kartu zablokujte a krádež
oznamte policii
- zavazadla, kde máte peníze nebo jiné cennosti nenoste na zádech, kde nevidíte, neukládejte je
do nákupního vozíku či košíku
- pokud možno, noste kabelky u těla a využívejte zapínání a zdrhovadla
- v restauracích nenechávejte zavazadla a oblečení bez kontroly ani jdete-li jen k baru nebo na
toaletu
- při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci stále na očích
- vozidlo uzamykejte, i když se od něho vzdálíte jen na krátkou dobu (vrácení nákupního vozíku)
Strážníci Městské policie Letovice

Městská policie
přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší v novém roce!

KULTURNÍ PŘEHLED

Výzva – kulturní a společenské akce roku 2019
Vážení pořadatelé a organizátoři kulturních, společenských i sportovních akcí v Letovicích,
místních částech i blízkém okolí, obracím se na Vás opět s žádostí o spolupráci v příštím roce.
Pokud již nyní víte o aktivitách, které budete realizovat v roce 2019, napište nám o tom! A to
jednak z důvodu, abychom si navzájem nevykrývali termíny akcí, ale také kvůli včasné propagaci
v připravovaných přehledech kulturně-společenských akcí v Letovickém zpravodaji.
Kontakt: info@mks-letovice.cz
Děkujeme Vám za spolupráci.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

KULTURNÍ PŘEHLED

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

David Deyl: Vánoční recitál
+ dětský sbor ZUŠ Letovice
Neděle 9. prosince 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– Kč
•
Beseda s PhDr. Romanem Malachem Ph.D.

Lidové vánoční zvyklosti
Středa 12. prosince 2018 v 17.00 hodin
Muzeum, Tyršova 2

Připravujeme:

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

Tříkrálový koncert pěveckých sborů

V prosinci jsme pro Vás připravili:

Úterý 8. ledna 2019 v 19.00 hodin
Alena a Jiří Míšenští
Cena kurzovného za pár: 1500,– Kč
•
Koncert KPH

Letovice zvoní na Vánoce
Sobota 1. 12. a neděle 2. 12. 2018
od 14.00 do 19.00 hodin
Masarykovo náměstí Letovice
- stánkový prodej (tradiční vánoční ozdoby,
trdelníky, grilovaná masa, palačinky, horké
nápoje, Ježíškova pošta, Zvonička přání aj.)
- kulturní program
Sobota od 14.00 hodin
- zahájení i závěr – hudební skupina
René z moštárny
- vystoupení dětí z MŠ Komenského Letovice
- PS Cantamus ZUŠ Letovice
- PS Carpe diem MKS Letovice
- Martin Kurc (finalista Super Star) s hudebním
programem Vánoční pohoda
Neděle od 14.00 hodin
- PS Sluníčko a PS Carmina
- dramatický soubor Smíšci – ZUŠ Letovice
- Rozsvícení vánočního stromu
- Zpívání pod vánočním stromem
VDO ZUŠ Letovice
Bez vstupného
•

Vánoční tvoření pro veřejnost
Sobota 8. prosince 2018 od 13.00 hodin
- floristka paní Marika Michalová
z Květinovky – Vázárny v Letovicích
- paní Hana Bohatcová (prodej keramiky)
Doprovodný program zdarma:
- paní Jaroslava Konůpková (perníčky)
- paní Blanka Boucníková (výrobky z korálků)

Neděle 6. ledna 2019 v 15.00 hodin
Kostel sv. Prokopa
Vstupné dobrovolné
•

Taneční kurzy – zahájení

Novoroční koncert
se slavnostním přípitkem
Středa 9. ledna 2019 v 18.30 hodin
Moravské klavírní trio a operní hosté
Vstupné: 150,– Kč
•

Taneční kurzy
Úterý 15. ledna 2019 v 19.00 hodin
Alena a Jiří Míšenští
•
Přednáška Bohuslava Kudy

Letovické domy I.
Středa 16. ledna 2019 v 17.00 hodin
Muzeum, Tyršova 2
•

Taneční kurzy
Úterý 22. ledna 2019 v 19.00 hodin
Alena a Jiří Míšenští
•

Taneční kurzy
Úterý 29. ledna 2019 v 19.00 hodin
Alena a Jiří Míšenští
•
Pohádka

O Nosáčkovi
Čtvrtek 31. ledna 2019 v 10.00 hodin
Hravé divadlo Brno
Vstupné: 40,– Kč

KULTURNÍ PŘEHLED

KNIHOVNA
UZAVŘENÍ KNIHOVNY O VÁNOCÍCH!
KNIHOVNA BUDE UZAVŘENA
od 22. 12. 2018 do 1. 1. 2019.
Otevřeno bude opět ve středu 2. 1. 2019.
Dětské oddělení knihovny
bude opět otevřeno po prázdninách
ve čtvrtek 3. 1. 2019.

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

Oddělení pro dospělé

Výstavka knih

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

„Vánoční čtení“ – knihy s vánoční tématikou
•

Otevírací doba dospělého oddělení

vyrábíme dárkové krabičky
•

Tvoření na celý měsíc

Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.00 – 16.30
Úterý: 12.00 – 16.30
Středa: 12.00 – 16.30
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 9.00 – 11.30, 12.00 – 18.00

Duhové čtení – kategorie „Nejlepší čtenář“
•

Výročí zahraničních spisovatelů
výstavka knih

do 13. 12. 2018 odevzdávejte své práce
v knihovně.
•

+5. 12. 2013 Colin Wilson
britský spisovatel
*11. 12. 1918 Alexandr Solženicyn
ruský prozaik, dramatik a publicista,
nositel Nobelovy ceny
*12. 12. 1928 Čingiz Ajtmatov
kyrgyzský prozaik, dramatik a publicista
+21. 12. 1958 Lion Feuchtwanger
německý prozaik, dramatik a překladatel
•

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ OLGY HAVLOVÉ
Zobrazuje počátky činnosti Výboru dobré vůle
Nadace Olgy Havlové, setkání paní Olgy
s dětmi a dospělými se zdravotním postižením,
ale také se spřízněnými osobnostmi.
•

Slavnostní vyhlášení soutěže
Velká komiksová soutěž

Kůstkova čtenářská výzva
pomozte Kůstkovi přemoci invazi Krysáků!
Více informací v knihovně.
•

Upozornění!
21. prosince 2018 otevřeno dětské oddělení
pouze do 15.00 hodin.
•
Připravujeme na leden:

21. ledna 2019 KANADA
cestopisná přednáška pana Karla Kocůrka
doplněna o výstavu fotografií.

VÁNOCE V KNIHOVNĚ
3. – 21. 12. 2018 v čítárně knihovny
Srdečně zveme na prodejní výstavu vánočních
dekorací vytvořených Květinovkou – Vazárnou
Letovice. Přijďte udělat radost drobným
dárkem sobě nebo svým blízkým!

Pracovnice Městské knihovny Letovice
přejí všem čtenářům, a nejen jim,
příjemné prožití vánočních svátků
a vše dobré v novém roce 2019.

KULTURNÍ PŘEHLED

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

Zveme všechny na křest
očekávané knihy o letovickém podnikateli,
výtvarníkovi a vlastenci

Josefu Mrázkovi
®

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.

Křest se uskuteční
v Galerii Kalasová – Pex
a Muzeu letovické keramiky,
Pražská 70, Letovice

v pátek 7. prosince v 16.00 hodin.
Po slavnostním křtu
bude možné publikaci zakoupit.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Helena Kalasová, helenakalasova@seznam.cz,
tel.: 739 687 300

GALERIE DOMINO
Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
BETLÉMŮ
vánoční výzdoby a obrazů
se zimní tématikou
Vernisáž se koná
v pátek 7. prosince 2018 v 17.30 hodin
V kulturním programu zazpívá vánoční koledy
dětský pěvecký sbor ZUŠ Letovice
pod vedením Mgr. Marie Nečasové
za doprovodu Dagmar Lžíčařové
Výstava bude otevřena do 31. ledna 2019
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin,
So 9.00 – 11.00 hodin, Ne 14.00 – 17.00 hodin
Zavřeno od 22. 12. 2018 do soboty 5. 1. 2019
Galerie DOMINO, Havírna 55
(u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice
www.galeriedomino.cz

KULTURNÍ PŘEHLED

Soutěž Jižní Morava čte 2018
V letošním roce se v Městské knihovně v Letovicích sešlo 7 soutěžních prací. Do soutěže se zapojili
žáci ZŠ Vísky v 1. kategorii 8 – 10 let, ZŠ Letovice v 2. kategorii 11 – 15 let a 4. kategorii 8 – 15 let kolektiv a také MŠ Čapkova v 6. kategorii 4 – 7 let. Větší děti psaly příběhy a děti z mateřské školky vytvořily společný výtvarný projekt na téma „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“. Slavnostní
předání cen proběhlo na etapy v druhé polovině listopadu, společně s besedou v knihovně. Výtvarné
dílo si můžete prohlédnout v čítárně knihovny. Výhercům ještě jednou gratulujeme!
Text a foto: Lenka Páralová

KULTURNÍ PŘEHLED
Provozní doba v MKS Letovice o vánočních svátcích
Budova Tyršova 336/2 – Letovice
Městská knihovna Letovice
Dospělé oddělení knihovny uzavřeno od pondělí 24. 12. 2018 do 1. 1. 2019.
Otevřeno bude opět ve středu 2. 1. 2019.
Dětské oddělení knihovny otevřeno v pátek 21. 12. do 15.00 hodin.
Uzavřeno od pondělí 24. 12. 2018 do 2. 1. 2019.
Otevřeno bude opět ve čtvrtek 3. 1. 2019.

Turistické informační centrum
Uzavřeno od pondělí 24. 12. 2018 do 1. 1. 2019.
Otevřeno bude opět ve středu 2. 1. 2019.

Muzeum města Letovice
Uzavřeno od pondělí 24. 12. 2018 do 1. 1. 2019.
Otevřeno bude v neděli 30. 12. 2018 od 14.30 do 16.30 hodin.

Budova Nová 71/1 – Letovice
Kulturní dům Letovice bude uzavřen od 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019.
Ve středu 2. 1. 2019 se opět těšíme na setkání s Vámi
ve všech střediscích MKS Letovice v běžné provozní době.
Děkujeme Vám za pochopení.

Pozvánka
Pojďte opět do tanečních!
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abychom Vás hned po novém roce pozvali
do tanečního reje s manželi Alenou a Jiřím Míšenskými
u nás v Letovicích. Ať už ve svižném, či pomalém 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 lekcí: úterý 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2.
a páteční závěrečná lekce 1. 3. 2018 od 19.00 hodin.
Cena kurzovného za pár je 1500,– Kč
Platba před zahájením tanečních kurzů
u ekonomky MKS Letovice.
Věnujte zážitek svým blízkým třeba
k blížícím se Vánocům nebo narozeninám.

PŘEHLED PROSINCOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

1.– 2.

14.00 – 19.00 hodin / Letovice zvoní na Vánoce
vánoční trhy s kulturním programem na Masarykově nám., www.mks-letovice.cz

2.

15.00 hodin / Vánoční dílničky
Kladoruby, akce se koná v klubovně a v knihovně
16.00 hodin / Rozsvícení vánočního stromu
tradiční přivítání adventního času, Masarykovo nám. Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

5.

16.30 hodin / Mikulášská nadílka
areál hasičské zbrojnice SDH Letovice, tel.: 516 474 102

6.

17.18 hodin / Naděje života
divadelní představení ZUŠ Letovice, kulturní dům

8.

13.00 hodin / Vánoční tvoření pro veřejnost
kulturní dům, tel.: 774 497 437, e-mail: info@mks-letovice.cz
19.00 hodin / Mikulášský ROCK FEST, vystoupí: Roman Dragoun, Třetí zuby, Aldabra,
B-Niccol. Fabrika Club, www.fabrikaclub.cz, fabrika.letovice@gmail.com

9.

19.00 hodin / David Deyl: Vánoční recitál s dětským sborem ZUŠ Letovice
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

12.

17.00 hodin / Lidové vánoční zvyklosti – přednáška PhDr. Romana Malacha, PhD.
Muzeum města Letovice, budova Tyršova 2, tel.: 608 639 621, muzeum@mks-letovice.cz

24.

12.00 – 13.00 hodin / Polévka pro chudé i bohaté
Masarykovo nám. Letovice, pořádá Paleta Letovice, www.facebook.com/PaletaLetovice

31.

20.00 hodin / Silvestrovský ohňostroj
Masarykovo nám. Letovice, pořádá Město Letovice

1. 12. Když je mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
4. 12. Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do Vánoc.
6. 12. Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
13. 12. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
24. 12. Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
24. 12. Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou.
Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.
25. 12. Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
25. 12. Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.
25. 12. Na Boží narození o bleší převalení.

Myšlenka dne
Přátelé jsou jako hvězdy. I když je nevidíš, víš, že existují.
Antoine de Saint-Exupéry

Brigáda v přírodní školní zahradě MŠ Komenského
Rok se sešel s rokem a opět nastal čas pro podzimní úklid zahrad. Ani v přírodní zahradě tomu není jinak, a pokud přízvisko „přírodní“ vyvolává představu zahrady neudržované, na té naší se lze přesvědčit, kolik práce je potřeba udělat, aby přírodní zůstala a nepřerostla v divočinu.
Již tradiční podzimní brigáda v zahradě MŠ Komenského patří podle počtu účastníků k nejoblíbenějším a z hlediska náhledu pořadatelů k nejobávanějším akcím školky vůbec. Čím je způsoben tento
protiklad? Jednoduše řečeno mimořádně velkou účastí velice pracovitých rodičů a dětí. Obavy tedy
pramení především z velerychlého tempa, kterým se na zahradě pracuje. Učitelkám, jež odpovídají za
práce na třídním úseku, občas dochází nabídka nachystaných prací, podobně jako nářadí, kterým jsme
museli ve středu 17. října 2018 vybavit i děti. Náš vděk patří zapáleným maminkám, které na brigádu
přivedly i tatínky a s nimi potřebný pohled na technické pojetí některých prací. Ten se letos velmi
osvědčil u rekonstrukce prvku zvaného „esko“ neboli dvojdomeček vysázený z živých a propletený
suchými vrbovými pruty. Parta tatínků z koťátkové třídy předvedla ukázkovou spolupráci při stavbě,
kterou zřejmě stavěli v životě poprvé. Vrbové domečky, které na školní zahradě vytvořila paní Jitka
Hamerská, patří mezi nejoblíbenější prvky. Zrekonstruované esko, které pomáhaly vyplést maminky,
se tedy právem přiřadilo k nejkrásnějším prvkům zahrady.

Které další práce naši rodiče, děti a přátelé MŠ letos ještě stihli:
· nátěr skladu na kuchyňské nádobí a zimní boby u pískoviště
· zasazení nových ovocných stromků
· přesypání kompostu, přesátí zralého kompostu a jeho rozvoz k záhonům
· zamulčování většiny keřů v areálu štěpkou
· ostříhání uschlých větviček a pokácení uschlého stromu
· vyplení okrasných záhonů
· vyčištění jezírka
· rekonstrukci hmatové stezky
· okopání a vyplení bahniště
Odměnou dětem i rodičům bylo vlastnoruční opečení špekáčků spojené s příjemným posezením
u ohně. A odměnou kolektivu MŠ Komenského příjemná atmosféra, která vždy brigádu doprovází, naklizená zahrada, spokojené děti i rodiče a díky tomu potvrzený fakt, že zahrada plní svou komunitní
funkci a umožňuje rozvíjet mezilidské vztahy a soudržnost.
Kolektiv všech pracovnic MŠ, včetně týmu chystajícího nářadí a týmu občerstvovacího děkuje všem
zúčastněným za velkolepou pomoc při udržování zahrady, která díky této dobrovolné spolupráci nemá
daleko k titulu UKÁZKOVÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA.
Text a foto: Mgr. Romana Korbářová

Jak děti pekly brambory
Pamatujete si chuť brambor upečených v ohni? Začnou se vám při té vzpomínce
sbíhat sliny, a pokud máte kde, plánujete v nejbližším možném termínu vzpomínku
oživit? Není nic snazšího, letošní brambory máme, pár polínek se vždycky najde
a u nás v MŠ Komenského nevadí ani hustá mlha a vítr,
protože ohýnek na pečení brambor rozděláváme v zahradní pícce. Tedy začněme od začátku. Mezitím, co jedna paní učitelka rozdělává v peci oheň, si děti s druhou
učitelkou pečlivě vydrhnou každý jednu pěknou bramboru. Pak se připraví na pobyt venku a jdou k peci zkontrolovat, jak se paní učitelce podařilo rozdělat oheň, aby
se pěkně rozhořel a pec řádně vytopil. Děti si mohou
rukou vyzkoušet žár, vidí přiložit polínko, a jak se do něho zakousne plamen. Koho nebaví sledovat, jak plamen
postupně mění polínka na popel, jde si hrát. Však ho
paní učitelky zavolají, až v peci přestane žhnout oheň, jen občas probleskne jiskra ze žhavých uhlíků.
Ty paní učitelka rozhrne uvnitř pece ke stěnám a děti si postupně nahází do pece brambory. Pak otvor
přiklopí pokovaným poklopem a za 45 minut může začít hostina. Na každého vyjde jeho horká a černá
brambora, kterou musí přehazovat z ruky do ruky, nebo si ji položit na venkovní stůl a trpělivě čekat,
až vychladne natolik, aby si ji mohl oloupat a zakousnout se. Že už spěcháte s košíkem brambor na
vaši zahradu? Tak dobrou chuť přejí Sluníčka a Koťátka.
Text a foto: Mgr. Romana Korbářová

Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

Soutěž „TGM“ a veliký úspěch
Masarykovo demokratické hnutí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo již 11. ročník
celostátní soutěže s názvem „TGM – život, dílo a odkaz pro
současnost“. Tato soutěž je organizována v rámci projektu
„Masaryk do škol“.
Masarykova střední škola Letovice se opakovaně této celostátní soutěže zúčastňuje. Předsednictvo Masarykova demokratického hnutí za podpory MŠMT udělovalo v budově
Magistrátu hlavního města Prahy ceny za jednotlivé práce.
Ve vyšší kategorii středních škol se umístil na první pozici
z šedesáti prací Dominik Cypra, žák čtvrtého ročníku oboru
Nábytkář, se svým pojednáním o filozofických myšlenkách
a citátech Masaryka s názvem Fenomén Masaryk. Obdržel
diplom, Čestnou medaili TGM, knižní publikaci a finanční odměnu. Slavnostní předávání cen bylo zakončeno projevem
náměstka MŠMT a vystoupením pěveckého sboru s písněmi,
které měl T. G. Masaryk oblíbené, a slavnostním rautem.
Text a foto: PaedDr. Pavla Bojdová, vedoucí práce

Základní umělecká škola Letovice
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LETOVICE
Vás zve
NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

VE ČTVRTEK 6. 12. 2018
v 17.18 hodin
v Kulturním domě v Letovicích

NADĚJE ŽIVOTA

V hlavních rolích: Natálie Rosičová a Pavel Crha
Aneta Zemánková a Robin Dočekal
Lydie Kotrlová a Kateřina Pecháčková
Kateřina Kolářová
Scénář:
Režie:

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Aneta Zemánková a Natálie Rosičová
Hana Bočková a Marie Nečasová

Alternativu k běžné školce
Nástup děti již od 2 let
Docházku dle Vašich potřeb
Možnost docházet po domluvě do školky
jen některé dny v týdnu
Individuální přístup se zaměřením na rozvoj
dětí po všech stránkách
Užití prvků z Montessori pedagogiky
Hravou angličtinu pro nejmenší
Moderně vybavenou třídu
Kvalifikovaný personál, který má práci
s dětmi opravdu rád

Max. 12 dětí na 2 učitelky
Individuální přístup k potřebám dětí
Provozní doba: pondělí až pátek
6.30 – 17.00 hodin
Adresa: Tyršova 2, Letovice
Facebook: dětská skupina Malíček
Tel.: 605 831 372
Přijďte k nám nakouknout.
Těšíme se na Vás.

SVČ Letokruh p. o.
Nadcházející akce
16. 12. 2018 – Vánoční turnaj v bowlingu
V neděli 16. 12. 2018 se bude konat bowlingový turnaj pro děti a dospělé.
Pro děti od 13.00 do 15.00 hodin, pro dospělé od 15.00 do 17.00 hodin. Přihlašování online na našem
webu. Účastnický poplatek: 70,– Kč / osoba. Kapacita omezena.

21. a 22. 12. 2018 – Vánoční přespávačka
Od pátku 21. 12. 2018 od 17.00 hodin do soboty 22. 12. 2018 do 11.00 hodin bude v Letokruhu probíhat tradiční vánoční přespávačka. Děti si v Letokruhu užijí hry, tvoření a plno legrace v duchu Vánoc
a vy si můžete doladit poslední přípravy na Štědrý den. Cena (včetně nadílky): 240,– Kč. Přihlašování
online na našem webu. Kapacita omezena.
Od října do prosince v Letokruhu probíhá kurz pro pedagogy volného času, kterých je celkem 21,
z toho 18 ze SVČ Letokruh a 3 ze sousedního SVČ Boskovice. Účastníci v rámci 40 hodinového studia
musí složit e-learningový test, napsat závěrečnou práci a úspěšně projít závěrečnými zkouškami, kde
obhájí svoji práci a prokáží znalosti z pedagogiky, psychologie i metodiky. Budeme mít tedy téměř
dvacítku nově kvalifikovaných pedagogů, vedoucích kroužků i vedoucích na pobytech Letokruhu.
Akce se může uskutečnit díky spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání.
V první polovině prosince bude slavnostně otevřeno workoutové hřiště u Letokruhu, včas vás budeme informovat o datu a hodině otevření.

Přejeme všem dětem i dospělým krásné Vánoce! Užijte si je klidně a spolu!
Za Letokruh Ivona Kubíková

ELIM Letovice, o.p.s.
Volnočasový klub Plán B
Klub je otevřený všem od 7 do 20 let, kdo chtějí trávit svůj volný čas v příjemném a přátelském prostředí. Od 12. října 2018 se scházíme přímo v centru města, na adrese
Českobratrská 5. (ELIM najdete kousek za Albertem, po cestě k Penny – zelený nepřehlédnutelný
starší dům.) Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a souteže. Mezi nejčastější aktivity patří pingpong, skákací hrad, fotbálek, šipky, kulečník, hry na počítači, NERF bitvy, různé stolní hry a další.
V případě hezkého počasí býváme na hřišti u ZŠ.

A kdy je klub otevřen?

Úterý
14.30 – 18.30 hodin
Čtvrtek 14.30 – 18.30 hodin
Po skončení klubu nabízíme všem přespolním odvoz domů (po domluvě).
Více info a aktuální program najdete na webových stránkách www.klubac.cz
Další informace o našich aktivitách naleznete na webových stránkách: www.elim-letovice.cz

Ohlédnutí za oslavami výročí ČSR – 28. 10. 2018 v Letovicích
Oslava stého výročí založení Československé republiky v Letovicích vyvrcholila v odpoledních hodinách
v neděli 28. 10. 2018 v kulturním domě. Z rukou starosty města převzali ocenění Prof. MVDr. Alois Nečas,
Ph.D., MBA a Jan Daněk, ak. malíř – in memoriam (ocenění převzala jeho vnučka MUDr. Drahoslava Královcová). Následoval slavnostní koncert ZUŠ Letovice.
Velké poděkování patří všem účinkujícím, kteří pod taktovkou ředitele školy, pana Petra Křivinky (Dobrého vojáka Švejka) a paní Mgr. Marie Nečasové (moderátorky) obecenstvo prostřednictvím hudby provedli dobou od roku 1918 do současnosti.
Tato skvělá hudební férie napříč minulým stoletím do dnešních dnů byla důstojnou tečkou za letošními
oslavami vzniku Československé republiky.
Text: Mgr. Jana Trubáková, foto: Petr Švancara

Brtničtí vystavují
Za velkého zájmu občanů se v Galerii DOMINO uskutečnila v pátek 9. listopadu 2018 vernisáž výstavy obrazů ak. mal. Jiřího Brtnického a umělecké keramiky Jiřího Brtnického mladšího. Tvorbu obou
umělců výstižně a zasvěceně přiblížil Ing. arch. Jiří Hloušek a mimořádným hudebním zážitkem vernisáž obohatil Bohemia classic quartet z Brna, ve kterém hrál letovický rodák Karel Hejl.
Nevšední výstavu si můžete prohlédnout do neděle 2. prosince 2018.
Text: Karel Synek, foto: Petr Švancara

Sportovec okresu Blansko roku 2018
Nominujte sportovce z okresu Blansko, o kterém se domníváte, že by
si zasloužil být oceněn za svoje sportovní úspěchy v kategoriích: sportovec okresu, sportovní talent, sportovec s handicapem, mládežnický tým,
seniorský tým, sportovní akce roku, trenér, osobnost sportu.
Pravidla nominace a nominační formulář naleznete na webových
stránkách www.sportovecjmk.cz.
Návrh odešlete elektronicky přes www.sportovecjmk.cz/sportovec-okresu nebo písemně na adresu OS ČUS Blansko, Rožmitálova 40, Blansko 678 01, a to nejpozději do 2. 1. 2019. Na pozdější návrhy nebude brán zřetel.
Okresní sdružení České unie sportu Blansko, z. s.

Oslavy 100. výročí vzniku republiky ve Zboňku a Klevetově
V letošním roce si Česká republika připomíná 100. výročí vzniku československé státnosti. I naše
obce si chtěly v této souvislosti na důstojném místě, nedaleko kapličky ve Zboňku, vysadit lípu srdčitou
jako připomínku této významné historické události. Lípy jsou symbolem demokracie i lidské hrdosti,
a právě pod nimi se lidé odedávna setkávali. Naši lípu věnovala rodina Jírových ze Zboňku a k jejím
kořenům jsme za zvuku Československé hymny společně v sobotu 27. října uložili „odkaz dalším generacím“. Podle plánu tento odkaz za 50 let vykopou nejmladší účastníci akce a zavzpomínají na své
blízké, se kterými tu byli, rodiče a prarodiče, na tuto dobu.
Výsadba lípy nebyla v tento den jedinou slavnostní událostí odehrávající se na návsi. Svoje dovednosti v podobě krásných písní a básní předvedly místní děti a do známých melodií se s nimi zapojili
i občané Zboňku a Klevetova a další hosté, kteří i přes nepřízeň počasí dorazili.
Po skončení dětského vystoupení následovalo slavnostní odhalení informační tabule, která zachycuje pohled z ptačí perspektivy na naše obce a důležitá místa jsou zde přehledně označena a popsána.
S odhalením pomohl předsedkyni osadního výrobu paní Martině Randulové host akce JUDr. Jan Královec z Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí a my mu tímto děkujeme. Tabule bude sloužit kolemjdoucím i cyklistům a napomůže k lepšímu poznání našich vesnic.
Památku k tomuto dni vždy účastníkům připomene pamětní medaile a vzpomínky na setkání
s blízkými lidmi z našich vesnic při čaji a svařeném víně. Svou účastí jsme dali najevo úctu k naší zemi
a době, ve které žijeme.

Text a foto: Petra Nečasová

Oslavy Baboleckých lip
18. ročník oslav Baboleckých lip, který se konal dne 29. 9. 2018, byl z několika důvodů výjimečný.
Poprvé v historii oslav vystupovala naše devadesátiletá lípa s titulem „Památný strom“. Prohlášena
za památný strom byla díky členům spolku a pracovníkům Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ
Letovice. Je to tedy vedle „Babolského háje“ již druhá přírodní památka v Babolkách ze čtyř, které se
nacházejí na území Letovic. Rekordní byla také účast 66 soutěžících dětí. Přestože počasí nemělo být
příznivé, vyšlo i letos při zahájení sluníčko a vydrželo s námi až do večera. Letošním tématem byla kouzelná země Babolky a většina dětí se prezentovala v kostýmech kouzelnic a černokněžníků. Jako již
tradičně procházely sedm soutěžních a zábavných stanovišť a po absolvování všech úkolů je čekala
odměna, kterou si každý při startu vylosoval. Pod lípou si účastníci připomněli sázení Lípy svobody
k 10. výročí vzniku republiky v roce 1928, zasazení Lipky milénia před 18 lety a jmenovali „Lípou republiky“ třetí mladou lipku vzrostlou v jejich blízkosti, a to na počest 100. výročí vzniku republiky.
Všichni si zazpívali hymnu a program pokračoval zpíváním dětí pod lípou, promenádou masek a vyhodnocením a odměněním těch nejlepších. Lampionový průvod vesnicí a ohňostroj u lip program
zakončil. Zábava ještě nemalou chvíli pokračovala u osadní místnosti za skvělého hudebního doprovodu skupiny ASI TAK. Akce se zdařila i díky obětavé činnosti všech organizátorů.
Všem příznivcům, účastníkům a sponzorům akce „Babolecké lípy“, ale i všem ostatním, přejeme
hodně štěstí a zdraví do roku 2019.
SPOT a OV Babolky, foto: Vlastimil Pražák

Sbírka Bílá pastelka
Dne 17. října proběhla i v našem městě celorepubliková sbírka BÍLÁ PASTELKA, zaměřená na výukové programy pro nevidomé a těžce zrakově postižené, kterou pořádala již každoročně Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých.
Všem dárcům, kteří do této sbírky finančně přispěli, velmi děkuji a též
děkuji i studentkám Střední zdravotnické školy Blansko, které velmi ochotně pomáhaly pastelky prodávat.
Za pobočku SONS Blansko členka Miriam Šticová

Lípa Jasinov
I v Jasinově si v neděli 28. 10. 2018 připomněli oslavu 100 let vzniku republiky slavnostním zasazením Lípy. Po ukončení programu, na kterém místní přednesli básničky, zazněla Československá státní
hymna, poté byli všichni srdečně pozváni do místního KD, kde bylo připraveno občerstvení s promítáním historických filmů z Jasinova.
Text a foto: Pavel Pravec

Jasinovské divadýlko
V pátek 9. 11. 2018 jsme zavítali s Jasinovským divadýlkem do prostor Kulturního domu v Letovicích s hrou Mrazík a jeho mrazivá tajemství.
Vynikající výkon všech herců byl odměněn bouřlivým potleskem ve stoje zcela zaplněného sálu.
Velmi děkujeme vedení MKS za pozvání a divákům, že si udělali čas a přišli.
Text: Pavel Pravec, foto: archiv MKS

Letovičtí senioři v Polsku
Družební polské město Chelmno uspořádalo ve dnech 19. – 23. října setkání seniorů, kterého se
zúčastnili přátelé z litevského města Šalšininkai, ukrajinského Kaniv a z Letovic. Cílem setkání seniorů
je sdělovat a předávat si poznatky a zkušenosti z období života, které nepatří zrovna k nejšťastnějším.
Mnohým se rozpadne rodina, přijdou nemoci, osamění. S tím vším se musí senioři učit žít. Při povídání se všemi zúčastněnými jsme se shodli, že člověk by měl navazovat nová přátelství, účastnit se
kulturních akcí, navštěvovat různá společenství. To si myslím, že se v Letovicích děje.
Polští přátelé nás srdečně přijali a my jsme se zapojili do jejich programu setkávání s názvem „Zlatý
podzimní list“. První den po příjezdu jsme připravovali v předsálí nově postaveného kinosálu zvaného
„Rondo“ výstavu ručních prací členek našeho městského klubu důchodců. Pletené a háčkované panenky, zvířátka, klíčenky, šité tašky, paličkované krajky, dekorace šité technikou patchwork a krásné
figurky z kukuřičného šustí. Ostatní delegace se prezentovaly podobně.
Setkání bylo zahájeno koncertem dechové hudby před „Rondem“ s následným průvodem účastníků
před městskou radnicí. Dále následoval kulturní program, kde vystoupili pěvecké a taneční soubory
jednotlivých zemí. Veřejnost zaplnila všechna místa v sále a celé odpoledne se ozýval hlasitý potlesk.
Musíme konstatovat, že všude se tančí a hlavně zpívá mnohem víc, než u nás. Ale potěšilo nás, že znají
naše zpěváky Karla Gotta, Helenu Vondráčkovou, Radku Dostálovou a dirigenta Petra Křivinku z Letovic. Další den probíhala soutěž jednotlivých souborů a skupin s vyhlášením umístění.
V pondělí jsme byli pozváni na prohlídku města, kulturních památek, zrekonstruované hudební
školy a také do knihovny a kulturního domu. V kulturním domě mají polští senioři možnost výtvarných činností, jako malování obrazů nebo tvoření výrobků z hlíny. Mají i svoji hudební skupinu, navštěvují Universitu 3. věku přímo ve městě. Měli jsme možnost porovnávat aktivity Poláků, Litevců,
Ukrajinců a nás v různých oblastech zájmů. Pátý den jsme se se všemi rozloučili, popřáli jsme si šťastnou cestu a rozjeli se domů.
Děkujeme vedení našeho města, starostovi p. Vladimíru Stejskalovi a ostatním představitelům
města a kultury za to, že nezapomínají na nás, starší obyvatele a umožňují nám podílet se na městských aktivitách. Velmi děkujeme místostarostovi p. Jiřímu Palbuchtovi, který nás spolehlivě vozil a po
celý pobyt nám dělal příjemnou společnost. Těšíme se na spolupráci s novým vedením města Letovice a věříme, že přátelství s polským Chelmnem bude pokračovat i v příštích letech.
Za účastníky Svatava Prudilová

Akce k utužení zdraví
Pro naše členy se zdravotním postižením a seniory je pro upevnění zdraví velice důležitá relaxace,
rehabilitace a pravidelné cvičení k upevnění fyzického i duševního zdraví. Akce tohoto typu jsou hlavní náplní celoročního programu spolku, stejně tak jsou důležité i další akce, kde si naši členové upevňují své zdraví. Máme na mysli taktéž zájezdy za zdravím, kde si účastníci utužují především zdraví duševní. K tomuto účelu pořádá Nové sdružení ZP v Letovicích celou řadu akcí pro zdraví. Jsou určitě návodem pro členy spolku, jak zlepšit zdraví a fyzickou kondici vlastním přičiněním. Nabízejí rovněž
různé možnosti, jak zábavnou formou kolektivně upevňovat a pečovat o svoje zdraví a učit se návyky
zdravého stylu života v pokročilém věku i se zdravotním postižením. Tradiční akcí pro zdraví se stalo
„Relaxační odpoledne“ v lázních Boskovice. Zde vždy hodinu využíváme rekreační a plavecký bazén,
vířivou vanu, finskou saunu, infrasaunu, solnou kabinku. Velmi rádi navštěvujeme také Aquapark v Kuřimi, kde jsou možnosti podobné jako v Boskovicích, jen prostory jsou o poznání větší, modernější a je
zde k využití také venkovní bazén, což nám přináší možnost otužování. V Nemocnici Blansko od října
opět využíváme balneoterapii rehabilitačního oddělení. Po celkové rekonstrukci je zde všechno krásné a moderní. Zde pod vedením odborných pracovnic intenzivně cvičíme v tělocvičně a v bazénu, relaxace je jen ve vířivce. Novinkou je Kneipův smyslový chodníček, kde se chodí po kamíncích střídavě
v teplé a studené vodě. K akcím pro zdraví řadíme ozdravné pobyty. Letos to bylo v lázních Slatinice
s procedurami. Na Vysočině se každý den cvičí v tělocvičně a bazénu. Nechybí také masáže a klimatoterapie a různé zajímavé přednášky. Během roku je na pořadu pravidelné „Relaxační cvičení s Lenkou“ a nově s Emou, o které je rovněž velký zájem.
Akce pro zdraví se v roce 2018 konají za podpory Jihomoravského kraje, městského úřadu Letovice a Nadace města Letovice.
Za NSZdP Letovice Ing. Jaroslava Konůpková a Bořivoj Rašovský

Ohlédnutí za přednáškou o čs. legionářích
Dlouho očekávaná přednáška Mgr. Františka
Trávníčka na téma legionářů proběhla v Muzeu
města Letovice při MKS Letovice 17. října, kterou
si vyslechlo s opravdu hlubokým zájmem a soustředěním několik desítek posluchačů různých věkových skupin (nikoli jen „staromilci“). Jejich zájem byl opravdu nelíčený a projevil se i na protahujícím se závěru akce, která trvala celé tři hodiny a vzešel z ní i návrh na pořádání obdobných
přednášek v budoucnu (např. odboj za 2. světové
války, zahraniční mise) .
Text a foto: PhDr. Antonín Štrof, CSc.

Recepty (našich) babiček
Příspěvek do tohoto čísla Letovického zpravodaje nám poslala paní Mgr. Eva Nečasová, letovická
rodačka. Nezapře v sobě bývalou ředitelku muzea v Blansku; i ve volném čase bádá a hledá střípky
minulosti. Ke zveřejnění nám poskytla dva recepty na jednoduché jídlo, které se třeba budou hodit
k vyzkoušení v závěru roku. A nyní ony recepty s krátkým úvodem paní Nečasové:
… „Našla jsem v rodinném archivu originální letovické recepty na jídlo, které zaznamenala paní
Marie Nováková, rozená Jeřábková (1888 – 1974). Žila celý život v Letovicích, v ulici Pod Kostelem č. 92
a byla to o 6 let starší sestra legionáře Emanuela Jeřábka.
Když se Emanuel oženil se svojí ženou Etelkou, poslala novomanželům dopis s několika svými
osvědčenými recepty. Je to hrozně legrační čtení. Možná by se hodilo do prosincového (silvestrovského) zpravodaje jako ukázka toho, co se kdysi v Letovicích vařilo.“
Recept č. 1:
Když je pilno, tak dám vařit hovězí maso – no, jak se vaří, to víte. Já dám zeleninu, pepř, nový koření
a pár zrnek kmínu, drobek cibule a stroužek česneku a potom to přecedím a mám polévku. Teď to
maso rozsekám na drobno a dám upražit cibulku. To maso dám do té cibulky a trochu tlučeného pepře a vajíčko a zaleju to polévkou a zapráším troškou mouky. Osolím a pak do toho dám vejce a dobře
rozmíchám. K tomu chleba, to je dobrý a rychlý oběd. To je oběd na rychlo a nebo večeře s tím hovězím masem. My to všichni také rádi, ono je to takový chutný na namočení chleba.
Recept č. 2:
Tak o tom zelí začnem. Zelí se nadrobno pokrájí, vařící vodou se poleje a nechá se chvíli přikrytý a potom se scedí a dá se vařit do jiné vody. Dá se trochu kmínu do něho. Až se uvaří, ta voda se zase scedí
a dá se ten kmín a pěkně upražená cibule na žluto. A na sádle trochu cukru upražit a teď klechtánek.
Teď je zapotřebí dolejt vodou. Jen né hustý ani řídký. To vše dát dohromady a osolit a ooctit a nechat
chvíli povařit, jenom né připálit!“
A redakční rada Letovického zpravodaje Vám přeje: „Dobrou chuť!“
Autorka: Eva Nečasová
Upravila: Jana Trubáková

Poslední měsíc roku na hvězdné obloze
Posledním měsícem roku je pro náš kalendář prosinec. Pro nás má tento měsíc zvláštní kouzlo z mnoha pohledů. Je to měsíc, který uzavírá rok, je nejštědřejší tím, že se lidé obdarují dárky a jsou k sobě více vlídní. Z astronomického hlediska v něm proběhne začátek nového ročního období spojené se zimním slunovratem. Hlavně však
prožijeme nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Připomínáme si o Vánocích jedinečnou událost, což je narození
spasitele světa Ježíše Krista, která má velký vliv na celou lidskou společnost. Vánoce přijímáme mimo jiné tak, že
nás obklopí velké množství vánočních stromků s dárky a betlémy, kde září známé betlémské hvězdy. A tato situace
nás vede ke kontaktům s astronomií, protože se mluví o betlémské hvězdě a její spojitosti s Vánocemi. Evangelium
sv. Matouše prozrazuje, že se na obloze objevila „jasná hvězda“ v době Kristova narození. Tato hvězda ukazovala
směr k Betlému, místu Ježíšova narození. Mimořádný úkaz na obloze upoutal mudrce z východu, zřejmě astrology,
a tak se za hvězdou vydali. Hvězda je dovedla do Betléma, kde skutečně dítě Ježíše našli, poklonili se mu a přinesli
dary. Touto událostí, a také mimořádným úkazem na obloze, se zabývalo mnoho vědců. Povahu betlémské hvězdy
pravděpodobně vysvětlil v 17. století slavný astronom Jan Kepler, který žil v Praze na dvoře císaře Rudolfa II. Svými
výpočty určil, že v době Kristova narození se na obloze ukázala výrazná konjunkce dvou velkých planet Jupiteru
a Saturnu v roce 7 před n. l. V našich betlémech vidíme kometu, ne však hvězdu. Tato změna se přičítá slavnému
italskému malíři Giottu di Bondonemu, který v roce 1301 v Itálii pozoroval jasně zářící Halleyovu kometu. Ta ho tak
zaujala, že ji umístil do své fresky „Klanění tří králů“ v kapli Scrovegni v Padově. Tento výjev se z Itálie rozšířil po celé
Evropě a dostal se až do Čech. Takové je vysvětlení skutečnosti, že betlémská hvězda nebyla kometou.
Při pozorování oblohy nás zaujmou zimní souhvězdí, dále Slunce, Měsíc a planety. Zimní souhvězdí pokrývají
téměř celou plochu oblohy. Z nich si vybereme pěkné zimní souhvězdí Persea. Toto souhvězdí najdeme vysoko nad
jižním bodem mezi souhvězdími Andromedy a Vozkou. Tvarem připomíná obrácené písmeno Y a nalézá se v Mléčné dráze. V souhvězdí Persea najdeme mnoho zajímavých kosmických objektů. Hvězda Algenib je nejjasnější hvězdou souhvězdí s jasností 1,8 mag a vzdáleností 592 ly. Největší zájem astronomů je zaměřen na hvězdu Algol, která
má slabého průvodce. Ten ji v pravidelných intervalech zakrývá a tím určuje její jas. Změny probíhají asi po 2,8 dne.
Hvězdy tohoto typu astronomové nazývají jako zákrytové proměnné. V tomto souhvězdí také najdeme dvojitou
otevřenou hvězdokupu Chí a h Persei a další otevřenou hvězdokupu M 34, která obsahuje asi 100 hvězd. V horní
části souhvězdí se nalézá radiant meteorického roje Perseid. Je to nejznámější a velmi pravidelný roj, jehož maximum se vyskytuje kolem 10. srpna.
Starověká báje prozrazuje souvislost s bájí o Andromedě. V báji se vypráví o známém hrdinovi Perseovi, který
porazil v boji hroznou mořskou obludu, vysvobodil princeznu Andromedu přikovanou ke skále a za to si ji vzal za
manželku.
Mimořádnou pozornost zasluhuje prosincové Slunce. V našich zeměpisných šířkách bude Slunce nejslaběji v roce
ozařovat povrch Země. Minimální výška nad obzorem nastane při zimním slunovratu, který nastane dne 21. 12.
2018 ve 23:23 h. Tehdy Slunce vstupuje do znamení Kozoroha a znamená to začátek astronomické zimy. Od tohoto
okamžiku se Slunce začne vracet ke světovému rovníku. Bude tedy „šplhat vzhůru“ na nebeské sféře podobně, jako
šplhá kozoroh vzhůru po skalách. Nejkratší den proběhne 21. 12., kdy den bude trvat 8 h 4 min. Do konce roku se
den prodlouží jen o 5 min. Sluneční azimut zaznamená nejmenší hodnotu 53º.
Přiblížíme si, jak se bude chovat Měsíc v letošním prosinci. Fáze Měsíce nastanou takto: nov 7. 12. v 8:00 h, 15. 12.
ve 13:00 h první čtvrt, 22. 12. v 19:00 h úplněk a 29. 12. v 11:00 h poslední čtvrt. Dne 12. 12. ve 13:00 h nastane
měsíční odzemí (405 211 km) a 24. 12. v 11:00 h měsíční přízemí (361 047 km).
Popišme viditelnost planet. Merkur ráno nad jihovýchodem v druhé
polovině prosince. Venuše ráno vysoko nad jihovýchodem. Mars (ve Vodnáři) v první polovině noci. Jupiter (ve Štíru) koncem prosince nad jihovýchodem. Saturn je nepozorovatelný. Uran (v Rybách) po většinu noci,
Neptun (ve Vodnáři) večer nad jihozápadem.
V prosinci nastane málo konjunkcí planet s Měsícem, a to 3. 12. s Venuší a 15. 12. s Marsem. Dne 3. 12. ve 4:00 h bude Měsíc v seskupení s Venuší a hvězdou Spika nad jihovýchodem a 7. 12. v 15:00 h proběhne konjunkce Marsu s Neptunem v souhvězdí Vodnáře. Maximum meteorického
roje Geminid nastane dne 14. 12. ve 13:00 h.
Nechť betlémská hvězda osvítí požehnanou vánoční dobu a celou
hvězdnou oblohu.
Dr. Jaroslav Chloupek
Perseus

NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
pořádá pro své členy
za podpory Nadace města Letovice
ve středu 12. prosince 2018 ve 14.00 hodin
v MKS – Kulturním domě Letovice

TRADIČNÍ
PŘEDVÁNOČNÍ VESELÍ
Program odpoledne:
- Český filharmonický sbor Brno
- ZUŠ Letovice
- soubor VJECHÉTEK
- ochutnáme vánoční cukroví našich žen
K tanci a poslechu hraje soubor KLIPT.
Rádi ochutnáme Vaše vánoční cukroví.
Přijďte se pobavit se svými přáteli
a navodit si sváteční náladu.
Srdečně zve výbor NSZdP Letovice

Mikulášská nadílka
Sbor dobrovolných hasičů Letovice

přivítá ve středu 5. 12. 2018
v areálu hasičské zbrojnice
sv. Mikuláše se svým doprovodem.
Před jeho příchodem v krátkém programu
vystoupí dechový orchestr ZUŠ Letovice,
taneční skupina VO CO GOU a ohňovou show
předvede skupina Gonfanon ze Svitávky.
Začátek programu je plánován
v 16.15 hodin.
Příchod Mikuláše s anděly bude
asi v 17.00 hodin.
Poté proběhne čertovské rojení
a rozdávání dárků.
Vstupné je dobrovolné
a jeho výtěžek bude věnován jako vždy
na dobročinné účely.
Pro všechny bude připraveno
bohaté občerstvení pro zahřátí.
Nebojte se tedy a přijďte se svými dětmi.
Srdečně zvou hasiči Letovice

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
prosinec 2018
•
5. 12. 2018 – středa – odjezd v 9.37 hodin
vlakové nádraží Letovice
Zájezd do vánoční Poličky
Návštěva Centra Bohuslava Martinů,
kde se koná výstava betlémů.
Pro letošní rok připravili pořadatelé
exponáty ze sbírek Třebechovického
muzea betlémů.
Návrat dle dohody.
Informace v MKD při akcích.
•
12. 12. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Beseda s účastníky zájezdu do družebního
polského města Chelmno, kde se konalo
mezinárodní setkání seniorů z několika zemí.
•
19. 12. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Vánoce v klubu
Oslavíme 100 let od vzniku naší republiky.
Uvítáme oblečení nebo doplňky
ve stylu první republiky.
Srdečně zveme.
•
Připravujeme:
2. 1. 2019 tradiční vycházku
do Galerie Domino
Odchod od „Alberta“ ve 13.00 hodin.
•

Do nového roku přejeme všem našim
členům a přátelům hodně zdraví a sil
při překonávání nástrah, které přináší
seniorský věk a budeme se těšit,
že se opět v hojném počtu zúčastníte
našich klubových akcí.
Děláme to pro Vás. Rádi přivítáme
i další občany našeho krásného města
v klubu na Tyršově ulici.
Samospráva MKD Letovice

ADVENTNÍ KONCERT
Kostel sv. Jiří v Kochově
Sobota 22. prosince 2018 v 16.00 hodin

Srdečně Vás zveme na

ADVENTNÍ
KONCERT
Sobota 15. prosince v 16 hodin
Městské kulturní středisko v Letovicích
.

Účinkují:

Účinkují:
Lydie Jurková – soprán
Růžena Vystavělová – alt
Milada Dvořáková – příčná flétna
Dagmar Lžíčařová – varhany, klavír
Sbor:
Zuzana Konečná
Zdeňka Skalníková
Růžena Vystavělová ml.
Růžena Vystavělová st.
Vstupné dobrovolné

MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. – klavír
Alice Rajnohová ml. – klavír
Mgr. Barbora Dürr – soprán
Mgr. Alžběta Janků – soprán
Petr Kadidlo – tenor
MUDr. Hana Kratochvílová – klavír
vstup volný

MEMORIÁL BOHUMÍRA ŘEHOŘE
Pondělí 31. 12. 2018
od 15.00 hodin
před Obecním úřadem ve Stvolové
Prezence plavců od 14.45 hodin

XI. ročník
sousedského setkání spojeného s koupáním,
svařákem, přáním do nového roku, chlebíčky, …

Prodej vánočních stromků

Koupím

Borovice černá

stavební pozemek nebo starší
rodinný dům v Letovicích.
tel.: 777 658 077

Cena: 200 až 300,– Kč
Petr Andrle, Brněnská 5, 679 61 Letovice
tel.: 777 655 520

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
1. 12.
2. 12.
8. 12.
9. 12.
15. 12.
16. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
29. 12.
30. 12.
1. 1. 2019

MUDr. Kutlíková
MUDr. Tomášková
MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Hanáková
MUDr. Nečasová
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pernicová
MUDr. Pokorná M.
MDDr. Potůček
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Řehořková

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Blansko, Pražská 1b
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Blansko, Pražská 1b
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov 117
Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, K. H. Máchy 17

516 453 997
734 177 800
516 471 210
516 454 046
516 418 788
607 812 963
516 491 263
516 465 452
725 415 615
774 177 804
516 412 422
516 419 538
516 488 454
777 208 159

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

Služby lékařů
Nepřítomnost
7. 12.
14. 12.
21. 12.
28. 12.

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

Služby lékařů také na
www.mudrsafranek.cz

MUDr. Kratochvílová
17. – 21. 12.
MUDr. Šafránek
27. – 28. 12.
MUDr. Striová
21. 12. – 2. 1.

Zastupuje
MUDr. Šafránek
MUDr. Striová (mimo 21. 12.)
MUDr. Kratochvílová
MUDr. Kratochvílová
(27. 12., 28. 12., 2. 1.)
MUDr. Šafránek (21. 12., 2. 1.)

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
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869
KOTLÍKOVÉ DOTACE
ZPRACUJI A PODÁM ŽÁDOST

TEL.: 607 654 821
www.s-projekt.webnode.cz

MÁTE KOTEL NA TUHÁ PALIVA
A CHCETE NOVÝ KOTEL S DOTACÍ?
DOTACE: tepelné čerpadlo, automat na pelety
max. 80 % – 120 000 Kč, kotel na dřevo
(ruční přikládání) max. 80 % – 100 000 Kč,
plynový kondenzační kotel max. 75 % – 95 000 Kč,
automat na uhlí max. 75 % – 75 000 Kč.

Do nově otevřeného,
moderně vybaveného
STOMATOLOGICKÉHO CENTRA
V LETOVICÍCH

přijmeme
DENTÁLNÍ HYGIENISTKU
na 3 odpoledne v týdnu.
Pro více informací pište na:
info-stomatologieletovice@seznam.cz,
případně telefon: 792 325 591

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

Koupím byt v Letovicích,
spěchá, nabídněte prosím.
Tel.: 731 362 416

Hledám
ke koupi rodinný dům
v Letovicích nebo okolí do 20 km.
Opravy mi nevadí, nabídněte prosím.

Tel.: 604 126 290

UPOZORNĚNÍ
V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné
nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) sdělujeme a upozorňujeme, že respondent/přispívatel
odesláním příspěvku ke zveřejnění v Letovickém zpravodaji potvrzuje, že pokud jeho příspěvek obsahuje osobní údaje, jejich zpracování a zveřejnění je z jeho strany podloženo řádným zákonným titulem (např. Souhlasem
se zveřejněním fotografie). Za zákonnost zveřejnění plně odpovídá respondent/přispívatel.
Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice,
příspěvková organizace. IČO: 43420982, adresa redakce: MKS Letovice, Nová 71/1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437,
e-mail: info@mks-letovice.cz. Šéfredaktor Mgr. Jana Trubáková. Redakční rada ve složení: Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková,
Mgr. Renata Kostlánová, Daniela Ottová, Ing. Jaroslava Konůpková, Kateřina Pražáková, Karel Synek, Petr Švancara, Ing. Marek Chládek.
Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice 28. 11. 2018 č. 12/2018. Cena 10,– Kč. Uveřejněné názory nemusí
být shodné s názory redakce a vydavatele. Za obsah odpovídá vydavatel, za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci vydavatel
neodpovídá. Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje č. 1/2019 bude 5. 12. 2018. Fotografie: archiv redakce.
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