prosinec 2019

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci říjnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Lepka Emanuel
Kopecký Milan
Trnečka Karel
Dočekalová Marie
Dvořáček Stanislav
Křížová Anna
Hejl Vladimír
Tenorová Marta
Kacetlová Emilie
Friedl Jindřich
Nečasová Božena
Jachanová Marie

Tichá Věra
Krytinářová Marie
Tomanová Marie
Hel Karel
Všianský Stanislav
Bočková Blanka
Štěpánová Marie
Chlup Miloslav
Vybíhalová Jarmila
Váradi Tibor
Felcmanová Marie
Richtrová Ingrid

Holíková Milada
Širůček Jiří
Němcová Růžena
Kořístek Karel
Šír Karel
Peňázová Libuše
Karásková Marie
Podsedníková Růžena
Kocinová Maria
Přikrylová Milada
Parolková Hedvika
Vinkler Stanislav

Langerová Drahoslava
Pazuchová Jiřina
Hoder Karel
Váša Vladimír
Sedláková Ludmila
Všianská Františka
Kalas Bohuslav
Zmeková Blanka
Prudká Věra

V měsíci říjnu oslavily krásné narozeniny – 90 let – tyto naše jubilantky: paní Marie Karásková – ul.
Jevíčská, paní Hedvika Parolková – ul. Rekreační, paní Drahoslava Langerová – ul. Pražská a paní
Maria Kocinová – ul. Podlesí.
Všem jubilantkám ještě jednou srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Konupka Oldřich, U Koupaliště, ve věku 72 let
Hájek Vítězslav, Masarykovo náměstí, ve věku 80 let
Kobelková Ludmila, Mánesova, ve věku 90 let
Jochmanová Lidmila, Nerudova, ve věku 98 let
Culíková Marie, 9. května, ve věku 84 let
Štěrba Jan, Brněnská, ve věku 82 let
Šméral Lubomír, Kochov, ve věku 88 let
Míchal Jindřich, Pražská, ve věku 74 let
Novotný Antonín, Komenského, ve věku 85 let
Bohatec Jiří, Podolí, ve věku 68 let

Čest jejich památce!

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým, zejména členům SDH Letovice a SDH Lazinov, za účast a projevenou úctu při posledním rozloučení s panem Jindřichem Míchalem, které se konalo 25. 10. 2019.
Zarmoucená rodina

Městský úřad Letovice oznamuje občanům provozní dobu v době vánočních svátků:
23. prosince 2019: 8.00 – 17.00 hodin
27. prosince 2019: zavřeno
30. prosince 2019: 8.00 – 17.00 hodin
31. prosince 2019: zavřeno
1. ledna 2020: zavřeno
Další dny bez změny provozní doby.

Vážení spoluobčané,
rok 2019 bych nazval rokem příprav. Po nástupu do funkce starosty jsem zjistil,
že Letovicím chybí jakékoliv použitelné projekty, plány, studie, vize do budoucna. Z toho důvodu jsme část rozpočtu vyčlenili na zpracování projektů a dokumentace, která je nezbytná pro žádosti o dotace a následně vyběrová řízení.
Jedna z větších realizovaných staveb je oprava ulice 9. května, která je dokončována. Na tuto akci máme zažádáno o dotaci. Vypracovali jsme seznam komunikací ve městě i v místních částech, které bude třeba renovovat a současně
jsme hledali vhodné technologie, které bude třeba použít vzhledem k různé vytíženosti jednotlivých
komunikací. Vzhledem k výsledným cenám se domnívám, že v příštím roce by mělo být možno opravit značnou část těchto komunikací. Dokončujeme projekt na opravu náměstí, tedy části na straně
radnice, a je dohodnuto se společností VAS, že předem vymění vodovodní přivaděč vedoucí přes náměstí, ulici Čapkovu a Nové město. Před dokončením je také projekt na kompletní revitalizaci Nového
města (viz. obr.), tedy prostoru před hasičskou zbrojnicí, kde by mělo vzniknout téměř 70 parkovacích
míst, která nahradí místa před radnicí, kde bude parkování omezeno.
Za největší úspěch letošního roku považuji vykoupení areálu bývalého Bytexu, čímž město získalo
velkou plochu ve svém centru, kde výhledově můžeme budovat občanskou vybavenost. V plánech
máme nejen nový kulturní dům, rozšíření obchodní zóny a parkovou zeleň, ale také musíme reagovat
na neskutečně velký zájem developerů o další bytovou výstavbu, která by měla nezanedbatelně navýšit počet obyvatel Letovic. Z tohoto pohledu je jasné, že musíme počítat také s navyšováním počtu
míst ve školkách a základní škole, které je navíc dáno také demografickým vývojem v regionu.
Dále v letošním roce dochází ke změnám ve fungování Technických služeb Letovice, které budou
samostatně plnit své úkoly jako příspěvková organizace. Svoz odpadů budou v příštím roce zajišťovat
Technické služby Malá Haná, jichž je město spolumajitelem v rámci Dobrovolného svazku obcí.
Co se týká dotací, tak musím říci, že jsme byli úspěšní. Naprosto mimořádně se povedly dvě individuální dotace z JmK. 200 000 Kč na kapličku v Meziříčku, 120 000 Kč na pořízení termokamery pro hasiče. Získali jsme přes 200 000 Kč na vrt na Andělce, téměř 80 000 Kč na třešňovou alej k rybníku, která
je již vysazena a u které bude dobudována i cesta. Je to přirozená cesta z ulice U Hájku k rybníku, která
bude za poměrně malý peníz neskutečně zpříjemněna (viz. obrázek). Bohužel ihned po vysazení se
našel někdo, kdo pět stromků vytrhl. Jsou zpět zasazeny. Byli jsme dále úspěšní žadatelé o dopravní
hasičské auto pro SDH Jasinov. U této dotace je předpoklad, že 450 000 Kč dorazí, ale až příští rok. Na
opravu křížku u nemocnice jsme obdrželi 50 000 Kč, na údržbu cyklostezek 70 000 Kč a pak jsme ještě
obdrželi celou řadu dotací pro naše příspěvkové organizace.
Je dokončena oprava vodovodu a kanalizace ulice Boční a příští rok bude kompletně vyřešena i s ulicí Střední. Opraveny jsou propady vozovek na Nerudově ulici, na Bártově ulici a do konce roku bude
hotov i propad na ulici u koupaliště.
V prosinci nás všechny, doufám, čeká i zklidnění a vánoční atmosféra. Přijďte navštívit kulturní
a sportovní akce a zrelaxujte. Ohňostroj bude opět ve 20.00 hodin na Silvestra, kam vás zveme na
tradiční punč.
Na závěr mi dovolte poděkovat za spolupráci v roce 2019 všem radním a zastupitelům, zaměstnancům úřadu, příspěvkových organizací, členům osadních výborů, hasičům, ale i spolkům a sdružením
a všem, kteří se spolupodílejí na chodu města.
Přeji vám všem občanům Letovic co nejpříjemnější prožití konce roku 2019!
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Plánek parkoviště na Novém městě

Třešňová alej k rybníku

Vážení občané našeho města,
přejeme Vám klidné a krásné prožití nadcházejících vánočních svátků.
Do nového roku 2020 Vám pak přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody jak v osobním, tak profesním životě.
Mgr. Petr Novotný, starosta města
Mgr. Radek Procházka, místostarosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 17. 10. 2019 projednala body dle následujícího programu:
1. Výběrové řízení na ředitele / ku Technických služeb Letovice, příspěvkové organizace
2. Dotační program města na rok 2020
3. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
Rada města Letovice na své schůzi dne 30. 10. 2019 projednala body dle následujícího programu:
1. Vyhodnocení letní sezóny na městském koupališti
2. Plán zimní údržby místních komunikací
3. Kontrola úkolů
4. Vystoupení vedoucích odborů
5. Hospodaření města Letovice I. – IX./ 2019
6. Dispozice s majetkem města
7. Návrh rozpočtu města na rok 2020
8. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
9. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
10. Různé
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

Starosta města svolává
na středu 4. prosince 2019 v 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích

9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice
Program:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 12. září do 4. prosince 2019
4. Dispozice s majetkem města
5. Rozpočet města Letovice na rok 2020
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Odbor výstavby a životního prostředí informuje
Jak jste si mohli všimnout, probíhá na ulici 9. května rekonstrukce komunikace a přilehlého prostranství a s těmito pracemi vyvstala otázka, co
se stromy rostoucími v těsné blízkosti. I přes snahu o zachování každého
bezpečného stromu v městském prostředí bylo odpovědnými orgány rozhodnuto o odstranění celkem 28 stromů podléhajících povolení orgánu
ochrany přírody.
Jedná se o 14 javorů (12 tzv. globosum), 3 borovice, 10 smrků (1 omorika) a 1 douglasku. Javory nebyly v dobrém zdravotním stavu – kmeny
rozsáhle napadeny houbovými chorobami, větve poškozeny pojezdem
automobilů, a tak neměly dlouhé vyhlídky na setrvání. Jehličnany byly po
dlouhá léta deformovány nešetrným ořezem od elektrárenských společností a část z nich je napadena lýkožravým hmyzem. Po odstranění v podzimních či zimních měsících dojde ke vhodné obnově zeleně v této části
města s ohledem na budoucí bezproblémový provoz na komunikaci a výskyt sítí. O budoucí podobě výsadby vás budeme informovat.
Ořezy: Upozorňujeme všechny vlastníky pozemků, že nastává období nejvhodnější pro ořez větví nejen
přesahujících hranice parcel. Pamatujte prosím, že podle zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
je péče o dřeviny, tzn. jejich ošetřování a udržování právě vaší povinností.
Ovšem pozor při kácení stromů, pro které platí složitější podmínky,
více v říjnovém zpravodaji nebo v kanceláři OVŽP.
Lesy: stále je možnost odběru palivového dříví z městských lesů, a to
již připraveného na odvozním místě (v různých délkách, cca 6 – 12 m) nebo za výhodnějších cenových podmínek formou tzv. samovýroby (kácení,
manipulace a odvoz svépomocí).
Bc. Václav Štěpánek, referent životního prostředí

Informace pro držitele psů – povinné označování psů
Od 1. 1. 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost
označovat psy na území ČR mikročipem. Od tohoto data bude povinné očkování psa proti vzteklině
platné pouze v případě, že je pes označen mikročipem.
Od 1. 1. 2020 by měl být na území ČR označen každý pes. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tj. nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být
označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (očkovací průkaz, pas psa). Cena mikročipu včetně jeho aplikace
činí cca 500 – 650 Kč.
V souvislosti s povinným čipováním psů Městský úřad Letovice vyzývá všechny držitele psů, kteří nemají svého psa ohlášeného k místnímu poplatku ze psů, aby tak neprodleně učinili. Formulář k ohlášení
je k dispozici na www.letovice.net/ Úřad/ Místní poplatky/ Formuláře (finanční odbor) nebo v kanceláři
č. 3.07 Městského úřadu Letovice (finanční odbor, 2. patro). Místní poplatek ze psů se platí ze psů starších tří měsíců. Sazba poplatku se odvíjí od zóny a druhu nemovitosti, v níž má držitel psa trvalý pobyt
a činí u prvního psa od 50 Kč do 600 Kč za kalendářní rok. Sazba poplatku za druhého a dalšího psa je
zvýšena o 50 %.
Dále upozorňujeme na povinnost každého držitele psa odklízet po svém psu exkrementy a jiné nečistoty, které pes způsobil. S případným požadavkem na umístění dalších stojanů se sáčky na psí exkrementy se obraťte na technický odbor městského úřadu (přízemí).
Finanční odbor

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 prosinci jsme pro Vás připravili:
Rozsvícení vánočního stromu
Neděle 1. prosince 2019 od 16.30 hodin
Masarykovo náměstí
•
Beseda – Mgr. Eva Nečasová

Kouzlo starých letovických pověstí
Středa 4. prosince 2019 v 17.00 hodin
Muzeum města Letovice
•
Koncert KPH

Adventní koncert
Čtvrtek 12. prosince 2019 v 18.00 hodin
Muzeum města Letovice
Alexandra Bláhová – hoboj
Dominika Kvardová – harfa
Vladimír Pečinka – fagot
Karel Stria – klavír
Součástí koncertu bude výstava historických
betlémů ze sbírky Naděždy Parmové
Vstupné: 100,– Kč
Na koncert platí předplatné KPH
Děti a mládež do 18 let zdarma
•
Vánoční koncert

Jakub Smolík s kapelou
Neděle 15. prosince 2019 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 350,– Kč
na místě 400,– Kč

Připravujeme:
Divadlo – Můžem i s mužem
Pondělí 6. ledna 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– Kč
Prosíme ty, kdo mají zarezervované lístky,
aby si je během prosince vyzvedli. Děkujeme.
•
Krajské kolo kytarové soutěže

Zlatá struna
Čtvrtek 9. ledna 2020 od 9.00 hodin
•

Tříkrálový koncert pěveckých sborů
Neděle 12. ledna 2020 od 15.00 hodin
Kostel sv. Prokopa
•

Taneční kurzy pro pokročilé
Úterý 14. ledna 2020 v 19.00 hodin – zahájení
(21. 1., 28. 1., 4. 2., 29. 2. – závěrečná lekce)
Alena a Jiří Míšenští
Cena kurzovného za pár je 1 500,– Kč
•
Beseda – Madagaskar
Miloš Brunner a Odile Velomana
Úterý 21. ledna 2020 v 17.30 hodin
Muzeum města Letovice
Vstupné: 50,– Kč
•
Divadlo – Láska a párečky
Středa 29. ledna 2020 v 19.00 hodin

KNIHOVNA
UZAVŘENÍ KNIHOVNY O VÁNOCÍCH!
KNIHOVNA BUDE UZAVŘENA
OD 23. 12. 2019 DO 2. 1. 2020.
Oddělení pro dospělé bude otevřeno
opět v pátek 3. 1. 2020.

•
Dětské oddělení knihovny
bude po dobu vánočních prázdnin
od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 uzavřeno!!!
Těšíme se na viděnou v novém roce
od pondělí 6. 1. 2020.

Oddělení pro dospělé

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

•
Výstavka knih – „Čteme zlatě a stříbrně“
knihy se zlatou a stříbrnou obálkou

•
Vyrábíme vánoční ozdoby a postavičky
(Mikuláš, anděl, sob…)

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

•
Výstavka prací ze soutěže Jižní Morava čte

Otevírací doba dospělého oddělení

Vyhlášení vítězů soutěže „Duhové čtení“

Pondělí: 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
Úterý: 12.30 – 16.30
Středa: 12.30 – 18.00
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 9.00 – 12.00, 12.30 – 18.00

kategorie „Nejlepší čtenář naší knihovny“
pátek 13. 12. 2019 v 16.00 hodin

dětské oddělení knihovny

Jižní Morava čte

•
PŘEDVÁNOČNÍ INSPIRACE
výstavka knih s vánoční tématikou
na dospělém oddělení knihovny.

•
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
vytvořených v kurzu fotografování
pořádaného při MKS Letovice
pod vedením pana Petra Švancary.
Výstava bude k vidění po celý prosinec
a leden v prostorách chodby knihovny.

Pracovnice Městské knihovny
přejí všem čtenářům
a návštěvníkům knihovny
příjemné prožití vánočních svátků
a vše dobré v novém roce 2020.

Již čtvrtým rokem byla vyhlášena literární, výtvarná a audiovizuální soutěž Jižní Morava čte, v letošním roce na téma „Tajemství knihovny“. Městská
knihovna Letovice se opět zapojila. Celkem se sešlo
čtrnáct prací dětí ve věku od 4 do 15 let ze ZŠ a MŠ
Letovice, ZŠ Sulíkov a ZŠ Vísky, se kterými naše
knihovna aktivně spolupracuje. MŠ Čapkova s dětmi vytvořila krásnou výtvarnou práci, která ještě
se třemi dalšími literárními a literárně výtvarnými
pracemi poputuje do krajského kola, kde budou
soutěžit o celkové vítězství. Držíme dětem palce
a děkujeme za účast v soutěži!
Za Městskou knihovnu Letovice Lenka Páralová

Turistické informační centrum
MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice

Galerie DOMINO

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.

Vás srdečně zve na
VÁNOČNÍ VÝSTAVU BETLÉMŮ
A PRODEJNÍ VÝSTAVU OBRAZŮ
Ing. arch. JIŘÍHO HLOUŠKA
Vernisáž se koná

v pátek 6. prosince 2019 v 17.30 hodin
Úvodní slovo autor
V kulturním programu zazpívá
dětský pěvecký sbor ZUŠ Letovice
pod vedením Mgr. Marie Nečasové
a Dagmar Lžíčařové, DiS.
Výstava bude otevřena do 19. ledna 2020
v době Po – Pá 9.00 – 15. 00 hodin,
So 9.00 – 11.00 hodin, Ne 14.00 – 17.00 hodin
Zavřeno od 16. 12. 2019 do soboty 4. 1. 2020
Galerie DOMINO, Havírna 55, Letovice
(vedle čerpací stanice Shell)
www.galeriedomino.cz

Uzávěrka příspěvků
do Letovického
zpravodaje č. 1/ 2020
je ve středu 4. 12. 2019!

Děkujeme Vám za respektování
zkrácené lhůty
i za Vaše pochopení.

PŘEHLED PROSINCOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

1.

16.30 hodin / Rozsvícení vánočního stromu
Masarykovo náměstí Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437, www.mks-letovice.cz

2.

15.30 hodin / Vánoční besídka tř. uč. Jany Kouřilové
koncertní sál ZUŠ, www.zusletovice.cz, tel.: 516 474 203, 777 674 203

3.

15.00 hodin / Vánoční besídka tř. uč. Milady Zemánkové
koncertní sál ZUŠ, www.zusletovice.cz, tel.: 516 474 203, 777 674 203

4.

15.00 hodin / Vánoční besídka tř. uč. Dany Tintěrové
koncertní sál ZUŠ, www.zusletovice.cz, tel.: 516 474 203, 777 674 203

5.

15.30 hodin / Vánoční besídka tř. uč. Ludmily Andrýskové
koncertní sál ZUŠ, www.zusletovice.cz, tel.: 516 474 203, 777 674 203
16.30 hodin / Mikulášská nadílka
areál hasičské zbrojnice v Letovicích, SDH Letovice, tel.: 516 474 102

6.

17.30 hodin / Vánoční výstava betlémů a prodejní výstava obrazů Ing. arch. Jiřího Hlouška
vernisáž, Galerie DOMINO Letovice, www.galeriedomino.cz, tel.: 516 470 777

7.

19.00 hodin / Čertovský rockový koncert skupin AC blesk DC a Eminence
Zámecká restaurace Letovice, www.zameckarestauraceletovice.webnode.cz, tel.: 734 865 960

9.

16.00 hodin / Vánoční besídka tř. uč. Milana Kalhouse
koncertní sál ZUŠ, www.zusletovice.cz, tel.: 516 474 203, 777 674 203

10.

16.00 hodin / Vánoční besídka tř. uč. Dagmar Lžíčařové
koncertní sál ZUŠ, www.zusletovice.cz, tel.: 516 474 203, 777 674 203

11.

16.00 hodin / Vánoční besídka tř. uč. Veroniky Hromkové a uč. Zuzany Pernicové
koncertní sál ZUŠ, www.zusletovice.cz, tel.: 516 474 203, 777 674 203

12.

15.30 hodin / Vánoční besídka tř. uč. Libora Suchého
koncertní sál ZUŠ, www.zusletovice.cz, tel.: 516 474 203, 777 674 203
18.00 hodin / Adventní koncert a výstava betlémů, koncert KPH proběhne
v Muzeu města Letovice, 1. patro, Tyršova 2, tel.: 774 497 437, www.mks-letovice.cz

15.

19.00 hodin / Jakub Smolík – Vánoční koncert
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437, www.mks-letovice.cz

16.

15.00 hodin / Vánoční besídka tř. uč. Marie Portlové
koncertní sál ZUŠ, www.zusletovice.cz, tel.: 516 474 203, 777 674 203
16.30 hodin / Vánoční besídka tř. uč. Petra Jaška
koncertní sál ZUŠ, www.zusletovice.cz, tel.: 516 474 203, 777 674 203

17.

15.30 hodin / Vánoční besídka tř. uč. Anny Pařilové
koncertní sál ZUŠ, www.zusletovice.cz, tel.: 516 474 203, 777 674 203

18.

18.00 hodin / Vánoční koncert VDO
kulturní dům, ZUŠ Letovice, www.zusletovice.cz, tel.: 516 474 203, 777 674 203

19.

15.30 hodin / Vánoční besídka tř. uč. Vladimíra Pečinky
koncertní sál ZUŠ, www.zusletovice.cz, tel.: 516 474 203, 777 674 203

PŘEHLED PROSINCOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ
20. 12. 15 – 18 hodin / 21. 12. 9 – 15 hodin / Výstava železničního modelového

20. – 21. kolejiště kroužku železničních modelářů SVČ Letovice, www.svcletovice.cz
12.00 – 13.00 hodin / Polévka pro chudé i bohaté
24. Masarykovo náměstí Letovice, spolek PaLeTa, www.facebook.com/pg/PaletaLetovice
19.00 hodin / Štěpánská zábava
26. Zámecká restaurace Letovice, www.zameckarestauraceletovice.webnode.cz
31.

19.00 hodin / Silvestr 2020 v Zámecké restauraci v Letovicích s živou hudbou v podání
kapely Chakali, cena: 1 000,– Kč /osoba, rezervace na tel.: 776 300 326, 734 865 960,
Zámecká restaurace Letovice, www.zameckarestauraceletovice.webnode.cz

Upozornění na změnu termínu divadelního představení
Městské kulturní středisko Letovice oznamuje, že je divadelní představení
MŮŽEM I S MUŽEM přesunuto na nový termín – 6. 1. 2020.
Zakoupené vstupenky i rezervace zůstávají v platnosti. Pokud by vám náhradní termín
nevyhovoval, můžete zakoupené vstupenky vrátit v Kulturním domě v Letovicích
a rezervované vstupenky zrušit na tel.: 516 474 422, 739 396 535. Vstupenky zakoupené
přes internet vyřizuje paní Bc. Jana Zemánková: 775 568 303, zemankova@mks-letovice.cz
Pořádající agentuře bylo ze strany MKS Letovice sděleno,
že na další náhradní termín nebude přistoupeno.

Prosíme o vyzvednutí rezervovaných vstupenek.
Děkujeme Vám za pochopení.

Škola pomáhá
Tak se nazývá projekt Základní školy Letovice. Komu pomáháme? Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc v rámci projektu Adopce na dálku pomáháme chlapci jménem
Steve Jean Gardy Seneque, který žije na Haiti v oblasti Gonaives.
Haiti je malý stát v západní části ostrova Hispaniola v Karibském moři, hlavním městem je Port-au-Prince. Úředním
jazykem jsou haitská kreolština a francouzština. Haiti je nejchudší zemí západní polokoule.
Svět této země mohli začátkem října poznat žáci 4. a 6. ročníku. Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc jsme pro
ně uspořádali den plný besed, workshopů a her, kdy jsme jim
chtěli přiblížit život na Haiti, vysvětlit jim základní pojmy, přinést informace o rozvojové spolupráci
a zapojit tak žáky do projektu Adopce na dálku.
Do projektu Adopce na dálku vstoupila naše škola už v roce 2011. Jeho podstatou je pravidelná finanční podpora dětí z chudých rodin v rozvojových zemích, které z finančních důvodů nemohou navštěvovat školu. Projekt Adopce na dálku těmto dětem umožňuje získat vzdělání. Mezi ně patří i náš
kamarád Steve Jean Gardy Seneque. Je mu 12 let a chodí do šesté třídy. Žije pouze s matkou. Pravidelně koncem kalendářního roku mu posíláme finanční příspěvek ve výši 6 500 Kč, za který je mu hrazeno školné, školní pomůcky, povinná školní uniforma, základní zdravotní péče a jedno jídlo denně. Tuto částku vydělávají sami žáci základní školy, a to sběrem starého papíru, který se koná pravidelně na
konci září. Letos se podařilo nasbírat 8 700 kg papíru.
Děkujeme všem, dětem i dospělým, kteří sběrem přispěli a pomohli.
Text a foto: Renata Kostlánová
LETOVICE

Hospodářská komora opět udělila naší škole uznání
za vysokou úroveň praktické přípravy
Dne 19. října 2019 byli v budově Lichtenštejnského paláce v Praze oceněni nejlepší absolventi
oboru Elektrikář-silnoproud a Umělecký keramik.
Osvědčení se uděluje nejlepším absolventům středních odborných škol a učilišť, kteří splní přísná
kritéria:
• Celkové hodnocení žáka u závěrečné nebo maturitní zkoušky musí být „prospěl s vyznamenáním“,
tedy průměr do 1,5.
• Hodnocení praktické zkoušky (v rámci závěrečné nebo maturitní zkoušky) musí být stupněm „výborný“.
• Po celou dobu přípravy nebyl žák hodnocen z odborného výcviku na výročním vysvědčení horším
stupněm než „chvalitebný“.
• U závěrečné zkoušky musí být přítomen ověřený odborník z praxe, který žáka k ocenění doporučí.
Toto ocenění nejlepším absolventům a škole osobně předal z pověření prezidenta Hospodářské
komory ČR Vladimíra Dlouhého ředitel
Odboru středního a vyššího odborného
vzdělávání a institucionální výchovy pan
Petr Bannert. Za obor Elektrikář byl oceněn Vojtěch Dvořák a za obor Umělecký
keramik Renata Procházková.
Naší škole bylo rovněž předáno Čestné uznání Hospodářské komory ČR jako
doklad vysoké úrovně praktické přípravy žáků.
Děkujeme všem učitelům praktické
i teoretické výuky, kteří se na jejich vzdělávání podíleli.
Ing. Marek Chládek

Motto:
„Lepší než žít z pocitu křivdy, je uvědomit si hodnotu zkušenosti a přemýšlet o věcech jinak.“

Formy zpracování:

Anotace témat:
Sítě – příběhy (ne)sebevědomí

LITERÁRNÍ PRÁCE
(forma poezie
a próza, max. 2 strany
formátu A4)

Proměněné sny

VÝTVARNÉ PRÁCE
KERAMICKÉ PRÁCE

Dědina – pole, závist, chtíč
a otčina
Já jsem hlad

na jedno z uvedených
témat

Věkové kategorie:
I. žáci 2. stupně ZŠ

Každný má svou lajnu

II. žáci SOU, SOŠ
a gymnázií
Podmínky soutěže:
Práce zasílejte do 28. 2. 2020.
Literární práce v pěti kopiích,
výtvarné a keramické v jedné originální verzi.
Každá práce (kopie) bude mít přiložený list
s uvedením všech náležitostí dle přihlášky.
Adresa pro odevzdání prací:
Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace
Tyršova 500/6
679 61 Letovice
Obálku označte heslem „SOUTĚŽ“

Chirurg

Brigáda proběhla!
MŠ Komenského se může pyšnit statečnými rodiči. Statečnost může mít mnoho podob, od záchrany života po vyslovení vlastního názoru. Statečnost rodičů
dětí navštěvujících MŠ Komenského zachránila podzimní brigádu ve školní přírodní zahradě v termínu, který by již nešel přesunout, a při které bylo třeba udělat opravdu mnoho práce.
Ve čtvrtek 10. 10. 2019 od rána sledoval kolektiv MŠ na všech sítích a mobilech meteorologickou
situaci. Obavy z vytrvalého deště rostly téměř do velikosti hromad stavebního materiálu složeného
u vchodu do školní zahrady, který bylo
nutno během odpoledne rozvozit a roznosit do míst pro něho určených. Déšť se
nakonec spustil hodinu před začátkem
brigády, leč deset minut před 16 hodinou skutečně pršet přestalo a zahrada se
rychle naplnila pomocníky. Dokonce i těmi, kteří se původně omluvili.
Ihned bylo rozebráno nářadí a nasazeno tradiční zběsilé tempo, kterým se
podzimní brigády pro rodiče s dětmi vyznačují a které naprosto konsternuje nejen učitelky, ale i hosty, kteří nám pravidelně pomáhají s odbornou zahradnickou
prací. Překvapeni jsou nejen tempem,
ale i množstvím udělané práce a také sounáležitostí rodičů, dětí i kolektivu MŠ.
Letos se podařilo vysadit keře do konečné podoby původního projektu a obnovit dopadové plochy kolem hracích
prvků zahrady. Byly ostříhány keře, ošetřeny stromy, vyplety záhonky, doplněno
pískoviště a splněny další úkoly, které
péče o přírodní zahradu vyžaduje. Všech
190 účastníků z řad dětí a rodičů a 15 zaměstnanců MŠ se po práci odměnilo tradičním špekáčkem, a protože už opravdu
nezapršelo, tak snad i příjemně stráveným odpolednem.
Děkujeme statečným tatínkům, kteří odvezli mnoho kubíků písku, kačírku a hlíny, a děkujeme statečným maminkám, které přežily děti obalené od hlavy až k patě pískem, kačírkem a hlínou.
Akci podpořila: Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životného prostředí
Text a foto: Mgr. Romana Korbářová

Mateřské centrum Veselý Paleček
MC Paleček

Tyršova 2, Letovice
facebook: MC Veselý Paleček Letovice

Mikuláš v Palečku
5. 12. 2019 9.00 – 11.00 hodin
Tento den přijde do herny Mikuláš v andělském doprovodu. Děti si mohou připravit
básničku nebo písničku. A čerta se bát nemusíte, zapomněli jsme ho pozvat.
Akce je určena nejmenším dětem i těm, které neumí mluvit.
Maminky, přineste si své balíčky pro děti, v šatně bude umístěn koš pro Mikuláše,
kde můžete svůj balíček nechat. Balíček označte jménem dítěte.

Vánoční Paleček
18. 12. 2019 16.00 – 18.00 hodin
Těšit se můžete na divadlo pro nejmenší Kocourek Modroočko,
rozsvícení stromečku, koledy a možná dojde i na rozbalování nějakého dárečku.
Maminky nezapomeňte přinést vzorek svého vánočního cukroví,
ať si osladíme předvánoční náladu.

Paleček přeje všem dětem veselé Vánoce!
e-mail: mc.palecek.letovice@gmail.com • tel.: 799 501 437

aneb Vánoce pro všechny
Pojďte s námi udělat dobrý skutek!
I o Vánocích existují nesplněná přání. My o takových víme v našem okolí.
Patnáct z nich patří klientům Diakonie ČCE Letovice a dalších patnáct
dětem z potřebných rodin, se kterými jsou v pravidelném kontaktu
pracovnice Charity Boskovice
(Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi).
Pokud se rozhodnete nějaké přání vyplnit, stačí si na Infocentru vybrat které
(maximální hodnota darů je 500 Kč), dar zakoupit, zabalit, opatřit příslušnou
jmenovkou a přinést zpět na Infocentrum. Splněné přání můžete dát
anonymně nebo vymyslet Ježíškovské věnování s Vaším podpisem.
V posledním týdnu před Štědrým dnem dobrovolnice z Palečku osobně
předají dary klientům Diakonie a dětem z potřebných rodin.
Akce začne 29. 11. 2019 na vánočním jarmarku
a končit bude v pátek 13. 12. 2019
Infocentrum: Tyršova 2 (budova bývalého Biskupského gymnázia)
Otevírací doba: Po – Pá 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin

Za splnění jednotlivých přání mnohokrát děkujeme!

MC Paleček

Pořadatelem sbírky je MC Veselý Paleček Letovice, email: mc.palecek.letovice@gmail.com, tel.: 799 501 437

SVČ Letokruh p. o.
Akce na prosinec
6. 12. Anděl – minikurz černého drátování
Rukodělná dílna pro dospělé. Pod vedením zkušené lektorky se naučíte základům černého drátování
a odnesete si vlastního udrátovaného anděla, popř. další výrobky. Vlastní kulaté kleště s sebou výhodou.
Čas: od 17 hodin (délka kurzu cca 2,5 hodiny)
Místo: výtvarný ateliér, Letokruh
Cena: 130,– Kč
Lektor: Jana Maděrová

16. 12. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže
o nejkrásnější /nejoriginálnější doma vyrobený betlém
Poslední možnost prohlédnout si výstavu Doma vyrobených betlémů obyvatel Letovic a okolí a zároveň se zúčastnit slavnostního vyhlášení vítězů této soutěže.
V čítárně Městské knihovny Letovice od 15.30 hodin.

20. – 21. 12. Vánoční přespávačka
Od pátku 20. 12. 2019 od 17 hodin do soboty 21. 12. do 10 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 přípravy na Štědrý den.
Cena: 300,– Kč. Přihlašování on-line na našem webu. Kapacita omezena.

20. – 21. 12. Výstava železničního modelového kolejiště
Zveme vás na výstavu železničního modelového kolejiště našeho kroužku železničních modelářů.
Místo: Letokruh, vstup volný.
Datum a čas: pátek 20. 12. od 15 do 18 hodin
sobota 21. 12. od 9 do 15 hodin
Přihlašovat na akce se můžete on-line na našem webu nebo v kanceláři Letokruhu, Tyršova 25.

Prosba
Vážení rodiče a fanoušci Letokruhu,
pokud byste měl někdo možnost dodat nám do kutilského kroužku „Pat a Mat“ zbytky různého použitelného materiálu všeho druhu (např. dřevěné odřezky), budeme vám spolu s účastníky kroužku
vděčni a jistě jej dál využijeme. Materiál můžete donést v provozní době kanceláře/recepce Letokruhu – viz. webové stránky (kontakt).
Předem vám děkujeme.
Rádi bychom též poděkovali všem, kteří donesli materiál pro kroužek ZAŠÍVÁRNA. Další materiál není
prozatím třeba. Děkujeme.
Za Tým Letokruhu Mgr. Hana Havlíčková

Do Letovic zavítal špičkový jazz
Jsem od letošního léta Letovičák a jsem nesmírně rád, že toto město žije jazzem. Pro mne, který
dlouhá léta žil v Praze a Hradci Králové, je to až životní nutností. Díky zdejšímu Městskému kulturnímu
středisku Letovice a Nadaci města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí jsem mohl 19. října a posléze 8. listopadu poznat úžasnou atmosféru jazzových koncertů v sále ZUŠ Letovice. Zde se
koncerty pravidelně odehrávají již bezmála dvě desetiletí. Otec a syn Winklerovi sem „dovážejí“ renomované tuzemské soubory. A oba večery, jichž jsem byl svědkem, bylo pokaždé plno; jazzumilných
lidí přišlo několikanásobně víc, než třeba do královéhradeckého Satchma!
Říjnový koncert byl ve znamení souboru Luboš Soukup Quartet s hostujícím kytaristou Davidem
Dorůžkou. Aktéři představili především repertoár z poslední Soukupovy desky „Země“, kterou saxofonista a klarinetista natočil s hvězdným americko-beninským kytaristou a zpěvákem Lionelem Louekem.
Souřasné koncertní kvarteto tvoří vedle lídra Luboše Soukupa pianista Vít Křišťan, kontrabasista Jaromír Honzák a výjimečně disponovaný dánský bubeník Morten Haesum, bez něhož si Soukup již nedokáže představit jakoukoli sestavu doma i v Dánsku, kde hojně působí. Louekeových partů se mistrně
ujal Dorůžka, a taktéž jeho improvizační umění nezůstává nijak pozadu; jeho sóla začínají vždycky jakoby nesměle, ale postupně se rozrůstají, houstnou, nasávají různé inspirace, přičemž si pomáhá hlasem, takže evokuje kupříkladu legendárního Keitha Jarretta (který je ale za klavírem). Vít Křišťan byl
také výtečný. Hojně užíval zvuku preparovaného klavíru a sóla rozjížděl s perlivou rozvahou a budoval
je s ponorem i vervou. Jaromír Honzák hrál tradičně spolehlivě, jeho basa tvrdila muziku tu přímočaře, onde komplikovaněji, ovšem vždycky s patřičným tahem a tmelícím účinkem. Proto si mohl Haesum
dovolit hrát kreativně, byť jen na pouze základní set bicích; vytrvale obměňoval rytmickou linku ostny
či květy afrického i karibského polyrytmu. Luboš Soukup střídal tenora se sopránkou, neexhiboval, hrál
k posluchačům neobyčejně vstřícně, ale nepodbízivě, ba naopak. Více hnětl náladu, formoval smysl
hudebního sdělení, jež tak bylo navzdory výrazové progresivitě srozumitelné i méně zkušenému posluchači jazzu. Ovace ve stoje si pětice muzikantů plně zasloužila!
8. listopadu zde vystoupil Petr Beneš Quartet. Zazněly především skladby z jeho nedávno vydaného alba „On the Way Up“. V sestavě došlo ke změně, a to na postu kontrabasisty. Místo Petra Dvorského se na pódiu objevil vskutku nadějný Max Makagonov, mladý Rus z Magnitogorska, od března loňského roku žijící v Praze. Úvod koncertu patřil dvěma skladbám z debutového alba souboru, včetně
nádherné balady „My Little Ruth“, jíž muzikanti vtiskli nevšední energii a emocionalitu. Začal jsem si
všímat hry bubeníka, která mne doslova pohlcovala a činila z poslechu vzrušující dobrodružství; Urbánek mně evokoval legendárního Rashieda Aliho, který také pouze nebubnoval, ale na bicí hrál. Další
novotou bylo střídání na pozici saxofonisty. Již ve třetí skladbě koncertu, což byla první ukázka z nového alba, kompozice „First Steps“, usedl za piano Oswald a tenora (ovšem svého vlastního) se chopil
Beneš. Ten mi po koncertě sdělil, že naň pilně cvičí už půldruhého roku, třeba pět hodin denně; jeho
vzorem je Michael Brecker. A válel! V následující skladbě „Sharp Eleven Blues“ se za pianem ani Oswald
rozhodně neztratil, jeho sólo bylo syrové, a přitom monkovsky bohaté. Kvarteto překvapilo coververzí
balady „Scarborough Fair“ (jistě netřeba představovat). Tady byly zprvu použity struny od piana, aby
se zvuk přiblížil renesančnímu původu písně, poté se všichni protagonisté na pódiu vystřídali v sólech
a starobylou baladu tak vygradovali až k hutné současnosti. Koncertní tok se prostě valil a nás posluchače strhával s sebou a osvěžoval i očišťoval. Po závěrečném hardbopovém majstrštyku „Jump Over
the Fence“ jsme si bouřlivě vytleskali přídavek. Benešova úderka sáhla po řízné skladbě z prvního alba
„Going On a Trip“, již proměnila v dialog dvou saxů a řetěz šťavnatých sól všech instrumentalistů.
Bravo, pánové!
Jan Hocek (hudební publicista)

Luboš Soukup Quartet feat. David Dorůžka (foto: Erik Winkler)

Petr Beneš Quartet (foto: Erik Winkler)

Letovice – Chelmno
Ve dnech 25. až 28. 10. 2019 se letovičtí senioři zúčastnili v družebním polském městě Chelmno
XVI. ročníku CHELMINSKIE SPOTKANIA KLUBOW SENIORA.
Na této akci senioři prezentovali výrobky, které vyrábějí ve svém volném čase. V předsálí velkého
kina jsme vystavili naše výrobky, byly to různé postavičky z kukuřičného šustí, malované obrazy z letovického okolí, paličkované ozdoby, háčkované hračky a ukázka drhání. Akce se zúčastnili senioři z družebního města z Ukrajiny i z domácího hostitelského města. Viděli jsme pestré vyšívané, barevné folklórní oděvy, oblečení i dekorační výrobky pro každodenní použití. Součástí přehlídky byla soutěž pěveckých a tanečních souborů z Polska a Ukrajiny.
Naši polští přátelé nám věnovali velkou pozornost. Uspořádali pro nás turnaj v bowlingu, který jsme
vyhráli. Našimi hostiteli jsme byli pozváni na klavírní koncert vynikajícího polského klavíristy Marka
Tomaszewského, který zahrál klasiku i swing. Byli jsme ubytováni v moderním rekreačním středisku
mládeže, obklopení hezkou přírodou.
Velké poděkování patří manželům Haně a Jirkovi Palbuchtovým. Byli výbornými průvodci, neboť
v Chelmnu jsou jako doma. Díky nim nás všude srdečně vítali jako přátele a věnovali nám velkou pozornost.
Tímto děkujeme městu Letovice, že jsme se mohli zúčastnit tak hezké akce. Poznali jsme nové přátele, jinou mentalitu, kulturu a jiné zvyklosti v našem družebním městě Chelmno.
Text a foto: za účastníky akce Ludmila Lepková

Co nadělí prosincová hvězdná obloha?
Určitě bude nadílka hvězdných objektů velmi bohatá. O tom nás přesvědčí pohled na jasnou oblohu v měsíci prosinci. Zároveň si uvědomíme, jak je běh času neúprosný. Když přijde měsíc prosinec (december podle starořímského kalendáře), uvědomíme si blížící se konec roku, s ním zimní slunovrat
a k tomu nejštědřejší měsíc s krásnými Vánocemi. Štědrost se projeví nejen obrovským množstvím
dárků v oblasti hmotné, ale především v oblasti duchovní. Celý svět si připomene narození Spasitele
všeho lidstva Ježíše Krista. Tato jedinečná událost se váže na astronomické jevy, zvláště na tzv. betlémskou hvězdu, která se zjevila nad místem Kristova narození, nad Betlémem. O této události se píše
v evangeliu sv. Matouše. Při Ježíšovu narození se na obloze objevila „jasná hvězda“, která ukazovala
směr pohybu k Betlému. Tato hvězda upoutala mudrce z Východu, pravděpodobně astrology. Ti se za
hvězdou vydali do Betléma s přesvědčením, že jde o mimořádnou událost. Zde našli dítě Ježíše, přinesli mu dary, poklonili se mu a vydali se zpět k domovu. Lidé si po staletí tyto události připomínají stavěním betlémů. V každém z nich nesmí chybět jasná kometa, která má zobrazovat betlémskou hvězdu. Mnoho vědců – astronomů se snažilo vysvětlit tento úkaz. Nejlépe vysvětlil povahu betlémské
hvězdy slavný astronom Jan Kepler, žijící v 17. století na dvoře císaře Rudolfa II. Výpočtem zjistil, že
v době Kristova narození se na obloze ukázala výrazná trojnásobná konjunkce velkých planet Jupiteru
a Saturnu v roce 7 před naším letopočtem. V našich tradičních umělých betlémech však figuruje kometa místo hvězdy. Tuto záměnu má na svědomí proslulý italský malíř Giotto di Bondone, který v roce
1031 pozoroval v Itálii jasně zářící Halleyovu kometu. Zaujala ho tak, že ji umístil do své fresky „Klanění tří králů“ v Padově. Odtud se tento výjev rozšířil po celé Evropě i do Čech. Pravá betlémská hvězda
tedy nebyla kometou.
Když se podíváme na oblohu nad jižním bodem, z velké skupiny souhvězdí silně vyniká souhvězdí
Orionu. Toto souhvězdí je tak výrazné, že ho pozorovatel nemůže přehlédnout a bude možné jej pozorovat od prosince do února. Svým tvarem připomíná motýlí křídla. Je tvořeno sedmi dobře viditelnými hvězdami s názvy Betelgeuze, Bellatrix Almitak, Mintaka, Saiph, Rigel. Nejjasnější z nich je Rigel
s jasností 0,1 mag a vzdáleností 1 400 ly. V Orionu najdeme řadu dalších zajímavých objektů. Nejdůležitější z nich je mlhovina M 42 zvaná Velká mlhovina v Orionu a záliv temné mězihvězdné hmoty
s názvem Koňská hlava.
Báje prozrazuje, že lovec Orion byl syn vládce moří boha Poseidona a bohyně lovu Artemidy. Orion
byl prostořeký a svým chvástáním urazil bohyni Héru. Bohyně Héra poslala na lovce Oriona obrovského štíra, který svým bodnutím lovce usmrtil. Na přímluvu
bohyně Artemidy byl Orion umístěn mezi souhvězdí.
Slunce se svým putováním po obloze v prosinci dostane nejblíž k obzorníku. Vstupuje do znamení Kozoroha dne 22. 12.
v 5:19 h SEČ. Je to začátek astronomické zimy a zimní slunovrat.
Od tohoto okamžiku se Slunce vrací zpět ke světovému rovníku.
Nejkratší den v roce je 22. 12., trvá 8 h 4 min. Sluneční azimut
je v tento den 53°. Do konce roku se den prodlouží o 4 minuty.
Prosincový Měsíc ukáže své fáze v těchto údajích: 4. 12. první čtvrt, 12. 12. úplněk, 19. 12. poslední čtvrt, 26. 12. nov. Pokud se týká viditelnosti planet, Jupiter nebude pozorovatelný,
Venuše a Saturn budou večer nízko nad jihozápadem. Z úkazů
bude zajímavá konjunkce Měsíce s Venuší 29. 12. ve 3:00 h.
Dne 14. 12. ve 13:00 h zaznamenáme maximum meteorického
Orion
roje Geminid.
Dr. Jaroslav Chloupek

Čistka v Letovicích před padesáti lety
V sedmdesátých letech minulého století znelíbilo se mocipánům v okresním městě, že v Letovicích
je mnoho nežádoucích soch. Byla proto svolána veřejná schůze k vyřešení tohoto problému. Socha
prezidenta T. G. Masaryka byla přemístěna do zahrádky Živnostenské školy (v té době Střední odborné učiliště, dnes Masarykova střední škola Letovice) v Tyršově ulici, ale ani tam dlouho nevydržela a za
několik let zmizela i odtud. Sochu sv. Floriána, patrona hasičů, si odvezli hasiči před svoji nově postavenou zbrojnici. Poté mělo dojít i na historický křížek na náměstí. Jenže se zvedla vlna odporu a kříž
zůstal na místě. Pokud chcete vědět, od kdy tam stojí, dozvíte se to z nápisu na podstavci „MěsteČko
LetoVICe CtÍ zDe JežÍše“. Napoví vám římské číslice – čteme je od největší po nejmenší. Karel Hoder

Milan Kučka Mistrem České republiky!
V sobotu 9. 11. 2019 se v Krupce u Teplic uskutečnilo závěrečné hodnocení seriálu Mistrovství České republiky raketových modelářů. Letovický modelář Milan Kučka se stal Mistrem České republiky v kategorii
S6A streamer a také byl vyhodnocen jako nejlepší modelář za rok 2019.
Jiří Konkol, také z klubu RMK Letovice, byl vyhodnocen jako třetí nejúspěšnější závodník. V juniorech nás nejlépe reprezentoval žák Adam
Krušina. Na Mistrovství ČR žáků skončil celkově pátý a v raketoplánu
Mistrovství ČR juniorů byl desátý. Závodníkům gratulujeme k pěknému
umístění!
Text a foto: Jiří Kašpar RMK Letovice

Mikulášská nadílka
Jak se již stalo tradicí, dne 5. prosince zavítá do areálu hasičské zbrojnice sv. Mikuláš se svým doprovodem. Nenechte si tedy ujít tuto událost
a přijďte se svými dětmi. Před jeho příchodem v krátkém programu vystoupí dechový
orchestr ZUŠ Letovice a taneční skupina VO
CO GOU.
Začátek programu je plánován v 16.30
hodin. Příchod Mikuláše s anděly bude asi
v 16.50 hodin a 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.
Srdečně zvou hasiči Letovice

Výroční setkání
V pořadí již sedmnácté „Výroční setkání členů“ Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích se konalo koncem října 2019. Tentokrát mělo výjimečnou důležitost a slavnostní atmosféru. Těšilo se opět vydatnému zájmu našich členů. Po slavnostním zahájení se členům představil nový ředitel
MKlS Mgr. Tomáš Péha. Seznámil přítomné s činností MKS v nejbližší době i s akcemi do konce roku.
Dále vyslovil přání k hojnější účasti seniorů a ZP osob na akcích, které MKS pořádá. Dále jsme se plně
věnovali programu naší schůze. Důležitým bodem programu byla volba nového výboru a revizní komise podle stanov spolku. Pokračovalo se následujícími referáty: členové sdružení si postupně vyslechli
revizní zprávu, referát o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020. Oblíbené ozdravné
pobyty zhodnotila Ing. Jaroslava Konůpková, která rovněž přednesla výroční zprávu za uplynulé období od minulé členské schůze. Zde byla především zdůrazněna prospěšnost a důležitost rehabilitačních a relaxačních odpolední v blanenské nemocnici, boskovických lázních, stejně tak i v Aquaparku
Kuřim pro upevnění zdraví našich členů. Kromě toho se hodnotilo „Relaxační cvičení s Emou“, které
probíhá pod hlavičkou sdružení a těší se značné oblibě a rovněž přispívá k upevnění zdraví našich členů a je výborem plně podporováno. Kladně se vyhodnotily veškeré kulturní akce i oblíbené zájezdy za
zdravím, které byly v roce 2019 celkem čtyři. Na závěr se členové seznámili s programem na rok 2020
a schválili usnesení schůze. Konec odpoledne zpestřily nejmenší mažoretky VO CO GOU. Všem přítomným se taneční vystoupení velmi líbilo a bylo vskutku zpestřením programu. Úplný závěr schůze
patřil oblíbenému Jirkovi Mifkovi, který nám zahrál a zazpíval pro radost.
Za výbor Nového sdružení zdravotně postižených Letovice text a foto: Bořivoj Rašovský

NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
pořádá pro své členy
za podpory Nadace města Letovice

ve středu 11. prosince 2019
ve 14.00 hodin
v MKS – Kulturním domě Letovice

TRADIČNÍ
PŘEDVÁNOČNÍ VESELÍ
Program odpoledne:
- slavnostní sváteční zdravice hostů
- vystoupení žáků ZUŠ Letovice
- další doprovodný program
pro potěšení a k pobavení
K tanci a poslechu hraje soubor KLIPT
Rádi ochutnáme vaše vánoční cukroví
přijďte se pobavit se svými přáteli
a zažít předvánoční náladu.
Srdečně zve výbor NSZdP Letovice
www.novesdruzenizp.cz

ADVENTNÍ KONCERT
v kostele sv. Jiří v Kochově
v neděli 22. prosince 2019 v 16.00 hodin

Městský klub důchodců
prosinec 2019
•

4. 12. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Zdobení perníčků
Připravujeme se na Vánoce
•

11. 12. 2019 – středa
Návštěva vánočního Brna
Odjezd v 8.58 hodin
z vlakového nádraží Letovice
•

18. 12. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Vánoční posezení s tombolou
•

8. 1. 2020 – středa – od 13.00 hodin
Vycházka do Galerie Domino
na prohlídku betlémů
Sraz u prodejny Albert ve 13.00 hodin
•

Přejeme všem členům a přátelům
šťastné a veselé Vánoce
a v novém roce hodně zdraví
a mnoho krásných a radostných dnů.
Rádi Vás přivítáme i v roce 2020
při našich akcích v MKD
na Tyršově ulici.

Město Letovice
zajistilo pro občany
města Letovice a místních částí

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

v areálu Městských lázní Boskovice
každou sobotu od 13.30 do 15.00 hodin
•

Bruslení
v areálu Zimního stadionu Boskovice
tyto neděle 8., 22. a 29. 12. 2019
od 17.00 do 19.00 hodin
•

Doprava po vlastní ose.
Průkaz totožnosti je vstupenkou do areálu.

Za Vaše příspěvky předem děkujeme!

V sobotu 4. 1. 2020
se v našem městě uskuteční
tradiční
Tříkrálová sbírka

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V LETOVICÍCH

AFK Letovice
Podzimní část sezóny je za námi a čeká nás dlouhé volno. Přes tohle dlouhé období
budeme využívat sportovní halu, hřiště s umělým povrchem u ZŠ a v Boskovicích. Naši nejmenší hráči se přestěhují do školní tělocvičny. V zimní přestávce se po fotbalové
stránce u mládeže hrající ligu chceme soustředit na zdokonalení systému a zlepšení
fyzické odolnosti. U přípravek především zdokonalení fotbalových dovedností. Mužstva mužů čeká náročná příprava na nadcházející jarní část sezóny. Cílem je bezpečně zachránit okresní přebor a dobře se připravit na novou sezónu. To vše pod vedením nového trenéra, na kterém vedení usilovně pracuje a jeho jméno by mělo být známo nejpozději na začátku přípravy.
Velkou radost nám udělalo přidělení dotace z MŠMT „Můj klub 2019“, která nám pomůže pokrýt
náklady na vedení mládežnických týmů.
Závěrem bych rád všem popřál krásné prožití svátků vánočních, bohatého fotbalového Ježíška a do
nového roku mnoho zdraví a úspěchů. Pevně věřím, že budeme výkony a výsledky dělat našim fanouškům pouze radost a všichni se rádi budeme setkávat v našem krásném areálu.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

Běh okolo přehrady Křetínky
33. ročník Běhu okolo přehrady Křetínky proběhl v sobotu 2. 11. 2019. Z celkového počtu 145 závodníků bylo 99 mužů a 46 žen. Nejrychlejší závodník: Kučera Martin (ELEVENRUNTEAM VSK. UNI
Brno) – 0:49:55
Letošní ročník byl z technických důvodů přesunut ze sportovní haly do areálu koupaliště. Za to, že
se závod mohl uskutečnit, děkujeme městu Letovice, Technickým službám Letovice, restauraci Na
Koupališti a členům Fan-clubu „BOP Křetínka“. Dále děkujeme všem firmám a sponzorům, kteří závod
podpořili. Velké díky patří i Městské policii Letovice i Policii ČR obvodnímu oddělení Letovice.
Fan-club „BOP Křetínka“

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
1. 12.

MUDr. Štrajtová

Černá Hora, Zdrav. středisko

608 220 806

7. 12.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

8. 12.

MUDr. Švendová

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

14. 12.

MUDr. Tomášková

Blansko, Pražská 1b

734 177 800

15. 12.

MUDr. Tomaštíková

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 446 398

21. 12.

MDDr. Trubáčková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

22. 12.

MDDr. Veselý

Letovice, Masarykovo náměstí 162/38

792 325 591

24. 12.

MDDr. Vrbová

Knínice u Boskovic, 330

774 844 735

25. 12.

MUDr. Vrtělová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 455

26. 12.

MUDr. Žilka

Benešov, 19

516 467 313

28. 12.

MUDr. Hošáková

Adamov, U Kostela 4

516 446 428

29. 12.

MUDr. Houdková

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

1. 1. 2020

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

Služby lékařů
Aktuální rozpis služeb najdete 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

Gynekologická ambulance v Letovicích
oznamuje, že od ledna 2020 bude místo MUDr. Lhotského trvale ordinovat
MUDr. Marta Mičínová.

Ordinační hodiny:
Úterý: 10.00 – 16.00 hodin | Pátek: 8.00 – 14.00 hodin
MUDr. Mičínová bude registrovat nové pacientky,
telefonní číslo do ambulance zůstává stejné: +420 516 474 840.

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

Koupím
byt nebo menší domek
v Letovicích. Platba hotově
tel.: 605 708 884

Spolehlivý senior shání brigádu
Řidičský průkaz sk. B, tel.: 605 748 161

Všem čtenářům a přispěvatelům
Letovického zpravodaje
přejeme
příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2020
hodně štěstí a pevné zdraví.

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. Tomáš Pléha. Redakční rada ve složení: Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková,
Mgr. Renata Kostlánová, Daniela Ottová, Ing. Jaroslava Konůpková, Kateřina Pražáková, Karel Synek, Petr Švancara, Ing. Marek Chládek.
Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice 27. 11. 2019 č. 12/2019. Cena 10,– Kč. Uveřejněné názory nemusí
být shodné s názory redakce a vydavatele. Za obsah odpovídá vydavatel, za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci vydavatel
neodpovídá. Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje č. 1/2020 bude 4. 12. 2019. Fotografie: archiv redakce.

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

Pro náš výrobní závod ve Svitávce

HLEDÁME

vhodné kandidáty na pozice:
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T: +420 516 499 993 / E: info@mdlet.cz
Více informací na www.mdlet.cz

Městské kulturní středisko Letovice/ Kulturní dům

NEDĚLE 15. PROSINCE 2019 V 19.00 HODIN
VSTUPNÉ: předprodej 350 Kč / na místě 400 Kč
Předprodej vstupenek od 23. 4. 2019
MKS Letovice, Nová 1, tel.: 516 474 422, mobil: 739 396 535, www.mks-letovice.cz

