říjen 2016

Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem
přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek:
Tomáš Jacko, Letovice – Blanka Škrabalová, Letovice
Martin Veit, Lavičné – Petra Zavadilová, Banín
Ondřej Fiala, Boskovice – Veronika Menšíková, Boskovice
Kamil Ambros, Brno – Jana Holišová, Brno
Martin Dolejší, Cerekvička – Eva Ponížilová, Letovice
Jakub Ondráček, Jevíčko – Andrea Kopecká, Jaroměřice
Václav Lukáš, Brno – Radka Slezáková, Brno
Patrik Skalník, Sudice – Monika Popelková, Sudice
Dušan Konupka, Praha – Dana Hynková, Křetín
Milan Gogola, Hradec nad Svitavou – Miroslava Skoumalová, Babolky
Marek Prudil, Letovice – Tamara Slezáková, Letovice

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci srpnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Helena Lopourová
Zdenka Matoušková
Helena Chmelařová
Julie Hejlová
Pavel Sršeň
Oldřich Koníček
Bohumír Brtnický
František Kovář
Dagmar Červenková
Miroslav Kavan
Božena Sedláková
Olga Štrichová
Zbyněk Pospíšil

Anna Rybářová
Marie Vránová
Dagmar Pešková
Marie Palbuchtová
Naděžda Dračková
Vlasta Zoubková
Ludmila Pospíšilová
František Janek
Milan Procházka
Jiřina Merhautová
Marie Prudilová
František Bednář
Zdeňka Kloudová

Marie Hodycová
Emilie Ryzí
Ilona Nečasová
Jarmila Orsáčková
Olga Holková
Vlasta Bartáková
František Sedláček
Jiřina Brunnerová
Ludmila Korbelová
Marie Petrová
Stanislav Prudký
Růžena Maršálová
Milada Toulová

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Tesařová Ludmila, V Zahradách, ve věku 86 let
Žilová Květoslava, J. Haška, ve věku 92 let
Orsáčková Marie, Brahmsova, ve věku 81 let
Stiborová Marie, J. Haška, ve věku 93 let
Čest jejich památce!

Přání
Kulatého životního výročí 60 roků se dožívá 10. října 2016 pan Ing. arch. Jiří Hloušek, člověk skromný, tvůrčí. Pracuje jako projektant, jeho tvůrčích schopností využívá i město Letovice. Nemalý díl práce odvedl pan Hloušek při rekonstrukci hřbitova v Dolním Smržově. Je mistrem nejen v technice stavební činnosti. Svoje hobby vyjadřuje v malování obrazů, které jsou nyní k vidění v Galerii Domino
v Letovicích do 2. 10. 2016
Přejeme panu Jiřímu Hlouškovi v jeho další činorodé práci zdraví a osobní pohodu.
Motto tvůrce: Inspiraci hledám v sobě. Co neumím vyjádřit slovy, maluji.
Přeje Miloš Toul

OKÉNKO STAROSTY
Než jsme se nadáli, je měsíc září za námi. Užili jsme si krásného počasí
a sluníčka. Snad nám to vydrží do Vánoc, pak napadne sníh, zamrzne a stejně
jako tepla si budeme užívat i zimního období. Třeba si konečně opět užijeme
bruslení na rybníku a bílou běžeckou stopu na Písečné.
A co nás čeká v nejbližší době? Dne 8. 10. bude odhalení busty Václava
Havla. Úpravou prostoru na ulici Tyršova mezi knihovnou a ZUŠ vznikne další
prostor k odpočinku a relaxaci pro občany a návštěvníky města.
Ze sportovních novinek chci upozornit na zahájení od 24. 9. (pak každých
14 dní) koupání v bazénu v Boskovicích.
Výsadbou nové aleje, tentokráte švestkové, chceme směrem k letišti navázat na alej třešňovou.
Opět využijeme dotací z JmK v rámci akce „Aleje života“.
Zdárně pokračují investiční akce na opravě budovy MŠ Třebětín, rekonstrukce ul. Halasova, Na Kopečku, J. Haška a Komenského, oprava chodníku na ul. Pražská, zahájili jsme I. etapu oprav kanalizace
a chodníku v ul. Purkyňova. Rovněž je před spuštěním zahájení II. etapy rekonstrukce budovy radnice.
Bližší informace budou zveřejněny v příštím zpravodaji. Počátkem října bude také zahájena II. etapa
rekonstrukce cesty k zámku.
Množí se dotazy na naše plány s ulicí 9. května. Provoz se zde značně zvýšil, pohyb chodců a celkový provoz je již poměrně nebezpečný. Mohu ujistit občany, že i zde připravujeme nápravu. Bohužel
jsme vázáni rekonstrukcí sítí el. energie, které má podnik EON v plánu v roce 2018. Připravíme technickou dokumentaci a okamžitě po ukončení prací energetické firmy zahájíme výstavbu tak potřebných chodníků.
I když nerad něco řeším přes média, musím reagovat na článek ve zpravodaji č. 9/2016 o Festivalu
3+1 Letovice autorů R. Kšicové, J. Chloupka a R. Musila. Když už píší o podpoře nebo spíš nepodpoře
města Letovice, mají psát všechno. Všude bylo předem deklarováno, že festival zaštiťuje sdružení ELIM.
Nakonec byla na podporu festivalu za pomoci některých zastupitelů vyčleněna částka 100 tisíc korun.
Opakuji – některých zastupitelů. Nikdo z představitelů sdružení ELIM nepožádal o podporu ani grant.
Různých spolků a sdružení jsou ve městě desítky a pokud někdo chtěl podporu a vyhověl pravidlům
grantů, nikdy se město k nikomu neotočilo zády. Navíc podpora festivalu nebyla jen finanční. Město
zajistilo na své náklady opravu pódia, energie, svoz odpadů apod. I to není malá částka. Tak příště nepište jen polopravdy, napište vše, jak se věci mají.
Teď něco málo k třídění odpadů. Na konci října ukončíme svoz biologicky rozložitelných odpadů
a vyhodnotíme celý systém. Přes počáteční „porodní bolesti“ se svoz zavedl, občané se poměrně dobře
naučili BRKO třídit. Zbytek nádob bude předán těm, kteří mají zájem, a od 1. 4. 2017 budeme opět
pokračovat. O výsledcích svozů BRKA budete včas informováni. Od počátku roku 2017 do vyčerpání
zásob se žadatelé o další popelnici mohou hlásit v TS o vydání další nádoby. Čeká nás však důležitější
úkol. Připravujeme pytlový sběr tříděných odpadů dům od domu. Za ukládání nevytříděných komunálních odpadů náklady stoupají, naopak za vytříděné odpady (PET, směsný plast, nápojové kartony
a papír) přímo v domácnostech budou moci zapojení občané získat slevu na poplatku za odpad. Jednak
to pocítí občané, jednak městská pokladna. Množství nevytříditelného odpadu se sníží, za uložení na
skládce budeme platit méně a za vytříděný odpad jsme schopni ještě něco málo vydělat. Určitě budeme svážet komunální odpad po zavedení tohoto třídění 1x za 14 dní. Musíme si uvědomit, že od
roku 2024 nebude u nás možné ze zákona skládkovat využitelný odpad. Spousta obcí bude nucena
zvýšit poplatky za svoz odpadů, protože využitelné nevytříděné odpady bude třeba nějakým způsobem zpracovat či energeticky využít. Což se negativně promítne do nákladů. Není tedy lepší tomu
předejít? O novinkách z této oblasti budete průběžně a včas informováni.
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 6. 9. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Hospodaření města za I. pololetí 2016
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Vyhodnocení soutěže „Rozkvetlé Letovice 2016“
7. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
8. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 8. 9. 2016 projednalo body dle následujícího
programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Dražba pozemků v k.ú. Letovice dle dražebních vyhlášek (č. 24DR3453 a č. 24DR3452)
3. Různé
4. Diskuse
5. 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

Upozornění
Upozorňujeme všechny vlastníky parcel, které sousedí s komunikacemi a chodníky, že jsou povinni pravidelně provádět ořez stromů, keřů a úpravu zeleně tak, aby zeleň nezasahovala do profilu.
Úpravu zeleně proveďte do 30. 10. 2016, pokud nebude termín dodržen, práce budou provedeny
pracovníky Technických služeb na Vaše náklady.
Pravidelnou úpravou je třeba umožnit vozidlům údržby ošetřování a zejména posyp v zimním
období.
OVŽP a TO MěÚ Letovice

Poděkování nemocničnímu personálu
Po dlouhodobé hospitalizaci mé manželky Marie v letovické nemocnici chci na stránkách zpravodaje
poděkovat MUDr. Drahoslavě Královcové, všem lékařům, zdravotním sestrám i pomocnému personálu za odbornou péči, laskavost a pochopení potřeb pacienta.
Svědomitě plníte odkaz sv. Jana z Boha.
Pán Bůh zaplať.
Bohumil Kocina

Misionář Eduard Josef Biegner
Eduard Biegner se narodil 27. září 1845 v domě č. 144 na letovickém
náměstí v zámožné rodině a byl pokřtěn Eduard Josef. Podle údajů žijí
Biegnerovi v Letovicích nejméně od roku 1785, kdy je v letovické matrice
zapsáno narození Joannese (= Jana) Biegnera. Otcem Eduarda byl Johann
Biegner, pekařský mistr v Letovicích, syn Johanna Biegnera, a matkou Marie, dcera Laurenze Arschlera, mlynáře v Čížovicích. Eduard Biegner jako
mladý odešel do Brna a odtud do Vídně, kde pracoval pro c.k. rakouskou
loterii. Kvůli nešťastné lásce zasvětil svůj život Bohu a stal se členem řádu
trapistů, který má velmi přísná řeholní pravidla. Do řádu cisterciáků reformovaných (OCR), jehož členové jsou nazýváni trapisté, vstoupil v bosenském městě Banja Luka, kde byl opatem (představeným kláštera)
Franz Pfanner. Ten zde roku 1869 založil klášter Mariastern, který se stal
v roce 1879 opatstvím. Primice P. Eduarda Josefa Biegnera, při níž přijal
řádové jméno Josef, se podle údajů ve farním archivu v Letovicích konala ve farním kostele sv. Prokopa, bohužel datum není uvedeno. Převor
Franz Pfanner s 31 trapisty, mezi nimiž byl i letovický Josef Biegner, odešel v roce 1880 z Evropy do Jižní Afriky. Tam vybudoval nedaleko PineEduard Josef Biegner v Banja Luce townu v Kwa Zulu Natal klášter Mariannhill, který byl otevřen v roce 1882.
před vstupem do řádu trapistů
Jako opat zde působil Franz Pfanner do roku 1893 a poté odešel do
Einsiedeln, kde v dubnu následujícího roku uvedl do činnosti klášterní komunitu, ve které byl i Josef
Biegner. Ten se zde věnoval především zahradnictví. Převor Pfanner pak přesídlil do kláštera Emaus
(Emauzy), kde Josef Biegner, jeho přítel a blízký spolupracovník, pracoval jako lékařský asistent od
roku 1905 až do Pfannerovy smrti 24. května 1909. V Emaus Josef Biegner vydal první číslo misionářských listů s názvem Echo Afriky, kam psal vzdělávací články. Jeho misionářské působení vyžadovalo
náročné cestování, a přestože byl slabé tělesné konstituce, chodil pěšky, protože byl špatný jezdec.
Dokonce se sám pustil mezi pohanské Zulukafry (domorodý nejbojovnější kmen v Jižní Africe) – ti ho
pro jeho neobyčejné rezavé vousy považovali za nadpřirozenou bytost a velmi si ho oblíbili. V dochovaných zprávách se dovídáme, že ho poslouchali i lidojedi na Zambezi. Na Zambezi se také seznámil
s cestovatelem dr. Emilem Holubem, pro kterého vykonal neocenitelné služby a ochránil ho od jisté
smrti. (Dr. Emil Holub se ke konci svého života i přes oficiální uznání svých zásluh nacházel v materiální
bídě, proto pořádal přednášky na moravském venkově. Přijel i do Letovic, kde 9. dubna 1900 v obecné škole vyprávěl o svých zážitcích z afrických cest a škole na památku věnoval svoji tropickou přilbu.)
Josef Biegner znal takřka všechna nářečí afrických kmenů, jenom s angličtinou měl problémy.
Misionářské výpravy vedle šíření křesťanství měly významný vliv na poznávání světa a šíření civilizace – řada velkých cestovatelů, především západního světa, byla zároveň misionáři. Činnost misií se
neobešla bez finanční a materiální podpory civilizovaného světa a z dochovaných písemností je zřejmé, že také letovická rodina Biegnerů finančně podporovala jejich činnost.
Misionář Josef Biegner působil v daleké Africe v Emaus až do své smrti 20. ledna 1923 a tam je také
pohřben. Pochoval ho biskup Adalbert z Mariannhillu, obřadu se zúčastnili jihoafričtí biskupové, mnoho misionářů i ministerský předseda.
Za prokázané služby bližním zachovávají občané Letovic misionáři Josefu Biegnerovi čestnou vzpomínku. PhDr. Jaroslav Bránský, kterému děkuji za ověřování údajů v matrikách, překlady a věcné připomínky, nalezl ne webových stránkách údaj, že ještě 26. 5. 1926 Josef Biegner napsal dopis do kláštera Mariastern. Kdy tedy otec Josef zemřel?
Text: Karel Synek, foto: upravil Petr Švancara

Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky,
které se budou konat
ve dnech 7. a 8. října 2016, případně druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky
dne 14. a 15. října 2016

Starosta města LETOVICE oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 8. října 2016 od 8:00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 14. října 2016
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V Letovicích se budou konat volby do Senátu Parlamentu ČR – volební obvod č. 49.
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva JmK a Senátu Parlamentu ČR jsou:
ve volebním okrsku č. 1 – místnost v základní umělecké škole, Masarykovo nám. č. 29,
pro voliče bydlící v ulicích:
Masarykovo náměstí, Tyršova, Halasova, Podlesí, Lesná, U Královce, Na Lavičkách, Nádražní, Na Požáru,
Na Kopečku, Česká, Přehrada, Rybníky, Českobratrská, V Zahradách, Pražská od č. or. sudá 2 – 32, 36, 38, 40,
42, 44; lichá 25, 25a, 27, Letovice: č.p. 1041, Lhota
Letovice: E6, E10, E35, E51, E81, E90, E101 – E103, E105 – E110, E112 – E115, E120, E122, E125 – E128,
E132, E134, E135, E142, E144, E147, E152, E154
ve volebním okrsku č. 2 – místnost v kulturním domě, Nová ul. č. 1,
pro voliče bydlící v ulicích:
U Hájku, Alšova, Smetanova, Boční, Střední, B. Martinů, Na Vyhlídce, Krátká, Bártova, Nová, Sadová, Pod
Kostelem, Pod Klášterem, Čapkova, Nové Město, Na Plese, Ve Žlíbku, Letovice: E143
ve volebním okrsku č. 3 – místnost v základní škole, Komenského ul. č. 5,
pro voliče bydlící v ulicích:
Komenského, Družstevní, Albína Krejčího, Průchodní, Zámek,
ve volebním okrsku č. 4 – místnost v domě s pečovatelskou službou, ul. J. Haška č. 12,
pro voliče bydlící v ulicích:
Zámecká, Bezručova, Brahmsova, Nerudova, Mánesova, J. Haška, Jiráskova, V Chaloupkách, Na Stráni, V Potůčkách, Brněnská, U Zastávky, Na Kroupce
Letovice: E2, E34, E52, E59, E60, E111, E116 – E119, E121, E136, E138 – E141, E146, E148, E149, E153
ve volebním okrsku č. 5 – místnost č. 16 v 1. patře v budově firmy Ledeko a.s. na ul. Pražská 970/76
pro voliče bydlící v ulicích: POZOR ZMĚNA!!!
Havírenská, Havírna, 9. května, V Domkách, Třebětínská, Na Čtvrtkách, Třebětínské nám., U Cihelny, Okružní, Purkyňova, U Koupaliště, Rekreační, Jevíčská, Příční, Polní, Pražská od č. or. sudá 48, 50 – 94, 100, 104,
108, 110; lichá 31 – 87, 89, 89b, 91, 91a, č.p. 870, P. Františka Krchňáka, Na Hliníkách, Třebětín č.p. 276
Letovice: E1, E13 – E16, E56, E130, E137
Třebětín: E5, E7, E14, E19, E24, E63, E103
ve volebním okrsku č. 6 – Dolní Smržov
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Dolního Smržova,
ve volebním okrsku č. 7 – Chlum
místnost v budově osadního výboru Chlum, pro voliče z Babolek a Chlumu,
ve volebním okrsku č. 8 – Jasinov
místnost v kulturním domě, pro voliče z Jasinova,
ve volebním okrsku č. 9 – Kladoruby
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Kladorub, Letovice: E82, E83, E89, E123, E145, E150
ve volebním okrsku č. 10 – Kochov
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Kochova,

ve volebním okrsku č. 11 – Meziříčko
místnost v kulturním domě, pro voliče z Meziříčka,
ve volebním okrsku č. 12 – Novičí
místnost v kulturním domě, pro voliče z Novičí,
ve volebním okrsku č. 13 – Podolí
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Podolí,
ve volebním okrsku č. 14 – Slatinka
místnost v budově osadního výboru, pro voliče ze Slatinky + ulice Údolní, Borová, Třebětín č. p. 41, 42, 43,
ve volebním okrsku č. 15 – Zábludov
místnost v budově osadního výboru, pro voliče ze Zábludova a Kněževíska,
ve volebním okrsku č. 16 – Zboněk
místnost v budově osadního výboru, pro voliče ze Zboňka a Klevetova.
3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem, pokud tak neučiní, nebude mu hlasování umožněno.
4. Hlasovací lístky budou voličům distribuovány do úterý 4. října 2016.
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací
lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební
místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
5. Hlasování na voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat
obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz se vydává pouze
voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny (tj. do Zastupitelstva Jihomoravského kraje) a ve volebním obvodu pro volby do Senátu Parlamentu ČR č. 49 – Blansko
(celý okres Blansko, severní část okresu Brno – venkov, ohraničená na západě obcemi Běleč, Ochoz u Tišnova, Lomnice, na jihu obcemi Štěpánovice, Lomnička, Železné, Drásov, Čebín, Moravské Knínice, Vranov).
Volič může požádat o vydání voličského průkazu:
a) žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče
b) žádostí v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče
c) žádostí v elektronické podobě zaslanou prostřednictvím datové schránky
V těchto případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. do 30. září 2016.
d) osobně – v tomto případě lze o vydání voličského průkazu požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 5. října 2016 do 16.00 hodin.
Voličský průkaz bude vydán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. od 22. 9. 2016 osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče. Voličský průkaz je možné voliči také zaslat.
O vydání voličského průkazu bude učiněn záznam v seznamu voličů města Letovice.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Dostaví-li se takovýto volič do volební
místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Podrobné informace k volbám: www.mvcr.cz
Vladimír Stejskal, starosta města

Dny zdraví v Letovicích
od 4. do 17. října 2016
jsou pořádány v rámci celostátní kampaně
Národní sítě Zdravých měst ČR, ke které se Město Letovice připojilo
Na podporu zdravého životního stylu jsou připraveny následující akce:
MŠ Čapkova
1. – 16. 10.
Výroba ovocného salátu, návštěva dětské léčebny Křetín, sportovní hry na zahradě v MŠ beseda s pracovníky z rychlé záchranné služby.
13. 10. Divadlo v MKS – Na kouzelném paloučku
MŠ Komenského
1. – 16. 10.
Rozhovory s dětmi o zdravém životním stylu, sportovní hry a soutěže mezi třídami mateřské školy,
polodenní vycházky na delší vzdálenost s předškoláky.
MŠ Třebětínská
Vycházka spojená s návštěvou MŠ Čapkova, cílené téma ve třídě – prevence, příprava ovocných nebo
zeleninových salátů s dětmi.
ZŠ Letovice
Pro žáky 1. stupně interaktivní beseda Zdravá výživa – Ovocentrum Valašské Meziříčí;
Sex, AIDS a vztahy – přednáška lektorů v oblasti prevence sociálně patologických jevů (2. stupeň),
Když chceš, tak to dokážeš (drogy, násilí, šikana, rasismus) – Radek Banga;
sada přednášek Zdravé zuby (pro všechny ročníky)
Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích
7. 10. – RHB Blansko, 12. 10. – Zahájení cvičení s Lenkou v KD, 25. 10. – AQUAPARK Kuřim
Svaz tělesně postižených v Letovicích
Rehabilitace Vísky u Letovic
MKD Letovice
5. 10. Přednáška BESIP, 12. 10. Představení dětí ze ZUŠ
19. 10. Zájezd do Nového Jičína, 26. 10. Zelenina na náš stůl
Masarykova střední škola
1. – 16. 10. 2016
Nabídka zdravých jídel v kantýně, vytvoření nástěnky k tématu zdraví, prezentace, přednáška o zdravém životním stylu + ochutnávka pochutin ze zdravé výživy, Žijme zdravě! – příprava pomazánek,
beseda o zdravém životním stylu, zdravotní cvičení v rámci kroužků míčových her a kulturistiky.
11. 10. 2016 – Dřevo, materiál budoucnosti (zdravotně nezávadné materiály kolem nás.)
Komise PZM a MA21
6. 10. – Městský den zdraví v Letovicích
Komise PZM a MA21
Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj

MĚSTO LETOVICE,
člen Národní sítě Zdravých měst ČR
ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
a dalšími partnery zve širokou veřejnost na

MĚSTSKÝ DEN ZDRAVÍ
který se uskuteční
ve čtvrtek 6. října 2016 od 13.00 hodin,
v sále Kulturního domu v Letovicích.
Akce je zaměřená na podporu zdravého životního stylu, kde se dozvíte, jak správně pečovat o své
zdraví nebo jak předcházet zdravotním obtížím. Přítomní budou mít možnost si nechat zdarma změřit krevní tlak a tuk v těle. Součástí programu budou:
Informace o Národní síti Zdravých měst ČR a Projektu Zdravé město a MA21, promítání fotografií
z akcí konaných v roce 2016, expozice se zahrádkářskými výpěstky a výrobky z nich, s recepty na jejich
přípravu, výstavka a prodej sportovních potřeb (možnost zhlédnutí elektro kola a vyzkoušení), výstavka a prodej kosmetiky, výstavka a prodej bylinných čajů, produktů z medu.
Na akci se podílí: Jízdní kola a sport Hynek, Český svaz zahrádkářů, Oriflame – kosmetika, Všeobecná
zdravotní pojišťovna, Produkty společnosti Forever Living Products – největší pěstitel aloe a sibiřská
společnost TianDe – léčebná kosmetika z východu, Zdravíčko p. Jašek – zdravá výživa Hokaido, manželé Vlkovi – produkty z medu, Zdeněk Mikula – produkty z medu, Zdravíčko Letovice – paní Olga
Nádeníčková.
Od 15.00 hodin proběhne přednáška paní DiS. Marie Štemberové, fyzioterapeutky na téma:

„Onemocnění kloubů z pohledu fyzioterapeuta“
přítomní budou seznámeni s onemocněními, se kterými se nejčastěji potýká ve své praxi.
Revmatoidní artritida (zánětlivé onemocnění kloubů) versus artróza (onemocnění z opotřebení).
Vysvětlení pojmů, výživa kloubů, výměna, rehabilitace, lázeňská péče.
Doporučujeme návštěvu „Městského dne zdraví v Letovicích“ již po jeho zahájení, aby byl dostatek času pro vyšetření a zhlédnutí ukázek.
Ivana Květenská, koordinátorka,
Bohuslav Kuda, předseda komise PZM a MA21
Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj

V Ý Z VA
Kdo z Vás má doma obrazy města Letovice a blízkého okolí a rád by je zapůjčil na výstavu
Letovice v obrazech (21. 10. – 16. 11. 2016),
kontaktujte mne na tel.: 774 497 437, e-mail: info@mks-letovice.cz.
Děkuji, Jana Trubáková

Velvyslankyně Peru v Letovicích
Dne 9. září navštívila Letovice velvyslankyně Peru paní Liliana de Olarte de Torres-Muga. Setkala se
zde za doprovodu cestovatele a fotografa Otty Horského s představiteli města. Poté se zúčastnila na
letovickém zámku výstavy fotografií věnované životu v Peru.
Petr Švancara

S blížícím se svátkem zesnulých je ruch na parkovištích kolem hřbitovů stále čilejší. Z tohoto důvodu parkoviště u hřbitova v minulých letech bývalo „zajímavé“ pro
zloděje, kteří se zaměřují na vloupání do vozidel. Pro zloděje jsou velkým lákadlem,
přímo nabídkou viditelně odložené věci – oděvy, kufříky, kabelky, tašky, mobilní telefony a podobně. Přes různá varování je stále dost těch, kteří otázku odložených věcí
v autě podceňují. Domnívají se, že když opustí vozidlo jen na krátkou chvíli, nic se
nemůže stát. Je potřeba také upozornit, že zloději se v poslední době nesoustřeďují jen na parkoviště,
ale zaměřují se také na kapesní krádeže přímo na hřbitovech při úpravě hrobů. Je třeba proto dbát
opatrnosti a hlídat si i své osobní věci. Hlídka MP bude v těchto dnech provádět zvýšený dohled na
parkovišti u hřbitova, aby omezila možnost provedení těchto krádeží.
Na závěr několik rad pro každodenní užívání vozidel:
- na viditelných místech nikdy nenechávejte žádné cenné věci (oděvy, kufříky, kabelky, tašky, mobilní
telefony)
- pokud nebudete nechávat věci, byť nepatrných hodnot, na odiv pachatelům, Vaše vozidlo si nemusí vybrat. Důvod je zřejmý – nebude viditelná žádná kořist
- uzamykejte vozidlo i při krátkodobém opuštění vozidla
- vždy zavírejte okna
- ve vozidle nenechávejte rezervní klíče ani doklady
- častým předmětem zájmu zlodějů je autorádio, při jeho koupi dejte přednost přístroji se snímatelným panelem a ten si odnášejte
- riziko vloupání se snižuje instalací kvalitních bezpečnostních fólií na skla
- odstavit vozidlo je vhodnější na hlídaném parkovišti, na osvětleném místě a přes noc je nejlepší je
umístit do garáže
Strážníci MP Letovice

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
Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů
jsou určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele
průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů
a držitelů ZTP a ZTP/P na základě předložení průkazu). Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 7 dní před konáním akce.

V říjnu jsme pro Vás připravili:
Beseda – Bohuslav Kuda

Letovice, náš domov
Středa 5. října 2016 v 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné
•

Koncert jazz

Vít Křišťan Trio
Pátek 7. října 2016 ve 20.00 hodin
Sál ZUŠ Letovice, vstupné: 100,– Kč
•

Beseda – Český rozhlas Brno

Morava, země neznámá
Úterý 11. října 2016 v 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné

Koncert

RADŮZA
Středa 19. října 2016 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– Kč
•

„Čaje o páté“
Čtvrtek 20. října 2016 v 17.00 hodin
Hudební duo
Josef Sekanina a Andrea Ondroušková
Večer s tancem a poslechem
Vstupné: 50,– Kč
•

Vernisáž výstavy

Letovice v obrazech
Pátek 21. října 2016 v 18.00 hodin
•

Módní přehlídka
Sobota 22. října 2016 ve 14.00 hodin
Vstupné: 80,– Kč
•

Divadlo

Romantický víkend
Čtvrtek 27. října 2016 v 19.00 hodin
Petra Špalková a Jan Novotný
Vstupné: předprodej 200,– Kč / na místě 250,– Kč
Připravujeme:
Koncert KPH – Španělská romance
Středa 2. 11. 2016 v 18.30 hodin
•

Beseda Jiří Kolbaba – Sedm divů Islandu
Pátek 4. 11. 2016 v 18.00 hodin
•

Koncert – Jakub Smolík
Sobota 12. 11. 2016 v 19.00 hodin

•

•

Zahajovací koncert KPH

Inspirace šansonem

Beseda B. Kuda – Letovice, náš domov
Středa 16. 11. 2016 v 18.00 hodin

Středa 12. října 2016 v 18.30 hodin
Petr Malásek – klavír / Jana Musilová – zpěv
Vstupné: 190,– Kč

„Čaje o páté“ – večer s tancem a poslechem
Pátek 18. 11. 2016 v 17.00 hodin

•

Pohádka

Na kouzelném paloučku
Čtvrtek 13. října 2016 v 10.00 hodin
Účinkuje: Loudadlo Praha
Vstupné: 40,– Kč
•

Talk show

„Blbiny z ústní dutiny“
Pátek 14. října 2016 v 19.00 hodin
Pepa Štross a Jaroslav Suchánek
Vstupné: předprodej 80,– Kč / na místě 100,– Kč

•

•

Pohádka – O pejskovi a kočičce
Čtvrtek 24. 11. 2016 v 10.00 hodin
•

Divadlo – Rodina je základ státu
Pátek 25. 11. 2016 v 19.00 hodin
DS Tea Trum Velké Opatovice
•

METAL MIDNIGHT vol. 3
Sobota 26. 11. 2016 od 19.00 hodin
•

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

KULTURNÍ PŘEHLED

KNIHOVNA

Dětské oddělení

Týden knihoven
3. – 7. 10. 2016

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

V obou odděleních knihovny nabízíme
následující služby:
• prominutí poplatků za upomínky
• přihlášení nových čtenářů zdarma

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ!

Oddělení pro dospělé
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovna@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna
Výpůjční doba: Pondělí 9.00 –12.00, 13.00 –16.00
Úterý 12.00 –16.00, Pátek 9.00 –12.00, 13.00 –18.00
•

UMĚNÍ KOLEM NÁS
výstavka knih na dospělém oddělení knihovny
•

VÝCHODNÍ ČÍNA
Z PEKINGU DO HONGKONGU
4. října 2016 v 17.00 hodin v čítárně knihovny
Srdečně zveme na cestopisnou přednášku
Jaroslava Chrásta, která bude doplněna
výstavou fotografií.
Výstava fotografií bude přístupná
do 21. 10. 2016 v prostorách chodby knihovny.
•
Výstava RETRO MÝDEL ze sbírky
paní Marie Jachanové
Od 7. října do 4. listopadu 2016 zveme
na výstavu v čítárně knihovny.
•

POVÍDÁNÍ NAD KNIHOU
Talkshow s Markétou Harasimovou
25. října 2016 v 17.00 hodin
v čítárně knihovny
Autorské scénické čtení, autogramiáda
„Veselé historky z psaní“... aneb hodina nad
knižními příběhy vyprávěnými autorkou
a scénické čtení pasáží z románů. Povídání
o životě spisovatelky, publicistky a scenáristky
na plný úvazek. Jak vzniká román? Jak se
hledají témata příběhů? Jak se ponořit do
prostředí, které autor zpracovává?
A mnoho dalšího ...

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

•
1. 9. – 30. 10. 2016
Výstavka regionální literatury a knih
o pověstech kraje
•
1. 9. – 30. 10. 2016
Luštíme křížovku
•
13. 9. – 25. 10. 2016
vždy v úterý od 13.30 do 15.00 hodin
čteme STARÉ POVĚSTI LETOVICKÉ
•

JIŽNÍ MORAVA ČTE
Městská knihovna Letovice
se zapojuje do projektu.
Městská knihovna Břeclav a Moravská zemská
knihovna v Brně vyhlašují literární soutěž
Jižní Morava čte.
Soutěž je vyhlášena s podporou dotace
Jihomoravského kraje.
Téma: Mýty a legendy mého kraje
Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež
Jihomoravského kraje od 6 do 18 let:
I. kategorie: 6 – 9 let
II. kategorie: 10 – 18 let
Pro zařazení do jednotlivých kategorií
je rozhodující věk dosažený v roce 2016.
Termín pro odevzdání prací: 30. října 2016.
Každý účastník může odevzdat pouze jednu
soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.
Pravidla soutěže i s přihláškou najdete na
webové stránce knihovny
www.mks-letovice.cz/knihovna/oddeleni-prodeti, na www.jiznimoravacte.cz,

v knihovně nebo ve škole.

Turistické informační centrum

GALERIE DOMINO

MKS Letovice
Tyršova 2, 679 61 Letovice

Vás srdečně zve na prodejní výstavu

JAROSLAV MATĚJKA
OBRAZY, OBRÁZKY A MALŮVKY
Vernisáž se koná

v pátek 7. října 2016 v 17.30 hodin
®

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

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

Úvodní slovo autor
V kulturním programu zahrají
Mgr. Marie Nečasová – housle
Dagmar Lžíčařová – klavír
Výstava bude otevřena
do neděle 30. října 2016, zavřeno 28. října,
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin,
So 9.00 – 11.00 hodin,
Ne 14.00 – 17.00 hodin
Galerie DOMINO, Havírna 55
(u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice
www.galeriedomino.cz

Shirley Valentine
V pátek 9. 9. 2016 jsme v Letovicích zažili divadelní
koncert Simony Stašové v roli Shirley Valentine. Paní
Stašová nás jak příběhem ženy ve středním věku, tak
i úžasným provedením všech postav, doslova nadchla.
Děkujeme za nezapomenutelný zážitek!
Dovolte na tomto místě zmínit alespoň zkrácený
text recenze na tuto divadelní hru z portálu Divadlo.cz:
„O této hře se nedá mnoho napsat. To prostě MUSÍTE VIDĚT!!! Bravurní herecký koncert Simony Stašové Vás doslova přimrazí do sedadel. Budete s němým
úžasem a otevřenou pusou zírat na jeviště a hltat každý její pohyb, každé gesto, každé slovo. Z jeviště na Vás
bude zářit to, čemu se říká opravdový kumšt.
Simona Stašová se o této roli sama vyjádřila „tahle
hra je právě o tom, co toužím říct teď, v tuto chvíli“.
Simona Stašová nám Shirley Valentine nehraje. Ona jí
je! Nemá nejmenší problém přesvědčit diváky, že je
upracovanou a unavenou čtyřicítkou, která je v duchu
stále ještě tou mladou dívkou plnou snů a nadějí, které
jednoho dne prostě začne uskutečňovat.“
Text: Jana Trubáková, foto: Petr Švancara

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

Teplý říjen – studený únor.
Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti.
Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.
Studený říjen – zelený leden.
Mrazy v říjnu – hezky v lednu; krásný říjen – studený leden.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.

Střípky z léta ...

Foto: Petr Švancara

… panem Janem Řehořem, st.
Stejně jako do Pardubic patří perník, do Plzně pivo, do Třeboně kapři, tak Letovicím sluší keramické kachle. V jednom
z minulých čísel LZ jsme věnovali tuto rubriku Keramické dílně Prudký – Hladil z Havírny 55 v Letovicích. Pomyslný kruh
se uzavírá další letovickou legendou na výrobu tohoto místního atributu, a to závodu Keramika Letovice, s. r. o. Rozhovor s osobností pro měsíc říjen jsme věnovali panu Janu Řehořovi st. (66 let), bývalému řediteli tohoto závodu.
Náš rozhovor nemohl začít jinak než prohlídkou továrny.
Měla jsem možnost nahlédnout do všech podlaží tovární budovy, do všech dílen, kde se ručně vyrábí keramické kachle
licí technologií na kachlová kamna, sporáky i obestavby krbových vložek. V současné době se lidé rádi vracejí k živému ohni
a jeho hřejivému teplu ve svých domovech. Jak mi bylo panem Řehořem vysvětleno, tradice výroby keramických kachlů sahá v Letovicích až do roku 1900, kdy byla založena v Rakousku-Uhersku akciová společnost LETOKAMNA na výrobu
kachlí, šamotových desek. V roce 1910 byla rozšířena o skeletovou průmyslovou budovu, která byla
v této době jednou z nejmodernějších.
Musím zde zmínit, že ve všech prostorách firmy – dílnách, skladech, laboratoři – vládlo příjemné
pracovní ovzduší. A pořádek. Všude bylo uklizeno, což v místě, kde se pracuje s hlínou, musí být velmi
těžké uhlídat.
Pane Řehoři, povězte nám, kolika lidem dává Váš podnik práci?
„V továrně pracuje do 40 osob stálých zaměstnanců. Keramika Letovice v současné době vyrábí
stavební keramiku – komplety komínů, šamotový materiál, šamotové hmoty, keramické kachle. Vyrábí se zde v menší míře dekorativní a ve větší míře průmyslová keramika. Každý kus keramické kachle
prochází lidskýma rukama.“
Jaká barva glazur kachlí pro kachlová kamna je v současné době mezi zákazníky oblíbená?
„Nejoblíbenější barvou glazovaných kachlí je naše stálice a tou je oliva zelená, poté následuje srnčí
hněď, karamel a lesklá hnědá. Na přání lze vyrobit také glazury v uměleckém zpracování. Za rok vyrobíme například na 130 kompletů staveb z keramického kachloví a asi 1000 kusů kompletů komínů.
Externě spolupracujeme s kamnářskými mistry. V roce 2002 jsme rozšířili výrobní kapacitu v areálu
bývalého podniku Tylex, zde se vyrábí výrobky pro stavbu komínových kompletů.“
Velmi mě zajímala osobnost muže, který byl po dlouhá léta ve vedení této firmy. Dokázal v nelehkém období 90. let obstát v konkurenci jiných firem, dokázal najít výrobní program a současně
pokračovat v rozvoji firmy v oblasti průmyslové keramiky.
Odkud, pane Řehoři, pocházíte?
„Jsem rodákem z Vrtěříže u Štěpánova. Odtud pramení i má láska k Vysočině. V Letovicích bydlím
již 66 let. S rodinou žijeme v místní části Jindřichov.“
Předpokládám, že jste v Letovicích chodil do „staré školy“.
„Ano, žákovská i učňovská léta jsem strávil v Letovicích. Základní školu jsem vychodil na Tyršově
ulici č.p. 2, poté jsem nastoupil do Masarykovy školy práce (dnešní Masarykova střední škola). Zde
jsem se vyučil v oboru chemik-barvíř pro firmu Tylex. Po absolvování SPŠ v Brně ukončené maturitou
jsem nastoupil do dělnické profese v Tylexu. A v letech 1969 – 1971 jsem absolvoval povinnou vojenskou základní službu v Dobrochově.“

Jaká byla Vaše profesní dráha po „vojně“?
„V roce 1971 jsem nastoupil jako dělník v letovickém Tylexu, postupně jsem se vypracoval na mistra
na zušlechťovně. V roce 1982 jsem z Tylexu odešel do Moravských šamotových a lupkových závodů,
a. s. Velké Opatovice, a to do závodu v Letovicích na ulici Pražská. Zde jsem začal pracovat jako mistr
chemické výroby.“
Nicméně ještě v tomto roce se Jan Řehoř stává ředitelem poboček tohoto závodu v Letovicích na
ul. Pražská a Nádražní. V roce 1991 získává zpět závod na ul. Pražská v rámci restitučního řízení Pexiderova rodina. V následujícím roce ve velké privatizaci v přímém prodeji závod (nynější Keramika Letovice) na ul. Nádražní pan Řehoř koupil. Jak sám říká, byly to těžké časy, nicméně během 6 let finanční
závazky na odkup firmy byly splaceny.
„Nyní jsem v důchodu. Částečně pracuji, pomáhám svému synovi Janovi, který od roku 2013 oficiálně firmu vede.
Velmi rád bych chtěl vyzvednout pracovní kolektiv v naší továrně. A to oba generační kolektivy,
mladší i ten starší. Tvoří lidskou i pracovní symbiózu, všichni mezi sebou spolupracují. Rád bych touto
cestou poděkoval panu mistru Josefu Jansovi za jeho neocenitelné rady a pomoc.“
Pro velké pracovní vypětí je nutné mít dobré rodinné zázemí a pohodu.
„Ano, s manželkou máme tři dospělé děti – syn Jan je pokračovatelem rodinné tradice, prostřední
dcera Romana je učitelkou hudby i aktivní muzikantkou, nejmladší dcera Jana je v současné době na
mateřské dovolené. Radost nám dělají i tři vnoučata, jedno děvče a dva chlapci. Jsem velmi rád dědečkem.“
Co vás kromě práce v továrně baví, těší?
„Je to stále má práce, to je celoživotní koníček i kůň. Ale také mezi mé radosti patří rodina, vnoučata.
Život je o stálém vzdělávání, člověk musí jít s dobou a s trendy. V tom mi pomáhá odborná technická
literatura. Ale mám rád také články se sportovní tématikou.
Ze sportů jsem si oblíbil kopanou, tenis. V hudbě mám nejradši léta svého mládí, tudíž jsou to 60. až
80. léta, dnes již minulého století. A z interpretů asi Karla Gotta a jeho píseň To musím zvládnout sám,
s čímž se ztotožňuji. Stále se mi líbí skladby kapel Blue Effect, Pink Floyd, obou zpěváků Nováků – Petra
i Pavla, F. R. Čecha a jiných.
A dále jsem obdivovatelem historických motocyklů, které i já sbírám a renovuji.“
Kromě profesního a rodinného života je zde ještě jedna důležitá součást pohledu pana Řehoře na
svět. A tou je komunální politika. Od roku 1972 je členem Zastupitelstva města Letovice, je zastupitelem za Komunistickou stranu Čech a Moravy.
Čeho si v životě považujete?
„Možná to bude znít jako klišé, ale je to zdraví a štěstí. A lidská slušnost. A nadhled.
Mám také radost z dobrého jídla. Jestli to mohu takto říci, mezi mé životní výhry patří má manželka Ludmila, bez její podpory a pochopení bych se nemohl věnovat tomu, co mám rád a co jsem doposud dělal.“
Zajímavou větou našeho rozhovoru byla tato myšlenka: „Je důležitá historická vědomost. Třeba
našeho závodu, města atd. Mít věci, žít svůj život v souvislostech.“
Střípky rozhovoru i obrazy z továrny si přehrávám v mysli. Továrenské komíny, holubi na střeše,
čapí hnízdo na jednom z komínů, obrovský tovární prostor, rozpracované kachle, žhnoucí pece i volné
vzdušné sušáky. Malá (i milá) obrazová galerie v pracovně pana Řehoře. Peřina, Brtnický, Matějka
a Štrajt, i když to asi ani netuší, jsou součástí života muže, který většinu svého profesního života věnoval Keramice Letovice, s. r. o. Vysočina a chaloupky ve stráni, rybníky, pohled na letovický zámek
z oken továrny, kouřící komín Tylexu v pozadí, zátiší s dívkou a pianem… Nečekané (i nečekaně krásné)
pohledy na město Letovice a okolí z oken tovární budovy.
Pane Řehoři, děkuji vám za exkurzi továrnou, která pokračuje v dlouholeté tradici výroby keramických kachlí. Přeji vám splnění snů i radost ze štěstí, které vám dává vaše rodina. Přeji vám mnoho výhledů z vaší pracovny na město Letovice.
A v příštím roce se opět těším na setkání u sladké či slané letovické kachle. Neboť inspiraci na ni
jsem získala ve vaší kachli L1, barva oliva zelená.
Jana Trubáková

2.
4.
5.
7.
8.
11.
12.
13.

8.00 – 12.00 hodin
Burza a prodejní trh, zámek Letovice, tel.: 728 880 298
17.00 hodin
Východní Čína – z Pekingu do Hongkongu – cestopisná přednáška Jaroslava Chrásta
Knihovna Letovice, tel.: 516 474 225. Doprovodná výstava fotografií potrvá do 21. 10. 2016.
18.00 hodin
Letovice, náš domov – beseda s promítáním pro veřejnost, KD Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
17.30 hodin
Vernisáž výstavy Jaroslava Matějky – Obrazy, obrázky a malůvky
Galerie Domino, tel.: 516 470 777. Výstava potrvá do 30. 10. 2016
Odhalení busty Václava Havla s koncertem Dagmar Andrtové-Voňkové
Pořádá sdružení PaLetA Letovice, tel.: 776 347 919
18.00 hodin
Morava, země neznámá – audiovizuální pořad Českého rozhlasu Brno o krásách a zajímavostech
Moravy, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
18.30 hodin
Inspirace šansonem – Jana Musilová a Petr Malásek – zahajovací koncert KPH
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
10.00 hodin
Na kouzelném paloučku – pohádka pro děti, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
19.00 hodin
Blbiny z ústní dutiny Jaroslava Suchánka s písničkami Pepy Štrosse
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

14.
14.– 16. Víkend rybích specialit, Agrocentrum Ohrada, tel.: 605 298 420
a 17.00 hodin
VIII. show VDO, zámek Letovice, tel.: 516 474 203
16. 14.00
hodin
Radůza – koncert, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
19. 19.00
20.

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

21.

18.00 hodin
Zahájení výstavy Letovice v obrazech
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535. Výstava potrvá do 16. 11. 2016
celodenní
Putování přes Halasovo Kunštátsko – 4. ročník turistického pochodu a cyklojízdy
Místo startu Letovice – restaurace na nádraží ČD (start průběžně 6.30 – 10.00 hodin)
14.00 hodin
Dámský klub s módní přehlídkou – módní přehlídka nejen pro ženy
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
celodenní
Hubertova jízda, Agrocentrum Ohrada, tel.: 605 298 420

22.
22.– 23.
27.

Dýňobraní, zámek Letovice, tel.: 728 880 298

19.00 hodin
Romantický víkend – divadelní představení (hrají P. Špalková a J. Novotný)
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

Rekonstrukce Mateřské školy Letovice, Třebětínská
Dne 24. 6. 2016 se naše mateřská škola rozloučila na téměř pět měsíců s dětmi a proběhlo
rychlé a náročné balení a následné stěhování do
provizorních prostor v budově na ulici Tyršova.
Jsme rádi, že nám Městské kulturní středisko Letovice ve spolupráci s Městským úřadem Letovice zapůjčilo velice příjemné prostory, do kterých
jsme za pomoci rodičů a pomocníků poskytnutých městským úřadem, kterým moc děkujeme,
přestěhovali veškeré vybavení a paní učitelky vytvořily dětem pěkné prostředí, kde za plného provozu přečkáme období rekonstrukce.
Touto cestou bychom také rádi poděkovali za
velkou vstřícnost Masarykovy střední školy Letovice, a to zejména zaměstnancům kuchyně, při
zajištění obědů pro naše děti.
V neposlední řadě je třeba zmínit poděkování
celému kolektivu mateřské školy Čapkova za ochotu, přátelské přijetí a možnost využívat za příznivého počasí jejich školní zahradu.
Pevně věříme, že vše proběhne podle plánu
a my se koncem listopadu vrátíme do naší „staré
nové“ školky. Zatím tomu vše nasvědčuje.
Už se všichni moc těšíme!
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Třebětínská
Bc. Pavlína Jašková, DiS. a Veronika Nováková

ELIM Letovice, o.p.s.
Volnočasový klub Plán B
Klub je otevřený všem od 7 do 20 let, kdo chtějí trávit svůj volný čas v příjemném a přátelském prostředí. Scházíme se v klubovně budovy Církve bratrské (Okružní 13).
Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a souteže. Mezi nejčastější aktivity patří ping-pong, skákací hrad, fotbálek, šipky, kulečník, hry na počítači, NERF bitvy, různé stolní hry a další. V případě
hezkého počasí býváme na hřišti u ZŠ. A kdy je klub otevřen?
Úterý
Čtvrtek

14.30 – 18.30 hodin
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

Ohlédnutí za prázdninami s Letokruhem
Uteklo to jako voda a děti už opět zasedly do školních lavic. V Letokruhu letos
proběhlo 10 příměstských táborů a 8 pobytových táborů, každý s jiným zaměřením.
Společně s dětmi jsme si to opravdu užili. Je na co vzpomínat. Nyní se na všechny
těšíme v kroužcích a na akcích, které nabízíme pro letošní školní rok. Zápis do kroužků probíhá po celý měsíc září, a pokud budou v kroužku volná místa, můžete se přihlásit i v průběhu
října. Letokruh se přestěhoval na ulici Tyršova 1069/25 v Letovicích (bývalá budova Masarykovy školy
práce – u fotbalového hřiště).

Pozvánka na nejbližší akce Letokruhu
Podzimní prázdniny:
26. 10. 2016 – Návštěva zábavního centra Bruno v Brně – bližší informace najdete na www.svcletovice.cz, přihlášky přijímáme online od 20. září do 20. října a do naplnění kapacity. Vhodné pro děti od
5 do 13 let. Pedagogický dohled zajištěn. Doprava pronajatým autobusem.
27. 10. 2016 – Sportovní kolotoč s Hankou a Vendy – příměstský tábor, začátek v 8 hodin, ukončení
v 16 hodin. Hry, soutěže, sportování v přírodě i v tělocvičně, bowling. V ceně 180 Kč je oběd a pitný
režim. Přihlášky přijímáme on-line od 20. září do 25. října 2016.
27. – 28. 10. 2016 – Halloweenská Bubu párty II. opět s Míšou a Davidem – akce s přespáním. Začátek 27. 10. 2016 v 17 hodin, ukončení 28. 10. 2016 v 10 hodin v Letokruhu. Na programu bude disko
párty v kostýmech, módní Bubu přehlídka, vyřezávání dýní, noční Bubu stezka. V ceně 240 Kč je pizza
k večeři, snídaně, materiál, pitný režim, pojištění, odměny. Přihlášky přijímáme online od 20. září do
24. října 2016 a do naplnění kapacity.
13. 11. 2016 (Sobota) – Den otevřených dveří v Letokruhu – přijďte se podívat do naší nové budovy
Letokruhu na ulici Tyršova 1069/25 v Letovicích. Představíme vám nové prostory, nové možnosti pro
děti i dospělé a pro děti připravíme zajímavý program. Těšíme se na vás v čase 14 – 17 hodin.
Bližší informace ke všem akcím najdete na www.svcletovice.cz a Facebooku. Informace ke kroužkům
i akcím vám poskytneme rovněž na tel.: 741 481 033.
Text: Zuzana Musilová, foto Adam Radouš

II. Ohlédnutí za Letovickou kachlí 2016
V minulém čísle Letovického zpravodaje jsme vám ve zkratce představili vítěze kategorie sladká
letovická kachle – Františka Širůčka. Dnes bychom vás rádi seznámili s paní Janou Klegerovou, která
se v téže kategorii umístila na 2. místě.

Paní Klegerová, přibližte nám pár slovy vaši vítěznou „kachli“, případně přidejte recept na ni:
„Soutěže jsem se zúčastnila za Snack bar – Cukrárna Delikas, a to s větrníkovou kachlí. Tu vytvořilo
celkem 9 větrníků. Proč větrník? Je to náš typický a velmi žádaný zákusek. Recept – místo něj vás raději pozvu do naší cukrárny na náměstí v Letovicích. Recept na větrníky z Delikasu je naším firemním
„stříbrem“. Lidé si jej kupují i jako dárek a pak s nimi naše větrníky cestují třeba do Litoměřic nebo i do
Německa.“
Vím, že jste profesionální cukrářkou v již zmíněném Delikasu, máte i přesto ráda sladké dobroty? A kdy jste upekla
svůj první dort nebo zákusek?
„V Delikasu pracuji již asi 20 let, řídím cukrářskou výrobu, mám na starosti suroviny. Ano, i přes své povolání mám
velmi ráda sladké. V cukrárně nabízíme zákazníkům 7 druhů dortových korpusů, které pak plníme a zdobíme dle přání zákazníků. V nabídce máme také asi 34 druhů zákusků.
A můj první sladký výrobek? Byl to dort k tatínkovým
narozeninám. A mně bylo tenkrát 13 let.“
Na paní Janě Klegerové je vidět, že své sladké povolání
má ráda, že peče pro nás všechny ty dobroty s láskou. Pomalu ale jistě se blíží konec roku a s ním i Vánoce. A s nimi
také pečení vánočního cukroví. Cukrárna Delikas jich pro
své zákazníky napeče na 200 kg!
Text: Jana Trubáková, foto: archiv paní Klegerové

Z historie Karlova (část třetí)
Občanská záložna v Letovicích udržovala svou budovu ve vzorném pořádku jako nový významný
kulturní stánek. Až do roku 1896 byly v Letovicích veškerá kultura, osvěta a místní veřejný život soustředěny v sále hospod U Štulpů a Na Nové. Marně bychom dnes ty sály hledali. V jejich skromných
podmínkách se však kdysi hrávalo divadlo, cvičil zde Sokol a pořádaly se bály.
Budova Karlova přinesla novou éru rozvoje letovické kultury, sportu i společenského života. Přesto
však se již v počátečních dobách vyskytly problémy. Novostavba záloženského domu vyvolala v okolních obcích velkou žárlivost a závist. V záplavě pomluv o nerozvážnosti při budování tak rozsáhlého
objektu byl letovické Občanské záložně předvídán krach. Pomluvám se dalo těžko čelit a z pověstí
vznikla mezi vkladateli panika. Na přelomu století tak musela záložna poplašeným vkladatelům vyplácet velké částky svěřených vkladů a členům členské podíly. Přesto však tíživou situaci zvládla.
Další problémy přinesla záložně i její nová, vzorně vybavená restaurace, která po dlouhá léta provozu neměla finančních úspěchů. S těmito potížemi – velkou režií a nedostačujícími tržbami – zápasili
v průběhu let všichni její nájemci.
Byla uvedena do provozu jako tzv. „restaurace lepšího druhu“. Jejím prvním nájemcem byl hostinský, řezník a uzenář v Brně-Žabovřeskách Reimund Langer, rodák z Líšně. Nastoupil 1. července 1895,
restauraci však provozoval pouze do 9. října 1897, kdy provoz ukončil, jelikož nebyl schopen platit
roční dohodnuté nájemné 1 100 zlatých.
Druhý nájemce Karel Čapka nastoupil 15. října 1897. Nájemné mu sice bylo sníženo, přesto však
jako podnikatel neuspěl a ukončil provoz restaurace 1. září 1898.
Třetí nájemce Josef Kosík nastoupil 10. září 1898. Ačkoli mu bylo nájemné dále podstatně sníženo,
odešel z restaurace finančně vyčerpán 1. srpna 1901.
Čtvrtým nájemcem se 6. srpna 1901 stal Akciový pivovar se sladovnou v Jevíčku za roční nájemné
2 000 Kč. Nájemní smlouvou se zavázal, že provoz hostinské živnosti zajistí pomocí „spolehlivého a řádného odborníka“. Jako další restauratér tedy nastoupil 10. srpna 1901 Josef Formánek, který spolu
s pivovarem provoz restaurace ke spokojenosti majitele řídil jedenáct a půl roku. Koncem února 1913
však jevíčský pivovar vypověděl nájemní smlouvu s odůvodněním, že nehodlá majiteli dále doplácet
na vysoký nájem.
Pátým nájemcem se 1. března 1913 stal Alois Svoboda. Nájemní smlouva s ním zpočátku uzavřena
nebyla a než se tak mohlo stát, vypukla první světová válka. Neutěšené zásobovací poměry pak podpis
jakékoli smlouvy vyloučily. Svoboda provozoval restauraci po celou válku a po jejím skončení a vzniku
první republiky bylo nájemné majitelem dle nových poměrů stanoveno na 2 000 Kč ročně. Nájemce
Alois Svoboda provozoval restauraci na Karlově až do 31. května 1932.
Šestým nájemcem restaurace se stal 1. června 1932 opět Akciový pivovar se sladovnou v Jevíčku
za roční nájemné 13 000 Kčs. Provoz hostinské živnosti se opět zavázal zajišťovat pomocí spolehlivého
a řádného odborníka. Jím se stal Jan Hloušek. Provozoval restauraci po celou druhou světovou válku
a zažil i její znárodnění a začlenění do komunálního podniku v roce 1949. Svoji kariéru restauratéra
ukončil v roce 1954.
Hlouškovými nástupci se v roce 1955 stali manželé Marie a František Hradští a v roce 1956 Gustav
Janoušek. V roce 1957 byla restaurace Na Karlově zrušena. Národní podnik Restaurace a jídelny převzal všechen její inventář a zařízení s odůvodněním, že v budově již nikdy restaurace nebude. Z pozemkové knihy bylo vymazáno reálné právo a byl také ze zdi budovy vysekán a odstraněn památný kovový nápis nad domovním vchodem „Hostinec u Jelena“, který tam naši předkové z piety uchovávali.
Zaznamenala: Eva Nečasová (konec třetí části)

Charitní poradna v Boskovicích pomáhá obětem trestných činů
Charitní poradna, která sídlí v Boskovicích U Lázní 1734, poskyOBLASTNÍ CHARITA tuje již od svého vzniku v roce 1993 bezplatné odborné sociální
BLANSKO
a právní poradenství lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Od roku 2014 získala poradna registraci Ministerstva spravedlnosti ČR na poskytování odborného
sociálního poradenství obětem trestných činů a akreditaci na poskytování právních informací těmto
osobám. Poskytování těchto služeb je umožněno zákonem č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů.
Na naši poradnu se může obrátit každý dospělý člověk, který je, nebo se cítí být, obětí trestného
činu. Poskytneme informace o jeho právech, možnosti uplatňovat náhradu škody, průběhu trestního
řízení a v jeho rámci o postavení, právech a povinnostech svědka či poškozeného. Důležitou součástí
služby je také předání informací o dalších subjektech, poskytujících bezplatnou pomoc těm, kdo byli
trestnou činností zasaženi, zejména o činnosti a střediscích Probační a mediační služby, možnostech
bezplatné pomoci advokáta nebo dalších navazujících službách.
Služby poskytujeme ambulantně v prostorách Charitní poradny v Boskovicích a také v Blansku
a Letovicích. Podle požadavků a potřeb osob můžeme pracovat i v terénu, například v místě bydliště.
Ti, kdo k nám přijdou, mohou od nás očekávat odbornost, diskrétnost, respektování důstojnosti
a lidských práv, jakož i individuální situace a potřeb konkrétního člověka. Služba je bezplatná. Využít ji
mohou i cizinci. Služby jsou zajišťovány právničkou a sociálními pracovnicemi.
Tato činnost je financována ze 70% z prostředků Ministerstva spravedlnosti ČR, dále z Tříkrálové
sbírky a příspěvku města Letovice.
Podrobnější informace včetně provozní doby a kontaktů na další bezplatné služby pro oběti trestných činů je možné získat na webových stránkách Oblastní charity Blansko www.blansko.charita.cz
- Pomoc obětem trestných činů nebo telefonicky na čísle 516 411 583.
JUDr. Marta Šosová, odpovědná za projekt Poskytování právních informací obětem trestných činů
Vážení spoluobčané,
naše jednotka sboru dobrovolných hasičů Letovice se probojovala do finále
ankety Dobrovolní hasiči roku 2016. Finálovou účast jsme získali za
zásah u srážky osoby s vlakem, kde se naše jednotka podílela na ošetření osoby a transportu do vrtulníku ZZS.
Podpořit nás můžete hlasováním pomocí webového formuláře www.adhr.cz/hlasovani-jednotky
nebo zasláním sms zprávy ve tvaru: HASICI(mezera)JJM3 na telefonní číslo 9007706.
Cena sms je 6 Kč.
Děkujeme za podporu – Vaši hasiči Letovice

DOMEČEK
www.materske-centrumdomecek.webnode.cz

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

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

Za krásami Polabské nížiny
Počátkem měsíce září pořádalo Nové sdružení ZP Letovice pro své členy zájezd za zdravím a krásami Polabské nížiny. První zastávkou za poznáním zajímavostí tohoto kraje byl zámek Chlumec nad
Cidlinou, zvaný také „Karlova Koruna“. Počátkem 18. století vznikl jako reprezentační venkovská residence pro hraběte Františka Ferdinada Kinského, podle plánů barokního stavitele Jana Santiniho. Nebyl však upraven pro trvalé obývání. Po velkém požáru v roce 1943 byl zámek rekonstruován. Nyní je
zde instalována výjimečná expozice českého barokního umění. Dále nás seznamuje s dějinami rodiny
Kinských. Dnes je zámek opět majetkem původních majitelů. Naše putování pokračovalo do známého lázeňského města Poděbrady ležícího na obou březích největší české řeky Labe v malebné Polabské nížině. Historie města sahá daleko před počátky českého státu. Ve druhé polovině 13. století získal
Poděbrady český král Otakar II. Zbudoval zde nad řekou kamenný hrad. Největšího rozkvětu dosáhlo
panství za pánů z Kunštátu, jejichž významnou osobností byl český král Jiří z Poděbrad. Zajímavostí je,
že město má přibližně stejný počet obyvatel jako lázeňských pacientů. Dominantou náměstí je jezdecká socha krále Jiřího a Mariánský sloup. Řeku Labe jsme využili k plavbě výletní lodí přes plavební
komoru až k soutoku s řekou Cidlinou, což nám přineslo nezapomenutelný zážitek. Město jsme dále
poznávali při jízdě lázeňským vláčkem. Více informací o historii města, lázeňství ve městě a další historii Polabí jsme se dozvěděli v místním Polabském muzeu. Závěrečná procházka lázeňským parkem
s kolonádou byla tečkou za naším vydařeným výletem, který přinesl řadu zážitků, ale také duševní pohodu všem účastníkům. Zájezd podpořil JmK a hlavně opravdu nádherné letní počasí, které nám přineslo skvělý zážitek z dokonale připraveného zájezdu za zdravím, který byl v pořadí již čtvrtým v tomto roce.
Text a foto: za výbor NSZdP Bořivoj Rašovský

Dětské odpoledne ve Zboňku
V sobotu 10. září 2016 od 15 hodin uspořádal osadní výbor Zboňku a Klevetova na hřišti ve Zboňku
vydařený dětský den. Celý den byl, jak název vypovídá, zaměřený hlavně na děti a zábavu jim určenou, přišlo jich téměř 40 a s nimi dalších 40 dospělých.
Letošní dětské odpoledne bylo vydařené hlavně díky největší atrakci, kterou byl skákací hrad, zapůjčený firmou Střechy Toman z Meziříčka. Tradičně nemohla chybět lodička, kterou kormidloval už
zkušený kapitán a vozil děti i jejich rodiče po řece Svitavě.
Na dalších stanovištích byly připraveny různé úkoly, jako například nošení pingpongového míčku
na lžíci, hádání z pexesa, skákání v pytli, hádání tajemných předmětů a prověření šikovnosti v házení
na cíl.
Zlatým hřebem celého odpoledne bylo vyhlášení dětské soutěže, kdy mohly děti po celé léto nakreslit obrázek s tématikou Zboňku, Klevetova a celého našeho okolí. Soutěž byla rozdělena do kategorií podle věku. Sešly se nám opravdu krásné výtvory, jako například nově opravená studánka, kaplička i rodinní příslušníci našich dětí. Výtvarná díla byla oceněna a podle úsměvů byly děti s dárečky
spokojeny.
Krásné počasí podtrhlo atmosféru celého odpoledne a doufáme, že se všichni, děti i rodiče, dobře
pobavili, občerstvili limonádou i točeným pivem a dobře strávili celé odpoledne u závěrečného opékání párků.
Děkujeme všem, kteří přišli, sponzorům i organizátorům celé akce a panu starostovi Letovic Vladimíru Stejskalovi, který se za námi přijel podívat. Snad i příští rok tuto super akci zopakujeme a společně se potkáme.
Text a foto za OV Zboněk-Klevetov Nečasová Petra

Socha Tomáše Garrigua Masaryka

Před sedmdesáti lety 28. října 1946 byla tato již druhá socha Tomáše G. Masaryka, zhotovená
letovickým sochařem Janem Komárkem, slavnostně odhalena na letovickém náměstí. Původní socha
z roku 1928 byla ukryta před německými okupanty a v roce 1946 byla nezvěstná. Socha z roku 1946
byla na přelomu 50. a 60. let zničena komunisty. V roce 1968 byla původní Masarykova socha z roku
1928 objevena a instalována v areálu dnešní Masarykovy střední školy na Tyršově ulici. V březnu 1975
ji komunisté odstranili a byla uložena v jízdárně letovického zámku. 27. října 1992 byla na náměstí
před budovou radnice znovu odhalena původní Komárkova socha z roku 1928 a náměstí byl vrácen
původní název Masarykovo.
Text: Eva Nečasová, foto: archiv E. Jeřábka

KURZ PATCHWORKU
PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ
I v tomto roce jsou pro zájemce připraveny kurzy
patchworku a kreativního šití. Na lekcích se zdokonalíte
v této technice, společně si ušijeme ubrusy, polštáře,
deku, kabelky nebo různé textilní dekorace.
Bližší informace a přihlášky na
tel.: 602 733 568 nebo na eschwarzova@seznam.cz
Těším se na vás. Eva Schwarzová

Hvězdná obloha a měsíc říjen
Dočkali jsme se podzimu, do kterého je ponořen celý měsíc říjen. I ten přináší zajímavé pohledy na
hvězdnou oblohu, která je ozdobena převážně souhvězdími podzimu. Jakoby se nechtělo letním souhvězdím „zmizet ze scény“, proto uvidíme ještě vysoko na západní části oblohy souhvězdí Labutě, Lyry
i Orla ponořené do viditelného zbytku Mléčné dráhy. Ta probíhá ve vysokém oblouku od východu na
západ. Mezi viditelné podzimní souhvězdí patří především Pegas, který září vysoko nad jižním bodem. Pod ním se ukáže souhvězdí Ryb a s ním Vodnář a souhvězdí Kozoroha. Směrem na východ se
rozkládá souhvězdí Velryby. Při pohledu na západ uvidíme malé nevýrazné souhvězdí Koníčka a pod
Vodnářem hluboko na jihu u obzorníku je možné nalézt jasnou hvězdu Formalhaut, nejjasnější hvězdu souhvězdí Jižní ryby.
Vyberme si z nevýrazných souhvězdí Vodnáře, které najdeme pod Pegasem. Je jedním ze zvířetníkových souhvězdí, je nevýrazné a je tvořené hvězdami o malé jasnosti. Nejjasnějšími hvězdami jsou
hvězdy Sadalsud (jasnost 2,9 mag a vzdálenost 1100 ly) a Sadalmelek (jasnost 2,96 mag a vzdálenost
850 ly). V souhvězdí najdeme několik planetárních mlhovin a hvězdokup o nízké jasnosti. V roce 1846
zde německý hvězdář Galle objevil další planetu sluneční soustavy s názvem Neptun.
O souhvězdí Vodnáře se tradují různé lidské představy a báje. Na babylonských kamenech byl
Vodnář zobrazován jako klečící muž, který vylévá vodu z vědra na rameni. V řeckém bájesloví Vodnář
představuje nejvyššího boha Dia, který lije proudy vody na zem, aby potrestal hříšné lidstvo.
Jak se k nám zachová říjnové Slunce? Zase bude svými paprsky kratší dobu ozařovat u nás zemský
povrch a o něco se zase posune od světového rovníku jižním směrem. Slunce vyjde 1. 10. v 7:00 h
a zapadne v 18:38 h SELČ. Dne 31. 10. vyjde v 6:48 h a zapadne v 16:38 h SEČ. Uvedené časové údaje
platí pro středoevropský poledník a 50° s. š. Pro jinou zeměpisnou polohu pozorovatele se musí přepočítat (rozdíl je vyjádřen v minutách). Den se během října zkrátí o 1 h 48 min a sluneční azimut
klesne z 85° na 68° (o 17°). Slunce vstoupí do znamení Štíra 23. 10. ve 2:00 h. Nezapomeňme na změnu času v neděli 30. 10., kdy se hodiny ve 3:00 h SELČ posunou o 1 h zpět na SEČ.
Ještě budeme pozorovat odvěký souputník Země Měsíc. Zde nás zajímají jeho fáze. Měsíční nov
nastane 1. 10. ve 2:00 h SELČ, 9. 10. v 7:00 h první čtvrt, 16. 10. v 6:00 h úplněk, 22. 10. ve 21:00 h
poslední čtvrt a 30. 10. v 19:00 h SEČ opět nov, takže se říjnový Měsíc ukáže v pěti fázích. Vzdálenosti
Měsíce od Země se v říjnu projeví takto: 4. 10. ve 13:00 h SELČ odzemí (406 120 km), 17. 10. ve 2:00 h
přízemí (357 854 km), 31. 10. ve 20:00 h SEČ odzemí (406 669 km).
V říjnu počítáme s viditelností všech planet. Merkur v první polovině října ráno nad východním
obzorem, Venuše a Mars večer nízko nad jihozápadním obzorem. Tam také najdeme Saturn. Jupiter
(v souhvězdí Panny) se objeví ve druhé polovině noci ráno nízko nad východním obzorem. Po celou
noc lze pozorovat Uran (v Rybách) a Neptun (ve Vodnáři). Obě planety pozorujeme
dalekohledem.
Pohleďme na úkazy na obloze. Konjunkce Měsíce a planet nastanou na začátku
října. S Venuší 4. 10. v 0:00 h, 6. 10. v 9:00 h
se Saturnem, 8. 10. ve 12:00 h s Marsem.
Nastanou také konjunkce Měsíce s hvězdami i konjunkce mezi planetami (11. 10.
Merkur s Jupiterem nebo 30. 10. Venuše
Vodnář
se Saturnem).
Dr. Jaroslav Chloupek

OZNÁMENÍ
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE, z. s.
ZAHAJUJE

VE STŘEDU 5. ŘÍJNA 2016
V 15.30 HODIN
RELAXAČNÍ „CVIČENÍ S LENKOU“
ZVÁNI JSOU ČLENOVÉ NSZdP
A ZÁJEMCI O ZDRAVÍ Z ŘAD ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH SPOLUOBČANŮ
CVIČENÍ PROBÍHÁ V KD LETOVICE
V RÁMCI PROJEKTU
„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
A ZA PODPORY MěÚ LETOVICE A JMK
BLIŽŠÍ INFORMACE U LENKY RAŠOVSKÉ
TEL.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz
POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE, z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A ZP SPOLUOBČANY
V ÚTERÝ 25. ŘÍJNA 2016

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V AQUAPARKU KUŘIM
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY
A VÍŘIVÉ KOUPELE
ODJEZD BUDE:
14.40 hodin – KOVOŠROT
14.45 hodin – NÁMĚSTÍ
14.55 hodin – BYTOVKY
15.00 hodin – TYLEX
PROGRAM ODPOLEDNE ZAČÍNÁ
V 16.00 HODIN
AKCE SE KONÁ ZA PODPORY JMK
A V RÁMCI PROJEKTU
„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO
U LENKY RAŠOVSKÉ OD 7. 10. 2016
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE, z. s.
POŘÁDÁ
V PÁTEK 7. ŘÍJNA 2016
v Nemocnici Blansko

REHABILITAČNÍ ODPOLEDNE
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ A CVIČENÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA VE VÍŘIVÉM BAZÉNU
- RELAXAČNÍ CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ
VŠE POD VEDENÍM REHABILITAČNÍCH
PRACOVNIC
ODJEZD BUDE:
14.40 hodin – PRAŽSKÁ
14.45 hodin – NÁMĚSTÍ
14.55 hodin – BYTOVKY
15.00 hodin – TYLEX
AKCE SE KONÁ ZA PODPORY MěÚ LETOVICE
A V RÁMCI PROJEKTU
„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
OD 15. ZÁŘÍ U LENKY RAŠOVSKÉ,
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz
POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE, z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A VŠECHNY ZÁJEMCE
Z ŘAD SPOLUOBČANŮ
PŘEDNÁŠKU NA AKTUÁLNÍ TÉMA

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

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

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
říjen 2016
•

5. 10. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Beseda s ing. Pavlem Čížkem na téma
bezpečnost silničního provozu.
Vše o tom, co je důležité pro seniory.
•

12. 10. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Sraz na „kafíčku“ v MKD.
Ve 14.30 hodin odchod do ZUŠ na představení,
které pro nás připraví žáci ZUŠ Letovice.
•

19. 10. 2016 – středa – 7.00 hodin
Náměstí Letovice
Zájezd do Nového Jičína – města klobouků.
Cena zájezdu 200,– Kč.
Přihlášky a platba u A. Píglové do 5. 10. 2016.
Cena zahrnuje komentovanou prohlídku města,
návštěvu muzea klobouků s možností nákupu
pokrývek hlavy, prohlídku zámku
v Kuníně, oběd.
Návrat v pozdních odpoledních hodinách.
•

26. 10. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ul.
Rychlé netradiční zpracování zeleniny.
Ochutnávka kvašené zeleniny. Recepty.

MĚSTO LETOVICE
zajistilo na

•

Připravujeme:
19. 11. 2016 – sobota – zájezd do Janáčkova
divadla na operu „Hubička“.
Cena vstupenky je 250,– Kč.
Odjezd z Letovic náměstí 15.15 hodin.
Autobus je dotován Jihomoravským krajem.

in
pro občany města Letovice a místních částí

Místní organizace Českého svazu zahrádkářů
oznamuje

ZAHÁJENÍ MOŠTOVÁNÍ
v sobotu 17. 9. 2016 v areálu u Isarna
v době od 7.30 do 12.00 hodin
Moštování bude probíhat každou sobotu
až do odvolání, které bude oznámeno
městským rozhlasem.
Kontakt: Emanuel Lepka – 605 190 924

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

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

OZNÁMENÍ PACIENTŮM O PŘEVZETÍ ORDINACE
MUDR. JULIE BAJEROVÉ V LETOVICÍCH
MUDr. Gabriela HNILIČKOVÁ, s.r.o.
IČO: 05054664
IČZ: 71700000
IČP: 71700001
Adresa ordinace: J. Haška 12, 679 61 Letovice
Mobil: 720 969 554
Vážení pacienti,
od 1. 9. 2016 přebírám ordinaci praktické
lékařky MUDr. Julie Bajerové v Letovicích
na adrese J. Haška 12, 679 61 Letovice.
Prosíme pacienty, kteří jsou registrovaní
u MUDr. Bajerové, aby se přišli zaregistrovat
k MUDr. Gabriela Hniličková, s. r. o.
Za spolupráci velice děkujeme a těšíme se na vás.
S úctou zdravotní tým ordinace,
MUDr. Gabriela Hniličková a Renáta Bulová

Ordinační hodiny ambulance
MUDr. Gabriela Hniličková, s.r.o.:
Pondělí 7.00 – 13.00 hodin
Úterý
7.30 – 13.30 hodin
Středa 12.00 – 18.00 hodin
Čtvrtek 7.00 – 14.00 hodin
Pátek
7.00 – 12.00 hodin
Kontakty:
telefon: 516 481 245 – lékař
mobil: 720 969 554 – sestra
e-mail: ordinace@mudrhnilickova.cz
web: www.mudrhnilickova.cz

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin

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

Služby lékařů
7. 10.
14. 10.
21. 10.
28. 10.

Dr. Kratochvílová
Dr. Šponerová
Dr. Přichystalová
svátek

Služby lékařů také na
www.mudrsafranek.cz

Nepřítomnost

Zastupuje

6. – 7. 10. Dr. Hniličková
26. – 27. 10. Dr. Šafránek

Dr. Šafránek
Dr. Striová, Dr. Kratochvílová

Pohotovostní službu v uvedené dny (pátky) konají lékaři ve svých ordinacích do 15.30 hodin
Od 17.00 hodin denně, o víkendech a svátcích je lékařská služba první pomoci sloužena
nepřetržitě v nemocnici Boskovice.

Koupím

Hledám

ke koupi rodinný domek

byt v Letovicích.

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

Tel.: 774 193 566

Tel.: 721 332 622

TJ SOKOL LETOVICE, z.s.
Rozpis turnajů a mistrovských utkání ve sportovní hale
říjen 2016

Květiny Buš
přijímají objednávky
na dušičkovou vazbu
kytice lesní, květové kytice, lesní věnce, kladené věnce, misky ...

Kontaktujte nás na tel.: 602 686 939,
nebo email: o.bus@seznam.cz
Více na www.kvetinybus.cz
Volný prodej od 21. do 28. 10. 2016
na adrese Slatinka 38, Letovice, od 10 do 17 hodin.

BRNO
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

2.950,5 kW

Kamna Kerpen
výkon až 5 kW, výhřevnost až 124 m³, rozměry:
v 885 x š 285 x h 320 mm, kouřovod  120 mm,
hmotnost 58 kg

3.490,-

8 kg

42,od 1 palety: 39,-

Koupelnový nábytek Super 65

Dřevěné ekobrikety

zrcadlo š 67 x v 103 cm s halogenovým osvětlením,
keramické umyvadlo š 65 cm, bez baterie, spodní
skříňka š 60 x v 81 x h 38,5 cm, lakovaná lesklá
bílá dvířka, korpus mat

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

délka 1 metr

69,Chryzantémy
Dendranthema multiflora
mix barev, kv.19 cm,
uvedené foto je pouze ilustrační, do vyprodání zásob

80 l

79,-

ks

27,-

Mulčovací
kůra

Metrový zahradní obrubník
s perodrážkou

balení 80 l

výška 20 cm, šedá barva

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 10. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 10. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

KAREL ŠTESL
Kochov 1, LETOVICE
OPRAVY PODVOZKŮ AUTOMOBILŮ
OPRAVY KAROSERIÍ
NÁTĚRY - NÁSTŘIKY PODVOZKŮ,
PODBĚHŮ, DUTIN

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

PRODÁM
PALIVOVÉ DŘEVO
TVRDÉ + MĚKKÉ,
SMRK V KULATINĚ,
DÉLKA 2 m,
MOŽNOST DOPRAVY
Bližší informace
telefon: 606 893 919
e-mail:
zouharhonza@email.cz

ZÁBAVY, OSLAVY, Dj, DISKOTÉKY, OLDIES, SVATBY

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

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

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