září 2017

Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem
přejeme novomanželům, kteří v měsíci červenci uzavřeli sňatek:
Michal Kočár, Malá Roudka – Denisa Rychlá, Víska u Jevíčka
Libor Vondál, Knínice – Alena Čermáková, Novičí
Michal Surák, Křetín – Petra Müllerová, Svitávka
David Rozbořil, Letovice – Marcela Rychetská, Letovice
Martin Brůček, Břeclav – Eva Vitoulová, Zábludov

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci červenci oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Jana Sršňová
Marie Vránová
Marie Chladilová
Otto Stránský
Ladislav Topolář
Eliška Palánová
Alois Bednář
Miroslav Poláček
Božena Přikrylová
Josef Novák
Magdalena Havránková
Ladislav Toul
Marie Prudilová
Božena Striová

Marie Bělehrádková
Jan Mejstřík
Marie Koníčková
Libuše Portlová
Vítězslav Hájek
Bohumila Šedová
Zdenka Kavanová
Františka Prchalová
Milan Vrána
Josef Kopáček
Miroslav Dražil
Božena Hejlová
Marie Sedláková
Bohuslava Soudková

Jaroslava Vlková
Anna Čížková
Dáša Korcová
Miloslav Dokoupil
František Doskočil
Miloslav Krejsa
Růžena Richterová
Zdenka Václavková
Margita Strážnická
Milan Jagoš
Marie Culíková
Olga Burkoňová

V měsíci červenci oslavila významné životní jubileum – 90 let – paní Zdenka Václavková, Letovice,
J. Haška. K tomuto krásnému jubileu jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města a za SPOZ
paní Anežka Ježová.
Srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Schwarz Leopold, Pražská, ve věku 83 let
Nečasová Blažena, Pražská, ve věku 91 let
Zapletalová Libuše, Průchodní, ve věku 86 let
Elblová Věra, J. Haška, ve věku 84 let
Randula Miloslav, V Domkách, ve věku 71 let
Lorencová Marie, Meziříčko, ve věku 82 let
Majdl Karel, Novičí, ve věku 69 let
Skačan Severin, Pod Klášterem, ve věku 86 let
Doskočilová Pavla, Bezručova, ve věku 78 let
Čest jejich památce!

OKÉNKO STAROSTY
Než jsme se všichni nadáli, máme tu začátek září. S ním konec prázdnin,
chladná rána a pomalu začínající podzim. Snad nám dlouhé babí léto dopřeje
ještě krásné chvíle v přírodě, třeba se ještě i dočkáme té pravé houbařské sezony.
Toto období asi nenávidí školáci a studenti, opět jim končí doba prázdninových radovánek a začíná dlouhých deset měsíců školního roku. Chtěl bych
všem popřát úspěšné vykročení do školy, zvláště pak prvňáčkům radostný
vstup do počátku jejich školní kariéry. Chtěl bych již jako tradičně vyzvat všechny, zejména řidiče,
aby byli k dětem ohleduplní. Děti mají ještě hlavu plnou prázdninových zážitků a v počátku školního roku jen těžko vstřebávají nové povinnosti, natož pak dávají pozor na přechodech nebo v blízkosti silnic. Rovněž přeji všem učitelům radostný nástup do školy vstříc novým úkolům ve vzdělávání našich potomků.
Na radnici zahajujeme přípravu rozpočtu pro rok 2018. V nejbližší době bude zahájena úprava ulice Alšova vč. zpomalovacích prvků, dále se pustíme i do rekonstrukce chodníků v části ulice Pražská.
Jistě již zaznamenáváte zvýšené aktivity politických stran a uskupení před blížícími se volbami do
Poslanecké sněmovny. Pečlivě sledujte letáky, upoutávky a programy, ať si můžete dobře a šťastně
vybrat.
Z význačných sportovních akcí chci všechny pozvat na mistrovství ČR v kolové a krasojízdě, které se
uskuteční ve sportovní hale.
Vladimír Stejskal, starosta města

Starosta města svolává
na čtvrtek 7. září 2017 v 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích
16. 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 8. června do 7. září 2017
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 3. 8. 2017 projednala body dle následujícího programu:
1. Osvětlení sportovní haly
2. Čistírna odpadních vod Letovice
3. 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

Technický odbor MěÚ Letovice
oznamuje občanům, že z důvodu opravy bude v době
od 16. srpna do 30. září 2017
uzavřen mostek přes řeku Křetínku z ul. Česká na ul. Rybníky.

Přistavování velkoobjemových kontejnerů
na domovní odpad v roce 2017
V letošním roce budou kontejnery rozmísťovány stejným způsobem jako v předchozím období.
Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá místa pouze jednou ročně, a to tak, aby se do zimního
období pokrylo celé území. Kontejner bude na místě 4 hodiny a přítomný pověřený pracovník bude
dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je systém určen, to je domovní odpad
pouze od občanů. Nadále platí, že nebezpečný odpad (pneumatiky, akumulátory, televizory, barvy,
oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich) se může celoročně bez poplatku uložit na sběrný dvůr,
který je v místě bývalé skládky na Červeném vrchu. Podle níže uvedeného rozpisu budou kontejnery
přistavovány na jednotlivá místa vždy v sobotu.

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
(16. – 22. září 2017 Letovice)
Kampaň již tradičně proběhne po celé Evropě ve dnech 16. – 22. září a završí ji Den bez aut.
Aktuálním heslem pro letošní rok je „Sdílením vpřed!“
Kampaň Evropského týdne mobility je proto ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné
mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny
v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu.
Letošním tématem kampaně jsou služby sdílené mobility. Sdílená mobilita dokáže omezit počet
vozidel na silnicích a množství najetých kilometrů. Je tak k životnímu prostředí šetrnější. Ve většině
případů navíc představuje levnější alternativu oproti vlastnictví vozidla.
Město Letovice se svými partnery připravuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Letovice
řadu akcí, které svým obsahem přispívají k naplnění významu těchto dnů a vyzývají k aktivnímu přístupu občanů ve spojení s občanskými sdruženími ve městě:
Sobota 16. září
Město Letovice, Komise Projektu Zdravé město a Místní agendy 21 pořádá cyklistický výlet „Na kole
do židovského města“. Trasa do Boskovic a zpět je vedena převážně po cyklotrasách.
Sraz účastníků v 9.30 hodin na Masarykově náměstí před městským úřadem. Účastníci obdrží menší
občerstvení a pomůcky k zajištění viditelnosti a bezpečnosti.
Neděle 17. září
„Pěší výlet chatovou oblastí přes Trávník“
Pro příznivce pěší turistiky všech věkových kategorií je připraven pěší výlet chatovou oblastí, přes
Trávník a koupaliště po zajímavých místech. Sraz účastníků ve 13.00 hodin na Masarykově náměstí
před městským úřadem.
Pondělí 18. září
„Dopravně bezpečnostní akce s MŠ“
Městská policie ve spolupráci s Komisí PZM a MA 21 uspořádá pro všechny 3 mateřské školy dopravně bezpečnostní akci. Děti budou seznámeny s pravidly chování na komunikacích při přecházení přechodu pro chodce. Na závěr budou dětem rozdány předměty ke zvýšení viditelnosti.
Úterý 19. září
„Cyklistický závod zručnosti“ – v uzavřené části Masarykova náměstí před radnicí proběhne od
16.00 hodin cyklistický závod.
Akci pořádá Letokruh – středisko volného času Letovice ve spolupráci s městem Letovice.
„Ve městě bez mého auta“ – bude uzavřena část Masarykova náměstí, na tento den je směřována
kampaň vyzývající k omezení vjezdu do centra města, k omezení parkování v centru města, k omezení
jízd služebními vozidly a ke zvolení alespoň v tento den dopravy šetrnější k životnímu prostředí (veřejnou, pěší, cyklodopravu).
Akce je určena pro školáky a předškoláky, soutěžit se bude na koloběžkách a na kolech.
Středa 20. září
„Běh zámeckým parkem“
Závod je pořádán pouze pro děti letovických mateřských škol a letovické základní školy od 15.00 hodin.
Děti jsou rozděleny do kategorií (děti předškolního věku, 1. třída, 2. – 3. třída, 4. – 5. třída, 6. – 7. třída,
8. – 9. třída). Po skončení závodu budou nejlepším dětem předány ceny.

Čtvrtek 21. září
„Jezdíme s úsměvem“
Město Letovice ve spolupráci se základní školou a Policií ČR uspořádají dopravně bezpečnostní akci
zaměřenou na kontrolu vozidel projíždějících v ranních hodinách Letovicemi.
Od 8.00 do 9.00 hodin proběhne dopravně bezpečnostní akce, které se zúčastní asi 6 vybraných žáků
7. třídy základní školy. Řidiči odstavených vozidel budou kontrolováni policisty Policie ČR a podle výsledku budou oceňováni jablkem nebo citronem a příslušným certifikátem, který jim i se slovním doprovodem předají žáci letovické základní školy.
Od 10.00 hodin se bude konat pro žáky II. stupně základní školy bezpečnostní seminář zaměřený na
dopravní tematiku a bezpečnostní rizika s kterými se děti mohou setkat.
Pátek 22. září
„Drakiáda 2017“
Letecký klub Letovice ve spolupráci s městem Letovice uspořádá pro všechny děti bez rozdílu věku
tradiční drakiádu. Akce proběhne v 16.00 hodin v areálu letiště Leteckého klubu Letovice.
Bližší informace o plánovaných akcích budou upřesněny na plakátech a na webových stránkách
www.letovice.net – sekce zdravé město.
Ivana Květenská, koordinátorka
Bohuslav Kuda, předseda komise PZM a MA21

Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj

Začátek září je každoročně významným datem pro všechny děti, které zahajují povinnou školní docházku, ale i pro ty, kteří se po prázdninách do školy znovu vracejí.
Cesta do školy s sebou přináší i některá úskalí, na která je při této příležitosti třeba
upozornit.
Jedním z nich je pohyb dítěte v dopravním prostředí. Před začátkem školního roku je vhodné, aby
si rodiče s dítětem prošli celou trasu do školy, upozornili na nebezpečí vyplývající z jeho pohybu v dopravním prostředí a vysvětlili dítěti zásady bezpečného přecházení:
- najít bezpečné místo k přecházení (tj. tam, kde má dostatečný rozhled a je tam vyznačený přechod pro chodce)
- vždy se zastavit, rozhlédnout na obě strany, rychle, ale nikoli zbrkle přejít
- nikdy nepřecházet mezi zaparkovanými vozidly
Důležitým prvkem pro bezpečnost dětí je také jejich viditelnost. Na cestu do školy a ze školy by
mělo být oblečeno v pestrém oblečení, případně je vhodné používat retro reflexivní nebo fluorescenční prvky na oblečení nebo školních brašnách. Pokud děti jezdí do školy veřejnou dopravou, musí
jim být vysvětleny zásady bezpečného chování v dopravních prostředcích – nutnost se za jízdy držet,
nepřecházet vozovku před nebo za autobusem stojícím v zastávce, vždy vyčkat jeho odjezdu tak, aby
při přechodu neměly zakrytý výhled.
Řidiči by měli u škol a v dalších rizikových místech snížit rychlost jízdy a předvídat pohyb dětí, například přechod ul. Tyršova, Bártova, A. Krejčího, v řadách zaparkovaných vozidel, u zastávek autobusů apod.
Strážníci MP Letovice

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 září jsme pro Vás připravili:
Vernisáž výstavy obrazů
Doc. Ing. Františka Kořístka, CSc.

„Poezie tvarů, barev a tvůrčí fantazie“
Pátek 8. září 2017 v 18.00 hodin
Výstava potrvá do 29. 9. 2017
•

Letovice, náš domov
Středa 13. září 2017 v 18.00 hodin
Opět po roce v podzimním čase pomyslně
otevíráme již 2. ročník cyklu besed Letovice,
náš domov. Stejně jako loni bude nám průvodcem
pan Bohuslav Kuda. Dozvíme se mnoho zajímavého
z historie města po současnost, ale budeme
se také věnovat tématu místních částí Letovic.
Průvodní slovo je doplněno fotografiemi,
náčrty i mapami v powerpointové prezentaci.
Zase budeme moci virtuálně nahlédnout do míst,
která jsou pouze v našich vzpomínkách, podívat se
na naše město očima jiných lidí, nahlédnout
na životy lidí, osobností, které zde žily
a zanechaly menší anebo velký otisk své duše.

Vstupné dobrovolné
•

Pohádky do kapsy – pohádka
Pátek 15. září 2017 v 10.00 hodin
Účinkuje: SemTamFór Slavičín
Vstupné: 40,– Kč
•

Jméno – divadlo
Pátek 15. září 2017 v 19.00 hodin
Účinkuje: SemTamFór Slavičín
Vstupné: 80,– Kč / 60,– Kč (důchodci, studenti)

Běh zámeckým parkem
Středa 20. září 2017 od 14.00 hodin
•

David Dorůžka Trio – koncert jazz
Pátek 22. září 2017 v 19.00 hodin
Sál ZUŠ Letovice
Vstupné: 100,– Kč
•

Ve státním zájmu – divadlo
Pátek 29. září 2017 v 19.00 hodin
Účinkuje: DS Nahoď Vranová
Vstupné: 80,– Kč / 60,– Kč (důchodci, studenti)

Připravujeme:
Ve znamení tanga – zahajovací koncert KPH
Středa 4. října 2017 v 18.30 hodin
Jaroslav Svěcený – housle
a Ladislav Horák – akordeon
Vstupné: 200,– Kč / Na koncert platí předplatné
KPH, studenti uměleckých škol zdarma
•

„Čaje o paté“
Pátek 6. října 2017 v 17.00 hodin
Vstupné: 50,– Kč
•

Dámské známosti – divadlo
Pátek 13. října 2017 v 19.00 hodin
Účinkuje: Divadelní spolek Rájec-Jestřebí
Vstupné: 80,– Kč / 60,– Kč (studenti, důchodci)
•

Luboš Soukup – koncert jazz
Sobota 14. října 2017 v 19.00 hodin
Sál ZUŠ Letovice / Vstupné: 100,– Kč
•

Velryba Lízinka – pohádka
Čtvrtek 19. října 2017 v 10.00 hodin
Účinkuje: Divadlo Krapet / Vstupné: 40,– Kč
•

Kunštátští výtvarníci – vernisáž výstavy
Pátek 20. října 2017 v 18.00 hodin
Výstava potrvá do 9. 11. 2017
•

Taneční kurzy pro začátečníky
(24. 10., 31. 10, 7. 11., 14. 11., 25. 11.)
Úterý 24. října 2017 v 19.00 hodin – zahájení
Alena a Jiří Míšenští / Cena kurzu za pár: 1200,– Kč
•

Štěstí se dá naučit
Beseda s moderátorem Karlem Voříškem
Čtvrtek 26. října 2017 v 19.00 hodin

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

Výročí našich spisovatelů
Jaroslav Vrchlický, Petr Bezruč, Karel Milota,
Miloš Macourek – výstavka knih
•

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
Putovní výstava Má vlast cestami proměn
přináší svědectví o příznivých proměnách
zanedbaných míst a sídel v naší krajině.
Díky odhodlání místních lidí
a ochotě řady sponzorů se chátrající stavby
mění v důstojné objekty s užitečnou náplní,
veřejný prostor dostává novou tvář,
sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl
a příroda se nadechuje k novému životu.
Výstava je přístupná v prostorách
chodby knihovny do konce září.

představit svou novou knihu Opravář osudů.
Uvidíte také divadelní představení z knihy
Co jsem to proboha udělal? a pak budete mít
možnost si s Robertem Fulghumem popovídat
a nechat si podepsat knihy. Několik z jeho titulů
bude i na místě výhodně k mání.
Proslulý americký autor zveřejňuje už dlouho
na svých stránkách robertfulghum.com krátká
zamyšlení nad věcmi, které ho v životě, při psaní
a na cestách potkávají. Robert Fulghum vybral
ty nejzajímavější postřehy, příhody a témata
a upravil je pro knihu Co jsem to proboha udělal?,
a to v duchu knih, kterými se jako spisovatel
v 90. letech proslavil.
Účinkují: Věra Hollá a Alan Novotný
(alt. Jiří Ressler) v překladu Jiřího Hrubého
vydalo nakladatelství Argo

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
•

DĚJINY UMĚNÍ

19. září 2017 od 15.00 do 17.00 hodin

Dějiny umění dle historických období
8. září – Starověká Mezopotámie,
starověký Egypt
22. září – Antické Řecko, antický Řím
Vždy od 18.00 do 19.30 hodin
v čítárně knihovny.
Přednášet bude paní Miroslava Kacetlová

Ve spolupráci s DOMEČKEM – spolkem
pro rodiče, prarodiče a děti je připraven
Den otevřených dveří. Přijďte navštívit
s dětmi Domeček i knihovnu
a užít si příjemné odpoledne.

•

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

•

JIŽNÍ MORAVA ČTE

Připravujeme na říjen:
4. října 2017 v 14.00 hodin
v městském klubu důchodců

ANTARKTIDA I.
cestopisná přednáška pana Jana Nováka
•

25. října 2017 v 18.00 hodin
v sále ZUŠ Letovice

LiStOVáNí.cz: Robert Fulghum
jako Opravář osudů na turné po ČR
+ představení z knihy

CO JSEM TO PROBOHA UDĚLAL
Americký spisovatel Robert Fulghum se opět
vrací do Česka, aby vyjel s projektem LiStOVáNí

Již druhým rokem vyhlašujeme literární
a výtvarnou soutěž pro děti ve věku 4 – 15 let
tentokrát na téma „Příběhy mého kraje“.
Soutěž je vyhlášena s podporou dotace
Jihomoravského kraje.

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

PROHLÍDKU HISTORICKÉ LÉKÁRNY

®

KTERÁ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU:

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

9. září 2017
ZAČÁTEK PROHLÍDKY JE VE 14.00 A V 15.00 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.

NOVINKA – 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.

2017

ve stejný termín jako farní kostel sv. Prokopa.

PROHLÍDKU FARNÍHO KOSTELA SV. PROKOPA
KTERÁ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU:

9. září 2017

Kalasová galerie Pex, Pražská 70, Letovice,
připravila podzimní výstavu prací českého umělce

ADOLFA BORNA
Adolf Born (1930 –2016) je jedním z nejznámějších českých malířů, karikaturistů, kreslířů,
ilustrátorů, grafiků, animátorů a scénografů. Je rovněž autorem kresleného humoru
nezaměnitelného rukopisu. Náměty pro grafické práce čerpá z dojmů z cest,
z obdivu k historickým a literárním postavám, mytologickým hrdinům,
z divadla nebo ze vzpomínek na staré pražské poutě.
Bornovy ilustrace zdobí více než 260 knih, jako výtvarník a spolurežisér se podílel rovněž
na realizaci několika desítek animovaných filmů. Uspořádal stovky výstav po celém světě
a je nositelem mnoha českých i mezinárodních ocenění, z nichž jmenujme například státní
vyznamenání České republiky Medaile za zásluhy nebo francouzský řád Rytíř umění a literatury.
Na mezinárodní soutěži v Montrealu byl vyhlášen nejlepším karikaturistou roku 1974.
Je laureátem četných medailí za knižní ilustrace a ocenění za animovaný film.
Výstava je k vidění od 9. 9. do 15. 10. 2017.
Otevřeno: St, Čt, Pá 11 –18 hodin, So 9 –13 hodin, Ne 14 –18 hodin
www.galeriepex.cz

Galerie DOMINO
Vás srdečně zve
na prodejní výstavu olejomaleb

JIŘÍHO PRUDILA
Vernisáž se koná

v pátek 1. září 2017 v 17.30 hodin
Úvodní slovo autor
V kulturním programu zahrají a zazpívají
Andrea a Klára Prudilovy
Výstava bude otevřena
do soboty 14. října 2017
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin
So 9.00 – 11.00 hodin
Galerie DOMINO, Havírna 55
(u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice
www.galeriedomino.cz

Pozvání do minulosti aneb muzeum v Letovicích
Pojďte a poslyšte příběhy dávných časů. Třeba tak by
mohla začínat pozvánka k procházce staletími, která pro
příznivce historie, letovické patrioty a všechny další zájemce vzniká v prostorách secesní budovy měšťanské
školy na Tyršově ulici. Ve stejné budově, kde v současné
době najdete v přízemí knihovnu nebo informační centrum. Úvodní expozice nově otevíraného muzea o minulosti Letovic právě v těchto dnech dostává podobu v jejím patře, v bývalé kreslírně. Do kalendáře si proto už
teď můžete zapsat datum: pátek 27. října 17.00 hodin.
Říká se do třetice všeho dobrého. Muzeum v Letovicích už totiž dvakrát existovalo. Poprvé ho otevřel třebětínský rodák, etnograf Miroslav Dukát v roce 1913, podruhé v roce 1931 Emanuel Janoušek,
ředitel Masarykovy školy a kronikář města v jedné osobě. V obou případech muzeum zaniklo během
krátké doby. Snahy o jeho obnovení však neskončily. Po sametové revoluci se do jejich popředí postavili manželé Marie a Karel Synkovi. Na městském kulturním středisku začal vznikat základ pro novou
muzejní sbírku. Myšlenka si získala podporu, a to i ze strany radnice a zastupitelů. Bylo potřeba najít
vhodné prostory. Po zániku biskupského gymnázia se pozornost obrátila na budovu v Tyršově ulici.
Muzeu připadla největší z jeho bývalých učeben a následně byl vypracován prostorový projekt muzejní expozice.
Provádí se: technické úpravy jako odstranění umyvadel nebo vytvoření depozitáře z jednoho kabinetu, pořízení výstavních panelů a vitrin, zastínění prostor, ale hlavně příprava obsahu expozice. Je
potřeba shromáždit nové informace a podklady pro vznikající muzeum, navštívit archivy, moravská
muzea, prostudovat dosavadní literaturu, snést na pomyslnou hromadu vše, co s regionem souvisí.
Ano s regionem, protože zájem muzea se neomezuje jen na hranice vlastního města, ale sleduje i přirozené okolí a část území dřívějšího panství. Je potřeba poskládat vše, co se zde jednotlivým vědním
oborům podařilo do současnosti vysledovat. Paleontologii, historii, archeologii, etnologii. A některé
informace až berou dech – věděli jste například, že před více než půl miliardou let byla západní část
Letovicka okrajem prapevniny Gondwana a východní zase Laurusia a že se spojily v nový obrovský kontinent Pangea „teprve“ před 350 miliony let? A kdyby se zase rozdělily, kterou část si vyberete? A víte,
že první předchůdci lidí žili u Bačova před nejméně čtvrt milionem let? A že s některými dříve uváděnými údaji se musíme rozloučit? Musíme například zapomenout na letopočet 1145, uvedený do historie pouze novodobým falzem. Postupně získané poznatky muzeum zpřístupní obnovovanými expozicemi, ale hlavně formou besed a přednášek.
A na co se můžete těšit při otevření muzea? Samozřejmostí je základní přehled historického vývoje
Letovic. Připraveny jsou pro vás například kopie privilegií, které městečko obdrželo, fotografie a obrazy, které zachycují měnící se podobu Letovic, i ukázka zručnosti zdejších obyvatel, kteří ji otiskli do hlíny například při výrobě keramiky. A možná mezi jmény lidí, kteří zde žili v 17. století, najdete i své kořeny.
Otevřením muzea však práce teprve začíná. Jeho stejně důležitou funkcí, jako je zprostředkování historických poznatků návštěvníkům, představuje snaha shromažďovat a ochraňovat památky na doby minulé, zachovat je pro generace, které přijdou po nás. A to je jeden z důvodů, proč vzniká letovické muzeum. Možná právě u vás na půdě leží svědci minulosti, kteří by ji ostatním přiblížili a rozšířili sbírky muzea. Muzeum je pamětí města, krajiny a jeho lidí. A bez paměti se moc dobře nežije.
Andrea Šrámková, Antonín Štrof

PŘEHLED ZÁŘIJOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

1.
2.
3.
6.
8.

17.30 hodin / Vernisáž prodejní výstavy olejomaleb Jiřího Prudila
Galerie Domino, tel.: 516 470 777, výstava potrvá do 14. 10. 2017
14.00 hodin / Hasičská soutěž mužů a žen o putovní pohár
areál hasičské zbrojnice SDH Letovice, tel.: 516 474 102
8.00 – 12.00 hodin / Burza a prodejní trh, zámek Letovice, tel.: 728 880 298
13.00 hodin / Dožínková slavnost, obec Vísky, Agrocentrum Ohrada, tel.: 605 298 420
16.00 hodin / Zámecká burza nemovitostí – Ing. Jiří Chromý, zámek Letovice, tel.: 724 343 777
18.00 hodin / Kuba – cestopisná přednáška Ing. J. Chromého, zámek Letovice, tel.: 724 343 777
18.00 hodin / Poezie tvarů, barev a tvůrčí fantazie – vernisáž výstavy obrazů
Doc. Ing. Františka Kořístka, CSc., Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
Zahájení výstavy „Adolf Born – grafika“, Galerie Pex, tel.: 739 687 300
14.00 a 15.00 hodin / Prohlídky historické lékárny v klášteře Milosrdných bratří
nemocnice Milosrdných bratří, tel.: 516 476 790, 739 396 538
14.00 – 16.00 hodin / Prohlídky farního kostela sv. Prokopa, tel.: 516 476 790, 739 396 538
Veřejná soutěž Dlouhý streamer S6A, makety S7 – pořádá RM klub Letostroj Letovice,
letiště Letovice (Písečná), tel.: 606 803 431 (p. Kašpar)

9.
8.– 10. Steakový víkend, Agrocentrum Ohrada, tel.: 605 298 420
18.00 hodin / Letovice, náš domov – beseda s Bohuslavem Kudou,
13. Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
15.
16.

10.00 hodin / Pohádky do kapsy – pohádka pro děti (SemTamFór Slavičín)
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
19.00 hodin / Jméno – divadelní představení (SemTamFór Slavičín)
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
14.00 hodin / Křest knihy Zboněk a Klevetov, hřiště ve Zboňku, tel.: 606 300 243
Evropský týden mobility, tel.: 516 482 241
16. 9. / Cyklovýlet, sraz před MěÚ Letovice, tel.: 516 482 241
17. 9. / Turistický výlet, sraz před MěÚ Letovice, tel.: 516 482 241
19. 9. / 16.00 hodin – Kolečkiáda, Masarykovo náměstí Letovice, tel.: 516 474 170
20. 9. / 14.00 hodin – Běh zámeckým parkem, zámecký park Let., tel.: 516 474 422

16.– 22.
20. 19.30 hodin / Ivo Jahelka – talk show, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
22. 19.00 hodin / David Dorůžka Trio – koncert jazz, sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
Oslava 110 let včelařství v Letovicích, Kulturní dům Letovice
22.– 24. Rybí speciality, Agrocentrum Ohrada, tel.: 605 298 420
28. Poutní slavnost v klášterním kostele sv. Václava, tel.: 516 474 165
19.00 hodin / Ve státním zájmu – divadelní představení (DS Nahoď Vranová)
29. Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
30. 14.30 hodin / 17. ročník slavnosti Baboleckých lip svobody, obec Babolky, tel.: 776 308 500

Zájemců o studium na Masarykově střední přibývá
První školní den zahájí studium v Masarykově střední škole Letovice o 30 % studentů
více než v uplynulých letech. Celkem škola přivítá 122 nově nastupujících adeptů mnoha odborných profesí. K nejvyššímu nárůstu uchazečů došlo v technických oborech, zejména v oboru Stavebnictví, Mechanik elektrotechnik a Elektrikář – silnoproud.
Nově příchozí se mohou těšit na zahraniční odborné stáže, odborný výcvik ve firmách, adaptační
pobyty, Cambridgeské zkoušky, extrakurikulární aktivity, výzvy v podobě projektů či soutěží, sportovní soustředění aj. Popřejme studentům všech oborů do nového začátku hodně úspěchů ve studiu.
www.stredni-skola.cz
Helena Marešová

Stravování pro dobrou imunitu
podle tradiční čínské medicíny
Přednáška terapeutky čínské medicíny Mgr. Zdeňky Stöhrové
Datum konání: 26. září v 17.30 hodin
Místo konání: Masarykova střední škola Letovice, Tyršova 500/6 – tělocvična
Vstupné: 50,– Kč

Masarykova střední škola Letovice přijme do pracovního poměru
na plný úvazek učitele odborného výcviku oboru Elektrikář.
Přihlášky do 15. 9. 2017, nástup dle dohody.
Požadujeme minimálně vyučení v oboru Elektrikář, řidičské oprávnění skupiny B,
osvědčení dle vyhlášky 50/1978 Sb. Praxe vítána.
Mzda od 22 do 26 tisíc Kč.
Přihlášky a informace Ing. Marek Chládek, tel.: 608 861 171, email: chladek@stredni-skola.cz

Luční školka v MŠ Komenského
Lipka – pracoviště Kamenná, Vzdělávací centrum Aleše Záveského, pořádala ve čtvrtek 11. května
2017 v MŠ Komenského akreditovaný seminář „Luční školka v praxi“ pro pedagogy MŠ a pedagogy
volného času z Jihomoravského kraje.
Učitelky MŠ Komenského vycházely při přípravě praktického programu semináře z třídních vzdělávacích programů inspirovaných metodickou publikací Luční školka, vydané Lipkou a určené k seznamování s drobnými živočichy kolem nás.
Každá třída si vybrala konkrétní skupinu bezobratlých živočichů a děti společně se svými učitelkami předvedly v rámci programu semináře svoje znalosti a praktické dovednosti z dané oblasti. Proběhla i ukázková spolupráce s rodiči, kteří zapůjčovali netradiční pomůcky (zavinovačky
pro „miminka“ včelek) či donesli živé „úlovky“ na ukázku (potápníka vroubeného z domácího bazénu).
Podstatná část programu proběhla přímo ve školní přírodní
zahradě, která poskytuje drobným živočichům vhodné prostředí k životu a výborné výukové možnosti.
V odpoledních hodinách se 14 účastnic semináře seznámilo podrobněji s prvky přírodní zahrady a v amfiteátru diskutovalo o aktuálních tématech v problematice mateřských škol.
Věříme, že seminář, na jehož úspěšném průběhu se aktivně
podílel celý kolektiv MŠ Komenského, účastnice inspiroval
a podpořil v environmentálně zaměřeném vzdělávání dětí
a díky vydařenému počasí i příjemně naladil.
Text a foto: Mgr. Romana Korbářová

MŠ Komenského se zapojila do projektu
„Kolegiální podpora v síti MRKVIČKA“
V minulém školním roce byla MŠ Komenského, která je členem sítě mateřských škol a 1. a 2. ročníků základních škol se zájmem o ekologickou výchovu Mrkvička, oslovena k účasti v pilotním projektu
„Kolegiální podpora v síti MRKVIČKA“. Kolegiální podpora je nová forma vzdělávání a profesního rozvoje učitelů, kterou podporuje MŠMT. V rámci kolegiální podpory si pedagogové znalosti, dovednosti
a zkušenosti předávají mezi sebou navzájem.
V projektu Mrkvičky probíhala kolegiální podpora mezi dvěma učitelkami zapojenými do realizace
environmentální výchovy, které v minulosti získaly specifické znalosti, dovednosti a zkušenosti pro
její realizaci v mateřské škole. Učitelky si své dosavadní zkušenosti předávaly různými formami – vzájemnými konzultacemi, hospitacemi při práci s dětmi, společným plánováním a realizací výuky apod.
Součástí spolupráce, která trvala 6 měsíců, bylo vytvoření vzdělávacího celku zaměřeného na environmentální výchovu vhodného pro realizaci v MŠ. Dvojice pedagožek měla k dispozici odborného
konzultanta, který jim pomohl s tvorbou a dosahováním vlastních výstupů spolupráce.
Konkrétními cíli v MŠ Komenského bylo naučit se navzájem propojovat environmentální výchovu
s výchovou estetickou a zařazování aktivit s environmentální tématikou při venkovních pobytech. Během tvoření vzdělávacího celku vznikly dva výstupy – Herníček a Zpěvníček – kde jsou výsledky kolegiální podpory popsány a které jsou vhodné pro použití učitelek v MŠ.
Mgr. Romana Korbářová

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO LETOVICE
SRDEČNĚ ZVE NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PŘI PŘÍLEŽITOSTI 35. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MŠ
DVEŘE MŠ BUDOU PRO VÁS OTEVŘENÉ
VE ČTVRTEK 28. ZÁŘÍ 2017
OD 13.00 DO 16.00 HODIN
NABÍZÍME PROHLÍDKU:
- BUDOVY I ZAHRADY
- VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ
- PREZENTACE VE FOTOGRAFIÍCH
A PRO DĚTI SOUTĚŽE A SKÁKACÍ HRAD.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT!

Mateřská škola Letovice, Čapkova slaví 55. výročí
Prvního záři 2017 bude pro naši mateřskou školu
slavnostní den, protože před 55 lety k nám hlavním
vchodem vešli první rodiče a jejich děti. Pro školní
rok 1962/1963 bylo zapsáno osmdesát dětí, které
byly rozděleny do tří tříd podle věku. Mateřská škola
se vybudovala na základě stále se zvyšujícího počtu
zaměstnaných žen a nedostatku místa pro jejich děti
v mateřské škole. Stavba byla prováděna svépomocí
občanů, tzv. „akce Z“ a hodnota nákladů na vybudování mateřské školy činila 604 556 Kčs.
Od roku 1991 do roku 2011 byla v prostorách mateřské školy umístěna Městská knihovna Letovice
a kapacita tříd se snížila na dvě. Postupem let se prostory pro knihovnu staly nevyhovující a zvyšovaly se
počty narozených dětí, proto se zástupci města rozhodli najít nové prostory pro knihovnu. Tudíž se uvolnily prostory a o letních prázdninách roku 2012 po
nezbytných úpravách tak vzniká prostorná třetí třída. Za posledních patnáct let mateřská škola prošla
velkou rekonstrukcí v několika fázích a opravila se
do současné krásné podoby.
S dětmi pracujeme podle „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ a nad rámec výchovně vzdělávací práce organizujeme spolu s učitelkami základní školy Edukativně stimulační
skupiny pro předškolní děti a jejich rodiče, seznamujeme děti s anglickým jazykem, nabízíme zájemcům předplavecký výcvik v plavecké škole, kroužek cvičení jógy a tanečně pohybový kroužek. Navštěvujeme různé kulturní a jiné akce města, pořádáme školní výlety, karneval, slavnostní posezení s rodiči, rozloučení s předškoláky.
To letošní mělo sváteční charakter, protože jsme se společně ve čtvrtek 15. června 2017 nejen
rozloučili s předškoláky, ale zároveň jsme oslavili 55. výročí naší mateřské školy. Celý den nás provázelo letní počasí a terasa mateřské školy se pomalu začala připravovat na tento slavnostní okamžik,
který v 15.00 hodin zahájilo vystoupení skupiny KAMARÁDI, poté nastalo samotné pasování předškoláků na školáky. Dále následoval doprovodný program, při kterém bylo nejen pro děti přichystáno malování na obličej, jízda na koni a skákací hrad. Společně jsme si při dobré kávě a malém občerstvení zavzpomínali u kroniky a dobových fotografií.
Mateřskou školu dělá nejen budova, ale hlavně
děti. Proto bychom si přáli, aby se do ní rády vracely
a vzpomínaly na ni s láskou.
Iva Širůčková, ředitelka MŠ Letovice, Mgr. Iveta Eyerová, učitelka MŠ Letovice

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

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

DOMEČEK

Spolek pro rodiče, prarodiče a děti

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

Aktivity
Hernička – Po + Čt 9.00 – 11.00 hodin // Volná hra dětí
Malí lingvisté – Út 9.30 – 10.30 hodin // Angličtina pro děti
Odpo Hernička – Út 15.00 – 17.00 hodin // Volná hra dětí
Kašpařiny – St 9.30 – 10.30 hodin // Hrátky pro maminky s dětmi
Pruženky – Út 17.30 – 18.30 hodin // Cvičení pro ženy

Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
Bouřka v září – sníh v prosinci.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Teplé září – říjen se mračí.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
Září jezdí na strakaté kobyle.

Zápis do kroužků Letokruhu pro nový školní rok bude zahájen
v úterý 5. září 2017 ve 14 hodin.
Přihlásit se můžete na našem webu nebo přijít do Letokruhu,
rádi vám s přihlášením pomůžeme.
Nabídka je pestrá, vybrat si můžete z řady aktivit tvořivých, výtvarných, přírodovědných,
jazykových i sportovních. Těšíme se na všechny děti i dospělé!
Kolečkiáda – v rámci Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut ve spolupráci se Zdravým městem Letovice a Zdravým Jihomoravským krajem.
V 16 hodin prezence účastníků na uzavřené části Masarykova náměstí před budovou Městského
úřadu v Letovicích. Soutěžit se bude v jízdě zručnosti na koloběžkách, kolech, inline bruslích a pro rodiče s dětmi ve speciální disciplíně běh s kočárkem, pro rodiče s většími dětmi běh s dítětem v kolečkách. O sportovní výkony ani legraci určitě nebude nouze.
Všechny srdečně zveme.
Mgr. Ivona Kubíková

První zkoušky tanečních skupin VO CO GOU ve školním roce 2017/2018:

VO CO GOU – přípravka
(vedoucí Kamila Nováková, Adéla Nováková, Tereza Nováková, Tereza Venclová)
tělocvična Tyršova ul., čtvrtek 15.00 – 16.30 hodin
Začínáme ve čtvrtek 7. září 2017 v 15.00 hodin
Přijímáme mažoretky narozené v roce 2009, 2010 a 2011.
•

VO CO GOU I.
(vedoucí Renáta Bulová)
Kulturní dům, pondělí 14.30 – 16.00 hodin
Začínáme v pondělí 4. září 2017 ve 14.30 hodin
•

VO CO GOU II.
(vedoucí Magdaléna Křížová)
Kulturní dům, pondělí 16.00 – 18.00 hodin
Začínáme v pondělí 4. září 2017 v 16.00 hodin
•

VO CO GOU III.
(vedoucí Dagmar Procházková, Eva Jurnečková, Vendula Šmídlová)
tělocvična Tyršova ul., středa 17.00 – 18.30 hodin
Začínáme ve středu 6. září 2017 v 17.00 hodin
•

VO CO GOU IV.
(vedoucí Barbora Brožková, Radka Kšicová)
Kulturní dům, úterý 16.30 – 18.30 hodin
Začínáme v úterý 5. září 2017 v 16.30 hodin

Junák – český skaut, středisko Erb Letovice, z.s.
Proč nechat vyrůst dítě ve skautu?
- najde kamarády, z nichž se stanou přátelé na celý život
- naučí se postarat se o sebe a dokázat si poradit v krizových situacích
- získá mnoho užitečných dovedností pro dnešní svět
- vezme život do svých rukou a převezme za něj odpovědnost
Skauting
je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč
být součástí týmu. Skaut je člověk, který ví, co chce, a aktivně za tím jde. Člověk, který může být pilířem
společnosti.
Činnost oddílu probíhá na pravidelných týdenních schůzkách. V průběhu skautského roku do ní patří
jedno i vícedenní výpravy do okolí i do vzdálenějších míst. Vyvrcholením každého roku jsou letní tábory.
Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. Skautskou družinu vede starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Program v každé skupině (družině) je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým
vůdcům, kteří postupně absolvují čekatelskou a vůdcovskou zkoušku.
Rosenka
Pravidelné družinové schůzky:
4. (dívčí) oddíl Slunce
družinka benjamínků (5 – 7 let)
Sedmikrásky (7 – 9 let)
Pampelišky (10 – 13 let)
Roveři / Rangers (holky / kluci 15 +), Šnečci (rodiče s dětmi)

1. (chlapecký) oddíl
Želvy (6 – 8 let)
Mravenci (9 – 11 let)
Čmeláci (12 – 15 let)

Schůzky probíhají v klubovnách na faře římskokatolické církve v Letovicích. Časy i dny v týdnu budou
upřesněny. Aktuální informace naleznete na www.facebook.com/skaut.letovice/ nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: letovice@skaut.cz
Tábor 2017
Každý tábor je výjimečný. Tuto výjimečnost tvoří různé věci – prostředí, lidé, hry, témata…letos to bylo
tábořiště – po 15 letech bylo naše vlastní!

Text: Róza Fadrná, foto: Jan Marek

Setkání dětí z MŠ Třebětín s myslivci z MS Háj Třebětín
Dne 23. června proběhlo tradiční setkání dětí z MŠ Třebětín s myslivci
z MS Háj Třebětín. Pro děti bylo připraveno malé pohoštění a program poznávání zvěře a stromů, které se vyskytují v našich revírech. Dětem se dopoledne strávené u myslivecké chaty velmi líbilo a na rozloučenou si s sebou odnesly pamětní medaile. Těšíme se na příští rok!

MS Háj Třebětín

Taneční skupina BAMI Letovice
slaví spoustu úspěchů
Taneční skupina BAMI pod vedením Michaely Bartošové působí v Letovicích prvním rokem. Předškolní děti pravidelně trénujeme v mateřské školce Komenského, juniorská skupina v tělocvičně na
Tyršové. Od září taneční skupina BAMI povede všechny tréninky na Tyršové. Taneční skupina BAMI se
účastní celorepublikových i mezinárodních tanečních soutěží.
Chceš s námi tančit, účastnit se soutěží, poznat nové kamarády a užít si spoustu legrace? Taneční
skupina BAMI LETOVICE pořádá NÁBOR NOVÝCH TANEČNÍKŮ na školní rok 2017/2018. Nábor je určen pro děti předškolního věku od 4 let až po 9. třídu, který proběhne v září. Děti budou dle věku rozděleny do skupin.
Těšíme se na nové tanečnice i tanečníky. Informace Michaela Bartošová: 731 277 526

V letošním roce taneční skupina BAMI Letovice získala spoustu krásných ocenění ve složení:
Verunka Leinveberová, Vlad Blascu, Livi Blascu, Šimonek Šindelář, Ríša Kamenský, Verunka Kamenská, Robinek Bažant, Tomášek Jarůšek, Valinka Ježová, Anežka Blahová, Martinka Kopecká, Evička
Kalasová, Sofinka Švédová, Sašenka Švédová, Vaneska Hájková, Charlotka Brychtová.

TANEČNÍ SKUPINA
BAMI

LETOVICE 2017
Lucka Tůmová, Katka Lepková, Sára Havlová, Lenka Navrátilová, Kristýna Dvořáčková, Nikola Švancarová, Sabina Švancarová, Linda Brychtová, Sabina Hoang, Adam Mašek, Míša Mašková, Monča
Dokoupilová, Anežka Bauerová, Lucinka Mojžíšková, Andrea Čapková

Za taneční skupinu BAMI Michaela Bartošová

Dodatečná zpráva
Dne 30. května 2017 zemřel v Austrálii náš poslední hrabě p. Alexandr
Hugo Kalnoky. Zádušní mše byla 6. června v kostele sv. Rodiny v Lindfieldu. Přestože za komunistů o všechno přišel, na Letovice rád vzpomínal. Když se později vrátil, vzpomínal na kamarády, s nimiž bruslil na rybníku. S námi skauty také rád poseděl u táboráku.

Alexandr Hugo Kálnoky
21. 5. 1924 – 30. 5. 2017

Čest jeho památce.
Karel Hoder st.

Před 85 lety …
11. srpna 1932 při své dvacetitisícové cestě Evropou s vozem AERO se zastavil v Letovicích, na
Pražské ulici tehdy známý TUREK. Nevím, kde se vzal, zdali ho někdo snad pozval, ale pamatuji se
(bylo mně 5 let), že otec mu podal z termosky ochutnat čerstvou kávu, která se v našem obchodě
pražila každý pátek. Pochválil a doporučil ostatním.
Karel Hoder st.
(viz foto na památku včetně pochvaly)

Myšlenka dne:
Když něco v tvém životě končí, udělej za tím tečku.
Aby to, co přijde dál, začínalo velkým písmenem.

Vysočina 2017
Letošní druhý ozdravný pobyt členů Nového sdružení zdravotně postižených Letovice se konal podvanácté v srpnu na Třech Studních v hotelu U Loubů. Pobyt se uskutečnil za podpory města Letovice.
Cestou jsme se zastavili v Olešnici, v kostele v Sulkovci a v Dalečíně. V obou kostelech nás provázel letovický rodák Mgr. Pavel Vybíhal, zavedl nás k místnímu zámku a zřícenině hradu. Pokračovali jsme do
Blatin a do Sněžného, kde je úžasná japonská zahrada.
V hotelu U Loubů na Třech Studních nás majitelé manželé Halvovi i personál vítali jako rodinu. Obsadili jsme celý hotel, obdivovali jsme krásné nově opravené pokoje, dvoulůžkové se sociálním zařízením, balkonem a televizí. Hotel je vyhlášený výbornou kuchyní, má v přízemí vlastní bazén, okolí
hotelu nabízí všemožná posezení a sportoviště.
Program našeho pobytu byl od manželů Rašovských předem připravený. První den jsme obešli
nejbližší okolí Sykovce a večer se vykoupali v bazénu. Každý den začínal cvičením s Lenkou, poslední
dny se nám nejvíce líbilo cvičení venku bosky na trávníku. Dopoledne jsme přijímali návštěvy a poslouchali zajímavé přednášky, dobře jsme se bavili a dozvěděli se mnoho zajímavého. Pan Bohuslav
Kuda s manželkou nás přijel pozdravit a připomenout historii Letovic, pan Jaroslav Hejl přednášel
o historii Vysočiny. Starosta města Letovice pan Vladimír Stejskal dovezl trubičky a herce pana Jana
Grygara. Poprvé za námi přijeli vzácní hosté – ředitel Českého rozhlasu Brno pan Jaromír Ostrý a pan
Jiří Kokmotos. O zdravém životním stylu přednášela paní Mgr. Zdena Stöhrová. Každý den odpoledne
po krátkém odpočinku jsme chodili na vycházky po okolí, abychom si užili krásných lesů a nádherného
počasí. Byli jsme na Brožově skalce, na osadě Yukon, u bývalého rekreačního střediska Letostroje
a překvapení nás čekalo v lese u Vitulčiny studánky – tancovali tam lidožrouti tanec kolem ohně. Potom ke studánce přišla vodní víla, zpívala árii z Rusalky, četla oslavnou báseň o vodě a nabádala nás
k záchraně přírody pro další generace lidí. V areálu hotelu Horník jsme si zahráli minigolf, u nás petanque, šipky a kuželky. Mezi programem jsme stíhali masáže a večer bazén. Nádherný večer nám připravili manželé Královcovi, Drahuška svou přítomností a Honzík diskotékou s přestávkami pro vystoupení
souboru Věchétek. Překvapením na konci pobytu byla přednáška pana Jukla z Poličky, každý se mohl
zeptat na své zdravotní problémy. Poslední den jsme mezi deštěm stíhali navštívit Zelenou horu nad
Žďárem nad Sázavou a regionální muzeum ve městě. Po obědě na Třech Studních jsme se rozloučili
s tím, že příští rok se určitě zase
vrátíme. V Poličce jsme si mohli
nakoupit v obchůdku pana Jukla,
většinou doporučené čaje.
Na Vysočině nám bylo dobře,
měli jsme úplně všechno – krásné
prostředí, přírodu, dobrou pohodu, zábavu, přiměřeně sportu,
všichni se o nás příkladně starali,
vrátili jsme se odpočatí a spokojení, jen ty houby nerostly. Za
všechny účastníky patří největší
poděkování především manželům Rašovským.
Text: Ing. Jaroslava Konůpková,
NSZdP Letovice
Foto: Bořivoj Rašovský

Soustředění reprezentace modelářů na Mistrovství Evropy
V předposledním týdnu měsíce července bylo na letišti Leteckého klubu v Letovicích živo. Sraz si
tam dali reprezentanti raketového modelářství, před nastávajícím Mistrovstvím Evropy v Polsku. Na
čtyřdenní soustředění se sjeli nominovaní modeláři z celé ČR a za RMK Letovice se soustředění zúčastnil Milan Kučka, který je také v reprezentaci a setkání organizačně zajistil. Na letošních soutěžích
Mistrovství České republiky nebo Světového poháru si vede velmi dobře a trénink a poctivá příprava
dopomůže k nejlepším výsledkům, i když konkurence v Evropě je v tomto odvětví veliká. Hostitelem
byl Raketomodelářský klub Letovice a bezchybné zázemí poskytl Letecký klub Letovice.
Poslední soutěží letošní sezony v Letovicích, kterou pořádá RMK Letovice je tradiční „Dlouhý streamer“ Memoriál Rudolfa Dvořáka.
Soutěž se koná 9. 9. 2017 na letišti LK Letovice od 9 hodin.
Text a foto: Jiří Kašpar, předseda RMK Letovice

Patchwork v Městské knihovně v Letovicích
Od druhé poloviny září budou v učebně Městské knihovny v Letovicích probíhat kurzy patchworku a šití. Je to již pátý rok, co s děvčaty šijeme různé bytové dekorace, polštáře, ubrusy, dětské hračky, kabelky a různé módní doplňky nejenom technikou patchwork.
Kurzy budou probíhat pravidelně ve 14 denních intervalech v odpoledních i dopoledních hodinách. Jsou určeny pro začátečníky i pokročilé. Vše je na domluvě a individuálním přístupu.
Podrobné informace získáte na adrese eschwarzova@seznam.cz, na tel. čísle 602 733 568
a na stránkách www.evape.cz.
Těším se na naše společné tvoření.
Eva Schwarzová

Pohled na oblohu v měsíci září
S příchodem měsíce září si uvědomujeme, že patří mezi čtyři měsíce, ve kterých se mění roční období. V září se loučíme s létem a přivítáme podzim. Proto také letní souhvězdí pomalu na obloze vyklízejí prostor, aby udělala místo podzimním souhvězdím. Při pohledu na západní oblohu však zjistíme, že
ještě dominují hvězdy léta, jako např. Herkules, Lyra, Střelec a další. Na rozloučenou s letní oblohou si
všimneme souhvězdí Orla. Toto souhvězdí leží celé v Mléčné dráze, které je dosud krásně vidět. Když
najdeme souhvězdí Labutě, o kterém bylo minule pojednáno, najdeme souhvězdí Orla (Aquila), ležící pod Labutí a nad souhvězdím Střelce. V tomto malém souhvězdí je několik zajímavých hvězd. Především nejjasnější z nich s názvem Altair (arabsky „letící orel“) s jasností 0,8 mag a vzdáleností 17 ly.
S hvězdami Vega a Deneb tvoří letní trojúhelník. Významnou hvězdou je Alshain. Je podobná našemu
Slunci a je vzdálena 40 ly. Další významnou hvězdou v Orlu je hvězda Tarazed. Za pozornost stojí proměnná obří hvězda éta ležící pod hvězdou Alshain. Pravidelně mění svou jasnost v době jednoho týdne. Je od nás vzdálena 900 ly a má 50krát větší průměr než Slunce.
K souhvězdí Orla se váže pěkná báje, která vypráví o tom, jak bohové na Olympu popíjeli nektar.
Plné poháry nektaru jim roznášel syn trojského krále Ganymedes. Toho nejvyšší bůh Zeus v podobě
orla unesl na Olymp. Ve vlastní obrazotvornosti si Řekové představovali toto souhvězdí jako orla s Ganymedem ve skupině letních hvězd. Také Mezopotámci nazývali toto souhvězdí Orlem.
Je pravděpodobné, že nás předně bude zajímat naše nejbližší hvězda. Víme, že si v září podají ruce
léto s podzimem. Slunce se posune jižním směrem ke světovému rovníku. Dne 22. 9. ve 22:01 h SELČ
vstupuje do znamení Vah. To znamená začátek astronomického podzimu a podzimní rovnodennost.
Sluneční azimut klesne na 90°, Slunce vychází ve východním bodu a zapadá v bodě západním na obzorníku. Tyto body si můžeme v přírodě určit, abychom poznali přesně východ a západ. V den rovnodennosti jsou denní a noční oblouky Slunce přibližně stejné, den i noc trvají 12 h. V dalších dnech bude
Slunce dále klesat k jihu. Během září se den zkrátí o 1 h 48 min.
Slunce osvětluje planety sluneční soustavy, uvedeme možnost jejich pozorování. Merkur uvidíme
ve druhé polovině měsíce ráno nad východem. Podobně Venuši můžeme pozorovat ráno vysoko nad
východem. V této oblasti ráno ve druhé polovině měsíce najdeme Mars. Jupiter nelze pozorovat. Saturn najdeme večer mezi Střelcem a Štírem nad jihozápadním obzorem. Uran (ve Vodnáři) a Neptun
(v Rybách) září po celou noc.
Z nebeských těles se nejlépe pozoruje Měsíc, který nám ukáže své fáze: úplněk 6. 9. v 9:00 h, poslední čtvrt 13. 9. v 8:00 h, nov 20. 9. v 7:00 h a první
čtvrt 28. 9. v 5:00 h SELČ. Měsíční přízemí nastane 13. 9. v 18:00 h (369 823 km) a měsíční odzemí
27. 9. v 9:00 h (404 387 km).
Připomeňme některé úkazy na obloze. Nastanou dvě seskupení nebeských těles, a to 16. 9.
v 21:00 h se vzájemně přiblíží Mars a Merkur. Planety budou viditelné 17. 9. okolo 5:30 h ve velmi
malé úhlové vzdálenosti na východní obloze. Druhé seskupení nastane 19. 9. v 1:00 h. Přiblíží se
vzájemně Měsíc, Venuše, Mars, Merkur a hvězda
Regulus (souhvězdí Lva). Toto seskupení můžeme
pozorovat ráno nad východním obzorem. 27. 9.
ve 3:00 h nastane konjunkce Měsíce se Saturnem.
Souhvězdí Orla
Dr. Jaroslav Chloupek

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ
POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA ZDRAVÍM

VE ČTVRTEK 7. ZÁŘÍ 2017

HANÁCKÉ ZAJÍMAVOSTI
ODJEZD AUTOBUSU:
5.50 hodin – NÁMĚSTÍ
6.00 hodin – BYTOVKY
6.10 hodin – TYLEX
6.20 hodin – PRAŽSKÁ
PROGRAM ZÁJEZDU:
- EXKURZE VE SKLÁRNÁCH
- PŘEDNÁŠKA Mgr. JARMILY PODHORNÉ
- PROHLÍDKA ZÁMKU A MUZEA KOČÁRŮ
V ČECHÁCH POD KOSÍŘEM
- EXKURZE LÁZNÍ SLATINICE
INFORMACE U B. SOUKUPOVÉ
NA TEL.: 516 281 218
ZÁJEZD SE KONÁ ZA PODPORY JMK
A V RÁMCI PROGRAMU
ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE
www.novesdruzenizp.cz

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

V ÚTERÝ 19. ZÁŘÍ 2017

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V LÁZNÍCH BOSKOVICE
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY A VÍŘIVÉ KOUPELE
- PRO ZÁJEMCE POSEZENÍ V CUKRÁRNĚ

ODJEZD:
13.10 hodin – PRAŽSKÁ
13.15 hodin – NÁMĚSTÍ
13.20 hodin – BYTOVKY
13.25 hodin – TYLEX
PROGRAM ODPOLEDNE ZAČÍNÁ VE 14.00 HODIN
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO U B. SOUKUPOVÉ
NA TEL.: 516 481 218, 724 113 356, OD 1. 9. 2017
www.novesdruzenizp.cz

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
září 2017
•

4. 9. 2017 – pondělí – 17.00 hodin
Tělocvična Tyršova ulice
Zahájení cvičení pro ženy.
•

6. 9. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Poprázdninové setkání v klubu.
Promítání fotografií
z našich akcí a výletů.
•

13. 9. 2017 – středa – 15.30 hodin
Areál hasičské zbrojnice
„Tradiční grilování kuřat“.
•

20. 9. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
„Domov bez bariér“ beseda
s panem Jiřím Štěpem.
•

27. 9. 2017 – středa – 6.00 hodin
náměstí Letovice
Autobusový zájezd do areálu
hospitalu Kuks.
Informace k zájezdu
při zářiových akcích v MKD.
Přihlášky u paní A. Píglové.
Městská rada KSČM v Letovicích
zve co nejsrdečněji všechny občany
města a okolí

na předvolební
shromáždění
s kandidáty KSČM
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Naši kandidáti představí
volební program KSČM.
Setkání se uskuteční
v pondělí dne 9. října 2017 v 15 hodin
v parčíku na Masarykově náměstí
v Letovicích a před kavárnou
pana Kalibána.
Těšíme se na Vaši účast!

Fan-club „BOP Křetínka“
OZNAMUJE,
že provozní doba
na minigolfovém

hřišti
v Letovicích je:

ZÁŘÍ
SOBOTA – NEDĚLE:
13.30 – 18.00 HODIN

OZNÁMENÍ
Oznamujeme ženám,
že cvičení s paní Erikou Štěrbovou
začne
v pondělí 18. září 2017
v 18.00 hodin

Obec Chlum
Vás srdečně zve na osmé

který se koná v sobotu 2. září 2017 od 18:00
na místním hřišti v Chlumu
Soutěže o ceny: jako např. žufánkový piják, žufánkový nosič,...
Občerstvení zajištěno: zvěřinový guláš, pivo, limo, víno, ...

OHŇOSTROJ
Reprodukovaná hudba

Vstupné dobrovolné. Žufánky s sebou...

OLEŠNICKÝ EVEREST
Unikátní běžecký závod bude hostit Olešnice na Moravě. Olešnice na Moravě
bude 10. září ve znamení běhu.
Na programu je druhý ročník Olešnického Everestu. Na účastníky čeká nejen
výběh sjezdovky v Olešnici na Moravě, ale také samotný běh po krásných
lesích a loukách regionu.
Více info a registrace na www.olesnickyeverest.cz

Koncert Společná věc
11. října 2017 v 19.00 hodin
MKS Letovice, Nová 71/1
Návštěvníci koncertu uvidí výjimečný multimediální projekt spojující
tajemný historický nástroj Vodnářský zvon s unikátní velkoplošnou parabolickou projekcí.

Více informací na www.dub.cz
Předprodej vstupenek MKS – TIC Letovice, Tyršova 2, tel.: 739 396 538, tic@mks-letovice.cz

Info: 603 723 713

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
1. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.

Dr. Přichystalová
Dr. Hniličková
Dr. Hniličková
Dr. Striová
Dr. Kratochvílová

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

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Petr Švancara

Bezdrátový internet

svatební fotografie, fotoslužby

(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

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

Tel.: 723 290 761

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

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,
příspěvková organizace Jihomoravského kraje,
poskytovatel následné lůžkové péče – LDN, zastoupená ředitelkou NMB Letovice,
přijme do pracovního poměru:

SANITÁŘE / SANITÁŘKU
Místo výkonu práce: Letovice, Pod Klášterem 17
Nástup možný ihned nebo dle dohody
Požadujeme:
• odbornou způsobilost dle zák. č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů – minimálně absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru sanitář
• zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle z. č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Žádosti o tuto pozici se strukturovaným životopisem, kopiemi dokumentů o dosažené kvalifikaci,
fotokopií výpisu z rejstříku trestů (pro výběrové řízení postačí čestné prohlášení o bezúhonnosti)
zasílejte v termínu do 10. 9. 2017 na e-mail: siverova@nmbletovice.cz, nebo na adresu:
Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice
Kontaktní osoba: Ing. Eva Siverová, tel.: 607 087 971
Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice,
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Tisk DTP centrum, v.o.s. SVITAVY • www.dtpcentrum.cz

PÁTEK 15. ZÁŘÍ 2017 V 19.00 HODIN

PÁTEK 22. ZÁŘÍ 2017 V 19.00 HODIN

