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Powerlifting
Letovice 2021

Přejeme všem občanům města i místních částí
krásné, klidné a radostné prožití blížících se vánočních svátků
v kruhu svých nejbližších a hodně štěstí, zdraví a optimizmu
v této nelehké době, kterou všichni společně prožíváme.
Mgr. Petr Novotný, starosta města
Mgr. Radek Procházka, místostarosta města
členové Rady města Letovic

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v listopadu ﬁnišovaly venkovní práce na ulicích Nerudova, Na
Hliníkách, Ve Žlíbku a Na Vrších. Především ulice Nerudova je
konečně spravena a musím říci, že to byl rest všech předchozích
garnitur. Na druhou stranu trochu chápu proč. Tolik komplikací, hlavně s tím co bylo pod povrchem, tady snad ještě nebylo.
Velké poděkování patří ﬁrmě Reistav pana Františka Reitschmieda a jeho zaměstnancům za to, jak vše zvládli. Na Hliníkách
bude konečně vyřešena situace, kde vedla prašná cesta jen metr
od oken a balkonů velké bytovky. Asfaltový povrch nové vozovky oddálený na devět metrů je za mě již dostatečné řešení.
Parkování pro 70 aut před hasičskou zbrojnicí je již také hotovo. Zde bylo komplikací způsobených našimi předky dost
a dost. Tolik práce navíc, kterou bylo potřeba udělat kvůli nánosu staré suti a odpadu v tomto místě, nás stálo spoustu peněz a ještě více času. I zde bych chtěl poděkovat domácí ﬁrmě
KTS Montáže za odvedenou práci. Moc mě těší, že naše letovické ﬁrmy se ucházejí o práci přímo v Letovicích a odvádí dobrou
práci za velmi příznivé ceny.
Další dokončenou akcí je propoj z Kladorub k letišti. I zde jsme
použili frézování jako na propoj mezi Zboňkem a vlakovou zastávkou a nyní bude tato trasa sloužit za každého počasí.

Na cestě z Vrší do Meziříčka jsme pomocí dotace 100 tisíc Kč
od JmK vybudovali ovocnou alej lemující cestu. Ale o tom v samostatném článku.
Bohužel se setkáváme i s komplikacemi. Nové osvětlení
zhruba ve třetině města se mělo již montovat, ale dodavatel
má veliké zpoždění s dodávkami. Pevně věřím, že to neohrozí
již přidělenou dotaci 1 milon Kč na tuto akci. Další dotaci přes
400 tisíc Kč město obdrželo na opravu chodníku mezi kostelem a hřbitovem.
Musím velmi poděkovat zaměstnancům MKS za uskutečnění opravdu nádherného koncertu pana Ondřeje Havelky a jeho
Melody Makers. Je až neskutečné jak příjemnou atmosféru dokáží tito profesinálové vytvořit. A pan Havelka je prostě kouzelný. Na tomto koncertě při příležitosti 85. výročí povýšení Letovic na město bylo předáno skvělému muzikantovi, pedagogovi, dirigentovi, prostě našemu Petru Křivinkovi ocenění za
obrovský přínos pro kulturu v Letovicích. Takových lidí, co
jsou tak neskutečně oddáni své práci a druhé obohacují, si musíme vážit.
No a protože tyto řádky budete číst již v předvánoční době,
tak mi dovolte popřát vám hodně úsměvů vašich blízkých,
hodně příjemných chvil strávených s těmi co máte nejraději.
Snad vám náladu navodí i vánoční stromeček na náměstí.
Mgr. Petr Novotný, starosta města
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Slovo starosty
2. foto: Alex Závadský, Klára Bušová, Šimon Dvořák, Jakub Dušil, Nela Stehlíková, Vojtěch Prajka, Tadeáš Grulich, Elen Rozbořilová, Václav Širůček, Leontýna Blašková, Milan Komárek,
Michal Pospíšil, Marek Chládek, Johanka Valentová, Zoe Pavelcová, Jan Mitáš, Anastázie Suchá, Sebastian Dvořáček, Augustin Buš

Parkoviště Nové město

3. foto: Adéla Striová, Šárka Koudelková, Amálie Spáčilová, Ema
Španělová, Emily Němcová, Nikol Adamová, Natálie Přikrylová,
Vítek Veselý, Kateřina Novotná, Tereza Svobodová, Barbora Janoušková, Karel Kahule, Tobiáš Staněk, Adéla Odehnalová, Timon Jež, Štěpán Müller, Amálie Chatrná, Julie Chatrná

Nerudova ulice

Oprava mostu na Halasově ulici

Společenská rubrika
V sobotu 16. října 2021 byli v bývalé ZŠ Letovice, ul. Tyršova
slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito
noví občánci:
1. foto: Adéla Striová – první občánek našeho města narozený
v roce 2021
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4. foto: Václav Hönig, Teodor Vránek, Melanie Stria, Julie Konečná, Matyáš Kouřil, Patrik Janků, Sofie Stehlíková, David Plaček,
Sebastian Bara, Marie Minářová, Vendula Václavová, Simon
Pavlíček, Ema Širůčková, Jakub Páral, Florián Špidlík, Lukáš
Krška, Eliška Kosmáková, Nikola Talábová, Kamila Pelychová,
Nikita Pelych

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 13. 10. 2021 projednala
body dle následujícího programu:
1. Vystoupení vedoucích odborů
2. Dispozice s majetkem města
Rada města Letovice na své schůzi dne 20. 10. 2021 projednala
body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Plán zimní údržby komunikací 2021– 2022
4. Hospodaření města za I.– VIII. / 2021 a rozpočtová opatření
5. Dispozice s majetkem města
6. Materiály příspěvkových organizací města
7. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
8. Návrh rozpočtu města na rok 2022
9. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
10. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 15. 11. 2021 projednala
body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů

Společenská rubrika
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci říjnu oslavili svoje
narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro
jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Klusák Roman
Přikrylová Milada
Kvapilová Anna
Štulpa Antonín
Opálka František
Vinkler Stanislav
Pavlíková Vlasta
Všianská Františka
Roun František
Trnečka Karel
Staňková Jiřina
Zmeková Blanka
Bursová Zdeňka
Dvořáček Stanislav
Ebnerová Hana
Dvořáková Marta
Hrdlička Rudolf
Hejl Vladimír
Hrdličková Anna
Kacetlová Emilie

Prchal Josef
Nečasová Božena
Soukupová Božena
Tichá Věra
Svojanovská Věra
Tomanová Marie
Dočekalová Marie
Štěpánová Marie
Křížová Anna
Vybíhalová Jarmila
Lepka Emanuel
Holíková Milada
Tenorová Marta
Kocinová Maria
Bočková Blanka
Langerová Drahoslava
Kořístek Karel
Parolková Hedvika
Peňázová Libuše
Prudká Věra

3. Vyhodnocení letní sezóny 2021 na městském koupališti
4. Návrh rozpočtu města na rok 2022
5. Rozpočtová opatření
6. Dispozice s majetkem města
7. Hospodaření města za I.– IX. / 2021

V měsíci říjnu oslavily krásné narozeniny – 90 let – paní Marie
Štěpánová, ul. J. Haška a paní Jarmila Vybíhalová, ul. J. Haška. Oběma jubilantkám osobně blahopřály členky SPOZ – paní
Věra Jílková a Marie Bartíková.
Srdečně blahopřejeme.

8. Materiály příspěvkových organizací města

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:

9. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
11. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ

Havránek Josef, Na Vyhlídce, ve věku 79 let
Lebart Jiří, V Domkách, ve věku 90 let
Holasová Zdenka, J. Haška, ve věku 91 let

12. Různé

Čest jejich památce!

10. Program Zastupitelstva města Letovice dne 2. 12. 2021

Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 4. 11. 2021
projednalo body dle následujícího programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřova-

Starosta města Letovice

telů zápisu
2. Prezentace studie „Kulturní centrum Letovice“
3. Dispozice s majetkem města

svolává na čtvrtek 9. prosince 2021 na 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích

20. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Letovice

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/

Ing. Radek Zemánek, tajemník MěÚ Letovice

Městský úřad Letovice
oznamuje občanům,
že nebude v provozu v době vánočních svátků:

23. a 24. prosince 2021
30. a 31. prosince 2021
Další dny beze změny provozní doby.

Program zasedání:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise,
ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva
města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice
od 9. září do 2. prosince 2021
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice za I.–IX. /2021
6. Střednědobý výhled na léta 2022–2025
7. Návrh rozpočtu města na rok 2022
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr
Mgr. Petr Novotný, starosta města
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Město Letovice informuje
Nová ovocná alej na Vrších
k 85. výročí povýšení Letovic na město
V říjnu a listopadu proběhla liniová výsadba podél polní
cesty spojující Vrše a Meziříčko s pomocí dotace 100 tisíc korun od jihomoravského kraje. 85 ovocných stromků bylo zvoleno jako symbol k našemu výročí. Záměrem města je, aby
prostor, který je hojně využívaný k rekreačním procházkám
kolem přehrady byl útulný a zároveň pomohl se zadržením
vody v krajině. No a jako bonus si můžeme všichni pochutnat na výborných švestkách, třešních, hruškách a ostatních
plodech.
Mgr. Radek Blažek,
odbor výstavby a životního prostředí

Výzva k úhradě nedoplatků
Městský úřad Letovice vyzývá občany, kteří dosud nezaplatili místní poplatek za komunální odpad nebo místní poplatek ze psa za rok 2021 či dřívější roky, aby svoje nedoplatky neprodleně uhradili v pokladně městského úřadu.
Další možností úhrady je převod na účet města Letovice č. ú.
820631/0100, nebo se dostavit k řešení úhrady do kanceláře
č. 3.07 městského úřadu k paní Zedníkové (tel.: 516 482 222).
Nebudou-li nedoplatky uhrazeny či po dohodě spláceny, bude přistoupeno k jejich vymáhání daňovou exekucí nebo prostřednictvím soudního exekutora. Vymáháním tak dojde k navýšení o exekuční náklady.
Finanční odbor

Obecní živnostenský úřad Boskovice
oznamuje občanům obnovu úředních hodin v Letovicích
v budově Městského úřadu Letovice.
Jedná se vždy o čtvrtek 1× za 14 dnů od 8.30 do 14.00 hodin:

4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12., 30. 12. 2021.
Přípravu materiálů je možné předem dohodnout
na tel.: 516 488 655, 516 488 660, 721 964 050.
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Napsali jste nám
Rodina má mnoho
krásných podob

Knihovna
UPOZORNĚNÍ!
Od 6. prosince vstupujte do budovy druhým předním vchodem.
V budově městské knihovny dochází v těchto dnech k rekonstrukci chodby a toalet. Z tohoto důvodu bude omezen provoz
dětského oddělení knihovny. Možnost vrátit a půjčit si nové
dětské knihy je na dospělém oddělení.
Pro aktuální informace sledujte webové stránky knihovny
a hlášení městským rozhlasem.

20. až 31. prosince 2021 bude knihovna UZAVŘENA.
Otevřeno bude opět 3. ledna 2022.

knihazknihovny.cz
Poslední objednávka knih v letošním roce bude 6. prosince
Tato služba je tu pro vás stále! Využijte tuto možnost v předvánočním čase, kdy je tak jednoduché knihy objednat a my pro
vás zprostředkujeme nákup nových knih s velkoobchodní slevou ZDARMA a osobním odběrem v knihovně.

Rodinné pasy Jihomoravského kraje připravily seriál podcastů, které jsou k dispozici k poslechu na spotify nebo na webu Rodinných pasů pod názvem RODINA MÁ MNOHO KRÁSNÝCH PODOB.
Formou rozhovorů nahlížejí do života rodin, které z určitého úhlu pohledu žijí tak trochu jiným životem. Jedná se o pět
skupin, kterými jsou ovdovělé rodiny, pěstounské rodiny, rodiny s hendikepovaným členem, cizinci a sendvičové rodiny.
K tématům se vyjadřují zajímaví hosté z řad odborníků v dané
oblasti, zástupci zainteresovaných organizací i samotní členové rodin, které žijí odlišnými formami rodinného soužití.
Cílem seriálu RODINA MÁ MNOHO KRÁSNÝCH PODOB je
podpořit péči o vzájemné vztahy, rodinnou problematiku a společné soužití formou odborných informací a osobních příběhů, vyvrátit obecné mýty a třeba i motivovat k zamyšlení nad
otázkou pěstounství.
Podcasty RODINA MÁ MNOHO KRÁSNÝCH PODOB najdete na
Spotify nebo na webu Rodinných pasů Jihomoravského kraje.
Markéta Podborská – realizátor projektu Rodinné pasy JmK

Kulturní přehled
Zrušení představení
Z důvodu finančních problémů pořadatelské agentury Drama Production Frýdek-Místek (a spřízněného online prodejce
vstupenek www.ticket365.cz) jsou zrušena představení Žena
za pultem (divadlo Kaiser a Lábus, 1. 12. 2021) a Na kus řeči (Donutil, 7. 12. 2021). Ke dnešnímu dni není zatím jasné, zda-li proběhne vrácení peněz za zakoupené vstupenky.
I když nemá MKS Letovice ani účinkující a jejich domovské
agentury s bankrotem pořadatele nic společného, velmi se
omlouváme za vzniklé komplikace! Pan Donutil předběžně nabídl kompenzační představení na jaře. Ohledně hry Žena za
pultem zatím nemáme informace.
S případnými pohledávkami je nutné se obrátit přímo na
agenturu Drama Production. Situaci budeme sledovat a společně s ostatními pořadateli a účinkujícími v případě potřeby podnikneme příslušné právní kroky. Prosíme všechny, aby zakoupené vstupenky uschovali.
MKS Letovice (23. 11. 2021)

Jak funguje Kniha z knihovny
• Kupte knihu online na www.knihazknihovny.cz
• Knihu si vyberete a zaplatíte bankovním převodem
• Objednávku zpracovává knihovna společně se svým nákupem knih do fondu
• Po doručení knihy do knihovny vám zašleme avízo k odběru
• Kniha bude vydána tomu, kdo se prokáže heslem (kód zašleme do e-mailu)
• Přijďte si vyzvednout svou knihu do knihovny
Osobní odběr vždy ZDARMA

Duhové čtení
1. září 2021 – 26. června 2022
Oblíbená čtenářská soutěž pro děti od 1. do 9.třídy, hlásit se
můžete v Městské knihovně Letovice na dětském oddělení během celého školního roku!

Kontakty
Dospělé oddělení:
knihovna@mks-letovice.cz, 516 474 225, 775 568 304
Dětské oddělení:
knihovnadeti@mks-letovice.cz, 775 568 310

MKS Letovice

AKCE 2021

10. 12. v 18.00 hodin

Vernisáž výstavy fotograﬁí „Člověk a víra“
11. 12. v 15.00 hodin

Štístko a Poupěnka (pořad pro děti)
17. 12. v 19.30 hodin

Kristina Barta Event Horizon (jazzový koncert)
19. 12. v 19.00 hodin

Komorní orchestr města Blanska / Adventní koncert (KPH)

Vyjádření pořadatele:
Dobrý den,
z důvodu covidu jsme se dostali to existenčních problémů, řešíme celou situaci s naší advokátní kanceláří. Veškeré akce se
bohužel ruší a informoval bych Vás o tom včas. Hledáme řešení této špatné situace a budeme Vás včas informovat o dalším
postupu, nejpozději do pátku 26. 11. 2021.
Děkuji za pochopení,
Rostislav Meier, jednatel spol. Drama Production Frýdek-Místek
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Jabloňka a Ořešánek
Domácí jablečný mošt je vynikající a zdravá pochoutka a také jeden z nejlepších způsobů, jak zužitkovat úrodu jablek. A jak si ho vyrobit? To děti naučila Jabloňka,
které pomáhal Ořešánek. A že nevíte, kdo to je a kde je najít?
Hned vám to prozradím.
Jsou to dva zvědaví skřítci, kteří žijí v zahradě Lipky – pracoviště Lipová – školského zařízení pro enviromentální vzdělávání v Brně. Za nimi se v úterý 12. 10. 2021 vypravili předškoláci z Mateřské školy Letovice, Komenského. Děti se pod vedením Jabloňky naučily, jak se vyrábí mošt. V celém procesu výroby, od sbírání jablíček až po lisování, byly aktivní a podílely
se na přípravě jablečné pochoutky. Skřítek Ořešánek s dětmi
zkoumal ořechy. Děti zjistily, že obsahují tuk a dozvěděly se, jak
se dají ořechy využít. V ořechovém listí si děti obarvily kousek
hedvábí a vyrobily si malého Ořešánka. Nechyběl ani prostor
pro volné hry se semeny plodů z ovocných stromů.
Všichni jsme si celé dopoledne moc užili a již teď se těšíme,
až na Lipku zase pojedeme. Text a foto: Bc. Jana Leinveberová

Barevný týden
V týdnu od 1. do 5. 11. 2021 se v naší mateřské škole konal „Barevný týden“. Protože v tomto týdnu bylo téma barvy, barevný
týden se nabízel. Děti měly za úkol každý den přijít v jiné barvě
trička. V pondělí byl červený den, v úterý zelený, ve středu modrý, ve čtvrtek žlutý a poslední den pátek byl hnědý.

Dušičky
O Dušičkách, kterými si připomínáme naše zesnulé, jsme si
s dětmi popovídali v diskuzním
kroužku. Abychom památku zesnulých uctili, vypravili jsme se
na letovický hřbitov. Zapálili jsme
svíčky u pomníku obětí války, na
rozptylové loučce a také na hrobech, které děti navštěvují s rodiči.

Divadlo Šternberk
Ve stejném týdnu nás také navštívilo Maňáskové divadlo
Šternberk, které nám zahrálo tři pohádky, a to Budka v poli,
O Budulínkovi a Máša a medvěd.

Sférické kino

Zprávy z mateřské
školy Čapkova
Soutěž Jižní Morava čte
Již několikátým rokem se mateřská škola Čapkova zapojuje do soutěže „Jižní Morava čte“, kterou pořádá Moravská zemská knihovna Brno. I v tomto školním roce jsme se do soutěže
prostřednictvím letovické knihovny zapojili. Letos nesla soutěž název „Teď to vidím jinak“, jehož cílem je reflexe současné
situace. Pod vedením paní učitelky Lenky Kabelkové, DiS. děti
vytvořily dílo, které ukazuje dva pohledy na to, jak se děti cítily
v době, kdy byla mateřská škola uzavřena. Ve čtvrtek 11. 11. 2021
za námi na terasu MŠ přišla paní knihovnice, aby nám sdělila
výsledky soutěže v místním kole. Umístili jsme se na 1. místě
a tak byla práce dětí poslána do dalšího kola soutěže do Brna.

Dalším zážitkem pro děti bylo Sférické kino, které k nám zavítalo 10. 11. 2021. Jedná se o velkou nafouklou kopuli, ve které
se promítá zvolený pořad. Děti tak vstřebávají informace formou působivých záběrů, zvukových efektů, dobře zapamatovatelným hlasem a v zajímavém 360° formátu. Děti ze třídy
Motýlků a Sluníček si vybraly pořad o podmořském dnu a děti
ze třídy Berušek pořad o vesmíru.

Soutěž o čističku vzduchu
V měsíci říjnu jsme se účastnili také soutěže o čističku vzduchu. Děti měly za úkol namalovat obrázek na téma „Čistá příroda“. Ještě předtím, než se děti pustily do malování, si paní
učitelky s dětmi o čisté přírodě popovídaly. Tím, že jsme měli
téma les, to na sebe námětově navazovalo. Bohužel, se do soutěže mohl poslat pouze jeden obrázek, tudíž jsme s dětmi hlasovali a jeden obrázek vybrali. Ostatní obrázky jsme zalaminovali
a pověsili na plot naší školky a nyní tyto obrázky školku zdobí.

06 |

Všem letovickým občanům přejeme klidné prožití vánočních
svátků v kruhu svých nejbližších. Iva Širůčková, ředitelka MŠ
Bc. Anna Prudilová, DiS., zástupkyně ředitelky MŠ

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Vítězství v „Mistrovství ČR
oboru Truhlář“
10. listopadu 2021 proběhlo v Masarykově střední škole
Letovice regionální kolo soutěže odborných dovedností vyhlašované Klastrem českých nábytkářů s názvem Mistrovství České republiky oboru Truhlář. Devátého ročníku soutěže se zúčastnilo 22 nejschopnějších žáků oboru 33-56H/01 Truhlář z 11 středních škol Jihomoravského a Zlínského kraje za doprovodu svých učitelů odborného výcviku.
Mezi hosty soutěže jsme přivítali starostu města Letovice pana Petra Novotného a ředitele partnerských středních
škol.
Úkolem soutěžících bylo zhotovit na základě výkresové
dokumentace pouze s použitím ručního nářadí hlavolam

Masarykova střední škola Letovice

z bukového dřeva. Výkony žáků hodnotila odborná porota

příspěvková organizace

v čele s předsedou panem Radimem Gerbrichem, majitelem
nábytkářské ﬁrmy Gerbrich Velké Opatovice, který byl delegován Klastrem českých nábytkářů. Dalšími členy odborné
poroty byli pan František Mikula, pan Václav Barák a pan
Michal Kroupa. Odborná porota hodnotila výrobky zejména
z hlediska dodržení rozměrů podle výkresové dokumentace, provedení čistoty spojů, funkčnosti výrobku, celkového
vzhledu a dodržování bezpečnosti práce.
V soutěži zvítězil a do celostátního ﬁnále Mistrovství ČR
postupuje za Jihomoravský kraj Dominik Sabol z Masarykovy střední školy Letovice pod vedením učitele odborného
výcviku pana Josefa Palinka a za Zlínský kraj Martin Dědek
ze Střední školy Bystřice pod Hostýnem.
Regionální kolo Mistrovství ČR v Letovicích mělo nejen
soutěžní ráz, ale bylo přítomnými vnímáno jako oslava krásného, voňavého truhlářského řemesla, prostorem pro přátelské setkání, čerpání inspirace a sdílení zkušeností.
Děkujeme sponzorům soutěže – městu Letovice, panu Romanu Dvořáčkovi z ﬁ rmy Interiéry Dvořáček, s.r.o., ﬁ rmě
Stolmat Letovice a obci Roubanina – za poskytnuté ﬁnanční
a věcné dary.

Helena Marešová
www.stredni-skola.cz
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Mateřské centrum
Veselý Paleček
Tyršova 2, Letovice
Mateřské centrum Veselý Paleček Letovice
zve všechny děti, maminky, tatínky... do svých prostor.
Neseďte osaměle doma! Přijďte si s dětmi pohrát, zacvičit,
něco si vytvořit a načerpat nové síly.

Little Linguist
každé úterý 9.30 – 11.00 hodin
Fabrika (Českobratrská 5, Letovice)
Partnerský projekt ELIMu. Angličtina s Kendrou pro děti
od jednoho roku. Příspěvek dobrovolný

Angličtina pro předškoláky
každé úterý 15.00 – 15.45 hodin
Angličtina hravou formou bez nutnosti předchozích
znalostí. Metodika učebnice Cookie and friends určené
přímo pro děti předškolního věku. Seznámení s jazykem,
čísla, barvy, zvířata. Vhodná pro děti, které vydrží
alespoň 10 minut řízené činnosti. Vstupné: 50 Kč

1. – 17. 12.
Výstava betlémů ze soutěže o nejkrásnější / nejoriginálnější doma vyrobený betlém
Od 1. do 17. prosince máte možnost prohlédnout si výstavu
doma vyrobených betlémů obyvatel Letovic a okolí a zároveň
se zúčastnit slavnostního vyhlášení vítězů této soutěže.
Vyhlášení proběhne letos v Letokruhu 17. 12. 2021 v 16 hodin.

15.– 17. 12.
Výstava železničního modelového kolejiště
Zveme vás na výstavu železničního modelového kolejiště našeho kroužku železničních modelářů.
Místo: Letokruh, vstup volný
Datum a čas: 15.– 17. 12. 2021 vždy od 15 do 18 hodin

22. 12. / Vánoční přespávačka?
Na začátek vánočních prázdnin předběžně plánujeme přespávačku. Aktuální situaci sledujte na našem webu či Facebooku.

Letokruh přeje všem krásné prožití vánočních svátků, dny
plné pohody a lásky a v roce 2022 spoustu šťastných a úspěšZa Letokruh Bc. Veronika Schindlerová
ných dnů.

Cvičení pro děti 1– 2 roky
každou středu 9.00 – 11.00 hodin
Kombinace aktivit zaměřená na pohybový rozvoj dítěte.
Cvičení na hudbu, básničky. Cvičení s pomůckami
(balóny, kruhy, míčky...). Rozvoj hrubé (pohyb) i jemné
(úchop prsty) motoriky. Vstupné: 40 Kč

Herna s možností tvoření
každý čtvrtek 9.00 – 11.00 hodin
Různé výtvarné techniky. Seznámení s pomůckami
a materiály (pastelky, lepidlo, nůžky, papír, dřevo...).
Rozvoj jemné motoriky. Tematické dílny
(vánoční věnec, velikonoční dekorace...). Vstupné: 30 Kč

Napsali jste nám
Jasinovské divadýlko
Tak jsme se konečně dočkali. V pátek 5. listopadu proběhla
premiéra v KD Jasinov našeho Jasinovského divadýlka s muzikálovou hrou Drak. Po dvou úspěšných předešlých divadelních hrách Spadla do propasti, aneb jak to bylo s Macechou

Otevřená herna pro všechny, kdo nespí
každý čtvrtek 14.00 – 15.30 hodin
Vstupné: 20 Kč
Pro aktuální informace sledujte naše FB stránky
MC Veselý Paleček Letovice
e-mail: mc.palecek.letovice@gmail.com
tel.: 704 392 329

SVČ Letokruh
Akce v prosinci 2021
Milí rodiče, milé děti,
v prosinci vánoční atmosféra nebude v Letokruhu chybět – budeme u rozsvícení vánočního stromu, vystavíme v Letokruhu vaše vlastnoručně vyrobené betlémy
a výstava modelového kolejiště je u nás už tradicí.
Vše najdete na www.svcletovice.cz

Akce v prosinci
28. 11. / Rozsvícení vánočního stromu
Letos budeme u rozsvěcování vánočního stromu s drobnými
dárky, dobrotami a něčím pro zahřátí pro malé i velké.
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a Mrazík, kdy jsme se s divadlem a hraním teprve seznamovali, si náš režisér sáhl hlouběji do svého archivu a vytáhl hru,
kterou napsal jeho otec spisovatel Miroslav Skála, která se
hrála již před 60 lety. Celé zkoušení se nám díky covidu protáhlo a proto jsme rádi že jsme si mohli premiéru po tak dlouhé
době užít.
Velké poděkování patří všem, kteří se za přísných hygienických podmínek, přišli podívat a podpořit nás v naší volnočasové aktivitě. Na závěr dlouho hřmějící potlesk ve stoje nás
velmi potěšil. Jsme rádi, že diváci si premiéru užili a vy ostatní
se samozřejmě taky můžete těšit třeba někde na naší štaci, a to
už 11. prosince ve Vranové nebo 8. ledna 2022 v KD Letovice.
Pavel Pravec

Napsali jste nám
Střípky z historie Letovic
Na západní části náměstí, na její jižní straně, stála od řeky
Svitavy fronta domů. Na místě dvou domů byla v roce 1886 postavena budova obecní školy s radnicí. Jedinou možností komunikačního propojení z náměstí ve směru k Zábludovu a Lhotě byla úzká vozová cesta na břehu řeky, vedle domu č. 206, který vlastnil v r. 1780 Antonín Mládek, později František Štefan.
Cesta vedla k mostu přes řeku Křetínku, za ním pokračovala
polní cestou. Veškerá doprava od Brna na Svitavy i přeprava
zboží z Faberovy továrny v Jindřichově na letovické nádraží
musela překonávat příkrý zámecký kopec. Problém byl vyřešen až r. 1906 zbořením domu č. 204 vedle školy a vybudováním nové ulice a silnice do Jindřichova. Vznikla nová ulice pojmenovaná Svatopluka Čecha, dnes Tyršova. V r. 1913 byl tudy
od náměstí veden Březovský vodovod do Brna.
V domě Kalabusových č. 205 a v domě Štefanových č. 206
byly byty, ale jak bývalo běžné i hospodářství. Dům Štefano-

Souvislá fronta domů směrem k řece Svitavě. Domy Skalníkových, obecná škola s radnicí, dům zbořený v r. 1906, Kalabusových a Štefanových.

Cesta na břehu řeky Svitavy
vedle domu Štefanových

Dům Kalabusových č. 205

Nová silnice z náměstí
k Jindřichovu

Dům Štefanových č. 206
vých č. 206 nechal v r. 1899 přestavět P. Eduard Štefan, farář
v Litohoři. Dům byl i nadále přízemní.
Od roku 1892 byl v Letovicích kaplanem a následně farářem
P. Jan Holba. Aktivně se zapojil do veřejného života. Mimo jiné
aktivity podporoval rozvoj rolnických záložen, které poskytovaly úvěr na nízké procento, ve snaze podpořit chudší venkovský lid a zlepšit jeho životní situaci. V roce 1895 založil po vzoru
Reiffeisenek první záložnu na Moravě. V následujících letech
se takto podílel na vzniku více než třiceti záložen na Moravě.
Roku 1897 založil Ústřední jednotu Reiffeisenek v Brně a působil jako její místopředseda. Spořitelním a záloženským spolkem byl vykoupen Kalabusův dům č. 205 na náměstí. Domy
č. 205 spolu se sousedním č. 206 u Štefanů, byly v březnu r. 1928
zbořeny a místo nich byly nově postaveny dvouposchoďové
činžáky.
Při výkopu základů domu č. 205 se narazilo na klenbu stropu sklepa nějakého dřívějšího domu, který musel být zasypán.
Dům č. 205 byl stavěn s většinovým podílem spořitelního a záloženského spolku, s přispěním faráře Holby a jeho bratra. Stavba byla dokončena vzhledem k dobrému počasí v prosinci 1928.
V r. 1929 sem byla přemístěna pošta z domu č. 218 (dům u ramene Svitavy ve východní části náměstí, zbořen). Z Katolického domu sem byla přesunuta záložna Spořitelního a záloženského spolku. Oba domy č. 205 a 206 měly stejně řešenou fasádu a působily jako jeden dům. V domě č. 205 měl p. Pelíšek
papírnictví, byla tu švadlena Věra Janíková, která šila prádlo,
později p. Šamšula prodával zeleninu, Eduard Novotný zde měl
prodej a opravy šicích strojů. Byl tu i Jan Hambalík, pánský
krejčí a Anna Hambalíková dámská krejčová. V poschodí poskytoval zubní ošetření dentista Alois Franc. V r. 1931 zde měl
sídlo Jan Smékal, autobusová doprava, který zaměstnával 6 řidičů. V r. 1938 vypukl požár v dřevnících ve dvoře. Hasičům se
podařilo zabránit rozšíření požáru, přesto vznikla značná škoda. Shořely i 2 motocykly. Kožešníkovi Jindřichu Kadlecovi
shořel motocykl a kožešiny, které zde skladoval. Spořitelní a záloženský spolek postavil za vyhořelé dřevníky nové.
V r. 1951 byla v domě, ze strany Tyršovy ulice, umístěna nově
založená školní družina mládeže. Byla zde i Zvláštní škola Letovice. Roku 1981 vzniklý Městský klub důchodců Letovice tu
pak získal svoji klubovnu.
Starší si jistě vzpomenou na vchod na poštu z ulice Tyršovy,
kabinu s telefonem, kam spojovatelka přepojovala objednaný
meziměstský telefonní hovor. Na poštovní přepážku na straně
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oken, kterými se dovážené listovní a balíkové zásilky z poštovního vozu předávaly na poštu. Na přepážce se i podávaly telegramy, které v době nepříliš husté telefonní sítě byly jediným
rychlým spojovacím prostředkem.
V květnu 1996 započaly opravy domu. Mimo jiné sestávaly
z úpravy hlavního vstupu pošty, celkové rekonstrukce fasády
z ulice a náměstí, plynofikace bytů, oprav elektroinstalace atd.
Podstatné změny doznalo i vnitřní uspořádání pošty. Změny
vnitřního uspořádání a technologie si hradila pošta.
V domě byly po několik roků třída a ředitelství Biskupského
gymnázia Letovice. Dnes je tu služebna Městské policie Letovice. Dům je v majetku města Letovice.

Dům č. 205 na konci II. světové války

Současná podoba domů č. 206 a 205
V domě č. 206 bývala na přelomu 50. a 60. let minulého století kancelář Služeb města Letovice, které zajišťovaly například
svoz popela, výlep plakátů, úklid města apod. Následně zde
byla prodejna Klenoty. A tak nástupní místo do autobusů, které
odjížděly na zájezdy bylo oznamováno „před Klenotami“. Dnes
na místě Klenotů je bufet. V přízemí domu je lékárna. Dům je
v soukromém vlastnictví. Bohuslav Kuda, foto: vlastní archiv

Babolecké lípy 2021
Vážení čtenáři, dovolte mi popřát vám jménem členů Spolku pro obnovu tradic v Babolkách i jménem svým klidné vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a radostí v příštím roce 2022.
Při ohlédnutí za spolkovým rokem 2021 musím přiznat, že
jsme nenaplnili na 100 % plán činnosti, ale v omezené míře se
nám povedlo splnit základní povinnosti plynoucí ze stanov
spolku. Po pěti letech jsme uskutečnili povinné volby do vý-
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boru na webových stránkách formou on-line členské schůze
a z činnosti jsme uspořádali několik setkání a dvě zásadní akce
roku. Jsou to jarní oslavy Baboleckých jubilantů a podzimní
oslava Baboleckých lip.
Oslava Baboleckých lip 25. září se konala již po jednadvacáté a zase se povedla. Ohromný dík patří všem organizátorům
akce a sponzorům v čele s městem Letovice. Zejména však
i krásnému počasí, které do Babolek přilákalo celé rodiny na
zábavné podzimní odpoledne. Soutěží na osmi stanovištích,
kde opět nechyběli koně z Novičí a Letovic, střelba ze vzduchovky a na dalších stanovištích prověřování paměti, zručnosti a zdatnosti se zúčastnilo 66 dětí ve třech věkových kategoriích.
Tentokrát děti přišly v kostýmech řemesel a profesí. Ohromným zážitkem pro ně bylo pozorovat kovářskou zručnost v kovárně „U Lukáše“ a možnost vykovat si vlastní hřebík. Neustálá fronta byla také u stánku s cukrovou vatou „U cukrářky Markétky“, kde si mohly vatu samy natočit. A vítězové? Všechny
děti měly krásné kostýmy, zvláště ty v kategorii do 6 let, kterých bylo letos 29, a úplně všechny děti byly šikovné, takže
dárky a perníkové medaile dostali všichni účastníci. Protože
byly z domácího perníku, tak si jich děti domů do poliček mnoho neodnesly. Nejvtipnější z kostýmů však přece jen jeden byl,
tak byla čokoláda navíc. Byla to společná maska tří děvčat
(Eliška Kobylková a dvojčata Blažkovy), která st oprocentně
vybavena dezinfekčními přípravky v profesních bílých kombinézách představovala „Protikovidový tým“. Tak doufejme, že
virus bude brzy poražen.
Všichni si krom pěkných dárků za soutěže a zážitků z bezvadné zábavy odnesli krásné vzpomínky, a to i dospělí, kteří
děti doprovázeli.
21. ročník oslavy Baboleckých lip byl také jubilejním 20. rokem činnosti spolku pro obnovu tradic v Babolkách. I to byl důvod k oslavám, ale největším dárkem k tomuto výročí byla pro
pořadatele, členy spolku i členy osadního výboru v Babolkách,
viditelná i vyjadřovaná spokojenost všech účastníků a zejména dětí.
V příštím roce nás v červnu čeká setkání nejen s oslavenci
na „Jubilantech“, ale také společně se všemi rodáky z Babolek,
tentokrát již potřetí, vždy po pěti letech. A samozřejmě nejen
to, ale že snad spolková činnost bude probíhat podle kalendária, které má v plánu akci skoro v každém měsíci. (více na webových stránkách babolky.cz)
Doufejme, že nás všechny už brzy čeká klidné a příjemné
setkávání nejen při naplňování plánů spolkových činností.
Irena Pelíšková, foto: Mgr. V. Pražák

Napsali jste nám
Powerlifting Letovice 2021
Vynikající úspěchy všech letovických powerlifterů v letošní sezóně korunoval titulem juniorského mistra světa v silovém trojboji Vlastimil Šafařík.
V sobotu, 6. listopadu 2021, skončila posledním závodem soutěžní sezóna silových trojbojařů letovického klubu „SLAVS POWER“ registrovaného v české federaci silového trojboje (FČST)
a mezinárodní federaci GPC (Global Powerlifting Committee).
A byla to sezóna nadmíru úspěšná. Z celkem tří národních a jedné mezinárodní soutěže přivezli naši závodníci dohromady
12 medailí, (6× stříbro a 7× zlato) ve věkových kategoriích od
dorostu počínaje, přes juniory, muže (Open) až po veterány (Masters).
Získali jsme celkem 4 tituly mistrů republiky, 2 tituly vicemistrů světa a 1 titul mistra světa, což je na sportovní klub čítající cca 10 stálých členů obdivuhodné.
Vzhledem k tomu, že jarní soutěže byly zrušeny díky vládním restrikcím vůči sportovcům a sportovním soutěžím, soustředili se naši závodníci na podzimní část sezóny s nadějí, že
tam konečně zúročí svoji celoroční tvrdou tréninkovou dřinu.
A to se nakonec povedlo prakticky všem a téměř na 100 %. Navzdory jarnímu uzavření sportovišť a znemožnění zdravým
lidem trénovat a zvyšovat si tak svoji fyzickou kondici a odolnost se většina závodníků nenechala nesmyslnými vládními
restrikcemi znechutit a začali trénovat v provizorních podmínkách domácích posiloven, ve sklepích nebo v přírodě, bez komfortu dobře vybavených fit center. O to cennější jsou jejich letošní sportovní úspěchy.

Přehled výsledků soutěží:
1. Letovický Trap Bar (4. ročník), 7. 8. 2021, Letovice
Vlastimil Šafařík – 1. místo – absolutní výkon 355 kg – rekord
soutěže
Jakub Korec – 1. místo – relativní výkon 4,25 bodů (315 kg)

2. MČR v benchpressu, 4. 9. 2021, Trutnov
Michal Šafařík ml. – 1. místo, kategorie dorost 13 –16 let do 90 kg
– výkon 110 kg
Jakub Korec – 2. místo, kategorie muži do 75 kg – výkon 150 kg
Pavel Urbánek – 1. místo, kategorie muži do 140 kg – výkon
202,5 kg
Vlastimil Šafařík – 2. místo, kategorie junioři do 125 kg – výkon 202,5 kg

3. MČR v mrtvém tahu, 6. 11. 2021, Hošťálková u Vsetína
Adam Pšikal – 2. místo, kat. dorost 13 –16 let do 75 kg – výkon
200 kg
Vlastimil Šafařík – 1. místo, kategorie junioři do 125 kg – výkon 310 kg
Pavel Urbánek – 2. místo, kat. muži do 125 kg – výkon 310 kg
Michal Šafařík st. – 1. místo, kat. Masters 50 – 59 let, do 110 kg
– výkon 250 kg

4. MS v silovém trojboji 18.– 24. 10. 2021, Pabianica, PL
Vlastimil Šafařík – 1. místo, kat. junioři do 125 kg – výkon 820 kg
(dřep 335 kg – evropský rekord, benchpress 205 kg, mrtvý tah
280 kg)
Pavel Urbánek – 2. místo, kat. muži do 140 kg – výkon 785 kg
(dřep 290 kg, benchpress 195 kg, mrtvý tah 300 kg)
Michal Šafařík st. – 2. místo v single disciplíně mrtvý tah, kat.
Masters 50– 55 let do 110 kg – výkon 257,5 kg
Pokud bychom měli krátce zhodnotit jednotlivé borce, tak je
předem nutné všechny pochválit za výborné výkony a skvělou reprezentaci klubu, města Letovice i České republiky.

Adam Pšikal (dorost)
Přestože v první polovině roku nemohl prakticky trénovat, dokázal se připravit na podzimní soutěž ve své nejsilnější disciplíně – mrtvém tahu a předvedl skvělý výkon, rovných 200 kg,
při tělesné váze 75 kg. Na dorostence super.

Michal Šafařík ml. (dorost)
Michal se v současné době věnuje aktivně jinému druhu sportu a powerlifting trénuje spíše doplňkově. Přesto předvedl výborný výkon v benchpressu 110 kg v kategorii dorostu.

Jakub Korec
S ohledem na svou nízkou tělesnou váhu podává Kuba úžasné
výkony především v disciplíně Trap Bar, kde dokázal jako jediný na soutěži zvednout více než čtyřnásobek své tělesné váhy.
Ale ani v benchpressu nezaostává a jeho 150 kg na MČR je v jeho
váhové kategorii top výkon.

Pavel Urbánek
Pavel je novým objevem letovického powerliftingu. Začal se připravovat společně s Vlastou Šafaříkem, se kterým tvoří ideální
a vyrovnanou tréninkovou dvojici. Oba borci jsou na tom podobně váhově i silově, vzájemně se motivují a hecují a jejich
společný, extrémně tvrdý trénink, přinesl oběma velké silové
zlepšení. Pavel udělal obrovský výkonnostní pokrok a na svém
prvním startu na mistrovství světa, kam se nominoval po splnění výkonnostních limitů, podal skvělý výkon v trojboji a získal
zasloužené stříbro.

Vlastimil Šafařík
Vlasta podal na MS svůj doposud nejlepší výkon v trojboji (820 kg)
a kdyby se povedlo v poslední disciplíně – mrtvém tahu dotáhnout 302,5 kg, byl by překonal i evropský juniorský rekord v celém trojboji. Takto se musel spokojit „pouze“ s evropským rekordem ve dřepu (335 kg). Vzhledem k tomu, že může v juniorské
kategorii startovat ještě v příštím roce, naskýtá se možnost zúčastnit se ME, které se bude konat koncem května v ukrajinské
Oděse. Tam máme v plánu přiblížit se magické hranici 900 kg
v totalu a zaútočit tak na světový juniorský rekord, který drží
američan J. Cotter, a který činí 887,5 kg.

Michal Šafařík st. (veteráni nad 50 let)
Nechci hodnotit sám sebe. Ve svém věku se už jen snažím udržovat se – tak nějak – v tom sportovním „chátrání“… a nedělat
našemu týmu ostudu. Jestli se mi to daří – to ať posoudí jiní.
Spíše se snažím klukům pomáhat jako trenér a pomocník na
soutěžích, případně jako poradce v tréninku, sportovní výživě
a suplementaci.
Na závěr chci poděkovat všem našim příznivcům, fanouškům a sponzorům, kteří nás podporují a motivují k dalšímu
výkonnostnímu růstu a překonávání sama sebe.
Pevně věříme, že se nám bude dařit i v příštím roce a budeme tak dělat dobrou reklamu našemu klubu, městu i České republice ve světě.
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Napsali jste nám
Návštěva Národního muzea v Bremerhavenu umožnila pohled na historii i současný život obyvatel Dolního Saska. Prohlídka nákladního přístavu byla zajímavá a poučná. Jasně dokumentovala k jakým změnám došlo v námořní dopravě, jak
je svět ekonomicky provázán.
Tematická část programu návštěvy se plně věnovala odborným záležitostem v oboru včelařství. Velmi podnětná byla
ukázka práce s mládeží. Návštěva výukového včelařského zařízení v sousedním Verdenu byla motivující a zajímavá pro obě
strany. Zájem včelařů z Verdenu dokonce dospěl k žádosti o navázání užší spolupráce a umožnění návštěvy čelních představitelů tamního spolku v Letovicích. Rádi by získali další informace a poznatky od našich členů v době včelařské sezóny.
Večerní společenská setkání umožnila předat poděkování
končícímu starostovi Wolfgangu Rodewaldovi za jeho přínos
v budování družebních styků s Letovicemi a seznámit se s nastupujícím novým starostou Arne Jacobsem, který přislíbil podporu rozvíjení spolupráce družebních měst po celou dobu svého
volebním období.
Rádi bychom i touto cestou poděkovali Radě města Letovice
za velmi významnou podporu udržování a dalšího rozvoje družební spolupráce.
Za ČSV ZO Letovice Ludvík Jaroš, jednatel ZO Letovice

Pavel Urbánek a Vlastimil Šafařík
Powerlifting sice patří k „malým“ sportům (byť se mu po
celém světě věnuje přes půl milionu registrovaných soutěžících), ale tím, že se v něm netočí prakticky žádné peníze, řadí
se v pravém slova smyslu k těm ryzím sportům, ve kterých se
soutěží pro výkon a sportovní úspěch a ne pro peníze.
Michal Šafařík starší, vedoucí klubu Slavs Power Letovice

Návštěva letovických
včelařů v Kirchlintelnu

Na základě několikaleté spolupráce včelařského spolku ZO
Letovice a německého spolku Přátelé Letovicka e.v. proběhla
ve dnech 14.– 17. 10. 2021 družební návštěva včelařů z Letovic
v Kirchlintelnu. Spolupráce po nepříznivém covidovém období se znovu aktivovala. Návštěvy se zúčastnilo 20 letovických
včelařů a občanů.
Program pečlivě připravený našimi německými přáteli plně
splnil ideu mezinárodní spolupráce a přátelství mezi občany
Letovic a družebního Kirchlintelnu, která v mnohých případech přerostla v osobní přátelství.
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Nové sdružení
zdravotně postižených
v Letovicích, z.s.
Začátkem října jsme
byli letos poprvé na plavání v Aquaparku v Kuřimi.
V moderním areálu využíváme jeden a půl hodiny všech vymožeností od
velkého bazénu po sauny.
Po večeři jsme navštívili
Muzeum prvorepublikových četníků v Kuřimi na Tišnovské ulici. Pánové z muzea nás
očkávali oblečení do četnických uniforem a dokonce zastavili
na chvíli dopravu na rušné silnici, abychom mohli bezpečně
přejít na druhou stranu k nim. Velmi nás překvapilo nadšení
všech kdo muzeum neustále zvelebují a kolik perfektní práce
už udělali. Zde by mohli hned natáčet další Četnické humoresky. Děkujeme, pánové, za krásný zážitek!
Ve středu 21. října 2021 se v MKS Letovice uskutečnilo Výroční setkání členů našeho sdružení. Projednali a schválili jsme
všechny potřebné zprávy a dokumenty včetně plánu činnosti
a rozpočtu na rok 2022. Příští rok bude jubilejní, oslavíme 20 let
naší organizace. Po vynikajícím řízku od paní Kalasové jsme si
užili vystoupení našich milých dlouholetých známých „Sester
Chalupových“ z obce Skalice u Hradce Králové. Tyto amatérské
modelky se nám představily v tanečním vystoupení jako dokonalé dámy z první republiky v „malých černých šatech“ s perfektně sladěnými doplňky. Nová byla zahradní květinová slavnost. Následovaly letní šaty s nádhernými slunečníky. Na závěr nám k tanci, poslechu a pro potěšení zahrál pan Jiří Mifek.
Doufáme, že se všichni opět sejdeme 8. prosince 2021 na
Předvánočním posezení v MKS s bohatým kulturním programem a hudbou.
Za Nové sdružení ZP v Letovicích Ing. Jaroslava Konůpková
foto: Marie Králová

Napsali jste nám
Vánoční nadílka
prosincové hvězdné oblohy
Pohled na jasnou oblohu v měsíci prosinci nás přesvědčí
o bohaté nadílce hvězdných objektů. Když přijde prosinec
(podle starořímského kalendáře december), je známé, že se
přiblížil konec roku a s ním přijde zimní slunovrat, nejkratší den v roce a zároveň nejkrásnější svátky – Vánoce. Zde
se projeví největší lidská štědrost ve hmotné formě obrovským množstvím dárků, avšak především v oblasti duchovní. Celý svět si připomene narození spasitele všeho lidstva
Ježíše Krista. Tato jedinečná událost se váže na astronomické jevy, z nich zvláště na tzv. betlémskou hvězdu, která se objevila nad Betlémem, místem Kristova narození. O této události se píše v evangeliu sv. Matouše. Při Ježíšově narození
se na obloze objevila „jasná hvězda“, která ukazovala směr
pohybu k Betlému. Jasná hvězda upoutala „mudrce z Východu“, pravděpodobně astrology. Ti se podle polohy hvězdy vydali k Betlému. Byli přesvědčeni, že jde o mimořádnou událost. Zde našli dítě Ježíše, přinesli mu dary a poklonili se mu
jako královskému dítěti. Po tomto vyjádření úcty se vydali
zpět k domovu. Lidé si po staletí připomínají stavěním betlémů. V každém z nich nesmí chybět jasná kometa, která má
zobrazovat betlémskou hvězdu. Mnoho vědců – astronomů
se snažilo vysvětlit tento úkaz – betlémskou hvězdu. Nejlépe se pokusil vysvětlit „tajemství betlémské hvězdy“ slavný
astronom Jan Kepler, žijící v 17. století na dvoře císaře Rudolfa II. Svými výpočty zjistil, že v době Kristova narození se
na obloze ukázala výrazná trojnásobná konjunkce velkých
planet Jupiteru a Saturnu v roce 7 před naším letopočtem.
V našich tradičních umělých betlémech však ﬁguruje kometa místo hvězdy. Tuto záměnu má na svědomí slavný italský
malíř Giotto di Bondone, který v roce 1301 pozoroval v Itálii
jasně zářící Halleyovu kometu. Tak ho zaujala, že ji umístil
do své fresky „Klanění tří králů“ do kaple Scrovegni v Padově.
Odtud se tento výjev rozšířil po celé Evropě, tedy i do Čech.
Pravá betlémská hvězda tedy nebyla kometou.
Prosincové Slunce díky svým putováním po obloze zaujme polohu, která je na obloze nejníže a nejblíž k obzorníku.
To se stane dne 21. 12. v 16:59 h SEČ, kdy Slunce vstoupí do znamení Kozoroha. Je to začátek astronomické zimy a zimní
slunovrat. Od tohoto časového údaje se Slunce vrací zpět ke
světovému rovníku (šplhá vzhůru jako kozoroh po skalách).
Zaznamenáme nejkratší den a nejdelší noc v roce, den bude
trvat 8 h 4 min. Sluneční azimut má nejmenší velikost v roce,
a to jen 53°. Do konce roku se den prodlouží jen o 4 minuty.
U Měsíce většinou pozorujeme jeho fáze: Dne 4. 12. v 9:00 h,
11. 12. ve 3:00 h první čtvrt, 16. 12. v 6:00 h úplněk a 27. 12. ve
3:00 h poslední čtvrt. Měsíční přízemí nastane 4. 12. v 11:00 h
(356 795 km) a odzemí 18. 12.ve 3:00 h (406 328 km).
Jak uvidíme v prosinci planety? Merkur a Venuši uvidíme
večer nad jihozápadem. Tam také září Jupiter (ve Vodnáři)
a Saturn (v Kozorohu). Mars (v Hadonoši) je omezeně vidět
ráno nad jihovýchodem. Uran je po celý rok v Beranu, obtížně viditelný po celou noc. Pomocí malého dalekohledu můžeme večer nalézt Neptun (ve Vodnáři).
Prosincová obloha nabízí řadu úkazů. Vyberme z nich
konjunkce Měsíce s planetami: S Venuší dne 7. 12. ve 3:00 h,
8. 12. v 5:00 h se Saturnem a 9. 12. v 9:00 h s Jupiterem. Maximum meteorického roje Geminid nastane 14. 12. v 8:00 h

ráno. Mimo naše území proběhne úplné zatmění Slunce dne
4. 12., u nás nelze pozorovat.
Na obloze můžeme v současném období pozorovat jen
zimní souhvězdí. Závěrem si vyberme z prosincových souhvězdí malé ale významné souhvězdí Berana (lat. Aries). Je
to první souhvězdí zvířetníku, tvořené několika hvězdami. Z nich nejjasnější je hvězda Hamal s jasností 2,0 mag
a vzdáleností 66 ly. Berana
najdeme pod souhvězdími
Andromedy a Ryb.
Dr. Jaroslav Chloupek
Beran

Ukončení sezony 2021
raketových modelářů
Raketomodelářský klub zakončil letošní sezonu tradiční soutěží O prkénko balzy. Modeláři využili poslední pěkný říjnový
víkend na letišti LK Letovice a uspořádali soutěž pro všechny
zájemce z klubu, aby si ještě před nástupem zimy zalétali s modely raket, když bylo letos soutěží podstatně méně.
Abychom zpestřili konání soutěže, navrhli jsme jiný průměr
použitých raketových motorků, což vedlo k úpravě raket, a také
jsme sáhli do starých zásob, kde byly motorky RM Dubnica nad
Váhom, dokonce i s rokem výroby 1980.
Všechny perfektně fungovaly a potvrdilo se, jak kvalitní výrobky jsme dokázali vyrábět. Létali jsme kategorii
streamer. Každý soutěžící měl jeden
platný start a první tři postoupili do ﬁnále. Nejlépe se dařilo Jardovi Cihlovi,
získal první cenu, prkénko balzy, druhý skončil Pavel Horáček a na třetím
místě se pěkným výkonem umístil žák
Adam Krušina.
Počasí na závěrečné klání závodníkům ještě vyšlo, trochu foukalo, ale na
letišti panovala skvělá nálada. Po soutěži následovalo posezení v klubovně
a výroční schůze klubu RMK Letovice!
Nejmladší účastník
Text a foto: Jiří Kašpar RMK Letovice
Martin Fadrný

Vítězná trojice soutěže
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V sobotu 15. ledna 2022
se v našem městě
uskuteční tradiční

Tříkrálová sbírka
V případě nepříznivé epidemiologické situace
budou pokladničky opět umístěny
na vybraných místech po Letovicích
(místa budou upřesněna).
Kontaktní osoba:
Jana Rozbořilová, janaroz@email.cz

Za Vaše příspěvky předem děkujeme!
Milí letovičtí spoluobčané,
děkujeme vám za vaši přízeň a podporu během celého roku.
S některými z vás jsme se mohli v létě potkat při Benefiční
kavárně s panem Grygarem, s dalšími se třeba uvidíme
při rozsvícení vánočního stromu.
Přejeme vám pokojný advent a do nového roku
hodně zdraví a naděje.
Klienti a zaměstnanci Diakonie ČCE – Středisko v Brně,
Chráněné bydlení a Centrum denních služeb Letovice

VAŠE PENÍZE POMŮŽOU PŘÍMO NA BLANENSKU
• Mobilnímu hospici sv. Martina
• Seniorům a zdravotně postiženým lidem v regionu
• Rodinám s dětmi v nouzi
• Charitní záchranné síti – pomoc nejpotřebnějším
v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi
• Pořídit auta pro pečovatelky a zdravotní sestry
na cesty do domácností lidí v regionu

ŠIŘTE S NÁMI RADOST Z TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDY
MEZI SVOJE PŘÁTELE, RODINU

14 |

Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...

Městský klub důchodců
prosinec 2021
1. 12. – středa – 14.00 hodin

Jen tak v klubu
MKD Tyršova ulice

8. 12. – středa

Výlet do Svitav – návštěva Ottendorferovy
knihovny a v muzeu prohlídka výstavy betlémů
Odjezd vlakem v 9.21 hodin z nádraží Letovice.

12. 12. – neděle

Zájezd do Janáčkova divadla
na představení „Čert a Káča“
Začátek v 18.00 hodin. Odjezd autobusem v 16.15 hodin
z náměstí Letovice. Zastávky jako obvykle.

Sport
AFK Letovice
Vážení sportovní, a především fotbaloví příznivci, děkujeme vám za podporu v roce 2021.
Z celého srdce vám přejeme krásné svátky vánoční. Užijte si svátky klidu a pohody doma v okolí své rodiny
a přátel.
Zároveň mi dovolte pozvat vás na „Silvestrovské derby“ Fotbalisté vs. Volejbalisté. Hrát se bude ve čtvrtek 30. 12. 2021 od
13.30 hodin. Občerstvení bude samozřejmě zajištěno. Přijďte
se tedy rozloučit s fotbalovým rokem stylově, a to na fotbal.
Celá akce se samozřejmě uskuteční pouze za podmínek, které tomu dovolí. Pokud nás v té době zastihnou omezení, tak se
akce bohužel ruší. Včas vás budeme informovat na našem Facebooku.
Závěrem ještě jednou krásné Vánoce!
Petr Stria, předseda AFK Letovice z.s.

15. 12. – středa – 14.00 hodin

Výroba vánočních dekorací
MKD Tyršova ulice.

22. 12. – středa – 14.00 hodin

Vánoční posezení s tombolou
MKD Tyršova ulice.

29. 12. – středa – 14.00 hodin

Rozloučení s rokem 2021
MKD Tyršova ulice.

Nové sdružení zdravotně postižených Letovice z.s.
oznamuje svým členům,

že ve středu 8. prosince 2021 ve 14.00 hodin
v MKS Letovice
pořádá

Předvánoční veselí
Program:
- Český rozhlas Brno s pořadem Babské rady
(paní Jarka Vykoupilová a pan Jiří Kokmotos)
- vystoupení tanečního oddělení ZUŠ Letovice
Příjemné posezení s přáteli s tradičním programem.
Prosíme o vzorek vánočního cukroví a malý dárek
pod vánoční stromeček.

Srdečně Vás zveme na

Adventní koncert

01

2022

18. prosince 2021 v 16.00 hodin
kostel sv. Jiří v Kochově
Účinkující:
Lydie Jurková – soprán
Milada Dvořáková – příčná flétna
Dagmar Lžíčařová – varhany a klavír

Sbor:
Zuzana Konečná, Anna Širůčková,
Zdeňka Skalníková
Vstupné dobrovolné

ZDARMA

Srdečně vás zve výbor NSZdP Letovice
Je nutné dodržovat všechna nařízená opatření!

Uzávěrka příspěvků
do LZ č. 1/2022
je 8. prosince 2021!
Děkujeme Vám za respektování zkrácené lhůty
i za Vaše pochopení.

| 15

Sport

Zdravotnictví
Město Letovice

zajistilo pro občany Letovic a místních částí

PLAVÁNÍ

Lékařská pohotovostní služba v Nemocnici Boskovice
Lékařská služba první pomoci pro dospělé

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

v Městských lázních Boskovice
4. 12.

MDDr. Dufková Simona

Blansko, Pražská 1b

774 425 074

5. 12.

MUDr. Fenyk Vlastimil

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

11. 12.

MDDr. Fojtíková Veronika

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

12. 12.

Dr. Giryeva Halyna

Boskovice, Lidická 8

734 231 261

Pronájem lázní je pro město Letovice každou sobotu

18. 12.

MUDr. Grenarová Marie

Blansko, Vodní 5B

724 081 182

od 2. října do 18. prosince 2021
vždy od 13.30 do 15.00 hodin

19. 12.

MDDr. Hájková Barbora

Blansko, Gellhornova 9

725 332 967

24. 12.

MUDr. Hanáková Jitka

Blansko, Pražská 1b

516 418 788

25. 12.

MUDr. Havlová Petra

Blansko, Pražská 1b

721 425 074

26. 12.

MUDr. Hosová Eva

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

18. prosince 2021 je plavání zrušeno.
Náhradní termín je 27. prosince 2021.
Doprava vlastní, vstupenkou do areálu je průkaz
totožnosti alespoň jednoho člena rodiny.
Na základě usnesení vlády ČR je návštěvník lázní
povinen se řídit platnými opatřeními.
Základní pravidla jsou uvedena
na internetových stránkách lázní.

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

Inzerce

Město Letovice

Petr Švancara

zajistilo pro občany Letovic a místních částí

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

svatební fotografie, fotoslužby
www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

v areálu Zimního stadionu Boskovice,

Ceník inzerce
v Letovickém zpravodaji
a to v neděli 12. a 26. prosince 2021
od 17.00 do 19.00 hodin
Doprava vlastní, vstupenkou do areálu je průkaz
totožnosti alespoň jednoho člena rodiny.
Na základě usnesení vlády ČR je návštěvník areálu
povinen se řídit platnými opatřeními. Základní pravidla
jsou uvedena na internetových stránkách
Služby Boskovice.

Černobílá inzerce

Barevná inzerce

A4
A5
A6
A7

A4
A5
A6
A7

3 600 Kč
1 800 Kč
900 Kč
450 Kč

4 800 Kč
2 400 Kč
1 200 Kč
600 Kč

Řádková inzerce: 7 Kč za cm čtvereční
Věrnostní sleva za opakovanou inzerci:
2× za rok 4% / 3× za rok 6% / 4× za rok 8%
více jak 5× za rok 10%

Upozornění
V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) sdělujeme a upozorňujeme, že respondent/přispívatel odesláním příspěvku ke zveřejnění v Letovickém zpravodaji potvrzuje, že pokud jeho příspěvek obsahuje osobní údaje, jejich zpracování a zveřejnění je z jeho strany podloženo řádným zákonným titulem (např. Souhlasem se zveřejněním fotografie). Za zákonnost zveřejnění plně odpovídá respondent / přispívatel.
Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace. IČO: 43420982,
adresa redakce: MKS Letovice, Nová 71/1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437, e-mail: zpravodaj@mks-letovice.cz. Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Pléha. Redakční rada ve složení:
Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková, Mgr. Renata Kostlánová, Petr Švancara, Daniela Klusáková. Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice
29. 11. 2021 č. 12 / 2021. ZDARMA. Uveřejněné názory nemusí být shodné s názory redakce a vydavatele. Za obsah odpovídá vydavatel, za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci vydavatel neodpovídá. Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje č. 1/ 2022 bude 8. 12. 2021. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Inzerce
Městské kulturní středisko Letovice ve spolupráci se
Společenstvím fotografů Člověk a Víra
vás srdečně zvou na

P
202F
2

VÝSTAVU
VELKOFORMÁTOVÝCH
OBRAZŮ
v horním sále Kulturního domu Letovice.
Vernisáž výstavy proběhne v pátek
10. prosince 2021 od 17 hodin.
Výstava potrvá jen do 17. prosince 2021

V kulturním programu vystoupí Mgr. Marie Nečasová a Dagmar Lžíčařová.
Záštitu nad výstavou převzala senátorka Ing. Jaromíra Vítková.
Akce proběhne dle aktuálních opatření a nařízení vlády.
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Čtenářům Letovického zpravodaje přejeme
veselé vánoční svátky a šťastný nový rok 2022.
Redakční rada Letovického zpravodaje
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