leden 2017

STŘEDA 11. LEDNA 2017 V 18.30 HODIN
Vstupné: 150,– Kč
Na koncert platí předplatné KPH / Studenti uměleckých škol zdarma
Předprodej vstupenek: MKS Letovice, Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mobil: 739 396 535, info@mks-letovice.cz

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci listopadu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Božena Ševčíková
Josef Kříž
Lubomír Jokeš
Růžena Smutná
Jaroslav Sedlák
Otakar Hruška
Eva Janků
Miroslav Procházka
Eva Kozlová
Františka Řezníková
Eliška Toulová
Ludmila Ženatá
Božena Greifová
Marie Musilová
Ludmila Kudlová
Božena Špidlová

Jaromír Janků
Dagmar Hellerová
Zdenka Prchalová
Jaroslav Toul
Marie Kolářová
Bohumír Tenora
Pavla Rozbořilová
Marie Špičková
Jarmila Šteslová
Marie Procházková
Anna Alexová
Otokar Nečas
František Vrána
Ladislav Musil
Jarmila Honzáková
Božena Mifková

Ludmila Písaříková
Stanislav Hančík
Marie Kuráňová
Vlasta Konopáčová
Roman Fučík
Vlasta Kotoučková
Miloš Randula
Marie Rosenbergová
Oldřich Hrazdira
Kamil Vystavěl
Antonín Rossý
Věra Dušilová
Jana Hrdličková
Edita Kopecká
Blanka Dočekalová

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Procházková Ludmila, Kladoruby, ve věku 97 let
Čermáková Drahomíra, Novičí, ve věku 80 let
Huzlíková Dana, Dolní Smržov, ve věku 55 let
Janková Riana, Pražská, ve věku 73 let
Sedláčková Věra, Halasova, ve věku 87 let
Klusák Ivan, Nová, ve věku 71 let
Dočekal Josef, Kladoruby, ve věku 87 let
Illa Vlastimil, Jasinov, ve věku 82 let
Kacetl Miroslav, Komenského, ve věku 86 let
Šparlinek Jiří, Masarykovo náměstí, ve věku 78 let
Dvořáková Marie, Mánesova, ve věku 83 let
Čížek František, Kladoruby, ve věku 87 let
Hloušková Vlasta, J. Haška, ve věku 94 let

Čest jejich památce!

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kteří pomohli dne 15. 11. 2016 při požáru roubenky v obci Meziříčko.
Srdečné díky patří všem hasičským záchranným sborům za jejich pohotovou, obětavou a především
profesionální práci, obci Meziříčko za vyhlášení sbírky, poskytnutí kontejneru a za pomoc při odstranění škod, sousedům, kamarádům, známým a všem zúčastněným za velkou psychickou a finanční oporu.
Velice si Vaší pomoci vážíme. Děkujeme.
Kosmákovi

V sobotu 12. listopadu 2016 byli v ZUŠ Letovice slavnostně uvítáni do života
a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:
1. foto:
Natálie Polčíková, Vojtěch Staněk, Nela Jacková, Beata Sabolová, Zora Nečasová, Kristián Zoubek,
Tereza Dokoupilová, Mathias Lick, David Plavec, Tomáš Novotný

2. foto:
Richard Halata, Aneta Medková, Daniel Kotouček, Tom Prudil, Martina Tenorová, Jana Pelíšková,
Natálie Langová, Anna Marešová, Dominik Beran

OKÉNKO STAROSTY
Ani jsme se nenadáli a máme tu leden. Snad jste všichni přečkali svátky ve
zdraví, bez pokažených žaludků, střevních potíží a bez žlučníkových záchvatů.
Jistě jste už všichni rozbalili i ty nejposlednější dárky, odpočali si od pracovních povinností a potěšili se s rodinami. Rovněž jste se určitě řádně rozloučili
se starým rokem a patřičně přivítali rok nový – rok 2017. S rokem 2017 jsme
vstoupili do 2. poloviny volebního období. Když se ohlédneme za uplynulými
dvěma roky našeho řízení města, nemusíme se stydět. V roce 2016 se nám
podařila rekonstrukce ulic Na Kopečku, Halasova, část ulice Pražské, J. Haška a Komenského. Rovněž
využití nového hřiště v areálu zámeckého parku napovídá, že jsme se trefili do potřeb občanů a hlavně
jejich dětí. Rovněž jsme, podle mého názoru, důstojně oslavili 80. výročí povýšení Letovic na město.
Z roku 2015 připomínám zejména opravu opěrné zdi k zámku, chodníky na ul. P. Fr. Krchňáka, opravu
požární nádrže v Jasinově, zbudování nového hřiště v ul. Střední, nové workoutové hřiště u sportovní
haly, opravu opěrné zdi v Dolním Smržově a potřebný varovný systém v obcích a přímo ve městě, který má varovat před náhlou povodní. Jedná se o ty největší akce, těch malých, i když ne bezvýznamných, bylo rovněž mnoho. Není to však práce jen vedení města, ale všech radních a zastupitelů, kterým bych chtěl tímto za práci pro město a jeho obyvatele poděkovat. Poděkování patří i zaměstnancům městského úřadu, kteří pak veškeré akce připraví, kontrolují průběh prací a dodržování projektů.
Pro letošní rok jsme naplánovali dvě stěžejní akce. V první řadě je to další etapa rekonstrukce budovy radnice a druhá část opravy opěrné zdi k zámku. Více nám schválený rozpočet nedovoluje. K dalšímu upřesnění dojde na zastupitelstvu v březnu, kdy schválíme a naplánujeme podle již známého
hospodářského výsledku za rok 2016 další potřebné akce. A že jich ve městě máme dost, o tom Vás
nemusím přesvědčovat.
Vážení občané, do prvních lednových dnů v roce 2017 vykročte s elánem, s pevným zdravím a plni
novoročních přesvědčení. Přeji Vám, aby tato předsevzetí každému vydržela co nejdéle.
Vladimír Stejskal, starosta města

OZNÁMENÍ
Z důvodu nadcházející
rekonstrukce budovy

Městského úřadu Letovice
bude úřad pro veřejnost

uzavřen
ve dnech 3. a 4. ledna 2017.

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 15. 11. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Návrh rozpočtu města na rok 2017
5. Program zasedání zastupitelstva města dne 14. 12. 2016
6. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
7. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 29. 11. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Návrh rozpočtu města na rok 2017
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Plán práce Rady města Letovice na I. pololetí roku 2017
7. Průběžná zpráva o realizaci projektů a investičních akcí města
8. Zpráva o plnění úkolů v místních částech města v roce 2016
9. Obecně závazná vyhláška č. 6/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Letovice
10. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
11. 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

Mnozí řidiči možná nezaznamenali novelu zákona o silničním provozu, která se týká povinnosti nejen očištění vozidla od sněhu a námrazy, ale také odstranění sněhu ze střechy.
Novela zákona č. 361/2000 Sb., rozšiřuje mimo jiné § 5 odst. 2 řidič nesmí, o písmena, i, j:
i) řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče
vpřed, vzad a do strany,
j) řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost
provozu na pozemních komunikacích
Porušením těchto ustanovení zákona, se řidič dopustí přestupku, který není zařazen do bodového
systému, ale může být uložena sankce do výše 2.000,– Kč.
Nedostatečné očištění vozidla a tím i omezený výhled řidiče může mít za následek střet vozidla
s chodcem, což mívá tragické následky. Bohužel k takovým případům v naší republice již došlo.
Strážníci MP Letovice

KATALOG ŘEMESEL A SLUŽEB města Letovice
Městský úřad Letovice připravuje v I. čtvrtletí roku 2017 dvacáté páté vydání „Katalogu řemesel
a služeb města Letovice“.
Katalog se zřizuje jako služba občanům a podpora podnikání ve městě a spádových obcích. Přihlásit
se mohou podnikatelé, právnické i fyzické osoby, živnostníci, kulturní instituce, městské i státní orgány,
finanční a pojišťovací subjekty, přední letovické organizace a společnosti, jakož i osoby vykonávající
různá svobodná povolání a další nezmíněné instituce a zařízení našeho regionu, kteří podnikají nebo
působí v Letovicích a obcích, kde MěÚ Letovice vykonává státní správu (Roubanina, Deštná, Horní Smržov, Skrchov, Stvolová, Lazinov, Vranová, Sulíkov, Křetín, Horní Poříčí, Prostřední Poříčí, Míchov, Vísky,
Pamětice, Nýrov). Cílem je zveřejnit většinu podnikatelů a institucí včetně jejich předmětu činnosti,
sídla podnikání, otevírací doby apod.
Katalog obdrží zdarma každá domácnost v Letovicích. Bude členěn na rejstřík všech přihlášených
podnikatelů a institucí (jeho rubriky budou upřesněny po termínu uzávěrky přihlášek) a reklamní část.
Katalog bude mít opět formát A4. Ceny za zveřejnění zůstávají stejné, jako v předešlém roce. Zápis do rejstříku a jeho uvedení v katalogu bude pro zájemce za symbolický paušální poplatek 385,– Kč
včetně DPH (zde bude obsaženo pouze jméno/název firmy nebo podnikatele, sídlo, telefon a předmět činnosti). Tato část bude také omezena třemi řádky, a to takto:
1. řádek – jméno/název firmy nebo podnikatele
2. řádek – adresová část sídla/místa podnikání, tel./fax
3. řádek – předmět podnikání
Každý z těchto řádků může být tvořen textem o maximálním počtu do 60 úhozů (znaků) včetně mezer.
Bližší údaje o firmě mohou být zveřejněny v reklamní části katalogu (např. otevírací doba, rozšířená
nabídka činnosti aj.) v těchto cenách:
¼ stránky formátu A4
2.200,– Kč včetně DPH
½ stránky formátu A4
3.300,– Kč včetně DPH
celá strana formátu A4
5.500,– Kč včetně DPH
V případě objednávky této placené reklamy nebude paušální poplatek za zveřejnění v rejstříku již
požadován. Uvedené ceny za placenou reklamu jsou pevné za předpokladu použití pouze slovního
textu reklamy. V případě, že půjde o požadavek uvedení do reklamní části složitějšího obrazového loga,
emblému apod., bude cena sjednána dohodou v závislosti na míře zvýšených nákladů stanovených
příslušnou tiskárnou.
Podnikatelé a další instituce, kteří budou mít zájem na svém zveřejnění v tomto katalogu, se mohou
přihlásit do 11. 1. 2017 u paní Dvořákové na MěÚ Letovice – sekretariát starosty, Masarykovo nám. 19,
případně závaznou objednávku zaslat poštou.
Vladimír Stejskal, starosta města Letovice

Dotace z rozpočtu města v roce 2017
Město Letovice vyhlásilo dne 1. 12. 2016 nový dotační program. V rámci dotačního programu bude
město podporovat zejména následující oblasti:
ź Tělovýchova a sport (podpora výdajů na udržení a rozvoj činnosti organizací působících či organizujících tělovýchovné a sportovní aktivity na území města Letovice a jeho místních částí, podpora sportující mládeže, podpora trenérů působících ve městě Letovice a v jeho místních částech, případně
trénujících dětí a mládež s bydlištěm/přechodným pobytem ve městě Letovice nebo v jeho místních
částech a podpora jednorázových, mimořádných akcí tělovýchovného či sportovního charakteru)
ź Kultura a školství (podpora kulturních akcí případně vzdělávacích aktivit na území města Letovice
a jeho místních částí nebo pro občany města Letovice a jeho místních částí, podpora organizací
působících v oblasti kultury a školství – zejména podpora celoroční činnosti)

ź Sociální oblast (podpora akcí zaměřených na sociální oblast, podpora organizací poskytujících so-

ciální služby)
ź Zdravé město (podpora akcí zaměřených na naplňování statutu „Letovice, Zdravé město“ a místní

Agendy 21, podpora akcí zaměřených na zvyšování kvality života v Letovicích, podpora organizací,
které se spolupodílejí na naplňování statutu „Letovice, Zdravé město“ a místní Agendy 21 a podpora udržitelného rozvoje)
Celé znění dotačního programu včetně povinných příloh je uvedeno na internetových stránkách
města Letovice www.letovice.net/samosprava/dotacni-program-granty-mesta/ a na úřední desce
MěÚ v Letovicích.
Žádosti o dotace v podporovaných oblastech je možné podávat od 1. 1. do 1. 3. 2017 do 12.00 hodin.
Upozorňujeme žadatele, že na žádosti doručené po stanoveném termínu nebude brán zřetel.
S případnými dotazy se můžete obracet na vedoucí finančního odboru Ing. Lucii Bouskovou – telefon: 516 482 220, e-mail: mu.bouskova@letovice.net.
Ing. Lucie Bousková, vedoucí odboru

Může být i politik slušný?
Občas se v médiích setkáme s nelichotivým hodnocením politické scény. Ten je sebestředný, ten je neupřímný a ten zase prosazuje jen svůj názor a zesměšňuje všechny, kdo s ním nesouhlasí. Je vůbec možné mezi
veřejnými činiteli nalézt slušného člověka? Ano, lze, a to velice snadno. Přestaňte sledovat bulvární zprávy
a navštivte některou z besed, které politici pro veřejnost dělají. Budete překvapeni, že i veřejně známé osoby
jsou ve skutečnosti lidmi, tak jako my. Ptal jsem se několika poslanců, proč jsou ve sdělovacích prostředcích
politici vykreslováni negativně. Odpověď není překvapující. Je to hlavně proto, že negativní zprávy v současnosti jsou žádané. Když novinář napíše, že politik jednal slušně, moc lidí to nezaujme, ale negativní zprávy
o politicích zvedají prodejnost novin a sledovanost televizních zpráv. Jak tedy poznat slušného politika? Sledovat, jak žije a jak se chová. Měřítkem nám může být třeba seznam ctností, který vytvořil v 18. století americký politik a vědec Benjamin Franklin. Jeho seznam představuje třináct ctností, kterými se řídil. Zastavím
se u čtyř, které se dají vztáhnout na všechny veřejné činitele napříč všemi politickými stranami a hnutími.
Mlčenlivost: Neříkej nic kromě toho, co může pomoci druhým nebo tobě. Vyhni se prázdnému tlachání.
Rozhodnost: Rozhodni se dělat, co máš dělat. To, pro co ses rozhodl, dělej bez výjimky.
Upřímnost: Neuchyluj se k nějakému záludnému podvodu. Mysli nevinně a spravedlivě, a když mluvíš,
mluv podle toho.
Mírnost: Vyhni se extrémům. Neber si urážky tak zle, jak myslíš, že zasluhují.
Kolik dobrých věcí by se dalo zařídit, kdyby se všichni chovali podle ctností, které nám představil Benjamin Franklin. Zkrátily by se nekonečné debaty, politici by neviděli v ostatních nepřátele a začali by více spolupracovat. Pokud by jeden s druhým nesouhlasil, vše by se dělo ve slušnosti bez osočování a urážení. Když
si však uvědomíme, že veřejní činitelé jsou námi zvoleni, vychází z nás voličů a odráží vzorek společnosti, tak
je jasné, že chovat se podle Franklinových ctností musíme všichni.
Zkusme se zamyslet nad svým životem. Máme vůbec právo soudit „ty nahoře“, když nejsme schopni se
domluvit v rodině, se sousedy, na pracovišti? Vytvořil Benjamin Franklin svůj seznam ctností jen pro oblast
politiky? Jistě ne. Už jen zmíněné ctnosti prožité a důsledně dodržované dokáží učinit náš život lepším. Pojďme společně vykročit do nového roku s předsevzetím, že budeme více naslouchající a méně „ukecaní“, více
rozhodní a méně bázliví, více upřímní a méně záludní. Uvidíte, že ani nebude problém být mírní a k sobě
slušní. Ještě malá poznámka. V minulém čísle Letovického zpravodaje v rozhovoru s panem místostarostou
zazněl názor, že se stupňuje rozhádanost v komunální politice. S tím se dá souhlasit, jen jestli to není proto,
že, jak se do lesa volá (od těch „nahoře“ dolů), tak se z lesa ozývá (od těch „dole“ nahoru).

Bc. František Boček, zastupitel za KDU-ČSL

KULTURNÍ PŘEHLED

MKS LETOVICE
KULTURNÍ DŮM
Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mobil: 774 497 437
e-mail: info@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz
tel. vstupenky: 516 476 785, 739 396 535
ekonomka: 516 476 786

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

V lednu jsme pro Vás připravili:

Taneční kurzy
Středa 25. ledna 2017 v 19.00 hodin
•

VESELÁ TROJKA – koncert
Pátek 27. ledna 2017 v 19.00 hodin
Vstupné:
předprodej 180,– Kč / na místě 200,– Kč

Připravujeme:
Taneční kurzy
Středa 8. února 2017 v 19.00 hodin
•

Taneční kurzy
Středa 15. února 2017 v 19.00 hodin
•

Beseda Zbigniewa Czendlika

Postel, hospoda, kostel
Čtvrtek 16. února 2017 v 19.00 hodin
Vstupné: 130,– Kč
•

Klavírní koncert – Matyáš Novák

Tříkrálový koncert pěveckých sborů

Pátek 24. února 2017 v 19.00 hodin

Neděle 8. ledna 2017 v 15.00 hodin
Kostel sv. Prokopa
Vstupné dobrovolné

Taneční kurzy – závěrečná prodloužená

•

Novoroční koncert s přípitkem starosty
Středa 11. ledna 2017 v 18.30 hodin
Moravské klavírní trio a operní hosté
Vstupné: 150,– Kč
•

Na kouzelném paloučku – pohádka
Čtvrtek 12. ledna 2017 v 10.00 hodin
Divadlo Loudadlo Praha
Vstupné: 40,– Kč
•

Taneční kurzy – zahájení
Středa 18. ledna 2017 v 19.00 hodin
•

Ing. Tomáš Přibyl – beseda
Čtvrtek 19. ledna 2017 v 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné
•

Spadla do propasti – divadlo
Pátek 20. ledna 2017 v 19.00 hodin
Jasinovské divadýlko
Vstupné: 80,– Kč / 60,– Kč (studenti, důchodci)

•

Sobota 25. února 2017 od 19.00 do 24.00 hodin

KULTURNÍ PŘEHLED

KNIHOVNA

Turistické informační centrum

Oddělení pro dospělé

MKS Letovice
Tyršova 2, 679 61 Letovice

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
•

Vzpomínáme na výročí našich spisovatelů
Josef Škvorecký, Ivan Olbracht, Fráňa Šrámek,
Božena Němcová – výstavky knih
•

NEPÁL – SÁM V HIMÁLAJI
24. ledna 2017 v 17.00 hodin
v čítárně knihovny
Srdečně zveme na cestopisnou přednášku
pana Mgr. Karla Kocůrka doplněnu hrou
na nepálské a tibetské hudební nástroje.
•

NEPÁL
Výstava fotografií Mgr. Karla Kocůrka
je přístupná v prostorách knihovny.

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
•

NEZLOMNÁ ŽENA ČESKÁ
Vzdělávací beseda pro Masarykovu střední
školu o Boženě Němcové v podání herečky
Moniky Maláčové se uskuteční 11. ledna 2017.
•

Po celý leden:
Výstavka knih se zimní tematikou.
•

Připravujeme:
21. února 2017 v 17.00 hodin
v čítárně knihovny
Přednášku se zaměřením na prevenci rakoviny
prsu s paní Absolinovou z Mamma Helpu.

®

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

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

KULTURNÍ PŘEHLED

Mikulášská besídka s vánoční dílničkou
Dne 5. 12. 2016 nás v dětské knihovně navštívil pan Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Kráčeli po
stopách dětmi vyrobeného papírového řetězu, který vedl až před dveře knihovny. Děti přednesly několik básniček a písniček a za odměnu jim pan Mikuláš rozdal dárečky. Čert si tentokrát nikoho neodnesl. Rodiče i děti si oddechli a zdrželi se na malé občerstvení a listování v knihách.
Valentina Grygarová

Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
Na Nový rok déšť – o Velikonocích sníh.
Na Tři krále o krok dále.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.

Myšlenka k pohlazení i zamyšlení
Usmívejte se a budete mít přátele. Mračte se a budete mít vrásky.

KULTURNÍ PŘEHLED

Pozvánka
Pojďte opět do tanečních!

MĚSTO LETOVICE
zajistilo na

in
pro občany města Letovice a místních částí

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

Termín dalšího plavání:
28. ledna 2017 / 13.30 – 15.00 hodin
11. února 2017 / 13.30 – 15.00 hodin
25. února 2017 / 13.30 – 15.00 hodin
11. března 2017 / 13.30 – 15.00 hodin
25. března 2017 / 13.30 – 15.00 hodin
8. dubna 2017 / 13.30 – 15.00 hodin
22. dubna 2017 / 13.30 – 15.00 hodin

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abychom Vás opět po roce pozvali
do tanečního reje s manželi Alenou a Jiřím
Míšenskými u nás v Letovicích. V tanečním
rytmu zimní čas rychleji ubíhá a je báječnou
příležitostí setkat se s přáteli, něco nového
se naučit a vše zúročit na mnoha
plesech a bálech, které se v Letovicích
i blízkém okolí budou konat.
Místo konání – Kulturní dům Letovice,
termíny tanečních lekcí:
středy 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2.
a sobotní závěrečná lekce
25. 2. 2017 od 19.00 hodin.
Kurzovné za pár – 1.000 Kč,
platba před zahájením tanečních kurzů
u ekonomky MKS Letovice.

s paní MgA. Renatou Svobodovou
Milí čtenáři Letovického zpravodaje, dovolte, abychom začátek nového roku zahájili rozhovorem s mladou, krásnou a múzami obdarovanou
ženou, paní Renatou Svobodovou Fraisovou (*1984).
Renata Svobodová se narodila v Jižních Čechách, v Táboře, své dětství
i gymnaziální léta prožila v Soběslavi. Poté následovala Konzervatoř v Českých Budějovicích, obor klasický sólový zpěv ve třídě MgA. Štěpánky Hraničkové a MgA. Josefa Průdka. Její hudební začátky jsou spojeny se sborem Svatého Petra a Pavla v Soběslavi a Komorním orchestrem Soběslav.
Po studiu operní režie na Janáčkově akademii múzických umění v Brně
ve třídě Mgr. Václava Málka Brnu již zůstala věrná.
Paní Svobodová, v roce 2015 i 2016 jsme spolupracovaly na několika kulturních projektech.
Měla jsem tak příležitost poznat vás jako moderátorku, zpěvačku i jako vedoucí pěveckého tělesa.
Jak jste se z Brna dostala do Letovic?
„Studovala jsem na JAMU v Brně a při studiu jsem již učila v Letovicích. V Základní umělecké škole
v Letovicích 5. rokem pedagogicky působím jako vedoucí pěveckého oddělení. Kromě této práce s dětmi zde vedu také smíšený pěvecký sbor Cantamus.“
Nabízí se otázka na Váš pěvecký vzor nebo hudební zázemí v rodině.
„Pěvecký nebo dramatický vzor jsem nikdy neměla, ale od mala jsem chtěla být operní zpěvačkou.
K hudbě jsem se dostala přes chrámový sbor a také v průběhu středoškolských studií na gymnáziu,
v této době jsem studovala u soukromého učitele.
A pěvecká dráha? Je pravdou, že se věnuji koncertní činnosti, prostřednictvím operní agentury jsem
procestovala poměrně velký kus Evropy. Jsem první v rodině, která má hudební nadání, vlohy a doufám, že ne poslední.“
Máte vystudované dva obory – klasický sólový zpěv a operní režii.
„Po absolvování konzervatoře jsem se rozhodovala, zda pokračovat v pěvecké divadelní praxi či
rozšířit své vzdělání o další nový obor. Volba padla na operní režii, ke které mne přivedl můj pedagog
MgA. Josef Průdek, bývalý ředitel opery v Národním divadle v Praze. A tak jsem z jihu Čech přesídlila
do Brna a stala se posluchačkou Janáčkovy akademie múzických umění. Již za dob těchto studií jsem
cítila, že zpěv je krásný, režie obohacující a psaní divadelních textů a operních libret duševně inspirující. Neustále mne lákalo tvořit něco nového, a tak jsem se svým dlouholetým kolegou po studiích založila divadelní společnost, která nese název Divadlo 2 –15, pod jejíž záštitou tvoříme spolu s mladou generací skladatelů nové opery i činoherní představení. Pěvecké činnosti se však věnuji i nadále, a to jak
v podobě pedagogického působení v ZUŠ Letovice, tak i ve formě sólového vystupování. Domnívám
se, že vzdělávat v hudbě další generace je nejen práce velmi potřebná, ale také velmi krásná.“
Paní Renato, jakou hudbu máte nejraději? Vím, že je to asi pro hudebníka těžká otázka, ale
přesto se vás na to zeptám.
„Z pohledu kompozice – je to jednoznačně hudba J. S. Bacha, A. Vivaldiho, F. Poulenca, W. A. Mozarta nebo M. Ravela. Je to období klasicismu, baroka, poloviny 20. století. V Bachově a Mozartově
hudbě se pro mne snoubí matematika, v Poulencově abstrakce a Debussy vás pohladí po duši. S dětmi
v ZUŠ nacvičuji nejraději naše i slovenské lidové písně, které jsou oporou pro techniku zpěvu i pro
rozvoj smyslu vnímat cit pro krásno našich předků.“
Jak dlouho trvá napsání libreta k opeře?
„Většinou je dán časový prostor na vznik nové inscenace 1,5 roku. I když – jednu hru jsem napsala
za týden. Prostě mi ty myšlenky nedaly pokoj, dokud nebyly na papíru.“ V této souvislosti mne zaujala
myšlenka paní Renaty: „Tvůrčí činnost se nesmí dělat pro slávu, ale pro radost. Operu lze kamkoli přenést, ale musí se ctít autorova myšlenka.“

Co vás kromě hudby ještě baví? Tuším, že toho bude asi hodně, viďte?
„Baví mne toho spousta. Píši libreta, produkuji nové opery, šiji také kostýmy – např. pro Konzervatoř v Ostravě. A to včetně kostýmních črt a scénografie.
Kromě hudby je to také zahrada – jsem víkendový chalupář. Báječnou relaxací je renovace starého
nábytku. Jen tak, pro radost.“
Paní Svobodová je mimo jiné autorkou libreta k opeře Peřiny, v současné době v ní již nezpívá.
V roce 2010 např. inscenovala na mezinárodním hudebním festivalu Janáček Brno 2010 dramatizaci
Janáčkova písňového cyklu Zápisník zmizelého.
V opeře Trautzl (premiéra v roce 2015) účinkovalo dvanáct sólistů (např. Eva Štěrbová), dvacet dva
sboristů, hudební doprovod zajistil patnáctičlenný orchestr. Hudbu k této opeře složil Jan Zástěra, libreto a režii provedli Renata Svobodová a David Kříž. Opera byla provedena v Brně a v Duchcově.
Paní Svobodová je autorkou divadelních inscenací Sedm pádů s ženou, Po starých zámeckých schodech, Mok. V současné době píše libreto opery o Českém Krumlově, rodí se tak divadelní hra pro reprezentaci v zahraničí. Práce a plánů do budoucna je mnoho.
„Do budoucna bych se chtěla věnovat kombinaci divadla a hudby a pedagogické činnosti. V současné době si pro divadelní představení pronajímáme prostory, např. Divadlo Na Orlí v Brně. Do 5 – 10
let bychom chtěli mít vlastní prostor pro divadlo.“
Pobavilo mne i potěšilo zjištění, že paní Svobodová má ráda obyčejná jídla.
„Takové úplně obyčejné a jednoduché je pro mne nejlepší. Rajče má být rajčetem, maso masem.
Miluji chléb s máslem a povidlím. A také domácí kremrole.“
Co považujete za svůj doposud největší pedagogický úspěch?
„Úspěchem je každý úspěšný konec školního roku i jeho nový začátek. To, že se žáci vrátili a že si vytvoří vztah k hudbě, byť by to byla jen jedna životní etapa z mnoha života jednoho žáka. Zanechat stopu, otisk, v tom je podobná režie. Takové střípky, podobná asociace jako u filmu. Režisér je učitelem
operních zpěváků. Libreto, hudba to je pomyslný film, ten se oživí v mysli a režisér (pedagog) se při studiu opery (učení) vcítí, jak to autor (skladatel) myslel. Vnímat hudbu, myšlenku tak intenzivně, až se
o tom člověku zdá.
Mít individuální přístup k žákům, rozvíjet je, pomáhat jim. Upozadit sebe. Všeobecně je důležité mít
nejen talent, ale také píli, chuť a vytrvalost pracovat na sobě. A výsledek se dostaví.“
Rozhovor vznikal v pracovně paní Renaty Svobodové. Celá budova ZUŠ žije hudbou, zpěvem;
celá budova jakoby vibruje tóny a zvuky. Paní Svobodová si váží tvůrčí atmosféry ve škole a vyzdvihuje dobré klima v celé ZUŠ Letovice.
„I z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro pedagogickou práci. Měla jsem velké štěstí na své pedagogické začátky zde v Letovicích. Je zde bohatý tvůrčí potenciál, je to v lidech, učitelích a pak i v žácích. Velmi bych si přála sobě i všem v ZUŠ Letovice, aby toto vydrželo dlouhá léta. Optimismus a chuť tvořit.“
Jak jsem zjistila, v letovické ZUŠ uspořádají přes 300 akcí ročně, což je pozoruhodná statistika!
Vím, že vás v tomto roce čeká nová životní role, role maminky.
„Ano, na mateřskou dovolenou nastupuji koncem ledna. Ráda bych se do vedení pěveckého sboru
(Cantamus) vrátila na podzim letošního roku. Do té doby Cantamus povede pan David Kříž a žáky kolega Jan Kučera z Konzervatoře v Ostravě.“
Stíháte toho opravdu hodně, žijete bohatý jak profesní, tak osobní život. Máte nějakou zásadu,
moudrost, či radu, které se držíte?
„Asi ano. Již léta mám schovaný lístek s nápisem: NEFŇUKEJ A BOJUJ!“
Milá paní Renato Svobodová, děkuji vám za dosavadní spolupráci. S novým rokem vám přeji hodně zdraví, tvůrčí invence a štěstí. A také zdravé a krásné miminko.
Na okenním parapetu zkušebny leží notové party skladeb budoucích koncertů. Za chvíli začne další hodina zpěvu.
Jana Trubáková

20.00 hodin

7.

Myslivecký ples – Myslivecké sdružení HÁJ Letovice – Třebětín
Restaurace Na Koupališti, tel.: 702 672 510 (p. Sič)

8.

15.00 hodin

Tříkrálový koncert pěveckých sborů, kostel sv. Prokopa, tel.: 516 474 422
18.30 hodin

11.

Novoroční koncert se slavnostním přípitkem starosty – koncert KPH,
účinkuje Moravské klavírní trio, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437
10.00 hodin

12.

Na kouzelném paloučku – pohádka pro děti (Divadlo Loudadlo Praha)
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
15.00 hodin

Maškarní karneval – pořádá SVČ Letokruh Letovice, Restaurace Na Koupališti, tel.: 516 474 170

14.

20.00 hodin

18.

19.00 hodin

Barevný ples – ples sdružení PaLetA Letovice, Kulturní dům Letovice, tel.: 776 347 919
Taneční kurzy, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
18.00 hodin

19.

Pilotovaný let na Mars: již za deset let? – beseda s Ing. Tomášem Přibylem
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
19.00 hodin

20.

Spadla do propasti aneb Jak to bylo s macechou – divadelní představení Jasinovského
divadýlka, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
17.00 hodin

24.

„Nepál – sám v Himálaji“ – cestopisná přednáška Mgr. Karla Kocůrka
Knihovna Letovice, tel.: 516 474 225

25.

19.00 hodin

Taneční kurzy, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
19.00 hodin

27.

Veselá trojka – koncertní vystoupení k poslechu i tanci
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437

Výzva – kulturní a společenské akce roku 2017
Vážení pořadatelé a organizátoři různých kulturních a společenských akcí, obracím se na Vás s žádostí
o spolupráci i v roce 2017. Pokud již nyní víte o aktivitách, které budete realizovat v roce 2017 v období
duben – srpen, napište nám o tom již nyní! A to z důvodu, abychom si navzájem nevykrývali termíny akcí,
ale také kvůli včasné propagaci v připravovaném přehledu kulturně-společenských akcí první poloviny
roku 2017. Termín tisku přehledu akcí – konec března 2017. Uzávěrky příspěvků do LZ jsou 12. den daného měsíce.
Kontakt: info@mks-letovice.cz
Děkujeme Vám za spolupráci.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

Oznámení
Ředitelství Základní školy Letovice
LETOVICE

oznamuje,
že novelou školského zákona dochází ke změně termínu
zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018.

Na Základní škole Letovice proběhne zápis do 1. tříd ve čtvrtek 13. 4. 2017.

Jak jsme objevovali skrytou krásu kamenů
Podzim s sebou přinesl nabídku naší paní učitelky – navštívit Dům přírody v Moravském krasu a zúčastnit se výukového programu. Vybrali jsme si celodenní pobyt v Moravském krasu s hledáním vápenců a následným zpracováním zdánlivě obyčejných kamenů.
V osm hodin ráno začalo naše putování vlakem do Blanska, pak autobusem do dnes již nefungujícího lomu zvaného Malá dohoda, kde jsme ve dvou skupinách hledali kameny – vápence. Od samého
začátku s námi hledali paní Jitka Musilová z Domu přírody MK a velmi milý pan Jiří Šafařík, o němž jsme
se později dověděli, že je panem docentem vyučujícím na vysoké škole. Kameny se nám zdály obyčejné, některé víc hnědé, jiné černé nebo béžové, třeba trochu do červena, ale jinak skoro nezajímavé.
Když nám ale naši průvodci slibovali překvapení, těšili jsme se na to, co nás čeká po příjezdu na Skalní
mlýn, kde se Dům přírody nachází. Rozdělili jsme se do dvou pracovních skupin, což se podařilo na skupinu holek a skupinu kluků. Paní učitelky Hejlová a Bušová se o nás podělily a práce s kamenem mohla
začít. Nejprve se svým kamenným nálezům věnovali kluci a holky si zatím prošly celé pracoviště, vysvětlily si, jak a kdy se vápence u nás objevily a informace obrazově a písemně zpracovaly. Kluci zatím
spolu s panem Šafaříkem kameny rozřízli kotoučovou pilou s diamantovým okrajem, prohlédli si tajemství skryté v každém kamenu a toto barevné tajemství plné kalcitů, železa, otisků ulitek či tzv. „zvířátek“ – otisků malých broučků a jiných barevných částí vápenců brousili pomocí brusného kotouče
a korundového prášku různé jemnosti. Byla to docela dřina a zkouška trpělivosti, protože svoji práci
jsme spolu s našimi odbornými poradci stále kontrolovali lupou a světlem. Nakonec naše poklady dostaly krásný lesk poslední činnosti – leštěním na leštičce.
Po přestávce, kdy jsme snědli připravené obědy z domu, se skupiny prohodily a své skryté krásy
v kamenech hledaly holky a kluci pracovali v prostorách Domu přírody.
Naše kouzelné kameny, o kterých jsme se dověděli, že jsou buď Vavřineckým vápencem nebo Vilémovickým vápencem, jsou nepředstavitelně staré, až 400 miliónů let a hlavně nikdo netušil, jaké kouzlo se uvnitř skrývá, jsme opatrně ukryli do batohů a jako největší poklad si vezli domů. Ve škole jsme
své kameny představili i žákům třetího a druhého ročníku a zkusili jsme každému kamennému pokladu dát jméno a třeba i příběh. Tady je na závěr jeden z nich:
„Můj kámen nese jméno Flíček, protože má na sobě několik světlých puntíků, na které se musíme
podívat pečlivě a zblízka. Když se začal před 350 milióny lety vytvářet, chtěl být co nejbarevnější a nejhezčí. Zrcadla tenkrát ještě nebyla a on tak toužil vidět, jak vlastně uvnitř vypadá. Musel ale čekat takovou dlouhou řadu let, až jej našla úplně náhodou jedna páťačka při své návštěvě lomu v Moravském
krasu a tajemství jeho krásy odkryla. Flíček se konečně uviděl v zrcátku v jejím batohu a byl sám sebou
překvapený. Nebyl sice nejbarevnější, ale měl na sobě spoustu světlých puntíků, bílou kalcitovou žílu
a své objevitelce i ostatním kamarádům se moc líbil.“
Celý den v Moravském krasu se nám moc líbil, mnoho jsme se dověděli, sami si dokázali najít poklad ve vápenci, vykouzlit jeho krásu a objevit novou zajímavou činnost – zkoumání neživé přírody.
Ze společného vyprávění i krátkých zápisů sebrala a vybrala, učesala, poopravila a sepsala třídní
učitelka skvělých objevitelů kamenných krás z 5. C
Eva Hejlová

ZUŠ Letovice
Divadelní soubor LEnTilky se s Vámi v této sestavě loučí
Poslední představení jste měli možnost zhlédnout 1. prosince 2016. Děkujeme všem za krásných,
u mnohých devět let strávených na společné divadelní cestě.
Hana Bočková, učitelka LDO

Tříkrálová sbírka
V sobotu 14. 1. 2017 se v Letovicích
uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka.
Sraz vedoucích skupinek (starších 15 let) v 8.30 hodin
a koledníků (dětí) v 9.00 hodin na faře.
V případě dotazů pište na: jana.bus@seznam.cz.
Za Vaši pomoc a podporu předem děkuji.
Jana Bušová
koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Letovice

Bridge Builder Contest v Brně
Jako každý rok se i letošní třeťáci oboru Stavebnictví zúčastnili soutěže Bridge Builder
Contest v Brně – soutěže ve stavění mostů ze špejlí. Úkolem bylo postavit most z obyčejných špejlí, který překlene mezeru 75 cm a unese co největší zatížení. Mosty jsou zhodnoceny porotou po vzhledové stránce – originalita/design, poté zváženy a podrobeny zátěžové zkoušce.
Vyhrává most s nejlepším poměrem své hmotnosti a nosnosti, a to s přihlédnutím k bodům za design.
V kategorii A – „mosty stavěné ve škole a dovezené s sebou“
tým ve složení Monika Andrlová,
Vojtěch Flek a Tereza Pecháčková obsadil krásné čtvrté místo.
Všechny své zkušenosti a hlavně
nápady ale senzačně zúročili při
„stavbě modelu mostu na místě
– kategorie B“ a s nejlehčím mostem o váze 71 g, který přenesl
zatížení 15,9 kg, vyhráli! Výsledný poměr nosnost / hmotnost je
223,94. A už teď se těší na příští
rok a další výzvu.
Ing. Hana Dostálová

Soutěž Best in English 2016
Ve středu 30. listopadu 2016 se na naší škole uskutečnila soutěž v anglickém jazyce určená pro
studenty středních škol. Zúčastnilo se jí celkem 19 studentů z prvního, druhého a třetího ročníku.
Jedná se o celosvětovou soutěž, která probíhá na internetu a to pro všechny účastníky ze všech zemí ve stejný den a stejnou dobu. Naši studenti se tedy shromáždili v počítačové učebně VT1 se svými
sluchátky před 9. hodinou, aby vše mohlo vypuknout v 9 hod. Test obsahoval 64 otázek a musel být
dokončen během 60 minut od zahájení. Obsahoval části gramatické, poslechové i části zaměřené na
porozumění textu. Ihned po odeslání vyplněného testu se studentovi na obrazovce objevilo jeho bodové skóre a čas, během kterého test vyplnil.
Tuto soutěž organizuje a vyhlašuje Institut pro rozvoj kompetencí a studentské agentury Czech-us
s.r.o. a agentura Injoy s.r.o. Na naší škole se konala letos poprvé. V celosvětovém měřítku se konala
podruhé. Jedná se o skvělou příležitost porovnat znalost anglického jazyka našich studentů s jejich
vrstevníky v Evropě a ve světě.
Všichni účastníci (jak studenti, tak školy) obdrží účastnický certifikát soutěže Best in English po zveřejnění výsledků. Certifikáty budou vystaveny elektronicky a některé předány osobně zástupci týmu
Best In English.
Výsledky budou dostupné do jednoho měsíce od data konání testu a budou zaslány učitelům
a účastníkům testu. Taktéž budou dostupné na webové stránce soutěže: www.bestinenglish.org
Mgr. Alice Morrisová

Skaut Letovice – středisko Erb 2016
Začátkem roku 2016 jsme oslavili výročí narození zakladatelů skautingu RobertaBadena Powella a jeho ženy Olave na již druhém ročníku akce Skauti všem.
Naše středisko bylo zvoleno pořadatelem okresního kola Závodu vlčat a světlušek.
Přípravy vyvrcholily květnovým závodem, ve kterém naše dívčí družina Pampelišek získala první místo.
S létem přichází tábor, letos na Drozdovské pile. Poprvé se v srpnu konal i tábor oddílu rodinného skautingu v Bedřichově. Celoročně byly pro jednotlivé oddíly i družiny pořádány víkendovky a výpravy do přírody.
Naši vedoucí se vzdělávali na čekatelském, zdravotnickém a hospodářském kurzu.
K dnešnímu dni má naše středisko Erb 116 členů. Fungujeme ve čtyřech oddílech, z toho v osmi
družinách. Chceme i nadále vychovávat děti k samostatnosti, odpovědnosti a odvaze, odvaze TVOŘIT
LEPŠÍ SVĚT.
Děkujeme rodičům za jejich důvěru, rodinám a kamarádům za jejich podporu. Děkujeme všem,
kteří myšlenky skautingu šíří dál. A především těm, kteří je žijí.
Středisko Erb Letovice
www.letovice.skauting.cz
www.facebook.com/skaut.letovice

DOMEČEK
www.materske-centrumdomecek.webnode.cz

Rosenka

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

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

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

14.30 – 18.30 hodin
14.30 – 18.30 hodin

Po skončení klubu nabízíme všem přespolním odvoz domů (po domluvě).
Více info a aktuální program najdete na webových stránkách www.klubac.cz

Akce Letokruhu na měsíc leden 2017
22. 1. 2017 (neděle) Pirátský maškarní karneval – náš koráb vyplouvá ve 14 hodin v sále restaurace Na Koupališti
Srdečně zveme děti i dospělé do světa pirátů a námořníků. Tento svět mohou
samozřejmě navštívit i jiné postavičky – těšíme se na princezny, rytíře, čarodějnice, třeba i nejrůznější zvířátka. Společně si zatančíme na pirátské písničky, zahrajeme si spoustu
her a zažijeme legraci. Čekají nás přes dvě hodiny zábavy mezi piráty.
28. 1. 2017 (sobota) Divadelní představení Robinson Crusoe – divadlo Polárka Brno
Pro kluky i děvčata, první návštěva divadla s Letokruhem. Jedeme pronajatým autobusem, sraz ve
13.30 hodin v Letokruhu na ulici Tyršova 1069/25. Předpokládaný návrat po 18. hodině. Cena pro dítě
180 Kč, dospělý 220 Kč. V ceně je doprava, vstupné, pojištění.
Kapacita zájezdu je omezená, přihlášky přijímáme už nyní online nebo v kanceláři Letokruhu. Přihlásit se můžete do 20. 1. 2017 a do naplnění kapacity autobusu.
Dále zveme děti i dospělé do našich kroužků. Je možné se přihlásit v průběhu celého roku. Letošní školní rok navštěvuje pravidelně kroužky a kurzy více jak 520 dětí a dospělých, některé zájemce
jsme museli i odmítat z důvodu naplnění kapacity, např. u Pilates pro dospělé či gymnastiky pro
děti. Jsme rádi, že je zájem o sportovní aktivity – s Letokruhem můžete dále vyzkoušet inline bruslení, stolní tenis, workout, rugby, plavání, míčové hry, jezdectví, judo, fotbal, tanec. O modelářské
kroužky je také zájem, zejména o železničáře, kteří novou budovou získali skvělé podmínky pro své
rozměrné modely. Přibyly kroužky šachů či přírodovědné – chovatelé. Obrovský zájem je pak o Minecraft a Youtubery, které probíhají vzdělávací formou, tzn. děti nehrají Minecraft, ale učí se hru
používat a společně – 8 propojených počítačů – plní zadaný úkol, staví třeba pirátskou loď – což bez
vzájemné spolupráce nejde. Bohužel dva posledně jmenované kroužky jsou beznadějně obsazené,
ale do budoucna plánujeme rozšíření. Zdaleka se nejedná o všechny kroužky, dohromady jich nabízíme přes 50. Přijďte se podívat!
Děkujeme všem externím vedoucím i dobrovolníkům za pedagogickou práci v kroužcích a na
akcích a v letošním školním roce zejména všem dobrovolníkům za pomoc při stěhování. Také děkujeme panu Viškovi za poskytnutí dopravy zdarma právě při stěhování.
Těšíme se na všechny v novém roce!
Letokruh Letovice přeje všem,
aby pro ně byl rok 2017 tím šťastným, veselým, zkrátka takovým, jaký si přejí.
Zuzana Musilová a Ivona Kubíková

Adventní putování
Poslední letošní zájezd Nového sdružení zdravotně postižených Letovice byl věnován poznávání
historie a tradic Vánoc v naší zemi. Hlavním bodem zájezdu byla návštěva romantického zámku Hrádek u Nechanic, který je postaven v novogotickém slohu. Byl zbudován jako reprezentační a letní sídlo
hraběcího rodu Harrachů v polovině devatenáctého století. Současná zámecká expozice je ukázkou
bydlení šlechty ve druhé polovině 19. století v původním historickém zařízení. V roce 2001 byl prohlášen Národní kulturní památkou. Zámek se proslavil nejen svojí historií. Natáčela se zde dlouhá řada
známých českých pohádek, televizních seriálů, dokumentů i celovečerních filmů. My jsme se zúčastnili každoroční akce Vánoce na zámku, během které jsme měli možnost si prohlédnout slavnostně vyzdobené zámecké expozice. Při prohlídce vánočně upravených interiérů, které jsou u této příležitosti
zkrášlené historickou vánoční výzdobou, nás průvodkyně seznámila s vánočními zvyky a tradicemi
v českých zemích. Závěr prohlídky patřil návštěvě staré zámecké kuchyně, kde se ochutnával zámecký
anglický punč a vánoční cukroví. Celý tento program všem umožnil dokonale nasát vánoční atmosféru.
Program zájezdu doplnila návštěva poutního místa Fatima Koclířov. Fátimský apoštolát se do Koclířova, který leží nedaleko Svitav, dostal teprve koncem 20. století. Zde mu ženský řád Školských sester
svatého Františka nabídl opuštěný klášter. Při návštěvě tohoto poutního místa jsme si prohlédli poutní kostel sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské i farní kostel. Průvodkyně nás provedla celým areálem
a seznámila nás s historií kláštera. Poutní místo nabízí také řadu služeb. Mimo služeb duchovních je to
také ubytování a stravování. My jsme využili služby stravovací při návštěvě klášterní cukrárny a restaurace Fatima při obědě.
Náplň zájezdu se určitě všem líbila, navzdory již zimnímu počasí.
Za účastníky Bořivoj Rašovský

Technologické firmy můžou získat poukaz
na spolupráci s kreativci
Brno a JIC už druhým rokem podporují firmy, aby spolupracovaly s kreativními profesionály na prezentaci svých produktů a služeb navenek. Na společné realizace v rámci projektu Kreativní vouchery Brno přispívá až 100 tisíc
korun. Zájemci se můžou hlásit od 2. ledna do 17. února.
Jaký je pro firmy postup? Firma se zaregistruje na stránkách projektu, absolvuje seminář o spolupráci s kreativci a jednoho z nich si vybere. Společně vytvoří návrh spolupráce a firma ho nahraje na
web JIC. V dubnu pak zástupci Brna a JIC vylosují až padesátku firem, které získají poukazy, tedy proplacení 75 % nákladů (maximálně ale 100 tisíc korun).
Zúčastnit se můžou všechny malé a střední podniky do 250 zaměstnaců podnikající v pokročilých
strojírenských a výrobních technologiích, vývoji softwaru a hardwaru, výrobě přesných přístrojů, technologiích pro letecký průmysl či působící v oblasti léčiv, lékařské péče a diagnostiky. Seznam kreativců, ze kterých si můžou vybrat partnera ke spolupráci, najdou firmy v kreativní galerii na internetových stránkách projektu.
Na poukazy věnovalo 4 miliony korun Brno a dalo je na starost JIC (Jihomoravskému inovačnímu
centru), což je nezisková organizace zřízená Jihomoravským krajem, Brnem a čtyřmi brněnskými univerzitami, aby podporovala podnikání v kraji a tím zvyšovala jeho konkurenceschopnost. Podrobnosti k projektu jsou na adrese www.jic.cz/kreativni-voucher nebo u projektové manažerky Kreativních
voucherů Brno Haliny Jílkové na jilkova@jic.cz.
Martina Pouchlá, JIC

Rybáři opravili břehy rybníka Koupaliště v Letovicích
To, že rybařina není jen o úlovcích a relaxaci u vody, ale také o množství různorodé práce spojené
se starostí o svěřené revíry, dokladuje velké množství brigádních hodin jejich členů, které jsou každoročně odpracovány. Ať už v souvislosti se sbíráním odpadků kolem ÚN Letovice, sečením trávy na březích rybníků, děláním splávků pro okysličení vody, krmením, vysazováním a slovováním ryb, prováděním různých společenských akcí, či prostou údržbou svého majetku.
V této souvislosti proběhla v letošním roce za materiální podpory města Letovice a firmy Holas CZ s.r.o.
i dlouho odkládaná oprava části břehů rybníka Koupaliště. Vodní abraze postupem času odebrala ze
břehů nejen značnou část zeminy, srazila břehy, ale v některých místech pod přístupovou komunikací
již narušila břehovou linii natolik, že se v ní vytvořily velké lokální nátrže. Bylo by jen otázkou času, kdy
by došlo k dalším sesuvům a narušení stability obvodové stezky v daleko větším rozsahu.
Za pomocí dřevěné výdřevy a mechanizací do dna zapuštěných modřínových kůlů, byly členy naší
organizace při částečně spuštěné hladině rybníka provedeny dřevěné oplůtky, jejichž pata a boky
byly následně zpevněny kamenným záhozem. Hlavní linie břehu ve střední části rybníka pak byla kameny opevněna také.
Tímto bych chtěl poděkovat nejen městu Letovice za finanční pomoc, ale především všem těm, kteří se na této akci podíleli.
Věřím, že v případě potřeby budeme moci
na údržbě břehů Koupaliště a na inovaci laviček na březích i v dalších letech pokračovat. Už jen proto, že rybník Koupaliště patří
nejen rybářům, ale nám všem, kdo máme
tento malebný kout města Letovice rádi.
S přáním všeho krásného v novém roce 2017
a pozdravem Petrův zdar
Ing. Radek Zemánek,
předseda MRS p.s. Letovice

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Letovice děkuje dechovému orchestru ZUŠ Letovice pod vedením Petra
Křivinky a taneční skupině VO CO GOU za vystoupení při mikulášské nadílce v areálu hasičské zbrojnice dne 5. 12. 2016. Děkujeme také všem návštěvníkům, kteří přispěli na dobrovolné vstupné. Za vybranou částku budou zakoupeny potřebné věci pro Adélku Brabcovou.
Přejeme všem organizacím i osobám, které podporují naši činnost, i všem spoluobčanům mnoho
zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2017.
Hasiči Letovice

Poděkování
ZŠ a MŠ Křetín děkuje svým sponzorům za přízeň v minulém roce: REMAT Letovice, Kamenoprůmysl
KOMÁREK, Kachlová kamna Prudký – Hladil, LANIK.
Do nového roku 2017 přejeme všem hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Křetín

Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku ve Zboňku
V sobotu 26. listopadu 2016 v 17 hodin jsme ve Zboňku a Klevetově přivítali adventní čas rozsvícením vánočního stromečku. Na již tradiční akci věnované hlavně dětem, se sešlo přes 35 dětí v doprovodu nejen rodičů, ale i babiček a dědečků. Celkem se nás sešlo přes 90.
Pravou předvánoční atmosféru umocňovala vánočně vyzdobená obecní budova provoněná čerstvě napečenými perníčky, čajem a grogem.
Hlavní a nejdůležitější roli tohoto slavnostního večera měli dva andělé, kteří ale nepřišli jen tak,
děti je musely zavolat. V očích všech dětí byla vidět zvědavost a očekávání, zda andělé přijdou a stromeček se rozsvítí nebo jestli zůstane zhasnutý. A tak volaly a anděly lákaly. Nakonec jsme se všichni
dočkali, krásní andělé přišli a stromeček se rozsvítil. Každý malý návštěvník si odnesl pytlíček plný sladkostí a překvapení, který dostal od andělů za to, že si je zavolal a pomohl rozsvítit právě ten náš vánoční stromeček, který nám bude připomínat po celý advent, že se blíží Štědrý den a s ním spousta dárků.
Do úplné vánoční atmosféry nám schází už jen sněhová nadílka.
Večer byl ukončen zpěvem a hrou na různé hudební nástroje tria Petry Janouškové, Nely Filipi a Mikuláše Pospíšila. Tímto jim patří velký dík, protože jejich vánoční písničky nadchly jak děti, tak i dospělé, a společně jsme si zazpívali a ještě víc se naladili na vánoční svátky.
Děkujeme všem, kteří tento večer přišli, společně si zazpívali vánoční písničky a přejeme krásný
předvánoční čas, advent a svátky vánoční.
Text a foto: za OV Zboněk a Klevetov Petra Nečasová

Hvězdná obloha v lednu nového roku 2017
Skončil rok 2016 a čas pozval k vládě nový rok 2017. Běhu času neunikne jak život na zemi, tak také astronomie a dění na hvězdné obloze.
Začátek nového roku nejlépe definuje Hvězdářská ročenka: „Rok 2017 gregoriánského (řehořského) kalendáře, který v běžném životě používáme, u nás začíná 1. ledna v 0:00 h středoevropského času. Jedná se
o rok nepřestupný o 365 dnech.“
Nevíme, co nám nastávající rok přinese. V astronomii však můžeme události, které nás čekají, s velkou
pravděpodobností předpovídat. Čekají nás mnohé zajímavé úkazy na obloze, na které upozorníme. Astronomové budou sledovat mimo jiné čtyři zatmění Slunce a Měsíce, z nich dvě zatmění Měsíce budou u nás
viditelné. K tomu patří pozorování planet, konjunkcí s Měsícem, komet (v roce 2017 v počtu 63), meteorických rojů, proměnných hvězd, exoplanet a dalších zajímavých objektů. Na rok 2017 připadá 100. výročí založení České astronomické společnosti, které si připomenou členové společnosti a příznivci astronomie.
Zároveň si připomenou 150. výročí narození zakládajícího člena a předsedy ČAS Františka Nušla. V našich
informacích o dění na hvězdné obloze budeme pokračovat i v roce 2017. Vždyť pohledy na oblohu poskytují
neustále mnoho zajímavého. Leden patří celý do zimního období, takže na obloze vidíme převážně zimní
souhvězdí. Když se obrátíme čelem k jihu, spatříme krásná souhvězdí, z nichž nesporně vyniká snad nejkrásnější souhvězdí oblohy, souhvězdí Orionu. Nad ním vidíme Blížence a Býka, pod ním Velkého psa a Zajíce.
Věnujme se tedy souhvězdí Orionu. Poměrně rozsáhlé souhvězdí symetrického tvaru připomíná motýlí
křídla. Je tvořeno osmi hvězdami s názvy Betelgeuze, Rigel, Bellatrix, Mintaka, Saiph a k tomu ještě tři hvězdy Orionova pásu. Nejjasnější je hvězda Rigel s jasností 0,1 mag a vzdáleností 1 400 ly. Nejbližší hvězdou je
Bellatrix o vzdálenosti 243 ly. Pozoruhodným úkazem v blízkosti Orionova pásu je temná mlhovina nazvaná
podle svého tvaru Koňská hlava. Velmi důležitým objektem souhvězdí je Velká mlhovina v Orionu (označená
M 42), kterou vidíme pouhým okem. Bylo zjištěno, že v oblasti mlhoviny v současnosti probíhá překotný zrod
hvězd. Uvnitř Velké mlhoviny se nalézá soustava čtyř velmi jasných hvězd tvořících lichoběžník nazvaný Trapez. Souhvězdí podle báje představuje bájného lovce Oriona, který urazil bohyni Héru. Héra si urážku nenechala líbit a poslala na Oriona obrovského štíra. Ten bodnutím Oriona usmrtil. Na prosbu bohyně Artemidy
byl Orion uveden mezi souhvězdí. Toto souhvězdí je předmětem obdivu každého pozorovatele.
Lednové Slunce je velmi skoupé na teplé paprsky. Nesměle se posouvá od obzoru ke světovému rovníku.
Denní oblouk Slunce na obloze je zatím krátký, avšak postupně se prodlužuje. Během ledna se den prodlouží o 1 h 7 min. Slunce vstoupí do znamení Vodnáře dne 19. 1. ve 22:23 h. Sluneční azimut vzroste z 54° na 64°
(o 10°). Zajímavostí lednového Slunce je to, že 4. 1. v 16:00 h SEČ je Země Slunci nejblíže, tj. 147,1 milionů km.
Když pozorujeme Měsíc, zjistíme, že 5. 1. ve 21:00 h nastane první
čtvrt, 12. 1. ve 13:00 h úplněk, 19. 1. ve 23:00 h poslední čtvrt a ještě
28. 1. v 1:00 h nov. Nejblíže Zemi bude Měsíc 10. 1. v 7:00 h (363 257 km
a 22. 1. v 1:00 h nejdále od Země (404 877 km).
Planety budou vidět různě. Merkur v polovině ledna ráno nad jihovýchodním obzorem, Venuše a Mars večer nad jihozápadem, Jupiter
(v Panně) ve druhé polovině noci. Ráno koncem ledna nad jihovýchodním obzorem Saturn, v první polovině noci v Rybách září Uran a Neptun ve Vodnáři večer nad jihozápadem.
V lednu proběhne na obloze řada úkazů. Některé se dají pozorovat
pouhým okem nebo malým dalekohledem. Nejlépe lze vidět konjunkce Měsíce s planetami: dne 2. 1. v 8:00 h s Venuší, 3. 1. v 7:00 h s Marsem, s Jupiterem 19. 1. v 9:00 h, s Merkurem 26. 1. o půlnoci, s Venuší
31. 1. ve 20:00 h. Dne 3. 1. v 15:00 h zaznamenáme maximum meteorického
roje Kvadrantid.
Dr. Jaroslav Chloupek
ORION

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE, z.s.
POŘÁDÁ
V PÁTEK 27. LEDNA 2017
V NEMOCNICI BLANSKO

REHABILITAČNÍ ODPOLEDNE
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ A CVIČENÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA VE VÍŘIVÉM BAZÉNU
- RELAXAČNÍ CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ
VŠE POD VEDENÍM REHABILITAČNÍCH PRACOVNIC

ODJEZD BUDE:
14.20 hodin – PRAŽSKÁ
14.25 hodin – NÁMĚSTÍ
14.30 hodin – BYTOVKY
14.35 hodin – TYLEX
AKCE SE KONÁ ZA PODPORY MěÚ LETOVICE
A V RÁMCI PROJEKTU „ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO U LENKY RAŠOVSKÉ,
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155

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

V ÚTERÝ 10. LEDNA 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 BUDE:
13.10 hodin – PRAŽSKÁ
13.15 hodin – NÁMĚSTÍ
13.20 hodin – BYTOVKY
13.25 hodin – TYLEX
PROGRAM ZAČÍNÁ VE 14.00 HODIN
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO U LENKY RAŠOVSKÉ
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155

www.novesdruzenizp.cz

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
leden 2017
•

4. 1. 2017 – středa – 13.00 hodin
U prodejny Albert
Vycházka do galerie Domino.
•

11. 1. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Přednáška fyzioterapeutky Marie Štemberové
na téma: „Onemocnění kloubů
z pohledu fyzioterapeuta“
•

18. 1. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Beseda s autory knihy „Letovice 80 let městem“.
•

25. 1. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Přednáška pana Jaroslava Hejla
O historii Moravy – 3. pokračování
•

Připravujeme:
Zájezd do Janáčkova divadla na operu
„La Giocondo“ na 16. 2. 2017.
Přihlášky u paní Píglové při akcích v klubu.

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
6. 1.
13. 1.
20. 1.
27. 1.

Dr. Kratochvílová
Dr. Šponerová
Dr. Přichystalová
Dr. Hniličková

Služby lékařů také na
www.mudrsafranek.cz

Nepřítomnost

Zastupuje

19. – 20. 1. Dr. Striová

Dr. Šafránek

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

TJ SOKOL LETOVICE, z.s.
Rozpis turnajů a mistrovských utkání ve sportovní hale – leden 2017

ve čtvrtek 12. ledna 2017

Nabídka:

•
•
•
•

Ukázka celé školy, sportovišť a Domova mládeže (internát)
Možnost návštěvy výuky
Přehled volnočasových aktivit
Testy profesní orientace

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

Hledám
ke koupi byt
v Letovicích.
Tel.: 722 119 151

Koupím

Bezdrátový internet
(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.
Tarif
Down / Up (Mb / s)
Nano B300
5/1
300 Kč
Nano B400
10 / 2
400 Kč
Nano B500
15 / 5
500 Kč
Nano B600
18 / 5
600 Kč
Nano B650
20 / 5
650 Kč
Cena s DPH za měsíc.
Další informace na www.ign.cz
tel.: 733 110 863 Ing. Bronislav Lebiš
tel.: 605 830 328 Ing. Zdeněk Lebiš

rodinný domek se zahradou

LINKA DŮVĚRY BLANSKO

v Letovicích nebo v okolí Letovic.
Opravy nevadí, nabídněte prosím.

tel.: 516 410 668, 737 234 078

Tel.: 720 358 722

NON STOP
Cena hovoru dle tarifu operátora volajícího.

AKCE 1+1 – dvoje kompletní dioptrické brýle s profi čočkami – 3400,– Kč.
Slevy dle věku, slevy na recept od lékaře, doživotní
garance na obruby.
Nezávazná schůzka – vybíráte v klidu domova
s rodinou bez stresu.
Pro více informací kontaktujte optického poradce pro
Optika do domu v pondělí v pátek a sobotu:
Letfusová tel.: 737 081 322, e-mail: j.let@seznam.cz
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

Vstupné: předprodej 180,– Kč / na místě 200,– Kč
Předprodej vstupenek: MKS Letovice, Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mobil: 739 396 535, info@mks-letovice.cz

