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Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci září oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Kříž Milan
Havlíček Karel
Štěpán Karel
Lepšová Věra
Krejčí Jaromíra
Čejková Božena
Pospíšil František
Ochranová Marie
Tenora Zdeněk
Reinwaldová Ludmila
Reitschmied Milan
Honzáková Jarmila
Červinka Miloš
Purketová Růžena
Vránová Dobromila
Česká Stanislava
Čermák Bohuslav
Chladil Otto
Nečasová Anežka

Šméral Lubomír
Viška Karel
Hladilová Růžena
Štrychová Ludmila
Ježová Libuše
Svoboda Drahoslav
Jelínková Emilie
Ebner Josef
Ševčíková Emilie
Vašek František
Prudil Ladislav
Sychra Josef
Jež Stanislav
Konůpka Václav
Štarhová Ludmila
Ducháček Jan
Bajerová Antonie
Jurnečka František
Brožková Jitka

V měsíci září oslavila vzácné životní jubileum – 90 let – paní Ludmila Štarhová, ul. Tyršova. K tomuto
krásnému jubileu jí osobně blahopřál pan Jiří Palbuchta, místostarosta města, za SPOZ paní Anežka
Ježová.
Srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Janků Zdeněk, Podlesí, ve věku 78 let
Hrušková Danuše, Zábludov, ve věku 84 let
Jaroš Otto, Zboněk, ve věku 71 let
Hanušová Alena, Kladoruby, ve věku 74 let
Tesař Miloslav, V Zahradách, ve věku 60 let
Peterková Miroslava, Jiráskova, ve věku 73 let
Řezník Ladislav, Komenského, ve věku 65 let
Čest jejich památce!

Vzpomínka
Někdy ani obrovská síla žít nezmění, co změnit nelze.
Dne 11. října tomu bylo smutných 20 let, co od nás navždy odešel
pan Ing. Ilja Burkoň.
Všichni, co jste ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu s námi tichou
vzpomínku.
Za celou jeho rodinu sestra Olga Krátká

Závěrečné slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tyto řádky čtete v době, kdy na radnici sedí nové vedení. Proto mi dovolte pár slov závěrem mého dvanáctiletého působení ve vedení města.
V první řadě chci poděkovat všem spoluobčanům v Letovicích a místních
částech za maximální přízeň. Podle výsledků voleb soudím, že jsme pro
město zase tak špatně nedělali, ale bohužel jsme v ČR, kde většinou vítěz
voleb bývá po zásluze odměněn.
Jistě Vás ještě překvapuje čilý stavební ruch. Ten ovšem nemá s novým
vedením nic společného. Především se jedná o dokončení kabin AFK, zahájí se I. etapa rekonstrukce chodníku na ul. Pražská, dokončení rekonstrukce ul. Alšova a bude dokončeno kontejnerové stání na ul. A. Krejčího, a ještě mnoho drobných akcí opomíjím. Na staré radě
města bylo rozjednáno několik investičních akcí (rekonstrukce ul. Jevíčská, cyklostezka ul. Komenského – Písečná, rekonstrukce ZUŠ, výstavba RD a bytovek ul. Komenského, rekonstrukce kanalizace v západní části náměstí a dokončení IV. etapy rekonstrukce silnice od „kruháče“ k zámku). Na tyto akce
jsme si vytvořili finanční rezervu (nebo jak někteří prohlašují gigantický vnitřní dluh).
Co říct závěrem. Mnoho občanů mi pogratulovalo k výsledkům ve volbách. Bohužel jsem se toho
nedočkal od nové koalice. Co však chcete od těchto komunálních politiků, kteří se během osmi posledních let snažili o mou diskreditaci. Jak vidíte, přečkal jsem to. Snažili se 2× o mé odvolání, rovněž
neúspěšně, a museli vědět a souhlasili i s podáním trestního oznámení. I to svědčí o jejich morálním
kreditu.
Ještě jednou, a už opravdu naposledy, Vám všem děkuji za spolupráci a nezapomeňte – VŽDY
S ÚSMĚVEM.
Vladimír Stejskal, zastupitel města Letovice

Starosta města Letovice
svolává na čtvrtek 1. listopadu 2018 v 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích
první ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva mandátové komise
4. Složení slibu členy zastupitelstva města
5. Volba uvolněných členů zastupitelstva města a ostatních členů rady města
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 25. 9. 2018 projednala body dle následujícího programu:
1. Dispozice s majetkem města
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 9. 10. 2018 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
5. Rozpočet města Letovice – podklady
6. Ředitel ZŠ Letovice – výsledek konkurzního řízení
7. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
8. 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

Dotační program 2019
Rada města Letovice schválila dne 21. 8. 2018 Dotační program města Letovice pro rok 2019, ve
kterém jsou podporované oblasti: Tělovýchova a sport, Kultura a školství, Sociální oblast, Zdravé
město, podpora volnočasových aktivit a ostatní.
Dotace budou poskytovány na celoroční činnost žadatele, stejně tak na jednorázové, mimořádné
akce.
Způsobilými žadateli jsou fyzické osoby, příspěvkové organizace, které nejsou zřízené krajskými
úřady, zapsané spolky, obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba se sídlem ve městě
Letovice nebo působící na území města Letovice. Žadatel musí prokazatelně doložit, že cílovou skupinou v rámci předkládaného projektu jsou obyvatelé města Letovice nebo místních částí nebo vykonávají celoroční činnost v Letovicích a místních částech.

Termín pro podávání žádostí začíná dnem 24. 9. 2018 a končí dnem 23. 11. 2018.
Letos se budou nově odesílat žádosti v elektronické podobě, více informací naleznete na internetových stránkách poskytovatele www.letovice.net nebo telefonicky na čísle 516 482 220, případně
osobně u vedoucí finančního odboru.
Ing. Věra Odehnalová, vedoucí finančního odboru

Zhodnocení
Městského dne zdraví 2018
Poslední akcí v rámci celostátní kampaně vyhlášené Národní sítí Zdravých měst ČR byl Městský
den zdraví, který se uskutečnil dne 4. 10. 2018 od 13.00 hodin v sále Kulturního domu v Letovicích.
Hlavním cílem bylo zajímavou formou přiblížit občanům možnosti správné péče o zdraví, vhodné
stravovací zásady, jak je možné předcházet zdravotním potížím, a zároveň jim nabídnout aktivity,
zejména pohybové, které mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i duševní pohodě.
V programu ani letos nechybělo tradiční bezplatné vyšetření krevního tlaku a tuku v těle, výstavka
a prodej BIO potravin, produktů z medu, ochutnávka zdravých potravin, výstavka elektro kola.
Koutek se zdravou výživou, zahrádkářskými výpěstky a výrobky z nich, s recepty na jejich přípravu
měl mezi návštěvníky opět velký ohlas.
Přítomní na jednotlivých stáncích partnerů Zdravého města mohli získat informace, ochutnat a vyzkoušet nové výrobky, v případě zájmu si je i zakoupit. Na panelu bylo možné nalézt fotografie z akcí,
které se uskutečnily v tomto roce, a vítězné fotografie soutěže „Rozkvetlé Letovice 2018“.
V průběhu celého odpoledne byly též promítány fotografie z jednotlivých akcí pořádaných Zdravým městem a jeho partnery konaných během celého letošního roku v rámci tematických kampaní.
Na akci se podíleli: Jízdní kola a sport Letovice, Zdravíčko Letovice, produkty z medu, Český svaz
zahrádkářů, Oriflame – kosmetika, Všeobecná zdravotní pojišťovna Blansko.
Od 15.00 hodin proběhla přednáška na téma „Gymnastika kloubů dle Norbekova s gymnastikou
očí“, kterou navštívil nemalý počet účastníků.
Kancelář PZM a MA21

Vánoční strom
Vážení spoluobčané,
pomalu se nám blíží konec roku a s ním i Advent a vánoční svátky. Jako každý rok bude náměstí
zdobit vánoční strom. Touto cestou se na Vás obracím s prosbou: Pokud máte na svém pozemku
vzrostlý jehličnan, který máte v úmyslu pokácet a jste ochotni jej poskytnout k tomuto účelu, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 731 182 986 nebo osobně v kanceláři odboru výstavby a životního prostředí v prvním patře MěÚ Letovice.
Vít Hartl, odbor výstavby a životního prostředí

Uzávěrka příspěvků
do Letovického zpravodaje
č. 1/2019
Foto: Vlastimil Šafařík
je do středy 5. 12. 2018!
Děkujeme Vám za respektování zkrácené lhůty
i za Vaše pochopení.
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MKS LETOVICE
KULTURNÍ DŮM
Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mobil: 774 497 437
e-mail: info@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz
tel. vstupenky: 516 476 785, 739 396 535
ekonomka: 516 476 786

Zajišťuje předprodej vstupenek
na pořádané kulturní pořady
Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů
jsou určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele
průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů
a držitelů ZTP a ZTP/P na základě předložení průkazu). Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 3 dny před konáním akce.

V listopadu jsme pro Vás připravili:
Taneční pro začátečníky
Alena a Jiří Míšenští
Úterý 6. listopadu 2018 v 19.00 hodin
•
Beseda s Mgr. Evou Nečasovou

Pověsti našeho kraje
Středa 7. listopadu 2018 v 17.00 hodin
Muzeum Tyršova 2

•
Divadlo – Jasinovské divadýlko

Mrazík a jeho mrazivá tajemství
Pátek 9. listopadu 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: 100,– Kč / 80,– Kč (studenti, důchodci)

•
Koncert KPH

Matyáš Novák – Klavírní pralinky
Středa 14. listopadu 2018 v 18.30 hodin
Vstupné: 100,– Kč
•
Taneční pro začátečníky – závěrečná lekce
Alena a Jiří Míšenští
Pátek 16. listopadu 2018 v 19.30 hodin
•
Beseda

Jiří Kolbaba – To je Havaj!
Středa 21. listopadu 2018 v 18.00 hodin
Vstupné: 200,– Kč
•

25 let taneční skupiny VO CO GOU
Pátek 23. listopadu 2018 v 16.00 a 19.00 hodin
Vstupné: 50,– Kč / Předprodej vstupenek:
TIC, Tyršova 2, tel.: 516 476 790, 739 396 538

Beseda s doc. PhDr. Jiřím Pernesem, Ph.D.

Habsburkové a české dějiny
v 19. a 20. století
Středa 28. listopadu 2018 v 17.00 hodin
Muzeum Tyršova 2
•
Divadlo – DS Fanny Praha

Tchýně na zabití
Čtvrtek 29. listopadu 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 300,– Kč / na místě 350,– Kč

Připravujeme:
Letovice zvoní na Vánoce
Sobota 1. 12. a neděle 2. 12. 2018
od 14.00 do 19.00 hodin
Masarykovo náměstí Letovice
- stánkový prodej (tradiční vánoční ozdoby,
trdelníky, grilovaná masa, palačinky, horké
nápoje, Ježíškova pošta, Zvonička přání aj.)
- kulturní program
Sobota od 14.00 hodin
- zahájení i závěr – hudební skupina
René z moštárny
- vystoupení dětí z MŠ Komenského Letovice
- PS Cantamus ZUŠ Letovice
- PS Carpe diem MKS Letovice
- Martin Kurc (finalista Super Star) s hudebním
programem Vánoční pohoda
Neděle od 14.00 hodin
- PS Sluníčko a PS Carmina
- dramatický soubor Smíšci – ZUŠ Letovice
- Rozsvícení vánočního stromu
- Zpívání pod vánočním stromem
VDO ZUŠ Letovice
Bez vstupného
•

Vánoční tvoření pro veřejnost
Sobota 8. prosince 2018 od 13.00 hodin
•

David Deyl: Vánoční recitál
+ dětský sbor ZUŠ Letovice
Neděle 9. prosince 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– Kč
•
Beseda s PhDr. Romanem Malachem Ph.D.

Lidové vánoční zvyklosti
Středa 12. prosince 2018 v 17.00 hodin
Muzeum, Tyršova 2

KULTURNÍ PŘEHLED

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

Otevírací doba dospělého oddělení
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.00 – 16.30
Úterý: 12.00 – 16.30
Středa: 12.00 – 16.30
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 9.00 – 11.30, 12.00 – 18.00

Výročí zahraničních spisovatelů
výstavka knih
*7. 11. 1913 Albert Camus
francouzský prozaik, dramatik a esejista
*20. 11. 1858 Selma Lagerlöfová
švédská prozaička, nositelka Nobelovy ceny
*29. 11. 1898 Clive Staples Lewis
anglický prozaik, esejista a literární historik
•

VÁNOCE ZAČÍNAJÍ V KNIHOVNĚ!
30. 11. 2018 od 13.00 do 17.00 hodin
v prostorách knihovny
Srdečně zveme na již tradiční předvánoční
prodejní jarmark řemeslných výrobků.
Přijďte udělat radost drobným dárkem sobě
nebo svým blízkým!

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

Výpůjční doba
Pondělí: 12.30 – 16.30
Úterý: 12.30 – 16.30
Středa: 12.30 – 16.30
Čtvrtek: 8.00 – 12.00
Pátek: 12.30 – 16.30

Výstavka knih
„Čteme hnědě“ – knihy s hnědou obálkou
•

ZALOŽENÍ REPUBLIKY

Tvoření na celý měsíc

7. 11. 2018 v 14.00 hodin
v Městském klubu důchodců
Beseda s paní Danou Šimkovou
•

podzimní tématika – svícny, ježci, věnečky…
•

Beseda „Založení republiky“

DEN POEZIE – „Nebát se“

7. 11. 2018 v ZŠ Letovice
•

21. 11. 2018 v 16.00 hodin v čítárně knihovny
vystoupí žáci Literárně dramatického oboru
pod vedením paní Hany Bočkové.
•

rychle čtěte knížky a zapisujte, poslední
šance stát se „Nejlepším čtenářem“!
•

PATCHWORK V KNIHOVNĚ 2018
23. 11. 2018 slavnostní zahájení
prodejní výstavy prací vytvořených
letovickými účastnicemi kurzů
pod vedením paní Evy Schwarzové.
Výstava je přístupná v čítárně knihovny
do 30. 11. 2018.
•

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ OLGY HAVLOVÉ
Zobrazuje počátky činnosti Výboru dobré vůle
Nadace Olgy Havlové, setkání paní Olgy
s dětmi a dospělými se zdravotním postižením,
ale také se spřízněnými osobnostmi.

Soutěž „Duhové čtení“

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže
„Jižní Morava čte“
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Turistické informační centrum
MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice
tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.cz

®

Kalasová galerie Pex,
Pražská 70, Letovice,
zve všechny
na poslední výstavu v tomto roce:

Otevírací doba:

LUCIE A PAVEL HAVELKOVI

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

VÝSTAVA
UMĚLECKÉHO SKLA

•

16. ZÁŘÍ – 31. KVĚTNA
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hodin
TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný internet, kopírování (max. formát A3), černobílý
a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických
map a cyklomap, turistických známek, turistických vizitek, turistických magnetek, prodej publikací o Letovicích a mikroregionu Letovicko, prodej Letovického zpravodaje, informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí, tipy na výlet, informace o dopravě, stravovacích a ubytovacích možnostech v regionu, přehledy kulturních a sportovních akcí, rezervace
a předprodej vstupenek na vybrané akce, průvodcovské služby. Informace a propagační materiály jsou poskytovány zdarma.

MOŽNOST KROUŽKOVÉ VAZBY
V TIC LETOVICE
V Turistickém informačním centru Letovice se
snažíme postupně rozšiřovat nabídku služeb pro
veřejnost. Kromě možnosti kopírování, tisku a skenování nyní nově nabízíme zhotovení kroužkové
vazby dokumentů. Jedná se o doplňkovou službu, která je zpoplatněna dle ceníku. V rámci našich možností jsme schopni zhotovit vazbu na
počkání, pouze v případě většího počtu stran mají přednost ostatní služby v rámci TIC.

Výstava potrvá do neděle 11. 11. 2018.
Otevřeno: středa – pátek 14 – 18,
sobota 9 – 13, neděle 14 – 18
www.galeriepex.cz

GALERIE DOMINO
Vás srdečně zve na prodejní výstavu

BRTNIČTÍ VYSTAVUJÍ
ak. mal. Jiří Brtnický – obrazy
Jiří Brtnický ml. – umělecká keramika
Vernisáž se koná
v pátek 9. listopadu 2018 v 17.30 hodin
Úvodní slovo Ing. arch. Jiří Hloušek
V kulturním programu zahraje
Bohemia classic quartet
Výstava bude otevřena do 2. prosince 2018
v době Po – Pá 9 – 15 hodin,
So 9 – 11 hodin, Ne 14 – 17 hodin
Galerie DOMINO, Havírna 55
(u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice
www.galeriedomino.cz
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Jižní Morava čte 2018 v Letovicích
V rámci soutěže Jižní Morava čte, do které je zapojená Městská knihovna Letovice, navštívili žáci
4. třídy ZŠ Letovice expozici Muzea Letovice, kde se dozvěděli od pana PhDr. Antonína Štrofa spoustu
zajímavostí o historii Letovic a okolí. Na základě besedy si děti udělaly obrázek o minulosti a nyní mohou vytvořit soutěžní práci na téma „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“.
Spolufinancováno Jihomoravským krajem.
Text a foto: Lenka Páralová

Výzva – kulturní a společenské akce roku 2019
Vážení pořadatelé a organizátoři kulturních, společenských i sportovních akcí v Letovicích,
místních částech i blízkém okolí, obracím se na Vás opět s žádostí o spolupráci v příštím roce.
Pokud již nyní víte o aktivitách, které budete realizovat v roce 2019, napište nám o tom! A to
jednak z důvodu, abychom si navzájem nevykrývali termíny akcí, ale také kvůli včasné propagaci
v připravovaných přehledech kulturně-společenských akcí v Letovickém zpravodaji.
Kontakt: info@mks-letovice.cz
Děkujeme Vám za spolupráci.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Studený listopad – zelený leden.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
Jaký listopad, takový březen.

Myšlenka dne
Hlavní věci v životě nejsou věci.

KULTURNÍ PŘEHLED

Ahoj, léto!
kulinářská soutěž O nejlepší sladkou či slanou letovickou kachli 2018

KULTURNÍ PŘEHLED

KULTURNÍ PŘEHLED

Matyáš Novák

KULTURNÍ PŘEHLED

KULTURNÍ PŘEHLED

Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace
Nová 71/1, 679 61 Letovice

TECHNICKÝ PRACOVNÍK /
ELEKTRO ÚDRŽBÁŘ
Hledáme do našeho kolektivu
technického pracovníka / elektro údržbáře – pracovní úvazek 1,0.
Termín nástupu do pracovního poměru od 1. 1. 2019 nebo dle dohody.
Podmínkou je vzdělání a praxe v oboru elektro.
Výhodou způsobilost ve vztahu k Vyhlášce č. 50/1978 Sb. (Vyhláška Českého úřadu
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice)
Vzdělání:
SO, ÚSO vzdělání v oboru elektro (vítána je praxe v oboru zvukař, není podmínkou)
Pracovní náplň:
- elektro údržba budov a přístrojů, zařízení, strojů v daném rozsahu
- dohled nad společnými prostory objektu
- zajištění provozu plynové kotelny (topič)
- plánování a objednávání revizí všech typů a podílení se na odstraňování
zjištěných závad a jiné činnosti
Platové zařazení: třída 7
Osobní vlastnosti:
Manuální a technická zručnost, samostatnost technického řešení problémů,
schopnost jednat s lidmi, samostatnost při práci
a organizační schopnosti, časová flexibilita.
Nabízíme: stravenky, 5 týdnů dovolené, příjemné pracovní prostředí
K přijetí do pracovního poměru je nutné doložit:
- přihlášku
- profesní životopis s přehledem praxe
- kopii dokladu o dosaženém vzdělání
- k nahlédnutí výpis z rejstříku trestů
Přihlášky s požadovanými doklady přijímáme do 10. 12. 2018 na adresu:
Městské kulturní středisko Letovice, Nová 71/1, 679 61 Letovice.
Bližší informace poskytne Mgr. Jana Trubáková, tel.: 774 497 437,
e-mail: info@mks-letovice.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.
Zasláním přihlášky dávají uchazeči souhlas se zpracováním osobních údajů.

PŘEHLED LISTOPADOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

Listopad

Festival Den poezie pod názvem „Nebát se“, Knihovna Letovice, tel.: 516 474 225

2.– 3.

17.00 - 11.00 hodin / Halloweenská BUBU párty v Letokruhu
Informace: Letokruh Letovice, www.svcletovice.cz

3.

14.00 hodin / Běh okolo přehrady Křetínky
Start od sportovní haly, info tel.: 606 578 200

6.

19.00 hodin / Taneční kurz pro začátečníky
Kulturní dům Letovice

7.

14.00 hodin / Založení republiky – přednáška Dany Šimkové pro širokou veřejnost,
Městský klub důchodců Letovice, Městská knihovna Letovice, tel.: 516 474 225
17.00 hodin / Pověsti našeho kraje – přednáška Mgr. Evy Nečasové,
Muzeum města Letovice, Tyršova 2, tel.: 608 639 621, muzeum@mks-letovice.cz

9.

17.30 hodin / Brtničtí vystavují – vernisáž výstavy, ak. mal. Jiří Brtnický – obrazy, Jiří Brtnický Jr.
– umělecká keramika. Výstava potrvá do 2. 12. 2018. Galerie DOMINO, www.galeriedomino.cz
19.00 hodin / Mrazík a jeho mrazivá tajemství – Jasinovské divadýlko
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

14.

18.30 hodin / Klavírní pralinky – Matyáš Novák – koncert KPH
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

16.

19.30 hodin / Taneční kurz pro začátečníky – závěrečná lekce
Kulturní dům Letovice

17.

13.00 hodin / 5. ročník Róbaninské slivovičke
Budova hasičů v Roubanině, www.roubanina.cz/hasici
17.00 hodin / Vzpomínka na 17. listopad
Pořádá sdružení PaLetA, www.facebook.com/PaletaLetovice

21.

18.00 hodin / Jiří Kolbaba – To je Havaj! – beseda
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

23.

16.00 a 19.00 hodin / Biograf VO CO GOU aneb Oslava 25 let založení taneční skupiny VO CO GOU
Kulturní dům Letovice, předprodej vstupenek TIC, Tyršova 2, tel.: 516 476 790, 739 396 538
20.30 hodin / FABRIKA Club Letovice – Ektor ALFA TOUR 2018
Fabrika Club v Letovicích, předprodej vstupenek www.vstupenky.ticket-art.cz

29.

19.00 hodin / Tchýně na zabití – divadelní představení (DS FANNY Praha)
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

30.

13.00 – 17.00 hodin / Vánoce začínají v knihovně
Prodejní jarmark řemeslných výrobků, knihovna Letovice, tel.: 516 474 225

Výzva – stánkaři pro 1. adventní víkend
Pro adventní víkend 1. a 2. 12. 2018 hledáme stánkaře – prodejce tradičního adventního
a vánočního sortimentu a občerstvení.
Prodej v obou dnech od 14 do 19 hodin na Masarykově náměstí v Letovicích.
Bližší informace: Mgr. Jana Trubáková, tel.: 774 497 437, e-mail: info@mks-letovice.cz

„Přes silnici za ruku“
Již několik let je příjemnou tradicí, že
se vždy na začátku školního roku setkáváme na Třebětínském náměstí s městskou
policií. V pondělí 17. září 2018 si pro nás
městská policie připravila dopravně bezpečnostní akci. Děti z mateřské školy
v Třebětíně si vyzkoušely, jak mají správně
a bezpečně přecházet silnici. Za správné
přecházení si od policie vysloužily velkou
pochvalu a byly odměněny reflexním přívěskem s baterkou.
Městské policii tímto za všechny, děti
i pedagogy, moc děkujeme a budeme se
těšit na příště.
kolektiv MŠ Letovice, Třebětínská

Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

Květy inspirací k 3. místu v soutěži keramiků
Součástí závěrečné zkoušky učebního oboru Umělecký keramik je obhajoba tzv. Samostatné odborné práce (SOP).
Žáci si vyberou z témat předložených pedagogem a vypracují písemnou práci, která má obsahovat
mimo jiné náležitosti i technologii výroby výrobku a jeho grafické návrhy. Tyto představy pak realizují
do skutečného výrobku. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s Hospodářskou komorou vyhlašují soutěž těchto písemných prací a nejlepší tři tvůrci z každého oboru jsou pak oceněni.
SOP se na naší škole týká jen oboru umělecký keramik a soutěže se účastnily práce Nikoly Prchalové
(Svítidla) a Pavlíny Netopilíkové (Zahradní květináče). Práce „Svítidla“ uspěla u odborné poroty na třetím místě v celostátní konkurenci a její autorka převezme ocenění od Hospodářské komory ČR.
V uměleckých oborech má samostatná odborná
práce podobu originálního výtvarného díla. Nikola
ve své práci zmiňuje: „Jako téma jsem si vybrala svítidla, která mě baví ze všeho nejvíce. Mám ráda květiny. A to byl hlavní důvod, proč jsem si zvolila tenhle
květinový dekor,“ uvedla.
Text: Ing. Marek Chládek,
foto: Bc. Martina Brtnická

Základní umělecká škola Letovice

Vynikající úspěch Velkého dechového orchestru
ZUŠ Letovice ve Španělsku
Ve dnech 18. – 23. 9. 2018 se VDO ZUŠ Letovice zúčastnil prestižního mezinárodního soutěžního
festivalu Golden Sardana v přímořském španělském letovisku Lloret de Mar na pobřeží Costa Brava.
V konkurenci 11 výborných evropských orchestrů získali letovičtí muzikanti tři 1. místa v soutěžních
kategoriích:
1. vlastní koncertní program
2. nejlépe zahraná a originálně ztvárněná hymna fotbalového klubu FC Barcelona
3. originálně ztvárněná a zahraná národní píseň Katalánska Sardana
Kromě vlastní soutěže vystoupil orchestr na dalších 4 samostatných koncertech a show programech ve městech Lloret de Mar a v Barceloně. Týden strávený ve Španělsku byl pro všech 64 muzikantů a doprovod báječnou příležitostí pro poznávání krás této nádherné země, ale velmi důležitá byla
také setkání s muzikanty a orchestry z celé Evropy. Navazování přátelství a vzájemný respekt k umění
toho druhého. Zejména den strávený v Barceloně, v této zajímavé a atraktivní metropoli, nadchl všechny muzikanty. Obdivována byla Gaudího katedrála, fotbalový stadion pro 100 tisíc diváků, zajímavé
futuristické stavby, promenáda s živými sochami, neskutečně krásná a bohatá tržnice, akvárium, přístav, atd. Korunu všemu dala 1,5 hodiny trvající show všech orchestrů v parku Sants a vzájemné
upřímné přátelství mezi všemi muzikanty. Je to docela logické, že si všichni muzikanti rozuměli, protože hudba ta je jediná mezinárodní řeč, která všechny spojuje.
PS: Velké poděkování patří všem, kteří se uměleckého zájezdu VDO ZUŠ Letovice zúčastnili, za
vzornou reprezentaci ZUŠ Letovice, města Letovice, Jihomoravského kraje a české kultury. Zvláštní
poděkování patří městu Letovice a JmK za finanční pomoc pro uskutečnění tohoto zájezdu.
Petr Křivinka, ředitel ZUŠ a dirigent VDO

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LETOVICE
VÁS ZVE NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

VE ČTVRTEK 6. 12. 2018 v 17:18 hodin
v Kulturním domě v Letovicích

NADĚJE ŽIVOTA

3
3
3
3
3
3
3
3
3

V hlavních rolích:

Natálie Rosičová a Pavel Crha
Aneta Zemánková a Robin Dočekal
Lydie Kotrlová a Kateřina Pecháčková
Kateřina Kolářová

Scénář:
Režie:

Aneta Zemánková a Natálie Rosičová
Hana Bočková a Marie Nečasová

Alternativu k běžné školce
Nástup děti již od 2 let
Docházku dle Vašich potřeb
Možnost docházet po domluvě do školky
jen některé dny v týdnu
Individuální přístup se zaměřením na rozvoj
dětí po všech stránkách
Užití prvků z Montessori pedagogiky
Hravou angličtinu pro nejmenší
Moderně vybavenou třídu
Kvalifikovaný personál, který má práci
s dětmi opravdu rád

Max. 12 dětí na 2 učitelky
Individuální přístup k potřebám dětí
Provozní doba: pondělí až pátek
6.30 – 17.00 hodin
Adresa: Tyršova 2, Letovice
Facebook: dětská skupina Malíček
Tel.: 605 831 372
Přijďte k nám nakouknout.
Těšíme se na Vás.

SVČ Letokruh p. o.
Akce Letokruhu v listopadu a prosinci
2. a 3. 11. 2018 (Pá, So) Halloweenská přespávačka – v kostýmech!
Přespává se v Letokruhu, začátek v pátek v 17 hodin, ukončení v sobotu v 11 hodin. V ceně 240 Kč
bude večeře, snídaně, pitný režim, spotřební materiál.
10. 11. 2018 (So) Life 2018!
Festival sportu, tance a zábavy na brněnském výstavišti nejen pro děti, ale také pro dospělé. Festival
Life! obsahuje sekce SPORT Life!, DANCE Life!, IN-JOY Life!, YOU2BER Life! a Life! STYLE. Na své si tak
přijdou jak sportovní nadšenci, kteří si opět vyzkouší tradiční i netradiční sporty, tak tanečníci, na které čekají workshopy a soutěže. Teenageři si určitě užijí setkání youtuberů. Mladé návštěvníky i tatínky
určitě potěší herní pavilon plný našlapaných počítačů a maminky si mezitím odpočinou v sekci Life!
STYLE, kde je budou hýčkat profesionálové. Zájezd s Letokruhem, cena 400 Kč. Výjimku tvoří YOU2BER
Life (dražší vstupné) 750 Kč.
11. 11. 2018 (Ne) Svatomartinský průvod
Tradiční pochod s lampionky po stopách svatého Martina na bílém koni. Sraz s lampionem u Letokruhu v 18 hodin.
16. 12. 2018 (Ne) Vánoční turnaj v bowlingu
21. a 22. 12. 2018 (Pá, So) Vánoční přespávačka
Oblíbená akce s přespáním laděná do vánočna.

(Znovu) jedeme na hory! 9. – 16. února 2019
Budeme si užívat týden zimních radovánek v Karlově pod Pradědem jak na lyžích, tak na snowboardu.

Stále nabízíme volná místa v kroužcích např. Mňamky se Šárkou, Pat a Mat – kutilský kroužek,
Rugby, Šachy, Chovatelé, Instruktorky, Judo, Raketový, robotický či železniční modelář.
Během měsíce říjen a listopad bude probíhat stavba workoutového hřiště v areálu Letokruhu. O jeho
slavnostním otevírání budete informováni.
Za Letokruh Ivona Kubíková a Michaela Musilová

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. Od 12. října 2018 se scházíme přímo v centru města, na adrese
Českobratrská 5. (ELIM najdete kousek za Albertem, po cestě k Penny – zelený nepřehlédnutelný
starší dům.) Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a souteže. Mezi nejčastější aktivity patří pingpong, skákací hrad, fotbálek, šipky, kulečník, hry na počítači, NERF bitvy, různé stolní hry a další.
V případě hezkého počasí býváme na hřišti u ZŠ.

A kdy je klub otevřen?

Úterý 14.30 – 18.30 hodin

Čtvrtek 14.30 – 18.30 hodin

Po skončení klubu nabízíme všem přespolním odvoz domů (po domluvě).
Více info a aktuální program najdete na webových stránkách www.klubac.cz
Další informace o našich aktivitách naleznete na webových stránkách: www.elim-letovice.cz

Běh zámeckým parkem 2018
Ve středu 19. září 2018 za krásného
slunečného počasí proběhl 22. ročník
„Běhu zámeckým parkem“, sportovní
akce dětí letovických mateřských škol
a základní školy. Letošního ročníku se
zúčastnilo 133 závodníků.
Poděkování patří všem organizátorům a podporovatelům: městu Letovice, Městskému kulturnímu středisku
Letovice, Základní škole Letovice, Fanclubu „BOP Křetínka“, Kanceláři Zdravého města při MěÚ Letovice, JmK a firmě Letostav spol. s r. o. za technickou
podporu.
Text a foto: Fan-club „BOP Křetínka“

Opevněná hranice
Dne 22. září vyrazila skupina několika desítek zájemců o naši vojenskou historii autobusem k naší
severní hranici. Konkrétním cílem byla opevnění v okolí Králík, budovaná v závěru 30. let s rostoucím
napětím na hranici s nacistickým Německem. Prohlédli jsme si několik druhů tehdejších opevnění od
nejmenších „řopíků“ až po dělostřelecký srub, navštívili jsme zdejší vojenské muzeum a v Králíkách
v městském muzeu expozici pašování přes hranici. Nazpět jsme se vraceli s pocitem příslušníků hrdého národa, který se chtěl bránit a který neselhal. On ne.
Text: Antonín Štrof, Muzeum města Letovice, foto: archiv MKS Letovice

Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“

Strom pro Olgu Havlovou
V pátek 5. října jsme v zahradě Nemocnice Letovice slavnostně zasadili strom
pro Olgu Havlovou. Toto datum nebylo vybráno náhodou, jde totiž o datum narození prvního českého prezidenta a manžela Olgy Havlové, Václava Havla. S pomocí zahradní architektky Rolíkové jsme
vybrali okrasný liliovník tulipánokvětý, který se ve své domovině v USA nazývá „strom svobody“.
Slavnostní akt zahájily proslovem paní ředitelka Výboru
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Monika Granja, paní ředitelka Nemocnice Letovice Drahoslava Královcová a předsedkyně našeho spolku PaLetA, z.s. Drahoslava Kráčmarová. Na
přípravě a realizaci výsadby se podílely místní spolky, zejména pak Skaut Letovice a Diakonie Letovice, jejíž klienti vyrobili srdce z biologicky rozložitelného materiálu, která byla
umístěna symbolicky ke kořenům, aby stromek hezky rostl
a prospíval. K dispozici bylo drobné občerstvení, které zajistila sama nemocnice, hrála a zpívala Schola Letovice a kapela
Šnek a spol.
Děkujeme všem zúčastněným a pomáhajícím, bylo nám
velkou ctí, že jsme v Letovicích mohli připomenout činy a osobnost Olgy Havlové.
PaLetA, z.s.

Světový pohár raketových modelářů v Letovicích!
Letovické letiště zažilo 15. – 16. 9. 2018 velkolepé setkání raketových modelářů, kdy se konal Světový pohár raketových modelářů. Přihlášeno bylo sedmdesát závodníků z jedenácti zemí. Pořadatelem byl Raketomodelářský klub Letovice za nemalého přispění Leteckého klubu Letovice a dalších dobrovolníků. Počasí si opět zahrávalo s nervy pořadatelů. Ještě v pátek vydatně pršelo, v sobotu už byl
nad letištěm LK Letovice jen mlžný opar. Slavnostní zahájení proběhlo v sobotu 15. 9. za účasti starosty města Letovice, pana Vladimíra Stejskala, který přivítal závodníky v Letovicích. Po zahajovacím ceremoniálu se rozjely soutěže. Soutěžilo se ve třech kategoriích, a to raketoplán, vírník a streamer. To byl
program prvního dne.
V raketoplánu 2,5 Ns zvítězil Rus Dimitry Korotin, druhý skončil Michal Žitňan ze Slovenska a třetí
David Janečka, ČR. V další disciplíně vírník 2,5 Ns byl opět na prvním místě Dimitry Korotin z Ruska,
druhý byl Polák Krzyztof Przybytek a třetí skončil Rastislav Kičura ze Slovenska. V nejhojněji obsazené
kategorii streamer 2,5 Ns patřilo první místo Michalu Žitňanovi ze Slovenska, na druhé se probojoval
Zdeněk Kolář z ČR a na třetím skončil Alexey Ezhov z Ruska. V neděli už bylo na letišti jen krásně a slunečno. Na řadu přišly kategorie raketoplán S8EP s rozpětím až 1,5 m a kategorie S7 – makety skutečných raket a nosičů. Raketoplán vyhrál Rus Alexey Ezhov, druhý skončil Slovák Matej Hagara a třetí
Krzysztof Przybytek z Polska. V sobotu mezinárodní porota pod vedením pana Bohuslava Kudy ohodnotila makety skutečných raket body za přesnost a shodnost s předlohou. V neděli pak soutěžící museli na letišti předvést skutečný let. Nejlépe ohodnoceným modelem byl SATURN 1B Slováka Petera
Matušky, který po pěkném startu zvítězil. Pro druhé místo si až z Rumunska přijel Lucian Sercaianu
s maketou ARIANE L44 a třetí cenu si odvezl Boris Cesnek ze Slovenska s modelem ARIANE L03.
Současně se Světovým pohárem bylo vyhodnoceno Mistrovství ČR. Zde zabodovali dva domácí
modeláři z RMK Letovice. V kategorii vírník junioři skončil jako druhý mladý Adam Krušina a v maketách skončil také na druhém místě Jiří Konkol s maketou SONDA S3-S5!
Díky pěknému prostředí a nádhernému počasí odjížděli (snad) všichni závodníci spokojeni. Poděkování patří hostitelům LK Letovice za perfektní zázemí, hasičům Letovice, kteří postavili na ploše velký stan pro soutěžící, a také všem, kteří se podíleli na přípravách a hladkém průběhu Světového poháru! Děkujeme také všem sponzorům a příznivcům klubu za velkou podporu!
Text: Jiří Kašpar, předseda RMK Letovice, foto: Petr Švancara

Nejmladší letovický závodník
Adam Krušina
s modelem na rampě

Vítěz kategorie maket
Peter Matuška ze Slovenska
se SATURNEM 1B

Start rakety ARIANE 44L
Katky Vaníkové ČR Krupka

Listopad na hvězdné obloze
Listopad podobně jako říjen je celý vložen do podzimního ročního období. Při pozorování oblačnosti během celého roku bylo zjištěno, že je u nás nejoblačnějším měsícem roku, což je pro pozorování
oblohy nepříznivé, a to brání vidět nebeská tělesa. Určitou výhodou listopadu je, že nám nabízí dlouhé večery a tedy delší dobu pozorování. Pokud nebude na obloze oblačnost, vévodí našim pohledům
podzimní souhvězdí. Nad jižním bodem směrem vzhůru se setkáme se souhvězdím Velryby, Vodnáře
a Ryb a ještě výš najdeme známá podzimní souhvězdí Pegasa a Andromedy. Mimo nich ještě uvidíme
souhvězdí Berana, Trojúhelníku a Persea. K souhvězdí Pegasa popisovaném v minulé zprávě neoddělitelně patří souhvězdí Andromedy. Toto krásné a známé souhvězdí můžeme pozorovat na večerní obloze od září do února a v listopadu je nejlépe mezi souhvězdími vidět. Andromedu tvoří tři dost jasné
hvězdy s názvy Sirrah, Mirach a Alamak. Hvězda Sirrah je společnou hvězdou se souhvězdím Pegasa.
Zároveň je nejjasnější hvězdou souhvězdí s jasností 2,1 mag a vzdáleností 97 ly. Významným a zajímavým objektem souhvězdí je v blízkosti hvězdy ný mlhavý obláček, který představuje tzv. Velkou galaxii
v Andromedě (spirální galaxie) s označením M 31, viditelnou i pouhým okem. Je od nás vzdálena 2,4 mil.
ly. V souhvězdí lze nalézt další eliptické galaxie, otevřené hvězdokupy a planetární mlhoviny a také
radiant meteorického roje Andromedid.
K Andromedě se také váže starověká báje. Souhvězdí je pojmenováno po etiopské princezně Andromedě, která byla dcerou krále Cefea a královny Kasiopeji. Královna se chlubila, že se svou krásou vyrovná mořským nymfám nereidám. To však rozhněvalo boha moře Poseidona, takže se rozhodl poslat
na etiopskou říši mořskou obludu, která ničila vše živé. Aby se podle věštby Cefeus obludy zbavil, musel svou dceru Andromedu obětovat. S velkou lítostí ji král dal přikovat na skalní útes. V tu dobu se
vracel hrdina Perseus s useknutou hlavou příšery Medúzy. Spatřil Andromedu, která se mu svěřila,
jaký ji čeká osud. Perseus v boji mořskou obludu zabil, Andromedu osvobodil a podle slibu Cefea a Kasiopeji dostal princeznu za ženu.
Od souhvězdí Andromedy přejdeme k listopadovému Slunci. Pozorujeme, že Slunce stále po obloze
klesá k obratníku Kozoroha, stíny předmětů se prodlužují, dny se krátí. Dne 1. 11. Slunce vyjde v 6:49 h
a zapadne v 16:37 h, dne 30. 11. vyjde v 7:35 h a zapadne v 16:02 h. Během listopadu se den zkrátí o 1 h
21 min. Sluneční azimut klesne z 68° na 56° (o 12°). Do znamení Střelce Slunce vstupuje dne 22. 11.
v 10:01 h SEČ.
U Měsíce nás zajímají jeho fáze, vzdálenosti od Země, případně konjunkce s nebeskými tělesy.
V listopadu nastanou 4 fáze, a to 7. 11. v 17:00 h nov, 15. 11. v 16:00 h první čtvrt, 23. 11. v 7:00 h
úplněk a 30. 11. v 1:00 h poslední čtvrt. Nejdále od Země bude Měsíc dne 14. 11. v 17:00 h (404 379 km).
Nejblíže Zemi bude dne 26. 11. ve 13:00 h (366 595 km).
Pozorovatelnost planet je následující: Merkur a Jupiter nelze pozorovat. Venuši najdeme od poloviny měsíce ráno nad jihovýchodním obzorem. Mars (v Kozorohu) je viditelný v první polovině noci.
Večer nízko nad jihozápadem lze vidět
Saturn ve Střelci. Uran (v Rybách) kromě
jitra lze vidět po celou noc a Neptun (ve
Vodnáři) uvidíme v první polovině noci.
Na závěr uveďme listopadové úkazy na obloze, zvláště konjunkce Měsíce
s planetami: 6. 11. v 8:00 h s Venuší,
11. 11. v 17:00 h se Saturnem a 16. 11.
v 6:00 h s Marsem. Maximum meteorického roje Leonid lze pozorovat o půlAndromeda
noci 18. 11.
Dr. Jaroslav Chloupek

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

V ÚTERÝ 6. LISTOPADU 2018

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V LÁZNÍCH BOSKOVICE
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY
A VÍŘIVÉ KOUPELE
- PRO ZÁJEMCE POSEZENÍ V CUKRÁRNĚ
ODJEZD:
13.10 hodin – PRAŽSKÁ
13.15 hodin – NÁMĚSTÍ
13.20 hodin – BYTOVKY
13.25 hodin – TYLEX

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ

V PÁTEK 30. LISTOPADU 2018
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:
14.10 hodin – PRAŽSKÁ
14.15 hodin – NÁMĚSTÍ
14.20 hodin – BYTOVKY
14.25 hodin – TYLEX

PROGRAM ZAČÍNÁ VE 14.00 hodin

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY JMK
A V RÁMCI PROJEKTU
„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
OD 19. 10. 2018 U LENKY RAŠOVSKÉ,
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
OD 6. 11. 2018 U LENKY RAŠOVSKÉ,
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz
Sbor dobrovolných hasičů Roubanina
si Vás dovoluje pozvat na

5. ROČNÍK
RÓBANINSKÉ SLIVOVIČKE
který se bude konat 17. 11. 2018 od 13 hodin
v budově hasičů v Roubanině
Těšit se můžete na:
soutěž o hodnotné ceny a nejlepší slivovici
ochutnávku domácích pálenek
čerstvé zabíjačkové speciality
k tanci a poslechu
hraje živá hudba
Hasiči Roubanina

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
listopad 2018
•
7. 11. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Beseda ke stému výročí založení republiky
s paní Danou Šimkovou
•
14. 11. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Hrátky s pamětí
•
17. 11. 2018 – sobota – vlakem 9.37 hodin
do České Třebové
Vlakový zájezd na „Jabkancovou pouť“
•
21. 11. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Tvůrčí dílna – nápady na vánoční dárky
•
28. 11. 2018 – středa – 13.30 hodin
MKD Tyršova ulice
„Svět ve 3 D“
aneb co zajímá a baví naše vnoučata
Informace v MKD při akcích
•
30. 11. 2018 – pátek – 13.00 až 16.00 hodin
Jarmark v knihovně
Prodej našich výrobků pro charitativní účely

EGENS s.r.o.
Zveme všechny občany
na přednášku

Osadní výbor a SDH Jasinov
si Vás dovolují pozvat na

Sobota 24. listopadu 2018
v 18.00 hodin
Kulturní dum Jasinov
K tanci a poslechu u sklenky vína
zahraje folklorní soubor Lucina.

Fan-club „BOP Křetínka“

BĚH OKOLO PŘEHRADY
KŘETÍNKY
32. ROČNÍK

O ZDRAVÍ A BYLINKÁCH,
která se koná

v úterý 6. 11. 2018 od 10.00 hodin
v MKS Letovice – kulturním domě
V přednášce se dozvíte, jaká bylinka
se využívá na různé zdravotní potíže.
Kdo se objedná předem
na telefonním čísle 774 600 560,
obdrží po přednášce knížku o bylinkách.
Motto přednášky:
„NA KAŽDOU NEMOC VYROSTLA BYLINA“

SOBOTA 3. LISTOPADU 2018
Prezence od 11.00 hodin

Start od 14.00 hodin
Info: Radovan Plšek – tel.: 606 578 200
nebo na FB

Pozvánka na 17. listopad
Milí Letovčáci,
jako každý rok i letos pro vás připravujeme akci Vzpomínka na 17. listopad. Přijměte naše
srdečné pozvání. V tuto chvíli ještě ladíme téma debaty, náš původní host – paní Jiřina Juláková (dcera kaplana, který ukrýval parašutisty, a zároveň osobnost, která na vlastní kůži zažila hrůzy fašismu i komunismu) bohužel v těchto dnech zemřela. Věnujte prosíme této výjimečné dámě tichou vzpomínku. Tuto smutnou informaci jsme se dozvěděli v den uzávěrky
zpravodaje, proto nemůžeme zveřejnit plakát. V programu vystoupí pánové Luděk Navara
a Miroslav Kasáček, máte se tedy nač těšit.
Celá akce začne v 17 hodin u Stromu Olgy Havlové v zahradě Nemocnice Letovice, odkud
půjdeme v podobě lampionového průvodu přes náměstí, kde se zastavíme u sochy TGM a dojdeme k bustě Václava Havla, kde kolem 17.40 proběhne krátký pietní akt. Poté se přesuneme do sálu ZUŠ Letovice, kde proběhne přednáška a následná debata s panem Navarou
a Kasáčkem. Následovat bude volná zábava a jamování.
Mysleli jsme i na rodiny s dětmi, které většinou od busty odešly domů. Tentokrát bude
v tanečním sále připraven dětský koutek, kam můžete s dětmi zajít nebo kde můžete děti
pod naším dozorem zanechat a jít si poslechnout přednášku.

Program (uvedené časy jsou orientační):
17.00 – sraz u Stromu Olgy Havlové v zahradě Nemocnice Letovice
17.10 – lampionový průvod přes náměstí k bustě VH
17.30 – zastavení u sochy TGM
17.40 – pietní akt u busty VH
18.00 – přednáška a následná debata s pány Navarou a Kasáčkem v sále
ZUŠ Letovice / dětský koutek s možností pohlídání dětí v tanečním sále ZUŠ Letovice
20:00 – jamování, volná zábava
Celá akce je součástí celorepublikového Festivalu Svobody. Na organizaci se kromě našeho spolku podílí také členové Junáku Letovice. Děkujeme řediteli ZUŠ, panu Křivinkovi, za
poskytnutí prostor.
Těšíme se na setkání s vámi.
Spolek PaLetA, z. s.

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
3. 11.

MUDr. Jílková

Rájec, Ol. Blažka 145

516 410 786

4. 11.

MUDr. Kopáčková

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

10. 11.

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

11. 11.

MUDr. Kraml

Boskovice, Růžové nám. 16

733 644 499

17. 11.

MUDr. Křížová

Knínice u Boskovic

516 452 808

28. 11.

MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

24. 11.

MUDr. Tomaštíková

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 446 398

25. 11.

MUDr. Kupková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

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

Služby lékařů
2. 11.
9. 11.
16. 11.
23. 11.
30. 11.

MUDr. Šafránek
MUDr. Striová
MUDr. Kratochvílová
MUDr. Přichystalová
MUDr. Hniličková

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

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

29. prosince 2018 / 13.30 – 15.00 hodin

15. prosince 2018 / 13.30 – 15.00 hodin

1. prosince 2018 / 13.30 – 15.00 hodin

Termíny dalšího plavání:

je vstupenkou do areálu.

Průkaz totožnosti alespoň jednoho člena rodiny

Doprava po vlastní ose.

Městské lázně Boskovice

pro občany města Letovice a místních částí

pro občany města Letovice a místních částí

in

zajistilo na

zajistilo na

in

MĚSTO LETOVICE

MĚSTO LETOVICE

ve čtvrtek 1. listopadu 2018

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

Lékárna
Milosrdných bratří Letovice
přijme do pracovního poměru

farmaceutickou laborantku
s možností nástupu ihned.
Info na tel.: 516 474 947
nebo přímo v Lékárně Milosrdných bratří,
Masarykovo nám. 23, Letovice

Hledám
ke koupi rodinný dům
v Letovicích nebo okolí do 20 km.
Opravy mi nevadí, nabídněte prosím.

Tel.: 604 126 290

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

Koupím byt v Letovicích,
spěchá, nabídněte prosím.
Tel.: 731 362 416

Za místní organizaci České strany sociálně demokratické bych chtěla velmi
poděkovat všem voličům za hlasy pro kandidáty ČSSD v proběhlých komunálních volbách. Náš volební výsledek přijímáme s pokorou. Strana jako celek
v tuto chvíli není v dobré kondici, má o čem přemýšlet a hlavně konat, o to
více si ceníme vaší podpory. Získat zpět důvěru našich bývalých voličů nebude
jednoduché, ale určitě ne nemožné.
Daniela Ottová, předsedkyně

UPOZORNĚNÍ
V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné
nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) sdělujeme a upozorňujeme, že respondent/přispívatel
odesláním příspěvku ke zveřejnění v Letovickém zpravodaji potvrzuje, že pokud jeho příspěvek obsahuje osobní údaje, jejich zpracování a zveřejnění je z jeho strany podloženo řádným zákonným titulem (např. Souhlasem
se zveřejněním fotografie). Za zákonnost zveřejnění plně odpovídá respondent/přispívatel.
Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice,
příspěvková organizace. IČO: 43420982, adresa redakce: MKS Letovice, Nová 71/1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437,
e-mail: info@mks-letovice.cz. Šéfredaktor Mgr. Jana Trubáková. Redakční rada ve složení: Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková,
Mgr. Renata Kostlánová, Ing. Jaroslava Konůpková, Kateřina Pražáková, Karel Synek, Petr Švancara, Ing. Marek Chládek, Květa Felklová.
Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice 25. 10. 2018 č. 11/2018. Cena 10,– Kč. Uveřejněné názory nemusí
být shodné s názory redakce a vydavatele. Za obsah odpovídá vydavatel, za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci vydavatel
neodpovídá. Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje č. 12/2018 bude 12. 11. 2018. Fotografie: archiv redakce.

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

Městské kulturní středisko Letovice / Kulturní dům

ČTVRTEK 29. LISTOPADU 2018 V 19.00 HODIN
Vstupné: předprodej 300,– Kč / na místě 350,– Kč
Předprodej vstupenek: MKS Letovice, Nová 71/1, tel.: 516 474 422, 739 396 535, info@mks-letovice.cz

