listopad 2019

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci září oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Bartík Svatopluk
Jurnečka František
Sedláčková Jarmila
Havlíček Karel
Kříž Milan
Lepšová Věra
Štěpán Karel
Čejková Božena
Krejčí Jaromíra
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
Kupsová Miloslava
Svoboda Drahoslav
Ševčíková Emilie
Ebner Josef
Prudil Ladislav
Vašek František
Jež Stanislav
Sychra Josef
Bajerová Antonie
Ducháček Jan
Brožková Jitka

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Jelínková Emilie, Na Kroupce, ve věku 87 let
Mazlová Ludmila, B. Martinů, ve věku 91 let
Hynková Marie, Tyršova, ve věku 82 let
Kylar Aleš, V Potůčkách, ve věku 42 let
Fábera Stanislav, J. Haška, ve věku 64 let
Špička Pavel, Dolní Smržov, ve věku 75 let

Čest jejich památce!

Uzávěrka příspěvků
do Letovického zpravodaje č. 1/2020
je ve středu 4. 12. 2019!
Děkujeme Vám za respektování zkrácené lhůty
i za Vaše pochopení.

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsem slíbil obrázky z další lokality k bydlení. Jedná se o území
v areálu zámku, v bývalých hospodářských budovách Ledeka. Při vjezdu zámeckou branou je to celá levá část. Území je řešeno celkově a pro bydlení je plánovaná část směrem do parku. V první fázi soukromý investor vybuduje jedenáct bytových jednotek a ve druhé fázi dalších jedenáct. Předpoklad je, že v příštím roce
by se mohly začít byty prodávat. Cena bude srovnatelná s ostatními nově budovanými byty v Letovicích. Město chce taktéž tento krásný prostor využít pro oficiální obřadní síň, kde navíc kromě obřadu může pokračovat i svatební hostina a to vše v nádherném
prostředí, kde bude i dostatečný prostor pro parkování. Celkově se ve městě otevře další nádherný
prostor pro veřejnost.
Na ulici 9. května se již opravuje a bohužel jsou s tím spojena i omezení kvůli uzavírce. Prosím občany o shovívavost. Odměnou nám všem bude jak nová silnice, tak především chodník a odstavné plochy pro parkování. Zároveň s tím se kompletně obnoví zeleň podél silnice.
Další stavbou je oprava mostu v Kladorubech. Tato akce vyjde město na 860 tisíc korun. Bohužel,
mosty jsou velmi drahé. Město do rozpočtu na příští rok musí počítat s mnohamilionovou investicí do
opravy mostu na Halasově ulici a chceme vyřešit i nejméně další dva mosty podle možností rozpočtu.
Opravuje se i břeh řeky Svitavy v parku a přilehlá cesta.
To co se stále nedaří vyřešit, je situace na některých sběrných místech s odpadem. Chci apelovat
na občany, aby objemnější odpad, když už ho jednou naloží, bezplatně odvezli na sběrný dvůr, který je
k tomu určený, a ne aby s ním přímo ucpávali hnízda a tím ještě více komplikovali svoz odpadů.
V měsíci listopadu nás čeká několik akcí a já bych Vás chtěl na dvě z nich upozornit. Už 2. 11. se
uskuteční Běh okolo přehrady Křetínky, tentokrát se startem a cílem v areálu koupaliště. A 15. 11. se
uskuteční slavnostní koncert Symfonického orchestru města Boskovice při příležitosti třicátého výročí Sametové revoluce. Všechny Vás co nejsrdečněji zvu.
S přáním hezkého podzimu
Mgr. Petr Novotný

Starosta města svolává
na středu 4. prosince 2019 v 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích

9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice
Program:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 12. září do 4. prosince 2019
4. Dispozice s majetkem města
5. Rozpočet města Letovice na rok 2020
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Lokalita areál zámku
(bývalé hospodářské budovy Ledeka)

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 9. 10. 2019 projednala body dle následujícího programu:
1. Činnost MKS Letovice v sezóně 2019 – 2020
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Individuální dotace – Elim o.p.s.
5. Rozpočtová opatření
6. Dispozice s majetkem města
7. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 17. 10. 2019 projednalo body dle následujícího
programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Dispozice s majetkem města
3. Individuální dotace – ELIM Letovice, o.p.s.
4. Rozpočtová opatření
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Dotační program 2020
Rada města Letovice schválila dne 28. 8. 2019 Dotační program města Letovice pro rok 2020, ve
kterém jsou podporované oblasti: Tělovýchova a sport, Kultura a školství, Sociálně-zdravotní oblast,
Občanské a komunitní aktivity.
Dotace budou poskytovány na celoroční činnost žadatele, stejně tak na jednorázové, mimořádné
akce a nově na pořízení investičního movitého majetku. Každý žadatel smí nově podat 1 žádost do
jedné z oblastí podpory.
Způsobilými žadateli jsou fyzické osoby, příspěvkové organizace zřízené JmK, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, společenství vlastníků se sídlem ve městě Letovice nebo vykonávající celoroční činnost na území města Letovice a jeho místních částí.
Termín pro podávání žádostí začal dnem 1. 10. 2019 a končí dnem 30. 11. 2019.
Letos se budou nově odesílat žádosti v elektronické podobě, více informací naleznete na internetových stránkách poskytovatele www.letovice.net/samosprava/dotacni-program-granty-mesta nebo
telefonicky na čísle 516 482 220, případně osobně u vedoucí finančního odboru.
Ing. Věra Odehnalová, vedoucí finančního odboru

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 kurzy pro začátečníky
Úterý 5. listopadu 2019 v 19.00 hodin – zahájení
(12. 11., 19. 11., 26. 11., 7. 12. – závěrečná lekce)
Alena a Jiří Míšenští
Cena kurzovného za pár je 1500,– Kč
•
Shadow Quartet – koncert KPH
Středa 6. listopadu 2019 v 18.00 hodin
Štěpán Švestka – violoncello
Marek Švestka – kontrabas
Jaromír Žižka – akordeon
Ondřej Plhal – housle
Vstupné: 100,– Kč / na koncert platí předplatné KPH
Děti a mládež do 18 let zdarma
•
Beseda – Kuba – Ladislav Větvička
Úterý 12. listopadu 2019 v 17.30 hodin
Muzeum města Letovice
Vstupné: 50,– Kč
•
30 let svobody v Letovicích

Slavnostní koncert
Pátek 15. listopadu 2019 v 18.00 hodin
Hana Bočková-Krejsová – recitace / Jan Král – klavír
Sbor boskovických učitelek
Vachův sbor brněnských učitelek
Symfonický orchestr města Boskovice
řídí Tomáš Pléha, Dominik Pernica
Během koncertu budou předány ceny
za reprezentaci města
Vstup zdarma

Talk show Jaromíra Hanzlíka
Pondělí 25. listopadu v 18.00 hodin
Po skončení promítání filmu
Léto s gentlemanem
Vstupné: 150,– Kč
•
30 let svobody v Letovicích

Minulost Letovic v pohlednicích
Středa 27. listopadu 2019 v 17.00 hodin
Muzeum města Letovice
Přednáší Ing. Miroslav Kobelka
Vstup zdarma
•

Vánoce začínají v knihovně
Pátek 29. listopadu 2019 od 13.00 hodin
Předvánoční prodejní jarmark
řemeslných výrobků

Připravujeme:
Rozsvícení vánočního stromu
Neděle 1. prosince 2019 od 16.30 hodin
Masarykovo náměstí
•
Beseda – Mgr. Eva Nečasová

Kouzlo starých letovických pověstí
Středa 4. prosince 2019 v 17.00 hodin
Muzeum města Letovice
•

Adventní koncert – koncert KPH
Čtvrtek 12. prosince 2019 v 18.00 hodin
Muzeum města Letovice
Alexandra Bláhová – hoboj
Dominika Kvardová – harfa
Vladimír Pečinka – fagot
Karel Stria – klavír
Součástí koncertu bude výstava historických
betlémů ze sbírky Naděždy Parmové
Vstupné: 100,– Kč
Na koncert platí předplatné KPH
Děti a mládež do 18 let zdarma
•
Vánoční koncert
Jakub Smolík s kapelou
Neděle 15. prosince 2019 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 350,– Kč / na místě 400,– Kč

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

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ
DOBY DOSPĚLÉHO ODDĚLENÍ!
Od 1. září 2019 se na Vás těšíme
v tomto novém čase.
Pozor, změna je v poledních přestávkách
a nově je otevřeno ve středu do 18.00 hodin

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

Otevírací doba dospělého oddělení
Pondělí: 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
Úterý: 12.30 – 16.30
Středa: 12.30 – 18.00
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 9.00 – 12.00, 12.30 – 18.00
•

Knihy vydané před třiceti lety
v roce 1989 – výstavka knih
•

VÝSTAVKA PŘEDMĚTŮ
ZAPOMENUTÝCH V KNIHÁCH
Výstava v prostorách chodby knihovny je
přístupná v otevírací době knihovny a TIC.
•

PŘEDVÁNOČNÍ INSPIRACE
11. 11. 2019 zahájení prodejní výstavy
výrobků paní Elišky Hanušové.
Výstava je přístupná v čítárně knihovny
do 22. 11. 2019.
•

VÁNOCE ZAČÍNAJÍ V KNIHOVNĚ!
29. 11. 2019 od 13.00 hodin
v prostorách knihovny
Srdečně zveme na již tradiční předvánoční
prodejní jarmark řemeslných výrobků.
Přijďte udělat radost drobným dárkem
sobě nebo svým blízkým!
Máte zájem prodávat své výrobky?
Přihlaste se do 22. listopadu 2019
buď přímo v knihovně
nebo na tel.: 516 474 225, 775 568 304
a nebo email: knihovna@mks-letovice.cz

Festival se každoročně koná v listopadu
na památku narození Karla Hynka Máchy

V rámci dne poezie a dále po celý
měsíc v dětské knihovně
•

Výstavka knih – poezie a říkadla
•

Vyrábíme obálku knížky, píšeme verše
a vymýšlíme slogany
•
15. 11. 2019 Vyhlášení vítězů
soutěže Jižní Morava čte
letos na téma „Tajemství knihovny“
•
21. 11. 2019

„Krakonoš, Krkonoše a zvířátka“
Beseda v budově ZŠ pro děti ZŠ Letovice
se spisovatelkou Dankou Šárkovou
•

Duhové čtení
Pozor, soutěž jde do finále, už jen měsíc!!!

Turistické informační centrum
MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice

Galerie DOMINO

tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.cz

®

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

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

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.

Vás srdečně zve na prodejní výstavu
obrazů a plastik

ak. mal. Sergeje Kuliny
Výstava bude otevřena
do 17. listopadu 2019
v době Po – Pá 9.00 – 15. 00 hodin
So 9.00 – 11.00 hodin
Ne a 28. 10. v době 14.00 – 17.00 hodin
Galerie DOMINO, Havírna 55, Letovice
(vedle čerpací stanice Shell)

www.galeriedomino.cz

Kalasová galerie Pex
Pražská 70, Letovice
Vás srdečně zve na

prodejní výstavu litografií

akademického malíře

Karla Beneše
Výstava probíhá
od 25. října do 27. listopadu 2019
Další informace na
www.galeriepex.cz

Milí občané Letovic,
po čase se opět ozývám s několika stručnými informacemi z oblasti činnosti MKS Letovice.
Rád bych začal komentářem k našemu zpravodaji. Dost mě zaráží, že někteří přispěvatelé (a není jich
málo) posílají články po termínu a berou jako naprostou samozřejmost, že tyto články budou zveřejněny. Jestliže kdokoliv zašle příspěvek po termínu, je možné jej zařadit pouze tehdy, pokud to již hotová
grafická sazba technicky umožní. Aby nedocházelo ke zbytečným dohadům, již nebudou zveřejňovány
jakékoliv příspěvky, které budou zaslány po uzávěrce zpravodaje. Nejde o cenzuru, ale o (z mého pohledu) nutné nastolení řádu v našem periodiku.
Z pozice nového šéfredaktora Letovického zpravodaje bych také rád poděkoval našim radním, protože přistoupili na distribuci zpravodaje zdarma do všech domácností v Letovicích (včetně místních
částí). K tomuto by dle prozatímního plánu mělo dojít během prvních měsíců roku 2020. O všech změnách budete postupně informováni.
Momentálně jsme v MKS zahájili výuku němčiny, španělštiny, fotografování a nepárové salsy. Taneční pro dospělé budou realizovány od listopadu. V lednu bude nabídka kurzů rozšířena. Pokud další
zájemci budou chtít aktivně podpořit místní ochotnický soubor, budeme samozřejmě rádi!
Divadelní představení pražských divadel mají v Letovicích největší návštěvnost, proto jich bude
během sezóny několik zařazeno. Již smluveno minulým vedením je představení v březnu (oblíbený
divadelní spolek Háta). Dále by měla být v roce 2020 realizována níže uvedená představení:
- Láska a párečky – Révai, Postlerová, Zima, Čekan, Škvrna, Jeník, Bernáth
- Když se zhasne – Langmajer, Bittnerová, Šmoldas, Kuklová
- Chuť do života – Pawlowská
- Sexem ke štěstí – Kratina, Hudečková, Ježková, Udatný / Zindulka
- Gedeonův uzel – Cibulková, Hrachovcová / Staňková
V jednání je zájezdové vystoupení divadla SeMaFor. Řada občanů měla zájem i o divadlo Járy Cimrmana, ale vzhledem k úmrtí dvou členů souboru v poslední době divadlo nepřijímá žádné nové nabídky. Představení ochotníků z okolí budou zařazována průběžně dle jejich možností.
Představení Můžem i s mužem jsme byli nuceni na popud hereček znovu přesunout na termín 6. ledna 2020. Všem se omlouvám za komplikace! Vstupenky zůstávají v platnosti, ale v případě potřeby je
můžete vrátit na MKS. Dotčené herecké společnosti bylo sděleno, že vedení MKS na případný nový
náhradní termín již nepřistoupí.
V lednu 2020 bude MKS pořádat krajské kolo soutěže Zlatá struna. Jde o soutěž mladých zpěváků
do 18 let, kteří se doprovází na nějaký strunný nástroj, nejčastěji kytaru. Možnost přihlášení a informace o soutěži budou na webu www.mks-letovice.cz.
Závěrem vás všechny srdečně zvu na naše listopadové akce!
S přáním klidných podzimních dnů
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Upozornění na změnu termínu divadelního představení
Městské kulturní středisko Letovice oznamuje, že je divadelní představení Můžem i s mužem

PŘESUNUTO NA NOVÝ TERMÍN – 6. 1. 2020.
Zakoupené vstupenky i rezervace zůstávají v platnosti. Pokud by vám náhradní termín nevyhovoval,
můžete zakoupené vstupenky vrátit v Kulturním domě v Letovicích a rezervované vstupenky zrušit na
tel.: 516 474 422, 739 396 535. Vstupenky zakoupené přes internet vyřizuje paní Bc. Jana Zemánková:
775 568 303, zemankova@mks-letovice.cz
Pořádající agentuře bylo ze strany MKS Letovice sděleno, že na další náhradní termín nebude přistoupeno.
Děkujeme Vám za pochopení.

Městské kulturní středisko Letovice/ Kulturní dům

NEDĚLE 15. PROSINCE 2019 V 19.00 HODIN
VSTUPNÉ: předprodej 350 Kč / na místě 400 Kč
Předprodej vstupenek od 23. 4. 2019
MKS Letovice, Nová 1, tel.: 516 474 422, mobil: 739 396 535, www.mks-letovice.cz

PŘEHLED LISTOPADOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ
Halloweenská přespávačka

1. – 2. akce Letokruhu Letovice s přespáním v duchu Halloweenu, www.svcletovice.cz
14.00 hodin / Běh okolo přehrady Křetínky – 33. ročník, prezence od 11.00 hodin,
2. start ve 14.00 hodin, Restaurace Na Koupališti v Letovicích, info na tel.: 606 578 200
Hubertské slavnosti na zámku v Letovicích, Zámecká restaurace Letovice,

2. – 3. zámek Letovice, tel.: 734 865 960, www.zameckarestauraceletovice.webnode.cz
19.00 hodin / Taneční kurzy pro začátečníky – zahájení kurzu. Další lekce budou: 12. 11.,
5. 19. 11., 26. 11. a 7. 12. Kulturní dům Letovice, tel.: 739 396 535, www.mks-letovice.cz
5. 11. – 10. 12.

16.00 – 17.30 hodin / Nebojte se počítače
Základní škola Letovice, přihlášky: MěÚ paní Květenská, tel.: 516 482 241,
email: mu.kvetenska@letovice.net, nejpozději do 4. listopadu 2019

6.

18.00 hodin / Shadow Quartet – koncert KPH
Kulturní dům Letovice, www.mks-letovice.cz

8.

19.30 hodin / Petr Beneš Quartet – koncert jazz
sál ZUŠ Letovice

10.

16.00 hodin / Svatomartinský večer s broučky – akce pro rodiče s dětmi
Letokruh Letovice, www.svcletovice.cz

12.

17.30 hodin / Kuba – Ladislav Větvička – cestopisná přednáška
sál muzea Tyršova 2, Městská knihovna Letovice, tel.: 774 497 437

14.

8.00 – 16.00 hodin / Den otevřených dveří – Masarykova střední škola Letovice
www.stredni-skola.cz

15.

18.00 hodin / 30 let svobody v Letovicích – Slavnostní koncert, předání cen
za reprezentaci města, Kulturní dům Letovice, tel.: 774 497 437, www.mks-letovice.cz

16.

20.00 hodin / 30 let svobody – Třetí zuby a Eminence, předprodej vstupenek
v zámecké restauraci, tel.: 734 865 960, www.zameckarestauraceletovice.webnode.cz

19.

15.30 hodin / Žákovský koncert ZUŠ Letovice
koncertní sál školy, tel.: 516 474 203, www.zusletovice.cz

22.

20.00 hodin / Bára Zmeková – koncert v rámci turné Lunaves
sál ZUŠ Letovice, pořádá PaLetA Letovice

25.

18.00 hodin / Talk show Jaromíra Hanzlíka a promítáním filmu Léto s gentlemanem
Kulturní dům Letovice, tel.: 774 497 437, www.mks-letovice.cz

27.

17.00 hodin / 30 let svobody v Letovicích – Minulost Letovic v pohlednicích
přednáší Ing. Miroslav Kobelka, Muzeum města Letovice, tel.: 608 639 621

29.

13.00 hodin / Vánoce začínají v knihovně – tradiční prodejní řemeslný jarmark
Městská knihovna Letovice, tel.: 516 474 225

30.

Vánoční dílny, knihovna Kladoruby, kladoruby.ov@seznam.cz
9.00 – 12.00 hodin / Den otevřených dveří – Masarykova střední škola Letovice
ww.stredni-skola.cz

Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

Naši zedníci v celostátním finále opět na stupních vítězů
Ve dnech 17. až 20. září se naši žáci, nominovaní z jarního olomouckého postupového kola, zúčastnili Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO, která proběhla v Praze jako součást mezinárodního
stavebního veletrhu FOR ARCH.
Až do mezinárodního finále postoupily dvě dvojice našich žáků učebního oboru Zedník ve složení
Michal Horák a Roman Dobeš, Roman Dostál a Michal Zelený. Truhláře reprezentovala dvojice Vojtěch
Kubját a Pavel Hartl.
Kdo z návštěvníků veletrhu zavítal do Haly 6, mohl také zhlédnout práce budoucích „profíků“ různých profesí. O tom, že o adepty zednického a truhlářského řemesla bude v budoucnu velký zájem,
svědčí i živé rozhovory mezi pracujícími žáky a návštěvníky.
Minimální rozdíly v provedení, detailech i teoretických znalostech rozhodly o tom, že dvojice Michal Horák a Roman Dobeš obsadila v celostátním finále druhé místo a dvojice Roman Dostál a Michal
Zelený se umístila na třetí pozici.
Velkou radost nám také udělala první příčka v celostátní soutěžní disciplíně montér suchých staveb u dvojice Roman Dobeš a Michal Horák.
Díky těmto úspěchům škola získává finanční podporu z programu Excelence středních škol.
Naši žáci byli velmi šikovní a šli do soutěže s obrovským nasazením. Výsledné rozdíly byly velmi malé, bojovalo se opravdu o každý bod.
Finálové utkání bylo pro naše chlapce velkou výzvou a především zkušeností, která se jim určitě
v budoucnu bude hodit.
Všem účastníkům děkujeme za účast a reprezentaci naší školy. Byli jste skvělí!
Mgr. Petr Ošlejšek, učitel odborných předmětů a odborného výcviku MSŠ Letovice

Mateřské centrum Veselý Paleček
MC Paleček

Tyršova 2, Letovice
facebook: MC Veselý Paleček Letovice

9.30 – 10.30

Cvičení maminek s fyzioterapeutkou

16.00 – 17.00

TANYKY pro dívky 4 – 6 let

Út 5. 11.

9.30 – 11.00

Little linguist pro děti od 1 roku

St 6. 11.

15.45 – 16.30

Angličtina s oslíkem Joe pro děti 3 – 7 let

9.00 – 11.00

Otevřená herna s možností tvoření

10.00 – 11.00

HOPIKY pro děti 1,5 – 3 roky

16.00 – 17.00

Cvičení nejen maminek s Janou (iFit)

Po 4. 11.

Čt 7. 11.
Pá 8. 11.
Po 11. 11.

9.00 – 11.00

Podpůrné setkání nošení a kojení dětí

9.00 – 11.00

MIMIDEN pro děti od 6 týdnů

16.00 – 17.00

TANYKY pro dívky 4 – 6 let

Út 12. 11.

9.30 – 11.00

Little linguist pro děti od 1 roku

St 13. 11.

16.30 – 17.30

Dítě na sociálních sítích?

9.00 – 11.00

Otevřená herna s možností tvoření

10.00 – 11.00

HOPIKY pro děti 1,5 – 3 roky

Čt 14. 11.

9.30 – 10.30

Cvičení maminek s fyzioterapeutkou

16.00 – 17.00

TANYKY pro dívky 4 – 6 let

Út 19. 11.

9.30 – 11.00

Little linguist pro děti od 1 roku

St 20. 11.

15.45 – 16.30

Angličtina s oslíkem Joe pro děti 3 – 7 let

Po 18. 11.

Čt 21. 11.
So 23. 11.

9.00 – 11.00

Otevřená herna s možností tvoření

10.00 – 11.00

HOPIKY pro děti 1,5 – 3 roky

16.00 – 17.00

Cvičení nejen maminek s Janou (iFit)

10.30 – 18.00

Léčivé hraní aneb bereme hraní vážně

9.00 – 11.00 a 15.30 – 17.30

Výroba adventních věnců

16.00 – 17.00

TANYKY pro dívky 4 – 6 let

Út 26. 11.

9.30 – 11.00

Little linguist pro děti od 1 roku

St 27. 11.

9.00 – 11.00 a 15.30 – 17.30

Výroba adventních věnců

9.00 – 11.00

Otevřená herna s možností tvoření

10.00 – 11.00

HOPIKY pro děti 1,5 – 3 roky

9.00 – 13.00

Vánoční jarmark

Po 25. 11.

Čt 28. 11.
Pá 29. 11.

e-mail: mc.palecek.letovice@gmail.com • tel.: 799 501 437

SVČ Letokruh p. o.
Ještě máme volná místa v některých kroužcích…
Zašívárna – středa 16 – 18 hodin (1× za 14 dní). Setkání náctiletých s jehlou, nití, látkou či provázkem.
Rukodělné techniky vedoucí k ovládnutí jehly a nitě, základní stehy, práce se střihem, základy šití na
šicím stroji. Místo: Letokruh, cena: 560 Kč/ pololetí, vede: Eva Borkovcová.
Rugby – čtvrtek 15.30 – 17 hodin, místo: Letokruh, cena: 520 Kč/ pololetí, vede: Aleš Kubík.
Street dance – pondělí 16 – 17 hodin, pro děti od 6 do 12 let. Základy moderních tanců jako je Hiphop, House dance, Popping atd. Vede tanečnice skupiny Body Rockers Boskovice Klára – Marie Bednářová, místo: Letokruh, cena: 1100 Kč/ pololetí.

Akce na listopad
POZOR SOUTĚŽ!
Letokruh vyhlašuje soutěž o nejkrásnější / nejoriginálnější DOMA VYROBENÝ BETLÉM
Kritéria: Betlém musí být vlastnoručně vyrobený, volba materiálu, forma zpracování, míra abstrakce
a kreativity záleží už jen na vás. Může se jednat o práci jednotlivce, rodiny, školní třídy či jakékoliv jiné
skupiny.
Betlémy budou vystaveny v prostorách městského muzea Letovice. Výstava bude zahájena v pátek
29. 11. na akci Vánoce začínají v knihovně a bude zde k vidění do čtvrtka 12. 12. 2019. Autoři si své
betlémy vyzvednou zpět v pátek 13. 12. do 17 hodin v Letokruhu, aby mohly o Vánocích zdobit i jejich
obydlí.
Soutěž o ten nejkrásnější / nejoriginálnější betlém rozhodnou sami návštěvníci výstavy svými hlasy.
Vítězové budou odměněni a každý účastník soutěže od nás obdrží drobný dárek.
Své betlémy můžete nosit do Letokruhu do středy 27. 11. do 17 hodin. Prosíme o jejich označení názvem, jménem autora (autorů), popř. i věkem, a kontaktem na vás (telefon, e-mail). Děkujeme.
10. listopadu SVATOMARTINSKÝ VEČER S BROUČKY
Akce pro rodiče s dětmi. Můžete se těšit na cestu plnou úkolů pro děti, lampiónků a kouzelné atmosféry. A možná se dočkáme i svatého Martina na bílém koni! Vlastní lampiónky s sebou!
Místo: areál zámku, start u kovové brány před zámkem, konec na nádvoří před zámeckou restaurací.
Začátek: 16 hodin, konec okolo 17.30 hodin
Bez přihlášek, vstupné zdarma. Občerstvení zajištěno.
Akci pořádáme ve spolupráci se zámkem Letovice a Zámeckou restaurací Letovice s.r.o.
10. listopadu HUBERTOVA NEDĚLE
Zveme vás na tradiční Hubertovu jízdu, kterou ve spolupráci s Letokruhem pořádá JK Ohrada Vísky.
Akce se koná od 11 do 16 hodin v Ohradě Vísky.
Sraz účastníků je v 10 hodin u stáje. V 11 hodin – Hubertova jízda za liškou pro děti / startovné 100 Kč.
Ve 12 hodin – Hubertova jízda za liškou pro dospělé / startovné 150 Kč. Přihlášky, prosím, zasílejte na
e-mail: vennespi@seznam.cz do 4. listopadu 2019.
Doplňující program: Ve 13.30 hodin Hubertův parkurek a Hubertova jízda zručnosti. Od 13.30 do konce akce – svezení dětí na koni: 20 Kč.

ANDĚL – MINIKURZ ČERNÉHO DRÁTOVÁNÍ
Rukodělná dílna pro dospělé. Pod vedením zkušené lektorky se naučíte základům černého drátování
a odnesete si vlastního udrátovaného anděla, popř. další výrobky. Vlastní kulaté kleště s sebou výhodou.
Datum: bude upřesněno – sledujte náš web
Čas: od 16 hodin (délka kurzu cca 2,5 hodiny)
Místo: výtvarný ateliér, Letokruh
Cena: 130 Kč
Lektor: Jana Maděrová
Přihlásit na akce se můžete online na www.svcletovice.cz
nebo osobně v kanceláři Letokruhu, Tyršova 25.

Prosba
Pro náš nový kroužek Zašívárna (kroužek šití) – sháníme materiál. Máte-li doma zbytky pěkných látek,
knoflíky či bavlnky, pro které už nemáte využití, přineste je k nám do Letokruhu. Poslouží dobré věci.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří již donesli nepotřebný, ale velmi pěkný a zachovalý materiál pro
další tvorbu!
Za Tým Letokruhu Mgr. Hana Havlíčková

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 soutěže.
Mezi nejčastější aktivity patří ping-pong, skákací hrad, fotbálek, šipky,
kulečník, hry na počítači, NERF bitvy, různé stolní hry a další.
V případě hezkého počasí býváme na hřišti u ZŠ.

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

www.elim-letovice.cz

Vážení občané Letovic a všech jejich místních částí,
rád bych se vám představil. Od srpna tohoto roku jsem byl poslán do letovické (římskokatolické) farnosti jako její farář. Letovicko mi není cizí, protože sám pocházím z údolí řeky
Svitavy, konkrétně z Babic nad Svitavou, a nejednou jsem do Letovic osobně
zavítal. Přicházím po sedmiletém působení na Vysočině, na Brněnsku a po studiu v zahraničí.
Jako kněz bych tu byl rád nejen pro ty, které často potkávám v kostele, ale
pro vás všechny, protože všichni jsme pozváni čerpat z toho nekonečného pramene, kterým je Bůh. Přál bych si, abyste věděli, že v kostele i na faře jsou pro
vás dveře vždy otevřené.
Budu se těšit na společně prožité chvíle i setkání.
Potřebné informace a kontakty najdete na nástěnce farnosti nebo na internetových stránkách:
www.farnostletovice.cz.
S radostí vám vyprošuji požehnání, Jiří Brtník, farář

19. ročník oslav Baboleckých lip 28. 9. 2019
Námětem akce byla „Babolecká ZOO“. Děti v maskách se vyfotily do soutěže masek, která proběhla
ve třech věkových kategoriích. Po splnění úkolů na všech stanovištích na ně čekaly různé ceny, odměny a občerstvení. Během odpoledne také účastníci uviděli tanec pejsků, mimo soutěž mohly děti navštívit výtvarný koutek a velkou atrakcí byl kovářský stánek s výhní, kde si děti ukovaly vlastní hřebíček.
Pro dospělé byl po zahájení u lípy otevřen bufet, k poslechu hrála reprodukovaná hudba a po vylosování tomboly a zhlédnutí ohňostroje k poslechu i tanci zahrála kapela „Asi tak“.
Akce se opět všem účastníkům moc líbila. Poděkování proto patří všem organizátorům a také sponzorům, kteří byli průběžně zveřejňováni během akce. Velké poděkování patří městu Letovice.
SPOT Babolky, foto: Irena Pelíšková

Psí odpoledne v Kladorubech
V sobotu 21. září 2019 se z areálu pod lipami
v Kladorubech ozývalo štěkání. Konalo se zde Psí
odpoledne. V úvodu všechny přivítala Ája s Maxipsem Fíkem, ale potom už měli hlavní slovo pejsci.
Návštěvníci se například dozvěděli mnohé
o základním výcviku jejich poslušnosti, o canisterapii, o loveckých psech a neméně zajímavé
a hlavně dramatické byly ukázky zásahů psů při
práci policie.
Děti byly zapojeny do různých her – hlavně
s pejsky, kteří jsou využíváni při canisterapii. Pohladit jste si mohli i ty od pana myslivce. Se psy,
kteří jsou využívaní při práci policie se moc nepomazlíte, spíše před nimi máte respekt. Ale právě oni vám mohou ochránit majetek a mnohdy
i život.
Zajímavý program a pěkné počasí na tuto akci
přilákalo místní i přespolní obyvatele. Děkujeme
všem za návštěvu Kladorub a zejména členům
Kynologického klubu Zbraslavec a pánům myslivcům z Velkých Opatovic. Největší dík však patří
nejen zúčastněným pejskům, ale možná právě
i těm vašim „psím hrdinům“.
Těšíme se na vás při dalších zajímavých akcích.
Vaše Knihovna Kladoruby
a Městská knihovna Letovice

Běh zámeckým parkem 2019
Ve středu 18. září 2019 se konal 23. ročník
tradiční sportovní akce dětí letovických mateřských škol a základní školy. Běh zámeckým parkem přilákal 128 mladých a nadšených sportovců – běžců.
Poděkování patří všem organizátorům a podporovatelům. Děkujeme městu Letovice, Městskému kulturnímu středisku Letovice, Základní
škole Letovice, členům Fan-clubu „BOP KŘETÍNKA“ a studentům Masarykovy střední školy Letovice. Zvláštní poděkování patří firmě Letostav
spol. s r. o. za technickou podporu.
Radovan Plšek,
předseda Fan-club „BOP Křetínka“

Den boje za svobodu a demokracii
17. listopad 1939 – 17. listopad 1989
V noci z 29. na 30. září 1938 byla podepsána „Mnichovská dohoda“, na jejímž základě bylo Československo donuceno odstoupit pohraniční území ve prospěch Německé říše. 15. března 1939 byly české
země obsazeny německou armádou. Při demonstraci v Praze k 21. výročí vzniku republiky 28. 10. 1939
byl nacisty postřelen student Jan Opletal, který na následky střelného zranění zemřel.
Po jeho pohřbu 15. listopadu došlo k bouřlivým protiokupačním protestům, v jejichž čele stáli především vysokoškolští studenti. Následně v noci z 16. na 17. listopad německá policie a jednotky SS proti
studentům brutálně zakročily. Následovalo jejich zatýkání a 9 studentů, kteří podle Němců stáli v čele
studentských organizací, bylo v Praze – Ruzyni popraveno. Dalších 1200 studentů bylo odvlečeno do koncentračního tábora Sachsenhausen. Hitler nařídil uzavření všech vysokých škol a okamžité potlačení jakýchkoliv nepokojů. Prohlásil: „Bude-li další demonstrace, srovnám Prahu se zemí.“
Na podzim 1938 došlo v Moravské Chrastové k otevřenému boji ozbrojených Němců s našimi vojáky,
kteří tehdy měli posádku v Letovicích. Hranice tzv. Sudet byla posunuta až k Rozhraní a Moravská Chrastová byla přičleněna k Třetí říši. Při přestřelce zahynuli 4 naši vojáci a 1 civilista, dalších 7 vojáků bylo těžce zraněno. V těsné blízkosti nově vytvořených hranic mezi protektorátem a územím Sudet uspořádala
23. 7. 1939 letovická jednota sokolská v Rozhraní – Bradlném veřejné cvičení, aby zde posílila českou
svébytnost. Nebyla povolena hudba, projevy, průvod, vztyčení československé vlajky, ale i za těchto
okolností veřejné vystoupení Sokola působilo demonstrativně a neústupně proti okupantům. Březovští
a letovičtí Němci to považovali za provokaci a sokolští funkcionáři žádné další veřejné cvičení již nesměli
uspořádat. Přesto 18. listopadu 1939 vystoupila letovická jednota sokolská ve slavnostních krojích při
pohřbu starosty Sokola Emanuela Janouška. Poslední velké shromáždění Sokolů v krojích se uskutečnilo
20. srpna 1940 na sokolském cvičišti, kde se za nevídané účasti občanů z Letovic a okolí konalo poslední
rozloučení s místní a župní sokolskou náčelnicí Vlastou Čubanovou. Dne 8. října 1941 byla Česká obec
sokolská říšským protektorem Reinhardem Heydrichem zakázaná. Za německé okupace Sokoli ukrývali
v dřevníku v sokolském domě, dnešní MěÚ, sochu prezidenta T. G. Masaryka, která byla doposud umístěna v parčíku na náměstí. Je to tatáž socha, která dnes stojí takřka na stejném místě.
Dnem 17. listopadu 1989 se události v Praze daly do pohybu. Odpoledne se u sídla lékařské fakulty na
Albertově sešly tisíce studentů, aby si připomněly tragické události před padesáti lety v roce 1939. Původně pokojná manifestace se brzy změnila v demonstraci za svobodu, demokracii a politické reformy.
Situace se vyostřila na Národní třídě, kam demonstranti dorazili večer. Zde je zastavil kordon pohotovostního pluku ministerstva vnitra, který znemožnil demonstrantům únik postranními ulicemi a nelítostně proti nim zasáhl. Přes 500 lidí zranili a řadu občanů odvlekli do připravených autobusů a kanceláří
bezpečnosti. Tvrdý zásah Veřejné bezpečnosti proti mladým lidem probudil celou společnost, která se
definitivně rozhodla vzepřít totalitnímu režimu. Tak začala „Sametová revoluce“, která odstartovala rozsáhlé změny v politickém a hospodářském uspořádání Československa a vývoj po těchto událostech
dostal rychlý spád. Dne 24. listopadu odstoupilo vedení komunistické strany a 29. listopadu byl zvolen
prezidentem Václav Havel.
Události po 17. listopadu 1989 v Praze odstartovaly změny i v Letovicích. Místní organizace Československé strany lidové uspořádala v neděli 26. listopadu ve zcela zaplněném SKP (dnešní kulturní dům) veřejné shromáždění občanů. Na pozvání přijeli zástupci stávkujících herců z Divadla bratří Mrštíků a studenti z lékařské fakulty, kteří přítomné seznámili s událostmi a situací v Praze a promítli videozáznam ze
zásahu na Národní třídě. Studenti vyzvali občany k zakládání stávkových výborů na závodech a k účasti
na generální stávce. Na tomto shromáždění bylo ustaveno Občanské fórum ve složení MUDr. Milan
Pištělák, Pavel Janoušek, Karel Hoder, Igor Postl, Miroslava Hoderová, Milan Novák, Antonín Kolouch,
Ing. Jana Široká, Ing. Zdeňka Gabaríková, René Burkoň, Karel Podsedník, František Širůček, Helena Konečná, Alois Hynek, Jitka Kalasová, Antonín Kalas, Bohumír Bohatec, Pavel Ševela, které se s přítomnými
občany postavilo za požadavky studentů a umělců.

MUDr. Milan Pištělák zformuloval a přečetl šestibodové prohlášení na podporu občanské svobody
a demokracie, které podepsalo 269 přítomných občanů. Letovické Občanské fórum zorganizovalo 27. listopadu generální stávku, která byla celostátně vyhlášena. V Letovicích ve 12 hodin za hlaholu zvonů
a sirén se stávkující občané ve velkém počtu shromáždili před hasičskou zbrojnicí na Novém Městě. Jako
tribuna posloužila přistavená traktorová vlečka, na které se střídali řečníci, kteří zde svobodně po mnoha letech mohli vyslovit svůj postoj k současnému vývoji. Shromáždění bylo ukončeno ve 14 hodin zpěvem státní hymny. Tak se podařilo uskutečnit důstojnou manifestaci, jež patřila mezi největší, které se
v Letovicích po II. světové válce konaly. Při dalších shromážděních v SKP štáb OF seznamoval letovickou
veřejnost se svými požadavky a začal také připravovat výměnu a kooptaci nových demokraticky smýšlejících občanů do zastupitelstva města. Tehdejší předseda národního výboru František Adam na svou funkci rezignoval a ještě v roce 1989 byl zvolen úřadujícím místopředsedou Miloslav Bursa. V prvních svobodných komunálních volbách 23. a 24. listopadu 1990 byl zvolen starostou města Letovice Ing. Zdeněk
Kolář. MUDr. Milan Pištělák se stal vůdčí osobností letovického boje za svobodu a demokracii a hybnou
silou Občanského fóra.
17. listopad patří k nejvýznamnějším dnům v dějinách našeho národa. V roce 1939 nacisté brutálně
zakročili proti vysokoškolským studentům a o padesát let později v roce 1989 Sametová revoluce vedla
k pádu komunistického režimu. Brána k demokracii se otevřela.
I dnes musíme mít na paměti, že za svobodu a demokracii je nutné stále bojovat.
Text: Karel Synek

Sbírka Bílá pastelka
Dne 16. října proběhla i v našem městě celorepubliková sbírka BÍLÁ PASTELKA – 20. ročník, zaměřená na výukové programy pro nevidomé a těžce zrakově postižené, kterou pořádala již každoročně Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.
Všem dárcům, kteří do této sbírky finančně přispěli, velmi děkuji a též děkuji i studentkám Střední zdravotnické školy Blansko, které velmi ochotně pomáhaly pastelky prodávat.
Za pobočku SONS Blansko Miriam Šticová

Letovice na Letnou 16. listopadu 2019
Milí občané Letovic,
máme nabídku pro ty z vás, kteří se chystají na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii, která
se koná dne 16. 11. od 14 hodin v Praze na Letné. Zakoupili jsme celkem 25 míst ve vlaku do Prahy
a zpět, vše v jednom voze. Cena jedné zpáteční jízdenky tak vyjde na 372 Kč. Kdo má zájem, ať nám
napíše nejpozději do 12. 11. na následující e-mail: vlak.praha@seznam.cz. Do e-mailu uveďte
celé své jméno, trvalé bydliště a mobilní telefon. Jízdenky nám zaplatíte po předchozí domluvě na
účet nebo v hotovosti.

Odjezd z Letovic: 9.39 hodin
Odjezd z Prahy: 17.58 hodin
Číslo vozu: v obou vlacích č. 35 / Cena zpáteční jízdenky: 372 Kč
Přihlášky na e-mail (jméno, bydliště, tel. číslo): vlak.praha@seznam.cz
Deadline pro přihlášení: 12. 11. Těšíme se na společnou cestu!
Za spolek PaLetA, z. s. Draha Kráčmarová

Návštěva v německém Kirchlintelnu
v Dolním Sasku, partnerské obci města Letovice, byla oplátkou za loňskou návštěvu včelařů a fotografů v Letovicích. Návštěvy vyplynuly ze snahy rozšířit partnerství do dalších oblastí a zapojit do spolupráce co nejvíce občanů, jak navrhl při setkání evropských partnerů v Letovicích při akci „V Evropě
nejsi sám“ v roce 2017, tehdejší starosta města Vladimír Stejskal.
Dvoudenní program zářijové návštěvy byl zahájen přijetím u starosty Kirchlintelnu Wolfganga Rodewalda, který seznámil účastníky se zajímavostmi regionu Gemeinde Kirchlinteln. Následovala procházka po Kirchlintelnu. Hostitelé připravili prohlídku muzea včelaření v Groß Heins s přednáškou
místního včelaře, který používá staré způsoby chovů včel v košových úlech. Nové metody ve včelaření
bylo možné vidět při návštěvě Scharnhorstu, kde včelař Dieter Röpe má ukázkový včelín pro školení
včelařů. Německým včelařům poděkoval za pohostinnost a výměnu zkušeností, předseda letovických včelařů Ludvík Jaroš.
Zážitkem byla návštěva okresního města Verdenu, prohlídka města a místního impozantního dómu s odborným výkladem.
V sobotu 21. září v podvečer se v kulturním centru Mlýnice v Brunsbrocku konala
vernisáž výstavy velkoformátových fotografií amatérských fotografů Ivy Švancarové, Petra Švancary, Hany Kudové a Bohuslava Kudy. Fotografie návštěvníkům výstavy
přiblížily zajímavá místa a události v Letovicích a okolí. V prostorách Mlýnice byly vystaveny i obrazy Hany Palbuchtové. Vernisáž zahájil radní Hermann Meyer. Připomněl historii partnerské spolupráce, která
trvá od roku 2000. Ingrid Berger, učitelka,
která doprovázela do Letovic žáky při výměnných pobytech i fotografy minulý rok,
přivítala návštěvníky z Letovic jménem fotografů a pověděla o historii Mlýnice, které
dominuje větrný mlýn holandského typu.
Výstavu uvedl Bohuslav Kuda a přiblížil návštěvníkům výstavy historii a současnost
Letovic. Fotografie mohou být inspirací pro
návštěvu České republiky a města Letovice.
O návštěvě z Letovic a výstavě fotografií
opakovaně a obšírně informoval tisk Dolního Saska.
K úhradě části nákladů účastníkům setkání přispěl Česko-německý fond budoucnosti.
Dvacítka letovických si odvážela domů nezapomenutelné zážitky a získala nové přátele. Setkání
neformálně přispělo k rozšíření partnerské spolupráce mezi Letovicemi a Kirchlintelnem. Může být
motivací pro další skupiny obyvatel zapojit se do spolupráce.
Text a foto: Bohuslav Kuda

Listopad a hvězdná obloha
Můžeme se seznámit s tím, co nám nabídne na hvězdné obloze měsíc listopad, předposlední měsíc roku. Je to měsíc, který astronomové nemají v oblibě. Je totiž bohatý na velkou oblačnost, která
brání každému pozorovateli v pozorování nebeských objektů. Je proto dobré využít každou chvilku,
kdy oblačnost zmizí. Pozorujme oblohu nad jižním bodem a zvedněme oči nahoru až k zenitu. Nejprve uvidíme podzimní souhvězdí – Vodnáře, pak souhvězdí Velryby. Nad ním nalezneme souhvězdí
Ryb, Berana, Trojúhelníku a vpravo od něho svítí významná souhvězdí podzimu Andromeda a Pegas
a ještě výš souhvězdí Ještěrky.
Jestliže jsme v minulé stati vzpomněli souhvězdí Andromedy, nelze opomenout sousední souhvězdí Pegasa (lat. Pegasus). Toto rozsáhlé souhvězdí, které má se sousední Andromedou společnou
hvězdu Sirrah, snadno nalezneme pomocí charakteristického velkého „Pegasova čtverce“. Ve vrcholech tohoto čtverce září hvězdy s názvy Markab, Scheat, Algenib a Sirrah. Z nich nejjasnější je hvězda
Sirrah s jasností 2,1 mag a vzdáleností 97 ly. Pozornost si zaslouží hvězda Enif a vedle ní najdeme jasnou hvězdokupu M 15. Patří mezi nejvzdálenější hvězdokupy v naší galaxii se vzdáleností asi 3 300 ly.
Hvězda Markab slouží dodnes námořníkům na moři k orientaci.
Také souhvězdí Pegasa je ozdobeno starověkou bájí. Ta vypráví o mocném bohu Poseidonovi. Když
bájný hrdina Perseus usekl hlavu Medúze, z otevřené rány se řinula krev do moře. Bůh Poseidon svou
vlastní mocí vytvořil z této krve sněhobílého okřídleného koně Pegasa, kterého později věnoval hrdinnému Belerofontovi. Tento hrdina s koněm vykonal mnoho úžasných činů. Když Belerofont přemohl
obludu Chiméru, zachvátila ho pýcha, a tak se chtěl na Pegasovi dostat na Olymp mezi bohy. Pán Olympu Zeus se však rozzlobil a poslal na Pegasa ovády. Pegas se splašil a shodil jezdce ze sedla. Belerofont
tak poznal, že pýcha předchází pád. Později se Pegas dostal mezi souhvězdí. Název bájného koně pochází od mořeplavců. Jejich lodě měly totiž na přídích polovinu koně s uzdou (tj. Pega Sus). Na obloze
vidíme jen přední polovinu koně, která je obrácená. Tak totiž námořníci vidí přídě svých lodí z paluby.
O listopadovém Slunci můžeme říci, že se stále na obloze vzdaluje jižním směrem k obratníku Kozoroha. Na obloze jej vidíme stále kratší dobu. Jeho denní oblouky se zkracují a noční oblouky prodlužují. Během listopadu se den zkrátí o 1 h 22 min. Sluneční azimut klesne z 68° na 56° (o 12°). Do znamení Střelce Slunce vstupuje dne 22. 11. v 15:59 h.
Pro každého pozorovatele je na jasné obloze nejsnadnější k pozorování naše přirozená družice Měsíc.
Většinou se zaměříme na jeho 4 fáze: Dne 7. 11. v 11:00 h první čtvrt, 12. 11. v 15:00 h úplněk, 19. 11.
ve 22:00 h poslední čtvrt a 26. 11. v 16:00 h nov. Eliptická dráha Měsíce je důsledkem změn
vzdáleností Měsíce od Země. Měsíční odzemí nastane 7. 11. v 10:00 h (405 093 km) a přízemí 23. 11.
v 9:00 h (366 690 km).
Uvedeme viditelnost planet: Merkur ve druhé polovině noci ráno nad jihovýchodem, Venuše také
ve druhé polovině noci večer nízko nad jihozápadem. Mars (v Panně) ráno nad jihovýchodem. Jupiter
(v Hadonoši) a Saturn (ve Střelci) uvidíme večer nad jihozápadem. Uran (v Rybách) je vidět po celou noc a v první
polovině noci je vidět Neptun (ve Vodnáři).
Do zajímavostí na obloze patří konjunkce Měsíce s planetami: 8. 11. v 8:00 h se Saturnem, 24. 11. ve 13:00 h
s Marsem, 28. 11. v 11:00 h s Jupiterem. Nejdůležitějším
úkazem na obloze bude dne 11. 11. v 16:00 h přechod
Merkuru přes Slunce. U nás je tento úkaz viditelný v první polovině průběhu. Dne 18. 11. v 6:00 h nastane maxiPegasus
mum meteorického roje Leonid. Dr. Jaroslav Chloupek

Cesta za zdravím, pohybem, relaxací a rehabilitací 2019
Relaxace, rehabilitace, ozdravné pobyty i pravidelné cvičení, které Nové sdružení ZP Letovice tradičně a celoročně pořádá pro své aktivní členy, zájemce o zdravý životní styl, je přímou cestou k upevnění a udržení svého fyzického i duševního zdraví vlastní zásluhou každého samotného člena spolku.
Těch, co se opravdu chtějí udržovat v dobré kondici i přes seniorský věk, nebo těch s různým zdravotním
postižením, je stále dostatečný počet. V roce 2019 se pořádalo několik relaxačních odpolední v boskovických lázních. Vždy víc jak padesát účastníků využívá širokou nabídku komplexu boskovických lázní k udržení, utužení a zlepšení zdraví. Pro relaxaci bývá největší zájem o rekreační bazén, kde si předně užívají neplavci. Dále jsou zde chrliče vody, divoká voda i perličková lázeň. Plavecký bazén zase s potěšením využívali zdatnější k rozhýbání těla při neomezeném plavání. V nabídce je rovněž vířivka, parní komora a sauna. Využívání boskovických lázní přináší všem účastníkům dostačující relaxaci a splňuje svůj účel a naše představy. Rehabilitaci s využitím vodoléčby a dalších atrakcí, jako je sauna a vířivka, máme k dispozici při návštěvách Aquaparku v Kuřimi. Režim k relaxaci a rehabilitaci je podobný jako
v Boskovicích. K rehabilitaci také využíváme vodoléčbu v blanenské nemocnici. Zde se cvičí a rehabilituje pod vedením odborných pracovnic. K důležitým akcím pro zdraví bezesporu řadíme týdenní ozdravné pobyty, proběhly v lázních Slatinice a na Vysočině. V lázních využíváme nabídku procedur ke zlepšení zdraví. Na Vysočině se k upevnění zdraví cvičí, plave, využívá se masáží a vycházek. Své místo v našem programu pro upevnění zdraví má pravidelné „Cvičení s Emou“. Těší se značnému zájmu členů
i spoluobčanů a probíhalo každou středu, od podzimu každý čtvrtek.
Všechny akce pro zdraví se konají za podpory Jihomoravského kraje, Městského úřadu Letovice
a v rámci pojektu Zdravé město Letovice.
Za NSZdP Letovice Bořivoj Rašovský

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE, z.s. pořádá pro své členy
a všechny zdravotně postižené spoluobčany
za podpory obce Vranová
a v rámci projektu „Zdravé město Letovice“

I. Hubertské slavnosti
na zámku v Letovicích

v úterý 5. listopadu 2019

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V LÁZNÍCH BOSKOVICE
Program odpoledne:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY
A VÍŘIVÉ KOUPELE
- PRO ZÁJEMCE POSEZENÍ V CUKRÁRNĚ
Odjezd:
13.10 hodin – PRAŽSKÁ
13.15 hodin – NÁMĚSTÍ
13.20 hodin – BYTOVKY
13.25 hodin – TYLEX
Program odpoledne začíná ve 14.00 hodin
Závazné přihlášky a info u L. Rašovské
na tel.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz
POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE, z.s.
pořádá

v pátek 29. listopadu 2019
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:
14.00 hodin – PRAŽSKÁ
14.10 hodin – NÁMĚSTÍ
14.15 hodin – BYTOVKY
14.20 hodin – TYLEX
Akce se koná za podpory JmK
a v rámci projektu „Zdravé město Letovice“
Závazné přihlášky a info od 5. 11. 2019
u L. Rašovské, tel.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz

Otevřeno oba dva dny
od 10.00 do 20.00 hodin
SOBOTA 2. 11. 2019
od 10 hodin
- prezentace mysliveckých spolků, lesů ČR,
ZUŠ, SZUŠ, neziskových a příspěvkových
organizací (do 20 hodin)
- nabídka regionálních produktů
a stánkový prodej (do 20 hodin)
- prohlídka zámku (do 17 hodin)
od 13 hodin HLAVNÍ PROGRAM
- příjezd Hubertského průvodu
- vystoupení ZUŠ Letovice (lovecké fanfáry)
- požehnání myslivecké družině
panem farářem
- slavnostní pasování lovce zvěře svatým
Hubertem za dozoru myslivecké družiny
- divadelní představení s mysliveckou
tematikou (SZUŠ Blansko, divadlo Brno)
- slavností zdravice majitele panství
- ukázka sokolnictví a loveckých psů
- volná zábava
Po celé trvání Hubertských slavností budou
podávány tradiční zvěřinové speciality

NEDĚLE 3. 11. 2019
- hrané prohlídky zámku v dobových
kostýmech (do 17 hodin)
- slavnostní ukončení turistické sezóny
- závěrečné překvapení
Vstupné na Hubertské slavnosti dobrovolné
Těšíme se na spolupráci
Zámecké restaurace Letovice s.r.o.

Podzimní výlet
V posledním týdnu měsíce září jsme pro naše členy zorganizovali zájezd, tentokrát po jižní Moravě.
Prvním cílem byl zámek Slavkov. Jde o nejmohutnější barokní zámek na Moravě. Jeho počátky začínají již ve 13. století. Do historie se zapsal také v r. 1805 bitvou tří císařů. Základní okruh prohlídky je
v prvním patře zámku, kterou tvoří rozsáhlá Kounicova galerie. K nejcennějším zámeckým interiérům
patří místnosti západního křídla, kde jsou stropy vyzdobeny štukami Santina Bussiho a freskami
Andrey Lanzaniho, dále krásný sál předků a historický sál, ve kterém bylo r. 1805 podepsáno příměří
mezi Rakouskem a Francií, a oratoř zámecké kaple sv. Kříže.
Ze Slavkova jsme přejeli za další kulturní památkou, a to do Rajhradu. Nejprve jsme ale poobědvali
v Klášterní taverně. Po obědě jsme navštívili nejstarší Benediktinský klášter na Moravě. Podle legendy
zde již existoval v 10. století a poslední přestavba proběhla podle projektu Jana Blažeje Santiniho-Aichla.
S průvodkyní jsme si prohlédli Památník národního písemnictví, prošli si stálou expozici, nádhernou
historickou klášterní knihovnu i samotný chrám sv. Petra a Pavla.
Na zpáteční cestě domů jsme se ještě zastavili, někdo na kávu a zákusek a někdo za nákupem, v obchodním centru Globus Ivanovice.
Tento zájezd se konal za podpory města Letovice čerpáním dotace na dopravu. Ta byla zajištěna
jako obvykle firmou DOPAZ k plné spojenosti všech zúčastněných.
Text: za Svaz tělesně postižených m.o. Letovice Hana Kudová, foto: Bohuslav Kuda

POZVÁNKA

Místní sdružení ODS Letovice
Vás zve

17. listopadu 2019 v 17.00 hodin
na setkání u sochy T. G. Masaryka
na náměstí v Letovicích.
Neformální setkání s hudbou se koná
u příležitosti oslav 30 let svobody
po Sametové revoluci 1989.

Městský klub důchodců
listopad 2019
•

6. 11. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
100. výročí založení
Masarykovy univerzity v Brně
Beseda s panem
doc. RNDr. Tomášem Pitnerem Ph.D.
•

13. 11. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Lidové vánoční zvyklosti
Beseda s panem
PhDr. Romanem Malachem Ph.D.
•

Srdečně Vás zveme
na autorský koncert

PUTOVÁNÍ ČESKOU KRAJINOU
Sobota 23. 11. 2019 v 17.00 hodin
v MKS Letovice – kulturním domě
S programem z vlastní tvorby
vystoupí manželé

Ludmila Lujková
(recitace písní s vyprávěním)
a Milan Václav Hakl
(zpěv písní s doprovodem kláves).
Vstupné dobrovolné.

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
ve Vanovicích
Vás zve na

EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU
na památku obětí dopravních nehod
do evangelického kostela
v Moravské Chrastové.

20. 11. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Jen tak v klubu
•

21. 11. 2019 – čtvrtek – 17.15 hodin
Balet Bajadéra
Autobusový zájezd do Janáčkova divadla Brno,
odjezd z náměstí s obvyklými zastávkami,
vstupné 365,– Kč.
Autobusová doprava je dotována
Jihomoravským krajem.
Přihlášky u paní A. Píglové
•

27. 11. 2019 – středa – 9.39 hodin
Návštěva Muzea kočárků a hraček ve Skutči
Odjezd vlakem v 9.39 hodin z nádraží,
návrat dle dohody.
Bližší informace v MKD při akcích.
•

29. 11. 2019 – pátek – 14.00 hodin
Předvánoční jarmark v knihovně
Prodej našich výrobků pro charitativní účely.
•

Na všechny akce zveme širokou veřejnost

Bohoslužba se bude konat

Kynologický klub

v neděli 24. listopadu 2019
v 15.00 hodin.

vedoucí Roman Jakeš
tel.: 607 553 579

Po bohoslužbě jste zváni
k rozhovoru při kávě a čaji.

Každou neděli od 8.00 hodin
v parku pod rybníčkem

sál ZUŠ Letovice
vstupné 150 Kč

22. 11. ve 20 hodin

koncert v rámci turné Lunaves

Osadní výbor a SDH Jasinov
si Vás dovolují pozvat na

Sobota 23. listopadu 2019
v 18.00 hodin
Kulturní dum Jasinov
K tanci a poslechu u sklenky vína
zahraje folklorní soubor Svitava.

Diakonie ČCE Letovice
zve na

Mše svatá
na Svátek všech zemřelých
a svěcení nového kříže

Sobota 2. 11. 2019 v 16.00 hodin
kostel sv. Jiří v Kochově

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
S FLORISTKOU
Kdy: 28. 11. 2019
od 15.00 do 17.00 hodin
Kde: Alšova 3
Vstupné: dobrovolné
Přijďte si s námi vyrobit vlastní
adventní dekoraci, drobné ozdoby
lze zakoupit na místě.
Dotazy a přihlášky na tel.: 739 244 678

Město Letovice
zajistilo pro občany města Letovice a místních částí

Plavání
v areálu Městských lázní Boskovice
každou sobotu od 13.30 do 15.00 hodin

Bruslení
v areálu Zimního stadionu Boskovice
tyto neděle 10. 11. a 24. 11. 2019 od 17.00 do 19.00 hodin
Doprava po vlastní ose. Průkaz totožnosti je vstupenkou do areálu.

AFK Letovice
Máme před sebou poslední zápasy a sezóna se nám
blíží k zimní přestávce. Výsledkově nevydařený podzim,
ale podzim, který celý klub posunul a dal mnoho zkušeností. Času hodnotit, ovšem přes zimu, bude dost.
S blížícím se koncem roku nás jako vedení čeká vyúčtování dotací
a nové žádosti. Aktuálně žádáme o dotaci v dotačním programu města
Letovice. Jedná se pro náš klub o tu nejvýznamnější podporu, které si
vážíme, a díky ní můžeme vytvářet příjemné fotbalové prostředí a jak
tomu je letos, tak u mládeže i šanci a možnost utkat se s nejlepšími kluby Moravy. Zároveň jsem velmi potěšený, že se povedlo připravit a vedení města odsouhlasit nové dotační podmínky. Jde především o usnadnění a zjednodušení administrativy, která byla velkou zátěží pro všechny lidi činné v oddílech žádající o dotaci. Zdůrazňovat, že se jedná o dobrovolnou neplacenou funkci a aktivitu, je zbytečné.
Závěrem bych opět rád poděkoval všem, kteří nás podporují a fandí
nám. Najdou se ovšem i tací, kterým ne úplně dobré výsledky dělají velkou radost. Slabost těchto „fanoušků“ ovšem nerozhodí ani jeden z našich týmů, natož směřování klubu jako takového. Jsem přesvědčený, že
nastavená cesta je správná, a proto si vážím té většiny příznivců, která
nás podporuje a fandí nám. Děkuji a těším se na závěrečných zápasech
podzimu 2019.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

Florbalisté spustili vlastní webové stránky klubu
Pro naše členy, rodiče a fanoušky jsme připravili nové webové stránky www.florballetovice.cz, kde
naleznete veškeré informace, aktuality a kontakty. Pokud Vás zajímá, co se u nás děje, podívejte se na
naše stránky.
Podzimní soustředění je úspěšně za námi. Během dvou dnů jsme pilovali florbalové dovednosti,
hráli týmové hry, vyzkoušeli si jiné sporty a dvoudenní maraton zakončili regenerací v lázních, které
jsme měli pronajaté pouze pro sebe.
V listopadu uspořádáme společný výjezd na extraligový zápas do Brna, kde za tým Židenic nastupuje naše klubová odchovankyně.
Na závěr si Vás dovolujeme pozvat do místní sportovní haly na zápasy přípravky, které proběhnou
2. listopadu 2019 od 10.00 hodin, a zápasy mladších žáků, které se konají 30. listopadu 2019 od
10.00 hodin.
Florbal Letovice

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
2. 11.

MUDr. Řehořek

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

3. 11.

MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

9. 11.

MUDr. Staňková V.

Jedovnice, Zdrav. středisko

516 442 726

10. 11.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

16. 11.

MUDr. Semrádová

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

17. 11.

MUDr. Stojanov

Blansko, B. Němcové 1222/15

605 184 479

23. 11.

MUDr. Ševčíková B.

Blansko, Svitavská 1A

516 416 386

24. 11.

MUDr. Ševčíková R.

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 454

30. 11.

MDDr. Šméralová

Boskovice, Lidická 8

731 074 479

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
1. 11. MUDr. Šafránek

Nepřítomnost

8. 11. MUDr. Striová

MUDr. Šafránek
7. – 8. 11.

15. 11. MUDr. Kratochvílová
22. 11. MUDr. Přichystalová
29. 11. MUDr. Hniličková

Zastupuje
MUDr. Kratochvílová
MUDr. Striová

MUDr. Kratochvílová
11. – 15. 11.
MUDr. Šafránek
MUDr. Striová

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

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

Koupím
byt nebo menší domek
v Letovicích. Platba hotově
tel.: 605 708 884

BYT V LETOVICÍCH koupím hotově
tel.: 777 061 357

Nemocnice Letovice
Ředitelka Nemocnice Letovice, příspěvkové organizace Jihomoravského kraje,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

„zdravotně-sociální pracovník“
Bližší informace pro podání přihlášek k výběrovému řízení najdete na www.nemletovice.cz,
popřípadě u kontaktní osoby: Ing. Siverové Evy, tel.: 607 087 971, e-mail: siverova@nemletovice.cz.
Uzávěrka přihlášek je 15. listopadu 2019.
Nemocnice Letovice, příspěvkové organizace Jihomoravského kraje,
zastoupená ředitelkou Nemocnice Letovice, přijme do pracovního poměru

„všeobecnou sestru“ a „praktickou sestru“
Bližší informace pro uvedené pracovní pozice najdete na www.nemletovice.cz, popřípadě
u kontaktní osoby: Mgr. Portlové Emilie, tel.: 601 392 798, e-mail: portlova@nemletovice.cz.

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. Tomáš Pléha. Redakční rada ve složení: Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková,
Mgr. Renata Kostlánová, Daniela Ottová, Ing. Jaroslava Konůpková, Kateřina Pražáková, Karel Synek, Petr Švancara, Ing. Marek Chládek.
Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice 30. 10. 2019 č. 11/2019. 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. 12/2019 bude 12. 11. 2019. Fotografie: archiv redakce.
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Vstupné: 150 Kč

Pondělí 25. listopadu 2019 v 18.00 hodin
Prodej vstupenek: MKS Letovice – KULTURNÍ DŮM, Nová 1, Letovice, tel.: 739 396 535

