prosinec 2016

Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem
přejeme novomanželům, kteří v měsíci říjnu uzavřeli sňatek:
Petr Brožek, Třebětín – Barbora Ondráčková, Letovice
Lukáš Bohatec, Letovice – Monika Papajová, Boskovice
René Kožárik, Letovice – Dita Spaková, Letovice
Otto Dvořáček, Křetín – Nikola Velasová, Velké Opatovice
Pavel Imrecze, Letovice – Romana Mašková, Třebětín

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci říjnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Karel Kořístek
Marie Tomanová
Libuše Peňázová
Stanislav Všianský
Růžena Podsedníková
Kamil Nezval
Milada Přikrylová
Jarmila Vybíhalová
Pavla Šichová
Marie Felcmanová
Emilia Bočková
Milada Holíková
Antonín Štulpa

Karel Šír
Stanislav Vinkler
Marie Karásková
Jiřina Pazuchová
Maria Kocinová
Vladimír Váša
Hedvika Parolková
Františka Všianská
Drahoslava Langerová
Blanka Zmeková
Josef Šurý
Karel Fidler
Josef Dočekal

Karel Trnečka
Anežka Kubínová
Stanislav Dvořáček
Karel Hoder
Vladimír Hejl
Ludmila Sedláková
Emilie Kacetlová
Jaroslava Burkoňová
Alžběta Vráblíková
Lidmila Jochmanová
Božena Nečasová

Dodatečně srdečně blahopřejeme a zároveň děkujeme za celoživotní práci paní Elišce Konečné,
ul. Průchodní, která oslavila významné životní jubileum v měsíci červnu.
V měsíci říjnu oslavili krásné životní jubileum DIAMANTOVOU SVATBU – 60 let společného života
– paní Anna a pan František BUŠOVI, ul. Komenského. K tomuto vzácnému jubileu jim osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města a paní Anežka Ježová, předsedkyně SPOZ.
Srdečně blahopřejeme
Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Kaderková Božena, J. Haška, ve věku 91 let
Coufal Pavel, Tyršova, ve věku 63 let
Bartáková Božena, Zboněk, ve věku 90 let
Janoušek Josef, Purkyňova, ve věku 82 let
Čest jejich památce!

Dne 3. prosince 2016 by oslavil 100. narozeniny
náš tatínek Jiří Hejl.
S láskou a vděčností vzpomínají děti
Jaroslava Tomanová, Jiří Hejl a Hana Lamařová
s vnoučaty a pravnoučaty.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

OKÉNKO STAROSTY
Jak ten čas letí. Zdá se to chvilka, ale už je to rok, kdy jsme se všichni zapojili do vánoční nákupní horečky. Sotva si kapříci v rybnících oddechli, že neskončili na talíři při štědrovečerní večeři, je tu opět nové nebezpečí. Blíží se
Vánoce, tentokráte 2016. Obchody se předhánějí ve svých nabídkách, lidé
blázní a nervují se. Proč, není to zbytečné? Vánoce jsou svátky klidu a ne shonu, nesmyslných nákupů a v závěru roku přímo obžerství. Už tu máme dobu
adventu, dobu rozjímání, klidu a zamýšlení. Zamysleme se nad tím, co jsme
dokázali v právě končícím roce, a odhadněme, co nás čeká v roce nastávajícím.
Do toho nás čeká i rozprava nad rozpočtem města. Měl by být projednán, a doufám, že i schválen,
na zasedání zastupitelstva dne 14. prosince. Pak už budeme všichni očekávat vánoční svátky. Určitě
se objeví opět kádě plné vánočních ryb, tím pádem i další sběratelé kapřích šupinek. Na Štědrý den
bych chtěl Vás všechny pozvat na tradiční polévku na náměstí. Výtěžek bude opět věnován na dobročinné účely. Večer se pak rozsvítí nejen vánoční stromečky, ale jistě i oči našich dětí a vnoučat. Pro ty,
kteří nemíní prožít svátky u televize a plných talířů, je určeno 25. 12. bruslení. Takže i v případě, že nebude sníh na běžky, můžete utužit své zdraví na umělém ledu v Boskovicích.
Někdo rok hodnotí jako zlý a špatný. Možná přišel o své nejbližší, postihla někoho v rodině závažná
choroba, přišel o práci a podobně. Někdo naopak hodnotí rok jako úspěšný. Takový už je osud, se vším
se musíme smířit a spíše hledět k budoucnosti. Jaká budoucnost bude, to neví nikdo. Musíme vzít naši
budoucnost do svých rukou a začněme aktivně žít. Třeba kulturou i sportem. Chovejme se k sobě lépe,
mějme se rádi, pomáhejme si navzájem a važme si jeden druhého. Budeme se pak na svět dívat, tak
nějak veseleji, radostněji. To je v moci každého z nás. Je hodně věcí, které nemůžeme nijak ovlivnit, ale
svým přístupem můžeme přispět k tomu, aby nám bylo lépe. Už jen třeba tím, že uklidíme okolí svého
domu od sněhu. Budeme mít dobrý pocit, že jsme vykonali něco dobrého nejen pro sebe, ale i pro souseda, pro celou ulici a hlavně pro své zdraví. Předem všem i za tuto aktivitu moc děkuji.
Chtěl bych Vám všem poděkovat za přízeň a vzájemnou spolupráci v letošním roce. Přeji všem radostné prožití vánočních svátků, do roku 2017 přeji všem pevné zdraví, štěstí a pohodu. Děkuji všem
občanům města a místních částí, kteří své město milují, kteří dělají svému městu čest a kteří ho vnímají jako svůj domov.
Na samotný závěr roku bude probíhat i rozloučení se starým rokem 2016 na Silvestra před radnicí,
kde společně přivítáme rok 2017. Třeba rok pro všechny úspěšnější, radostnější a šťastnější.
Vladimír Stejskal, starosta města

Gratulace
V říjnu oslavila v duševní svěžesti v kruhu svých dcer a velké rodiny i přátel, krásné životní jubileum –
95 let – paní Ludmila Jochmanová, roz. Javůrková, letovická rodačka.
K tomuto vzácnému jubileu přišla poblahopřát za SPOZ paní L. Bártíková.
Srdečně blahopřejeme

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 25. 10. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Návrh rozpočtu města na rok 2017
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Vyhodnocení letní sezóny na městském koupališti
7. Plán zimní údržby místních komunikací
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 1. 11. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1. Různé
2. Návrh rozpočtu na rok 2017
Rada města Letovice na své schůzi dne 8. 11. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1. Zadávací podmínky pro výběrové řízení „Stavební úpravy městského úřadu v Letovicích“
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

Starosta města svolává
na středu 14. prosince 2016 v 16.00 hodin,
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích,
12. 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 20. září do 14. prosince 2016
4. Dispozice s majetkem města
5. Návrh rozpočtu města Letovice na rok 2017
6. Vyhlášky města Letovice
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
Vladimír Stejskal, starosta města

Slavnostní večer
Slavnostní večer k 80. výročí povýšení Letovic na město se uskutečnil 10. listopadu 2016 v 18.00 hodin v prostorách Kulturního domu v Letovicích. V sále
obsazeném do posledního místa byla slavnost zahájena českou národní hymnou, nádherně zazpívanou pěveckým sborem Cantamus pod vedením Jiřího
Mifka. Poté následovala první verze slavné básně Františka Halase „Já se tam
vrátím“. Osobní vyznání lásky ke kraji básníkova dětství: „Všechny cesty vedou tam ke Zboňku, Kunštátu, Sasině, Svitávce, Letovicím. Já se tam vrátím, já se tam i poslepu vrátím...“, klenot české poezie,
emotivně přednesla Hana Bočková. Pokračovalo vystoupení pěveckého sboru Cantamus, který ze
svého repertoáru zazpíval několik hezkých písní.
Paní Mgr. Marie Nečasová přivítala hosty večera, zástupce družebních měst, představila všechny
účinkující a přivítala všechny přítomné. Starosta města Vladimír Stejskal přednesl slavnostní projev,
ve kterém přiblížil celou historii i současnost našeho města. Připomněl povýšení Letovic z městyse na
město 13. listopadu 1936 vládou Československé republiky. Zmínil se, že k dnešnímu dni bylo od roku
1848, tj. za 168 let, jmenováno 17 čestných občanů města Letovice. Vyjmenoval všechny realizace
oprav a výstavby. Popřál všem občanům našeho města a místních částí krásnou a šťastnou budoucnost. Poděkoval občanům města Letovice, kteří dělají svému městu čest, a kteří je vnímají jako svůj
domov. Následovala zdravice zástupců družebních měst.
Mgr. Marie Nečasová uvedla udělení čestného občanství města Letovice, které schválilo Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání 20. září 2016: letovickému rodákovi panu prof. Ing. arch. Bedřichu Rozehnalovi, DrSc., in memoriam, architektovi, který projektoval nemocnice a zdravotnická zařízení v Československu a zásadním způsobem změnil standard nemocničního prostředí. V Letovicích
projektoval vilu akad. malíře Jana Daňka a obytné domy s obchody Emanuela Vaněčka a Huga Novotného na Masarykově náměstí. Bedřich Rozehnal patří k významným osobnostem moderní československé architektury a s Letovicemi ho celoživotně pojilo silné pouto. Čestné občanství přebírala dcera Ing. arch. Eva Rozehnalová. Dále bylo čestné občanství uděleno panu Petru Halamkovi, in memoriam, řediteli Základní umělecké školy v Letovicích, za výchovu mnoha nadějných hudebníků, za založení Mládežnického dechového orchestru ZUŠ Letovice s vysokou uměleckou úrovní a za propagaci
našeho města Letovice na republikové a evropské úrovni. Toto ocenění přebíral vnuk Petr Halamka.
Čestné občanství předával starosta města Vladimír Stejskal a místostarosta Ing. Jiří Palbuchta. Za udělení čestného občanství panu arch. Rozehnalovi poděkoval Mgr. Jindřich Chatrný z Moravského zemského muzea v Brně Zastupitelstvu města Letovice.
Na závěr celého večera se uskutečnil koncert brněnského Bohemia classic quartet Brno s letovickým rodákem Karlem Hejlem. Nádherný koncert v podání vynikajících muzikantů měl velký úspěch.
Po každé zahrané skladbě následoval velký potlesk a nechyběl ani velký závěrečný aplaus. Celým večerem provázela mluveným slovem paní Mgr. Marie Nečasová, za což si zaslouží uznání. Zároveň slavnost i ukončila s pozváním všech přítomných na skleničku vína do prostor horního sálu, kde bylo připraveno občerstvení. V rámci slavnostního večera byla v horním sále výstava obrazů s tématikou Letovic, kterou připravilo Městské kulturní středisko za pomoci akademického malíře Jiřího Brtnického.
Byla to krásná a dobře připravená slavnost.
Oslavy 80. let povýšení Letovic na město probíhaly po celý rok 2016, místní občané i hosté Letovic
si je připomínali během řady tradičních i jedinečných kulturních a sportovních akcí. Všechny uspořádané akce nesly logo, které bylo vytvořeno speciálně pro toto výročí.
Oslavy 80. výročí povýšení Letovic z městyse na město v letošním roce 2016 jistě zůstanou v paměti všech účastníků.
Text: Karel Synek, foto: Petr Švancara

Nádoby na BRKO
Zájemci, kteří mají zájem o další nádobu na biologicky rozložitelný odpad nebo i zájemci z řad majitelů rekreačních usedlostí, kteří mají uhrazen poplatek za odpady, mají možnost si vyzvednout novou nádobu na výdejním místě na sběrném dvoře. Bude opět sepsána smlouva o zápůjčce. Upozorňujeme žadatele zejména z řad majitelů rekreačních usedlostí a ty, kteří chtějí nádoby umístit v zahrádkářských koloniích, že bude v lokalitě určeno svozové místo. V žádném případě nebude zajištěn
svoz od každé zahrádky. Vzhledem k tomu, že se jedná o zbytek dosud nevydaných nádob, žádáme
zájemce o jejich urychlené odebrání. Svoz v r. 2017 bude opět zahájen v měsíci dubnu.
Výdej si můžete dohodnout předem na tel. čísle 704 792 508.
OVŽP a TO MěÚ Letovice

Zhodnocení – Městský den zdraví 2016
Poslední akcí v rámci celostátní kampaně vyhlášené Národní sítí Zdravých měst ČR byl Městský
den zdraví, který se uskutečnil dne 6. 10. 2016 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 i 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 a vyložených propagačních
materiálech bylo možné nalézt inspiraci ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí.
V průběhu celého odpoledne byly promítány fotografie z jednotlivých akcí, pořádaných Zdravým
městem a jeho partnery, konaných během celého letošního roku v rámci tematických kampaní,
a snímky ze soutěže Rozkvetlé Letovice 2016.
Na akci se podíleli: Jízdní kola a sport Hynek, Zdravíčko Letovice – O. Nádeníčková, Produkty z medu – manželé Vlkovi, Český svaz zahrádkářů – Ing. J. Konůpková, Oriflame – kosmetika – paní Bártová,
Všeobecná zdravotní pojišťovna Blansko, Zdravá výživa Hokaido – p. Jašek, Z. Mikula – produkty
z medu.
Od 15.00 hodin proběhla přednáška paní DiS. M. Štemberové na téma: Onemocnění kloubů
z pohledu fyzioterapeuta, kterou navštívil nemalý počet účastníků.

Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj

Blíží se jedno z nejkrásnějších období v roce – Vánoce. K Vánocům patří také shon a nákupní horečka, to vše výrazně zvyšuje aktivitu kapsářů. Mnozí občané vyjíždějí na nákupy
do větších měst, kde je samozřejmě koncentrace kapsářů největší. Kapsáři vyhledávají
místa, kde se pohybuje větší množství lidí, tedy nákupní centra, trhy a různé vánoční akce.
Samotná krádež bývá rychlá a předem nacvičená. Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně, že se
okradený o chybějících dokladech nebo peněžence dozví často až mnohem později a zcela na jiném
místě, než ke krádeži došlo. Jak se chovat, abyste neusnadnili kapsářům „práci“?
- vše důležité noste v náprsních, případně uzavíratelných kapsách
- nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu tašek nebo kabelek
- nenoste své osobní doklady v peněžence
- nemějte při sobě větší finanční hotovost
- čtyřmístné identifikační číslo (PIN) si zapamatujte a nikdy je nemějte poznamenáno u platební
karty
- v případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, kartu zablokujte a krádež
oznamte policii
- zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu
- zavazadla, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte, neukládejte
je do nákupního vozíku či košíku
- pokud možno, noste kabelky u těla a využívejte zapínání a zdrhovadla
- v restauracích nenechávejte zavazadla a oblečení bez kontroly ani jdete-li jen k baru nebo na
toaletu
- při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci stále na očích
- vozidlo uzamykejte, i když se od něho vzdálíte jen na krátkou dobu (vrácení nákupního vozíku)
Strážníci MP Letovice

Městská policie
přeje všem občanům
příjemné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší v novém roce!

Uzávěrka příspěvků do Letovického zpravodaje
č. 1/2017 je do středy 7. 12. 2016!
Děkujeme Vám za respektování zkrácené lhůty i za Vaše pochopení.

KULTURNÍ PŘEHLED

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

Zajišťuje předprodej vstupenek
na pořádané kulturní pořady

Připravujeme:
Tříkrálový koncert
Neděle 8. ledna 2017 v 15.00 hodin
Kostel sv. Prokopa
Vstupné dobrovolné
•

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

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

Na kouzelném paloučku – pohádka

V prosinci jsme pro Vás připravili:

Středa 18. ledna 2017 v 19.00 hodin
Další lekce: 25. 1. 2017

a

„Čaje o páté“ – večer s tancem a poslechem
Pátek 2. 12. 2016 v 17.00 hodin
Hudební duo Josef Sekanina
a Andrea Ondroušková
Vstupné: 50,– Kč
•

Adventní tvoření
s KVĚTINOVKOU – VAZÁRNOU
LETOVICE, ul. Pražská
Sobota 3. 12. 2016 od 13.00 hodin
•

Pocta baroku – koncert KPH
Čtvrtek 8. 12. 2016 v 18.30 hodin
Účinkují: Lucie Rozsnyó – soprán
Miloslav Študent – loutna
Vstupné: 120,– Kč

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

Taneční kurzy – zahájení
•

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

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

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

•

Letovice, náš domov – beseda B. Kuda
Pátek 9. 12. 2016 v 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné
•

Koncert Václava Hudečka
Úterý 13. 12. 2016 v 18.00 hodin
Klavírní doprovod Lukáš Klánský
Vstupné: předprodej 180,– Kč / na místě 250,– Kč
•

Modrá hvězda Vánoc 2016
Václav Marek & his Blue Star
Neděle 18. 12. 2016 v 18.30 hodin
Vstupné: předprodej 180,– Kč / na místě 250,– Kč

Oznámení
MKS Letovice v době vánočních svátků
Vážení a milí návštěvníci, uživatelé, čtenáři,
oznamujeme Vám, že v období
od 23. 12. do 30. 12. 2016 jsou z důvodu
čerpání dovolené uzavřena všechna střediska
MKS Letovice (kulturní dům, knihovna,
informační centrum).
Opět se na Vás budeme těšit v Pondělí
2. 1. 2017. Děkujeme Vám za pochopení.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

KULTURNÍ PŘEHLED

KNIHOVNA
UZAVŘENÍ KNIHOVNY
O VÁNOCÍCH!
•
KNIHOVNA BUDE UZAVŘENA
OD 23. DO 31. 12. 2016.
Otevřeno bude opět v pondělí 2. 1. 2017.

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

VÁNOCE SE BLÍŽÍ
Výstavka knih na dospělém oddělení knihovny.
•

VÁNOCE V KNIHOVNĚ
Prodejní výstava vánočních dekorací
vytvořených firmou KVĚTINY GLORIE
Josef Burda, Masarykovo náměstí
doplněná o Keramiku z andělského vrchu
paní Renaty Souškové.
•
LETOVICE – MĚSTO, KTERÉ MÁM RÁD
Výstava fotografií pokračuje v prostorách
chodby knihovny.
Výstava bude přístupná do 22. prosince 2016.
•
Připravujeme:
24. ledna 2017 NEPÁL – SÁM V HIMÁLAJI
Cestopisná přednáška pana Karla Kocůrka
doplněna hrou na nepálské
a tibetské hudební nástroje.

Pracovnice Městské knihovny
přejí všem čtenářům, a nejen jim,
příjemné prožití vánočních svátků
a vše dobré v novém roce 2017.

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

•
5. prosince od 16.00 hodin

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
S VÁNOČNÍ DÍLNIČKOU
Program:
- lepení vánočního řetězu
- zpívání vánočních a lidových písní
- nadílka
Pro menší děti možno předat dárky
přes pana Mikuláše (nutno opatřit jménem)
•
Po celý prosinec:

KVĚTA PACOVSKÁ
Výstava knih dětské knižní ilustrátorky
(v roce 1993 její kniha Papier Paradise byla
vyhodnocena jako nejkrásnější kniha světa).
•

DÍLNIČKA
Vyrábíme vánoční ozdoby (quisling)

KULTURNÍ PŘEHLED

Adolf Dudek v knihovně
Milé děti, milí čtenáři,
dne 25. října navštívil naši dětskou knihovnu již podruhé malíř a ilustrátor pan Adolf Dudek. Během
necelé hodiny si s dětmi zahrál čtyři pohádky, do hry zapojil i paní učitelky. Jeho akční přístup předškoláčky natolik zaujal, že ho nechtěli na závěr nechat odejít. Byla radost vidět rozesmáté tváře odcházejících dětí, které pan malíř na rozloučenou pomaloval svým typickým symbolem – ptákem dudkem. Pan Dudek slíbil, že se opět přijede na nás podívat a přiveze s sebou dobrou náladu, inspiraci
a kousek sluníčka nejen do dětských srdcí. Děkujeme panu Dudkovi, paním učitelkám z Mateřské
školy z Třebětína a hlavně všem dětem za krásně strávené dopoledne.
Valentina Grygarová, Knihovna Letovice

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

KULTURNÍ PŘEHLED

Slavnostní otevření knihovny v Jasinově
21. října 2016 proběhlo slavnostní otevření knihovny v Jasinově za účasti starosty města Letovic
pana Vladimíra Stejskala a pracovnic Moravské zemské knihovny paní Heleny Jalové a paní Alice Skácelové. Díky výborné spolupráci s osadním výborem, který zastupuje pan Pavel Pravec, se podařilo
umístit knihovnu do multifunkčního prostoru místního kulturního domu. V kulturním programu vystoupily žačky ZUŠ Letovice pod vedením pana učitele Milana Hakla. Novou knihovnicí je slečna Kateřina Hladilová. Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin. Knihy zapůjčené z Výměnného fondu regionálního oddělení jsou umístěny ve skříních a mohou začít putovat ke čtenářům.
Přejeme všem obyvatelům Jasinova příjemné dny strávené s knihou.

Romana Hoderová

KULTURNÍ PŘEHLED

Turistické informační centrum

GALERIE DOMINO

MKS Letovice
Tyršova 2, 679 61 Letovice

VÁNOČNÍ VÝSTAVU BETLÉMŮ,

®

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

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

Turistické informační centrum
je uzavřeno
v době od 23. 12. 2016 do 1. 1. 2017.

Těšíme se na Vás opět
v pondělí 2. ledna 2017.

Vás srdečně zve na
vánoční výzdoby, obrazů se zimní tématikou
a starožitných hraček ze sbírky Marie Hejlové
Vernisáž se koná

v pátek 2. prosince 2016 v 17.30 hodin
V kulturním programu zazpívá vánoční koledy
dětský pěvecký sbor Sluníčko ZUŠ Letovice
pod vedením Mgr. Marie Nečasové
Výstava bude otevřena
do neděle 15. ledna 2017
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin,
So 9.00 – 11.00 hodin, Ne 14.00 – 17.00 hodin.
Zavřeno od 14. 12. 2016 do 7. 1. 2017
mimo neděli 18. 12. 2016
Galerie DOMINO, Havírna 55
(u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice

www.galeriedomino.cz

Pozvánka
Pojďte opět do tanečních!
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abychom Vás opět po roce pozvali
do tanečního reje s manželi Alenou a Jiřím
Míšenskými u nás v Letovicích. V tanečním
rytmu zimní čas rychleji ubíhá a je báječnou
příležitostí setkat se s přáteli, něco nového
se naučit a vše zúročit na mnoha
plesech a bálech, které se v Letovicích
i blízkém okolí budou konat.
Místo konání – Kulturní dům Letovice,
termíny tanečních lekcí:
středy 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2.
a sobotní závěrečná lekce
25. 2. 2017 od 19.00 hodin.
Kurzovné za pár – 1000 Kč,
platba před zahájením tanečních kurzů
u ekonomky MKS Letovice.
Věnujte zážitek svým blízkým třeba
k Vánocům nebo k narozeninám.

tentokrát s Ing. Jiřím Palbuchtou,
místostarostou Letovic i letovickým patriotem
Do oblak a zase zpátky do divokých vod
komunální politiky
Do posledního letošního čísla Letovického
zpravodaje nám laskavě poskytl rozhovor pan
místostarosta Ing. Jiří Palbuchta. Ač se přímo
vybízelo věnovat se politickým tématům, nemohla jsem se pana Palbuchty nezeptat i na
jeho působení v Leteckém klubu Letovice.
A snad také, že přišla doba adventu, otočil se
náš rozhovor od komunální politiky nakonec
trošku jinam. Doufám, že Vám bude příjemným zastavením mezi vánočními přípravami.
Pane Palbuchto, jste letovický rodák? Co vás přimělo, zůstat v tomto městě?
„Jsem letovický rodák, mimo období studií a základní vojenské služby jsem pořád v Letovicích. Jsem
v Letovicích doma, mám je rád a stal jsem se letovickým patriotem. Přestože jsem celé své aktivní pracovní období byl zaměstnán mimo Letovice, denně jsem se sem vracel.“
Jak dlouho již působíte v komunální politice a proč jste se rozhodl aktivně se podílet na chodu
našeho města?
„V komunální politice pracuji již šesté volební období, je to již 22 let. Byl jsem členem komisí, potom
výborů, členem zastupitelstva a rady města. Ke vstupu do politiky mě vedla snaha pomáhat prosazovat dobré a potřebné projekty.“
Nerada bych tento rozhovor zaváděla do spletitých politických uliček, ale mám ještě jednu otázku týkající se politiky. Co si myslíte o současném stavu politického dění u nás, i když mluvím o komunální úrovni. Nepřipadá vám dnešní doba ve všem tak trošku složitá a rozhádaná?
„Na rovinu řečeno jsem dost zděšen. Tolik nepochopení, vzdoru a zloby za celé své působení v komunální politice nepamatuji. Hraní si na opozice a koalice po vzoru vysoké politiky do komunální politiky podle mne nepatří. Všichni, co do politiky vstupují, si mají být vědomi toho, že jsou voleni ve víře,
že budou nápomocni v rozvoji města a regionu. Pokud snad tyto cíle nechtějí volení zástupci plnit, je
třeba, aby svým voličům toto jasně dali najevo a z veřejného dění pro blaho všech odešli do ústraní.
Jsem rozčarován děním v jednotlivých vládních politických stranách, jejichž představitelé uvnitř stran
bojují o pozice a moc, aniž by brali ohled na celospolečenský dopad a na své voliče. Poslední volby v letošním roce ukazují, že společnost přestává nést znaky demokracie a začíná být nemocná touhou jedinců po moci.“
Chtěla jsem se vás zeptat, jak trávíte svůj volný čas, ale zjistila jsem, že jste mimo jiné i předsedou Leteckého klubu Letovice? Máte vlastně volný čas pouze pro sebe oproštěný od všech povinností? Pokud přeci jen ano, jak ho rád trávíte?
„Co se týká volného času, tak ho moc nemám, i když se o něj snažím ze všech sil. Vzhledem k časovému vytížení jsem musel většinu svých aktivit výrazně omezit nebo na ně úplně zapomenout. Jediné,
čeho se zuby nehty držím, tak je můj celoživotní koníček – létání. Provozuji jej již od roku 1978 a doufám, že ještě nějaký čas budu. Chce to všechen volný čas a všechny volné finanční zdroje. Je to krásné,
ale nesmírně náročné, zato při letu se cítím skutečně uvolněně a svobodně, dokáži si toho velmi vážit.“

Předsedou leteckého klubu se asi nemůže stát každý, koho baví létání a aktivně se o něj zajímá.
Kudy vedla vaše cesta k této zodpovědné funkci? A co si za touto pozicí můžeme konkrétně představit?
„Předsedování je hlavně čestná funkce, která spolu nese i některé obtíže, povinnosti a odpovědnost. Před 20 lety vznikl v Letovicích Letecký klub Letovice, který jsme zakládali jako bývalí aktivní letci
Svazarmu s vizí lepší dostupnosti a menší finanční náročnosti, než nabízel stávající provoz na velkých
letištích. Nám se to v Letovicích povedlo a stále se daří. Předsedování hlavně reprezentuje právní odpovědnost vůči vnějšku a odpovědnost za chod a vztahy v klubu. Vše ostatní je práce všech členů. Vědí,
že vše co dělají, dělají hlavně pro sebe a své kamarády. To je pro všechny, myslím, ta nejlepší motivace.“
Ke konci našeho rozhovoru bych vás ráda poprosila, vzhledem k tomu, že se jedná o rozhovor do
posledního letošního čísla Letovického zpravodaje o malé ohlédnutí, co vám konkrétně letošní rok
přinesl? Co ve vašich očích přinesl letošní rok našemu městu? A s čím vcházíte do nového roku
2017?
„Letošní rok je velmi náročný po všech stránkách. Realizace plánů se neustále více a více komplikuje ve vztahu ke stále přibývajícím novelám zákonů a nařízení. I přes všechny obtíže se podařilo realizovat několik velmi významných staveb a oprav ve městě. Dokončila se rekonstrukce ulice Česká, dokončuje se ulice Na Kopečku, ulice Jaroslava Haška, opravy a rekonstrukce na ulici Komenského, dokončuje se ul. Halasova a rozbíhá se oprava ulice Purkyňova, podařilo se postavit několik nových dětských
hřišť, rekonstruovat část komunikací v místních částech, připravit a nastartovat druhou etapu opravy
silnice k zámku, zrealizovat rekonstrukci mateřské školy Třebětín a připravit rekonstrukci budovy městského úřadu. Samozřejmě nelze vyjmenovávat ostatní drobnější akce, ač nezbytné v rámci celých Letovic a místních částí. Myslím, že se nemusíme za nic stydět, jen si přát, aby se takto dařilo i v roce 2017.“
A protože nás co nevidět čeká advent, období klidu a pohody poprosím vás ještě o malý vzkaz,
případně radu, našim spoluobčanům, jak si udržet tuto příjemnou náladu nejlépe v průběhu celého nadcházejícího roku?
„No, co popřát občanům do nového roku? Já bych přál všem především zdraví a pohodu, hodně
a hodně vzájemné tolerance a především radost ze života. Zapomeňme na gesta a tendenční okoukané
pózy, snažme se si rozumět a vzájemně si pomáhat v práci a v překonávání životních nesnází. Určitě to
bude cesta ke klidu a šťastnému životu.“
Ptala se Květa Felklová

Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Jaký prosinec – takový červen.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost
příštích dvanácti měsíců.
13. 12. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
24. 12. Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.

17.00 hodin

1.

Cestovka – derniéra divadelního představení souboru žáků literárně-dramatického oboru
ZUŠ Letovice, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 203
17.00 hodin

Čaje o páté – Hudební duo Josef Sekanina s Andreou Ondrouškovou
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

2.

17.30 hodin

Vánoční výstava betlémů, Galerie Domino, tel.: 516 470 777, výstava potrvá do 15. 1. 2017
13.00 hodin

3.

Adventní tvoření – kreativní odpoledne pro všechny
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
16.00 hodin

Vernisáž výstavy výtvarných prací SVČ Letokruh
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 170, výstava potrvá do 16. 12. 2016

5.

16.30 hodin

Mikulášská nadílka, areál hasičské zbrojnice SDH Letovice, tel.: 516 474 102
16.00 hodin

6.

Taneční pohádka Mrazík – vystoupení tanečního oddělení ZUŠ Letovice
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 203

8.

18.30 hodin

Pocta baroku – koncert KPH, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
18.00 hodin

9.

Letovice, náš domov – beseda s promítáním pro veřejnost
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
15.00 hodin

10.

Světové koledy – účinkuje jazzový orchestr a pěvecký sbor Cantamus
zámek Letovice, tel.: 516 474 203

13.

18.00 hodin

Koncert Václava Hudečka, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
18.30 hodin

18.

Václav Marek & his Blue Star – Modrá hvězda Vánoc 2016
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

24.

12.00 hodin

25.

20.00 hodin

Polévka pro chudé i bohaté, Masarykovo nám. Letovice, tel.: 776 347 919
Štěpánská zábava, Kulturní dům Letovice, tel.: 724 343 777
23.00 hodin

31.

Silvestrovské rozloučení se starým rokem a přivítání roku nového
Masarykovo nám. Letovice, tel.: 603 564 579

Kde ježci dávají dobrou noc
Pro děti a rodiče navštěvující pravidelně MŠ Komenského, stejně jako pro informovanou veřejnost, už nesplývá pojem přírodní zahrada s představou zarostlé divočiny, kam se nevnoří lidská noha, natož třeba hrábě. V rámci tradiční brigády pro
rodiče a děti, která proběhla v MŠ Komenského v úterý 2. listopadu 2016, se používala dokonce řada rozličného nářadí, pomocí kterého se zahrada připravovala na příští rok. Na rozdíl
od jiných zahrádek se však ta školní nezbavovala žádného přírodního materiálu, ba dokonce si nechala od technických služeb přivézt ještě několik metráků kvalitní štěpky. Letošní práce spočívaly především ve zpevňování hliněných prvků, které již začaly trpět dětskou badatelskou zálibou v hloubení
děr, v přenášení zeminy, a v organickém mulčování štěpkou, která se pokládala na povrch půdy kolem
keříků, kde dusí plevel, dodává živiny do půdy a udržuje v zemi vláhu. Ani letos jsme nehrabali listy, ale
posekali je sekačkou, aby se o jejich zbytky mohly postarat žížaly, které si je vtahují do země. Děti
i vnímavé rodiče učíme, že přírodní zahrada má poskytovat prostor k životu rostlin a živočichů z volné
přírody, proto se na ní nesmí používat žádná chemická hnojiva, ochranné prostředky a ani vzácná rašelina. Při letošním úklidu se potvrdilo, že se staráme správně, neboť brigádníci objevili zazimovaného ježka a nezvykle velké a také vzácné nosorožíky. Mimo těchto příjemných objevů nás potěšila především hojná účast rodičů, kteří si udělali čas a přišli s dětmi pracovat. Stihli pořezat hromadu větví,
ošetřit stromy, zasadit sazeničky kdoulovců, dřínu a ibišků, přeházet kompost, maminky vypletly vrbovými proutky plůtek kolem záhonku… Odměnou byl nad ohněm opečený špekáček. Protože se
pracovalo do tmy, teprve ráno nás čekal příjemný pohled na vzorně uklizenou a na zimu nachystanou
zahradu. Děkujeme!
Za kolektiv MŠ Komenského Romana Korbářová
Akci podpořil:
CSSML a obchod KIK dodáním kartonu pod štěpku a

Novinky v zahradě MŠ Komenského
Už na začátku nového školního roku, v úterý 27. 9. 2016, nabídlo město Letovice
ve spolupráci s MŠ Komenského zájemcům o přírodní zahrady dva praktické semináře. V areálu přírodní zahrady MŠ se tak sešly i celé rodiny, neboť jeden ze seminářů vyžadoval sílu tatínků a druhý šikovnost maminek. A tak byl založen štěrkový záhon a dokončena zahradní pec.
Již v předchozím semináři o zahradní peci se osvědčily jako výbor
ní pomocníci děti, které hlínu se slámou šlapaly opravu pečlivě a svědomitě. Nyní některé přišly s maminkami znovu a se stejnou soustředěností prosívaly suchou hlínu různých odstínů, aby si připravily základní prášek pro hliněnou barvu. Maminky zatím poslouchaly přednášku Mgr. Aleny Uhříčkové z Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání a postupně se zapojovaly do příprav podkladu
a omítky na sokl pod pecí a výsledné vytvarování pece. Dlouho to
vypadalo, že pec bude ozdobená především kresbami, které na ni po vyschnutí namalují děti hliněnými barvami. Nakonec však nápad vytvarování šneka s ulitou přinesl úžasný výsledek v podobě
pece jako hliněné sochy. Inspirací pro šikovné sochařky se stala živá oblovka obrovská zapůjčená
z terária třídy Sluníček, jež se stala na místě miláčkem mnohých dětí i dospělých, kteří ještě tak
velkého „šneka“ neviděli.
Štěrkový záhon patří mezi novinky, které nám do
školní přírodní zahrady ráda vnáší lektorka Ing. Dana
Křivánková, například když si od štěrkového záhonu
na chvilku „odskočí“ vytyčit vrbovými proutky půdorys budoucího vrbového tunelu ve tvaru ulity nebo
spirály. Při zakládání štěrkového záhonu jí byli nápomocni především tatínkové, kteří se svými ratolestmi začistili vyrytý půdorys, pak ho obložili kartonem,
následně kompostem a společně s maminkami prokládali rostlinami a cibulkami. Všechny vrstvy bylo
nutné řádně prolít vodou. Někteří tatínkové zdvihali udiveně obočí a tiše vyjadřovali i jisté pochybnosti o budoucnosti záhonu. Proto na jaro připravujeme fotografický seriál pod názvem ŠTĚRKOVÝ
ZÁHON, který bude každý týden mapovat změny v počtu rozkvetlých rostlin. Příjemnou výhodou
štěrkového záhonu je fakt, že při průměrném počasí se záhon nemusí celoročně zalévat, protože štěrkový mulč udrží rostlinám vodu.
Semináře podpořili:
Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí

Mgr. Romana Korbářová
KERAMIKA
LETOVICE

Zábavná dopoledne MŠ Třebětínská
V úterý 25. 10. 2016 se naše „náhradní“ MŠ na ulici Tyršova otřásala v základech. Své zábavné,
veselé a barevné představení plné nekonečné energie nám přijel ukázat malíř a ilustrátor dětských
knih a časopisů, pan Adolf Dudek. Všechny děti i dospělí byli vtaženi do přímo strhujícího vyprávění
klasických pohádek O perníkové chaloupce, O koblížkovi, O šípkové Růžence a O řepě. Všechny pohádky byly doprovázeny kresbami, do kterých se zapojovaly děti i dospělí. Vystoupení se nám všem
líbilo tak moc, že jsme pana Dudka ani nechtěli pustit, a tak se nám na rozloučenou alespoň všem
podepsal… na ruku nebo na čelo.
Rádi bychom touto cestou poděkovali zaměstnancům knihovny v Letovicích, že pro nás toto setkání připravili.
Dalším příjemným zpestřením pro nás bylo pozvání na taneční vystoupení tanečnic ze ZUŠ Letovice pod vedením paní učitelky Moniky Ošlejškové, DiS., které se konalo ve čtvrtek 3. 11. 2016. Postupně nám ukázala svůj taneční program děvčata od 1. do 8. třídy. Vystoupení se nám všem, zejména
holčičkám, moc líbilo. Určitě se mezi nimi najde nějaká budoucí tanečnice.
Jako učitelky bychom chtěly vyjádřit svůj obdiv a uznání paní učitelce Monice za nádhernou choreografii, skvělý výběr hudby, překrásné kostýmy. Moc děkujeme za pozvání a přejeme všem tanečnicím i paní učitelce mnoho úspěchů. Pevně věříme, že jsme se neviděli naposled.
Za kolektiv MŠ Třebětínská Bc. Pavlína Jašková, DiS. a Veronika Nováková

Rádi bychom Vás pozvali na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
do Mateřské školy Třebětínská,
který se bude konat už za provozu MŠ,
ve čtvrtek 1. prosince 2016 od 8.00 do 15.30 hodin.
Přijďte se podívat na nově zrekonstruované prostory
mateřské školy.

Dřevo – materiál budoucnosti
a Ukážeme co ve Vás vězí 2016
V úterý 18. října se k nám do školy sjelo 130 žáků z okolních ZŠ, kteří soutěžili ve dvou
nezávislých soutěžích.
V 11. ročníku tematické soutěže Dřevo – materiál budoucnosti soutěžilo 105 žáků v 21 družstvech.
Cílem je podpořit ekologické cítění mládeže a prezentovat naši jedinou obnovitelnou surovinu –
dřevní hmotu.
V zábavném soutěžním dopoledni družstva plní četné jednoduché úkoly, které jim připravují a zadávají naši studenti – nábytkáři a truhláři. Ti jim rovněž přidělují body, vyhodnocují soutěž, vyřizují
cestovní výlohy našich hostů, zajišťují svačiny, nápoje a věnují se jako hostitelé i doprovodu soutěžících.
V další soutěži pak na týmy žáků čekaly úkoly na třech stanovištích. Na jednom bylo za úkol postavit most ze špejlí, který byl následně zvážen a zatěžován až do úplného zničení. Zvítězil tým, jehož model měl nejlepší poměr celkové nosnosti a vlastní hmotnosti. Na druhém stanovišti se žáci seznámili
s prací keramiků a zhotovili si keramické misky do připravených forem. Třetí pak prověřilo elektrodovednosti při zapojování různých elektrických obvodů. Přichystané úkoly vycházely z náplně našich
studijních i řemeslných oborů a družstvům se věnovali naši studenti.
Soutěžící si odnesli na památku své výtvory (keramické misky až po vypálení) a malou pozornost.
Vítězům blahopřejeme!

Ing. Alena Tomková a Ing. Mária Bašná

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LETOVICE Vás zve

VE ČTVRTEK 1. PROSINCE 2016
v 17.00 hodin do kulturního domu v Letovicích na

derniéru divadelního představení

Vystoupení žáků literárně-dramatického oboru
– souboru „LEnTilky“
Připravili:
Hana Bočková, Marie Nečasová a Jiří Sedláček

Srdečně všechny zveme!

DOMEČEK
www.materske-centrumdomecek.webnode.cz

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

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

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

Akce Letokruhu na měsíc prosinec
Na adventní čas jsme pro vás připravili nejen vánočně vyzdobený Letokruh, ale
i akce, na které vás srdečně zveme.

2. – 3. 12. 2016 (pátek 17 hodin – sobota 10 hodin) Čertovská přespávačka
Oblíbená akce s přespáním v Letokruhu, tentokrát s Davidem a Dájou. Čertovská diskotéka, soutěž
o nejkrásnějšího čerta, strašidelná stezka, soutěže, hry, kopec legrace. A možná přijde i Mikuláš. V ceně
240 Kč je i večeře, snídaně a pitný režim. Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity a do 30. 11. 2016,
a to online v aplikaci Můj Letokruh nebo v kanceláři Letokruhu.

3. 12. 2016 (sobota) Dárky od moře
Předvánoční dílna pro děti i dospělé v 16 – 19 hodin v ateliéru Letokruhu. Tvorba šperků z mušlí –
vhodný vánoční dárek. Přihlásit se můžete v aplikaci Můj Letokruh nebo v kanceláři Letokruhu do
1. 12. 2016.

5. 12. 2016 (pondělí) Místo, kde žiji
Vernisáž výtvarné soutěže spojená s výstavou, začátek v sále MKS Letovice v 16 hodin.

9. 12. 2016 (pátek) Vánoční rozjímání
Od 18 hodin v Letokruhu. Tradiční arteterapeutické setkání pro dospělé v čase Vánoc. Výtvarné tvoření, úvahy nad obrazy. Cena 160 Kč.

11. 12. 2016 (neděle) Vánoční turnaj v bowlingu
Sportovní soutěž na bowlingových drahách na Havírně v Letovicích. Začátek ve 14 hodin na Havírně,
odvoz autem z Letokruhu ve 13.50 hodin. Ukončení v 16 hodin. Dvě hodiny hry, kapacita omezena.
Přihlášky přijímáme přes aplikaci Můj Letokruh nebo v kanceláři Letokruhu do naplnění kapacity a do
9. 12. 2016. Cena 60 Kč.

16. 12. 2016 (pátek) Vánoční dílna pro děti – svíčky
Vánoční dílna v ateliéru Letokruhu od 15 hodin do 17.30 hodin. Výroba voňavých svíček (vhodný dárek pro rodiče pod stromeček), dekorace, pečení cukroví. Cena 160 Kč. Přihlásit se můžete přes Můj
Letokruh nebo v kanceláři Letokruhu, a to do 10. 12. 2016. Kapacita omezena.

22. – 23. 12. 2016 (čtvrtek 18 hodin – pátek 11 hodin) Vánoční přespávačka
Akce s přespáním s Míšou a Týnou, tentokrát v duchu blížících se vánočních svátků. Pro rodiče poslední
příležitost na zabalení dárečků. Cena 240 Kč (večeře, snídaně i pitný režim zajištěn), přihlášky v aplikaci Můj Letokruh nebo v kanceláři Letokruhu do 19. 12. 2016.
Již v lednu 2017 se můžete těšit na tradiční maškarní karneval. Tentokrát se společně vypravíme do
říše pirátů.
Bližší informace k jednotlivým akcím najdete na plakátech, Facebooku, www.svcletovice.cz.
Přejeme vám z Letokruhu krásný a klidný adventní čas a na některé z akcí se s vámi těšíme na viděnou.
Zuzana Musilová

Závěr roku 2016 v Novém sdružení
Konec roku se kvapem blíží, chladné a sychravé počasí je tu. Je pochopitelné, že se činnost Nového
sdružení ZP Letovice, přesouvá do prostor, kde chlad a déšť není na obtíž. Převážná většina našich akcí
se bude nyní odehrávat tak zvaně pod střechou. Počátkem října byl zahájen dvanáctý ročník pravidelného cvičení s Lenkou v letovickém kulturním domě. Dále jsme v říjnu využili nabídku k rehabilitaci
a relaxaci na rehabilitačním oddělení v blanenské nemocnici. Zde se kromě tělocvičny využívá i velký
rehabilitační sál s vodoléčbou. Následovala oblíbená akce pro zdraví v Aquaparku v Kuřimi. První
listopadový čtvrtek jsme pořádali v letovickém KD přednášku o zdraví na téma „Jak se správně stravovat během zimního období“, kterou nám připravila a zábavnou formou s promítáním přednesla
skvělá a našim členům již dobře známá Mgr. Zdena Stöhrová z Vranové.
Čtrnácté „Výroční setkání členů“ Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích bylo na pořadu 9. listopadu. Tímto dnem jsme vstoupili do patnáctého roku činnosti našeho sdružení. Těšilo se
opět hojnému zájmu našich členů. Místem setkání byl letovický kulturní dům, který poskytl vhodné
prostory pro celý náš program. Po slavnostním zahájení, přišlo milé pozdravení od starosty města Vladimíra Stejskala. Mimo jiné zmínil podporu města našemu sdružení i na další období a popřál mnoho
zdaru a úspěšných akcí pro zdraví do dalších let, zejména do roku jubilejního. Následovalo zhodnocení činnosti za uplynulé období a schválení plánu činnosti na rok 2017. Do konce roku je ještě připraven lákavý adventní zájezd „Vánoce na Hrádku u Nechanic.“ Zde je možno těšit se na prohlídku vánočně upravených interiérů a můžeme nasát vánoční atmosféru. První prosincovou středu pořádáme tradiční Předvánoční veselí, na které se všichni dozajista těšíme. Poslední letošní akcí pro zdraví je
jednak koupání v boskovických lázních v polovině listopadu a RHB odpoledne v blanenské nemocnici
nás čeká druhý prosincový týden.

Za výbor NSZdP Bořivoj Rašovský

Vyjádření pořadatelů Festivalu 3+1 Letovice
V zářijovém Okénku starosty se v reakci na článek o Festivalu 3+1 objevilo také následující: „Nakonec byla na podporu festivalu za pomoci některých zastupitelů vyčleněna částka 100 tisíc korun.
Opakuji – některých zastupitelů. Nikdo z představitelů sdružení ELIM nepožádal o podporu ani grant.“
K tomu jen toto: Elimem podaná žádost o poskytnutí dotace na zajištění Festlivalu 3+1 Letovice ve
výši 100.000 Kč byla schválena na zasedání zastupitelstva 28. dubna 2016 hlasy všech devatenácti
přítomných zastupitelů.

R. Kšicová, J. Chloupek, R. Musil

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se zasloužili o umístění busty
Václava Havla v Letovicích a v té souvislosti také o vznik nového parčíku na ulici Tyršova. Celý projekt
vznikl spojením mnoha jednotlivců, kteří projekt podpořili finančně, vlastním přičiněním i psychickou
podporou. Moc si toho vážíme!
Není zde prostor, abychom vyjmenovali všechny, kteří se na projektu podíleli – veškeré informace
nejen o sponzorech a dobrovolnících naleznete na www.havelvletovicich.cz.
Jsme šťastni, že se dílo podařilo a že místo láká mnohé návštěvníky z různých konců republiky.
Máme radost, že se nám podařilo sehnat důstojné patrony pěti stromů v parku, jimiž jsou Skaut
Letovice, Katolická Beseda Letovice, Diakonie Letovice, ELIM Letovice a PaLetA. Celý park tím dostal
i nový rozměr – tyto spolky totiž představují onu aktivní občanskou společnost, k níž Václav Havel
vybízel.
Děkujeme také všem, kteří se podíleli na programu Zahradní slavnosti – Sbor dobrovolných hasičů
Letovice, Skaut Letovice, Velký dechový orchestr Letovice, Paleta Band, farní schola a kapela Šnek
a spol.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat panu starostovi, že celému projektu věřil a stál za ním
i v těžkých chvílích, a všem zastupitelům, kteří projekt svým hlasováním prosadili.
Přejeme Vám pěkný zbytek roku, pokojné a radostné svátky v okruhu nejbližších a do nového roku
jen to nej.
Na setkání s Vámi se těší
PaLetA, z. s., foto: Petr Švancara
PS: Do konce roku budeme v parku instalovat dřevěné lavice, takže už si tu budete moci posedět
(velký dík panu zastupiteli Bočkovi).

Dopis od Tomáše Halíka
k příležitosti odhalení busty Václava Havla v Letovicích
Srdečně na dálku zdravím všechny přítomné a děkuji všem, kteří se zasloužili o vybudování památníku Václava Havla ve vašem městě. S Václavem Havlem mě spojovalo 40 let přátelství a velmi se
mi po něm stýská. Jsem přesvědčen, že zvláště v dnešní době je třeba si připomínat hodnoty, kterými
žil a které hájil.
V dramatických týdnech podzimu 1989 se spisovatel, do té doby známý jen malé části společnosti,
stal tváří a hlasem revoluce a vzápětí hlavou státu. Brzy poté se jeho hlas a jeho tvář, jeho texty a jeho
politické a morální poselství staly známými a respektovanými na obou březích Atlantiku.
Havlovo volební heslo, narychlo načrtnuté na plakáty listopadové revoluce, „Pravda a láska zvítězí
nad lží a nenávistí“, je u nás už dlouho oblíbeným předmětem výsměchu všech politických cyniků
a pragmatiků. Přiznejme si, že realita postkomunistického světa příliš nepřipomíná bojiště, na němž
by prapor pravdy a lásky vítězně vlál nad rozvalinami pevnosti lži a nenávisti.
Znamená to, že tedy Havlovo heslo bylo jen výrazem naivity idealistického snílka, který na chvíli
zabloudil ze světa svých her na jeviště politiky? Všimněme si, že ti, kteří kvalitativně proměňovali lidské dějiny a pohnuli stavem světa kousek dopředu, museli vždy mít v sobě nemalou dávku něčeho, co
se pragmatikům a cynikům muselo nutně jako naivita jevit. Právě však tito lidé – a nikoliv cynici a pragmatici – vstupují do vděčné paměti lidstva jako inspirující vzory a jsou právem předmětem úcty. Už
dnes platí: řekni mi, co si myslíš o Václavu Havlovi, a já ti řeknu, jaký jsi.
Boj se lží a nenávistí, hloupostí a zlobou, korupcí a násilím asi nikdy nemůžeme v tomto světě definitivně vyhrát. Přesto nikdy, až do posledního dechu, ten zápas nesmíme vzdát.
Tomáš Halík

Poděkování „květinářkám u mostu“
Rčení, že dobré zboží se chválí samo, v květinářství u mostu v zastrčeném rožku letovického náměstí platí nadmíru. Zrekonstruovaná prodejna se brzy po svém otevření stala vyhledávaným místem, kam mnozí místní i přespolní míří za krásou a vůní. Povznášející pocit, který zde dopřejeme
sobě, pak většinou ve formě daru předáváme dál. To slavnostní se šíří a často i násobí. Děláme někomu radost, projevujeme úctu, děkujeme…
Totéž si dovoluji, i když pouze slovem, vyjádřit „květinářkám u mostu“: vedoucí, paní Marii Tajovské a dále paní Olze Matuškové a paní Veronice Šťastné, které pro nás tu obdivuhodnou krásu připravují – již řadu dní pilně, umělecky, zručně a přitom skromně, a vdechují tak obchůdku duši.
Obdivuhodné…
Alena Korčáková

Poděkování
Srdečně děkujeme dvěma policistům pprap. Ladislavu Vagnerovi a pprap. Gabriele Michálkové za
záchranu života naší maminky. Děkujeme za jejich rychlost, obětavost a upřímnou lidskost.
S úctou rodina Válkova

90 let rybářské organizace v Letovicích
Nejen, že všichni vzpomínáme a slavíme
osmdesáté výročí povýšení městečka Letovice na město, ale i místní rybářská organizace má kulaté výročí.
12. prosince 1926 se sešlo na ustavující
valné hromadě v restauraci Karlov 20 rybářů a zájemců o rybářství, z toho i jedna žena, a zde ustavili „Rybářský spolek Duhák“.
Je to tedy již kulatých 90 roků. Po celou dobu trvání prošla organizace různými organizačními změnami v rámci Československého a Českého rybářského svazu. V současnosti je znovu
spolkem, a to pobočným spolkem Moravského rybářského svazu. V prvních letech po ustavení měl
spolek 25 až 30 členů, dnes má, včetně mládeže, 650 členů.
Po celou dobu trvání se vyvíjel i rozsah rybářských revírů, o které se organizace starala a na kterých
mohla provádět rybolov. Po svém založení neměl spolek až do roku 1930 žádnou vodu. V tomto roce
se podařilo pronajmout rybník ve Slatince a v roce 1935 pronajmout část řeky Svitavy. Ke zlepšení došlo až po skončení války získáním dalších úseků řek Svitavy a Křetínky. Největší zlepšení nastává výstavbou nádrže Koupaliště a následně přehrady Křetínka. Toto vše jsou čtyři rybářské revíry na kterých spolek dnes hospodaří.
Asi většina našich spoluobčanů zná rybáře pouze sedící u vody u rybářských prutů a nebo pocházející podél břehů a prutem šlehající vodu. Mnohdy se proto lidově o rybářích hovoří jako o „tichých
bláznech“. Skutečnost je však naprosto jiná. Dnes můžeme směle říci a je to prokázáno, že bez rybářů
a jejich obětavé práce a činnosti bychom v našich vodách mnoho ryb neviděli a některé druhy již možná vůbec ne. Zejména se to týká pstruhů a dalších druhů citlivých na čistotu vody. Jak je to se znečišťováním našich vod, je všeobecně známo. V našich chovných potocích jsme museli, pro jejich znečištění i snižující se průtok vody, odchov malých pstroužků úplně ukončit a pořízení rybích násad řešit
jen nákupem. V poslední době se stav čistoty vody postupně zlepšuje výstavbou čistíren odpadních
vod, tyto však nejsou a nebudou všude.
A tak aby mohli rybáři ryby lovit, musí se násady obstarat, zakoupit, přivézt, vysadit do chovných
rybníků, zde o ně řádně pečovat než dorostou a nakonec přesadit do lovných revírů. Za tímto se skrývá mnoho administrativní i manuální práce rybářů organizace. Samotné revíry se musí stále udržovat,
např. úpravou toků a břehů, budováním splávků a dalším. Všechny naše revíry jsou dobře zarybněny,
jsou hodně navštěvovány rybáři z širokého okolí a jsou dosahovány velmi dobré i nadprůměrné a trofejní úlovky.
V začátcích spolku schůzoval výbor organizace převážně v místních restauracích a pomůcky a rybochovné zařízení skladovali funkcionáři doma. Tento stav trval až do roku 1980, kdy se podařilo zakoupit menší jednoduchý rodinný dům. Tento byl postupně rekonstruován a k němu byly postupně přistavěny dva hospodářské a skladové objekty. Dnes má spolek pro svoji činnost pěknou, vyhovující
základnu v České ulici.
Od roku 1962 pracovala organizace s výchovou svých nástupců v rybářských kroužcích mládeže
pod vedením starších rybářů. Jednu dobu byly kroužky nejen v Letovicích, ale i v Borotíně, Křetíně
a Velkých Opatovicích. Každoročně byl pro mladé uskutečněn celodenní zájezd s rybářskou tématikou a po řadu roků byl uskutečněn o prázdninách tábor v zajímavých rybářských lokalitách jako Vranov nad Dyjí, Lanžhot, Kácov u Sázavy, Suchý a další. V poslední době zájem mladých ochabl. Stále
však v Letovicích pracuje jeden kroužek.

Nelze pominout ani veřejnou a společenskou činnost organizace. Jde zejména o dřívější pořádání
velice zdařilých a populárních rybářských plesů. Několikaleté období pořádání bylo přerušeno opravou kulturního domu. Později byly plesy několik roků obnoveny, ale nyní již bylo od jejich pořádání
pro menší zájem upuštěno. Od roku 1970 jsou každoročně pořádány na nádrži Koupaliště rybářské
závody pro dospělé rybáře i pro mládež za velkého zájmu a účasti veřejnosti. Loni i letos byl uskutečněn výlov našeho rybníka ve Křetíně pod názvem „Rybářská pouť“, opět za velkého zájmu veřejnosti.
Věříme, že si tato akce vytvoří svoji tradici. Za zmínku stojí i zdařilá, ale náročná s uspořádáním, výstava všech ryb vyskytujících se v našich revírech, uskutečněná u příležitosti letovické pouti v roce 1965.
Výstava byla hojně navštívena a dobře hodnocena.
Nelze opomenout ani bezplatnou práci rybářů v době kdy se v obcích prováděla tzv. „akce Z“. Naši
rybáři pracovali v Letovicích m.j. na výstavbě vodní nádrže Koupaliště, na které dnes hospodaří a loví,
stavbě sportovní haly, prodejny BIOS (dnes Albert), dvou mateřských školek a dalších. Pracovali i v obcích svého bydliště mimo Letovice.
Tolik velice stručné ohlédnutí za uplynulými 90 roky naší činnosti. Spolek vydává k tomuto výročí
podrobnější almanach o této činnosti doplněný fotografiemi, který je možno získat ve spolku a v Turistickém informačním centru v Tyršově ulici č. 2.
Radomil Synek, místopředseda MRS p.s., Letovice

Výlov rybníku ve Křetíně má svou novou tradici
Koncem října letošního roku se uskutečnil již druhý ročník veřejně přístupného výlovu chovného
„přehradního rybníka“ v obci Křetín, vzletně nazvaný „Rybářská pouť“.
To, že rozhodnutí rybářského spolku v Letovicích
pomyslně zakončit rybářský rok společenskou akcí pro
veřejnost spojenou s možností ochutnávky rybích specialit a zakoupením živých ryb bylo správné, ukázal nejen rok minulý, ale především tento.
Účast více jak 500 návštěvníků, jenž za pěkného
podzimního počasí nás při výlovu navštívili a měli možnost na vlastní oči nahlédnout pod pokličku rybářského řemesla, toho byla důkazem. Výlovek více jak 3000
kaprů, amurů, štik a candátů, kteří byli povětšinou převezeni jako násada do lovných revírů, potěšil nejen řady příznivců rybářského cechu, ale snad každého, komu
kádě plné ryb tak trochu již navodily předvánoční čas.
Chtěl bych touto cestou moc a moc poděkovat všem
těm, kdo nám s výlovem i organizací této akce pomohli,
stejně jako každému z návštěvníků, kteří nám svou
účastí a zájmem o výlov ukázali, že rybařina spojená
s naší krásnou přehradou má smysl.
Za rybáře mohu říct, že si toho moc vážíme, a věřím, že příští ročník „Rybářské pouti“ bude již jen pokračovat v úspěšně započaté tradici.
Text: Ing. Radek Zemánek, předseda MRS p.s. Letovice, foto: Petr Švancara

Posezení s harmonikou, pěknou písničkou
a dobrým vínem ve Zboňku
V sobotní podvečer 29. října jsme se již popáté sešli v obecní budově na posezení s harmonikou, pěknou písničkou a dobrým vínem, které
uspořádal místní osadní výbor.
Jak už je zvykem, přijeli nám zahrát a zazpívat
otec a syn Lukešovi ze Sasiny. Sešlo se nás kolem
15, sice byla převaha žen, ale nám to vůbec nevadilo. Při dobrém vínečku, slaném a sladkém pohoštění jsme si všichni zazpívali a zatancovali. Nálada byla výborná, muzikanti mezi písničky vkládali vtipy a historky ze života. Někteří si dokonce
vyzkoušeli hru na vozembouch a věřte, není to
vůbec jednoduché. Poslechnout si pěknou písničku přišel i pan starosta Stejskal. Velké poděkování patří muzikantům a všem, kteří napekli a připravili něco dobrého k zakousnutí. Před půlnocí
jsme se začali rozcházet do svých domovů. Akce se vydařila a všichni se už moc těšíme na další setkání.
Text a foto: za Osadní výbor Zboněk a Klevetov Jana Janoušková

Vánoční dílna ve Zboňku
V sobotu 5. listopadu ve 14 hodin jsme se sešly v obecní budově, tentokrát jen ženy, abychom se
naučily jednu z moderních ručních prací, a tou je pletení z papírových ruliček. Naučit nás to přijela
paní Jiřina Hofírková z Žernovníku u Černé Hory. Pracuje jako účetní, ale pletení z papírových ruliček
se jí stalo velkou zálibou a je schopna vytvořit téměř cokoliv. My jsme si tentokrát vyrobily nebo vlastně upletly vánoční svícen, aby nám lépe pomohl vyzdobit naše vánoční domovy. Druhým výrobkem
bylo srdíčko na zavěšení, které přijde vhod jako dárek pro naše nejbližší. Výrobky se všem velmi povedly, všechny jsme odcházely domů velmi spokojené, že jsme vše zvládly, i když jsme tomu na začátku nechtěly věřit. Paní Jiřinka byla ale velmi trpělivá a při jakémkoliv problému hned ochotně všem
poradila a pomohla.
Už nyní se všechny moc těšíme na další dílnu, tentokrát třeba velikonoční.
Text: za Osadní výbor Martina Randulová, foto: Zuzana Jašíčková

Vánoční nadílka prosincové hvězdné oblohy
Přichází prosinec, dvanáctý a poslední měsíc roku. V mnoha jazycích má název december, což
souvisí se starořímským kalendářem, kde to byl desátý měsíc. Prosinec je měsíc zvláštní, předně je
nejštědřejší tím, že se lidé obdarují dárky a jsou k sobě více vlídní. To souvisí s nejkrásnějšími svátky
v roce, s Vánocemi. Připomínáme si narození Spasitele světa Ježíše Krista a tato jedinečná událost má
velký vliv na celou lidskou společnost. Když přijdou Vánoce, obklopí nás vánoční stromky s dárky
a betlémy, kde září známé betlémské hvězdy. V betlémské hvězdě je možné vidět spojitost Vánoc
s astronomií. Podle evangelia sv. Matouše se na obloze objevila „jasná hvězda“, která ukazovala směr
k Betlému při Ježíšově narození. Tato hvězda upoutala mudrce z Východu, zřejmě astrology, kteří se
za hvězdou vydali v přesvědčení, že jde o mimořádnou událost. Dítě Ježíše skutečně v Betlémě našli
a poklonili se mu. Mnoho vědců se zabývalo tímto úkazem. Povahu betlémské hvězdy pravděpodobně nejlépe v 17. století vysvětlil slavný astronom Jan Kepler, žijící v Praze na dvoře císaře Rudolfa II.
Výpočtem určil, že v době Kristova narození se na obloze ukázala výrazná konjunkce velkých planet
Jupiteru a Saturnu v roce 7 před n. l. V našich betlémech však figuruje kometa, nikoli hvězda. Za tuto
záměnu můžeme poděkovat proslulému italskému malíři Giottu di Bondonemu, který v roce 1301
v Itálii pozoroval jasně zářící Halleyovu kometu. Tak ho zaujala, že ji umístil do své fresky „Klanění tří
králů“ v Padově. Odtud se tento výjev rozšířil po Evropě a dostal se i do Čech. Pravá betlémská hvězda
tedy nebyla kometou.
Když se podíváme na oblohu, nejvíce nás zaujmou některá souhvězdí a Slunce. Pokud jsme se seznámili se souhvězdím Pegasa, nutně musíme do pozorování zařadit sousední souhvězdí Andromedy.
Podle báje je Andromeda etiopskou princeznou, dcerou královny Kasiopeji a krále Cefea (také jsou po
nich pojmenována souhvězdí). Princeznu Andromedu osvobodil ze spárů obludy hrdina Perseus, který se za odměnu s ní oženil.
Andromedu tvoří tři nejjasnější hvězdy Sirrah, Mirach a Alamak. Zajímavým objektem v blízkosti
hvězdy ný je mlhavý obláček. Jde o tzv. Velkou galaxii v Andromedě s označením M 31. Tento velký
systém hvězd je viditelný pouhým okem a je od nás vzdálen 2,4 mil. ly. Hvězda Sirrah je společná hvězda Andromedy a Pegasa.
Zvláštní pozornost zasluhuje prosincové Slunce. Při svém pohybu po obloze dosáhne nejnižší polohu nad obzorem a nejdále se posune na jih od světového rovníku. Zaznamenáme zimní slunovrat.
Dne 21. 12. v 11:43 h SEČ vstupuje do znamení Kozoroha, je slunovrat a začátek astronomické zimy.
Zažijeme nejkratší den a nejdelší noc v roce. Den trvá 8 h 4 min a do konce roku se prodlouží o 5 minut.
Azimut Slunce při slunovratu je 53°.
Uveďme měsíční fáze: 7. 12. v 10:00 h první čtvrt, úplněk 14. 12. v 1:00 h, poslední čtvrt 21. 12. ve 3:00 h
a nov 29. 12. v 8:00 h. Měsíční přízemí bude 13. 12. (358 470 km) a odzemí 25. 12. (405 842 km).
21. 12. ve 3:00 h a nov 29. 12. v 8:00 h. Měsíční přízemí bude 13. 12. (358 470 km) a odzemí 25. 12.
(405 842 km).
Nelze pozorovat Merkur a Saturn. Venuše bude výrazná Večernice nad jihozápadem,
Mars najdeme večer vysoko nad jihozápadem (ve Vodnáři), Jupiter ráno vysoko nad
jihovýchodem (v Panně), Neptun večer ve
Vodnáři. Za zmínku stojí konjunkce Měsíce
s Venuší (3. 12.) a s Jupiterem (22. 12. večer).
Ať nám všem o Vánocích jasně září betANDROMEDA
lémská hvězda.
Dr. Jaroslav Chloupek

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE, z. s.
POŘÁDÁ
V PÁTEK 9. PROSINCE 2016
V NEMOCNICI BLANSKO

REHABILITAČNÍ ODPOLEDNE

Srdečně Vás zveme na benefiční

KONCERT PRO EMIČKU
Pondělí 12. 12. 2016 v 16.30 hodin
Koncertní sál Základní umělecké školy
Letovice, Masarykovo náměstí.
Vstupné dobrovolné.
Výtěžek bude použit na část úhrady
za služby osobního asistenta Emičky.
Program z poezie Ludmily Lujkové,
hudby Milana Hakla a vánočních koled.
Vystoupí Sboreček Zpěváček
z MŠ U Dvou sluníček Brněnec,
žáci ZUŠ Letovice ze třídy M. Hakla
a manželé Ludmila Lujková a Milan Hakl.
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE, z. s.
PŘIPRAVUJE PRO SVÉ ČLENY
PŘEDVÁNOČNÍ ZÁJEZD
VE ČTVRTEK 1. PROSINCE 2016

ADVENT NA ZÁMKU
PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM
ZÁJEZDU BUDE:
- VÁNOČNÍ VÝSTAVA NA ZÁMKU
HRÁDEK U NECHANIC
- PROHLÍDKA VYBRANÉHO
KLÁŠTERNÍHO OBJEKTU
- MOŽNOST NÁVŠTĚVY NÁKUPNÍHO
STŘEDISKA V HRADCI KRÁLOVÉ
PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE:
NA ČLENSKÉ SCHŮZI DNE 9. LISTOPADU 2016
V KD LETOVICE U BORISE RAŠOVSKÉHO
www.novesdruzenizp.cz

PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ A CVIČENÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA VE VÍŘIVÉM BAZÉNU
- RELAXAČNÍ CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ
VŠE POD VEDENÍM REHABILITAČNÍCH
PRACOVNIC
ODJEZD BUDE:
14.40 hodin – PRAŽSKÁ
14.45 hodin – NÁMĚSTÍ
14.55 hodin – BYTOVKY
15.00 hodin – TYLEX
AKCE SE KONÁ ZA PODPORY MěÚ LETOVICE
A V RÁMCI PROJEKTU
„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
U LENKY RAŠOVSKÉ,
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz

NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY
ZA PODPORY NADACE MĚSTA LETOVICE

VE STŘEDU 7. PROSINCE 2016
VE 14.00 HODIN
V MKS – KULTURNÍ DŮM LETOVICE

TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ VESELÍ
PROGRAM ODPOLEDNE BUDE:
- ZÁBAVNÉ VYSTOUPENÍ
V PODÁNÍ ZUŠ LETOVICE
- SLAVNOSTNÍ ZDRAVICI S PŘÍPITKEM
PŘEDNESE JAN GRYGAR
- OCHUTNÁME VÁNOČNÍ CUKROVÍ NAŠICH ŽEN
K TANCI A POSLECHU HRAJE SOUBOR KLIPT
RÁDI OCHUTNÁME VAŠE VÁNOČNÍ CUKROVÍ
PŘIJĎTE SE POBAVIT SE SVÝMI PŘÁTELI
A NAVODIT SI SVÁTEČNÍ NÁLADU
SRDEČNĚ ZVE VÝBOR NSZdP LETOVICE
www.novesdruzenizp.cz

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
prosinec 2016
•

7. 12. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Odpoledne plné her zaměřené
na procvičování paměti.
Nezapomeňte brýle, tužku.
•

10. 12. 2016 – sobota – 7.30 hodin
náměstí v Letovicích
Vánoční zájezd do Rožnova pod Radhoštěm
a Hranic na Moravě.
Přihlášky a platba u paní Píglové
v MKD při akcích.
Cena zájezdu 200,– Kč
zahrnuje vstupy a oběd.
•

14. 12. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Tvůrčí dílna – vánoční drobnosti, dárečky.
Materiál na tvorbu v MKD k dispozici.
•

21. 12. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Vánoční posezení u kávy a čaje.
Uvítáme vlastnoručně upečené pečivo.
•

28. 12. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Silvestr v klubu – veselé zakončení roku 2016.
•

Připravujeme:
4. 1. 2017 – středa – 13.00 hodin
u prodejny Albert
Tradiční novoroční vycházka do Domina.
•

Vážení členové našeho klubu důchodců,
přátelé, příznivci,
děkujeme za přízeň,
kterou jste našemu MKD věnovali,
přejeme hodně zdraví a sil v roce 2017
a těšíme se na další hezká setkávání
v letovickém MKD.
Za samosprávu MKD Jana Pitnerová

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
v kostele sv. Jiří v Kochově
Neděle 11. prosince 2016
v 16.00 hodin
Účinkují:
Lucia Bildová – soprán
Milada Dvořáková – příčná a sopránová flétna
Dagmar Lžíčařová – varhany, klavír
Sbor:
Zuzana Konečná, Růžena Vystavělová,
Zdena Skalníková
Doprovod:
Dagmar Lžíčařová

Sbor dobrovolných hasičů Letovice
přivítá v pondělí 5. 12. 2016
v areálu hasičské zbrojnice
sv. Mikuláše se svým doprovodem.
Před jeho příchodem v krátkém programu
vystoupí dechový orchestr ZUŠ Letovice
a taneční skupina VO CO GOU.

Začátek programu
je plánován v 16.30 hodin.
Příchod Mikuláše s anděly
bude asi v 16.50 hodin a poté proběhne
čertovské rojení a rozdávání dárků.
Vstupné je dobrovolné a jeho výtěžek bude
věnován jako vždy na dobročinné účely.
Pro všechny bude připraveno bohaté
občerstvení pro zahřátí.
Nebojte se tedy a přijďte se svými dětmi.
Srdečně zvou hasiči Letovice

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin

Mimo výše uvedenou dobu je služba stomatologické LSPP zajištěna v Úrazové nemocnici Brno,
Ponávka 6, tel.: 545 538 111 – ve všední dny od 17.00 do 7.00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

Služby lékařů
2. 12.
9. 12.
16. 12.
23. 12.
30. 12.

Dr. Šponerová
Dr. Přichystalová
Dr. Hniličková
Dr. Šafránek
Dr. Striová

Nepřítomnost
Dr. Šafránek
27. – 30. 12.
Dr. Hniličková
27. – 30. 12.
Dr. Striová
19. – 23. 12.

Služby lékařů také na
www.mudrsafranek.cz
Zastupuje
Dr. Kratochvílová 27. – 28. 12.
Dr. Striová 29. – 30. 12.
Dr. Kratochvílová 27. – 28. 12.
Dr. Striová 29. – 30. 12.

27. – 28. 12.

Dr. Šafránek, Dr. Hniličková
Dr. Kratochvílová 19. – 20. 12.
Dr. Kratochvílová

Dr. Kratochvílová
21. – 23. 12.
29. – 30. 12.

Dr. Šafránek, Dr. Hniličková
Dr. Striová

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

TJ SOKOL LETOVICE, z.s.
Rozpis turnajů a mistrovských utkání ve sportovní hale – prosinec 2016

MĚSTO LETOVICE

MĚSTO LETOVICE

zajistilo na

zajistilo na

in

in
pro občany města Letovice a místních částí

pro občany města Letovice a místních částí

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

Termín dalšího plavání:
17. prosince 2016 / 13.30 – 15.00 hodin

PRODÁM
palivové dřevo tvrdé + měkké
(piliny + zbytky dřeva),
možnost dopravy.
Bližší informace na
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz

MINIGALERIE DÁREK
(naproti Albertu)
Vás zve na výstavu

OBCHOD A REKLAMA
před 80 lety
Otevřeno od pondělí do pátku
14.30 – 17.00 hodin
Vstup volný

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

od

39,Vánoční hvězda
různé barvy a velikosti, široký výběr

V našich specializovaných centrech najdete nejširší výběr
čerstvě řezaných dánských jedlí Nordmann
- všechny v nejlepší
kvalitě a za neporazitelné ceny!
20 kg

26,50/ kg
Primalex Plus 20 kg

529,-

bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost,
otěruvzdorná, paropropustná, bělost min. 86 %

+
Stojan na vánoční stromek Basic S

699,-

pro výšku stromku až 180 cm a  kmene až 9 cm, do vyprodání zásob
nádrž na vodu 1 l, 5 let záruka, patentovaný
mechanismus pro rychlé a snadné uchycení stromku
Také letos nadělujeme 100 Kč poukázku na kapra při nákupu nad 1.000,- Kč.
Více informací naleznete na www.bauhaus.cz

LED
klasická žárovka

198,-

balení 2 ks, á 12 W, E 27, do vyprodání zásob
1055 lm, 4000 K, studeně bílá barva,
ekvivalent 75 W klasické žárovky, A+

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7
Tato nabídka platí od 1. 12. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 24. 12. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

Prodej
vánočních stromků
borovice černá
cena od 200,– Kč / ks
Petr Andrle
Brněnská 5, Letovice
Tel.: 777 655 520

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
garáž v Letovicích
Kontakt: 777 061 357

ZÁBAVY, OSLAVY, Dj, DISKOTÉKY, OLDIES, SVATBY

tel.: 777 864 582
www.zvuk-letovice.wz.cz

Hledám

ke koupi rodinný domek
se zahradou v Letovicích
nebo v blízkém okolí Letovic.
Opravy mi nevadí, nabídněte prosím.

Tel.: 721 332 622

Koupím
byt v Letovicích.
Tel.: 774 193 566
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Tisk DTP centrum, v.o.s. SVITAVY • www.dtpcentrum.cz

Neděle 18. prosince 2016 v 18.30 hodin

Předprodej vstupenek: Městské kulturní středisko Letovice, Nová 71/1
tel.: 516 474 422, 516 476 785, mobil: 739 396 535, www.mks-letovice.cz, info@mks-letovice.cz

