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Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem
přejeme novomanželům, kteří v měsíci říjnu uzavřeli sňatek:
Michal Hirt, Šebetov – Romana Kudláčková, Šebetov
Lukáš Kovařík, Borová – Petra Michovská, Borová
Pavel Basák, Brněnec – Halina Kaljužna, Brněnec

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci říjnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Miloslava Hudcová
Alžběta Vráblíková
Miloslav Chlup
Božena Nečasová
Tibor Váradi
Věra Tichá
Ingrid Richtrová
Marie Tomanová
Jiří Širůček
Stanislav Všianský
Karel Kořístek
Kamil Nezval
Libuše Peňázová
Jarmila Vybíhalová

Růžena Podsedníková
Marie Felcmanová
Milada Přikrylová
Milada Holíková
Emilia Bočková
Růžena Němcová
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
Karel Hoder
Karel Trnečka
Ludmila Sedláková
Stanislav Dvořáček
Jaroslava Burkoňová
Vladimír Hejl
Lidmila Jochmanoová
Emilie Kacetlová

V měsíci říjnu oslavil vzácné životní jubileum – 90 let – pan Karel Hoder, ul. Českobratrská. K tomuto významnému jubileu mu osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města a za SPOZ paní
Jana Sedláčková.
Další jubilantkou, která oslavila toto vzácné jubileum – 90 let – je paní Ludmila Sedláková, ul. J. Haška. K tomuto krásnému jubileu jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města a za SPOZ
paní Marie Bartíková.
Oběma jubilantům srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Hřebíček Miroslav, Jasinov, ve věku 65 let
Janoušková Zdeňka, Albína Krejčího, ve věku 89 let
Kočnarová Ludmila, Na Kroupce, ve věku 91 let
Novotná Kristina, Čapkova, ve věku 85 let
Bednář František, Jasinov, ve věku 79 let
Kalibánová Marie, Čapkova, ve věku 95 let
Němcová Světlana, Havírenská, ve věku 45 let
Blahová Jaroslava, Komenského, ve věku 90 let
Škrabal František, Bezručova, ve věku 80 let
Sílová Marie, J. Haška, ve věku 88 let
Hloušková Jana, Meziříčko, ve věku 55 let
Merhautová Marie, Sadová, ve věku 54 let
Holek Bohuslav, Pod Klášterem, ve věku 75 let
Čest jejich památce!

OKÉNKO STAROSTY
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme, přátelé... Ano, Vánoce jsou přímo za dveřmi. Ženy již dlouho vymýšlejí co péct, vyměňují si recepty s přítelkyněmi nebo se
vracejí k osvědčeným receptům. Muži se jistě také nezastaví. Po návratu ze zaměstnání se určitě všude chopí vysavačů, hadrů a jiných prostředků a za svištění
mopů čistí okna, umývají nábytek, drhnou podlahy a perou záclony. Mezi pracemi ještě hlídají troubu s pečícím se cukrovím. Že to tak vy doma nemáte? To u nás
to tak funguje dávno (haha). V tom případě je Vaše domácnost výjimkou. Co vím, mnoho kamarádů
to má stejně.
Je ovšem také potřeba myslet na odpočinek a pomalu se připravovat na dobu Vánoc. Jako již tradičně proběhne dne 3. 12. 2017 na našem náměstí Zpívání u vánočního stromu. O programu budete
informováni na jiném místě zpravodaje. Jistě i letos na hasičárnu dorazí skupina kolem sv. Mikuláše,
takže se pomalu rozlučte se zlobivými potomky, manželkami, manželi a svými blízkými, protože tam
nahoře, a i dole, vědí všechno (a co nevědí, někteří jim to rádi ohlásí, jak bývá zvykem).
Vážení občané,
Vánoce nejsou o šílenství se sháněním dárků, nakupování a doslova obžerství. Snažme se oslavit
svátky vánoční tak, jak se slavili dříve. Vím, dříve byla jiná doba. Snažme se tedy alespoň zapomenout
na stres kolem svátků a naopak v klidu vzpomeňme na ty, co už mezi námi nejsou, věnujme tichou vzpomínku těm, kteří nemohou trávit Vánoce tak, jak máme možnost tady v našem městě, České republice a ve většině ostatních států. Někde nemají ani ty základní podmínky k životu, natož pak k oslavám.
Tak doufám, že se budete ve všem držet zpátky, i když lákadla, jako televize a povalování u plných
stolů, jsou velká. Nezapomeňte také na svoje zdraví (zejména žlučníček) a využijte i procházek do přírody, možná i sněhu. Pro ty, kteří si budou chtít udržet štíhlou postavu, je připraveno i v prosinci plavání v Boskovicích ve dnech 2., 16. a 30. prosince. Navíc si můžete i zabruslit, a to ve dnech 17. a 30. 12.
od 17.00 do 19.00 hodin.
Takže si nezapomeňte u práce nebo sportu zopakovat koledy a ať se rolničky, rolničky rozezní do
všech Vašich domácností.
Státní hymnu si pak společně zazpíváme o půlnoci 31. 12. 2017. Na náměstí se společně můžeme
potkat od 23.00 do 01.00, to již v roce 2018. Bude připraveno tradiční občerstvení.
Vladimír Stejskal, starosta města

Starosta města svolává
na čtvrtek 7. prosince 2017 v 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích
18. 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 7. září do 7. prosince 2017
4. Dispozice s majetkem města
5. Rozpočet města Letovice na rok 2018
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 23. 10. 2017 projednala body dle následujícího programu:
1. Oprava mostku v k.ú. Kladoruby
2. Zajištění zpracovatele projektové dokumentace pro SP a administrátora dotace stavby „ČOV
Letovice, intenzifikace“
Rada města Letovice na své schůzi dne 31. 10. 2017 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
5. Vyhodnocení letní sezóny na městském koupališti
6. Návrh rozpočtu města na rok 2018
7. Plán zimní údržby místních komunikací
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 8. 11. 2017 projednala body dle následujícího programu:
1. Návrh rozpočtu měst na rok 2018
2. Vystoupení vedoucího technického odboru
3. Výběrové řízení – ředitel TS Letovice
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici tak 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

Město Letovice informuje občany,
že v areálu technických služeb je nabízena použitá dlažba z chodníků velikosti 30 x 30 cm
2
za cenu 30,– Kč/m plus DPH.
Částka bude na základě potvrzení od technických služeb následně hrazena
na pokladně městského úřadu.

Uzávěrka příspěvků do Letovického zpravodaje
č. 1/2018 je do středy 6. 12. 2017!
Děkujeme Vám za respektování zkrácené lhůty i za Vaše pochopení.

Informace k volbě prezidenta České republiky,
která se koná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
a případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek
12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území České
republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní
občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku
18 let.
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ČR ve volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb. na voličský
průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním
volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky,
s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem. Zákon o volbě prezidenta republiky upravuje v § 33 způsob a podmínky, za nichž lze od 28. 8. 2017 požádat obecní úřad
příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu. Pro žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář.
Žádost lze podat:
· v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče,
· v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Žádost v listinné a elektronické podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději
7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 2018 příslušnému obecnímu úřadu.
Osobně o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj.
do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí /vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského
úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán, a následně je možné přistoupit k hlasování.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky:
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad,
popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým
kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.
Podrobné informace k volbě prezidenta ČR – www.mvcr.cz

Osobnost roku 2017
Rada města Letovice vyhlašuje anketu „Osobnost roku 2017“.
Tímto se obracíme na Vás, vážení občané, vyberte mezi sebou člověka nebo kolektiv, který dosáhl
v letech 2015 - 2017 mimořádného úspěchu a přispěl tak k propagaci a prezentaci města Letovice
nebo osobnost, jejíž životní činnost má zřetelný časový přesah a úzký vztah k městu a nominujte ji na
„Osobnost roku 2017“.
Pravidla ankety:
- návrh mohou podávat občané města Letovice a jeho místních částí,
- návrhy se mohou vztahovat na oblast kulturní, školskou, sportovní, sociální, zdravotní či životního
prostředí,
- návrh musí obsahovat jméno, příjmení, titul nominovaného kandidáta, který je občanem Letovic
nebo je součástí kolektivu, který ve městě působí, anebo je rodákem města Letovice, dále jeho
stručnou charakteristiku a zdůvodnění navrhovaného ocenění,
- na obálce uveďte označení „Osobnost roku 2017“,
- návrhy zasílejte na adresu: Město Letovice, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
nebo podatelna@letovice.net nebo odevzdejte do schránky umístěné u vchodu MěÚ Letovice
- uzávěrka nominací je 25. února 2018,
- vyhlášení proběhne v kategorii: „Osobnost za celoživotní zásluhy“ a „Osobnost, která v letech
2015 – 2017 dosáhla mimořádného úspěchu“,
- slavnostní vyhlášení ankety bude 10. 5. 2018 v MKS Letovice.
Rada města Letovice
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Městské lázně Boskovice
Doprava po vlastní ose.
Průkaz totožnosti alespoň jednoho člena rodiny
je vstupenkou do areálu.

Termíny dalšího plavání:
16. prosince 2017 / 13.30 – 15.00 hodin
30. prosince 2017 / 13.30 – 15.00 hodin

Městský den zdraví 2017
U příležitosti již tradiční kampaně „Dny zdraví“, proběhl v Letovicích ve čtvrtek 12. října 2017 v sále
kulturního domu od 13.00 hodin již osmnáctý Městský den zdraví.
Město Letovice jako partnery Zdravého města pozvalo organizace a firmy nejen z Letovic, které
svým zaměřením mohly přispět k propagaci zdravého životního stylu v oblasti stravování, pohybových aktivit, různých doplňkových preparátů zejména na bázi přírodních zdrojů, k utužení zdraví, posílení odolnosti proti chorobám i výrobků k péči o tělo. Zde se představily například Český zahrádkářský svaz Letovice na stánku vedeném Ing. Jaroslavou Konůpkovou, Ludmilou Lepkovou a Jaroslavem Hejlem s tradičně bohatou ukázkou výpěstků, rok od roku nových výrobků a pochutin, s možností ochutnávek a získáním receptů na jejich zhotovení. Novinkou na dni zdraví byl stánek společnosti Moravec – pekárny s.r.o., zde bylo možné se seznámit s pekárenskými výrobky. Sortiment českého medu a produkty z něj vyrobené nám v letošním roce představil pan Čupr z Křtěnova.
Přítomní měli možnost si nechat zdarma změřit krevní tlak a tuk v těle prostřednictvím Všeobecné
zdravotní pojišťovny ČR.
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 Letovice a jeho partnery, konaných během celého letošního roku v rámci tematických kampaní, a snímky ze soutěže Rozkvetlé Letovice 2017.
Zástupci firem Jízdní kola a sport – Alois Hynek a Oriflame kosmetika představili výrobky, které
mohli přítomní zhlédnout a v případě zájmu objednat nebo zakoupit.
Na závěr proběhla hojně navštívená přednáška paní Marie Štemberové, DiS. – fyzioterapeutky.
Přítomní se dozvěděli o léčebných účincích pijavice lékařské, o vlivu látek přenesených z pijavice na
člověka u zajímavých diagnóz.
Kdo Městský den zdraví 2017 navštívil, jistě nelitoval. Mohl si odnést nejen nové vědomosti, ale
i ochutnat a zakoupit zajímavé výrobky.
Kancelář PZM a MA 21

Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj

Rada města Letovice
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Ředitel /ředitelka
Technických služeb města, příspěvková organizace, Česká 1033/17
Místo výkonu práce: pověřené území města Letovice
Druh práce: ředitel / ředitelka příspěvkové organizace města
Platové zařazení: v souladu s nařízením vlády č. 564/2006Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 11. platová třída, příplatek za vedení, osobní ohodnocení po zapracování a uplynutí zkušební lhůty.
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2018 nebo dle dohody
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s šestiměsíční zkušební lhůtou
Uchazeč musí splňovat následující požadavky:
- Minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (technického nebo ekonomického směru
předností)
- Státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR
- Morální bezúhonnost
- Komunikační, manažerské a organizační schopnosti a dovednosti
- Řidičský průkaz skupiny B
- Samostatnost, flexibilita
- Znalost práce na PC
- Minimálně 3 roky praxe v řídící funkci
- Orientace v řízení příspěvkové organizace, v zákonných normách vztahujících se k energetice,
správě nemovitostí, odpadovém hospodářství a ekologii výhodou
- Znalost problematiky komunálních služeb, ekonomické zásady řízení organizace výhodou
Přihláška zájemce musí obsahovat
- Jméno a příjmení, titul
- Datum a místo narození
- Státní příslušnost
- Přesná adresa trvalého bydliště
- Číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu
- Telefonní kontakt, případně i adresu elektronické pošty
- Datum a podpis zájemce
K přihlášce se připojí
- Strukturovaný životopis s uvedením dosavadního průběhu zaměstnání a dalších odborných znalostí
a dovedností
- Výpis z rejstříku trestů (datum výpisu nesmí být starší 3 měsíců)
- Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případné další kopie dokladů o získání
jiných odborných znalostí
- Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti výkonu funkce ředitele organizace
- Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu
zákona 101/2000 Sb.
- Zpracovanou koncepci rozvoje společnosti pro roky 2018 –2020

Způsob podání přihlášek
- Osobně (na podatelnu městského úřadu) nebo prostřednictvím České pošty
- Obálku zřetelně označte textem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Ředitel TS – k rukám starosty města Vladimíra
Stejskala – NEOTEVÍRAT“
Místo podání přihlášek
- Městský úřad Letovice, Masarykovo nám. 210/19, 679 61 Letovice
Lhůta pro doručení přihlášek
- Do pátku 8. prosince 2017, 13.00 hodin na podatelnu MěÚ, Masarykovo nám. 210/19, Letovice
Upozornění: Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně
zrušit výběrové řízení bez nároku na úhradu nákladů spojených s podáním přihlášky. Důvody nepřijetí se neoznamují. Dokumenty bude možné si vyzvednout zpět po písemném sdělení na podatelně
městského úřadu.
Bližší informace: na tel.: 603 564 579 (starosta města) nebo 604 272 107 (místostarosta města)
Vladimír Stejskal, starosta

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, kde máte peníze nebo jiné cennosti nenoste na zádech, kde 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 Městské policie Letovice

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

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 prosinci jsme pro Vás připravili:
Koncert jazz

LANUGO
Pátek 1. prosince 2017 ve 20.00 hodin
Sál ZUŠ Letovice
Vstupné: 150,– Kč
•

Zpívání u vánočního stromu
Neděle 3. prosince 2017 od 16.00 hodin
Masarykovo náměstí
•

Letovice, náš domov
beseda a Bohuslavem Kudou
Pátek 8. prosince 2017 v 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné
•

Připravujeme:
Tříkrálový koncert pěveckých sborů
Neděle 7. ledna 2018 v 15.00 hodin
Kostel sv. Prokopa
Účinkují:
Pěvecké sbory Sluníčko a Carmina ZUŠ Letovice,
Cantamus ZUŠ Letovice
a Carpe diem při MKS Letovice
Vstupné dobrovolné
•

Taneční kurzy pro pokročilé
Úterý 9. ledna 2018 v 19.00 hodin
(16. 1., 23. 1., 30. 1., 13. 2., 23. 2. 2018)
Cena kurzu za pár: 1 400,– Kč

Koncert KPH

Novoroční koncert
se slavnostním přípitkem starosty města
Středa 10. ledna 2018 v 18.30 hodin
Účinkují:
Moravské klavírní trio a operní hosté:
Iveta Jiříková – soprán
Martino Hammerle-Bortolotti – baryton
Vstupné: 150,– Kč,
na koncert platí předplatné KPH,
studenti uměleckých škol zdarma
•
Beseda – PhDr. Antonín Štrof, CSc.

Letovice ve světle archeologie II.
Čtvrtek 11. ledna 2018 v 17.00 hodin
Budova, Tyršova 2 (1. patro)
Vstupné dobrovolné
•
Beseda s moderátorem Karlem Voříškem

Štěstí se dá naučit
Čtvrtek 18. ledna 2018 v 18.00 hodin
Vstupné: předprodej 150,– Kč / na místě 180,– Kč
•
Divadlo

Už zase miluju!
Čtvrtek 25. ledna 2018 v 19.00 hodin
Účinkují:
Michaela Dolinová, Sandra Pogodová
a Václav Tobrman
Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– 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
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

•

Výročí našich spisovatelů
Olga Scheinpflugová, Jiří Mahen,
Květa Legátová, Viktor Dyk – výstavka knih
•

DĚJINY UMĚNÍ
Dějiny umění dle historických období
1. 12. 2017 – Baroko
15. 12. 2017 – Rokoko a klasicismus
29. 12. 2017 – Romantismus, realismus
od 18.00 do 19.30 hodin v čítárně knihovny.
Cena lekce 50,– Kč
Přednáší PhDr. Miroslava Kacetlová
•

VÁNOCE ZAČÍNAJÍ V KNIHOVNĚ!
1. 12. 2017 od 13.00 do 17.00 hodin
v prostorách knihovny
Již tradiční předvánoční prodejní jarmark
řemeslných výrobků.
Přijďte udělat radost drobným dárkem sobě
nebo svým blízkým!
•

ZIMNÍ VÝSTAVA 1 + 4
Výstava poezie pana Davida Varnera doplněná
ilustracemi čtyř výtvarníků je přístupná
v prostorách knihovny po celý prosinec.
•

VÁNOCE S ANDĚLKOU
Prodejní výstava v čítárně knihovny potrvá
od pondělí 11. 12. do pátku 22. 12. 2017.
•
PŘIPRAVUJEME NA LEDEN:

Změna otevírací doby
dospělého oddělení
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.00 – 16.30
Úterý: 12.00 – 16.30
Středa: 12.00 – 16.30
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 9.00 – 11.30, 12.00 – 18.00

Dětské oddělení
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna
Výpůjční doba: Pondělí 12.30 – 16.30
Úterý 12.30 – 16.30, Středa 12.30 – 16.30
Čtvrtek 8.00 – 12.00, Pátek 12.30 – 16.30

•

Výstavka knih
Krásné pohádky – prožijte Vánoce s knížkou!
•

Tvoření
Adventní a vánoční tvoření – věnečky,
andílci, sněhuláci.
•

Duhové čtení
Vyhodnocení čtenářské soutěže.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY
O VÁNOCÍCH!
KNIHOVNA BUDE UZAVŘENA
OD 27. 12. DO 31. 12. 2017.
Otevřeno bude opět v úterý 2. 1. 2018.

GALERIE DOMINO
Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
BETLÉMŮ
vánoční výzdoby a obrazů
se zimní tématikou
Vernisáž se koná v pátek 1. prosince 2017
v 17.30 hodin
V kulturním programu zazpívá vánoční koledy
dětský pěvecký sbor Sluníčko ZUŠ Letovice
pod vedením Mgr. Marie Nečasové,
za doprovodu Dagmar Lžíčařové.
Výstava bude otevřena do 31. ledna 2018
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin,
So 9.00 – 11.00 hodin, Ne 14.00 – 17.00 hodin
Zavřeno od 18. 12. 2017 do neděle 7. 1. 2018
Galerie DOMINO, Havírna 55
(u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice
www.galeriedomino.cz

Jižní Morava čte
V Letošním roce se naše knihovna opět zapojila do soutěže Jižní Morava čte. Tentokrát se psalo
a kreslilo na téma „Příběhy mého kraje“. V rámci tohoto projektu jsme putovali na zámek, kde nás
provedl pan Bohumil Vavříček a setkali jsme se se spisovatelem Janem Opatřilem a jeho „Kapříkem
Metlíkem“. Termín pro odevzdání prací byl 31. 10. 2017. Sešly se nám práce od dětí ze ZŠ Letovice, ZŠ
Nýrov a také MŠ Čapkova. Předání cen se uskutečnilo 10. 11. 2017 v dětském oddělení knihovny v Letovicích. V dopoledních hodinách jsme přivítali
v knihovně děti z mateřské školy, které vytvořily plastiku nazvanou „Letovice panorama den
a noc!“. Jejich práce je krásná, ale bohužel jsme
nemohli toto dílo zařadit do soutěže, neboť věk
dětí nesplňoval požadovanou podmínku v kategorii pro práce kolektivu. Přesto o ceny nepřišly,
dostaly drobné dárky od knihovny jak pro jednotlivé děti, tak i do školky. Děti si prohlédly knihovnu, popovídali jsme si o knihovně a knížkách,
a pak jim byly předány ceny. Jejich díla si můžete
přijít prohlédnout do knihovny. Odpoledne se
sešli výherci ostatních kategorií a převzali si ocenění a diplomy. Obě setkání byla moc příjemná.
Děkujeme všem, kdo se soutěže zúčastnili a těšíme se na další spolupráci.
Lenka Páralová

Turistické informační centrum
MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice
tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.cz

®

Otevírací doba:
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.
V pátek 22. 12. 2017 bude
Turistické informační centrum Letovice
otevřeno pouze do 12 hodin.
V době od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018 bude
uzavřeno.
Těšíme se na Vás opět v úterý 2. ledna 2018.

Výzva – kulturní a společenské akce roku 2018
Vážení pořadatelé a organizátoři kulturních, společenských i sportovních akcí v Letovicích, místních
částech i blízkém okolí, obracím se na Vás s žádostí o spolupráci i v roce 2018. Pokud již nyní víte o aktivitách, které budete realizovat v roce 2018, napište nám o tom! A to jednak z důvodu, abychom si navzájem nevykrývali termíny akcí, ale také kvůli včasné propagaci v připravovaném přehledu kulturněspolečenských akcí. Termín tisku přehledu akcí – duben a září 2018.
Kontakt: info@mks-letovice.cz
Děkujeme Vám za spolupráci.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

Provozní doba MKS Letovice o vánočních svátcích
•

Kulturní dům Letovice bude uzavřen ve dnech od 22. 12. 2017 do 1. 1. 2018.
•

Expozice Historie města Letovice
Otevírací doba do konce roku 2017
(dle individuální domluvy na tel.: 774 497 437, e-mail: muzeum@mks-letovice.cz):
Pondělí a středa: 14.30 – 16.30 hodin
Čtvrtek: 9.30 – 11.30 hodin
Neděle: 10. 12. 2017 od 14.00 do 17.00 hodin
Kontaktní osoba: PhDr. Antonín Štrof, CSc. a Mgr. Jana Trubáková

•
V úterý 2. 1. 2018 se opět těšíme na setkání s Vámi
ve všech střediscích MKS Letovice.
Děkujeme Vám za pochopení.

Vstupné: 150,– Kč

Markéta Foukalová – zpěv
Viliam Béreš – piano, zpěv
Mirek Šmilauer – kytara, zpěv
Rastislav Uhrík – basa, zpěv
Martin Kopřiva – bicí, zpěv
Martin Novák – bicí, zpěv

SÁL ZUŠ LETOVICE

PÁTEK 1. PROSINCE 2017 VE 20.00 HODIN

LANUGO

Městské kulturní středisko Letovice
ZUŠ Letovice

1 5 0 ,– K č

…tentokrát s Bc. Helenou Kalasovou
Pro další rozhovor jsem se rozhodla oslovit paní Kalasovou, současnou majitelku letovické Galerie PEX a Muzea letovické keramiky. Abych vám paní Kalasovou stručně představila, je nutné vyjmenovat všechny její aktivity, na které nám už v rozhovoru bohužel
nezbyl prostor. Paní Kalasová je letovickou kronikářkou, po roce
1989 vedla v Letovicích 10 let Sbor pro občanské záležitosti, je maminkou tří dětí, babičkou tří vnoučat a chovatelkou anglického
mastifa, který sbírá na evropských výstavách jedno ocenění za druhým. V našem povídání jsme se věnovaly především galerii a současnému společenskému pohledu na estetično celkově.
Jste letovickou rodačkou?
„Letovickou rodačkou nejsem. Pocházím ze Skalice nad Svitavou, ale k Letovicím mám vztah již od
dětství. Jezdila jsem sem za babičkou. Později jsme zde koupili domek.“
Proč jste se rozhodla otevřít uměleckou galerii na malém městě?
„Podle mého názoru je úplně jedno, zda je galerie na malém nebo velkém městě. Umění by mělo
totiž jít ke všem lidem, ať už bydlí ve velkoměstě nebo na vesnici. Já jsem vždy ráda chodila na výstavy
a znám se s některými výtvarníky. Jakmile se zde tedy objevila možnost podnájmu galerijních prostor,
kývla jsem na to. Nyní funguje Galerie PEX sedmým rokem.“
Jaký mají podle vás letovičtí občané vztah k umění?
„Do mé galerie bohužel moc letovických občanů nechodí, spíše sem přijdou mimo letovičtí. Navštěvují ji lidé z celé republiky. Vztah k umění se liší člověk od člověka a obecně lze říci, že začíná od
výchovy. Nezastupitelnou roli v tom má škola, učitelky ve školkách a poté učitelky výtvarné výchovy
na základních školách. Děti totiž vnímají daleko lépe než dospělí, vnímají svým srdcem a čistou duší.
Dospělé kazí masáže reklamou, televizními pořady a názory tzv. celebrit. Záleží také na tom, jak je která galerie směřována. Naše galerie se zaměřuje na špičku současné výtvarné scény a snažím se sem
dostat opravdu kvalitu. Všeobecně lze říci, že o současné výtvarné umění se zajímá menší procento
lidí, a to platí i na Letovice. Každopádně je velice zajímavé sledovat, jaké povědomí lidé o současném
umění mají.“
Co si myslíte o umisťování uměleckých děl na veřejná prostranství v našem městě? Není škoda,
že jich mezi sebou zrovna moc nemáme?
„Umělecká díla ve veřejném prostoru jsou jeho báječná a potřebná součást. Celkově jej dotváří.
Skutečně špatná cesta je umisťovat je náhodně, „kde je na to místo“. Podstatná je celková koncepce
daného prostoru, do kterého vhodně volená díla zapadnou. Takto to má smysl. Důležitá je spolupráce
architektů, umělců a v neposlední řadě těch, kteří projekt schvalují a financují. Nikdy se s takovou
koncepcí ale nezavděčíte všem lidem, protože pod pojmem umělecké dílo si každý představuje něco
jiného. Ti, kteří o celkové koncepci veřejného prostranství a vzhledu města rozhodují, musí pečlivě
zvážit, jakým způsobem chtějí město prezentovat návštěvníkům. Každý občan Letovic chce mít určitě
město krásné, dobře se zde cítit a také, aby se sem návštěvníci rádi vraceli. V Letovicích jsou nádherná
výtvarná díla především v kostelích a církevních objektech.“
Co si myslíte o vzhledu veřejných prostor ve městech? Nezdá se vám, že by se měly začít více
řešit nejen z pohledu funkčnosti, ale i z estetického hlediska?
„Myslím si, že nyní se při rekonstrukci veřejných prostranství myslí na oboje, estetická i funkční
stránka jdou v souladu. Chceme, aby ve městě bydleli mladí lidé. Myslím, že se jim nemusíme bát dát
volnou ruku, aby si svoje město tvořili ke svému. I dobří mladí umělci dokáží vytvořit svěží díla, a to
vše můžou doplnit vyzrálí zkušení umělci, na všechny se můžete přijít podívat právě k nám do galerie.“

Vidíte v současnosti nějaké zajímavé projekty či organizace, které svojí činností přispívají ke kulturnímu rozvoji města Letovice?
„Líbí se mi například činnost spolku PaLeTa. Proto jsem se pro ně i rozhodla, když jsem zvažovala,
komu předám štafetu jedné z dřívějších aktivit Galerie PEX – Polévky pro chudé. Mimo to se mi například líbila i aktivita mladé architektky Ivy Tomkové okolo renovace cesty k zámku. Ve městě ale stále
vidím mnoho prostoru, který by si zasloužil více naší pozornosti. Představuji si například novou podobu zámeckého parku, který skýtá obrovské možnosti. Kdyby se o park staral někdo, kdo tomu opravdu
rozumí, ví, co vzácné dřeviny a rostliny potřebují, mohly by vzniknout úžasné prostory pro trávení volného času i umístění soch.“
Podporuje vaše galerie i v současnosti nějaké další projekty?
„Současně s Galerií PEX provozuji i Muzeum letovické keramiky. V době první republiky byla na místě nynější galerie továrna Františka Pexidera, kde se mimo jiné dělala i keramika moravských sochařů.
Začala jsem se o toto téma blíže zajímat. Výrobky z bývalé továrny jsem začala nakupovat a shromažďovat. Následně jsem k tomu začala přidávat i keramiku z druhé letovické keramičky, továrny Josefa
Mrázka. A takto vznikl základ Muzea letovické keramiky. V současné době je v muzeu k vidění cca 140
exponátů z továrny Františka Pexidera a asi 500 kusů z továrny Josefa Mrázka. Exponátů stále přibývá,
tuto keramiku stále vykupujeme od soukromníků. Mrzí mě ale, že podpora ze strany města je ke všem
našim aktivitám nulová.“
Jak vypadá běžný pracovní den majitelky umělecké galerie?
„Galeristka především přibližuje tvorbu výtvarníků návštěvníkům. Galerie je taková estetická výchova v praxi. Během otevírací doby provádím návštěvníky a seznamuji je s díly, která je zajímají, povídáme si o výtvarnících, o tom, jakým uměleckým dílem by si chtěli doplnit interiér. Mimo otevírací
dobu pak komunikuji s autory, jejichž díla zde vystavuji a prodávám. S každým autorem, jehož tvorbu
u nás v galerii máme, jsem v přímo v osobním kontaktu. Domlouvám výstavy, komunikuji s dalšími galeristy, vzdělávám se v oboru. S umísťováním obrazů a s přípravou výstav mi pomáhá manžel. Mám
také webové stránky galerie, které mi spravuje dcera Dominika.“
Jak to vypadá u vás doma? Stane se vám často, že neodoláte a některý z kousků si sama koupíte
do svého interiéru?
„Domů si pořizujeme nízký nábytek, abychom měli kam věšet obrazy. Sochy v prostoru mít nemůžeme, protože máme velkého psa. Musím ale podotknout, že s tím, jak poznávám šíři naší výtvarné
scény, tak i můj osobní výběr obrazu doznává určitého posunu.“
Pozvěte prosím naše čtenáře na zajímává díla do své galerie, která by si opravdu neměli nechat
ujít.
„Určitě je to výstava profesora Michala Gabriela. Ale kdokoliv, kdo půjde okolo, ať se klidně na
chvilku zastaví. S každým si o všech dílech ráda promluvím. Každému se líbí něco jiného a každý má
právo na svůj názor. Ve slušné a kultivované formě se dá zajímavě diskutovat i nad díly, která se někomu tak úplně nelíbí.“
Je něco, co byste ráda zmínila na závěr našeho rozhovoru?
„Velice milé jsou návštěvy, kdy přijde paní učitelka ze ZUŠ se svými žáky a děti si zde i něco naskicují. Jsem vždy velice potěšena, i když se přijde podívat třída na nějakou konkrétní výstavu. Jeden
okamžik, na který snad nikdy nezapomenu, byl, když zde paní učitelka ze ZUŠ na konci školního roku
rozdávala vysvědčení. Jsem přesvědčena, že na předávání vysvědčení v umělecké galerii nezapomenou ani tyto děti z výtvarných oborů. Nenahraditelné jsou pro mě i okamžiky, kdy se sem děti přijdou
podívat poprvé se svojí třídou a podruhé s sebou přivedou svoje rodiče. A přesně to je to, proč to má
smysl dělat. Pro budoucnost.“
Ptala se Květa Felklová

PŘEHLED PROSINCOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

1.

13.00 – 17.00 hodin / Vánoce začínají v knihovně – prodejní jarmark řemeslných výrobků,
Knihovna Letovice, tel.: 516 474 225
17.00 hodin / Aromaterapie – Vyrobte si svůj parfém
Letokruh Letovice, tel.: 774 594 537 nebo prirozenezrozeni@seznam.cz
17.30 hodin / Vánoční výstava betlémů – vernisáž, Galerie Domino
18.00 hodin / Cyklus přednášek z dějin umění (6) – Baroko (PhDr. Mirka Kacetlová)
pořádá spolek PaLetA Letovice, Knihovna Letovice, tel.: 516 474 225
20.00 hodin / Lanugo – koncert jazz, sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

2.

21.00 hodin / Mikulášská zábava na Fabrice – hraje Eminence rock
Fabrica club, tel.: 608 473 013

3.

12.42 hodin / Mikulášská jízda zvláštního vlaku na trase Česká Třebová – Skalice nad Svitavou
– Chornice – Česká Třebová
Letovice železniční stanice – příjezd: 12.42 hodin, odjezd 13.00 hodin, Letovice zastávka
– příjezd: 13.04 hodin, odjezd: 13.06 hodin, Zboněk – příjezd: 13.09 hodin, odjezd: 13.11 hodin
Pořádá Chornický železniční klub, z.s., www.chzk.cz
16.00 hodin / Zpívání u vánočního stromu – tradiční přivítání adventního času
Masarykovo nám. Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

5.

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

8.

18.00 hodin / Letovice, náš domov – beseda s Bohuslavem Kudou
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

9.

14.00 – 17.00 hodin / Den otevřených dveří v Letokruhu
Letokruh Letovice, tel.: 731 481 033

15.

18.00 hodin / Cyklus přednášek z dějin umění (7) – Rokoko, klasicismus
(PhDr. Mirka Kacetlová), pořádá spolek PaLetA Letovice, Knihovna Letovice, tel.: 516 474 225

17.

16.00 hodin / Adventní koncert
budova Církve bratrské (Okružní 13, Letovice), tel.: 511 140 750

24.

12.00 až 13.00 hodin / Polévka pro chudé i bohaté
Masarykovo nám. Letovice, tel.: 731 726 981

25.

20.00 hodin / Štěpánská zábava – hraje Epicentrum
Kulturní dům Letovice, tel.: 731 567 875

29.

18.00 hodin / Cyklus přednášek z dějin umění (8) – Romantismus, realismus
(PhDr. Mirka Kacetlová, pořádá spolek PaLetA Letovice, Knihovna Letovice, tel.: 516 474 225

31.

23.00 hodin / Silvestrovské rozloučení se starým rokem a přivítání roku nového
Masarykovo náměstí

Myšlenka dne:
Nezáleží na tom, jakou máme velikost oblečení,
ale jakou máme velikost SRDCE.

I šnečci už šli spát…
MŠ Komenského DĚKUJE všem rodičům a dětem, kteří se společně účastnili ve středu 18. října 2017
podzimní brigády v areálu školní přírodní zahrady. A že jde o opravdu velké poděkování, dokresluje
cca 150 účastníků, kteří se letos na zahradě sešli.
Pozoroval-li někdo nezúčastněný v čase brigády dění na zahradě, mohl mít opět dojem, že sleduje
zrychlený film. Rodiče v družných rozhovorech ryli, sázeli, kopali, mulčovali, řezali, proplétali, nabírali,
odnášeli, hrabali, zalévali, vázali, stříhali, věšeli, čistili, natírali, přehazovali, skládali, pleli, montovali
a nakonec i opékali špekáčky pro svoje ratolesti,
které buď svědomitě pomáhaly či si ukořistily
vlastní nářadí a pokud se mamince nebo tatínkovi nehodilo, šly pomáhat někomu jinému.
Zahrada před zimou prokoukla a současně se
může v klidu uložit k zimnímu odpočinku. Stejně
jako paní učitelky, na jejichž bedrech zahradní
práce spočívají po zbytek roku. Školní přírodní
zahrada musí trvale splňovat podmínky své certifikace, jinak jí může být prestižní plaketa odebrána. Je proto třeba o ni průběžně pečovat, což
v případě zahrady MŠ Komenského patří do nadstandardních prací celého kolektivu. U některých
vhodných prací ochotně a s nadšením pomáhají
děti, u náročnějších nastupují učitelky. Pro představu, zapletení vrbového miniplotku nad tunelovým kopcem trvá až 5 hodin a například odstranění plevele rohového záhonu a jeho nové
zamulčování 6 hodin. Proto si velmi vážíme dobrovolné práce rodičů, z nichž někteří od počátku
vzniku přírodní zahrady ve svém volném čase
pomáhají: kameny na bylinkovou spirálu a vyvýšené záhony věnovala a dovezla rodina Hejlova,
prvními sazeničkami do ibiškové aleje přispěla
rodina Urbánkova, vrbové stavby vymyslela a zrealizovala paní Jitka Hamerská, sazenice vinné révy a odnože rakytníku si poctivě zasadila rodina
Maloňova, stojan pod krmítko vyrobil a s dětmi
zabetonoval pan Jíra. Během roku mnozí tatínkové sečou trávu a ryjí základy nových záhonů
a maminky se účastní zahradních seminářů, při
kterých vznikají nové zahradní prvky pro děti.
A na zahradě pak sklízíme nejen ředkvičky a rajčata ze záhonků, ale i chválu kolemjdoucích.
Text a foto: Mgr. Romana Korbářová

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
Další informace o našich aktivitách naleznete na webových stránkách: www.elim-letovice.cz

Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

Odborné stáže žáků v Itálii a Maďarsku
V rámci projektu Erasmus+ se na jaře 2018 uskuteční výjezdy žáků Masarykovy střední školy Letovice, příspěvkové organizace do zahraničí.
V dnešní době společnosti a instituce vkládají stále více potenciálu do mezinárodních vztahů, a to
nejen za účelem podnikání a většího výdělku, ale také aby se od ostatních naučily rozvoji. V tomto
kontextu jsou lidé s mezinárodní profesionální zkušeností nedocenitelní. Získají relevantní praxi pro
svou budoucnost. Využitím příležitosti, kterou stáže nabízejí, udělají první krok k úspěšné kariéře.
Cílem projektu je zkvalitnění odborného vzdělávání žáků, větší samostatnost a flexibilita v pracovním procesu, rozvoj jazykových a komunikativních schopností.
Náplní odborné stáže studentů bude pracovní zařazení do reálné firmy. Studenti se na několik dnů
zařadí mezi zaměstnance firmy a budou plnit běžné pracovní úkoly vyplývající z jejich dočasného pracovního zařazení. Práce bude probíhat pod vedením kontaktní osoby, která studentům zprostředkuje
požadavky zaměstnavatele a bude se studenty komunikovat v anglickém jazyce.
Studenti pochopí firemní svět zevnitř, přispějí ke svému profesnímu rozvoji a naučí se překonávat
překážky. Přizpůsobením na nové pracovní prostředí zvýší své klíčové kompetence.
Zdokonalí se zejména v oblasti technologie výroby nábytku, v navrhování a v provádění staveb
a technologii výroby keramiky. Každá země má svá specifika, své preferované technologické postupy
a konstrukce, které často souvisí se zeměpisnou polohou krajiny a surovinovou základnou.
Ing. Mária Bašná, koordinátorka projektu
Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Erasmus+

Masarykova střední škola Letovice má svým zaměřením na umělecké obory v Jihomoravském kraji exkluzivitu. Zařazení oborů Umělecký keramik a Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu do vzdělávací nabídky školy navazuje na kulturně historické dědictví a tradici keramického řemesla v regionu Letovicka a Kunštátska.
V zájmu rozvíjení profesních kompetencí žáků uměleckých oborů škola spolupracuje s Evropským
seskupením keramických měst (AEuCC), které tvoří mezinárodní platformu oborové kooperace pro
partnery z ČR, Itálie, Francie, Španělska a Rumunska a připravují se k ní přičlenit další z Německa, Portugalska, Polska, Rakouska a Švýcarska.
V současnosti společně s AEuCC škola realizuje projekt pro žáky uměleckých oborů v rámci programu Cerazmus+. První jednání partnerů projektu proběhne v prosinci 2017 v italské Perugii. Projekt
je zaměřen na propojení keramické tradice s inovativními designovými a výrobními postupy, na vytváření sítí s dalšími evropskými institucemi a ochranu a zhodnocení dědictví keramického řemesla.
V rámci projektu Cerazmus+ budou provedeny revize programů odborného vzdělávání v keramickém odvětví a vytvořeno on-line virtuální prostředí určeného klíčovým aktérům v oblasti keramiky,
které jim umožní otevřít stálé fórum pro zajištění užší spolupráce a vazeb mezi poskytovateli odborného vzdělávání, řemeslnými podniky, veřejnými orgány, kulturními institucemi a výzkumnými centry. Součástí projektu Cerazmus+ je i organizování festivalů, workshopů, sympózií a výstav.
Žáci uměleckých oborů se tak mohou v nadcházejícím období těšit na spoustu výzev pro seberealizaci v evropském měřítku.
Helena Marešová

CERAZMUS+
cesta ke zviditelnění dědictví keramického řemesla regionu

Pravidelný program
PO 9.00 – 11.00 Herna
ÚT 9.00 – 11.00 Angličtina pro děti a maminky
ČT 9.00 – 11.00 Herna s dílničkou
PÁ 9.30 – 10.15 Pruženky – cvičení pro ženy s dětmi

V prosinci Vás čeká
1. 12. – 10.30 až 11.30 Beseda o porodu v domácích podmínkách
16. 12. – 15.00 až 17.00 Workshop– tvorba nástěnky přání – Přijďte
si kreativním a zábavným způsobem stanovit, co si do příštího roku
přejete. Nástěnka snů je něco jako cestovní mapa – neustále Vás
udržuje zaměřené na to, co si pro sebe přejete. Je nutné se PŘIHLÁSIT
nejpozději 14. 12. na e-mail: dreamdesigndo@seznam.cz

20. 12.– 9.00 až 11.00 VÁNOČNÍ BESÍDKA – Pojďme si spolu zatančit,
zazpívat, tvořit a na každého čeká malý dáreček a drobné občerstvení,
kapacita je omezená, a proto poprosíme o nahlášení počtu dětí

Kontakty:

domecek.letovice@gmail.com
TEL.: 733 696 053

FB: www.facebook.com/domecekletovice

WEB: www.domecek-letovice.webnode.cz

Informace pro veřejnost
V Letokruhu jsme zrušili pevné linky. Nyní pro vás budeme na číslech:
Kancelář Letokruhu +420 731 481 033
Ivona Kubíková +420 605 825 380
Zuzana Musilová +420 727 889 696
Míša Musilová +420 727 889 692

Akce Letokruhu
9. 12. 2017 (So) Den otevřených dveří v Letokruhu aneb co je u nás nového – začátek ve
14.30 hodin, ukončení v 16.30 hodin. Přijďte nahlédnout pod pokličku Letokruhu, nasát trošku vánoční atmosféry, prohlédnout si vnitřní prostory, seznámit se s některými činnostmi. Pro návštěvníky
bude připravený program, občerstvení, pro děti zmrzlinový bar, kolo štěstí, výtvarné dílny a další zajímavosti. Na všechny se v Letokruhu moc těšíme.

15. 12. 2017 (Pá) Vánoční zastavení – začátek v 16.30 hodin v Letokruhu – vánoční jarmark spojený s ochutnávkou vánočního cukroví a punče (nealko) a s prodejem keramických ozdob a od 17.30 hodin předvánoční vystoupení některých kroužků.
17. 12. 2017 (Ne) Vánoční turnaj v bowlingu – pro děti i pro dospělé. Na Havírně v Letovicích,
pro děti od 8 let od 13 do 14.30 hodin a od 15 do 16.30 hodin a pro dospělé od 17 do 18.30 hodin.
Vlastní sportovní obuv vítána. Cena 60 Kč. Kapacita je omezená, přihlásit se můžete už nyní v aplikaci
Můj Letokruh.
22. – 23. 12. 2017 (Pá – So) Vánoční přespávačka – začátek v pátek v 17 hodin v Letokruhu,
konec v sobotu v 10 hodin. Hry, tradice, tvoření, nadílka, atmosféra v duchu blížících se Vánoc. V ceně
220 Kč večeře, snídaně, pitný režim, materiál, nadílka. Pro rodiče poslední šance na předvánoční přípravy bez dětí. Přihlášky online v aplikaci Můj Letokruh.
21. 1. 2018 (Ne) Maškarní karneval – od 15 do 17 hodin v sále restaurace Na Koupališti. Tradiční odpoledne plné písniček, tance, her a zábavy.
O jarních prázdninách jedeme na hory – posledních 6 volných míst, Rejdice v Jizerských horách 3. – 10. února 2018 – chata přímo na sjezdovce, lyžařský i snowboardový výcvik. Vhodné pro děti
i rodiče s dětmi. V ceně 3350 Kč /dítě, 3500 Kč /rodič je doprava autobusem, ubytování, strava a pitný
režim, program, pojištění, instruktoři lyžování i snowboardu, pedagogický a zdravotní dohled.
S Letokruhem do Řecka – Nei Pori (Olympská riviéra) 31. 8. – 10. 9. 2018
Ubytování blízko pláže v apartmánovém domě s pokoji pro 2 až 6 osob, doprava pronajatým autobusem (cca 20 hodin cesta), možnost nástupu po trase, polopenze v řecké taverně, doprovodný program
pro děti i dospělé, pláž s pozvolným vstupem do moře. Pro děti bez rodičů zajišťujeme i lehký oběd.
Vhodné pro děti, rodiny s dětmi, studenty, dospělé i seniory. V ceně 8590 Kč /dospělý, 8190 Kč /dítě je
kromě již zmíněného i pojištění do zahraničí. Platbu lze rozdělit do tří záloh s doplatkem celé částky
do 20. 6. 2018. Přihlásit se je možné už nyní v aplikaci Můj Letokruh, v kanceláři Letokruhu, info na
tel.: 774 6773 53 – Zuzana Musilová.
Zuzana Musilová

Letokruh přeje všem krásné prožití vánočních svátků, dny plné pohody
a lásky a v roce 2018 spoustu šťastných a úspěšných dnů.

Historie města Letovice
slavnostní otevření v pátek 27. 10. 2017
(z rozhovoru pro Blanenský deník Rovnost)
Vyzývali jste veřejnost, aby do budoucího muzea darovali předměty?
„Ano, začátkem tohoto roku jsme vyzvali prostřednictvím Letovického zpravodaje a na našich weTANEČNÍ
bových
stránkách SKUPINA
širokou veřejnost, aby nám do budoucího muzea lidé darovali nebo zapůjčili například obrazy starých
Letovic (Vojtěch Páral, Milek Novohradský a další), pohlednice a fotografie LetoBAMI
vic a místních částí. Máme také zájem o dary nebo zápůjčku letovické keramiky, tj. Mrázkovy a Pexiderovy keramiky. Někdy se v našich domácnostech, na půdách či fotoalbech a v různých dokumentech
nachází doslova historické poklady. Na výzvu se nám ozvali jednotlivci nejen z Letovic, ale i z Vysočiny
nebo z Prahy. Lidé, kteří k Letovicím mají vztah, mají zde kořeny. Nabídli nám např. fotografie, obrazy,
keramiku, zápůjčky různých předmětů z doby kolem začátku 20. století a 2. světové války.
Na tomto místě bych chtěla vyjádřit poděkování za spolupráci, trpělivost, ochotu, dary nebo dlouhodobé zápůjčky předmětů do muzea především těmto lidem a institucím: Karlu Hoderovi st., Jaroslavu Chloupkovi st., Ing. Stanislavu Kobelkovi, Bořivoji Hoderovi, Bohuslavu Kudovi, Josefu Bednářovi,
Bc. Heleně Kalasové, Marii a Karlovi Synkovým, Vlastimilu Viškovi, PhDr. Mileně Hejlové, Ing. arch. Jiřímu Hlouškovi, Bc. Petře Faltejskové, PhDr. Antonínu Štrofovi, CSc., Bc. Andree Šrámkové, Věře Petrů,
Miloslavu Krejsovi, Mgr. Tomáši Mikulovi (letovickému faráři), Ludmile Jírové, Vilému Makovičkovi,
Renátě Bulové, Muzeu regionu Boskovicka, Moravskému zemskému muzeu v Brně, Městskému klubu
důchodců Letovice, městu Letovice, Sboru dobrovolných hasičů Letovice, Státnímu archivu v Blansku,
knihovnicím Městské knihovny Letovice, pracovnicím Turistického informačního centra Letovice.
Za vstřícnost a podporu při budování Muzea města Letovice patří také
poděkování radním
a zastuLETOVICE
2017
pitelům města Letovice.“
Jak vznikl nápad na založení muzea?
„Nápad, dá-li se to tak nazvat, na založení muzea v Letovicích není nový. Touto myšlenkou se zaobírali mnozí letovičtí patrioti již začátkem minulého století. Vzpomeňme alespoň na Miroslava Dukáta
a Karla Višku. Nebo na letovického rodáka Huberta Lamplotu, nelze nevzpomenout na Emanuela Janouška, ředitele Masarykovy školy práce v Letovicích. Velmi zajímavě píše v různých příspěvcích nejen
do Letovického zpravodaje pan Karel Synek, letovický patriot. Velký posun nastal po roce 2012, kdy
došlo k uvolnění prostor v bývalé měšťanské škole na ul. Tyršova 2 po zrušení Biskupského gymnázia
v Letovicích. V současné době je v této krásné historické budově sídlo Městské knihovny Letovice a Turistického informačního centra (jsou součástí MKS Letovice). Vedení města Letovice rozhodlo o tom,
že v prvním poschodí bude sídlit i nové pracoviště MKS Letovice, Muzeum města Letovice. Velkou zásluhu na realizaci tohoto projektu má vedení města, především starosta města, pan Vladimír Stejskal.
Muzeum se nachází v učebně – bývalé kreslírně, která v poslední době prošla rekonstrukcí prostoru, je zde velkoplošná obrazovka a místnost je ozvučená. K expoziční místnosti patří také depozit
sbírkových předmětů.
Jsme na začátku realizace snu o zřízení, vybudování letovického muzea. Je to velmi zavazující a nelehký úkol. Držte nám palce.“
Co všechno muzeum nabídne?
„Muzeum města Letovice bude součástí našeho kulturního střediska. Naším záměrem je prezentovat v muzeu jak dějiny města a místních částí Letovic, jejich osobnosti, industriální historii, etnografické a archeologické náměty aj., tak organizovat edukační programy pro školy, přednášky a besedy
s promítáním pro veřejnost. Tématem budou různá výročí jak dějinná /osobnostní, tak tematická se
zaměřením např. na průmysl v Letovicích apod. Nedílnou součástí náplně budoucího muzea je sbírkotvorná činnost. Cílem tvorby, uchování, správy a ochrany sbírky je vytváření nových kulturních hodnot.“

Kdy máte v plánu muzeum otevřít?
„Muzeum města Letovice bude slavnostně otevřeno v polovině května 2018. Do té doby je nutné
zpracovat metodické materiály k řádné registraci na Ministerstvu kultury ČR.
Nicméně – veřejnost jsme pozvali do
nově zrekonstruovaných prostor bývalé měšťanské školy v Letovicích již v pátek 27. října 2017 v 17 hodin, kdy proběhla za hojné účasti občanů Letovic,
představitelů města i vzácných hostů
slavnostní vernisáž expozice Historie
města Letovice. V kulturním programu
vystoupili hudebníci Bohemia Classic
Quartetu.“
Jaké jsou plány do budoucna? Budete muzeum rozšiřovat o nějakou
další expozici?
„Máte pravdu, plánovat se musí.
Ale – jsme na úplném začátku budování
nového odborného pracoviště. V současné době je již zveřejněna nabídka volného pracovního místa
Kurátor sbírkových fondů. Tzn., že musíme najít zaměstnance, který by byl jak odborníkem ve svém
oboru, tak badatelem i člověkem, který dokáže připravit zajímavou programovou náplň činnosti muzea.
Rádi bychom prezentovali ve stálé expozici historii města a místních částí Letovic. A v „pružné“
části expozice pak reagovali na různá výročí místních osobností, založení obce, firem – například Tylexu, odkazu keramického průmyslu. Letovicím se také říká město tří dominant – kostel sv. Prokopa,
Nemocnice Milosrdných bratří, zámek Letovice. Témat ke zpracování i informačních pramenů je
mnoho, je z čeho čerpat. Rádi bychom pro veřejnost jednou měsíčně pořádali odborné besedy, přednášky s promítáním na dané téma. Velmi rádi budeme spolupracovat jak metodicky, tak v úzké spolulupráci s regionálními muzei, např. v Boskovicích, Blansku, Jevíčku nebo s Moravským zemským
muzeem v Brně. A to formou zápůjček
z jejich sbírek a fondů nebo lektorskou
činností.
Dalším úkolem je odborná akvizice
pořizování předmětů do naší sbírky, evidence předmětů, které jsou odrazem
života zdejších obyvatel, jejich pamětí.
Čeká nás mnoho práce, ale je to také
velkou výzvou – s tímto úkolem se dobře vypořádat, se ctí a dobrým pocitem.“
A závěrem myšlenka Alberta Einsteina: „Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy.“
Ptal se: Stanislav Šindelka, Blanenský deník Rovnost
Odpovídala: Mgr. Jana Trubáková, MKS Letovice

Výroční členská schůze
Dne 8. listopadu 2017 se konala v kulturním domě výroční členská schůze Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích. Slavnost k oslavě 15. výročí založení našeho sdružení zahájil a všechny
přítomné přivítal předseda pan Bořivoj Rašovský. Následovala zpráva hodnotící naši činnost v minulém roce, výroční zpráva za 15 let, zpráva o hospodaření, stavu členské základny, zpráva revizní komise. Informaci k ozdravným pobytům a akcím pro zdraví za rok 2017 přednesla paní Lenka Rašovská.
Byli jsme seznámeni s návrhem finančního rozpočtu na rok 2018, který je závislý na získání dotací JmK,
města Letovice, Nadace města Letovice a příspěvků od dalších sponzorů. Hlasováním jsme rozhodli,
že jarní ozdravný pobyt v roce 2018 bude v lázních Slatinice a letní na Vysočině na Třech Studních.
V plánu činnosti na rok 2018 jsou všechny naše obvyklé akce – relaxační odpoledne v lázních Boskovice, Aquaparku Kuřim, i RHB v Blansku, cvičení s Lenkou, setkání v kulturním domě, přednášky, zájezd
do Brna. Další tři zájezdy se vybraly hlasováním ze sedmi navrhovaných možností. Usnesení výroční
schůze bylo schváleno všemi přítomnými členy. Krátce nás pozdravil starosta města Letovice pan Vladimír Stejskal a místostarosta Ing. Jiří Palbuchta, který informoval o možnosti využít službu seniortaxi.
Po všech nutných formalitách nás už čekaly jen samé příjemné věci.
Navštívili nás milí hosté – ředitel Českého rozhlasu Brno Jaromír Ostrý, Jiří Kokmotos a herec Mahenova divadla Brno Jan Grygar. Pan Jiří Mifek, zástupce ředitele ZUŠ Letovice, nás provázel nádherným programem tanečních vystoupení mažoretek a tanečnic z tanečního oddělení paní učitelky Vinklerové a Ošlejškové. Viděli jsme ukázky z připravovaného muzikálu Popelka. Všechny nejvíce potěšilo závěrečné vystoupení Velkého dechového orchestru ZUŠ pod vedením pana Jiřího Mifky. Obrovským potleskem jsme odměnili vystoupení oblíbeného orchestru, který letos slaví 45. výročí založení.
Odpoledne se vydařilo, v příjemném prostředí kulturního domu jsme měli možnost se dobře pobavit,
setkat se s přáteli a známými, odpočinout si od všedních starostí.
Výroční členská schůze se uskutečnila za podpory JmK a města Letovice.
Poděkování patří členům výboru za přípravu schůze, našim členkám za výborné zákusky. Není vůbec jednoduché zabezpečit všechno potřebné pro víc jak 250 našich členů a účinkujících na tomto
odpoledni.
Za výbor NSZdP Ing. Jaroslava Konůpková

Oznámení občanům města Letovice
Soukromá společnost TAXI 4 YOU Letovice zavádí pro občany města Letovice novou službu nazvanou
Senior Taxi , kterou rozšiřuje svoji podnikatelskou nabídku. Služba je určena všem občanům města Letovice starších 65 let a držitelům senior pasu a je poskytována nepřetržitě i o víkendech.
Služba nabízí:
- přepravu osob z místa „A“ do místa „B“ v Letovicích pro seniory (65 +) za cenu 50,– Kč.
- přepravu osob z místních částí Letovic z místa „A“ do místa „B“ v rámci Letovic za zvýhodněnou cenu
o -10 % z přepravního tarifu
Služba umožňuje i přepravu osoby na invalidním vozíku.
Tuto službu nabízíme včetně asistence speciálně vyškoleného řidiče při nastupování a vystupování,
pomoc s odnosem nákupů do domu.
TAXI 4 YOU, Jan Žižka, kontakt: 722 200 039
Ceník naleznete na www.taxiletovice.webnode.cz nebo přímo u řidiče taxislužby.
Jan Žižka

Astronomická nabídka hvězdné oblohy v prosinci
Neúprosný běh času nás přivedl k prosinci, k poslednímu měsíci roku. Prosinec má mezi všemi měsíc
i zvláštní postavení. Kromě toho, že uzavírá občanský rok, je to měsíc bohatý na významné události. Setkáme
se s oslavou sv. Mikuláše a hlavně s Vánocemi, svátky rozzářených vánočních stromků, pod kterými se skrývají mnohá překvapení ukrytá ve velkém množství dárků. Nemohou chybět rozzářené oči dětí a vedle dárků
najdeme i betlémy, které připomenou jedinečnou událost lidských dějin, narození Spasitele světa Ježíše
Krista. V každém betlému nesmí chybět známá betlémská hvězda. Jakmile se mluví o hvězdě, dostáváme se
do oblasti astronomie. Betlémská hvězda má úzké spojení s Ježíšovým narozením. Ukazovala směr k Betlému, k místu, kde se Ježíš narodil. V evangeliu sv. Matouše se píše, že se na obloze objevila „jasná hvězda“,
která upoutala mudrce z východu, zřejmě astrology, kteří se za hvězdou vydali. Dítě Ježíše v Betlémě skutečně našli a poklonili se mu. Na identifikaci hvězdy vynaložili astronomové mnoho úsilí. Byla považována
za mimořádný astronomický úkaz. K objasnění tohoto úkazu se nejvíce přiblížil v 17. století astronom Jan
Kepler, který žil v Praze na dvoře císaře Rudolfa II. Složitým výpočtem určil, že v době Kristova narození se
na obloze ukázala výrazná konjunkce velkých planet Saturnu a Jupiteru v roce 7 před naším letopočtem. My
však známe betlémskou hvězdu jako kometu. Za tuto záměnu můžeme poděkovat proslulému italskému
malíři Giottu di Bondonemu. Ten v roce 1301 pozoroval na obloze jasně zářící Halleyovu kometu. Rozhodl
se ji umístit do své fresky „Klanění tří králů“ do kaple Scrovegni v Padově. Tento výjev se pak dostal do Čech.
Od té doby zdobí naše betlémy krásný portrét této komety.
Pozorujeme souhvězdí na prosincové obloze. Při pohledu na oblast nad jižním bodem uvidíme krásná
zimní souhvězdí. Směrem od obzorníku k zenitu vidíme Orion, Býka, Vozku a Persea s jasnými hvězdami Rigel, Aldebaran, Capella, Algenib. Obraťme však svůj zrak od jižního bodu k protějšímu severnímu bodu. Zde
nad obzorníkem snadno najdeme známé souhvězdí Velké medvědice, více známé jako Velký vůz. Všimněme
si tohoto souhvězdí podrobněji. Výrazné jsou hvězdy, které jsou umístěny na obloze jako oj a kola velkého
vozu. Nejjasnější z nich je hvězda Dubhe s jasností 1,8 mag a vzdáleností 123 ly. Za pozornost stojí dvojice
hvězd Alcor a Mizar, které jsou umístěny blízko sebe a rozlišit je lze dost obtížně (zkouška zraku). Zajímavá je
také velká planetární mlhovina M 97 (tzv. Soví mlhovina). Velká medvědice je rozsáhlé souhvězdí (viz obrázek). Pozorovatel se většinou zaměří na Velký vůz, tvořený sedmi hvězdami.
Řecká báje prozrazuje, že nejvyšší bůh Zeus byl nevěrný své manželce Héře s krásnou arkádskou princeznou Kallisto a měl s ní syna Arkáda. Proto rozhněvaná bohyně Héra proměnila Kallisto v medvědici a vyhnala
ji do lesů. Ta prosila Héru, aby jí ponechala lidskou podobu. Héra byla neoblomná, a tak Kallisto musela
bloudit po lesích. Zeus měl rád jak svou milenku, tak syna Arkáda a oba umístil na oblohu jako souhvězdí.
Arkád je na obloze jako Malý medvěd.
Sledujeme Slunce, které v prosinci opisuje nejmenší denní oblouky. Nejmenší oblouk nastane při zimním slunovratu. Tehdy Slunce bude nejníže nad obzorem. Slunce vstupuje do znamení Kozoroha dne 21. 12.
v 17:27 h SEČ. Nejmenší sluneční azimut zaznamenáme při slunovratu, a to 53°. Do tohoto data se den zkrátí o 20 min a do konce roku se prodlouží o 9 min. Připomeňme, že od slunovratu se bude Slunce posouvat ke
světovému rovníku.
Měsíc během prosince ukáže 4 fáze: 3. 12. v 17:00 h úplněk, 10. 12. v 9:00 h poslední čtvrt, 18. 12. v 8:00 h
nov, 26. 12. v 10:00 h první čtvrt. Nejblíže Zemi bude Měsíc 4. 12. v přízemí (357 486 km) a v odzemí 19. 12.
(406 609 km).
Sledujeme viditelnost planet. Venuši a Saturn nelze pozorovat. Merkur v závěru prosince bude ráno nad jihovýchodem. Mars (v souhvězdí Panny) a Jupiter (v souhvězdí
Vah) uvidíme ráno vysoko nad jihovýchodem. Uran (v Rybách) bude v první polovině noci, Neptun (ve Vodnáři) bude na večerní obloze.
Když nahlédneme na úkazy, můžeme vidět seskupení
Marsu, Jupiteru a Měsíce 13. 12. na ranní obloze. Měsíc
bude v konjunkci s Jupiterem 14. 12. v 18:00 h. Dne 14. 12.
zaznamenáme maximum meteorického roje Geminid.
VELKÁ MEDVĚDICE
Dr. Jaroslav Chloupek

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A ZP SPOLUOBČANY

VE ČTVRTEK 7. PROSINCE 2017
(ZMĚNA TERMÍNU)

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V AQUAPARKU KUŘIM
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY
A VÍŘIVÉ KOUPELE
ODJEZD:
14.10 hodin – KOVOŠROT
14.15 hodin – NÁMĚSTÍ
14.20 hodin – BYTOVKY
14.25 hodin – TYLEX
PROGRAM ZAČÍNÁ V 15.30 HODIN
AKCE SE KONÁ ZA PODPORY JMK
A V RÁMCI PROJEKTU
„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO U L. RAŠOVSKÉ
OD 14. 11. 2017
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz

MS Háj Třebětín
pořádá

v sobotu 13. 1. 2018

TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES
v restauraci
Na Koupališti v Letovicích
Začátek ve 20.00 hodin
K poslechu hraje hudba „Martin“
Myslivecká kuchyně
a bohatá tombola zajištěna
Lístky je možné objednat
na telefonu 728 502 683
u pana Mirka Buriánka.
Srdečně zvou pořadatelé!

NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY
ZA PODPORY NADACE MĚSTA LETOVICE
VE STŘEDU 13. PROSINCE 2017
VE 14.00 HODIN
V MKS – KULTURNÍ DŮM LETOVICE

TRADIČNÍ
PŘEDVÁNOČNÍ VESELÍ
PROGRAM ODPOLEDNE:
- slavnostní sváteční zdravici přednese
Jan Grygar
- vystoupení pěveckého souboru ZUŠ Letovice
- ochutnáme vánoční cukroví našich žen
- další doprovodný program
pro radost a k pobavení
- k tanci a poslechu hraje soubor KLIPT
PŘIJĎTE SE POBAVIT SE SVÝMI PŘÁTELI
A NAVODIT SI SVÁTEČNÍ NÁLADU
SRDEČNĚ ZVE VÝBOR NSZdP LETOVICE
www.novesdruzenizp.cz
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY
A ZP SPOLUOBČANY
VE ČTVRTEK 28. PROSINCE 2017

ZÁJEZD VÁNOCE NA ZÁMKU
PROGRAM ZÁJEZDU:
VÁNOČNÍ KOSTÝMOVANÁ PROHLÍDKA
ZÁMKU BOSKOVICE
ODJEZD AUTOBUSU:
PRAŽSKÁ – 14.40 hodin
NÁMĚSTÍ – 14.50 hodin
BYTOVKY – 15.00 hodin
TYLEX – 15.10 hodin
ZAČÁTEK PROHLÍDKY ZÁMKU
JE V 16.00 HODIN
BLIŽŠÍ INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:
U B. RAŠOVSKÉHO DO 14. 12. 2017
NA TEL.: 516 474 955, 725 459 703
www.novesdruzenizp.cz

Městský klub důchodců

Mikulášská nadílka

prosinec 2017

Jak se již stalo tradicí, dne 5. 12. zavítá
do areálu hasičské zbrojnice
sv. Mikuláš se svým doprovodem.

•
6. 12. 2017 – středa – odjezd v 7.58 hodin
vlakové nádraží Letovice
Zájezd do Brna. V 10.00 hodin společná
prohlídka „Kostnice“ a kostela svatého Jakuba.
Návštěva „vánočních trhů“
na brněnských náměstích.
Individuální odjezd domů.
•
13. 12. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Jak zdobit vánoční cukroví poradí
zkušené cukrářky.
Uvítáme, pokud přinesete nenazdobené
vánoční cukroví.
Informace v MKD.
•
20. 12. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Vánoce v klubu.
Posezení u kávy, čaje a zpěvu koled.
Srdečně zveme.
•
27. 12. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Vítání nového roku ve stylu „retro“.
Pokud máte pokrývky hlavy, nebo drobné
ozdoby, které se nosily před „X“ lety,
doneste si je.
Srdečně zveme!
•

Připravujeme:
3. 1. 2018 tradiční vycházku
do Galerie Domino.
Odchod od „Alberta“ ve 13.00 hodin.
•
Do nového roku přejeme všem našim členům
a přátelům hodně zdraví a sil při překonávání
nástrah, které přináší seniorský věk,
a budeme se těšit, že se opět v hojném počtu
zúčastníte našich klubových akcí.
Děláme to pro Vás.

Nenechte si tedy ujít tuto událost
a přijďte se svými dětmi.
Před jeho příchodem v krátkém programu
vystoupí dechový orchestr ZUŠ Letovice
a ohňovou show předvede skupina
Gonfanon ze Svitávky.
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.
Srdečně zvou hasiči Letovice

ŠTĚPÁNSKÁ
TANEČNÍ ZÁBAVA
PONDĚLÍ 25. 12. 2017
ZAČÁTEK: 20.00 HODIN
HRAJE: EPICENTRUM

VSTUPNÉ: 99,– Kč
BOHATÉ OBČERSTVENÍ

ADVENTNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
kostel sv. Jiří v Kochově
10. prosince 2017 v 16.00 hodin
Účinkují:
Růžena Vystavělová – alt
Milada Dvořáková – příčná flétna
Dagmar Lžíčařová – varhany, klavír
Sbor:
Růžena Vystavělová st.,
Zuzana Konečná, Zdeňka Skalníková
Vstupné dobrovolné

X. ročník Memoriálu Bohumíra Řehoře,
V neděli 31. 12. 2017 od 15.00 hodin
před Obecním úřadem ve Stvolové.

Tradiční sousedské setkání poslední odpoledne v roce
spojené s koupáním v řece Svitavě a svařákem.

Název měsíce prosinec pravděpodobně pochází od slova „prosiněti“ (problesknout), což značí, že se
jedná o měsíc, kdy slunce už jen občas prosvitne (probleskne) mezi mraky. Může ale být odvozen též
od slova „siný“ (modravý, šedivý) či od slova „prase“, jelikož tento měsíc je obvyklým časem zabijaček. Další možností původu je odvození od slova „prosit“ v souvislosti s vánočním koledováním.
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.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Mrazivý prosinec a mnoho sněhu, žíznivý rok bude v běhu.

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
1. 12.
8. 12.
15. 12.
22. 12.
29. 12.

Dr. Šafránek
Dr. Striová
Dr. Hniličková
Dr. Přichystalová
Dr. Kratochvílová

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

Nepřítomnost
Dr. Hniličková
14. 12.
27. 12.

Zastupuje

28. – 29. 12.

MUDr. Janováčová
MUDr. Konopáčová,
MUDr. Machač
MUDr. Janováčová

Dr. Striová
22. 12.
29. 12.

Dr. Šafránek
Dr. Kratochvílová

Dr. Kratochvílová
20. – 22. 12.
27. – 28. 12.

Dr. Šafránek, Dr. Striová
Dr. Striová

Dr. Šafránek
27. – 28. 12.
29. 12.

Dr. Striová
Dr. Kratochvílová

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

Bezdrátový internet

svatební fotografie, fotoslužby

(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

VÁNOČNÍ VÝPRODEJ
JÍZDNÍCH KOL A ELEKTROKOL

Slevy 15 – 20 % na jízdní kola,
10 % na elektrokola
České značky kol: Author, Maxbike,
4ever, Apache, Rock machine,
Elektrokola: Apache
Slovenská značka: Dema
Velký výběr elektrokol
a elektrosad značky Apache.

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

Slevy platí do konce roku
nebo do vyprodání zásob.

TOMÁŠ PANČÍK
Na Vyhlídce 11, Letovice

Alois Hynek – jízdní kola
Masarykovo nám. 11
679 61 Letovice

SERVIS A OPRAVA
PLYNOVÝCH KOTLŮ

KOUPÍM
motocykl Simson 3 000,– Kč.
Tel.: 736 741 967

pancik@servis-pancik.cz
www.servis-pancik.cz
mobil: 724 192 624

PRODEJ
vánočních stromků

Kdo pomůže začínajícímu
vysokoškolákovi s doučováním fyziky.

CENA od 200,– Kč
Petr Andrle
Brněnská 5, Letovice (u Tylexu)

Tel.: 770 616 437

Tel.: 777 655 520

Hledá se…
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