


Komise Projektu Zdravé město Letovice a MA21  
města Letovice, vyhlásila na podporu zlepšování 
vzhledu města 9. ročník soutěže o nejkrásnější 
květinovou výzdobu pod názvem „Rozkvetlé 
Letovice 2014“. 

Soutěžní kategorie byly - balkony bytových a 
rodinných domů - květinová výzdoba oken 
bytových a rodinných domů - předzahrádky 
rodinných domů.

Zástupci komise PZM Letovice a MA21 provedli 
fotodokumentaci do soutěže přihlášených 
květinových výzdob a úprav v jednotlivých ulicích 
města a v místních částech města. 

Komise Projektu Zdravé město Letovice a MA21 
dne 20. 8. 2014 dle fotodokumentace, označené 
pouze čísly snímků, vyhodnotila soutěž „Rozkvetlé 
Letovice 2014“ a určila pořadí jednotlivých 
soutěžních příspěvků na základě bodového 
hodnocení. Rada města hodnocení potvrdila a 
rozhodla pozvat soutěžící, kteří v jednotlivých 
kategoriích získali ceny, na Zastupitelstvo města 
Letovice, které se konalo  ve čtvrtek  11.9.2014 k 
předání ocenění. 

Vyhodnoceni byli:
Kategorie – balkony
1. místo Blahová Marta, U hájku 57
2. místo Víšková Jaroslava, Střední 20 
3. místo Cihlová Zdeňka, Komenského 16
4. místo Řezníková Marie, Zábludov 47
5. místo Jachanová Marie, Pražská 84
Kategorie  - okna
1. místo Bulová Hana, Nerudova 19
2. místo Ebnerová Hana, Lhota 17
3. místo Nováková Jarmila, Třebětínské nám. 12
4. místo Bačovská Eva, Nerudova 14
5. místo Kobylková Iva, Jiráskova 13
Kategorie – předzahrádky
1. místo  Šiman Petr, P. Františka Krchňáka 5
2. místo Řezníková Marie, Zábludov 45
3. místo Floryán Vladimír Ing., Zboněk (E 64) 
4. místo Richtrová Ingrid, Jiráskova 16
5. místo Kovář Vít, V potůčkách 47

I přes letošní rozmary počasí, které svými 
výkyvy ztěžovalo pěstební úspěchy, bylo vidět, že 
to naši občané umí.  

Fotografie z letošního ročníku soutěže bude 
možné shlédnout 7. října 2014 v kulturním domě 
při Městském dnu zdraví.

SOUTĚŽ ROZKVETLÉ LETOVICE 2014
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Všem, kteří se soutěže zúčastnili i všem, kteří 
pečují o svoje domy a okolí, zkrášlují je květinami 
nebo sadovnickými úpravami, patří poděkování za to, 
že nám přinášejí inspiraci, že nám ostatním 
spoluobčanům i návštěvníkům města svojí zálibou 
zpříjemňují i všední dny a zlepšují vzhled našeho 
města a jeho místních částí.

Akci finančně podpořil  Jihomoravský kraj



Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme
novomanželům, kteří v měsíci září uzavřeli sňatek:

Jan Zemánek, Boskovice – Magda Vondálová, Boskovice
Martin Kachlík, Boskovice – Kateřina Paseková, Brno

Martin Kosmák, Letovice – Veronika Kolářová, Letovice
Jiří Bačovský, Křetín – Jana Pavelčíková, Šebetov

Pavel Vlach, Rozsička – Ilona Poláčková, Černá Hora
Petr Pásek, Mor. Chrastová – Jana Kadlecová, Mor. Chrastová
Tomáš Přichystal, Svitávka – Lucie Jakubcová, Velké Opatovice

Miroslav Přikryl, Protivanov – Ludmila Geršlová, Drvalovice
Petr Nečekal, Kunčina – Martina Richterová, Jaroměřice
David Konečný, Prosetín – Vlasta Lontrasová, Prosetín

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci září oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:

Josef Sychra Václav Richter Olga Musilová
Růžena Hladilová Jan Ducháček Libuše Ježová
Marie Orsáčková Emilie Jelínková Božena Čejková
Emilie Ševčíková Marie Ochranová Ladislav Prudil
Ludmila Reinwaldová Stanislav Roztočil Jarmila Honzáková
Ludmila Štarhová Jitka Wetterová Antonie Bajerová
Růžena Purketová Jitka Brožková Stanislava Česká
Božena Kaderková Otto Chladil Marie Grundová

V měsíci září oslavili krásné životní jubileum ZLATOU SVATBU – 50 let společného života – paní 
Miloslava a pan Josef SYCHROVI, Kladoruby. K tomuto významnému jubileu jim osobně blahopřál 
pan Vladimír Stejskal, starosta města, za OV Kladoruby paní Jiřina Daňková a paní Marie Širůčková, za 
SPOZ paní Jindřiška Volšanová.    Srdečně blahopřejeme.

Dalšími jubilanty, kteří slavili ZLATOU SVATBU – 50 let společného života - byla paní Dagmar a pan 
Petr BRABENCOVI, Brno. Manželé Brabencovi v obřadní síni našeho úřadu slavnostně obnovili svůj 
manželský slib, který si dali před 50 lety v Letovicích. Srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Skalník Drahomír, Tyršova, ve věku 91 let
Holas Jaroslav, Nerudova, ve věku 82 let
Kala František, J. Haška, ve věku 92 let

Čest  jejich  památce !

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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v prodeji v Turistickém informačním centru Letovice

120,- Kč



Zvolení členové Zastupitelstva města Letovice dle výsledků voleb

 Jméno, příjmení Kandidátní listina Hlasy 

  1. Stejskal Vladimír Občanská demokratická strana 1 069 

  2. Ing. Palbuchta Jiří  Česká strana sociálně demokratická    776 

  3. Mgr. Procházka Radek OBČANSKÁ INICIATIVA    762 

  4. Mgr. Novotný Petr TOP 09    668 

  5. Řehoř Jan Komunistická strana Čech a Moravy    644 

  6. Válek Karel Komunistická strana Čech a Moravy    619 

  7. Mgr. Šimák Vlastimil Komunistická strana Čech a Moravy    593 

  8. RNDr. Janoušek Petr Občanská demokratická strana    591 

  9. Bednář Jindřich Občanská demokratická strana     587 

10. Ing. Konůpková Jaroslava Komunistická strana Čech a Moravy    585 

11. Ing. Reitschmied František  Občanská demokratická strana    579 

12. Bula Michal OBČANSKÁ INICIATIVA    568 

13. Ing. Chládek Marek  Občanská demokratická strana    562 

14. Ing. Chloupek Jaroslav TOP 09    560 

15. Pařilová Eva Česká strana sociálně demokratická    532 

16. Ottová Daniela Česká strana sociálně demokratická    530 

17. Šmahel Martin OBČANSKÁ INICIATIVA    527 

18. Kuda Bohuslav Křesťanská a demokratická unie- Čs. strana lidová    517 

19. Bc. Šindelář Leopold OBČANSKÁ INICIATIVA    491 

20. Mgr. Musil Radek  TOP 09    444 

21. Bc. Boček František  Křesťanská a demokratická unie-Čs. strana lidová    404 

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 10. - 11. 10. 2014

Číslo okrsku  Volební místo Počet voličů
Počet platných 

hlasovacích lístků
tj. % ODS ČSSD KSČM TOP 09

"Sdružení 

nestraníků"

OBČANSKÁ 

INICIATIVA
KDU- ČSL

1 2 3 4 5 6 7

1 ZUŠ Letovice 799 355 44,4 1121 1361 1059 958 317 1108 843

2 KD Letovice 839 456 54,4 2157 1123 919 1466 418 1725 816

3 ZŠ  Letovice 667 370 55,5 1397 1109 1391 1145 176 1103 604

4 DPS Letovice 881 459 52,1 1811 1326 1943 1168 339 1607 633

5 MŠ Třebětín 1094 552 50,5 2388 1229 1452 1638 544 1824 1082

6 Dolní Smržov 87 34 39,1 73 315 132 61 27 47 22

7 Chlum 89 45 50,6 208 115 119 52 56 233 76

8 Jasinov 95 52 54,7 68 150 375 104 57 138 112

9 Kladoruby 178 81 45,5 171 302 164 251 174 373 130

10 Kochov 86 49 57,0 105 222 128 183 17 153 115

11 Meziříčko 151 84 55,6 232 253 232 229 82 193 151

12 Novičí 96 53 55,2 134 244 156 120 164 195 29

13 Podolí 75 16 21,3 97 45 47 33 4 61 36

14 Slatinka 57 28 49,1 219 104 56 24 21 82 16

15 Zábludov 110 42 38,2 163 190 111 125 13 109 69

16 Zboněk 122 70 57,4 167 176 176 251 47 392 82

CELKEM 5426 2746 50,6 10511 8264 8460 7808 2456 9343 4816

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Letovice



ZPRÁVY Z RADNICE

1. Přidělení bytu č. 1202 v CSSML.
2. Soupis dlužníků nájemného z bytů a nebytových 
prostor k 31. 8. 2014. 
3. Zprávu o vymáhání pohledávek k 31. 8. 2014.
4. Dispozice s majetkem města.
5. Informace z jednání ve věci zajištění 
protipovodňových opatření na území města.
6. Přípravné práce na rozpočtu města na rok 2015.
7. Plán činnosti MKS Letovice v sezóně 2014 – 
2015.
8. Informace k přípravě opravy vodovodu                
a chodníku na ul. Nádražní.
9. Rada města schválila:

· věcný dar pro první narozená trojčata                    
v Letovicích – každému dítěti zlatý přívěšek se 
znakem města,

· zpracovatele územní studie „Letovice – územní 
studie ul. Komenského“ – firmu Ing. arch. Pavel 
Klein – KT architekti, Brno, Kroftova 35, 

· žádosti o prodloužení nájemních smluv na byty    
v domě Tyršova 205/1, Letovice, 

· Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení se společností ASEKOL, a.s., 
Československého exilu 2062/8, Praha 4,                 
a pověřila starostu města jeho podpisem,

· Smlouvu o výpůjčce a používání klecových 
kontejnerů pro skladování elektrozařízení se 
společností ASEKOL, a.s., Československého exilu 
2062/8, Praha 4, a pověřila starostu města jejím 
podpisem,

· Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru 
přenosných baterií a akumulátorů se společností 
ECOBAT, s.r.o., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 2,     
a pověřila starostu města jejím podpisem,

· Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2014 na 
akci „Oprava fasády MěÚ Letovice“ se společností 
Letostav, spol. s r.o., Nádražní 12, 679 61 Letovice, 
a pověřila starostu města jejím podpisem,

· vymáhání pohledávky a odpis pohledávky za 
Katalog řemesel a služeb města Letovice dle 
návrhu finančního odboru,

OKÉNKO STAROSTY

cílem

Vážení občané.
V životě jsem zažil mnohé 

chvíle. Smutné, radostné, 
hodně překvapivé. Mezi ty 
překvapivé patří i vítězství        
v nedávných komunálních 
volbách. Jistě to nebylo

překvapení jen pro mě, ale patrně tento výsledek 
voleb nečekal v Letovicích a místních částech nikdo. 
Chtěl bych poděkovat všem příznivcům a voličům za 
hlasy a důvěru pro Občanskou demokratickou stranu 
a přímo mé osobě. Všichni zvolení zastupitelé ODS      
i já osobně si této důvěry velice vážíme a budeme se 
snažit využít našich zkušeností pro blaho a rozkvět 
města a místních částí. Do jaké míry nám to bude 
umožněno, ukáže až průběh vyjednávání o nové 
koalici. Výsledky vyjednávání pak budou potvrzeny 
nebo nepotvrzeny hlasováním na ustavujícím 
zasedání zastupitelstva města, kde se všichni 
dozvíme jméno nového starosty a místostarosty. 
Ustavující zasedání bude dne 3. 11. 2014 v 16.00 
hodin v kulturním domě. Všichni jste srdečně zváni. 

Výsledek voleb nás přesvědčil, že jsme na radnici 
pracovali poctivě a kus práce je za námi vidět. 
Samozřejmě je i mnoho těch, kteří naše úspěchy 
nevidí. Nebo spíš nechtějí vidět. Taková je politika, 
bohužel i na té komunální úrovni.  Mocenské snahy 
některých jsou až příliš okaté. Osobně jsem rád, že 
voliči dokázali rozeznat reálné volební programy od 
populistických výkřiků od dopravy po městě zdarma 
až po čistou vodu v přehradě. Také bychom chtěli 
krásné náměstí, třeba i s vlakovou zastávkou u Kar-
lova a vodní fontánou, lacinou a kvalitní vodu z ko-
houtků, super moderní kulturní dům atd., ale máme 
na to? Podle nás je prioritou nejdříve udělat a opra-
vit potřebnější věci (oprava havarijního stavu cesty 
vč. tarasů k zámku, kanalizace ul. Halasova, rekon-
strukce chodníků a sítí na ul. České, výstavba 
terminálu u vlakového nádraží, dokončení oprav 
budovy radnice atd.). Případné dotace chceme 
využít účelně, ne vše bezmyšlenkovitě rozházet. 
Takto jsme se nechovali nikdy, proto nás asi dokázali 
voliči ocenit a volební výsledek se dostavil.  

Pokud budu opět zvolen do funkce starosty města, 
budu se já i zastupitelé za občanskou demokratickou 
stranu snažit o další zlepšování života ve městě          
a místních částech. Pokud odejdeme do opozice, 
přeji všem občanům ve městě politiku čistější, 
průhlednější a Letovice krásnější. Asi si pak občané 
opravdu zaslouží víc, jak jsme četli na volebních 
letácích. To pak ukáže následující volební období. 
Mým  byl, je a bude spokojený občan města      
a místních částí.    Vladimír Stejskal - starosta města

MĚSTO LETOVICE INFORMUJE

RADA MĚSTA LETOVICE
NA SVÉ SCHŮZI
DNE 22. 9. 2014
PROJEDNALA
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Finanční odbor
Informace k poplatkům

Upozorňujeme, že splatnost  poplatku za psa 
a za komunální odpad na rok 2014 již uplynula. 
Žádáme   o urychlenou platbu nedoplatků.

Platbu je možno provést hotovostně               
v pokladně městského úřadu nebo převodem 
na účet města Letovice 820631/0100 s Vaším 
variabilním symbolem, kterým je rodné číslo 
pro poplatníky s trvalým pobytem; pro 
chalupáře a ostatní je speciálně přidělený VS.

Nezapomínejte na ohlašovací povinnost 
podle článku 3 obecně závazné vyhlášky           
č. 4/2012 o nakládání s komunálním 
odpadem. Jedná se především o povinnost 
přihlášení k poplatku z důvodu přistěhování, 
nabytí (koupě, kolaudace…) stavby určené         
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného 
domu, ve kterém není ohlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba a odhlášení z důvodu 
změny trvalého bydliště. 
Vznik poplatkové povinnosti a změnu údajů 
uvedených v ohlášení je poplatník povinen 
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. 

Tiskopisy pro přihlášení, změny, osvobození 
obdržíte na MěÚ Letovice nebo na stránkách 
města Letovice www/letovice.net-městský 
úřad-formuláře-finanční odbor.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Naléhavě vyzýváme ty, kteří dosud 

neprovedli platby se splatností před 31. 12. 
2013, aby je urychleně provedli nebo přišli 
osobně řešit své nedoplatky. Jinak nastane 
proces vymáhání, exekuce a poplatek se 
navyšuje o další náklady, které je poplatník 
povinen uhradit. 

Pokud potřebujete informace, můžete přijít 
osobně, zavolat na tel. 516 482 222 nebo svůj 
d o t a z  p o s l a t  e - m a i l e m  n a  a d r e s u  
mu.zednikova@ letovice.net

Děkujeme všem, kteří řádně a včas plní své 
poplatkové povinnosti.

· složení dílčí inventarizační komise k provedení 
ohodnocení evidovaných ztrát a nálezů a jejich 
posouzení v roce 2014,

· zvýšení úvazku u fyzioterapeuta a zvýšení úvazků 
na pozici pracovníka v sociálních službách               
v domově pro seniory s  účinností od 1. 1. 2015       
a zároveň tuto změnu v Organizačním schématu 
Centra sociálních služeb města Letovice, 
příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2015,

· zapojení CSSML do projektu „Stáže ve firmách – 
vzd ě l ává n í  p rax í  2 “,  re g i s t ra č n í  č í s l o  
CZ.1.07/3.1.00/49.0001, který je spolufinancován 
z fondů EU – z operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost jako poskytovatel 
odborných stáží: všeobecná sestra v zařízeních 
sociálních služeb, pracovník v sociálních službách 
vykonávající přímou obslužnou péči

· přijetí účelového finančního daru pro MŠ 
Komenského na nákup a výsadbu zeleně,

· provedení rozpočtových opatření č. 20/2014 dle 
písemného materiálu.

· uzavření Smlouvy o pronájmu tělocvičny s MKS 
Letovice, se sídlem Letovice, Nová ul. 71/1, za 
účelem cvičení členů MKD,

· uzavření Dohody o užívání Městských lázní            
v Boskovicích na období 9 - 12/2014,

· zápis do Kroniky města Letovice za rok 2013,

· Smlouvu o dílo na stavbu „Letovice, ul. Nádražní 
– oprava chodníků pro pěší – II. etapa“ se 
společností HOLAS CZ s.r.o., Lazinov 97, Křetín,       
a pověřilo starostu města jejím podpisem,

· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o účasti města Letovice 
na financování díla „Letovice-zokruhování 
vodovodu Havírna-Jevíčská, rozšíření tl. pásma 
VDJ Písečná“ a pověřila starostu města jeho 
podpisem,

· Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. JI/VY/2014/141 
mezi městem Letovice a firmou COLAS CZ, a.s., 
divize Silniční stavitelství - oblast Jih, Region 
Vysočina, a pověřila starostu města jeho 
podpisem,

· Smlouvu o bezúplatném užívání mezi městem 
Letovice a Hasičským záchranným sborem JmK na 
zapůjčení radiostanice ruční typ EASY a nabíječe 
jednonásobného HR5939 pro potřeby JSDH 
Letovice,

· dar města Keltoi, středisku Letovice na opravu 
srubu v Keltské usedlosti v Letovicích ve výši 9 tis. 
Kč.

MĚSTO LETOVICE INFORMUJE
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Technické služby Letovice oznamují otevření nového 
sběrného dvora odpadů na Červeném vrchu - Třebětín

Pro občany města Letovice byl zahájen provoz nového sběrného dvora odpadů
na Červeném vrchu v lokalitě Třebětín dne 1. 10. 2014.

Provozní doba zařízení:
pondělí 10.00 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.
Úterý 9.00 – 12.00 hod. 13.00 – 14.00 hod.
Středa 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.
Čtvrtek 9.00 – 12.00 hod. 13.00 – 14.00 hod.
Pátek 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 14.00 hod.
Sobota 8.00 – 12.00 hod.

SDO je určen pro:
- občany s trvalým pobytem v Letovicích a místních částech města Letovice.
- majitele rekreačních objektů v Letovicích a místních částech města Letovice.
- občanům okolních obcí, pokud dotčená obec uzavře s provozovatelem SDO smlouvu.

Jaké odpady můžete do SDO odnášet ?
nebezpečný odpad – obaly od barev a jejich zbytky, obaly od sprejů, baterie a akumulátory, 
olejové filtry, nemrznoucí kapaliny, ...
objemný odpad – nábytek a jeho zbytky, matrace, koberce, linolea, kočárky, ...
elektroodpady – ledničky, mrazničky, televize, rádia, myčky, vysavače, PC, elektrické nářadí, ....  
kompostovatelný odpad – větve, listí, tráva, zbytky ovoce a zeleniny, ...
separované odpady – plasty, papír, sklo, textilní materiály, ...
ostatní odpady – pneumatiky, ...
stavební odpady z drobných rekonstrukcí v bytě (bez příměsí azbestu a nebezpečných látek) – 
cihly, beton, střešní tašky, okna, dveře, stavební materiály na bázi sádry, keramické výrobky, ...

Kolik zaplatíte?
Občané s trvalým pobytem ve městě Letovice a jeho místních částí (včetně rekreačních pobytů) 
mají SDO k dispozici zdarma s výjimkou stavebních odpadů, kde zaplatí cenu za jeho likvidaci dle 
platného ceníku (je k nahlédnutí ve sběrném dvoře).
Platba u občanů z okolních obcí bude vycházet z uzavřené smlouvy.

MĚSTO LETOVICE INFORMUJE
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MĚSTO LETOVICE
zajistilo na 8. listopadu 2014 od 14.00 do 15.00 hod.

pro občany města Letovice a místních částí Městské lázně Boskovice
Doprava po vlastní ose. 

Průkaz totožnosti alespoň jednoho člena rodiny je vstupenkou do areálu.
Termíny dalších plavání:

22. listopadu 2014 – 14.00 – 15.00 hod.
6. prosince 2014 – 14.00 – 15.00 hod.

20. prosince 2014 – 14.00 – 15.00 hod.
27. prosince 2014 – 14.00 – 15.00 hod.



MĚSTO LETOVICE INFORMUJE

ZHODNOCENÍ MĚSTSKÉHO DNE ZDRAVÍ 2014 V LETOVICÍCH
Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj

U příležitosti již tradiční kampaně „Dny zdraví“ proběhl v Letovicích dne 7. října 2014 v sále 
kulturního domu od 13.00 hodin  Městský den zdraví.

Město Letovice jako partnery Zdravého města pozvalo organizace a firmy z Letovic a okolí, 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 představil například Český 
zahrádkářský svaz Letovice. Stánek vedený Ing. Jaroslavou Konůpkovou již tradičně představil 
bohatou ukázkou výpěstků, nové výrobky a pochutiny, s možností ochutnávky a získání receptů na 
jejich zhotovení. Na stánku Ledeka a.s., Letovice, bylo možné se seznámit s pekárenskými výrobky      
i lahodným mlékem.  Zdravíčko Letovice – Růžena Podseníková nabízelo jak výrobky různých firem, 
tak i ochutnávku z nich připravenou. Stánek Českého svazu včelařů, zastoupený manžely Vlkovými, 
představoval sortiment českého medu a produktů z něj vyrobených. 

Zástupci firem  Jízdní kola a sport – Alois Hynek, Oriflame kosmetika, Mamma Help představili 
výrobky, které mohli přítomní zhlédnout a v případě zájmu objednat nebo zakoupit. Všeobecná 
zdravotní pojišťovna ČR umožnila  zdarma změřit krevní tlak a tuk  v těle. 

Hlavním cílem bylo zajímavou formou informovat občany o správné péči o svoje zdraví, jak je 
možné předcházet zdravotním potížím a zároveň jim nabídnout aktivity, které mohou dlouhodobě 
přispívat k jejich fyzické i duševní pohodě. Byla rovněž podána informace o Národní síti Zdravých 
měst ČR, o výsledku veřejného fóra v Letovicích, činnosti komise projektu Zdravé město a Místní 
agenda 21 Letovice, o konaných kampaních, kterých se město Letovice zúčastnilo.

V  p r ů b ě h u  c e l é h o  
odpoledne byly promítány 
fotografie z  jednotlivých 
akc í  konaných  během 
celého letošního roku            
a  s n í m k y  ze  s o u t ě že  
Rozkvetlé Letovice 2014.

Na závěr proběhla od 
15.00 hodin přednáška  
„Využijte svého práva na 
preventivní prohlídky – 
motivace zdravých žen         
k  m a m m á r n í m u  
screeningu“.

Kdo Městský den zdraví 
2 0 1 4  n a v š t í v i l ,  j i s t ě  
nelitoval. Mohl si odnést 
nejen nové vědomosti, ale     
i  ochutnat a zakoupit 
zajímavé výrobky.   

              Ivana Květenská
koordinátorka projektu 
Zdravé město Letovice
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MĚSTO LETOVICE INFORMUJE

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT     
LETOVICE 2014 -   VYHODNOCENÍ

Akce finančně podpořil Jihomoravský kraj

Město Letovice se v rámci projektu Zdravé město připojilo k Evropskému týdnu mobility, který se 
konal od 16. do 22. září 2014. Informace o Evropském týdnu mobility a Evropském dni bez aut byla 
občanům města Letovice a návštěvníkům zprostředkována v měsíčníku „Letovický zpravodaj“, 
vylepovaly se plakáty jak s celou informací, tak i plakáty k jednotlivým akcím. Vysílaly se relace             
v městském rozhlase k jednotlivým akcím.

1.den – úterý 16. 09. 2014
V tento den zorganizovala kancelář Zdravé město ve spolupráci se Základní školou Letovice            

a Policií ČR seminář pro žáky ZŠ Letovice k bezpečnosti silničního provozu a dopravně bezpečnostní 
akci. 

„Jezdíme s úsměvem“ Od 8.00 hodin 
probíhala dopravně bezpečnostní akce, které se 
zúčastnili žáci 7. ročníku základní školy. 

„Dopravně výchovný seminář“ se konal od 
10.00 hodin tentýž den ve spolupráci s Policií ČR 
pro žáky II. stupně základní školy.  Akce se 
zúčastnilo 74 dětí.   

2. den –  středa 17. 09. 2014
„Běh zámeckým parkem“ - Tradiční závod pro 

děti školního a předškolního věku proběhl od 
15.00 hodin v  zámeckém parku. Soutěžící, kterých 
bylo kolem stovky, byli rozděleni podle věkových 
kategorií, kterým příslušela i odpovídající délka 
tratě. Vítězové jednotlivých věkových kategorií 
obdrželi drobné ceny. Na závěr se losovala 
tombola pro všechny startující.           

__________________________________________________________________________

  - 

 

Město Letovice nabízí k pronájmu byt. č. 14 v 1. podlaží domu č. p. 205
na ulici Tyršova 205/1, 679 61 Letovice.

2Byt 3+1 o velikosti 101,2 m ,
2minimální cena nájemného 65,- Kč/m /měs.

Bližší informace Vám poskytneme na tel. čísle: 516 482 228 Věra Dokoupilová
referentka správy bytů a nebytů. Písemné žádosti zasílejte na adresu:

Město Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice.
Prohlídka bytu bude umožněna na základě předchozí dohody

s Věrou Dokoupilovou.
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MĚSTO LETOVICE INFORMUJE

3. den – čtvrtek 18. 09. 2014
„Přes silnici za ruku“-    Městská policie ve 

spolupráci s Komisí  PZM a MA21 uspořádala 
pro všechny 3 mateřské školy – 219 dětí, 
dopravně bezpečnostní akci. Děti byly 
seznámeny s  prav id ly  chování  na  
komunikacích, při přecházení přechodu pro 
chodce. 

4. den –  pátek 19. 09. 2014
„Drakiáda“ 
Dům dětí a mládeže ve spolupráci                

s Městem Letovice a Leteckým klubem 
Letovice pořádali pro všechny děti bez 
rozdílu věku tradiční drakiádu. Akce se 
zúčastnilo 48 dětí.

5. den – sobota 20. 09. 2014
„ Cyklovýlet – Na kole na hrad Rumberk“ 

se uskutečnil v sobotu se srazem účastníků 
před Městským úřadem v Letovicích.  Tři 
desítky cyklistů vyrazily na poznávací 
cyklovýlet ve směru Novičí, Babolky, Bahna, 
zaniklý hrad Rumberk, Letovice. Účastníci 
obdrželi věcné odměny a malé občerstvení. 

6. den – neděle 21. 09. 2014
„Pěšky po naučných stezkách“ - Za 

pěkného slunečného počasí se na 35 
příznivců pěší turistiky všech věkových  
kategorií sešlo ve 13.00 hodin před 
Městským úřadem v Letovicích. Po naučných 
stezkách dospěli do obce Vísky. Všichni 
obdrželi občerstvení a věcné ceny.

7. den – pondělí 22. 09. 2014
„Ve městě bez mého auta“ – byla uzavřena část Masarykova náměstí. Tato kampaň vyzývala 

občany i firmy k omezení vjezdu aut do centra města a parkování v centru města a používání dopravy 
šetrnější k životnímu prostředí. Na větší firmy a instituce byly rozesílány dopisy, plakáty s žádostí         
o jejich zveřejnění. 

„Orientační závod “ – V uzavřené části Masarykova náměstí před radnicí proběhl 1. ročník 
orientačního závodu, kterého se účastnilo 15 dětí a 13 rodičů.  Akci uspořádal dům dětí a mládeže ve 
spolupráci s komisí PZM a MA21. Cíl závodu byl na výletišti u požární zbrojnice, kde všichni obdrželi 
malé občerstvení a ceny.                      Ivana Květenská, koordinátorka projektu Zdravé město Letovice
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Jako každoročně začátkem měsíce listopadu budeme uctívat Památku 
zesnulých.  Parkoviště u hřbitova v minulých letech bývalo „zajímavé“ pro zloděje, 
kteří se zaměřují na vloupání do vozidel. Pro zloděje jsou velkým lákadlem, přímo 
nabídkou viditelně odložené věci – oděvy, kufříky, kabelky, tašky, mobilní telefony 
a podobně. Přes různá varování je stále dost těch, kteří otázku odložených věcí      
v autě podceňují. Domnívají se, že když opustí vozidlo jen na krátkou chvíli, nic se 
nemůže stát. Přitom je v  České republice ročně odcizeno 25 000 vozidel, 6 000 
součástek z vozidel a 65 000 věcí z vozidel. 

Na závěr několik rad pro každodenní užívání vozidel:
- na viditelných místech nikdy nenechávejte žádné cenné věci (oděvy, kufříky, kabelky, tašky, 

mobilní telefony)
- uzamykejte vozidlo i při krátkodobém opuštění vozidla
- vždy zavírejte okna
- ve vozidle nenechávejte rezervní klíče ani doklady
- častým předmětem zájmu zlodějů je autorádio, při jeho koupi dejte přednost přístroji se 

snímatelným panelem a ten si odnášejte
- riziko vloupání se snižuje instalací kvalitních bezpečnostních fólií na skla
- odstavit vozidlo je vhodnější na hlídaném parkovišti, na osvětleném místě a přes noc je 

nejlepší jej umístit do garáže.                                                                  Strážníci MP Letovice
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KULTURNÍ PŘEHLED

Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mob.: 601 590 006
e-mail: info@mks-letovice.cz, www.mks-letovice.cz

tel.: vstupenky 516 476 785, 739 396 535,
ekonomka: 516 476 786

Zajišťuje předprodej vstupenek 
na pořádané kulturní pořady

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

V listopadu jsme pro Vás připravili:

Koncert

RH BIG BAND LETOVICE
Jako host vystoupí Big Band Jevíčko

Neděle 9. listopadu 2014 v 18.00 hod.
Vstupné: 100,- Kč

·
Pohádka

Pohádky ze mlýna
Úterý 11. listopadu 2014 v 10.00 hod.

Účinkuje: Divadlo Pohádka Praha
Vstupné: 40,- Kč

·
Divadelní představení

„A do pyžam“
Pátek 21. listopadu 2014 v 19.00 hod.

Účinkuje: Divadelní soubor
TeaTrum Velké Opatovice
Vstupné: 80,- Kč / 60,- Kč

·
Koncert 

Renesanční a barokní kytara
vihuela a theorba
Karel Fleischlinger

Neděle 23. listopadu 2014 v 18.30 hod.
Chrám sv. Prokopa Letovice

Vstupné: Dobrovolný příspěvek

Koncert KPH

Klavírní recitál
Konstantin Tyshko

Středa 26. listopadu 2014 v 18.30 hod.
Vstupné: 120,-Kč

·
Zpívání u vánočního stromu

Neděle 30. listopadu 2014 od 16.00 hod.
Masarykovo náměstí

Připravujeme:

Divadelní představení

Vyhazovači
Úterý 2. prosince 2014 v 19.00 hod.

Účinkuje: Divadlo Radka Brzobohatého:
Ondřej Brzobohatý / Přemysl Pálek, Ernesto 

Čekan, Petr Vágner, Vojtěch Hájek
Vstupné: předprodej 200,- Kč / 250,- Kč

·
Pohádka

Betlém
Úterý 9. prosince 2014 v 10.00 hod.

Účinkuje: Divadlo Koráb Brno
Vstupné: 40,- Kč

·
Vánoční koncert

PAVEL VÍTEK – Vánoční přání
Sobota 13. prosince 2014 v 19.00 hod.

Vstupné: předprodej 250,- Kč 
na místě 300,- Kč

·
Divadelní představení

SVĚTÁCI
Pondělí 16. března 2015 v 19.00 hod.
Účinkuje: Divadelní společnost HÁTA

Vstupné:

vánoční předprodej do 19. 12. 2014 - 250,- Kč
předprodej od 20. 12. 2014 - 290,- Kč

na místě - 350,- Kč

MKS LETOVICE
KULTURNÍ DŮM
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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

Dětské oddělení
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225 

E-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz 
www.mks-letovice.cz/knihovna 

Otevírací a výpůjční doba: Po - Pá: 12.30 - 16.30 

DEN POEZIE
18. 11. 2014 ve 14.30 hod. v čítárně knihovny
Vyplujte s námi na vlnách poezie! V programu zazní 
básně v podání divadelních souborů LEnTilky, 
Vrabčáci a Slunečnice z Literárně – dramatického 
oboru ZUŠ Letovice. Pásmo připravili Hana Bočková, 
Marie Nečasová a Jiří Sedláček.

NÁVRATY – FANTASY
výstava fantasy románů na dospělém oddělení.

STŘÍPKY – průřez fotografickou tvorbou pana 
Adama Wiltsche

Výstava fotografií v prostorách chodby knihovny.

PALIČKOVANÁ KRAJKA
13. 10. - 25. 11. 2014 v čítárně knihovny

Srdečně zveme k návštěvě výstavy paličkované krajky 
vytvořené paní Ivou Vanžurovou a jejími žačkami          
z letovického kurzu. Výstava krajek je doplněna           
o obrázky klientek MAMMA HELP Brno - organizace, 
která pomáhá ženám s nádorovým onemocněním 
prsu.

VÁNOCE ZAČÍNAJÍ V KNIHOVNĚ! 28. 11. 2014 - 
13.00 – 17.00 hodin v prostorách knihovny

Již tradiční předvánoční prodejní jarmark řemeslných 
výrobků. Přijďte udělat radost drobným dárkem sobě 
nebo svým blízkým! 
Šijete, pletete, háčkujete, drátujete, paličkujete, 
vyrábíte šperky, košíkaříte nebo tvoříte jinak? 
Prosíme zájemce o účast na jarmarku, aby se nám 
předem přihlásili na tel.: 516 474 225, 775 568 304 
nebo email: knihovna@mks-letovice.cz

Připravujeme: 1. 12. 2014 - 19. 12. 2014
PRODEJNÍ VÝSTAVA KVĚTINOVÝCH VAZEB

Těšit se můžete na květinové vazby Šárky Trubákové 
z květinářství KVĚTINY GLORIE.

Po celý měsíc listopad:
VÝSTAVA ZEMĚ SKŘÍTKŮ. K vidění jsou skřítci lesní, 
zahradní, vodní, duhoví i podzimní. Výtvarná díla 
vytvořily děti z MŠ Čapkova, MŠ Komenského, MŠ 
Třebětín, ZŠ Brněnec a čtenáři naší knihovny.

NAPIŠTE JEŽÍŠKOVI! Rádi bychom rozšířili nabídku 
komiksů. Pojďte vybírat společně s námi!

GALERIE DOMINO
Vás srdečně zve na prodejní výstavu 

obrazů a plastik

 ak. mal. SERGEJ KULINA
a

MILAN SLÁMA
Vernisáž se koná

v pátek 7. listopadu 2014 v 17.30 hodin
Úvodní slovo Naděžda Parmová

V kulturním programu zahraje houslové
Trio Da Rue

Výstavu je možné navštívit do 2. 12. 2014
   v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hod., So 9.00 – 
11.00 hod., Ne a 17. 11. 14.00 – 17.00 hod. 

Galerie DOMINO, Havírna 55 (u čerpací 
stanice Shell), 679 61 Letovice

 

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 pa-
mátkách 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.

www.galeriedomino.cz

MKS Letovice –  Tyršova 2, 679 61 Letovice
Otevírací doba říjen - květen:

Pondělí - pátek: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30
tel.: 516 476 790, 739 396 538 

e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz 

www.mks-letovice.cz  

KULTURNÍ PŘEHLED

Turistické informační centrum

_____________________________
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ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ

Hotovo a začínáme!
Díky mimořádně deštivému podzimnímu počasí došlo k jevu poněkud nevídanému, neboť 

slavnostní otevírání Školní přírodní zahrady MŠ Komenského se událo hned nadvakrát. V původně 
plánovaném termínu v sobotu 13. 9. 2014 starosta města Vladimír Stejskal s ředitelkou MŠ Evou 
Pařilovou poděkovali shromážděným hostům za podporu  a práci při rekonstrukci zahrady a svorně    
a slavnostně přestřihli pásku. Posléze paní ředitelka pozvala zúčastněné na komentovanou 
prohlídku, při které mnozí odvážně vstupovali do rozbahněných trávníků, aby zblízka pozorovali 
neobvyklé prvky a zátiší, která inspirovala k otázkám i k plánům navázání spolupráce při dalším 
využívání zahrady.

V náhradním termínu otevření zahrady pro veřejnost ve čtvrtek 18. 9. 2014 si již před 16.00 
hodinou děti vyzvedávaly hrací karty s mapou zahrady, podle které společně s rodiči hledaly 
zvířátková stanoviště, na nichž plnily za vlídného dohledu svých učitelek úkoly. Po splnění úkolů 
dostaly omalovánku a lízátko a při procházce zahradou si mohly pohladit pejska paní Stejskalové se 
speciálním výcvikem pro nevidomé. Uvelebeny na suchých zídkách se bavily nápaditým 
představením kouzelníka Mistra Lukáše, žáka ZŠ Letovice, a skákací hrad nechtěly opustit do poslední 
minutky. Dospělí dostali letáček s informacemi o prvcích přírodní zahrady MŠ, mohli se zúčastnit

prohlídky s výkladem a prohlédnout si výstavu 
zachycující postupnou rekonstrukci zahrady, do 
které dodali fotografie i pánové Kalhous a Různar, 
kteří fotili z „vyšších míst“ svých bytů. Velmi 
atraktivní - nejen pro děti - bylo  vodění, krmení      
a  hlazení miniponíků, minikoziček a miniprasátek  
z Minifarmy Drválovice, jejichž návštěvu nám 
domluvila jedna z maminek, paní Hamerská, a byla 
pro děti zdarma. Poděkování také patří jednomu     
z tatínků, panu Chalupovi, který celou akci zvučil,    
a to rovněž bez nároku na odměnu.

Tím, že se podařilo rekonstruovat nevyhovující 
zahradu na přírodní  zahradu s mnoha 
charakteristickými i neobvyklými prvky, práce 
nekončí, ale začíná. Přáli bychom si zahradu 
zútulnit, nabízet neobvyklá zákoutí, nápady            
a inspirace. A že se nám přání plní, dokazuje fakt, 
že se rodiče dětí z MŠ aktivně podíleli nejen na 
plánování a budování zahrady (za všechny 
děkujeme rodině Hejlové, která významně 
přispěla přírodním „stavebním“ materiálem), ale    
i při přípravě programu slavnostního otvírání, 
kterého se zúčastnilo cca 130 dětí se svými rodiči, 
prarodiči a přáteli. Děkujeme za podporu!

           Kolektiv zaměstnankyň MŠ Komenského

Akci podpořil:  Jihomoravský kraj
a Nadace města Letovice pro rozvoj kultury

a životního prostředí

Své příspěvky do této rubriky zasílejte na e-mailovou adresu: renkost@quick.cz

MŠ Komenského Letovice
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Volby ve Sluníčkách

Děti ze třídy Sluníček MŠ Komenského si týden před komunálními volbami mohly vyzkoušet, jak to 
vlastně při volbách funguje. Dostaly od paní učitelky základní informace, prohlédly si pozorně 
fotografie kandidátů na letácích místních stran a pak už samy zvolily ze zkušených předškoláků tři 
kandidáty (zástupce) na funkci starosty Sluníček. Příznivci jednotlivých kandidátů se pak stmelili do 
stran (skupin) žluté, modré a červené, aby mohli svého zástupce podporovat v jeho ucházení se          
o zodpovědnou funkci. Během dalších dnů museli zástupci jednotlivých skupin prokázat své 
schopnosti a dovednosti, a to například rozhodnutím pro správnou možnost, jak se zachovat              
v situaci, kdy si někdo po sobě neumí uklidit hračky; museli prokázat fyzickou zdatnost při správném 
kotrmelci; přednést s přiměřeným projevem umělecký text; rozhodnout, která třídní pravidla 
chování by ponechaly, které vynechaly a které přidaly; podle nepřesného popisu přesně poznat 
pohádku; umět napočítat do rozumné částky nebo nakreslit dle nejlepšího svědomí znak třídy. 
Ostatní děti zástupce při činnostech bedlivě sledovaly a připravovaly se k závěrečnému hlasování.      
V diskusním druhu přemýšlely, co vlastně starosta dělá, a zda samy znají někoho, kdo má starosti 
nebo něco na starosti. Nakonec Jindříšek shrnul povinnosti představitele města slovy: „Starosta má 
na starosti starosti lidí,“ a věru, mělo by to tak být. Děti dostaly instrukce, jak mají hlasovat, prohlédly 
si plentu, urnu i hlasovací lístky, které ležely za plentou u fotky každého kandidáta. Dostaly svůj 
identifikační lístek, kterým se prokázaly u volební komise složené z paní Stehlíkové a paní ředitelky 
Evy a odešly se rozhodnout za plentu, koho chtějí za svého starostu. Po úspěšném hlasování si na 
výsledky musely počkat do dalšího dne. Před slavnostním vyhlášením jim členka volební komise paní 
Stehlíková poděkovala, že volily v hojném počtu a připomněla, že správný starosta musí být svým 
chováním příkladem pro ostatní. Nezbývá než dodat, že starostou se tedy stal opravdu muž                  
a zbývající slečny se rozdělily o místa místostarostek. O volby ve Sluníčkách byl zájem nejen mezi 
dětmi, ale i mezi rodiči, kteří byli od dětí  a z nástěnky o průběhu voleb informováni. A tak jsme možná 
některá Sluníčka mohli potkat v pátek či sobotu ve volebních místnostech, kam se šla s rodiči podívat, 
zda funguje všechno v pořádku.                                                     Romana Korbářová, MŠ Komenského

Podzimní tvoření v MŠ

V MŠ Komenského se snažíme dětem i rodičům nabízet po celý rok stále nové a mnohdy 
netradiční činnosti. Výroba skřítků Podzimníčků se však stala tradicí.

Samotné podzimní 
dílně s rodiči předcházelo 
loučení dětí s létem. 
Společně jsme pozorovali 
změny v přírodě a učili se 
pojmenovat všechny 
plody podzimu, které se 
nám podařilo společně   
s dětmi a rodiči nashro-
máždit. Třída se postup-
ně plnila větvičkami, 
kaštany, dýněmi, šiškami, 
semínky, žaludy, šípky, 
jeřabinami, kůrou a dal-
šími přírodninami. Vytvá-
řeli jsme tak v dětech po-
vědomí o sounáležitosti
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s přírodou a při samotné práci pak rozvíjeli dětskou fantazii a tvůrčí potenciál. Začátkem října jsme 

pozvali rodiče  k nám do MŠ a výroba Podzimníčků mohla začít.
Děti se už od rána nemohly dočkat, až předvedou svým rodičům krátké vystoupení sestavené z 

písniček, říkadel, básniček a tanečků s podzimní tématikou. Dopoledne ještě pomáhaly při přípravě 
drobného pohoštění pro maminky a tatínky, aby šla práce všem dobře od ruky. Paní kuchařky k tomu 
připravily lahodné bylinkové čaje. Nejvíce chutnal meduňkový a mátový.

Odměnou jim byly velmi vydařené figurky Podzimníčků. Máme je vystavené na chodbách v MŠ. 
Jsou tak nápadité, barevné a veselé, že dovedou vykouzlit úsměv na tváři všech kolemjdoucích. Bylo 
to opravdu moc krásné odpoledne.                                               Vladimíra Jelínková, MŠ Komenského

Vzácná návštěva
Děti z MŠ Komenského přivítaly ve čtvrtek 2. října na školní zahradě poněkud netypické, ale velmi 

milé návštěvníky. Partnery ke hře se jim stali uživatelé z Centra sociálních služeb a jejich doprovod – 
tým sociálních pracovníků. Tímto obě příspěvkové organizace zahájily naplňování partnerské 
smlouvy o využívání nové školní přírodní zahrady.

Nejdříve se starší generace prostřednictvím krátkého výkladu paní učitelky Romany Korbářové 
seznámila se zahradou, jejími prvky, způsobem využití a plány do budoucna. Někteří odvážlivci využili 
k zábavě i pružinové houpačky. Poté přiběhly děti, aby si hosty prohlédly, podělily se s nimi o svoje 
zážitky a vyslechly jejich. Některé babičky objevily mezi dětmi pravnoučata svých známých, potěšily 
se s nimi a na jejich úsměvech bylo vidět, že bezprostřední fyzický kontakt jim dělá dobře. K dobré 
náladě nepochybně přispělo i slunečné počasí.

Věříme, že další návštěvy na sebe nenechají dlouho čekat. Chystáme se s dětmi navštívit výstavu 
rukodělných výrobků v CSSML. Vždy je pro nás zdrojem inspirace. Vždyť v mnohém jsou si tyto dva 
světy – nejmenších a seniorů – velmi podobné. Na takových zážitcích lze stavět při sbližování 
generací, které je  v dnešní době tak potřebné.                                       Eva Pařilová, MŠ Komenského

_______________________________________________________________________________

Svátek dechové hudby
V sobotu 15. 11. 2014 proběhne v letovickém kulturním domě Mezinárodní festival dechových 

orchestrů. Tento festival pořádá ZUŠ Letovice ve spolupráci z MKS a začátek je ve 14.30 hod. Vystoupí 
celkem 4 orchestry. Ze zahraničí to bude Tutta Forza z Budapešti a slovenská Vozokanka. Od nás pak 
dechová hudba z Kunštátu a Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice. Ve čtyřhodinovém programu posluchači 
uslyší tradiční lidovou dechovou hudbu, ale také skladby sólové a moderní koncertní dechovou hudbu.  
Srdečně zveme všechny příznivce dechové hudby.  Vstupné je dobrovolné. Občerstvení zajištěno. 

         Petr Křivinka - ředitel školy

ZUŠ Letovice

20                                                                                                                        www.mks-letovice.cz



ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ

Žáci z Kirchlintelnu opět v Letovicích

Podle návštěvy německých žáků poznáme, že uplynul další rok, neboť tyto žákovské výměnné 
pobyty se uskutečňují s železnou pravidelností již 11 let. I nyní, od 9. do 17. října, strávili němečtí 
hosté pár dní u své partnerské školy. Jako vždy byli žáci ubytováni v rodinách, jako vždy se účastnili 
výuky ve škole, ale také jako vždy byl pro ně naplánován bohatý program. Společně jsme navštívili 
Moravský kras a Prahu, společně jsme formou hry poznávali město Letovice. Společně jsme si mohli 
vyzkoušet výrobu keramiky pod vedením pana učitele Brtnického na Masarykově škole práce. 
Společně jsme zvládli sportovní aktivity v rámci sportovního dne. Společně jsme se učili, hráli si           
i poznávali vše nové. 

Společně jsme také naplánovali termín další návštěvy, která se uskuteční v květnu roku 2015.
Poděkování  za finanční podporu patří Česko – německému fondu budoucnosti, který náš projekt 

pravidelně podporuje, a také Nadaci města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí. Velké 
poděkování patří také Masarykově škole práce v Letovicích za vstřícný přístup při organizování 
keramického workshopu. Závěrečné poděkování náleží rodinám, které poskytly ubytování 
německým hostům.                                                                             Mgr. M. Tenorová

Zdravé odpoledne ve školní družině

Ve školní družině v Letovicích proběhlo dne 8. 10. 2014 zdravé odpoledne s fyzioterapeutkou Dis. 
Marií Štemberovou. Děti si v tělocvičně vyzkoušely rovnovážné cvičení s gymbally (velkými míči)         
a naučily se pravidla sedu s touto nestabilní pomůckou. Spolu s rodiči si aktivně zacvičily 5 Tibeťanů        
a kdo projevil zájem, mohl si vyzkoušet vyšetření na podoskopu (plochonoží). Poté bylo připraveno 
chutné občerstvení ve formě výtečných zdravých salátů.      

                    S. Brablecová, vedoucí ŠD

Karolína Pavlů (15 let): Sloni

ZŠ Letovice
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Den otevřených dveří JINAK a pro VŠECHNY
Vás všechny, kdo čtete tyto řádky, chceme pozvat na Den otevřených dveří, který se bude konat              

v sobotu 22. listopadu 2014 v Masarykově střední škole v Letovicích. Celý Den otevřených dveří bude 
koncipován tak, abyste si všichni mohli vyzkoušet aktivity pro vás připravené a objevit v sobě netušené 
možnosti. Hrou nahlédnete do našich oborů a sami posoudíte možnosti uplatnění našich studentů.  V tuto 
sobotu vám budou k dispozici učitelé i mistři odborného výcviku, aby vám představili jednotlivé obory         
a zodpověděli vaše dotazy.  Budete se moci setkat se současnými našimi studenty, ale i s absolventy naší 
školy, kteří se rádi vracejí na místa, kde strávili neopakovatelné čtyři roky studentského života. Mnozí
zdárně pokračují ve studiu 
vyšším a vysokoškolském          
a většina našich absolventů 
získala uplatnění ve svém 
oboru. Po celém širokém okolí 
se můžeme setkat s „našimi“ 
stavbyvedoucími, projektanty, 
technology a návrháři interi-
érů, šikovnými truhláři a zed-
níky a nezřídka na výstavách 
obdivujeme umělecké výtvory 
keramiků. Přijďte s námi 
strávit příjemné sobotní 
dopoledne, těšíme se na vás!
Masarykova střední škola 
práce.

Jak jsme zahájili nový školní rok v Domově mládeže Masarykovy střední školy Letovice

Rozhodně zostra a hned od září. Po nezbytných organizačních přípravách se rozběhla činnost všech 
nabízených kroužků a aktivit.

Zapojili jsme se do projektu „Podpora zdraví 2014“. V rámci tohoto projektu připadl na měsíc září 2014 
"Týden mobility". My jsme se v domově mládeže rozhodli provést statistické sčítání projíždějících vozidel 
městem Letovice v odpoledních hodinách. Určili jsme si dvě stanoviště, jedno před budovou domova 
mládeže na ul. Tyršova a druhé na státní silnici I/43 na mostě přes řeku Svitavu. Měřili jsme průjezd vozidel 
v obou směrech v době od 15:45 hod. do 16:15 hod. dne 18. září 2014. Za uvedený časový úsek projelo před 
Domovem mládeže 121 motorových vozidel, po státní silnici dokonce 376 vozidel. Bez následků na stav 
ovzduší to jistě nebude. Následovala beseda a zamyšlení, co můžeme sami udělat pro zlepšení životního 
prostředí.

Ve svém volném čase se také snažíme pomáhat druhým. I letos budeme pokračovat v dobrovolnické 
činnosti v Centru sociálních služeb města Letovice. Pět žáků, kteří se rozhodli stát dobrovolníky, dochází 
zpříjemnit chvíle starým a nemocným lidem. Povídají si s nimi, hrají hry, předčítají jim. Také letos se ke 
stávajícím dobrovolníkům přidají další. Dále se, v rámci projektu školního parlamentu, podílíme na sběru 
plastových víček pro malou Nelinku z Vendolí. Chtěli bychom tak, alespoň částečně, přispět na její 
nákladnou léčbu. Ani kultura nezůstává pozadu. Středoškolský klub při Masarykově střední škole 
uspořádal 1. října 2014 zájezd do Městského divadla Brno na hru „Benátský kupec“, kterou napsal William 
Shakespeare. V roli Šajloka hrál Boleslav Polívka. O divadelní představení je vždy velký zájem. Pečlivě 
vybíraná představení jsou vždy zárukou silného uměleckého zážitku. Ani tentokrát tomu nebylo jinak.          
V dalších dnech připravuje středoškolský klub zájezd do Terezína a zájezd na divadelní představení „Duch“. 

V měsíci říjnu nás ještě čeká zájezd do Aquaparku v Boskovicích, turnaj ve stolním tenisu, zdravé vaření, 
pravidelné „Posezení s kytarou“ či diskuzní fórum „Pokec“.                      Kolektiv vychovatelů

Karolína Pavlů (15 let): Sloni

Masarykova střední škola Letovice
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V MASARYKOVĚ STŘEDNÍ ŠKOLE SE STÁLE NĚCO ZAJÍMAVÉHO DĚJE
Od zahájení školního roku 2014/2015 uplynuly dva měsíce a škola se už může pochlubit celou řadou 

zajímavých akcí i úspěchů. V závěru loňského školního roku se nám podařilo jako první střední škole v okresu 
Blansko získat od Státního zdravotního ústavu titul Zdravá škola, propůjčený po komplexním hodnocení na tři roky 
a také obhájit mezinárodní titul Ekoškola. Oba tituly s sebou přináší povinnost realizovat různé aktivity v těchto 
oblastech. Ve škole např. proběhl od 6. října Týden zdraví, svoji pravidelnou činnost zahájil Ekotým. 

Všichni studenti prvních ročníků měli možnost hned na začátku září stmelit třídní kolektivy na adaptačním 
kurzu v Dolních Věstonicích. Měsíc září byl vůbec na události bohatý. Proběhly volby do školní rady, bylo 
slavnostně otevřeno netradiční hřiště u ZŠ Sušilova v Boskovicích, na jehož výstavbě naše škola spolupracovala      
v rámci projektu Pravěkohraní a jehož součástí jsou (mimo jiné) „naše“ dinosauří dvojčata Forest a Woody,             
v Galerii Otakara Kubína v Boskovicích byla zahájena výstava našeho učitele studentů uměleckých oborů, pana 
MgA. Štěpána Vrbického, svoji činnost opět zahájil Studentský parlament a Středoškolský klub. 

Významným úspěchem školního týmu zedníků (Roman Krištof, Miroslav Havel) byl výsledek účasti v mezi-
národním finále SUSO (soutěž učňů stavebních oborů), které se konalo ve dnech 16. – 20. září v Praze v rámci 
mezinárodního veletrhu ForArch 2014. Této účasti předcházelo oblastní kolo soutěže, ze kterého náš tým vyšel 
vítězně – získal 1. místo. Deset nejlepších týmů z naší republiky i ze zahraničí poté změřilo své síly právě na 
mezinárodním finále v Praze. A zde, ve velmi silné konkurenci, naši žáci obsadili 2. místo! Naše škola se tak mohla 
zařadit do programu Excelence, vyhlášeného ministerstvem školství.

Ani říjen nebyl na události chudý. Kromě řady školních akcí se konala také soutěž Dřevo – materiál budoucnosti, 
o níž se můžete dočíst v samostatném článku. Dne 15. 10. 2014 proběhla vernisáž výstavy prací studentů 
uměleckých oborů v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zahájila ji ředitelka krajského úřadu, paní 
JUDr. Věra Vojáčková a výstava měla hned první den velký ohlas. Výstava potrvá do   3. listopadu a my tímto zveme 
všechny občany, kteří ji nestihnou navštívit - přijďte se podívat v některý ze dnů otevřených dveří k nám do školy, 
jakou krásu umí vytvořit studenti školy ve vašem městě:
Dny otevřených dveří: 22. 10., 10. 12. 2014, 14. 1. 2015 vždy od 9.00 do 16.00 hod.

      SOBOTA 22. 11. 2014 od 9.00 do 13.00 den otevřených dveří JINAK!
Kromě dnů otevřených dveří připravuje naše škola v následujících měsících další zajímavé akce, o kterých vás 
budeme informovat. Co se týká přijímacího řízení pro příští školní rok, zůstává stejná skladba nabídky oborů 
vzdělání: Čtyřleté obory s maturitní zkouškou:  Tříleté obory s výučním listem: 

Stavebnictví - Pozemní stavby Truhlář
Nábytkářství -  Interiérová tvorba Zedník
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu Umělecký keramik

Elektrikář - silnoproud
Nástavbové studium Podnikání 
(dvouleté denní nebo tříleté dálkové studium určené absolventům tříletých oborů).

Vážení čtenáři zpravodaje, znáte střední školu ve svém městě? Víte, co a jakým způsobem se v ní učí? Víte, jak 
je škola pro výuku vybavená? Víte, co všechno kromě vzdělávání se v ní děje? Znáte alespoň některé učitele? 
Ne? Přijďte se k nám podívat, těšíme se na vás!                                                    Sylvie Ducháčková, ředitelka školy

9. ročník soutěže Dřevo-materiál budoucnosti
14. října 2014 se konal již 9. ročník tematické soutěže Dřevo - materiál budoucnosti. Soutěžilo 90 žáků okolních 
základních škol v 18 družstvech. Každoročně projekt připravuje předmětová komise „dřevo“ Masarykovy střední 
školy v Letovicích. Cílem projektu je podpořit ekologické cítění mládeže a prezentovat naši jedinou obnovitelnou 
surovinu – dřevní hmotu. Projekt je koncipován jako zábavné soutěžní dopoledne, kdy soutěžící družstva v týmu 
plní četné jednoduché úkoly, které jim připravují a zadávají naši studenti – nábytkáři a truhláři. Studenti rovněž 
přidělují body, vyhodnocují soutěž, vyřizují cestovní výlohy našich hostů, zajišťují svačiny, nápoje a věnují se jako 
hostitelé i doprovodu soutěžících. Získávají organizační schopnosti, které se jim mohou v budoucnu hodit. Učitelé 
celý projekt koordinují. I letošní ročník se vydařil na jedničku, děti se pobavily a něco se také naučily…
Nejúspěšnější družstva letošního ročníku: 
1. místo ZŠ Letovice družstvo C
2. místo ZŠ Rájec-Jestřebí družstvo D
3. místo ZŠ Rájec-Jestřebí družstvo A                                                                                        Ing. Mária Bašná

Karolína Pavlů (15 let): Sloni
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Evropský týden mobility a Dny zdraví v DDM Letokruh
I v letošním roce se DDM Letokruh aktivně zapojil do Evropského týdne mobility a Evropského dne bez 

aut v Letovicích. 
V pátek 19. 9. 2014 se obloha nad letištěm zaplnila létajícími draky všech barev. Draci soutěžili                    

v kategoriích Krasavec, Letec, Vozembouch a draci domácí výroby. Tradiční Drakiády se zúčastnilo přes 
padesát účastníků, kteří si kromě soutěžení užívali i krásného počasí. Díky spolupráci s leteckým klubem 
mohli všichni zhlédnout ukázku letecké techniky a na závěr ochutnat i v ohýnku opečenou bramboru. Děti 
na rozloučenou čekal déšť v podobě ovocných bonbónů.

V pondělí 22. 9. 2014 se obloha nad Letovicemi mračila a foukal studený vítr. Ani tohle nevlídné podzimní 
počasí neodradilo hrstku odvážných sportovců zúčastnit se Orientačního závodu na zčásti uzavřeném 
Masarykově náměstí v Letovicích. Závod probíhal podle orientační mapy a byl rozdělen na kategorie děti      
a předškolní děti s rodiči. Než doběhli účastníci do cíle v prostorách hasičské zbrojnice v Letovicích, museli 
absolvovat 20 kontrol rozmístěných po okolí. Odměnou jim bylo v cíli příjemné posezení u ohýnku                 
s opečeným párkem, prohlídka hasičské techniky, poukázka na návštěvu cukrárny a hlavně dobrý pocit, že 
závod zvládli. Poděkování patří SDH Letovice za poskytnutí prostor pro závodníky a komentovanou 
prohlídku hasičské zbrojnice a techniky.

V rámci Dnů zdraví se v neděli 5. 10. 2014 vypravili rodiče s dětmi na dobrodružnou vycházku za 
pokladem na Malý Chlum. Kromě krásného výhledu z tamní rozhledny si užili příjemné podzimní počasí, 
spoustu her a na konci cesty na ně čekal poklad.

Pozvánka na akce připravené na měsíc listopad 2014

7. – 8. 11. 2014 (pátek, sobota)
Svatomartinské přespávání v DDM Letokruh
Od pátku 17.00 hodin do soboty 10.00 hodin. Děti se dozví, jak to bylo se sv. Martinem, čeká je noční hra, 
tvořivá dílnička, pohádka na dobrou noc a příjemné probuzení s hudbou. Večeře a snídaně, materiál, 
pedagogický dohled je v ceně 120,- Kč / dítě. Děti je nutné přihlásit předem, a to do středy 5. 11. 2014, 
kapacita na přespání je omezena.

11. 11. 2014 (úterý)
Svatomartinský lampionový průvod

21. 11., 28. 11. 2014 (pátek)
MASKA – ARTETERAPEUTICKÝ WORKSHOP – 18 – 21 hodin v DDM
Pro ženy a muže od 18 let. Arteterapie využívá léčebného potenciálu výtvarné a umělecké tvorby vůbec. Je 
určena všem, kteří rádi výtvarně tvoří (aniž vyžaduje výtvarné nadání a zkušenost), mají chuť udělat krok na 
své cestě k sebepoznání a sdílet své prožitky ve skupině.

MASKA 1.
Vytvoříte si ve dvojicích odlitek své tváře ze sádrového obvazu. Tvorba masky v tichosti a přítmí je 
uzpůsobena jako rituál. Můžete si odnést zážitek úplného zklidnění a setkání s hlubšími vrstvami své 
osobnosti.                                                                  MASKA 2.
Odlitek své vlastní tváře nebo připravenou šablonu si dotvoříte do podoby originální masky. Pokusíme se 
dešifrovat obsah masky, její symboliku a souvislost s Vaší osobností a životem.
Na workshop je nutné se předem přihlásit, a to do středy 19. 11. 2014. 

Vánoční věnečky, svícny, ozdoby – předvánoční dílna. Bližší informace k akcím najdete aktuálně na 
plakátech, webových stránkách www.ddmletovice.cz, Facebooku. Na všechny se moc těšíme.

Karolína Pavlů (15 let): Sloni

DDM Letokruh
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Vzpomínáte ještě na projekt "Každý den naplno"? 
Tato osobní asistence u seniorů a handicapovaných 
lidí musela být pozastavena z důvodu mateřské 
dovolené hlavní pracovnice. Během prázdnin jsme 
však začali komunikovat o zajímavém spojení ELIMu    
a Ateliéru Agapé, který navazuje na dlouholetou práci 
občanského sdružení Agapé tady v Letovicích. Toto 
sdružení minulý rok zaniklo, aktivity a nadšení 
dobrovolníků nikoliv... a právě s těmito dobrovolníky 
se vedení ELIMu dohodlo na spolupráci a znovu-
obnovení této sociální práce v naší neziskovce. A malá 
zajímavost na závěr: Občanské sdružení Agapé na 
začátku 90. let založil Petr Kotouček, což je táta 
nynějšího zaměstance ELIMu, lektora Pavla Kotoučka        
a projekt Ateliér Agapé vede Pavlova maminka - Míla 
Kotoučková spolu s dalšími, mezi které patří i Míša      
a Luboš Čtvrtníčkovi.

A co je tedy Ateliér Agapé?
Ateliér Agapé je volnočasový klub pro dospělé, 
zdravotně znevýhodněné osoby. Je otevřen každý 
týden ve středu dopoledne od 9.00 hod. (změny 
uvedeny na webových stránkách) v suterénu budovy 
Diakonie ČCE, Alšova 3. Více na www.elim-letovice.cz.
Nabízíme:
· aktivní využití volného času
· výtvarné a kreativní činnosti
· diskuze a vzájemné rozhovory
· výlety a exkurze
· besedy s křesťanskou tématikou
· posezení u kávy a čaje

ÚTERÝ, ČTVRTEK: 9.00 – 11.00 hod. HERNA 

PÁTEK: 9.30 – 11.00 ŠNEČCI – nejmladší družinka 
skautů – děti ve věku 0 – 5 let s rodiči

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) nebo na hřišti       
u ZŠ. Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a souteže. 
Mezi nejčastější aktivity patří ping-pong, fotbálek, 
šipky, kulečník, hry na počítači, NERF bitvy, různé 
stolní hry a další. A kdy je klub otevřen?

Úterý 14.30 – 18.30
Středa zavřeno*
Čtvrtek 14.30 – 18.30

*Z provozních důvodů během podzimu omezujeme 
setkání klubu na dvě odpoledne týdně. Děkujeme za 
pochopení.
Více info a aktuální program najdete na webových 
stránkách www.klubac.cz

Zdravá mládež
Od září začal již třetí školní rok práce našeho lektora 
Pavla Kotoučka, který přednáší témata primární 
prevence a etiky na základních a středních školách       
v rámci Jihomoravského kraje se zaměřením na 
Blanensko. Více o tomto projektu a přednášených 
tématech najdete na našich webových stránkách 
www.elim-letovice.cz.

.
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Každý den naplno 
obléká nový kabát

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

DOMEČEK
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Narodil se dne 29. 4. 1910 v Babolkách, do školy chodil v Novičí, 
dalším studiem bylo gymnázium v Boskovicích, které absolvoval       
s výborným prospěchem. Výlohy na studium si hradil sám. V roce 
1935 se oženil. Působil jako učitel na měšťance, učil český jazyk, 
dějepis, zeměpis a dálkově si doplnil pedagogické vzdělání na 
Učitelském ústavu v Brně. S manželkou se přestěhovali do Velkých 
Bílovic, kde dostal nabídku na místo ředitelské v Dubňanech na 
Hodonínsku, kterou přijal. Pak se vrátil do Letovic učit. V kostele 
hrál na varhany.

Ovládal dobře 4 jazyky – němčinu, francouzštinu, latinu, 
slovenštinu. Měl vřelý vztah k lidem. Na všech působištích obvykle 
pracoval v oblasti kultury, byl dobrý kantor a jeho žáci se k němu 
hlásili i po letech. Naposledy pracoval a pomáhal v Kulturním domě 
v Letovicích. Měl vřelý vztah k poezii, kterou také tvořil. Proto se 
mnozí lidé na něj obraceli, aby něco složil. Rozuměl také 
malířskému umění. V mladším věku maloval obrazy. Ty jsou ve 
vlastnictví jeho syna pana Jaroslava Dvorského. 

Zemřel v roce 1994 ve věku 84 let.                              Blanka Skoumalová - Babolky

Báseň - Touha po domově

Býval jsem ve více krajích
od severu na jih
Všady slunce hřálo
Všady kvetly stromy
a ovoce zrálo
všady byli dobří lidé
Byli také špatní
nemocní a zdatní

A když bylo veselo
a kapelník k tanci hrál
veselostí hučel sál
já měl někdy vážnou tvář
a na svůj domov vzpomínal
I v prostředí hezkém
zachvácený steskem
za bouře i hromů
byl bych běžel domů

Jaroslav Dvorský
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V tomto měsíci si připomínáme významné datum. Dne 17. listopadu to bude 25 let od Sametové 
revoluce, kterou si většina z Vás ještě živě pamatuje. Nechci hodnotit polistopadový vývoj. Chci jen 
připomenout hlavní cíl všech demonstrujících a stávkujících, kteří se koncem roku 1989 potkávali na 
náměstích, v továrnách, ve vyšetřovací vazbě a ve vězení. Hlavní myšlenkou a cílem všech těchto lidí 
byla svoboda. Náš národ, naši občané zvítězili a po 41 letech se konaly první svobodné volby.              
A občané mohli sami rozhodovat, hlasovat. Stejně tak se konaly volby i v minulém měsíci, kde občané 
volili své zástupce do vedení města. Chci proto poděkovat každému z těch 2.747 spoluobčanů, kteří    
k volbám přišli. Při pohledu na volební výsledky jasně vidíme, že mnohdy stačilo několik hlasů k tomu, 
aby se ten či onen kandidát do zastupitelstva dostal nebo nedostal, aby přeskočil, nebo naopak 
propadl. Velmi mne proto mrzí, že 2.679 občanů k volbám vůbec nepřišlo. Když vidím, že 49,37% 
našich spoluobčanů zahodilo své voličské právo, je mi líto, že nedokážeme využít tento nástroj 
demokracie, kterým jsou právě svobodné volby. Pan prezident Havel říkával, že demokracie je velmi 
křehká a je naší povinností ji v naší zemi udržet. Záleží proto na každém z nás, jak se k tomu 
postavíme. Jestli demokracii udržíme a zachováme i pro další generace nebo si vybereme jinou 
formu vlády. Tou jinou formou je například totalita.
                                                                                                                                                     Pavel Horáček 

25 let po Sametové revoluci. Jenom vzpomínka? 

POZVÁNKY
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V sobotu 18.10.2014 se v Letovicích konala soutěž amatérských kapel s názvem Fest Mazec. O prvenství 
se tu utkalo osm hudebních skupin z okolí Letovic. V porotě usedl dokonce i manažer a objevitel Ewy Farné, 
hudební producent a podnikatel Lešek Wronka. Mimo první místo byla ve hře také nominace na Objev roku 
v celostátním udílení cen Akademie populární hudby - Anděl. Letovice mělo v soutěži Fest Mazec také své 
želízko v ohni, a to skupinu Jazzulátka, která si nevedla vůbec špatně, a její výkon hodnotila porota i diváci 
velmi pozitivně.

Počátky hudební soutěže Fest Mazec se datují do devadesátých let minulého století. Po několikaleté 
pauze se přestěhovala z Boskovic do Letovic, takže by se dalo s klidem říci, že letošní ročník byl v pořadí 
druhým v její nové éře. Již od 15 hodin se sál letovického kulturáku rozezvučel kvílením kytar a údery do 
bubnů. Každá ze skupin měla na prezentaci 3 písně, případně na přání poroty ještě čtvrtou. Nejlépe si vedla

skupina Zylwar z Brna, která 
obsadila první příčku. Mimo 
gratulací od poroty a již zmíněnou 
nominaci na Anděly získali 
pánové také možnost natočit 
zdarma profesionální videoklip. 
Na druhém místě se umístila 
kapela Decadenth z Černé Hory     
a na třetím místě skončil blanen-
ský Rockfór. Cenu diváků získala 
jevíčská formace Frontmen.

Mimo soutěž si v Letovicích 
zahrály také skupiny HD Acoustic 
a Třetí zuby, které tak udělaly 
příjemnou tečku za skvěle 
zorganizovanou a technicky 
zajištěnou hudební událostí.
Martin Müller, foto Petr Švancara

Ve dnech 25. září – 24. října 2014 mně bylo umožněno uskutečnění vernisáže obrazů a následná 
výstava v MKS Letovice. 

Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za zveřejnění, 
přípravu a zdařilý průběh vernisáže i výstavy „AKVARELY – 
TEMPERY“.

Velmi oceňuji a vážím si vstřícnosti i profesionálního 
zabezpečení organizace výstavy ředitelem MKS panem Jiřím 
Palánem a jeho spolupracovníky. Vážím si i toho, že uvedení 
vernisáže s uměleckou profesionalitou přednesl předseda 
uměleckého sdružení PARNAS z Brna pan Mgr. Richard Tribula.

Děkuji též starostovi města panu Vladimíru Stejskalovi, 
který výstavu navštívil, a také všem milým hostům.

Přeji Vám pevné zdraví, spokojenost v osobním životě            
a zdaru ve Vaší umělecké činnosti, která trvale kultivuje              
a povznáší širokou kulturní veřejnost města.

                              S úctou Doc. Ing. František Kořístek, Csc.
        (na obrázku Doc. Kořístek s manželkou a Mgr. Tribula)

NAPSALI JSTE NÁM ...

Fest Mazec 2014 opět v Letovicích

Výstava obrazů v KD Letovice

(vítězná skupina Zylwar s porotou)
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V galerii Domino se v pátek 3. října 2014 v 17.30 hodin uskutečnila vernisáž originální umělecké litiny 
Pavla Zouhara, který vystavuje artefakty ze šedé litiny – svícny, vázy, obrázky, interiérové i exteriérové 
plastiky různých tvarů i velikostí. Pavel Zouhar vytváří jedinečné a originální plastiky, které odlévá 
netradičními postupy a metodami. Tento umělec, který pokračuje v rodinné tradici slévačů, modelářů          
a uměleckého lití již ve čtvrté generaci, musí mít toto řemeslo a umělecké cítění v krvi. V Rudici u Jedovnic 
má v blízkosti známého větrného mlýna svoji vlastní dílnu a galerii. S jeho tvorbou návštěvníky vernisáže 
seznámil Pavel Svoboda, blanenský galerista, znalec a propagátor kulturních památek regionu Moravského 
krasu, který na závěr upozornil na to, že Pavel Zouhar si našel cestu k milovníkům umělecké litiny nejen         
u nás, ale i v mnoha evropských zemích. 

Součástí výstavy jsou velkoformátové letecké snímky Letovic a jejich místních částí, které zhotovila firma 
Amido – letecké snímky, s.r.o.  Se vznikem fotografií seznámili přítomné pracovníci této firmy paní 
Nováková a pan Nováček. Pohled shora je vždy zajímavý a pro mnohé pozorovatele skýtá různá překvapení. 
Snímky ukazují, že Letovice jsou hezké město a jejich okolí je opravdu krásné. Nebylo by na škodu vydat tyto 
letecké snímky také jako pohlednice, které zvyšují turistický zájem o město. 

Zvláštní pozornost návštěvníků vernisáže vzbudil křest letovického kalendáře „Letovice v zapomenutém 
čase“ pro rok 2015 v grafické úpravě J. Bernartové, který pokřtil starosta města Vladimír Stejskal s tvůrcem 
kalendáře Ing. Miroslavem Bočkem. Kalendář obsahuje třináct zvětšených historických pohlednic města     
a okolí a je možno si ho zakoupit za 120,- Kč v Městském kulturním středisku Letovice, turistickém 
informačním centru a v galerii Domino.

V hudebním programu vystoupili mladí nadějní muzikanti Jakub 
Gabarík, Jana Bušová a Tomáš Chloupek. 

Na závěr celé slavnosti starosta města Vladimír Stejskal poděkoval 
majitelům galerie Domino Petrovi Prudkému a Zdeňku Hladilovi         
i organizátorce výstav Marii Synkové za mnohaletý kulturní přínos 
pro město Letovice. 

Návštěvníci vernisáže, kteří zcela zaplnili výstavní prostory, 
odcházeli zajisté spokojeni a v dobré náladě. Výstava bude otevřena 
do neděle 2. listopadu 2014.              Karel Synek, foto Petr Švancara

Oba večery 19. 7. a 30. 8. 2014 se společným titulem Blues & Rock'n'roll & Jazz navštívila v areálu 
letovického koupaliště stovka posluchačů. Představilo se osm amatérských souborů i jednotlivců od 
Moravské Třebové po harcovníky pražských klubů. Muzikantská invence a poctivost moravskotřebovské 
formace Kaderus Blues přijala hozenou rukavici matadora z Hanspaulky - Bluesberry bandu Petara Introviče. 
Nezapomenutelný bluesrockový zářez v bukových prknech pódia zanechala parta Rusty Nail z Brna. 
Spontánní kontakt s lidmi navázal frontman boskovické kapely Karlovy hračky. Jazzulátka zaujala nápaditými 
„chorusy“. Syrové „dřevní“ blues Martina Chika se dralo z kytary a foukačky k radosti starých mazáků. Svým 
výkonem nezklamal ani Míra Kubín. Jevíčské kapele Bluemy personální změny k obohacení zvuku vysloveně 
prospěly.

Děkuji MKS Letovice za garanci akce a vedení restaurace 
Koupaliště za vstřícnost. Vážím si práce zvukařů, kteří to neměli 
lehké. Uznání za pořadatelskou službu zaslouží dobrovolníci a kapela 
René z moštárny. Vysoký etický kredit náleží sponzorům: Nadaci 
města Letovice pro rozvoj kultury, firmám Ledeko, Kamenoprůmyslu 
Komárek, Keramice Letovice, Art reklamě, Českomoravské textilní, 
Kovošrotu Hensl, Vodoinstalaci Janík, Drogerii Hoder, Pneuservisu 
Freitag, Cyklosportu Hynek a Lékárně Milosrdných bratří. 

Proč se tančí nejlíp po západu slunce? Ví ti, co zkusí. 
                                                                                    Vladimír Hloušek

NAPSALI JSTE NÁM ...

Galerie Domino v Letovicích

Nejlíp se prý tančí po západu slunce

www.mks-letovice.cz                                                                                                                        29



NAPSALI JSTE NÁM ...

Rodičům Andromedy slíbil, že mořskou obludu 
zabije. Jestliže zvítězí, požádá o její ruku. Perseus 
obludu zabil a Cefeus s Kasiopejou vystrojili 
svatbu. A tak se Andromeda stala jeho ženou. 
Všechna uvedená jména v báji jsou zároveň názvy 
souhvězdí.

Zaměříme pohled na listopadové podzimní 
Slunce. Vzdaluje se od světového rovníku 
směrem k jihu, jeho denní oblouky jsou stále 
kratší a úhel dopadu paprsků se denně zmenšuje. 
Sluneční azimut klesá ze 68° na 56°. Den se 
během listopadu zkrátí o 1 h 21 min. Slunce 
vstupuje do znamení Střelce dne 22. 11. v 10:37 
SeČ.

Listopadový Měsíc nám ukáže své fáze: 6. 11. 
nastane úplněk, 14. 11. uvidíme poslední čtvrt, 
22. 11. bude Měsíc v novu a 29. 11. se ukáže jeho 
první čtvrt. Nejblíže Zemi bude Měsíc 3. 11. ve 
vzdálenosti 367 908 km a ještě jednou 28. 11. ve 
vzdálenosti 369 862 km. Nejvíce se od Země 
vzdálí 15. 11. na vzdálenost 404 296 km.

Pro pozorování planet nebude listopad 
příznivý. Neuvidíme Venuši ani Saturn. Až do 
poloviny listopadu se nad východním obzorem 
objeví Merkur. Nízko nad jihozápadním obzorem 
najdeme Mars (ve Střelci). V souhvězdí Lva bude   
v druhé polovině noci zářit Jupiter. Téměř po 
celou noc lze pozorovat Uran (v Rybách) a v první 
polovině noci Neptun (ve Vodnáři).

Ještě připomeňme dva úkazy na obloze, a to 
konjunkce Měsíce s planetami: 14. a 15. 11. Měsíc 
bude v blízkosti Jupiteru, a to v druhé polovině 
noci. Dále 25. a 26. 11. večer nad jihozápadním 
obzorem najdeme Měsíc v blízkosti Marsu.  - Ch -

Nabídka k pozorování oblohy je i v listopadu 
docela bohatá. Když nám dovolí zmenšená 
oblačnost, uvidíme pěkná souhvězdí. Nezapo-
meňme, že listopad patří mezi nejoblačnější 
měsíce celého roku. Proto je dobré využít každou 
chvilku k pozorování, kdy je jasná obloha. Když se 
večer podíváme na oblohu nad jižním bodem, 
vévodí souhvězdí Pegasa a s ním spojené 
souhvězdí Andromedy. Vlevo od nich leží 
souhvězdí Persea, Trojúhelníku, Berana a Ryb, 
vpravo se tlačí k západu letní souhvězdí Labutě, 
Lyry a Orla. S nimi ještě spatříme nám známý letní 
trojúhelník. Pod Pegasem, o kterém bylo 
pojednáno minule, se rozkládá souhvězdí 
Vodnáře a Velryby. Velká medvědice se „nalepila“ 
těsně nad severní obzor. Protože jsme minule 
poznali souhvězdí Pegasa, nutně musíme popsat 
souhvězdí Andromedy s Pegasem spojené. 
Andromeda je dobře viditelné souhvězdí, které 
vybíhá ze severovýchodního rohu Pegasova 
čtyřúhelníku směrem k souhvězdí Persea. 
Nejdůležitější jsou tři hvězdy souhvězdí s názvy 
Sirrah, Mirach a Almanak. Sirrah a Mirach mají 
stejnou jasnost 2,1 mag. Nejblíže k nám je Sirrah   
o vzdálenosti 97 ly. Tato hvězda zároveň patří         
k souhvězdí Persea, má dvojí označení: alfa 
Andromedy, delta Pegasi a je považována za 
nejjasnější hvězdu Andromedy. Nevětší 
pozornosti astronomů se těší světlý mlhavý 
obláček nad hvězdou Mirach. Jde o Velkou galaxii 
v Andromedě s označením M 31. Tato galaxie je 
největší v okolí naší Galaxie, je od nás vzdálena 
2,4 mil. ly. Přes tuto obrovskou vzdálenost ji 
můžeme spatřit prostým okem jako mlhavý 
protáhlý obláček. Má průměr 200 000 ly                
a obsahuje přes 450 miliard hvězd. Stojí za to tuto 
galaxii nalézt.

K souhvězdí Andromedy se váže pěkná báje, 
která vypravuje o etiopské princezně Andro-
medě. Její matka Kasiopeja se chlubila svou krá-
sou, která se prý vyrovná mořským nymfám 
nereidám. Bůh moře se proto rozhněval a rozhodl 
se potrestat celou etiopskou říši, a proto poslal na 
ni mořskou obludu, která ničila vše živé. Král 
Cefeus, aby se obludy zbavil, měl proto obětovat 
svou dceru Andromedu. S velkým smutkem           
v srdci nechal princeznu přikovat na skalní útes     
a očekával s hrůzou, co se stane. Právě v tu dobu 
se vracel hrdina Perseus, spatřil Andromedu            
a dozvěděl se od ní, jaký ji čeká hrozný osud.

Co nabídne listopadová hvězdná obloha?

Andromeda

Pegasus
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Kategorie D – ZŠ  4.- 5. třída
Dívky
   1. Kotoulková Tereza – 4. A
   2. Leinveberová Dita – 5. C
   3. Zemánková Aneta – 5. C
Chlapci
   1. Podivínský Dominik – 5. B
   2. Strýček Jan – 4. B
   3. Čapka Jakub – 5. B
  
Kategorie E – ZŠ  6.- 7. třída
Dívky 
   1. Provazníková Kateřina – 6. A
   2. Tománková Barbora – 7. C
   3. Pulcová Pavlína – 7. C
Chlapci 
   1. Hermann Jakub – 7. A
   2. Sedlák Josef – 6. C
   3. Kotoulek Martin – 6. C
   
Kategorie F – ZŠ  8.- 9. třída
Dívky
   1. Randulová Nikol – 8. B
   2. Řehořová Sára – 8. D
   3. Gabaríková Magdaléna – 8. B
Chlapci
   1. Prudil Dominik – 8. B
   2. Hermann Martin – 9. B
   3. Cichra Vojtěch – 9. B

Smutné výročí
Před 590 lety v roce 1424 přepadly Žižkovy 

husitské hordy i Letovice.
Dobyly zámek (tehdejší hrad), vyplenily 

městečko, povraždily soukeníky, až se jejich krví 
červenala řeka Svitava.

Potom táhly na Mohelnici, kde zmasakrovaly 
trhovce. I mnohá další města a městečka mají na 
ně hrůzné vzpomínky. Co památných hradů             
a klášterů zruinovaly, že některé nebylo již možno 
opravit.

Ti, kdo s Žižkovým řáděním nesouhlasili, jako 
třeba 50 Pikartů (jeho lidí) byli v Klokotech               
u Tábora upáleni. A to vše ve jménu Mistra Jana 
Husa, který dal za PRAVDU život.

S použitím zápisů z Archivu města Brna,
K. Hoder st.

Ve středu 17. září 2014 proběhl 18. ročník 
„Běhu zámeckým parkem“, sportovní akce dětí 
letovických mateřských a základních škol. 
Letošního ročníku se zúčastnilo 118 závodníků.

Poděkování patří všem organizátorům            
a podporovatelům: Fan - club „BOP KŘETÍNKA“, 
Městské kulturní středisko Letovice, Základní 
škola Letovice, město Letovice, Kancelář 
Zdravého města při MěÚ Letovice, JmK a firmě 
Letostav spol. s r.o. za technickou podporu.                                                                                           
                                      Fan - club „BOP Křetínka“

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

Kategorie A – děti předškolního věku
Dívky                                                                   
  1. Chládková Adéla – MŠ Komenského
  2. Dražilová Lucie – MŠ Čapkova 
  3. Vachová Adéla – MŠ Čapkova 
Chlapci 
   1. Pelíšek Jan – MŠ Komenského
   2. Nárožný Nikolas – MŠ Komenského
   3. Podivínský Jakub – MŠ Komenského
   
Kategorie B – ZŠ 1. třída
Dívky                                                                    
    1. Strýčková Barbora – 1. B
   2. Višková Alena – 1. D
   3. Václavová Klára – 1. A
Chlapci
   1. Majdl Antonín – 1. B
   2. Reitschmied Adam – 1. C
   3. Pospíšil Radim – 1. A
   
Kategorie C – ZŠ  2. - 3. třída 
Dívky                                                                   
   1. Nollová Kristýna – 2. B                    
   2. Pečinková Ema – 3. B
   3. Procházková Doubravka – 3. B
Chlapci   
  1. Němeček Václav – 2. C
  2. Ševčík Boris – 3. A
  3. Gabarík Jan – 3. A

Běh zámeckým parkem 2014
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Své příspěvky do této rubriky
zasílejte, prosím,

na e-mail: mil.trundova@seznam.cz

Akce v listopadu 2014

Sobota 1.11. Slavnost Všech Svatých 
pořad bohoslužeb jako při první sobotě v měsíci 
tzn. 6.45 hod. společná modlitba sv. růžence      
a mše svatá ve farním kostele 
18.00 hod. mše svatá v klášterním kostele
 
Neděle 2.11. Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé 
Bohoslužby: 
7.00 hod. mše svatá ve farním kostele 
8.30 hod. mše svatá ve farním kostele 
10.30 hod. mše svatá v klášterním kostele 
11.30 hod. mše svatá v Kochově a po ní 
pobožnost na hřbitově 
15.00 hod. pobožnost na letovickém hřbitově
18.00 hod. mše svatá v klášterní hrobce

V sobotu 15. listopadu 2014 Vás Společenství 
cyrilometodějských poutníků srdečně zve na 
Poděkování sv. Anežce za 25 roků svobody do 
Prahy. Podrobnosti budou na nástěnkách           
v obou kostelích.
Neděle 23. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále 

V pátek 28. 11. a v sobotu 29. 11. dopoledne 
Vás farnost Letovice zve na duchovní obnovu   
s tématem „Hle, všechno tvořím nové.“ 
(Zj 21,5)
Obnovu povede P. Bogdan Stepien

Sobota 29. 11. pletení adventních věnců na 
faře v 16.00 hod. 

Neděle 30. 11. první adventní neděle, při 
bohoslužbách se budou žehnat adventní 
věnce 

O poslední listopadové neděli 30. 11. zveme 
na modlitební Večer chval v 18.00 hodin

Každý pátek je ve farním kostele v 18.00 hod. 
mše svatá pro děti s dramatickým ztvárněním 
života svatých. 

Možnost změny vyhrazena.
Aktuální informace a zprávy najdete na:

http://farnost.katolik.cz/letovice/

TOUHA PO RADOSTI UKAZUJE K BOHU 
C. S. Lewise přivedla k Bohu jeho touha po radosti, která zde na zemi nemůže dojít naplnění. 
Pozemské skutečnosti totiž radost slibují jen zdánlivě. Zprvu je v našem životě touha po něčem 
nepojmenovatelném. Je to přání, které námi proniká jako kord při vůni hořícího ohně, nebo při volání 
divokých kachen, které nám letí nad hlavou. Pak ale tuto svou touhu spojíme s nějakým pozemským 
předmětem. Věříme, že ji nalezneme, jestliže vyšplháme na vrchol vysněné hory, když najdeme 
vzácnou květinu, získáme lásku určité krásné ženy, nebo když doplachtíme ve své plachetnici až za 
modrý obzor ke své vlastní objevené zemi. 
A přece, ať už je předmětem našeho hledání cokoliv, jakmile to najdeme, poznáváme, že to vůbec 
neobsahuje tu radost, která nám lámala srdce touhou. Člověk tak dochází k poznání, že lidská duše 
byla stvořena, aby se těšila z nějakého nekonečného „předmětu“. Když zde na zemi člověk po něčem 
touží, zahlédne matně věčnost a Boha. Ve všech našich tužbách tak ve skutečnosti toužíme po Bohu: 
Existuje totiž jen jeden Pramen Radosti. 

PROBUZENÍ PO SMRTI 
Vzpomínám si, jak jsem na jednom obědě mluvil s C. S. Lewisem o smrti, nebo spíše řečeno                  
o probuzení po smrti. Ať to bude jakékoliv, říkali jsme, že naše reakce bude: „Jakpak by ne! Ovšem, je 
to právě takové! Jaké by to mohlo být jiné?“ Oba jsme se při tom usmívali. Pravil jsem, že to bude asi 
jako přijít domů… 
Zpracováno podle knihy Sheldona Vanaukena, Přísné milosrdenství, C. S. Lewis a příběh velké lásky; 
kterou vydalo nakladatelství Návrat domů www.navrat.cz . Redakčně upraveno. Více k tématu: 
www.vira.cz
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SPOLEČNÁ POUŤ FARNOSTÍ
V pondělí 8. 9. 2014 o svátku Narození Panny Marie se konala společná pouť několika farností do 

Vranova, Křtin a Sloupu. 
Byly vypraveny celkem tři autobusy. V každém autobusu byl přítomen kněz – P. Petr Košulič              

z Kunštátu, P. Michal Polenda ze Křetína a P. Tomáš Šíma z Letovic. Cestou na poutní místa jsme se 
modlili sv. růženec a zpívali písně k Panně Marii. Na Vranově i ve Křtinách byla našimi kněžími 
sloužena mše sv. a zároveň bylo možné přijmout svátost smíření. Po mši sv. byla prohlídka kostelů a ve 
Křtinách celého klášterního areálu, včetně zvonkohry a kostnice. Po prohlídce následovalo chutné 
občerstvení v blízké restauraci. 

Ve Sloupu nás místní pan farář 
seznámil s historií poutního kostela 
a na ukončení jsme se pomodlili 
Litanii loretánskou. Jelikož nám 
přálo hezké počasí, nechybělo ani 
hromadné fotografování. Pěkné 
duchovní zážitky z celého dne byly 
znát na každém z nás. 

Děkujeme organizátorům, že 
nám bylo umožněno zúčastnit se a 
vykonat tuto tradiční pouť, projevit 
Matce Boží Panně Marii hlubokou 
úctu a poprosit ji o přímluvy u jejího
Syna za nás, naše blízké a vás všechny.                                            Marie Kolářová, Foto: Radek Hanskut

MILOSRDNÍ BRATŘI A EBOLA

Úryvky z dopisu, který poslal generální převor řádu br. Jesus Etayo, OH:
"...Jak již patrně víte z médií, zuří epidemie nekontrolovaně dál. Každým dnem přibývají 

nakažení a mrtví. Jediná naděje je, že mezinárodní společenství vzalo vážně vzniklou situaci a s větší 
odhodlaností poskytuje finanční, materiální a personální pomoc. My chceme v Sierra Leoně i v Libérii 
i nadále zůstat ve službě místnímu obyvatelstvu. Zvláště dnes, kdy je situace hodně dramatická ...

...V současné době nemáme kapacity, abychom vlastními silami provoz nemocnic udrželi. Jen 
ve spolupráci  a s pomocí vlády, církve a mezinárodních zdravotních organizací je další práce 
smysluplná a možná. My jsme samozřejmě připraveni se ihned zapojit do řetězce pomoci tam, kde to 
bude potřeba, aby se tato dramatická situace znovu dostala pod kontrolu. Všechny vás prosím             
o podporu a o vaši modlitbu především za postižené epidemií. ...“ Tolik z dopisu. Celé znění i další 
zprávy můžete najít na www.milosrdni.cz 

Při srpnové sbírce na tento účel se v Letovicích vybralo ve farním kostele 16.105,- Kč                      
a v  klášterním kostele  13.970,- Kč. Bratři ze svého dorovnali sumu na 16.000,- Kč. Nemyslím, že by 
letovičtí farníci náleželi k těm, co mají "nadbytek" ani, že by dávali z "nedostatku". Za své peníze si 
mohli koupit něco prospěšného domů, ale rozhodli se dát těm, kteří bojují vpravdě o život. Všem, kdo 
přispěli ať už do sbírek nebo přímo na konto, patří upřímný dík.

Vzhledem k výše popsané dramatické situaci v Africe konto 1341663309/0800 (variabilní symbol 
8888) na pomoc v boji proti ebole zůstává i nadále otevřené a Milosrdní bratři jsou vděčni za každou 
pomoc. 

                                                                    Zpracovala M. T.
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KLUBY - SPOLKY - SDRUŽENÍ - STRANY ...

1. 11. 2014 - sobota – 15.30 hod. - Náměstí 
Letovice - Zájezd do Moravského krasu s návště-
vou muzea keramiky v Olomučanech a Hospůd-
ky v Kotvrdovicích, kde bude večeře a koncert 
Evy a Vaška. Cena 360,- Kč. Přihlášky                      
u pí Píglové.
5. 11. 2014 – středa – 14.00 hod. - MKD Tyršova 
ul. - Beseda s pracovníkem České obchodní 
inspekce o nekalých praktikách některých 
prodejců.       
12. 11. 2014 – středa – 14. hod. - Centrum 
sociálních služeb Haškova ul. - Přátelské 
setkání s obyvateli CSS v Letovicích.
Srdečně zveme na návštěvu za našimi bývalými 
členy a přáteli.
19. 11. 2014 – středa – 14. hod. - MKD Tyršova 
ul. - PhDr. Jiří Stehlík připomene velkého 
moravského skladatele Leoše Janáčka.
26. 11. 2014 – středa – 17.15 hod. - Náměstí 
Letovice - Zájezd do Brna na operu „Příhody 
lišky Bystroušky“. Opera je uváděna v rámci       
4. mezinárodního divadelního a hudebního 
festivalu „Janáček Brno“. Akci podporuje 
Jihomoravský kraj a poskytuje autobusovou 
dopravu zdarma. Cena vstupenky 290,- Kč. 
Přihlášky u pí Píglové.
Připravujeme: 10. 12. 2014 - Předvánoční 
zájezd do památkové rezervace Betlém v Hlins-
ku, posezení v restauraci „Čertovina“ a vánoce 
na Veselém kopci. Cena zájezdu 160,- Kč. 
Zahrnuje vstupy a oběd. Přihlášky u pí Píglové.

POZVÁNKA: NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH V LETOVICÍCH

ZVE SVÉ ČLENY
NA VÝROČNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ,

KTERÉ SE KONÁ
VE STŘEDU 5. LISTOPADU 2014

V MKS - KULTURNÍ DŮM LETOVICE
VE 14.30 HODIN

Na programu bude:
informace o zdravotní dopravě

zhodnocení činnosti za rok 2014
schválení programu na rok 2015

schválení nových stanov sdružení.
závěrečné posezení s hudbou

Stanovy jsou k nahlédnutí
u předsedy sdružení.

V kulturním programu vystoupí ZUŠ Letovice.
Účast všech členů je mimořádně důležitá.

Srdečně zve výbor NSZdP Letovice.

NSZdP v LETOVICÍCH
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A VŠECHNY

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ SPOLUOBČANY
V RÁMCI PROJEKTU „ZDRAVÉ MĚSTO 

LETOVICE“ a ZA PODPORY JMK

V ÚTERÝ 11. LISTOPADU 2014
RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V LÁZNÍCH BOSKOVICE

PROGRAM ODPOLEDNE:
PLAVÁNÍ V BAZÉNU, VODOLÉČBA

V REKREAČNÍM  BAZÉNU, MOŽNOST VYUŽITÍ 
SAUNY, PÁRY A VÍŘIVÉ KOUPELE

ODJEZD BUDE: 13.10 hod. - PRAŽSKÁ, 13.15 -  
NÁMĚSTÍ, 13.20 - BYTOVKY, 13.25  - TYLEX

PROGRAM  ODPOLEDNE ZAČÍNÁ VE 14.00 
HOD. (POZOR ZMĚNA ČASU)
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO

u  RAŠOVSKÉ LENKY
NA Tel:  516 474 955,  775 270 155.

WWW.NOVESDRUZENIZP.CZ

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
listopad 2014

Svaz tělesně postižených 
místní organizace Letovice

zve všechny své členy a ostatní občany
na přednášku

o objevování a současnosti
Moravského krasu,

 která se koná dne 11. 11. 2014 v 14.00 hod.
v klubu důchodců Letovice

Přednáška je doplněna dobovými 
fotografiemi, přednášející Bohuslav Kuda.
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KLUBY - SPOLKY - SDRUŽENÍ - STRANY ...

Myslivecké sdružení KOCHOV
pořádá v sobotu 8. listopadu 2014 

POSLEDNÍ LEČ
v kulturním domě v Novičí

Začátek 20.00 hod., vstupné obvyklé, 

bohatá myslivecká tombola

a myslivecká kuchyně

Hudba: ABC - Svitavy 

Do Novičí i zpět Vás zaveze

zvláštní autobus

Jízdní řád: Kochov, Kladruby, 

Letovice – bytovky, 

Letovice - náměstí

Letovice - vlakové nádraží, Letovice – 

kovošrot, Třebětín, Havírna

Srdečně Vás zvou pořadatelé

________________________________

Městská rada KSČM v Letovicích

děkuje srdečně všem voličům, kteří volili naši 
stranu v letošních komunálních volbách

v Letovicích.
Díky Vašim hlasům byli do Městského 

zastupitelstva v Letovicích zvoleni za KSČM:

Jan Řehoř
Karel Válek

Mgr. Vlastimil Šimák
Ing. Jaroslava Konůpková

Děkujeme všem ostatním kandidátům,
kteří kandidovali za KSČM.

Děkujeme všem voličům za důvěru 
projevenou našim kandidátům.

Dne 15. 10. 2014 probíhala celorepubliková 
sbírka Bílá pastelka – 15. ročník SONS 
(Sjednocené organizace nevidomých a slabo-
zrakých), při které jste koupí bílé pastelky 
finančně přispěli. Moc velké díky!

Výtěžek bude použit na výukové kurzy pro 
nevidomé a těžce zrakově postižené.
Členky Letovického regionu oblastní odbočky 
SONS Blansko
_____________________________________

Osadní výbor a SDH Jasinov si Vás 

dovolují co nejsrdečněji pozvat na 

divadení představení ochotnického 

spolku NAHOĎ Vranová, který uvede 

hru Strašidlo Cantervillské.  

15. 11. 2014 v 18.00 hod.

kulturní dům Jasinov

Vstupné dobrovolné.

Strašidlo cantervillské

Bílá pastelka
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Ve dnech 29. 9. – 4. 10. 2014 proběhlo v argentinském městě Puerto Iguazú mistrovství světa v silovém 
trojboji (powerliftingu) federace GPC. Puerto Iguazú je sportovně a turisticky atraktivní centrum, které leží 
na soutoku dvou velkých řek – Rio Paraná a Rio Iguazú, v místě kde se stýkají hranice tří jihoamerických 
států – Argentiny, Brazílie a Paraguay. Nedaleko odtud, v tropickém pralese, se nacházejí jedny                      
z nejkrásnějších vodopádů na světě  

Catarataz del Iguazú (Iguazu Falls). 
Mistrovství světa se účastnilo více než 300 závodníků a závodnic ve všech věkových a váhových 

kategoriích. Soutěžilo se jak v celém trojboji (dřep-tlak-tah), tak i v jednotlivých disciplínách (tlak a mrtvý 
tah). Početně největší zastoupení měla domácí Argentina a sousední Brazílie, dále pak se účastnili zástupci 
USA, Kanady, Austrálie, Ruska, JAR, z Evropy pak Finsko, Francie, Maďarsko, Polsko, Česká republika, 
Slovensko a další státy.

Z České republiky se tohoto mistrovství účastnilo celkem 7 reprezentantů, z toho dva (otec a syn) byli 
zástupci našeho, jihomoravského kraje, členové Sokola Letovice, Michal a Vlastimil Šafaříkovi. Shodou 
okolností byli nakonec nejúspěšnější ze všech českých klubů, když domů přivezli celkem 5 zlatých medailí.

První den se konaly závody v singl disciplínách tlak (benchpress) a mrtvý tah. 
Vlastimil Šafařík (16 let) zvítězil v kategorii dorostu T2 , ve váze do 90 kg RAW (bez podpůrného vybavení) 

výkonem 115 kg v benchpressu a 180 kg v tahu, kde vytvořil i nový světový rekord své kategorie. Vlastík 
patřil k nejmladším závodníkům celého šampionátu, týden před odletem oslavil svoje teprve 16 
narozeniny a svými výkony předčil i mnohé starší dorostence. Jeho otec, Michal Šafařík, navázal na synův 
ůspěch vítězstvím 

v kategorii veteránů M2 (do 50 let), ve váze do 110kg RAW výkonem 152,5 kg v benchpressu a 250 kg       
v tahu. Přestože oba závodníci  soutěžili v singl disciplínách tzv. na půl plynu, aby šetřili síly na hlavní závod   
v celém trojboji, bolestivé zranění zad při posledním pokusu v mrtvém tahu zapříčinilo, že Vlastík již 
nemohl další den soutěžit.

Jeho otec však zmobilizoval své síly a ve středečním hlavním závodě s přehledem porazil své největší 
jihoamerické soupeře – Omara Cordobu a Waltera Britese a získal výkonem 685 kg v trojboji (dřep 260 kg, 
bench 160 kg, tah 265 kg) titul mistra světa v silovém trojboji.

Od vyrovnání, resp. překonání světového rekordu v jeho kategorii ho dělilo pouhých 15 kg. Rezerva v síle 
ještě byla, ale tentokrát nechtěl riskovat a vše podřídil taktice a jedinému cíli – získat zlato. Což se nakonec 
povedlo. Po dvou předchozích neúspěšných MS na Slovensku a v Maďarsku, kde start zhatila nemoc resp. 
zranění (natržený stehenní sval) to byla tentokrát zasloužená satisfakce.

Argentina, jak  ji naši za těch pár dní měli možnost trochu poznat, je země velkých kontrastů. Na jedné 
straně nefunkčnost základních věcí, špína, bída a žebrající děti v ulicích, na druhé – ohromě přátelští             
a srdeční lidé, fascinující příroda, výborné steaky a víno, perfektní sportovní atmosféra, kdy všichni diváci 
fandí a povzbuzují stejně intenzivně svoje domácí závodníky i nás – „exoty“ z Evropy, soupeři, pomáhající Ti 
v rozcvičovně  s úsměvem nakládat činky …

Poděkování od obou závodníků patří 
především Sokolu Letovice a městu 
Letovice za  finanční podporu, jmenovitě 
pak panu starostovi V. Stejskalovi a p. ing. 
I. Kubínovi. Vzhledem k tomu, že 
powerliftingem si sportovec nevydělá ani 
korunu, úhrada nákladů na mezinárodní 
soutěže je ve vlastní režii každého 
závodníka, resp. (má-li štěstí) vhodného 
sponzora.

Věříme, že za pomoci našeho města, 
Sokola event. případných nových 
sponzorů z řad místních firem může být 
příští rok naše medailová žeň ještě 
bohatší.            Text a foto: Michal Šafařík

SPORT

Zlaté žně na mistrovství světa v silovém trojboji v Argentině
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Sobota 1. 11. 2014 9.00 - 24.00 hod.    BĚH OKOLO  PŘEHRADY  KŘETÍNKY
Neděle  2. 11. 2014 8.00 - 18.00 hod.      FLORBAL OREL BOSKOVICE      st. žáci a muži
Sobota   8. 11. 2014   8.00 - 16.00 hod.     LETOVICE - ŠLAPANICE „A“         volejbal muži
Sobota   8. 11. 2014   8.00 - 16.00 hod LETOVICE -  SVITAVY volejbal ženy
Neděle  9. 11. 2014    8.00 - 16.00 hod.      TURNAJ  KOPANÁ                        žáci přípravka
Sobota 15. 11. 2014 8.00 - 16.00 hod.  FLORBAL BOŘITOV  MU  muži
Neděle 16. 11. 2014   8.00 - 17.00 hod.    NOHEJBAL BŘEZOVÁ n.Svit.        muži
Sobota 22. 11. 2014   9.00 - 16.00 hod. LETOVICE - LETOHRAD                 volejbal ženy
Neděle 23. 11. 2014   9.00 - 16.00 hod.    TURNAJ  VOLEJBAL „A“              přípravky
Sobota 29. 11. 2014   8.00 - 16.00 hod.     LETOVICE - TIŠNOV                       volejbal muži
Neděle 30. 11. 2014   9.00 - 16.30 hod.     FLORBAL OREL OLEŠNICE            junioři

1. kolo HC Blansko - SK BACARDI Letovice 26. 10. 2014 v 17.00 v Blansku
2. kolo SK BACARDI Letovice - Dynamiters Blansko HK   9. 11. 2014 v 17.00 v Boskovicích
3. kolo HCL Bulldogs Brno - SK BACARDI Letovice 16. 11. 2014 v 17.00 v Boskovicích
4. kolo SK BACARDI Letovice - TJ Sloup 23. 11. 2014 v 17.00 v Boskovicích
5. kolo TJ Sokol Březina - SK BACARDI Letovice 30. 11. 2014 v 18.30 v Blansku
6. kolo SK BACARDI Letovice - TJ Rájec-Jestřebí   7. 12. 2014 v 17.00 v Boskovicích
7. kolo Tatran Hrušky - SK BACARDI Letovice bude upřesněno ve Vyškově
8. kolo SK BACARDI Letovice - HC Lysice bude upřesněno v Boskovicích
9. kolo TJ Sokol Černá Hora - SK BACARDI Letovice 11. 1. 2014 v 18.30 v Blansku
10. kolo SK BACARDI Letovice - TJ Spartak Adamov bude upřesněno v Boskovicích
11. kolo SK BACARDI Letovice - TJ Šerkovice bude upřesněno v Boskovicích

Fan club „BOP KŘETÍNKA“ & MKS Letovice
pořádají v sobotu 1. listopadu 2014

28. ročník závodu

BĚH OKOLO PŘEHRADY KŘETÍNKY
11.00 – 13.30 hod. - prezence (sportovní hala)

13.30 – 13.45 hod. - zahájení a rozprava
14.00 hod. - START

16.00 hod. - vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen

Přijďte si zasportovat, popřípadě povzbudit odvážné závodníky, 
které čeká náročná trať v délce 14 700 m. 

Start a cíl je u sportovní haly. 
Běží se po asfaltové komunikaci přes náměstí směrem

na přehradu Křetínku, Křetín, Lazinov, Svitavice, 
Meziříčko s cílem u sportovní haly v Letovicích

SPORT

Hokej v Letovicích - rozpis utkání 2014/2015

ROZPIS TURNAJŮ A MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
VE SPORTOVNÍ HALE LISTOPAD 2014
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Služby lékařů také na www.mudrsafranek.cz

  7.
         14. 11.  Dr. Vašková
         21. 11.   Dr. Bajerová

28. 11.   Dr. Šafránek

 11.  Dr. Šponerová

Rozpis stomatologické LSPP 
Služba je sloužena od 8.00 do13.00 hod. 

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 

Pohotovostní službu v uvedené dny (pátky) 
konají lékaři ve svých ordinacích

do 15.30 hod. Od 17.00 hod. denně,
o víkendech a svátcích je lékařská služba první 

pomoci sloužena nepřetržitě
v nemocnici Boskovice. 

ZDRAVOTNICKÁ PÉČE

INZERCE
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1. 11. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422

2. 11. MUDr. Pokorný M. Blansko, A. Dvořáka 4 516 417 621

8. 11. MDDr. Potůček Blansko, Mahenova 13 516 419 538

9. 11. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326

15. 11. MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453

16. 11. MUDr. Řehořek (Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453

17. 11. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203

22. 11. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319

23. 11. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665

29. 11. MDDr. Staňková K. Boskovice, Lidická 8 516 456 109

30. 11. MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404



HUDEBNÍ  PRODUKCE    

NA VAŠICH VEŘEJNÝCH I SOUKROMÝCH AKCÍCH 

A  OZVUČENÍ

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

ZÁBAVY,DISKOTÉKY,OLDIES-PÁRTY,PLESY,OSLAVY  

Letovický zpravodaj vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice, IČO: 43420982, adresa redakce: MKS Letovice,
Nová 1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 601 590 006, e-mail: info@mks-letovice.cz. Šéfredaktor J. Palán, zást. šefredaktora P. Bartáková.
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s názory redakce a vydavatele. Za obsah odpovídá vydavatel, za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci vydavatel neodpovídá.
Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje č. 12/2014 bude 14. 11. 2014. Fotografie: archiv redakce.

Vytiskla tiskárna DTP CENTRUM SVITAVY

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

Canopy B300       5000/1000   300 Kč
Canopy B400     10000/2000   400 Kč
Canopy B500     15000/5000   500 Kč
Canopy B650     20000/5000   650 Kč
Canopy B800     30000/5000   800 Kč

KAREL ŠTESL
Kochov 1, LETOVICE

OPRAVY PODVOZKŮ AUTOMOBILŮ
OPRAVY KAROSERIÍ

NÁTĚRY - NÁSTŘIKY PODVOZKŮ,
PODBĚHŮ, DUTIN

Tel.: 723 290 761Tel.: 723 290 761

www.mks-letovice.cz                                                                                                                        39

Kurz anglického 
jazyka

pro „věčné začátečníky”
Čtvrtek 14.15 - 15.45 hod.

Letovice
Mgr. Zdena Tušlová

z.tuslova@gmail.com

tel. 739 017 649 (po 9.11.)

Pedikúra a nehtová
modeláž

Česká 3, Letovice

Kontakt: 702 597 123

NOVĚ STŘÍHÁNÍ PSŮ I V LETOVICÍCH

SALON PRO PSY
A KOČKY

Sadová 7, Letovice

MVDr. Alena Prudká 
veterinární služby, stříhání psů

Rozseč nad Kunštátem 39, 679 73

tel.: 776 768 537
apvet.webnode.cz












