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

Rodrigo José da Silva, Brno – Hana Bočková, Letovice

Martin Dokoupil, Letovice – Veronika Bednářová, Letovice

Petr Čuhel, Březová nad Svitavou – Magdalena Vašíčková, Březová nad Svitavou

Jan Rouchal, Skrchov – Barbora Kuchaříková, Skrchov

Petr Holek, Křetín – Lucie Ambrožová, Křetín

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

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

V měsíci září oslavila významné životní jubileum – 90 let – paní Božena 
Kaderková, ul. J. Haška. K tomuto vzácnému jubileu jí osobně blahopřála 

za SPOZ paní Jana Sedláčková.
Srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:

Prusenovská Vlasta, Družstevní, ve věku 87 let
Vitoulová Miloslava, Meziříčko, ve věku 75 let

Krejčí Hana, Jiráskova, ve věku 69 let
Sršňová Věra, Albína Krejčího, ve věku 73 let
Hejčová Květoslava, J. Haška, ve věku 78 let

Čest jejich památce!



Rada města Letovice 

na svých schůzích 

dne 15. září, 1. a 6. října 
2015 projednala

1. Rada města Letovice bere na vědomí plnění 
úkolů FO uložených ke dni 15. 9. 2015.

2. Rada města Letovice bere na vědomí plnění 
úkolů technického odboru uložených na schůzi 
Rady města Letovice dne 15. 9. 2015.

3. Rada města Letovice bere na vědomí plnění 
úkolů správního odboru ke dni 15. 9. 2015.

4. Rada města Letovice bere na vědomí plnění 
úkolů ke dni 15. 9. 2015.

5. Rada města Letovice doporučuje Zastupitelstvu 
města Letovice schválit smlouvu o zřízení práva 
odpovídající věcnému břemenu pro účely zřízení 

a provozování zařízení „Vodovod Zboněk“ na 

p. č.284/4 v k.ú. Zboněk za jednorázovou cenu 
6.607,- Kč včetně DPH, pro povinného, Povodí 
Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno, dle 
přiloženého textu smlouvy.

6. Rada města Letovice bere na vědomí stanovisko 
Ministerstva vnitra ČR k vyhlášce města č. 1/2014 

o zajištění ochrany životního prostředí v okolí Vodní 
nádrže Letovice.

7. Rada města Letovice schvaluje poskytnutí dotace 
ve výši 10 tis. Kč na sociálně aktivizační aktivity pro 
seniory pro CANIS-HIPO-LAMOTERAPII, o. p. s., se 
sídlem Ústup, Ústup 39, PSČ 679 74.

8. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu města Letovice na poskytnu-
tí dotace ve výši 10 tis. Kč na sociálně aktivizační 
aktivity pro seniory, s CANIS-HIPO-LAMOTERAPIÍ, 
o. p. s., se sídlem Ústup, Ústup 39, PSČ 679 74.

9. Rada města Letovice schvaluje poskytnutí dotace 
ve výši 10 tis. Kč na poskytování sociálních služeb - 
odborné sociální poradenství Letovice pro Diecézní 
charitu Brno, Oblastní charitu Blansko, se sídlem 
Blansko, Komenského 19, PSČ 678 01.

10. Rada města schvaluje uzavření smlouvy

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Letovice na 
poskytnutí dotace ve výši 10 tis. Kč na poskytování 
sociálních služeb - odborné sociální poradenství 
Letovice, s Diecézní charitou Brno, Oblastní 
charitou Blansko, se sídlem Blansko, Komenského 
19, PSČ 678 01.

OKÉNKO STAROSTY
   Ani se tomu nechce věřit, 
ale zbývají jen 2 měsíce 
a máme tu opět konec 
roku. Většinou již máme na 
zahrádkách vše sklizeno, 
ovoce je řádně uloženo ve 
sklepě, jiné vhodné zdárně 
kvasí na tak zvaná bílá 
povidla.  Dítka již pomalu 

mažou lyže a brousí brusle na nastávající zimní 
radovánky, hospodář chystá poslední zbytky 
dříví na zimu a hospodyně okukuje v chlívku 
čuníka, který zdárně nabírá na váze. Společně 
pak loupou po večerech ořechy, kterých se letos 
opravdu urodilo. Kéž by tato již historická idylka 
platila i nyní. Jak krásně bylo asi našim předkům 
v tomto podzimním a předvánočním období. 
Určitě měli čas na společná zamyšlení a společné 
vzájemné trávení dlouhých večerů, což mělo jistě 
i vliv na vyšší populaci v dobách ještě nedávno 
minulých.

I když už není moc příležitostí ke 
sportu, chtěl bych vás všechny pozvat na tradiční 
„ Běh okolo Křetínky“. Uskuteční se dne 7. 11. 
2015, start i cíl bude tradičně u sportovní haly. 
Příznivci tohoto běhu mohou povzbudit běžce 
přímo v prostoru startu a cíle nebo podél celé 
trasy. Ten, kdo raději tráví volný čas něčím 
komornějším, jistě uvítá na 1. adventní  neděli  
tradiční zpívání pod vánočním stromem na 
náměstí před radnicí. Bude rovněž slavnostně 
rozsvícen vánoční strom. Rovněž zvu všechny na 
tuto již tradiční akci, snad nám bude přát i počasí. 

Pomalu dochází k dokončování 
rozestavěných investičních akcí ve městě a okolí. 
Záměrně nebudu uvádět termín dokončení, aby 
nebylo někde prezentováno, že pan starosta 
řekl…, jak je již v těchto končinách zvykem. Snad 
už všichni rozumní občané pochopili, že práce na 
mostě pod Havírnou na silnici  I/43 nebo na ulici 
Česká neřídí město, ale úplně jiný investor. No 
a kdo to nechápe, tomu už opravdu není pomoci. 

Přeji tedy všem pevné zdraví v tomto 
sychravém podzimním počasí a doufám, že se 
budeme nadále potkávat jen při těch příjemných 
setkáních.

Vladimír Stejskal, starosta města
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11. Rada města Letovice schvaluje poskytnutí 

dotace ve výši 2 tis. Kč na „Myslivecký den v MŠ 

Třebětín“ pro Myslivecké sdružení Háj Třebětín, se 

sídlem Letovice, Třebětín, PSČ 679 61.
12. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Letovice ve výši 

2 tis. Kč na „Myslivecký den v MŠ Třebětín“, s 

Mysliveckým sdružením Háj Třebětín, se sídlem 

Letovice, Třebětín, PSČ 679 61.
13. Rada města Letovice schvaluje poskytnutí 

dotace ve výši 23,5 tis. Kč na zajištění akcí 

"Svatomartinský průvod" a "Svatomartinská dílna", 

"Místo, kde žiji", "Pohádkový park", "Maškarní 

karneval na zámku", "Rozloučení s prázdninami", 

"Krasojízda", "Výstava v knihovně a kouzelník" pro 

Letokruh - středisko volného času Letovice, se 

sídlem Letovice, Českobratrská 5, PSČ 679 61.
14. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Letovice ve výši 

23,5 tis. Kč na zajištění akcí "Svatomartinský 

průvod" a "Svatomartinská dílna", "Místo, kde žiji", 

"Pohádkový park", "Maškarní karneval na zámku", 

"Rozloučení s prázdninami", "Krasojízda", "Výstava 

v knihovně a kouzelník" s Letokruhem - střediskem 

volného času Letovice, se sídlem Letovice, 

Českobratrská 5, PSČ 679 61.
15. Rada města Letovice schvaluje poskytnutí 

dotace ve výši 10 tis. Kč na opravu přístřešku pro 

hudbu pro Sdružení dobrovolných hasičů Chlum, se 

sídlem Letovice, Chlum, PSČ 679 61.
16. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Letovice ve výši 

10 tis. Kč na přestavbu přístřešku pro hudbu se 

Sdružením dobrovolných hasičů Chlum, se sídlem 

Letovice, Chlum, PSČ 679 61.
17. Rada města Letovice schvaluje poskytnutí 

dotace ve výši 2 tis. Kč na zajištění kulturní akce 

„Hasičský výlet“, pro Sdružení dobrovolných hasičů 

Chlum, se sídlem Letovice, Chlum, PSČ 679 61.
18. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Letovice ve výši 

2 tis. Kč na zajištění kulturní akce „Hasičský výlet“, 

se Sdružením dobrovolných hasičů Chlum, se 

sídlem Letovice, Chlum, PSČ 679 61.
19. Rada města Letovice schvaluje poskytnutí 

dotace ve výši 10 tis. Kč na zajištění kulturní akce 

„Hudební festival RockŠpíl 2015“ pro Amatérský 

fotbalový klub Letovice, se sídlem Letovice, Tyršova 

27, PSČ 679 61.

20. Rada města schvaluje uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Letovice ve 
výši 10 tis. Kč na zajištění kulturní akce „Hudební 
festival RockŠpíl 2015“ s Amatérským fotbalovým 
klubem Letovice, se sídlem Letovice, Tyršova 27, 
PSČ 679 61.
21. Rada města Letovice schvaluje poskytnutí 
dotace ve výši 10 tis. Kč na zajištění akce „Rybářská 
pouť - I. společenský výlov přehradního rybníku" 
pro Moravský rybářský svaz, o. s., místní organizaci 
Letovice, se sídlem Letovice, Česká 28, PSČ 679 61.
22. Rada města schvaluje uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Letovice na 
poskytnutí dotace ve výši 10 tis. Kč na zajištění akce 
„Rybářská pouť - I. společenský výlov přehradního 
rybníku“ s Moravským rybářským svazem, o. s., 
místní organizací Letovice, se sídlem Letovice, 
Česká 28, PSČ 679 61.
23. Rada města Letovice schvaluje poskytnutí 
dotace ve výši 2 tis. Kč na zajištění akce „Setkání 
s dětmi z MŠ Komenského, Čapkova“, pro Myslivec-
ký spolek Ochoza Vlkov z. s., se sídlem Letovice, 
Meziříčko 3, PSČ 679 61.
24. Rada města schvaluje uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Letovice ve 
výši 2 tis. Kč na zajištění akce „Setkání s dětmi z MŠ 
Komenského, Čapkova“ s Mysliveckým spolkem 
Ochoza Vlkov z. s., se sídlem Letovice, Meziříčko 3, 
PSČ 679 61.
25. Rada města Letovice schvaluje Pracovní řád 
a Organizační řád Městského kulturního střediska 
Letovice s účinností ke dni 1. 10. 2015.
26. Rada města Letovice souhlasí s uvedením 
ankety "MOJE OBEC, MŮJ ROZPOČET" na 
internetových stránkách města Letovice po dobu 
jednoho měsíce.
27. Rada města Letovice schvaluje poskytnutí 
dotace na X. fotbalový turnaj v malé kopané ve výši 
2 tis. Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Novičí, se 
sídlem Letovice, Novičí 21.
28. Rada města schvaluje uzavření dotační smlouvy 
na poskytnutí dotace ve výši 2 tis. Kč na X. fotbalový 
turnaj v malé kopané, se Sborem dobrovolných 
hasičů Novičí, se sídlem Letovice, Novičí 21.
29. Rada města Letovice schvaluje doplnění 
rozpočtových opatření č. 10/2015 - navýšení rozp. 
příjmů u odd. 53 Bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 
Příjmy z pokut o 50 tis. Kč, oproti navýšení rozp. 
financování, pol. Rozp. neurčené prostředky ve 
stejné výši, čímž se mění schválený rozpočet na rok 
2015 - na straně příjmů navýšení o 482,6 tis. Kč, na 
straně výdajů navýšení o 446,4 tis. Kč a na straně 
financování navýšení o 36,2 tis. Kč. 
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30. Rada města Letovice schvaluje provedení 
rozpočtových opatření č. 10/2015, která mění 
schválený rozpočet na rok 2015: na straně příjmů - 
navýšení o 432,6 tis. Kč, na straně výdajů navýšení
 o 446,4 tis. Kč a na straně financování snížení o 13,8 
tis. Kč. 
31. Rada města Letovice schvaluje uzavření dotační 
smlouvy na poskytnutí dotace ve výši 5 tis. Kč se 
Sjednocenou organizací nevidomých a slabozra-
kých ČR, se sídlem Praha, Krakovská 21, sídlo 
pobočky Blansko, K. J. Mašky 2, na úhradu výdajů 
spojených s 12. ročníkem "Soutěže vodících psů, 
přepravu nevidomých a těžce zrakově postižených 
osob".
32. Rada města Letovice schvaluje poskytnutí 
dotace ve výši 5 tis. Kč pro Sjednocenou organizaci 
nevidomých a slabozrakých ČR, se sídlem Praha, 
Krakovská 21, sídlo pobočky Blansko, K. J. Mašky 2, 
na 12. ročník "Soutěže vodících psů, přepravu 
nevidomých a těžce zrakově postižených osob". 
33. Rada města Letovice schvaluje účast MŠ 
Čapkova v Rozvojovém programu MŠMT Podpora 
logopedické prevence v předškolním vzdělávání 
v roce 2016.
34. Rada města Letovice schvaluje uzavření 
"Dohody o užívání Městských lázní v Boskovicích" 
se společností Služby Boskovice s. r. o., Boskovice, 
U Lázní 2063/3, PSČ 680 01, za cenu 3.550,- Kč/hod 
včetně DPH. 
35. Rada města Letovice schvaluje náhradníka za p. 
Martina Šmahela k provedení inventarizace 
majetku v příspěvkové organizaci města CSSML - 
paní Zdeňku Tischerovou. 
36. Rada města Letovice schvaluje uzavřít Dodatek 
č. 3 Smlouvy o výpůjčce ze dne 18. 4. 2002 (TJ 
SOKOL Letovice), která se týká pozemku p.č. 1655/2 
a 1655/1 v k.ú. Letovice, takto: předmětem 
smlouvy bude nadále mimo p.č. 1655/2 (včetně 
budovy haly) výpůjčka větší části p.č. 1655/1 (mimo 
část podle zákresu), a také p.č. 1657, v k.ú. Letovice 
a dále bude prodloužena platnost smlouvy do 
31. 12. 2035.
37. Rada města Letovice schvaluje zastupitelstvu 
města schválit prodej  pozemku .č. 129/165 - orná 
půda o výměře 832 m2 v k.ú. Třebětín u Letovic, za 
ú č e l e m  v ý s tav b y  ro d i n n é h o  d o m u  d o  
spoluvlastnictví [osobní údaj odstraněn], každý 
podíl ve výši id. 1/2, za cenu 680,- Kč/m2 bez DPH, 
v souladu s ujednáními uvedenými v textu kupní 
smlouvy schválené ZM dne 12. 3. 2009. Nejprve 
bude uzavřena budoucí kupní smlouva.

38. Rada města Letovice doporučuje zastupitelstvu 
města schválit prodej pozemku p.č. 23/2 - zahrada 
o výměře 338 m2  za cenu 30,- Kč/m2 a dále části 
pozemku p.č. 338/1 - ost. plocha ost. komunikace 
o výměře cca 50 m2 (pozemek pod stavbou garáže 
jiného vlastníka, která není zapsána v katastru 
a příjezd ke garáži), za cenu 100,- Kč/m2, vše v k.ú. 
Jasinov, [osobní údaj odstraněn], každé podíl ve výši 
id. 1/2.
39. Rada města Letovice schvaluje pronájem podílu 
ve výši id. 534/14484 na pozemku p.č. 362/74 v k.ú. 
Letovice, paní V [osobní údaj odstraněn], za cenu 
5,- Kč/m2/rok, nájemce uhradí nájemné za celý rok 
2015 z důvodu užívání pozemku od počátku roku.
40. Rada města Letovice schvaluje ukončit nájemní 
smlouvu uzavřenou dne 2. 9. 2009 s panem [osobní 
údaj odstraněn] dohodou, nájemce nebude hradit 
nájemné za rok 2015, jelikož pozemek již v tomto 
roce neužíval.
41. Rada města Letovice schvaluje zřízení věcného 
břemene umožňujícího využití zatížené nemovitosti 
za účelem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 
distribuční soustavu - kabelové vedení NN 
v souvislosti se stavbou „Kladoruby, DP Boháčková“  
na pozemku města p.č. 388/8 v k.ú. Trávník 
u Kladorub, za předpokládanou jednorázovou cenu 
1.000,- Kč + DPH, pro oprávněného E.ON Distribuce, 
a.s. České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
nejprve bude uzavřena budoucí smlouva.
42. Rada města Letovice bere na vědomí návrhy 
textu Smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení 
věcného břemene zaslané spol. REALSANT s.r.o., 
Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38.
43. Rada města Letovice schvaluje prodloužení 
nájemní smlouvy na bytovou jednotku [osobní údaj 
odstraněn] v přízemí v domě Tyršova 205/1, 
Letovice, do 31. 12. 2015 panu [osobní údaj 
odstraněn]   
44. Rada města Letovice schvaluje záměr pronájmu 
nebytových prostor - dřevníku, který je postaven na 
pozemku p. č. 1257/4 v katastrálním území Letovice 
o ploše 7,8 m2 (Tyršova 490/10). 
45. Rada města Letovice schvaluje uzavřít nájemní 
smlouvu na nebytový prostor v budově bez čísla 
popisného a čísla evidenčního, který je součástí 
pozemku p.č. 1257/5 v k. ú. Letovice o celkové ploše 
146 m2 s panem Martinem Pavelcem, bytem 
Sadová 21, Letovice, dle přiloženého textu smlouvy. 
46. Rada města Letovice bere na vědomí mezitímní 
účetní závěrky a dosažené výsledky v hospodaření 
příspěvkových organizací města Letovice:
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- Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres
   Blansko, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres
   Blansko, příspěvková organizace
- Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11,
   okres Blansko, příspěvková organizace,
- Základní škola Letovice, Komenského 902/5, okres
   Blansko,
- Centrum sociálních služeb města Letovice,
   příspěvková organizace,
- Městské kulturní středisko Letovice,
- Technické služby Letovice
za I. pololetí roku 2015.
47. Rada města Letovice bere na vědomí informace 
k přípravě realizace projektu "Spojujeme lidi 
Evropy".
48. Rada města Letovice schvaluje účast zástupce 
města pana Bohuslava Kudy na zasedání Rady 
Národní sítě zdravých města ČR ve dnech 30. 9. - 
1. 10. 2015 v Kopřivnici.
49. Rada města Letovice schvaluje delegaci města 
na družební návštěvě Kirchlintelnu (Německo) ve 
dnech 2. - 5. 10. 2015: Vladimír Stejskal, Ing. Jiří 
Palbuchta, RNDr. Petr Janoušek.
50. Rada města Letovice schvaluje sdělit právnímu 
zástupci manž. Holkových (Babolky), že město 
Letovice nemá vůči vlastníkům pozemků žádnou 
právní povinnost - citované pozemky město 
nevyužívá a rozhodnutí ve věci kácení stromů 
nemění (2x projednáno včetně místního šetření 
a rozhodnuto dle doporučení poradních orgánů 
rady města). 
51. Rada města Letovice schvaluje zaslat žádost 
města o dotaci JmK na výstavbu parkoviště pro 
osobní automobily u vlakového nádraží.
52. Rada města Letovice bere na vědomí informace 
o možnostech výstavby cyklostezky Letovice - 
Boskovice. 
53. Rada města Letovice schvaluje přípravu záměru 
instalace parkovacích automatů na Masarykově 
nám.
54. Rada města Letovice schvaluje přípravu záměru 
provizorního řešení změny křižovatky v západní 
části Masarykova nám.
55. Rada města Letovice schvaluje návrh na zajištění 
usnesení ZM týkající se řešení problémů, které 
vyplynuly z veřejného projednávání s občany města 
Letovice v roce 2015, dle předloženého návrhu.
56. Rada města schvaluje zrušení veřejné zakázky 
"HW a SW pro modernizaci a elektronizaci veřejné 
správy v Letovicích" na základě § 84 odst. 2 písm. c) 
zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

57. Rada města schvaluje vypsání nového výběrové-
ho řízení na "HW a SW pro modernizaci a elektroni-
zaci veřejné správy  v Letovicích".
58. Rada města bere na vědomí Informace 
o možnosti vybudování autobusových zastávek 
v lokalitě Písečná.
59. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města 
Letovice nevyhovět žádosti vlastníků nemovitostí 
v chatové osadě „Písečná“ u Letovic o zřízení 
autobusové zastávky na znamení v této oblasti.
60. Rada města schvaluje záměr vybudování 
cyklostezky Letovice - Vísky - Boskovice na území 
města.
61. Rada města bere na vědomí návrh činnosti MKS 
Letovice v sezóně 2015 - 2016 a Plán akcí k oslavám 
80 let povýšení Letovic na město.
62. Rada města bere na vědomí plnění úkolů 
uložených finančnímu odboru ke dni 6. 10. 2015.
63. Rada města bere na vědomí plnění úkolů 
technického odboru ke dni 6. 10. 2015.
64. Rada města bere na vědomí plnění úkolů odboru 
výstavby a ŽP ke dni 6. 10. 2015.
65. Rada města bere na vědomí plnění úkolů 
tajemnice MěÚ Letovice k 6. 10. 2015.
66. Rada města bere na vědomí plnění úkolů 
místostarosty k 6. 10. 2015.
67. Rada města schvaluje uzavření smlouvy 
o pronájmu tělocvičny v objektu Tyršova 2 
s Městským kulturním střediskem Letovice, 
zastoupeným Mgr. Janou Trubákovou, se sídlem 
Letovice, Nová ul. 71/1, za účelem cvičení členů 
MKD dle předloženého textu smlouvy.
68. Rada města schvaluje navýšení příspěvku na 
provoz příspěvkové organizaci města Městské 
kulturní středisko Letovice o 50 tis. Kč na výměnu 
topného zařízení v budově Tyršova 2.
69. Rada města schvaluje uvolnění jistiny firmě 
HOLCNER-DOPRAVA s. r. o., se sídlem Lysice, 
Štěchov 37, ve výši 100 tis. Kč + úroky.
70. Rada města schvaluje poskytnutí dotace 
z rozpočtu Města Letovice ve výši 1 tis. Kč, pro 
Mikroregion Letovicko, se sídlem Letovice, 
Masarykovo náměstí 210/19, na akci „Prevence 
vzniku BRKO v Mikroregionu Letovicko“.
71. Rada města schvaluje po úpravách uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Letovice s Mikroregionem Letovicko, zastoupeným 
předsedou Vladimírem Stejskalem, se sídlem 
Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, na akci 
„Prevence vzniku biologicky rozložitelného odpadu 
v Mikroregionu Letovicko“ ve výši 1 tis. Kč.



MĚSTO LETOVICE INFORMUJE

8                                                                                                                          www.mks-letovice.cz

72. Rada města neschvaluje poskytnutí dotace ve 
výši 50 tis. Kč na výměnu vrat hasičské zbrojnice, pro 
SDH Kladoruby, se sídlem Letovice, Kladoruby 86.
73. Rada města schvaluje poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Letovice ve výši 1 tis. Kč, pro Sbor 
dobrovolných hasičů Kladoruby, se sídlem Letovice, 
Kladoruby 86, na akci „Soutěž o putovní pohár SDH 
Kladoruby“.
74. Rada města schvaluje uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Letovice se 
Sborem dobrovolných hasičů Kladoruby, 
zastoupeným Břetislavem Dvořáčkem, se sídlem 
Letovice, Kladoruby 86, na akci „Soutěž o putovní 
pohár SDH Kladoruby“ ve výši 1 tis. Kč.
75. Rada města schvaluje Revokaci usnesení 
č. 2015-RM-20-36 v následujícím smyslu: text 
"4.012.210,- Kč" se nahrazuje textem novým 
"4.172.210,- Kč".
76. Rada města schvaluje změnu odpisového plánu 
na rok 2015 příspěvkové organizace Technické 
služby Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, dle 
písemného materiálu.
77. Rada města odkládá žádost MŠ Čapkova 
o navýšení investičního příspěvku na přestavbu 
hygienického zázemí kuchyně o 35.635,00 Kč na 
příští schůzi RM.
78. Rada města schvaluje uzavření darovací 
smlouvy s Diakonií ČCE - střediskem v Brně, 
zastoupeným Mgr. et Mgr. Janem Soběslavským, se 
sídlem Brno, Hrnčířská 27, na poskytnutí finančního 
daru ve výši 3 tis. Kč.
79. Rada města schvaluje přijetí hmotného daru 
v hodnotě 4 tis. Kč Mateřskou školou Letovice, 
Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvkovou 
organizací od [osobní údaj odstraněn].
80. Rada města schvaluje čerpání investičního 
fondu příspěvkové organizace Základní škola 
Letovice se sídlem Letovice, Komenského 902/5, ve 
výši 110 tis. Kč na řešení havárie varného kotle.
81. Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 
2 tis. Kč na akci „Babolecké Lípy svobody“ Spolku 
pro obnovu tradic v Babolkách, zastoupenému 
Irenou Pelíškovou, se sídlem Letovice, Babolky 4.
82. Rada města schvaluje uzavření dotační smlouvy 
na poskytnutí dotace ve výši 2 tis. Kč na akci 
„Babolecké Lípy svobody“ se Spolkem pro obnovu 
tradic v Babolkách, zastoupeným Irenou 
Pelíškovou, se sídlem Letovice, Babolky 4.
83. Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 
5 tis. Kč na akci „Mikulášská jízda zvláštního 
(parního) vlaku“ pro Chornický železniční klub, z. s., 
zastoupený Dušanem Stolarikem, se sídlem 
Třebovice, Třebovice 230, PSČ 561 24.

84. Rada města schvaluje uzavření dotační smlouvy 
na poskytnutí dotace ve výši 5 tis. Kč Chornickému 
železničnímu klubu, z. s., zastoupenému Dušanem 
Stolarikem, se sídlem Třebovice, Třebovice 230, PSČ 
561 24.
85. Rada města bere na vědomí zprávu 
o možnostech oprav příjezdové komunikace na 
Bahna.
86. Rada města bere na vědomí zprávu o vzniklých 
vícepracích na akci "I/365 Letovice, průtah".
87. Rada města doporučuje řešit problematiku 
přípravy Hobby centra dle varianty č. 1.
88. Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení 
„HW a SW pro modernizaci a elektronizaci veřejné 
správy v Letovicích - II“ (obou částí) na základě § 84 
odst. 2 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách.
89. Rada města neschvaluje vypsání nového 
výběrového řízení na „HW a SW pro modernizaci 
a elektronizaci veřejné správy v Letovicích III“.
90. Rada města schvaluje odstoupení od projektu 
"Zavádění ICT v územní veřejné správě Letovice".
91. Rada města schvaluje vyhlásit záměr výpůjčky 
části pozemku p.č. 362/5 - ost. plocha o výměře cca 
14 m2 v k.ú. Letovice.
92. Rada města schvaluje v návaznosti na 
doporučení daňového poradce nové vzory smlouvy 
o zřízení věcného břemene a budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene, které se týkají uložení 
inženýrských sítí (E.ON) do pozemků ve vlastnictví 
města, dle předloženého písemného návrhu.
93. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit v návaznosti na doporučení daňového 
poradce nový vzor kupní smlouvy na prodej 
pozemků dle předloženého písemného návrhu.
94. Rada města schvaluje vyhlásit záměr prodeje 
pozemku p.č. 129/152 - orná půda o výměře 803 m2 
v k.ú. Třebětín u Letovic.
95. Rada města bere na vědomí sdělení  [osobní 
údaj odstraněn] o nezájmu využít nabídku 
pronájmu části pozemku p.č. 984/19 v k.ú. Kochov.
96. Rada města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu 
na nebytový prostor v budově bez čísla popisného 
a čísla evidenčního, který je součástí pozemku p. č. 
1257/4 v k.ú. Letovice o celkové ploše 7,8 m2 na 
dobu určitou od 10. 10. 2015 do 11. 10. 2016 za 
cenu 1350,- Kč/rok paní [osobní údaj odstraněn] dle 
přiloženého textu smlouvy.
97. Rada města schvaluje smlouvu o odečítací 
a rozúčtovací službě v DPS, J. Haška 1082/12, 
Letovice, s firmou Techem, spol. s r.o., se sídlem 
Služeb 5, 108 00 Praha 10, dle přiloženého textu 
smlouvy.
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98. Rada města bere na vědomí zánik nájemní 
smlouvy na bytovou jednotku č. 202 v domě 
zvláštního určení (DPS), J. Haška 1082/12, Letovice, 
uzavřenou dne 23. 9. 2014 s paní [osobní údaj 
odstraněn] z důvodu úmrtí.
99. Rada města schvaluje dotační program 
Zdravého města Letovice pro rok 2016 dle 
předloženého textu a současně schvaluje 
zveřejnění programu na úřední desce MěÚ.
100. Rada města schvaluje dotační program města 
Letovice pro rok 2016 v oblasti kulturní a školské 
komise dle předloženého textu a současně 
schvaluje zveřejnění programu na úřední desce 
MěÚ.
101. Rada města schvaluje dotační program města 
Letovice pro rok 2016 v sociálně - zdravotní oblasti 
dle předloženého textu a současně schvaluje 
zveřejnění dotačního programu na úřední desce 
MěÚ.
102. Rada města schvaluje dotační program města 
Letovice pro rok 2016 v oblasti tělovýchovných 
a sportovních aktivit dle předloženého textu 
a současně schvaluje zveřejnění programu na 
úřední desce MěÚ.
103. Rada města bere na vědomí hospodaření 
města za období 1 - 8/2015 s následujícími 
výsledky:
- plnění na straně příjmů ve výši 87.346.169,80 Kč, 
tj. na 83,60 % oproti upravenému rozpočtu;
- plnění na straně výdajů ve výši 69.580.378,01 Kč, 
tj. na 52,86 % oproti upravenému rozpočtu;
- plnění financování ve výši 29.519.426,72 Kč.
104. Rada města schvaluje provedení rozpočtových 
opatření č. 11/2015 dle písemného materiálu, 
která mění rozpočet na rok 2015:
- na straně výdajů navýšení o 57 tis. Kč,
- na straně financování snížení o 57 tis. Kč.
105. Rada města schvaluje umístění jednotlivých 
cedulí v rámci naučné stezky "Poznejte Letovice" 
připravované Masarykovou střední školou Letovice 
dle předloženého návrhu.
106. Rada města bere na vědomí informace 
o historii vývoje přípravy výstavby přestupního uzlu 
Letovice a poslední návrh řešení vypracovaném 
firmou DOPAZ s.r.o.
107. Rada města schvaluje zpracování projektové 
dokumentace "ČOV Letovice - intenzifikace" 
v souladu s variantou č. 1 návrhu VAS a.s., divize 
Boskovice, zpracovaného 1. 7. 2015.

Soutěž ROZKVETLÉ LETOVICE 2015
Komise Projektu Zdravé město Letovice a MA21  
města Letovice, vyhlásila na podporu zlepšování 
vzhledu města 10. ročník soutěže o nejkrásnější 
květinovou výzdobu pod názvem „Rozkvetlé Letovice 
2015“. 
Soutěžní kategorie byly - balkony bytových a rodin-
ných 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 
17. 8. 2015 dle fotodokumentace, označené pouze 
čísly snímků, vyhodnotila soutěž „Rozkvetlé Letovice 
2015“ 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 10. 9. 2015 k předání ocenění. 
Vyhodnoceni byli:
Kategorie – balkony
1. místo Blahová Marta, U Hájku 57
2. místo Jachanová Marie, Pražská 84
3. místo Halatová Jana, B. Martinů 6
4. místo Procházková Lenka, Sadová 3
5. místo Dočekalová Kateřina, Sadová 1
Kategorie  - okna
1. místo Bohatcová Marie, Nové Město 5
2. místo Bačovská Eva, Nerudova 14
3. místo Herdinová Edita, Zboněk 15
4. místo Bulová Hana, Nerudova 19
5. místo Chladilová Daniela, Zboněk 35
Kategorie – předzahrádky
1. místo  Bačovská Eva, Nerudova 14
2. místo Šamšulová Jitka, Zboněk 49
3. místo Šiman Petr, P. Františka Krchňáka 5
4. místo Suchnová Marie, Zámecká 9
5. místo Lepková Ludmila, Klevetov 1
I přes letošní rozmary počasí, které svými výkyvy 
ztěžovalo pěstební úspěchy, bylo vidět, že to naši 
občané umí.  
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.

Ivana Květenská, 
koordinátorka projektu Zdravé město Letovice

Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj
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Informace k sociálním službám
V roce 2015 došlo k významné změně ve správě systému sociálních služeb. S prvním 

lednem vstoupil v účinnost § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který přesunul 

některé kompetence z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na kraje. Sociální služby jsou ve 

své podstatě odkázány na dotace od veřejných subjektů. Jsou službami obecného hospodářského 

zájmu. Jejich financování je vícezdrojové (stát, kraj, obec). Krajům se poskytuje ze státního rozpočtu 

účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních 

druhů sociálních služeb. O tuto dotaci žádá kraj, který o jejich přidělení poskytovatelům sociálních 

služeb rozhoduje dle předem schválených pravidel. Výše požadavku kraje na dotaci vyplývá ze 

střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje.  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je 

součástí žádosti o dotaci a obsahuje ekonomickou analýzu potřeb a způsob jejich financování. 

Kraj dále může poskytnout ze svého rozpočtu dotaci k financování běžných výdajů 

poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsaní v registru poskytovatelů.  Obec, stejně jako kraj, 

může poskytovatelům sociálních služeb přidělit ze svého rozpočtu k tomuto účelu dotaci. 

Finanční podpora se poskytuje poskytovatelům, kteří jsou zapsaní v registru poskytovatelů 

sociálních služeb, jsou poskytováním služby obecného hospodářského zájmu pověření. 

Jihomoravský kraj realizuje veřejnou podporu ve formě dotace na závazek veřejné služby udělené 

určitým subjektům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

Pro rok 2016 byla vyhlášena Jihomoravským krajem pro poskytovatele sociálních služeb 

dvě dotační řízení (Řízení o přiznání finanční podpory z prostředků MPSV a Řízení o přiznání 

finančních prostředků z rozpočtu  JmK). O obou podporách rozhoduje zastupitelstvo kraje. 

Zařazení služeb do základní krajské sítě je podmínkou pro vydání pověření k poskytování 

služby v obecném hospodářském zájmu a podmínkou pro financování sociální služby ze státního 

rozpočtu a z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

V současné době se financování sociálních služeb vyrovnává s realizací veřejné podpory ze 

strany obcí. Pro hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb za účelem dotačního řízení 

v Jihomoravském kraji je důležitým kritériem spolufinancování služby ze strany obcí. Pokud služby 

nebudou mít veřejnou podporu, budou mít problém s financováním. Pravidla řízení o přiznání 

finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v  oblasti poskytování sociálních služeb stano-

vují předpokládanou spoluúčast obcí na financování sociálních služeb (služby sociální prevence - 

20 % z nákladů služby, služby odborného sociálního poradenství -  5 % z nákladů služby, služby sociál-

ní péče (bez pečovatelské služby) - 8 % z nákladů služby, pečovatelská služba - 20 % z nákladů služby).

 Jihomoravský kraj společně s obcemi s rozšířenou působností dlouhodobě řeší podobu sítě 

sociálních služeb a její financování tak, aby byly finance z veřejných zdrojů vynakládány na služby, 

které odpovídají potřebnosti v daném území.

Od roku 2014 na okresní úrovni pracuje multidisciplinární tým v zastoupení garantů 

procesu komunitního plánování sociálních služeb (koordinátorů KPSS), vedoucích odborů sociálních 

věcí a zastupitelů místních samospráv obcí s rozšířenou působností Blansko a Boskovice. Jeho 

úkolem je každoročně projednat a vydefinovat minimální síť sociálních služeb ve správních obvodech 

obcí s rozšířenou působností Blansko a Boskovice s ohledem na potřeby v území. Cílem je, aby žádná 

cílová skupina neztratila přístup k alespoň těm nejzákladnějším službám.

Ing. Ludmila Veverková, vedoucí správního odboru



MĚSTO LETOVICE INFORMUJE

www.mks-letovice.cz                                                                                                                        11

Zhodnocení akcí města Letovice 
na Evropském týdnu mobility

a Evropském dni bez aut 16. – 22. září 2015
Evropský týden mobility a Evropský den bez aut je další celostátní kampaní Národní sítě Zdravých měst ČR, 
které se již pravidelně zúčastňuje město Letovice. 
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města Letovice, po podpisu Charty 2015 a po dohodě s  partnery, byla 
za metodické spolupráce s Ministerstvem životního prostředí ČR, připravena řada akcí, které svým 
obsahem přispívají k naplnění významu těchto dnů.
Město Letovice člen Národní sítě Zdravých měst ČR, se svými partnery uskutečnilo v rámci Evropského 
dne bez aut a Evropského týdne mobility, tyto konkrétní akce:
1. den – středa 16. září 2015
„Běh zámeckým parkem“ - Tradiční závod pro děti školního a předškolního věku se konal za krásného počasí 
ve středu 16. září 2015. Zahájen byl v 15:00 hodin za pěkného počasí, v krásném prostředí zámeckého 
parku. Soutěžící, kterých se zúčastnilo opět v rekordním počtu, byli rozděleni podle věkových kategorií
a byla jim přidělena i odpovídající délka tratě. Vítězové jednotlivých věkových kategorií obdrželi drobné 
ceny.   
2. den – čtvrtek 17. září 2015
„Jezdíme s úsměvem“ – Od 8.00 do 9.30 probíhala dopravně bezpečnostní akce, které se zúčastnili žáci 7. 
třídy základní školy. Řidiči policisty Policie ČR odstavených vozidel byli kontrolováni a podle výsledku 
oceňováni jablkem nebo citronem a příslušným certifikátem, který jim i se slovním doprovodem předávali 
žáci letovické základní školy.  
Od 10.00 hodin se konal pro žáky II. stupně základní školy bezpečnostní seminář zaměřený na dopravní 
tematiku a bezpečnostní rizika, se kterými se děti mohou setkat.  
 3. den – pátek 18. září 2015
„Drakiáda“ -  Od 16.00 hodin probíhala na místním letišti tradiční drakiáda. Zlepšené počasí přilákalo velké 
množství dětí, které se s rodiči pustily ihned do pouštění draků. Na závěr proběhlo vyhodnocení těch 
nejlepších. 
4. den – sobota 19. září 2015
„Na kole do pravěku“ -  Cyklistům letos počasí přálo, sešlo se celkem 42 účastníků, a to nejen z  Letovic, ale 
např. i z Blanska.  Cyklovýlet byl veden po cyklotrasách ve směru Vísky, Míchov, Svitávka, Zboněk, Letovice. 
Cyklisté navštívili lokality, kde se nacházejí pravěké fosilie a vystoupali na vrch Hradisko ve Svitávce.  Během 
cesty dostali přítomní malé občerstvení, všichni obdrželi zajímavé a užitečné propagační předměty. 
5. den -   neděle 20. září 2015
„Pěšky na přehradu“- Za pěkného počasí se ve 13.00 hodin sešly na čtyři desítky účastníků všech věkových 
kategorií před Městským úřadem v Letovicích. Během cesty bylo několik zastávek, kde se účastníci 
dozvěděli o zajímavostech míst, kterými procházeli, o historii přípravy výstavby, a na fotografiích si 
připomněli někdejší podobu údolí. Se současným účelem, provozováním a zařízením přehrady účastníky 
seznámil hrázný pan Hejl. Každý obdržel malé občerstvení a věcné ceny. 
6. den – pondělí 21. 9. 2015
„Dopravně bezpečnostní akce“ -   Od 9 hodin se konala ve spolupráci s městskou policií akce pro všechny tři 
Mateřské školy v Letovicích. Děti předškolního věku se učily, jak přecházet silnici přes přechod a co mají 
udělat, než začnou silnici přecházet. Na závěr všichni dostali za odměnu balonky, ze kterých měly děti 
velkou radost.    
7. den – úterý 22. 9. 2015
„Orientační závod zručnosti“ - v letošním roce se opět konal závod kol, koloběžek a minikár.  V 16.00 hodin 
na uzavřené části Masarykova náměstí byl závod zahájen.  
Jednotlivé kategorie byly vyhodnoceny, byly rozdány diplomy a věcné ceny.  

Ivana Květenská, koordinátorka
Bohuslav Kuda, politik PZM a MA 21                                              
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Spojili jsme se s Evropou?
Pokud čtete Zpravodaj, asi Vám neuniklo pozvání na událost Spojujeme lidi Evropy, která 

proběhla na konci září. Možná jste tou dobou i zaznamenali zvýšený ruch v okolí zámku, základní 

školy a v místních restauracích. A to jsou asi jediné dojmy, které jste si z této akce odnesli, protože na 

zámek, kde se odehrálo (doslova) to podstatné, jste téměř s jistotou nedorazili. Dovolím si několik vět 

jako komentář k tomuto setkání podpořenému Evropskou komisí částkou 25 000,- EUR.  
Pokud bych byl zahraničním účastníkem této akce, byl bych asi maximálně spokojen -  byla 

mi zajištěna doprava, ubytování, jídlo, dokonce i pití zdarma. Vlastně tedy výborná záležitost pro 

zúčastněné orchestry, sbory a jejich doprovody z jednotlivých států. Nic proti takovým setkáním, 

mnoha jsem se sám zúčastnil a bývají fajn.
Toto ale neměl být festival dechovek. Pokud můžu citovat zářijový Zpravodaj: 
„V doprovodném programu bude probíhat přehlídka hudebních těles, setkání pěveckých 

souborů a různých zájmových skupin z partnerských měst.“ Myslím ale, že pro těch několik 

návštěvníků z řad místních občanů se z doprovodného programu stal program hlavní. Tedy sobota se 

zahraničními dechovkami. Nepřipomíná Vám to ale něco? Ano, víceméně se zde kopíruje koncept 

mezinárodních festivalů dechovek, které se v Letovicích již několikrát konaly pod záštitou ZUŠ. S tím 

rozdílem, že tyto přehlídky měly propracovaný program a hlavně splnily, co slíbily. Tedy kvalitní 

dechovou hudbu a setkání muzikantů. 
Jenže původní plakát sliboval např. seznamovací hry pro děti, interaktivní prezentaci EU, 

tvořivé dílny pro všechny generace, diskuzi s poslancem Evropského parlamentu, výstavu fotografií 

občanů partnerských měst vzniklých v přípravné fázi projektu, atd.… To vše se z plakátů ztratilo. 

Vlastně se tedy ztratil „nedoprovodný“ a tedy hlavní program. Pokud proběhl, tak pro běžného 

občana vlastně v utajení, v jiných časech, bez zmínky na plakátech. 
Přijde mi, že příprava akce se prostě podcenila. Z původního programu prezentovaného ve 

zpravodaji zbylo jen torzo. Kdo jej koncipoval a kdo jej seškrtal? A kdy? Copak akce těchto rozměrů    

(a rozpočtu) neměla hotový finální koncept měsíc a půl před jejím konáním (což je přibližná uzávěrka 

zářijového zpravodaje)? Nemyslím, že se tak velké rozdíly v původním a finálním programu mohou 

jednoduše schovat za heslo „změna programu vyhrazena“. 
Jen podotýkám, že poslední verzi programu jsme jako zastupitelé obdrželi mailem ve 

čtvrtek 24/9/2015 (tedy den před zahájením) a od té doby je i na stránkách města a pravděpodobně   

i na vývěskách. Tady si dovolím další citát: „Celá akce proběhne o posledním víkendu v září a bude 

včas řádně prezentována.“ Takto si tedy máme představovat řádnou prezentaci akce, která měla 

letovickým představit naše partnerská města? 
Vzhledem k názvu události se nabízí otázka - co si z tohoto setkání odnesl běžný občan 

Letovic? Dozvěděl se něco o našich družebních městech? Nemyslím, protože tam prostě nebyl.
Na závěr mi dovolte ještě dvě osobní poznámky:

1. Hudba může lidi opravdu spojovat. Vztahy se ale musí budovat přirozeně, a ne silou, povely 
a zákazy. 
2. Nemyslím, že na akci, která se zaštiťuje duchem „respektování lidských práv, demokracie, 

tolerance a solidarity“, patří slova o migrantech, kteří snad nebudou moc otravovat…
Shrnutí? 
Příjemné setkání s muzikanty. Promarněná šance pro Letovice a hlavně jejich občany. 

Radek Musil
Uveřejněné názory nemusí být shodné s názory redakce a vydavatele.
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Nová výsadba na hřbitově č. 2 v Letovicích

V říjnu letošního roku proběhla první část výsadby nové zeleně na hřbitově č. 2 v Letovicích. Bylo 

vysazeno 19 bříz takovým způsobem, aby se co nejvíce eliminovalo poškozování zařízení hrobových 

míst, zejména obrub a pomníků, ke kterému docházelo v uplynulých letech. Po úpravách opuštěných 

hrobových míst budou na jejich místech vysazeny další tři břízy. Podél cest je do budoucna plánovaná 

výsadba nižších dřevin – keřů, ta ale bude provedena až po připravovaných úpravách hřbitovních 

cest.

Martin Hoder, tech. odbor MěÚ Letovice

Výzva pro stánkaře!
MKS Letovice hledá stánkaře pro adventní neděli 29. 11. 2015 (od 15 – 18 hodin)

Sortiment pro prodej – občerstvení a výrobky, které souvisí s adventním a vánočním 
obdobím

Ozvěte se nám na telefon 774 497 437 
nebo e-mail: info@mks-letovice.cz

Přihlášky přijímáme do 18. 11. 2015.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Přišli jste ke svému zaparkovanému vozidlu a za stěračem jste našli Výzvu pro 

nepřítomného pachatele přestupku, tzv. parkovačku? 

To znamená, že:

- jste s vozidlem zaparkovali v místě, kde to dopravní značení neumožňuje, ba přímo 

zakazuje nebo

- jste s vozidlem zaparkovali na místě vyhrazeném pro jiná vozidla

- jste zaparkovali vozidlo na chodníku či jeho části nebo

- jste zaparkovali vozidlo na veřejné zeleni či ploše pro veřejnou zeleň vyhrazené nebo

- jste vozidlo ponechali na jiném místě, kde je to v rozporu s pravidly bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu (např. most, nepřehledná zatáčka …, viz § 27 odst. 1 silničního zákona)

Jako řidič se stáváte podezřelým ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu. Tento přestupek lze vyřešit se strážníkem na adrese Tyršova 1, podle údajů na výzvě ve 

středu ve 12.00 hodin až 16.00 hodin, případně lze strážníka kontaktovat na telefonním čísle 

607574854 a domluvit řešení ihned, případně domluvit jiný termín. Nevyřešíte-li přestupek do 

7 dnů, bude zaslán správnímu orgánu k dalšímu postupu.

Strážníci MP Letovice



KULTURNÍ PŘEHLED

Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mob.: 774 497 437

e-mail: 

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.

info@mks-letovice.cz, 

MKS LETOVICE
KULTURNÍ DŮM

V listopadu jsme pro Vás připravili:
Koncert jazz
Trio WUH 

Pátek 6. listopadu v 19.00 hod.
Sál ZUŠ Letovice

Skip Wilkins (USA) - klavír, František Uhlíř – 
kontrabas a Jaromír Helešic – bicí

Vstupné: 100,- Kč
•

Pohádka
„Tetiny v lese“

Středa 11. listopadu 2015 v 10.00 hod.
Účinkují: Brněnské písničkové tetiny Klotylda 

a Matylda
Vstupné: 40,- Kč

•
Koncert KPH

 Flétna & klarinet z rukou talentů
Středa 11. listopadu 2015 v 18.30 hod.

Účinkují: Anežka Vargová – flétna, 
Jan Czech – klarinet, 

Radim Pančocha – klavír
Vstupné: 120,- Kč

•
METAL MIDNIGHT

Sobota 14. listopadu 2015 v 19.00 hod.
Účinkují: DOGA, SAGITTARI, THEPANT, NAUTRAL

Vstupné: 
předprodej 150,- Kč / na místě 200,- Kč
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Divadelní představení
Mandarínková izba

Pondělí 23. listopadu 2015 v 19.00 hod.
 Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol 

Topoľský a Bibiana Ondrejk
Vstupné:

předprodej 200,- Kč / na místě 250,-Kč
•

Adventní tvoření se Šárkou
Sobota 28. listopadu 2015 od 13.00 hod.
Nejen dětem a jejich rodičům nabízíme 

možnost společného aktivního trávení volného 
času, kdy si můžeme vyzkoušet jak květinové 

aranžmá s adventní/vánoční tématikou, 
vykouzlit voňavý perníček na vánoční stromek 

a odnést si domů vlastní výrobek.
Doprovodný program – tvořivé dílny s paní 

Jaroslavou Konůpkovou (perníčky), paní Hanou 
Bohatcovou (keramika)

Vstupné dobrovolné, platba za jednotlivé 
dílny včetně materiálu u jednotlivých lektorek

•
Zpívání u vánočního stromu

Neděle 29. listopadu 2015 od 16.00 hod.
Masarykovo náměstí

Program - pásmo vánočních písní a hudby:
16.00 hodin zahájení Pěvecký sbor Sluníčko 

s paní učitelkou Mgr. Marií Nečasovou 
(ZUŠ Letovice)

Promluva pana faráře Mikuly a pana Vladimíra 
Stejskala, starosty města

16.25 hodin Pěvecký sbor Carpe diem se 
sbormistrem Mgr. Karlem Pecháčkem 

(MKS Letovice)
16.55 hodin Pěvecký sbor Cantamus se 
sbormistryní Mgr. Renatou Fraisovou 

(ZUŠ Letovice)
17.25 hodin VDO ZUŠ Letovice pod taktovkou 

Petra Křivinky (ZUŠ Letovice)
Vstup volný

Připravujeme:
Vánoční koncert

JAVORY
Hana a Petr Ulrychovi

Vstupné:
předprodej 200,- Kč / na místě 240,- Kč



KULTURNÍ PŘEHLED

KNIHOVNA

Oddělení pro dospělé
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225 

E-mail: knihovna@mks-letovice.cz 

www.mks-letovice.cz/knihovna 

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

•

Hašek Jaroslav – výstava knih na dospělém 
oddělení knihovny.

•

DEN POEZIE – Polibek od života

11. 11. 2015 v 14.30 hod. v Městském klubu 
důchodců

Srdečně zveme na příjemné odpoledne s 
písničkami, poezií a povídkami Evy Sádecké

•

HODNOTA DUŠE

od 13. 11. 2015 Výstava fotografií pana Adama 
Wiltsche v prostorách knihovny

•

VÁNOCE ZAČÍNAJÍ V KNIHOVNĚ!

27. 11. 2015 - 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

KNIHOVNA
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
•

6. 11. 2015, 13.00 – 15.00 hod.

VYRÁBÍME PONOŽKOVÉ MAŇÁSKY

Tvořivá dílnička, při které si vyrobíme milého 

společníka z ponožek. 

Materiál zajištěn.
•

NA VLNÁCH POEZIE - výstavka knih. 

Sychravý podzim zkrásní, stačí si přečíst pár 

básní!
•

LICHOŽROUTI – výstavka dětských výtvarných 

prací. 

Přijďte si prohlédnout bytosti, které vám doma 

nepozorovaně loupí ponožky. 

Výtvarná díla vytvořily děti z MŠ Čapkova, 

MŠ Komenského, ZŠ Komenského, ZUŠ Letovice 

a čtenáři naší knihovny.
•

NAPIŠTE JEŽÍŠKOVI! – anketa.

Chybí vám v knihovně nějaká kniha? 

Napište si o ni!
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Vánoční tvoření
27. 11. 2015 13.00 – 17.00 hodin v čítárně 

knihovny
V rámci předvánočního jarmarku v knihovně 
bude probíhat dílnička paní Elišky Hanušové. 

Přijďte si vyrobit malý dárek, ozdobu na 
Vánoce…



KULTURNÍ PŘEHLED

MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice
Otevírací doba:

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

infocentrum.letovice@seznam.cz 
www.mks-letovice.cz  

16. ZÁŘÍ – KVĚTEN:
Pondělí – Pátek: 

8.00–12.00, 12.30–16.30 hod.

sobota – neděle: ZAVŘENO

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.

Turistické informační centrum
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GALERIE DOMINO
Vás srdečně zve

 na prodejní výstavu

OBRAZY A OBRÁZKY
MALÍŘKY, ILUSTRÁTORKY, AUTORKY 

KRESLENÝCH FILMŮ

VLASTY ŠVEJDOVÉ
Vernisáž se koná

 v pátek 6. listopadu 2015 
v 17.30 hodin

Úvodní slovo autorka
V kulturním programu vystoupí 
dětský pěvecký sbor Sluníčko 

při ZUŠ Letovice 
pod vedením Mgr. Marie Nečasové

Prodejní výstavu je možné navštívit 
do neděle 29. listopadu 2015

v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hod.,
 So 9.00 – 11.00 hod., 

Ne a 17. listopadu 14.00 – 17.00 hod. 
Galerie DOMINO, Havírna 55 

(u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice
www.galeriedomino.cz



KULTURNÍ PŘEHLED

Ohlédnutí za Podzimní výstavou nejen letovických výtvarníků,
 dernisáž 9. 10. 2015

Podzimní výstava nejen letovických výtvarníků se konala na horním sále Kulturního domu 
v Letovicích od 18. 9. do 9. 10. 2015 a byla ukončena slavnostní dernisáží. V kulturním vstupu 
vystoupila mladá talentovaná kytaristka Eva Libichová. Průvodního slova o vystavovaných obrazech, 
fotografiích i trojrozměrných předmětech se s gustem i patřičnou odborností ujal pan Jiří Brtnický, 
akad. mal. 
Na této výstavě byla ke zhlédnutí výtvarná díla celkem 10 výtvarníků. 

Text: Jana Trubáková, fotografická koláž: Petr Švancara

Taneční kurzy pro každého z vás
„Pánové, zadejte se, prosím“… 

tato věta většinu z nás zavede do časů bezstarostného mládí 
a stříbrného větru ve vlasech.

MKS Letovice pro Vás připravuje taneční kurzy pro všechny generace. Tanečními mistry 
jsou manželé, Alena a Jiří Míšenští. Začínáme ve středu 13. 1. 2016, další setkání budou 

vždy ve středu (20. 1., 27. 1., 3. 2. a poslední 10. 2.) od 19.00 hodin.
Naučíme se jak klasické i country tance, tak i tance módní.  

Cena kurzovného za pár je 1.000 Kč.
Domníváme se, že certifikát pro absolvování tanečního kurzu v Letovicích,

 by mohl být také zajímavým dárkem pod vánočním stromečkem.
Přijměte naše pozvání nejen do tanečního reje, ale také do příjemně strávených 

středečních zimních večerů s prima lidmi.

Bližší informace:
email: i , tel. č. 774 497 437

Přihlášky přijímáme do 30. 12. 2015
nfo@mks-letovice.cz
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KULTURNÍ PŘEHLED

Dámský klub s módní přehlídkou, ale i páni jsou vítání…
Sobotní odpoledne 17. října 2015 patřilo Dámskému klubu a také kráse, půvabu i pohodě, 

kterou přibližují fotografie Petra Švancary. Mohli jsme obdivovat oděvní kreace z přírodních 

materiálů módní návrhářky Ivety Nedomové z Brna.

Ale obdivovali jsme také v podzimních barvách sladěná květinová aranžmá Šárky 

Trubákové; a to na každém stole v sále pro hosty Dámského klubu i jako ozdobu ve vlasech modelek. 

O účesy modelek se s grácií a elegancí postarala Martina Kulhavá. Trojici kreativních žen z Letovic a 

blízkého okolí doplňuje Alena Kopecká, která modelky nalíčila nejen dle ročního období ale také 

podle typu modelky. Všem třem ženám, které krásu a půvab modelek podtrhly a zvýraznily svým 

profesionálním uměním, patří můj/náš obdiv a velké poděkování. 

A když jsme u poděkování, dovolte mi vyjádřit také obdiv amatérským modelkám z Letovic 

a okolí, které se své role na předváděcím molu zhostily se ctí a noblesou. Byly to tyto dívky a ženy – 

Lucie Bravencová, Dagmar Neugebauerová, Martina Brtnická, Galina Žílová, Petra a Mirka Šmerdovy.

V hudebním vstupu jsme mohli vidět i slyšet Martina Krajíčka a jeho bravurní hru na mandolínu.

Co říci závěrem? Těšíme se již na další Dámský klub s překvapením…

Jana Trubáková
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ ...

Rozhovor s Libuší Pfefrovou
O této ženě jsem slyšela již dříve mnoho zajímavého a bylo toho tolik, že jsem si říkala, že určitě je 

vše nadnesené a zveličené. Ovšem – opak byl pravdou.
Do mé pracovny vstoupila vzrůstem malá ženská postava, která však svým temperamentem       

a elánem okamžitě zabrala celý prostor a mne si získala svou bezprostředností.
Ráda konstatuji, že paní Libuše Pfefrová je nádherná a laskavá žena celou svou bytostí. Kromě 

temperamentu jsou jistým poznávacím znamením její rezavé vlasy. Možná ony jsou oním signálem té 
nádherné energie, která již dopředu varuje – pozor ZAPALUJI; zapaluji svým zaujetím, tahem na branku        
a radostí ze života. 

Dalším znamením jsou její velmi jasné modré oči, živé oči.
Třebětín - místo, kde žiji, kde jsem doma…
Libuše Pfefrová (1942) je Třebětínskou rodačkou. 
V roce 1960 byl Třebětín v rámci integrace obcí začleněn jako místní část města Letovice. 
Jak mi bylo vysvětleno, současný Třebětín se člení na pomyslné tři části – horní konec, střed Třebětína, dolní 
konec. Střed obce je tvořen kapličkou zasvěcenou sv. Janu Křtiteli, každoročně je zde pořádána pouť 
s průvodem a s muzikanty za velké účasti veřejnosti.
„Na horní konec obce se před lety přistěhoval Stanislav Kobelka s rodinou a spolu s rodinami Jachanových, 
Novotných a Kobylkových vytvořili jádro pro komunitní setkávání sousedů. A zde již byl krůček k ustavení 
svébytného území Potočáci – království. Potočáci – dle potoka Třebětínky, který touto částí obce protéká. 
Potočáci mají život rádi a pro sebe i ostatní spoluobčany s gustem pořádají různé kulturně-společenské 
akce; a že jich není málo. Posuďte sami - Silvestrovská oslava, fašank, pálení čarodějnic, stavění a kácení 
máje, dětský den, začátek a konec prázdnin, vinobraní, rozsvěcování vánočního stromu. Na setkáních bývá 
veselo, na kytaru nebo na harmoniku všem zahraje třeba u táborového ohně také paní učitelka Miluška 
Bělehradová.”
Vzdělání a profesní život
Paní Pfefrová vystudovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích. Umístěnku na své první pracovní 
místo dostala jako učitelka mateřské školy do obce Vrbice. Vrbice se nachází v úrodném vinařském kraji na 
jihu Moravy. Dodnes Vrbici navštěvuje, oblíbenými procházkami jsou viničné trati i sklepy Na Stráži. 
Profesní kariéru začala psát ve svých 17 letech ve Vrbici. V mateřské škole v Deštné pracovala od roku 1963 
do roku 2003. Jak sama říká, jejímu nejstaršímu žáku je nyní 60 let. S úsměvem a vlídností bývalé žáčky 
z mateřské školy oslovuje – moje děti; zná všechny (již dospělé) jménem a pamatuje si i drobnosti z jejich 
dětství. Obdivuhodná (i nebezpečná) paměť.
Kde si dobíjíte pomyslné baterie, kde je Vám hezky?
„Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. Tímto místem jsou lázně Smrdáky nedaleko slovenské Senice. Je to 
nádherná dědinka v klínu Bílých Karpat, kde se léčí lupenka a pohybové ústrojí. Navíc zde žijí velmi 
pohostinní a veselí lidé.“ A také hraví – stejně jako paní Libuše Pfefrová.
Posuďte sami - paní Libuše letos na jaře získala stříbrnou medaili v Olympiádě důchodců ve Smrdácích. 
Sportovní hry měly sedm  disciplín:
ruské kuželky, hod na dálku, hod na cíl, jízda s kolečky s kýblem vody mezi kužely, střelba ze vzduchovky, 
šipky (zde byla nejlepší), hod válečkem na manžela (zde vůbec neuspěla).
Kdo z nás se může pochlubit takovým titulem?
Rodina i psi
Mám dvě dospělé děti, syna Ladislava a dceru Ivanu, jsem babičkou dvou vnuků a vnučky. 
A protože naše rodina je rodinou mysliveckou od začátku do konce, vždy jsme doma měli psího kamaráda. 
Léta nám dělal společnost lovecký pes Damiánek, který je již v psím nebi. Nyní máme Oriona, domácky 
Orišu – oba jsou rodem welsh springer spanielem. 
Přátelé
Kromě přátel z již zmíněného Království Potočáků, kolegů a známých patřil do okruhu jejích přátel například 
i zpěvák Pavel Novák. 
Paní Pfefrová je muzikální, zpívá pro radost svou i pro druhé. Již 42 let jezdí do Valašské Bystřice, kde si ráda 
zazpívá s folklórním souborem Troják, ve kterém účinkují všichni její přátelé. Další oblíbenou muzikou je 
dechovka a především Jižní Morava a její písně. Srdeční záležitostí je pak Mistříňanka. 
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Thajsko, Malajsie chilli 

nepoživatelné

Ve čtvrtek 3. 12. 2015 v 18.30 hod. 

v sále ZUŠ

Všichni jste srdečně zváni

Cestovatelská přednáška 

Ivy Tomkové

Vstupné dobrovolné

ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ ...

Obecní knihovna ve Třebětíně
V Třebětíně byla knihovna založena již v roce 1928; jmenovala se 

Knihovna Aloise Jiráska.
Zdejší pobočka letovické knihovny je v současné době tvořena dvěma 

unimo buňkami. Interiér knihovny je milým prostředím pro setkávání 

místních občanů. 
Knihovní fond čítá cca 1600 knihovních svazků, 2 x ročně je doplňován 

knihami z výměnných fondů z Boskovic. 
Jakou knihu v současné době máte na nočním stolku?
„V současné době mám rozečtenou Královskou trilogii o české historii 
a osobnostech. Zajímavé čtení např. o kněžně Ludmile, Kunhutě, Blance 
z Valois a Karlu IV.“
Slyšela jsem také, že v Třebětíně pořádáte srazy rodáků.
„Ano, od roku 2001 každé dva roky organizuji setkání rodáků. Setkání 

máme na koupališti (katastr Třebětín), letos v květnu se zde sešlo 106 lidí, 

našich rodáků.“
Jak můžeme posoudit, je toho mnoho, co paní Libuše Pfefrová zvládá 
s grácií a úsměvem. Je to obdivuhodné. Prostě paní Pfefrová nahlíží na 

svět tím kladnějším pohledem.
Domnívám se, že je to dar – dělat náš svět lepší, veselejší i kulturnější. Ať 

už jako pedagožka v mateřské škole nebo nyní v důchodu jako 

knihovnice, folklórní zpěvačka, patriotka Třebětína. Především však jako 

člověk.
Co popřát závěrem? Milá paní Pfefrová, přeji Vám vše dobré do 

dalších let, prima lidi kolem sebe a mnoho báječných zážitků s hudbou, 

knihou i na procházkách přírodou.
Jana Trubáková

Myšlenka pro tyto dny:
„Pozdní štěstí je jako krásný podzim.
 Člověk se z něj těší dvojnásobně.“ 

Lessing Gotthold Efram

Teplý říjen - studený listopad.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato 

bývá.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat 

komáři.
Kvetou-li  v listopadu stromy, sahá zima až k létu.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo 

uchytí.
Studený listopad - zelený leden.

Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka 

příští neúrody.
Jaký listopad, takový březen.

PRANOSTIKY NAŠICH PŘEDKŮ
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MŠ Komenského
První školní „přírodní zahrada“ v Letovicích

Rok se sešel s rokem a opět nastal čas podzimní, čas zralých jablíček, padaného listí, sklizně 
zasloužených plodů trpělivé práce a … brigád. Na úterý 6. 10. 2015 MŠ Komenského pozvala děti 
s rodiči i dalšími příbuznými včetně přátel školky do svého areálu, aby nabídla nejen množství 
pestrých podzimních prací, ale například také seminář k novému zahradnímu prvku – 
tříkomorovému kompostéru a účast veřejnosti při předávání ocenění – prestižní plakety Přírodní 
zahrada, kterou do rukou ředitelky Evy Pařilové předala zástupkyně Lipky – školského zařízení pro 
environmentální vzdělávání v Brně Ing. Dana Křivánková. Lipka je totiž koordinátorem pro udělování 
certifikací školním přírodním zahradám. Po roce úspěšného provozu zahrady, práce učitelek, rodičů i 
dětí zahrada splnila kromě tří základních i ostatní podmínky pro udělení certifikátu školní přírodní 
zahrady, která může být vzorem ostatním evropským zemím. Do dalších let bychom si přáli získat 
i certifikát Ukázkové přírodní zahrady.

Účast na vzdělávací akci, proložené prací a certifikací zahrady byla velmi hojná, zahrada 
pojala kolem 130 dětí, rodičů a přátel. Práce šla v takovém množství dobrovolných pracovníků od 
ruky tak rychle, že při pokusu o její dokumentaci docházelo k situacím, kdy místo zamýšleného 
postupu a průběhu práce byl zachycen již pouze konečný výsledek. Důležitá byla hojná účast tatínků, 
jejichž pomoc byla mimo jiné citelná především u sázení sazenic keříků do ztvrdlé země, výroby 
mulče, zakopání vaničky k bahništi, ořezávání suchých větví a úpravy hmyzího hotelu, který přímo 
vyšperkovali. Maminky jim zdatně sekundovaly, babičky se usmívaly a děti radostně řádily. 

Kolektiv MŠ Komenského v Letovicích velmi těší v dnešní době téměř nevídaná podpora ze 
strany rodičů, kteří zahradní akce navštěvují, a věří, že si tuto přízeň udrží i v dalších letech. 

Text a foto: Mgr. Romana Korbářová, učitelka MŠ Komenského
Akci podpořily:

a Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí
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Adaptační kurzy prvních ročníků 2015
Žáci prvních ročníků oborů T1 (truhlář) a EU1 (elektrikář, umělecký keramik) 

se ve dnech 2. až 3. září zúčastnili adaptačního kurzu, který se letos poprvé konal 
v Letovicích.

První den zahájily tzv. ledolamky, aktivity zaměřené na seznámení. Navštívili jsme 
také letovický zámek. Odpoledne jsme spolupracovali i soupeřili při lovení kešek 

a měřili svou fyzickou zdatnost  kruhovým tréninkem v tělocvičně. Přesto, že jsme byli unavení, našli 
jsme v sobě energii i na večerní program, kdy jsme se mimo jiné dozvěděli něco o šikaně a prevenci 
dalších sociálně patologických jevů.

Druhý den po rozcvičce jsme si prošli truhlářské a keramické dílny a vyzkoušeli si svou 
zručnost střílením ze vzduchovky a lukostřelbou.

Při závěrečném zhodnocení všichni studenti potvrdili, že „adapťák“ má smysl a že jim 
usnadnil seznámení se spolužáky i novým prostředím.

Mgr. Lenka Malíková

Studenti prvního ročníku třídy NV1 (nábytkáři a umělecké výtvarnice) 
se ve dnech 2. až 4. září zúčastnili adaptačního pobytu, který se opět konal v Dolních 

Věstonicích pod Pálavou.
Umíte si představit hororový příběh? Pokud ne, tak vám jeden řekneme… Začátek školy! 

Možná to trochu přeháníme, ale zas tak hrozný to nebylo.
Bylo nebylo před letovickým nádražím stála skupinka žáků a ti čekali na vlak. Později 

hodnotili. Nejprve jsme zažívali trapné ticho. Vlak nás měl převést na pátračku za minulostí, a když ne 
tam, tak alespoň do Dolních Věstonic na adaptační pobyt. K velké nelibosti nás vlak vysadil asi pět 
kilometrů před cílem, a tak jsme se plahočili dál a mohli doufat, že k nalezišti pravěké ženy dorazíme 
zdraví a živí. Povedlo se! Pak už jsme viděli naše ubytování a to trapné ticho se prolamovalo víc a víc. 
Svůj účel tento pobyt splnil.

Kučerová, Pacáková, Křenek z NV1
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Masarykova střední škola Letovice v Excelenci středních škol 
aneb řemeslo má zlaté dno

Masarykova střední škola Letovice  dosáhla v září mimořádných úspěchů    
v mezinárodním finále prestižní česko – slovenské soutěže SUSO. Jde o soutěž 
středních odborných škol, které se zabývají profesní přípravou  žáků v oborech zedník 

a truhlář. 
Filip Hruška a Lukáš Vykydal prokázali svou zručnost v oboru truhlář a z Prahy si odnesli 

třetí místo. Nadějní zedníci René Hrazdíra a Tomáš Popelář se umístili  na druhém místě. 
Soutěž se konala již po devatenácté. Principem jsou postupová kola, která probíhají za účasti 
inspektorů z  inspektorátů práce. Hodnocení provádí komise profesionálů z  firem.

V Regionu Východní Čechy a jižní Morava proběhlo oblastní kolo v Hradci Králové v březnu 
2015, kde naši zedníci obsadili  první místo a truhláři vybojovali místo druhé.

Mezinárodní finále v září v Praze bylo čtyřdenní a sestávalo se z teoretické a praktické  
části. Na zadávání úkolů se podílely odborné firmy. Truhláři měli na základě výkresové dokumentace 
vyrobit pomocí strojního zařízení interiérový stolek velmi náročného designu. Zedníci  museli 
zvládnout každý den jinou disciplínu např. zdění komínů, lepení lícových pásků nebo techniky zdění   
z různých materiálů.

Na základě mimořádných výsledků ve finále soutěže byla Masarykova střední škola 
Letovice začleněna do programu 
„Excelence středních škol“, kam jsou na 
základě kritérií ministerstva školství 
zařazeny pouze školy s vynikajícími 
výsledky žáků. MŠMT také podpoří 
odborný výcvik našich talentovaných žáků 
formou dotace ze státního rozpočtu.

Soutěž odborných  dovedností 
SUSO se snaží veřejnost upozornit na 
potřebu řemesla jako takového. Žáci naší 
školy, kteří si zvolili řemeslný obor, nemají 
problém s uplatněním v praxi. Každoročně 
nás oslovují firmy, které mají velký zájem  
o naše absolventy, v tomto smyslu má nyní 
řemeslo opravdu zlaté dno.
Více také na www.stredni-skola.cz

Ing. Helena Marešová, zástupkyně pro 
teoretickou a praktickou výuku, 

zástupce statutárního orgánu

Táhneme za jeden provaz
Učitelé Masarykovy střední školy Letovice nejsou jen pedagogickými pracovníky, ale také sportovci, 
což dokázali v letošních závodech dračích lodí Křetínka Cup 2015. I když jsme tuto disciplínu nikdy 
netrénovali, umístil se náš tým TGM Dragons na pěkném 28. místě z celkového počtu 53 posádek!
Jsme nadšeni z nové sportovní disciplíny i příjemně stráveného dne. Tento závod by se mohl stát 
tradičním zahájením nového školního roku...

Text: Pavla Bojdová a Alena Opršálová

Foto: Ing. Marek Chládek
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Umíte řezat jako pan starosta?
V Masarykově střední škole Letovice se 13. října konal jubilejní 10. ročník 

soutěžního projektu Dřevo - materiál budoucnosti. Cílem bylo upozornit žáky základních 
škol na vzácnost, užitečnost a krásu dřeva jako přírodního materiálu a obnovitelné 
suroviny, podpořit jejich ekologické cítění a vzbudit jejich zájem o řemeslo jako takové. 

Letos se soutěžního klání zúčastnilo 110 žáků z 9 základních škol. Svou přítomností nás potěšil 
starosta města Letovice pan Vladimír Stejskal, 
který neváhal, postavil se k „ponku“ a soutěžil také. 
Uřízl si z hranolku hezký kousek a získal plný počet 
bodů.  

I letošní ročník se vydařil na jedničku, 
děti se pobavily a v rámci plnění úkolů získaly nové 
zkušenosti a poznatky. 

A co vy? Chcete si to také zkusit? Třeba je 
práce se dřevem tím pravým pro vás. Jedinečná 
příležitost pro všechny zájemce i veřejnost bude 
v sobotu 21. listopadu od 9 do13 hodin, kdy 
připravujeme den otevřených dveří s aktivitami, 
které mohou odkrýt vaše skryté vlohy. Otevřeny 
budou všechny dílny i učebny školy. Srdečně vás 
zvou všichni zaměstnanci a studenti  MSŠ Letovice.

Ing. Mária Bašná, Foto: Ing. Marek Chládek



ŠKOLY - DOMEČEK - LETOKRUH - MLÁDEŽ

Hermés, posel bohů ve školní lavici
Vzdělávání studentů v uměleckých oborech  Masarykovy střední školy Letovice je velmi 
specifické, neboť jde o přípravu na tvůrčí uměleckou práci, kde se mohou plně projevit 
a rozvinout individuální dispozice každého studenta. 
Ve výuce se žáci seznamují nejen s technologií keramiky a dějinami umění, ale při práci 

v atelieru současně rozvíjejí svoji kreativitu a fantazii, formují estetické vnímání a cítění. Studenti se zde 
seznamují se základními kreslířskými, malířskými a sochařskými technikami, učí se základům kompozice )
a nabyté znalosti následně uplatňují ve vlastní návrhové tvorbě. Ve vyšších ročnících samostatně vytvářejí 
užitková i dekorativní autorská díla jak modelovaná, tak točená na hrnčířském kruhu, zatáčená nebo litá do 
forem. Naši žáci jsou rovněž proškoleni v profesi sádraře. O kvalitě výuky v uměleckých oborech svědčí 
i umístění v pražské soutěži uměleckých škol Artis Pictus, kde z 200 studentů naše studentka obsadila 
7. místo.
Zeptali jsme se aktivních umělců a učitelů uměleckých oborů MSŠ Letovice  -  akademického sochaře 
Lubomíra Hluštíka,  MgA. Štěpána Vrbického a p. Jiřího Brtnického na aktuální dění v uměleckých oborech.
Co je v současné době  stěžejním tématem pro vaše studenty ve výuce odborných předmětů?
„V rámci předmětu Navrhování se nyní se studenty 3. ročníku zabýváme technikou sádrořezu, která se 
vzdáleně podobá technice sgrafita používané často v renesanční architektuře, ale tuto techniku lze 
aplikovat i při dekorování keramiky“, objasňuje Lubomír Hluštík.
„Pro studenty 2. ročníku je tématem číslo jedna postupné zvládnutí základů lidské anatomie“, vysvětluje 
Štěpán Vrbický. „ Dnes malují v ateliéru kopii antické sochy – bustu řeckého boha Herma. Při práci měníme 
pozici pozorovatele, a proto se studenti střídají u stojanů umístěných kolem modelu.  Změna osvětlení, tím 
pádem vyžaduje správnou volbu barevných tónů.“ 
Připravujete v letošním roce pro umělecké obory nějaké novinky?
„Na jaře budeme slavnostně otevírat venkovní učebnu, u níž stavíme pec pro výpal keramiky tradičním 
způsobem, topit se bude dřevem, což je pro studenty v rámci  praktické výuky velmi zajímavé“, těší se pan 
učitel Brtnický. 
Ak. soch. Hluštík: „Naše studenty čekají krátkodobé stáže ve firmách pod vedením našeho učitele. V tomto 
směru již bylo zahájeno jednání s místními keramickými podniky o vzájemné spolupráci.“
„Plánujeme pořádat velkou celostátní soutěž pro střední školy, které profesně připravují žáky v oboru 
umělecký keramik “, doplňuje MgA. Vrbický, „i když škol je v celé republice jako šafránu.“ 
„Novinkou také je připravovaná změna v legislativě  - studenti všech uměleckých oborů nebudou muset 
skládat maturitní zkoušku z matematiky“, směje se ak. soch. Hluštík.
Jak vnímáte ze strany svého zřizovatele – Jihomoravského kraje – podporu rozvoje uměleckých oborů?
„Zřizovatel letos deklaroval svůj zájem na rozšíření naší vzdělávací nabídky  uměleckých oborů povolením 
dalšího oboru Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – práce keramické. Je to maturitní obor 
s vysokým podílem praktického vyučování. Hejtman JmK také využívá kvalitní práci našeho oboru 
umělecký keramik např. současnou zakázkou na plastiky, které budou použity při ocenění v krajské soutěži. 
O tom, že hejtman hovořil o spolupráci naší školy s majitelem místní firmy  Keramika Letovice s.r.o. – 
panem Řehořem, již informace v tisku proběhly “, komentuje pan učitel Brtnický. 
Jaké jsou podmínky pro přijetí do uměleckých oborů?
„Přihlášky ke studiu se podávají do 30. listopadu, podmínkou je složení talentové zkoušky. Uchazečům 
doporučuji, aby se k nám přišli podívat na některý ze dnů otevřených dveří nebo se objednali k osobní 
návštěvě školy. Speciální den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou ateliéru, odborných učeben 
a dílen a s možností navázání osobního kontaktu s námi i našimi studenty pořádáme v sobotu dne 21. 
listopadu 2015 od 9 do 13 hodin. Informace o našich oborech včetně kontaktů lze také získat na 
www.stredni-skola.cz“, sděluje ak. soch. Hluštík.
Mytologický bůh Hermés, jehož busta je nyní modelem budoucích výtvarníků, byl často zobrazován 
s křídly na kotnících a helmici a byl samotným Diem pověřován zvládáním nejobtížnějších úkolů.  Popřej-
me mladým umělcům a studentům Masarykovy střední školy Letovice, aby na ně s lehkostí Hermových 
křídel přicházela inspirace a aby svými díly vnášeli do našich životů poezii a krásu.

Ing. Helena Marešová, zástupkyně pro teoretickou a praktickou výuku,
zástupce statutárního orgánu
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BÝT SAMA SEBOU
„Být sama sebou“ je kurz určený pro dívky od 12 – 18 let. Zabývá se nejen vizáží, společenským 
chováním, ale i problémy dospívání, mezilidskými vztahy a přístupem k vlastní osobnosti.

Kurz probíhá v brněnské organizaci Centrum naděje a pomoci (www.cenap.cz). Letos se nám opět 
podařilo zajistit kurz také v Letovicích. 

Uskuteční se ve dvou víkendech, a to 20. - 21. 11. a 11. - 12. 12. 2015. Setkání proběhnou vždy 

v pátek v podvečerních hodinách a v sobotu od 9 do 16 hodin (s přestávkou na oběd). 

Předběžná cena kurzu je 500 Kč. 

Bližší informace a přihlášky na tel. 773 642 678 nebo na email: domecekletovice@seznam.cz

Zdena Gabaríková.

10. 11. 2015 - Žákovský koncert 

                       - 15.30 hod. koncertní sál školy 

22. 11. 2015 - Koncert Velký dechový orchestr  ZUŠ Letovice 

                       - 15.00 hod. kulturní dům Letovice 

26. 11. 2015 - Koncert smyčcového oddělení 

                       - 16.00 hod. koncertní sál školy 

ŠKOLY - DOMEČEK - LETOKRUH - MLÁDEŽ

ÚTERÝ, ČTVRTEK: 9.00 – 11.00 hodin HERNA 

PÁTEK: 16.00 – 17.30 hodin ŠNEČCI – nejmladší družinka skautů – děti ve věku 0 – 5 let s rodiči

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

ZUŠ Letovice

SVČ LETOKRUH LETOVICE
AKCE LETOKRUHU NA MĚSÍC LISTOPAD

11. 11. 2015 (středa) SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD – přijďte v 18 hodin k Letokruhu s rozsvíceným 

lampionem, čeká na vás poněkud netradiční cesta za svatomartinským pokladem.

28. 11. 2015 (sobota) TVORBA ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ A DEKORACÍ – začátek v 9 hodin v Letokruhu.

Tvořivá dílna pro děti i dospělé v duchu blížícího se adventu. S profesionálkou si vytvoříme dekorace 

na vánoční stůl i do bytu a navodíme si předvánoční atmosféru. Na akci je nutné se přihlásit předem. 

Bližší informace najdete na a na plakátech.

Zuzana Musilová

www.svcletovice.cz 
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Běh zámeckým parkem 2015
Ve středu 16. září 2015 za krásného počasí proběhl 19. ročník „Běhu zámeckým parkem“, sportovní 
akce dětí letovických mateřských a základních škol. Letošního ročníku se zúčastnilo 143 závodníků.
Poděkování patří všem organizátorům a podporovatelům: 
Městu Letovice, Městskému kulturnímu středisku Letovice, Základní škole Letovice, Fan - clubu „BOP 
KŘETÍNKA“, Kanceláři 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 Kategorie E – ZŠ 6. - 7. třída
Dívky Dívky
1. Kamila Reitschmiedová 1. Kateřina Provazníková – 7. A
2. Anna Bočková 1. Aneta Zemánková – 6. B
3. Eliška Hejlová 2. Karolína Podivínská – 7. B
Chlapci 3. Jolana Dočekalová – 6. A
1. Vojtěch Majdl Chlapci 
2. Daniel Pospíšil 1. Vladimír Boček – 6. D
3. Václav Kotas 2. Denis Doskočil – 7. C

3. Dominik Horváth – 6. B
Kategorie B – ZŠ 1. třída
Dívky Kategorie F – ZŠ 8. - 9. Třída
1. Adéla Chládková – 1. A Dívky
2. Nikol Ježová – 1. C 1. Pavlína Pulcová – 8. C
3. Lucie Dražilová – 1. D 2. Barbora Tománková – 8. C
Chlapci Chlapci
1. Jakub Janík – 1. C 1. Dominik Prudil – 9. B
2. Jan Pelíšek – 1. C 2. Václav Suk – 8. B
3. Nikolas Nárožný – 1. B 3. Sergej Manoli – 9. C 

Kategorie C – ZŠ 2. - 3. třída
Dívky
1. Valentina Kalinová – 3. B
2. Alena Víšková – 2. D
3. Barbora Strýčková – 2. B
Chlapci
1. Václav Němeček – 3. C
2. Michal Hermann – 3. C
3. Karel Majdl – 3. A

Kategorie D – ZŠ 4. - 5. třída
Dívky
1. Viktorie Křížová – 4. B
2. Tereza Kotoulková – 5. A
3. Doubravka Procházková – 4. B
Chlapci
1. Jan Strýček – 5. B
2. Jan Váňa – 5. A
3. Jan Gabarík – 4. A
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PODZIMNÍ RELAXACE A REHABILITACE 2015
Veškeré akce pro zdraví mají i nadále pevné místo v programu činnosti Nového sdružení 

zdravotně postižených v Letovicích. Stejně tak tomu bude i v druhé polovině letošní roku. Po dlou-
hém a horkém letním období nastal podzimní čas a s ním nabídka mnoha akcí pro zdraví. Nabízejí 
zlepšení fyzického a duševního zdraví i celkové kondice vlastním přičiněním. Letošní podzimní reha-
bilitace jsou na pořadu od měsíce září. Nejdříve jsme zavítali do oblíbených boskovických lázní. Rela-
xační a rehabilitační odpoledne v městských lázních se vždy těší značnému zájmu a oblibě.  Zde 
dosytnosti využíváme rekreační i plavecký bazén. V nabídce je také vířivá vana, sauna a pára. Dobrý 
pocit z příjemného odpoledne dovršuje vstřícný personál lázní. Mezi nejoblíbenější akce pro zdraví 
v našem programu, patří rehabilitační odpoledne v Nemocnici Blansko. Zde na balneoterapii rehabi-
litačního oddělení pod vedením odborných pracovnic cvičíme a posilujeme v rámci našich možností 
v tělocvičně i rehabilitačním bazénu. Zde pomocí správných cviků utužujeme zdraví a tím zlepšujeme 
různé zdravotní problémy, zejména při pohybových obtížích. Tato rehabilitační odpoledne, se usku-
tečňují díky pochopení vedení tohoto oddělení a poděkování patří zejména rehabilitačním pracovni-
cím, které se nám vždy plně věnují.

 K upevnění zdraví, rovněž využíváme vhodné prostory Aquaparku v Kuřimi. Jsou zde dosta-
tečné možnosti k rehabilitaci a relaxaci. Jedná se o plavecký, rekreační i vířivý bazén, dále je to divoká 
řeka, solná pára a další lákavé nabídky k využití moderně zařízeného a hojně navštěvovaného Aqua-
parku.
 Od října probíhá v letovickém kulturním domě pravidelné „Relaxační cvičení s Lenkou“, 
o které je opět značný zájem. Většiny našich akcí pro zdraví se účastní také klienti letovické Diakonie.

Všechny tyto akce pro zdraví se konají za podpory Jihomoravského kraje a Městského 
úřadu Letovice.

Text a foto: za NSZdP Letovice Bořivoj Rašovský



Založení KATOLICKÉ BESEDY PŘED 120 lety
2. listopadu 1895 došlo z C. K. místodržitelství v Brně povolení k založení BESEDY v Letovicích. (Necelý 
měsíc po žádosti podané 10. října 1895.)
Iniciátor založení byl tehdejší kaplan P. Jan Holba s dalšími nadšenci.
Po schválení byl zahájen nábor dalších členů. Takže již na ustavující schůzi, která se konala 15. března 
1896 v sále hostince u Brettschneiderů později zvaném „ Na Nové“ bylo již kolem 100 členů.

Karel Hoder a Jaroslav Chloupek

NAPSALI JSTE NÁM ...

KATOLICKÁ BESEDA 
patří mezi nejstarší organizaci v Letovicích, o čemž svědčí 120 let její existence. Toto výročí připadá na 
letošní listopad a zaslouží si je oslavit. Výbor Besedy proto uspořádá slavnostní výroční schůzi, na 
kterou zve všechny své členy a příznivce. Schůze se uskuteční v neděli 22. listopadu 2015 v 16.00 hod. 
v restauraci Na Dvorku. Přítomným nabídneme kulturní program, vzpomínky z historie Besedy 
a požehnání kalendáře na rok 2016 vydaného k tomuto významnému výročí. Zároveň vzpomeneme 
na živé a zesnulé členy, na zakladatele Katolické Besedy P. Jana Holbu a zasloužilého předsedu 
P. Františka Krchňáka mší svatou. Bude sloužena v sobotu 21. listopadu v 7.30 hod. v letovickém 
farním kostele sv. Prokopa. Srdečně zveme všechny členy a příznivce k účasti na oslavě tohoto 
významného výročí.

Za výbor Besedy Karel Hoder a Jaroslav Chloupek

Jóga a její přínos pro dnešního člověka
Slovo jóga se nejčastěji překládá jako spojitost nebo spojení. Je to učení, které vzniklo asi 1000 

let př. n. l. ve Starověké Indii.

 Jak tomuto překladu rozumět? Velcí myslitelé říkají, že část naší bytosti je ve spojení se všemi 
ostatními bytostmi na této planetě, čehož si zpravidla v běžném životě nejsme vědomi. Jakmile si tento 
prostor uvědomíme a zažijeme, je to skutečná jóga a vede to k harmonii v sobě sama i k harmonii s okolím. 
Jógová praxe tedy může být jednou z cest jak tohoto bezpochyby příznivého výsledku dosáhnout.

Existuje mnoho druhů a odvětví jógy podle jejich zaměření. 

Praxe jógy, která se převážně zaměřuje na  fyzickou úroveň člověka je hathajóga. Je známo, že 
její prvky využívají vrcholoví sportovci, umělci a používá se i ve zdravotní rehabilitaci. 

To ale není celý komplex, který v sobě jóga zahrnuje. Velmi důležité jsou etické principy v ní 
obsažené, nazývané jama (doporučení ve vztahu k ostatním) a nijama (doporučení ve vztahu sama k sobě). 
Je velmi žádoucí před započetím jógových cvičení se s těmito principy seznámit, protože pokud je 
dodržujeme (v tomto případě hlavně princip neubližování a nenásilí) nemůžeme si při cvičení uškodit.

Jaký je přínos jógy na fyzické úrovni? Bezpochyby velmi příznivě ovlivňuje pohybový aparát, 

a to v daleko větší míře než běžná cvičení a sporty (zaměřuje se na pružnost, odolnost a celkový dobrý stav 
páteře, kloubů, svalů).

Jedním z nejdůležitějších účinků jógy je rozproudění lymfy v těle a zbavení se odpadních látek 
přičemž dochází k celkové regeneraci organismu. 

Její naprosto nezastupitelná funkce je, že při výdrži v polohách ovlivňuje žlázy s vnitřní sekrecí, 
které odpovídají za kvalitu a rovnováhu vnitřních procesů v organismu, to znamená, například, celkovou 
výkonnost organismu, jak kvalitně budeme dýchat, stabilitu našich nervových procesů, náladu atd.

Rovněž velmi příznivě ovlivňuje psychiku ve smyslu celkové vyrovnanosti. Jógová praxe vede    
k lepšímu pochopení a pozitivnímu přijetí sebe sama, ale i ostatních, což následně přináší zlepšení 
mezilidských vztahů. 

V neposlední řadě, jógová cvičení podporují sebeúzdravné procesy v organismu, energeticky 
nabíjí a cíleně odstraňují stres, který je zodpovědný za ztrátu imunity a je spouštěčem řady nemocí.

Marie Nešporová (autorka se dlouhodobě věnuje józe a je lektorkou jógových kurzů)
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ANDROMEDA

Hvězdná obloha v listopadu
I když je měsíc listopad známý jako měsíc s největší oblačností z celého roku, nesmí tato 

skutečnost astronoma – amatéra nebo vytrvalého pozorovatele hvězdné oblohy odradit. Vždy se 
najdou chvilky, kdy oblačnost ustoupí a v tmavém prostoru se předvedou hvězdy a známá souhvězdí. 
Určitou překážkou pozorování je chladné ovzduší, ale otužilcům ani toto nevadí a méně otužilí se 
ochrání teplým oblečením. Výhodou pro pozorování oblohy v listopadu jsou dlouhé tmavé večery. 

Pohleďme na podzimní oblohu. Jestliže se pozorovatelé seznámili se souhvězdím Pegasa, 
nemohou vynechat sousední souhvězdí Andromedy. Obě souhvězdí mají přece společnou dost 
jasnou hvězdu Sirrah, kterou každý pozorovatel snadno najde. Hvězda je od nás vzdálena 97 ly a má 
jasnost 2,1 mag. Souhvězdí Andromedy je v podstatě tvořeno třemi nejjasnějšími hvězdami s názvy 
Sirrah, Mirach a Alamak. Zastavme se u hvězdy Mirach a zaměřme zrak poněkud výše o několik 
stupňů. Dospějeme ke hvězdě ný, vedle které najdeme důležitý astronomický objekt a to Velkou 
galaxii v Andromedě, označenou podle Messierova katalogu M 31. Jde o velkou spirální galaxii, která 
je od nás vzdálena 2,4 milionů ly. Přes tuto velkou vzdálenost ji můžeme spatřit pouhým okem jako 
mlhový protáhlý obláček. M 31 má průměr 200 000 ly a obsahuje přes 450 miliard hvězd. Je podstatně 
větší a hmotnější než naše Galaxie. Velká galaxie se otáčí. Stojí za to galaxii nalézt, což lze za tmavé 
bezměsíčné noci. V souhvězdí se nachází radiant slabého meteorického roje Andromedidy.

Hlavní myšlenkou starověké báje je osvobození etiopské princezny, která byla připoutána 
ke skále a měla být obětována mořské obludě. Tato obluda ničila vše živé. Byla poslána od boha moře 
Poseidona jako trest na rodiče Andromedy královnu Kasiopeju a krále Cefea (názvy souhvězdí). V této 
době se vracel domů hrdina Perseus. Spatřil Andromedu, která mu prozradila, co ji čeká. Perseus slíbil 
rodičům Andromedy, že mořskou obludu v souboji zabije. Dostal slib, že Andromedu dostane za ženu 
a k tomu ještě královské věno. Perseus v boji zvítězil a s Andromedou se oženil. Obě bájné postavy září 
vedle sebe jako souhvězdí.

Na naši nejbližší hvězdu Slunce bychom se měli zlobit. V listopadu na nás svítí stále méně, 
pozdě vychází, brzy zapadá. Denní oblouk Slunce se značně zkracuje. O tom svědčí údaj, že se den 
během listopadu zkrátí o 1 h 32 min. Sluneční azimut poklesne ze 68° na 56° (o 12°). Dne 22. 11. 
v 16:24 h SEČ Slunce vstupuje do znamení Střelce.

Jistě nás zajímá, jak se projeví v listopadu Měsíc. Nejvíce pozorujeme jeho fáze. Dne 3. 11. 
ve 13:00 h poslední čtvrt, 11. 11. v 19:00 h nov, 19. 11. v 7:00 h první čtvrt a 25. 11. ve 24:00 h úplněk. 
Dne 7. 11. ve 23:00 h bude Měsíc v odzemí (405 694 km) a 23. 11. ve 21:00 h bude v přízemí 
(362 835 km).

Nebude nám lhostejná viditelnost planet. Z pozorování vyloučíme Merkur a Saturn, nejsou 
pozorovatelné. Ráno nad jihovýchodním obzorem můžeme vidět Venuši a Mars (pod souhvězdím 
Lva). Jupiter (pod Lvem) se ukáže na ranní obloze. Po celou noc kromě jitra v souhvězdí Ryb září Uran, 
zatímco vedle ve Vodnáři najdeme Neptun.

I v listopadu nastane konjunkce Měsíce 
a planet: 6. 11. s Jupiterem (v 16:00 h), 7. 11. 
s Marsem (v 9:00 h) a s Venuší (ve 14:00 h). 
Zajímavý úkaz na obloze nastane 3. 11. ve 2:00 h, 
viditelný ještě před východem Slunce na ranní 
obloze, a to seskupení planet Venuše, Marsu 
a Jupiteru. Dále ráno na jihovýchodě seskupení 
Měsíce, Jupiteru, Marsu a Venuše ve dnech 6. – 
8. 11. Maximum meteorického roje Leonid lze 
pozorovat ráno kolem 5:00 h dne 18. 11.

Jaroslav Chloupek
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P O Z V Á N K A
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

v LETOVICÍCH

SRDEČNĚ ZVE SVÉ ČLENY NA

VÝROČNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ NOVÉHO 

SDRUŽENÍ
které se koná

VE STŘEDU 4. LISTOPADU 2015 

VE 14.30 HODIN
v MKS – Kulturní dům Letovice

Program setkání bude:

- slavnostní zahájení a vystoupení ZUŠ

- zhodnocení činnosti za uplynulé období

- schválení plánu činnosti na r. 2016

- závěrečné posezení s kulturním programem

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ VÝBOR NSZdP LETOVICE

www.novesdruzenizp.cz

P O Z V Á N K A
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 

V LETOVICÍCH

POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A VŠECHNY

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ SPOLUOBČANY

V RÁMCI PROJEKTU „ZDRAVÉ MĚSTO 
LETOVICE“

A ZA PODPORY JMK

V ÚTERÝ 10. LISTOPADU 2015

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

V LÁZNÍCH BOSKOVICE
PROGRAM ODPOLEDNE:

- PLAVÁNÍ V BAZÉNU

- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU

- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY A VÍŘIVÉ 
KOUPELE

- PRO ZÁJEMCE POSEZENÍ V CUKRÁRNĚ

ODJEZD BUDE:

13.10 - PRAŽSKÁ

13.15 - NÁMĚSTÍ

13.20 - BYTOVKY

13.25 – TYLEX

PROGRAM ODPOLEDNE ZAČÍNÁ 

VE 14.00 HOD.
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO 

U LENKY RAŠOVSKÉ

na tel.: 516 474 955, 775 270 155

OZNÁMENÍ
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 

V LETOVICÍCH

OZNAMUJE ZMĚNU ZAČÁTKU

„CVIČENÍ S LENKOU“
ZAČÁTEK CVIČENÍ SE PŘESOUVÁ

Z PŮVODNÍCH 16.30 HOD.

NOVĚ NA 15.30 HOD.
CVIČIT BUDEME I NADÁLE VŽDY VE STŘEDU

V MKS  - KULTURNÍ DŮM LETOVICE

www.novesdruzenizp.cz
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MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ

 listopad 2015

•

4. 11. 2015 - středa - 14.00 hodin

Farní kostel sv. Prokopa v Letovicích

Prohlídka kostela s průvodcem, 

procházka po hřbitově ke hrobům 

významných občanů Letovic a okolí.

•

11. 11. 2015 - středa - 14.00 hodin

MKD Tyršova ul.

Ve spolupráci s Městskou knihovnou Letovice 

pořádáme poetické odpoledne s paní Sádeckou.

Přijďte si užít příjemné chvíle se čtením poezie 

doprovázené hrou na kytaru.

•

18. 11. 2015 - středa - 14.00 hodin

Návštěva Diakonie ČCE v Letovicích. 

Sraz před budovou na Alšově ulici.

Přátelské setkání s klienty Diakonie ČCE.

Srdečně zveme!

•

22. 11. 2015 - neděle - 12.30 hodin

Náměstí Letovice

Autobusový zájezd do divadla Reduta v Brně

 na operetu „Bratránek z Batávie“. 

Začátek představení ve 14.00 hodin

Obvyklé zastávky. Přihlášky u pí A. Píglové. 

Platba nejpozději 11. 11. 2015 v MKD Letovice. 

Cena vstupenky 240,- Kč

•

25. 11. 2015 – středa - 14.00 hodin

MKD Tyršova ul.

Tvůrčí dílna.

„Malované baňky“ – malování vánočních ozdob.

•

Připravujeme:

Vlakový zájezd do Brna spojený s prohlídkou 

Katedrály Petra a Pavla.

Odjezd vlakem dne 9. 12. 2015 v 8.58 hodin.

Chcete zvýšit svou fyzickou 

i psychickou kondici, zlepšit svůj 

zdravotní stav 

a harmonizovat sebe sama? 

Přijďte si zacvičit jógu, 

kurzy každé pondělí 

v čase 18.00 až 19.30 hodin 

v budově knihovny 

na ul. Tyršově č. 2. 

S sebou cvičební podložku 

a pohodlný cvičební oděv. 

V případě zájmu je nutná telefonická 

nebo e-mailová registrace u lektorky 

předem!

Více informací 

na tel. č. 517 332 227, mob. 733 311 191, 
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Oslava 17. listopadu
Milí obyvatelé města Letovice. Spolek PaLetA si pro vás stejně jako loni připravil program 

k příležitosti výročí pádu komunismu. Podařilo se nám oslovit renomovaného odborníka na 

komunistickou éru, novináře Luďka Navaru, který se s vámi dne 17. listopadu od 19 hod. setká v sále 

ZUŠ Letovice na Masarykově náměstí.

Program začne promítnutím filmu Dopisy z cely smrti, po němž bude následovat Navarova 

prezentace na téma Československá stěna smrti, její oběti, její hrdinové a její strůjci. Poté bude 

prostor pro debatu. Na místě bude možné zakoupit si některou z Navarových knih a také drobné 

občerstvení. Výdělek akce bude věnován na zhotovení busty prezidenta Václava Havla, kterou PaLetA 

daruje městu. 

Doufáme, že vás naše nabídka oslovila a sejdeme se v co největším počtu. Abychom vám 

usnadnili rozhodování, přikládáme informaci o našem hostovi:

Luděk Navara (nar. 1964) je spolupracovníkem MF DNES, jako scenárista spolupracuje rovněž 

s Českou televizí. Věnuje se současným dějinám, především zločinům 

komunismu. Podle jeho knihy Smrt si říká Tutter — nacistický vrah ve službách 

StB (2002; německy 2005) byl natočen dokumentární film. V roce 2004 vydal 

první svazek Příběhů železné opony (další svazky 2006 a 2007). První díl cyklu 

byl přeložen do němčiny. V roce 2007 natočil režisér Ján Novák podle 

Navarova scénáře hodinový dokument o letci RAF J. Bryksovi (Muž, který 

přecenil českou duši aneb Útěky Josefa Brykse). Televizní seriál Příběhy 

železné opony (spoluautorka Lenka Poláková) získal ceny Elsa a Trilobit. Je 

autorem scénáře k dokumentu Dopisy z cely smrti. Roku 2008 vydal knihu 

Mlynáři od Babic (spoluautor Miroslav Kasáček), v níž mapuje osudy těch, 

které babické události zasáhly. Podle knihy byl natočen hodinový 

dokumentární film (režisér Marcel Petrov). Spolu s Josefem Albrechtem vydali knihu Abeceda 

komunismu (Host, Brno 2010), která je určena především mladému čtenáři. Její součástí je DVD 

s filmovými dokumenty podle vybraných příběhů. Roku 2008 byla Navarovi udělena novinářská cena 

Karla Havlíčka Borovského. Je zakladatelem občanského sdružení Paměť (www.sdruzenipamet.cz), 

jež se zabývá přípravou a prezentací projektů mapující příběhy druhé poloviny 20. století, které 

výrazně zasáhly do života české společnosti.

Těšíme se na vás, spolek PaLetA a Luděk Navara

Výstava Setkání v pekle z cyklu Příběhy třetího odboje
Spolek PaLetA ve spolupráci s občanským sdružením Pamět (www.sdruzenipamet.cz) a Nemocnice 

Milosrdných bratří Letovice vás srdečně zve na výstavu Setkání v pekle (autorem je sdružení Paměť), 

pojednávající o obávané komunistické věznici v Uherském Hradišti a likvidaci křesťanské sportovní 

organizace Orel.

Expozice bude k vidění v prostorách NMB Letovice od 18. listopadu do konce letošního roku. 

Přijďte se seznámit s osobními příběhy lidí, kteří byli vězněni a mučeni v jedné z nejhorších věznic. 

Pravdivá svědectví o nelidských „vyšetřovacích metodách“ v kontrastu s osudem vyšetřovatelů 

působivě vypovídají o naší ne tolik dávné temné minulosti…

Na vaši účast se těší spolek PaLetA, Paměť a NMB Letovice

KLUBY - SPOLKY - SDRUŽENÍ - STRANY ...
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Vážení,

v období od 5. 10. 2015 do 15. 10. 

2015 probíhala na popud a ve 

spolupráci spolků Paleta Letovice, 

Metaculture, z.s., ELIM Letovice 

a Nemocnice Milosrdných bratří 

Letovice humanitární sbírka na 

pomoc uprchlíkům.

Všem Vám, kteří jste do sbírky 

přispěli, z celého srdce děkujeme!

O konečném výsledku této sbírky 

budete informováni v příštím vydání 

zpravodaje.

Za všechny zúčastněné Paleta Letovice
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SPORT

ROZPIS TURNAJŮ A MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ VE SPORTOVNÍ  HALE
LISTOPAD 2015
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Neděle 1. 11. 2015 8.00 - 16.00 hodin FLORBAL FBO BOSKOVICE MU muži 

Sobota 7. 11. 2015 9.00 - 24.00 hodin BĚH OKOLO PŘEHRADY KŘETÍNKY  

Neděle 8. 11. 2015 8.00 - 16.00 hodin LETOVICE - BRNO JIH volejbal muži 

Neděle 8. 11. 2015 8.00 - 16.00 hodin LETOVICE - LANŠKROUN volejbal ženy 

Sobota 14. 11. 2015 8.00 - 16.00 hodin FLORBAL LETOVICE MU starší žáci 

Neděle 15. 11. 2015 8.00 - 16.00 hodin FLORBAL OREL BOSKOVICE OL muži 

Sobota 21. 11. 2015 8.00 - 16.00 hodin LETOVICE - HOLUBICE volejbal muži 

Sobota 21. 11. 2015 8.00 - 16.00 hodin LETOVICE – DOLNÍ ÚJEZD volejbal ženy 

Neděle 22. 11. 2015 8.00 - 16.00 hodin VOLEJBAL MINI TURNAJ „A“ volejbal žáci 

 

Josef Lebiš mistrem ČR v soutěži družstev minitenisu
Dne 26. 9. 2015 se konalo Mistrovství ČR v minitenisu na tenisových 

kurtech TK Sparta Praha. Ve výběru Jihomoravského tenisového svazu se 

ho zúčastnil hráč Sokola Letovice Josef Lebiš. Sedm chlapců nepoznalo 

hořkost porážky a zaslouženě si odvezlo z Prahy zlaté medaile. Ve finále tým 

Jihomoravského svazu porazil tým Pražského tenisového svazu 7: 1.

Text a foto: Markéta Lebišová



SPORT

Šafaříkovi obhájili loňské úspěchy
Ve dnech 12. – 20. 9. 2015 se konalo Mistrovství světa v silovém trojboji v americkém Las 

Vegas. Na toto mistrovství odjeli obhajovat loňské trofeje z Argentiny Michal Šafařík a jeho syn 
Vlastimil Šafařík. Oba členové oddílu kulturistiky TJ Sokol Letovice. Závody se konaly v prostředí 
hotelu West Gate za účasti celkového počtu 450 soutěžících. Na těchto závodech bylo vidět mnoho 
velice kvalitních a někdy téměř nadlidských silových výkonů.

Vlastimil (16 let) startoval v kategorii dorostu 15-18 let ve váhové kategorii do 100 kg.         
V této kategorii zvítězil jednotlivými výkony, Dřep - 215 kg / Bench press - 130 kg / 
Mrtvý tah - 205 kg. Čímž vytvořil národní rekord celkem 550 kg. Škoda jen posledního neplatného 
pokusu v MT na váze 220 kg, výsledný trojboj mohl být ještě vyšší. V absolutním pořadí všech 
dorostenců 13 - 19 let bez rozdílu vah za účasti 22 závodníků obsadil výborné 5. místo.   

Michal (48 let) startoval v kategorii masters M2 do 50 let ve váhové kategorii do 110 kg. 
RAW a obsadil 1. místo výkonem 687,5 kg.  Dřep - 270 kg /  Bench press 162,5 kg / Mrtvý tah 255 kg.  
Posledním pokusem v mrtvém tahu s 270 kg se pokoušel překonat světový rekord v trojboji Maďara 
Gyenese. I když nechybělo mnoho, tak rekord prozatím odolal.

V celkovém pořadí veteránů, bez rozdílu věku 40 – 60 + let a tělesných vah 60 - 140 kg 
obsadil z 35 soutěžících pěkné 4. místo.

Děkujeme oběma skromným a úspěšným borcům za jejich reprezentaci nejen TJ Sokol 
Letovice, ale i našeho města a přejeme mnoho dalších úspěchů v jejich náročném sportovním 
odvětví, ve kterém jsou vzorem nejen letovické mládeži, ale i ostatním sportovcům všech kategorií.

Sokol Letovice
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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 hodin
Od 17.00 hodin denně, o víkendech a svátcích je lékařská služba první pomoci sloužena 

nepřetržitě v nemocnici Boskovice. 

ZDRAVOTNICKÁ PÉČE

 6. 11.  Dr. Přichystalová
        13. 11.  Dr. Bajerová
        20. 11.  Dr. Šafránek
         27. 11.   Dr. Striová

NEPŘÍTOMNOST               ZASTUPUJE
Dr. Šafránek
12. 11. - 13. 11. 2015             Dr. Striová, 
                                                   Dr. Kratochvílová

Služby lékařů také na www.mudrsafranek.cz

INZERCE

 1.11. MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 453 997 

 7.11. MUDr. Staňková V. Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726 

 8.11. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 9 735 056 656 

14.11. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386 

15.11. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 

17.11. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429  516 472 227 

21.11. MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404 

22.11. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b 731 144 155 

28.11. MUDr. Tomaštíková  Adamov, Smetanovo nám. 327  516 446 398 

29.11. MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455 

 

Městské kulturní středisko Letovice
přijme do trvalého pracovního poměru 

od 1. 1. 2016 (nebo dle dohody) technického pracovníka/údržbáře  
na celý pracovní úvazek. Podmínkou je vzdělání a praxe v oboru elektro, 

výhodou Vyhláška č. 50.Bližší informace na internetové stránce MKS Letovice 
(http://www.mks-letovice.cz); 

kontaktní osoba Mgr. Jana Trubáková, tel. č. 774 497 437, 
e-mail  info@mks-letovice.cz

Přihlášky s požadovanými doklady přijímáme do 15. 11. 2015 na adresu 
Městské kulturní středisko Letovice, ul. Nová 71/1, 679 61 Letovice.

Výběrové řízení proběhne začátkem prosince t. r.
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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
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HUDEBNÍ  PRODUKCE    

NA VAŠICH VEŘEJNÝCH I SOUKROMÝCH AKCÍCH 

A  OZVUČENÍ

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

ZÁBAVY,DISKOTÉKY,OLDIES-PÁRTY,SVATBY,OSLAVY  

Hledám
ke koupi dům k bydlení,

i k rekonstrukci.

Tel.: 720 598 284

Hledám
ke koupi rodinný domek

v Letovicích 
nebo blízkém okolí.

Tel.: 774 193 566

KANTÝNA
i pro širokou veřejnost

Masarykova střední škola, ul. Tyršova
OTEVŘENO Po – Pá: 6:30 – 13:00

Nabízíme velký výběr nejen svačin
do školy nebo do práce. 

Denně čerstvé pečivo a koláče z Bystrého.
Těšíme se na Vás.

OPRAVY
starých nástěnných

a elektr. hodin a budíků

Mob.: 604 985 420





KD Letovice   14. 11. 2015


