SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme
novomanželům, kteří v měsíci říjnu uzavřeli sňatek:
Daniel Hrazdíra, Letovice – Ivana Lžičařová, Křetín
Martin Kobelka, Letovice – Renáta Figurová, Letovice
Pavel Veverka, Brno – Alena Záleská, Liberec
V sobotu 16. listopadu 2013 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života
a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:
1. foto: Kateřina Jachanová, Karolína Lipusová, Pavel Jaroš, Natálie Kovaříková, Tereza Tománková,
Marie Širůčková, Klára Hlaváčková
2. foto: Ema Mrvová, Adéla Brabcová, Lucie Čepičková, Tereza Ševčíková, Nela Pospíšilová, Jan Šos,
Petr Novotný, Libor Lidmila, Karel Bohatec
3. foto: Karolína Fousková, Matouš Prudký, Michal Káčerik, Tomáš Pokorný, Eliška Pokorná, Radim
Dědič, Rozálie Dvořáčková, Beáta Vašková
4. foto: Adéla Staňková, Vít Halata, Jiří Kobylka, Filip Procházka, Miloslav Medek, Elizabeth Dűrrová
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci říjnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Vinkler Stanislav
Vybíhalová Jarmila
Všianská Františka
Šír Karel
Kobylka Bohumil
Parolková Hedvika
Hejl Vladimír
Dočekal Josef
Holek Karel
Hoder Karel
Janoušek Josef
Burkoňová Jaroslava
Hejl Josef
Jochmanová Lidmila

Dočekal Vlastimil
Váša Vladimír
Holíková Milada
Zmeková Blanka
Kocinová Maria
Dvořáček Stanislav
Šurý Josef
Vráblíková Alžběta
Kubínová Anežka
Jančová Jitka
Toman Stanislav
Všianský Stanislav
Skalník Drahomír
Toman Lubomír

Pazuchová Jiřina
Felcmanová Marie
Pravec Karel
Karásková Marie
Trnečka Karel
Langerová Drahoslava
Kacetlová Emilie
Klimeš Josef
Nečasová Božena
Sedláková Ludmila
Tomanová Marie
Petráková Ludmila
Nezval Kamil

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Čech Eduard, J. Haška, ve věku 85 let
Kovářová Františka, J. Haška, ve věku 88 let
Schwarzová Anna, Albína Krejčího, ve věku 82 let
Kaderka Miroslav, J. Haška, ve věku 85 let
Vystavělová Jarmila, Kochov, ve věku 83 let
Čest jejich památce!
www.mks-letovice.cz

3

MĚSTO LETOVICE INFORMUJE

OKÉNKO STAROSTY

ZPRÁVY Z RADNICE
RADA MĚSTA LETOVICE
DNE 4. LISTOPADU
PROJEDNALA

Než jsme se všichni nadáli, vstupujeme do
posledního měsíce roku 2013. Pro někoho to byl
rok úspěšný, pro někoho naopak špatný.
S celkovým hodnocením ještě počkáme na
úplný závěr.
Jak se dařilo plnit plánované úkoly ve městě
a okolních obcích, musí posoudit občané. Ještě
zbývá dokončit regeneraci zeleně u bytovek
a část chodníku na ulici Brahmsova. Rovněž
Technické služby se připravují na zimní údržbu.
Snad nás nečekají extrémní mrazy a sněhová
nadílka. V minulých dnech se objevily u některých komunikací tabulky, že se komunikace
v zimě neudržují. Nemusíte se lekat, jde pouze
o technické opatření, většina i těchto chodníků
bude udržována ve stejném rozsahu, jako
v minulých letech.
Doma již začíná vonět vánoční cukroví
a tajné skrýše skrývají plno dárků. Pánové raději
nenápadně opouštějí domovy, hrozí totiž přímé
zapojení do předvánočního úklidu. Však máte
doma všichni svůj recept na spokojené rodinné
Vánoce.
Opět začíná doba adventu. Tradičně bude
dne 1. 12. na náměstí rozsvícen vánoční strom,
o vánoční výzdobu části náměstí se opět
postarají děti ze školní družiny. K dobré vánoční
pohodě však musí přispět každý sám za sebe. Na
Štědrý den bude na náměstí opět podávána
polévka.
Přeji všem občanům Letovic a všech místních
částí poklidné adventní období a pohodové
vánoční svátky.
Vladimír Stejskal - starosta města
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1. První návrh rozpočtu města na rok 2014.
2. Informace z jednání předsednictva Svazku
VaK ve věci nových stanov Svazku VaK.
3. Odstoupení firmy H3 Inženýrské stavby, s.r.o.,
Brněnská 1002/27, Blansko, ze soutěže na akci
„Letovice, ul. Brahmsova – oprava chodníku pro
pěší“.
4. Informace ke zpracování nového projektu na
akci VAS a.s. Boskovice „Rekonstrukce a rozšíření vodovodní sítě, ul. Jevíčská, Havírna,
Letovice“.
5. Zprávu k vyhodnocení letní sezóny na
městském koupališti.
6. Informace k postupu IV. etapy revitalizace
panelového sídliště.
7. Zprávu o průběhu řešení případů pozemků
města zastavěných stavbami jiného vlastníka.
8. Pozvání družebního města Chelmno na
oslavy 60. výročí založení mysliveckého
sdružení v Chelmnu.
9. Informace k přípravám akcí k vánočním
svátkům a ukončení roku 2013.
10. Rada města doporučila:
• Zastupitelstvu města Letovice schválit
předběžný souhlas s budoucím prodejem částí
pozemků p.č. 176/2, 175, 174, 173/1, 81 a 56
v k.ú. Klevetov a p.č. 286/1 v k.ú. Zboněk.
dotčených stavbou protipovodňových opatření
na klevetovském potoce za celkovou cenu
1,- Kč,
• zastupitelstvu města schválit změnu zadání
změny č. 2 Územního plánu Letovice, týkající se
prodloužení cyklostezky Letovice – Zboněk,
• zastupitelstvu města schválit rozpočtová
opatření č. 15/2013,
• zastupitelstvu města vzít na vědomí mezitimní
účetní závěrku účetní jednotky Město Letovice,
IČ 00280518, se sídlem Masarykovo náměstí 19,
Letovice, za období 1-9/2013.
www.mks-letovice.cz
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11. Rada města schválila:
• dodavatele akce „Letovice, ul. Brahmsova –
oprava chodníku pro pěší“ - firmu HOLAS CZ,
s.r.o., Lazinov, ve variantě č. 1 a smlouvu
s vybranou firmou na uvedenou akci,
• opravu bazénu letního koupaliště ve variantě
č. 1 z písemného materiálu na schůzi RM 23. 9.
2013 a zahájení přípravy vybudování
venkovních sprch na náklady TS Letovice,
• Plán zimní údržby místních komunikací
a chodníků na sezonu 2013/2014,
• udělit souhlas s uvolněním poměrné části
bankovní záruky společnosti Ekostavby Brno,
a.s., U Svitavy 2, Brno, na akci „Letovice –
rekonstrukce Masarykova náměstí, 1. etapa
stavby – nábřeží“,
• Smlouvu o právu provést stavbu „Letovice –
rekonstrukce Masarykova náměstí“ s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3,
Brno, a pověřila starostu města jejím podpisem,
• udělení souhlasu Lesům České republiky, s.p.,
Správě toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13,
Brno, s provedením stavby protipovodňových
opatření na pozemcích p. č. 176/2, 175 a 56
v k.ú. Klevetov, p.č. 286/1 v k.ú. Zboněk,
• udělení souhlasu Lesům České republiky, s.p.,
Správě toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13,
602 00, Brno, s provedením stavby protipovodňových opatření na Klevetovském potoce
na pozemcích, které sousedí s pozemky p.č.
266/1 a 266/2 v k.ú. Zboněk,
• Nevýhradní licenční smlouvu o bezplatném
užití Základní báze geografických dat
(ZABAGED®) a Smlouvu o bezplatném užití
digitálních ortofotomap s Českou republikou –
Zeměměřickým úřadem, Pod sídlištěm 9,
P.O.Box 21, Praha 8, a pověřila starostu města
jejím podpisem,
• nevydat souhlas k umístění garáže v ul. P. Fr.
Krchňáka z důvodu vedení VN,
• udělit souhlas s umístěním závěsného
optického vlákna o průměru 3 mm mezi
bytovými domy Průchodní, A. Krejčího,
Komenského a Družstevní,

• navrhovaný způsob ohodnocení nalezených
věcí a způsob vyřazení z majetku města v roce
2013,
• ukončení přeposílání sedliny běžného účtu na
účet depozitní z důvodu změny úrokové politiky
K.B. a. s.,
• rozpočtová opatření č. 16/2013,
• uzavření Smlouvy č. 12112782 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životního
prostředí na pořízení stroje na úklid zpevněných
cest ve výši 211.347,00 Kč a pověřila starostu
města jejím podpisem,
• zástupce města na služební cestě do
Budapešti (Maďarsko) ve dnech 4. – 7. prosince
2013.

Starosta města svolává na čtvrtek
12. prosince 2013 v 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního
střediska Letovice
17. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Letovice.
Program:
1. Zahájení, volba předsednictva,
návrhové komise, ověřovatelů
zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení
zastupitelstva
3. Zpráva o činnosti Rady města
Letovice od 19. září
do 12. prosince 2013
4. Dispozice s majetkem města
5. Rozpočet města Letovice na rok
2014
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
Vladimír Stejskal - starosta města

www.mks-letovice.cz
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Finanční odbor
Informace k poplatku ze psů,
splatnost 15. února 2013
Pravidla pro tento poplatek vychází ze zákona
565/1990 Sb. o místních poplatcích a obecně
závazné vyhlášky Města Letovice č. 3/2008
ve znění pozdějších předpisů a doplnění.
Žádáme ty, kteří dosud neuhradili poplatek, aby
platbu ihned provedli.
Dále informujeme, že každý držitel psa je povinen
splnit ohlašovací povinnost do 15 dnů od vzniku
poplatkové povinnosti a v téže lhůtě je povinen
hlásit každou změnu, která má vliv na výši
poplatku. Pokud snad někdo nemá ohlášení
provedeno, urychleně si vše dejte do pořádku.
Provádíme kontroly.

Informace k poplatku
za komunální odpad
Pravidla pro tento poplatek vychází ze zákona
565/1990 Sb. o místních poplatcích a obecně
závazné vyhlášky Města Letovice č. 4/2012, výše
poplatku pro rok 2013 činí 550,00 Kč za fyzickou
osobu, objekt sloužící k rekreaci, rodinný dům
nebo byt, ve kterém není hlášena žádná osoba
k trvalému pobytu.
Splatnost poplatku byla do 30. 4. 2013 (při
jednorázové platbě) nebo 30. 9. 2013 (v případě
dvou splátek). Zkontrolujte si zda nemáte
nedoplatky, pokud ano tak ihned proveďte
platbu !
Možnosti úhrad jsou hotovostně v pokladně
městského úřadu nebo převodem na účet Města
Letovice 820631/0100 s Vašim variabilním
symbolem, kterým je rodné číslo pro poplatníky
s trvalým pobytem; pro chalupáře a ostatní je
speciálně přidělený VS.
Tiskopisy obdržíte na MěÚ Letovice, nebo na
stránkách Města Letovice www/letovice.net
-městský úřad-formuláře-finanční odborNEPŘEHLÉDNĚTE
Upozornění pro ty, kteří dosud neprovedli
platby. Nebude-li platba provedena ani v náhradním termínu, nastává proces vymáhání,
exekuce a poplatek se navyšuje o další náklady,
které je poplatník povinen zaplatit. Pokud
potřebujete informace, můžete přijít osobně,
zavolat na tel. 516482222 nebo svůj dotaz poslat
e-mailem na adresu mu.oprsalova@letovice.net

Osobnost roku 2013
Rada města Letovice vyhlašuje anketu
„Osobnost roku 2013“.
Tímto se obracíme na Vás, vážení občané,
vyberte mezi sebou člověka nebo kolektiv,
který dosáhl v roce 2013 mimořádného
úspěchu a přispěl tak k propagaci
a prezentaci města Letovice nebo osobnost,
jejíž životní činnost má zřetelný časový
přesah a úzký vztah k městu a nominujte ji na
„Osobnost roku 2013“.
Pravidla ankety:
- návrh mohou podávat občané města
Letovice a jeho místních částí,
- návrhy se mohou vztahovat na oblast
kulturní, školskou, sportovní, sociální,
zdravotní či životního prostředí,
- návrh musí obsahovat jméno, příjmení, titul
nominovaného kandidáta, který je občanem
Letovic nebo je součástí kolektivu, který ve
městě působí anebo je rodákem města
Letovice, dále jeho stručnou charakteristiku
a zdůvodnění navrhovaného ocenění,
- na obálce uveďte označení „Osobnost roku
2013“,
- návrhy zasílejte na adresu: Město Letovice,
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice, nebo:
podatelna@letovice.net, nebo odevzdejte
do schránky umístěné u vchodu MěÚ
Letovice
- uzávěrka nominací je 25. února 2014,
- vyhlášení proběhne v kategorii: „Osobnost
za celoživotní zásluhy“ a „Osobnost, která
v roce 2013 dosáhla mimořádného úspěchu“,
- slavnostní vyhlášení ankety bude součástí
Hudebních slavností 2014 v květnu 2014.
Děkujeme a těšíme se na Vaše návrhy.
Vladimír Stejskal - starosta města

Děkujeme všem, kteří provedli přihlášení
a platby poplatků včas.
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KATALOG ŘEMESEL A SLUŽEB města Letovice
Městský úřad Letovice připravuje v I. čtvrtletí roku 2014 dvacáté druhé vydání
„Katalogu řemesel a služeb města Letovice“.
Katalog se zřizuje jako služba občanům a podpora podnikání ve městě a spádových obcích.
Přihlásit se mohou podnikatelé, právnické i fyzické osoby, živnostníci, kulturní instituce, městské
i státní orgány, finanční a pojišťovací subjekty, přední letovické organizace a společnosti, jakož
i osoby vykonávající různá svobodná povolání a další nezmíněné instituce a zařízení našeho regionu,
které podnikají nebo působí v Letovicích a obcích, kde MěÚ Letovice vykonává státní správu
(Roubanina, Deštná, Horní Smržov, Skrchov, Stvolová, Lazinov, Vranová, Sulíkov, Křetín, Horní Poříčí,
Prostřední Poříčí, Míchov, Vísky, Pamětice, Nýrov). Cílem je zveřejnit většinu podnikatelů a institucí
včetně jejich předmětu činnosti, sídla podnikání, otevírací doby apod.
Katalog obdrží zdarma každá domácnost v Letovicích. Bude členěn na rejstřík všech přihlášených
podnikatelů a institucí (jeho rubriky budou upřesněny po termínu uzávěrky přihlášek) a reklamní
část.
Katalog bude mít opět formát A4. Ceny za zveřejnění zůstávají stejné jako v předešlém roce. Zápis
do rejstříku a jeho uvedení v katalogu bude pro zájemce za symbolický paušální poplatek 385,- Kč
včetně DPH (zde bude obsaženo pouze jméno/název firmy nebo podnikatele, sídlo, telefon a
předmět činnosti). Tato část bude také omezena třemi řádky a to takto:
l. řádek - jméno/název firmy nebo podnikatele,
2. řádek - adresová část sídla/místa podnikání, tel./fax,
3. řádek - předmět podnikání.
Každý z těchto řádků může být tvořen textem o maximálním počtu do 70 úhozů (znaků) včetně
mezer. Bližší údaje o firmě mohou být zveřejněny v reklamní části katalogu (např. otevírací doba,
rozšířená nabídka činnosti aj.) v těchto cenách:
1/4 stránky formátu A4
2.200,- Kč včetně DPH
1/2 stránky formátu A4
3.300,- Kč včetně DPH
celá strana formátu A4
5.500,- Kč včetně DPH
V případě objednávky této placené reklamy nebude paušální poplatek za zveřejnění v rejstříku
již požadován. Uvedené ceny za placenou reklamu jsou pevné za předpokladu použití pouze slovního
textu reklamy. V případě, že půjde o požadavek uvedení do reklamní části složitějšího obrazového
loga, emblému apod., bude cena sjednána dohodou v závislosti na míře zvýšených nákladů
stanovených příslušnou tiskárnou.
Město Letovice nabízí podnikatelům a firmám novou možnost reklamy – prezentace na
interaktivní mapě, která je umístěna na internetových stránkách města. V případě reklamy
v katalogu, bude uveřejnění v interaktivní mapě za zvýhodněnou cenu 200,- Kč/rok.
Podnikatelé a další instituce, kteří budou mít zájem na svém zveřejnění v tomto katalogu, se
mohou přihlásit v termínu do 3. 1. 2014 u pí. Dvořákové na MěÚ Letovice - sekretariát starosty,
Masarykovo nám. 19, případně závaznou objednávku zaslat poštou.
Vladimír Stejskal - starosta města Letovice
www.mks-letovice.cz
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Zimní údržba chodníků
N a za č á t k u z i m n í h o o b d o b í o p ě t
upozorňujeme na chodníky, na nichž se
v souladu s platnou legislativou a na základě
nařízení Města Letovice neprovádí zimní
údržba: 9. května, A. Krejčího (od kláštera)
k zámku, Bezručova (lichá čísla), Boční,
B. Martinů, Brněnská u Tylexu (jižní strana),
Čapkova (lichá čísla, od č. 12 po konec ulice),
Česká (1 – 7, 20 – 28, dále od tech. služeb na
konec ulice), Českobratrská, chodník
k bývalému ČKD, chodník k Letovickým
strojírnám, chodník podél provozovny Kovošrot
od silnice I/43 k ulici Jevíčská, J. Haška,
V Potůčkách (spojovací chodník), Jevíčská,
Jiráskova, Komenského 2 – 16, Lesná,
Nerudova, Nerudova (lichá čísla), Nová (sudá
čísla), Nové Město (jižní strana), Novičí
(Chlumská), Příční, Rekreační (22 – 24, 21, 23,
u restaurace), Smetanova (sudá čísla), Střední,
U Koupaliště (podél restaurace), U Královce
(lávka přes Křetínku), Zámecká (sudá čísla),
Zboněk.
V letošním roce byly tyto úseky označeny
informativními tabulkami. Uvedená místa není
možné udržovat stávající technikou, kterou
disponují Technické služby Letovice. Město
Letovice se snaží zmenšovat rozsah neudržovaných chodníků prostřednictvím pracovníků
vykonávajících veřejně prospěšné práce.
Některé úseky tak budou zkušebně udržovány,
tabulky v těchto místech však zůstanou
nainstalovány do doby, kdy bude zřejmé, že
jsme schopni úsek udržovat, následně bude ve
věci vydáno nové nařízení o způsobu
a termínech údržby chodníků.
Dále upozorňujeme na skutečnost, že
účelem zimní údržby chodníků a komunikací
obecně není a nemůže být odstranění následků
klimatických podmínek v zimním období, ale
pouze jejich zmírnění. Tak jako řidič musí
přizpůsobit styl jízdy a vybavení vozidla zimním
podmínkám, rovněž i chodec musí respektovat
skutečnost, že i na prohrnutém a posypaném
chodníku se musí pohybovat se zvýšenou
opatrností a ve vhodné obuvi.
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Všechny informace týkající se zimní údržby
místních komunikací a chodníků v Letovicích
jsou uvedeny v Plánu zimní údržby místních
komunikací a chodníků, který je vyvěšený na
úřední desce.
M. Hoder, tech. odbor MěÚ Letovice

Nové železniční jízdní řády
Sdělujeme občanům, že na internetové
adrese http://www.szdc.cz/provozovanidrahy/knizni-jizdni-rady-131215.html jsou
zveřejněny železniční jízdní řády pro období
15. 12. 2013 – 13. 12. 2014.
M. Hoder, tech. odbor MěÚ Letovice

Upozornění
Vážení spoluobčané,
pokud zaregistrujete vývrat stromu v korytě,
případně na břehu vodního toku řeky Svitavy,
Křetínky, Třebětínského potoka a další,
kontaktujte prosím pracovníky Povodí Moravy,
s.p. provoz Blansko (tel: 516 414 961).
Správce toku následně zajistí jeho odklizení
a zabrání tak případným dalším škodám.
Případy samovolného zcizení dřevní hmoty
z pozemků a toků ve správě Povodí Moravy s.p.,
navíc často s ponecháním nevyužitelné části
stromů v korytě toku, považujeme nejen za
nekorektní jednání, ale v podstatě již jde také
o přestupek, případně trestný čin, který může
být postihován dle platného trestního zákoníku.
Povodí Moravy, s. p.

Provoz MěÚ Letovice
v době vánočních svátků
Oznamujeme občanům, že Městský úřad
Letovice bude ve dnech 27. a 31. prosince 2013
pro veřejnost uzavřen. Případné neodkladné
jednání na úřadě ve zmíněné dny je třeba
dopředu projednat s konkrétním pověřeným
pracovníkem.
Mgr. Lorenčíková, tajemnice MěÚ
www.mks-letovice.cz

MĚSTO LETOVICE INFORMUJE
O partnerství
Jednou s partnerských municipalit města
Letovice je německý Kirchlinteln. Nepříliš vzdálený
od Brém, či Hamburgu, s domy z červených cihel,
zasazených v zeleni a vřesovištích, s větrnými
mlýny holandského typu, v zemědělské krajině. Je
i zajímavým turistickým cílem. Ale to by byla jiná
kapitola. První kontakty s Kirchlintelnem se váží
k roku 2000, kdy byl oceněn evropskou cenou za
rozvoj venkova a město Letovice a nově založený
Mikroregion Letovicko hledali zkušenosti, jak
zajišťovat rozvoj regionu v období před a po vstupu
České republiky do Evropské unie. Díky vstřícnosti
zastupitelů a školy v Kirchlintelnu, následovalo
vzájemné poznávání a výměny zkušeností mezi
zastupitelstvem města Letovice, obcí regionu,
učiteli základních škol, i některých spolků.
Započaly i dvakrát ročně výměnné pobyty žáků. To
vše vedlo k tomu, aby se tomuto partnerství
dostalo i oficiální podoby. A tak 5. května 2003 byly
za účasti asi padesátky účastníků z každé strany,
z nichž polovinu tvořili žáci škol, na velvyslanectví
České republiky v Berlíně podepsány smlouvy
o partnerství mezi Gemeinde Kichlinteln a městem
Letovice a Mikroregionem Letovicko. Současně
byla podepsána smlouva o partnerství mezi
základními školami. Nechce se uvěřit, že od této
události uplynulo deset let. K připomenutí tohoto
výročí pozvala německá strana zástupce z Letovic,
včetně Mládežnického dechového orchestru
Základní umělecké školy Letovice začátkem
letošního května do Kirchlintelnu, kde proběhla za
účasti veřejnosti důstojná oslava, s výstavkou
fotografií ze společných aktivit, vystoupeními

www.mks-letovice.cz

místního a letovického orchestru, sborů a programem na poznání tamního regionu.
V letošním říjnu na oplátku přijela devítičlenná
delegace zastupitelů a školy z Kirchlintelnu do
Letovic. Někteří zde byli poprvé. Hosté navštívili
i jednání městské rady a v době přerušení jejího
jednání se zajímali a diskutovali s členy rady
o činnosti, možnostech a záměrech zastupitelstev
obou municipalit. V podobném duchu probíhala
i návštěva Základní školy Letovice, kdy se
porovnávaly výukové systémy, provozní náklady,
ale i úspěchy školy, jejich žáků, v různých soutěžích
a jejich úspěšnost v přijímacích řízeních k dalšímu
vzdělávání. To bylo zajímavé zejména pro novou
ředitelku školy v Kirchlintelnu. Program zahrnoval
i poznávání našeho regionu. Že se Kirchlinteln
zajímá o dění v Letovicích, dokládá i to, že jeden ze
zastupitelů z Kirchlintelnu, novinář, pravidelně
uveřejňuje články o vzájemné spolupráci. Také
z této návštěvy zasílal zprávy do redakce
regionálních novin, které přebírá i tisk spolkové
země Dolní Sasko. Při návštěvě hosté, na základě
fotografií z foto kroniky na internetových
stránkách města, požádali o seznámení s historií
týkající se závěru II. světové války, kdy na koupališti
byli německým zvláštním stíhacím komandem
mučeni a popraveni čeští vlastenci. Hosté
spontánně požádali o změnu návštěvního
programu a požádali, aby mohli uctít památku
těchto obětí. Následný den se od koupaliště vydal
malý průvod našich partnerů z Kirchlintelnu
a několika letovských k Památníku umučených. Bez
doprovodu hudby, s opravdovou pietou, bez účasti
v e ř e j n o s t i . Z d e s t a ro s t a K i rc h l i n t e l n u
Wolfgang Rodewald a ředitelka
školy Judith Fahlbusch-Schmidt
položili květiny. Byla to velmi silná
emocionální chvíle, kterou bychom
si před léty nedokázali představit.
I to je důkaz o sbližování našich
národů, které na neblahou historii
nezapomínají, ale berou si z ní
poučení a píši nové kapitoly
v z á j e m n ý c h v z t a h ů . Ta k t o
neformálně jsou naplňovány
preambule smlouvy o partnerství
mezi Letovicemi a Kirchlintelnem.
V tom je i další budoucnost
partnerství s možností vytváření
nov ých vztahů mezi spolky
a zájmovými organizacemi. B. Kuda
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MĚSTO LETOVICE INFORMUJE
MĚSTSKÝ DEN ZDRAVÍ 2013
se uskutečnil v Letovicích dne 17. 10. 2013 od 13.00 hodin v sále Kulturního domu v rámci celostátní
kampaně vyhlášené Národní sítí Zdravých měst ČR. Hlavním cílem bylo zajímavou formou přiblížit
občanům možnosti správné péče o zdraví, vhodné stravovací zásady, jak je možné předcházet zdravotním
potížím a zároveň jim nabídnout aktivity, zejména pohybové, které mohou dlouhodobě přispívat k jejich
fyzické i duševní pohodě.
V programu ani letos nechybělo tradiční bezplatné vyšetření krevního tlaku a tuku v těle, výstavka
a prodej BIO potravin, bylinných čajů, produktů z medu, ochutnávka zdravých potravin, výstavka a prodej
sportovních potřeb.
Koutek se zdravou výživou, zahrádkářskými výpěstky a výrobky z nich, s recepty na jejich přípravu, měl
mezi návštěvníky opět velký ohlas.
Jako každý rok, mohli přítomní na jednotlivých stáncích partnerů Zdravého města získat informace,
ochutnat a vyzkoušet nové výrobky, v případě zájmu si je i zakoupit. Na panelu a vyložených propagačních
materiálech bylo možné nalézt inspiraci ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí.
V průběhu celého odpoledne byly promítány fotografie z jednotlivých akcí, pořádaných Zdravým
městem a jeho partnery konaných během celého letošního roku v rámci tematických kampaní a snímky ze
soutěže Rozkvetlé Letovice 2013.
Na akci se podíleli: Jízdní kola a sport Hynek, Zdravíčko Letovice – R. Podsedníková, Produkty z medu –
manželé Vlkovi, Český svaz zahrádkářů – Ing. J. Konůpková, Oriflame – kosmetika – p. Bártová, MILTRA B
s.r.o. mlékárna, Všeobecná zdravotní pojišťovna Blansko, Produkty společnosti Forever Living Products –
největší pěstitel aloe a sibiřská společnost TianDe – léčebná kosmetika z východu. Za jejich obětavost
a účast, bez nároku na honorář, jim děkujeme.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Zatím stále přetrvává nešvar v podobě stání vozidel na chodníku. Jistě je všem
řidičům známo, že jiní účastníci provozu než chodci nesmějí chodník užívat. Město
vynaložilo nemalé finanční prostředky nejen na výstavbu nových chodníků, ale také
i na opravu stávajících. Stání vozidel na chodníku znesnadňuje pohyb chodců a to
zejména maminkám s kočárky, které mnohdy nemůžou ani projít, musí tedy vstoupit
do vozovky a může docházet k ohrožení jejich zdraví, případně života. Proto touto
cestou apelujeme na všechny řidiče, aby vozidla neparkovali na chodnících. Zejména se to týká
chodníků na ul. Purkyňova, Na
Vyhlídce, na Masarykově náměstí,
Střední, Česká, ale i dalších.
Řidiči, berte tuto skutečnost jako
upozornění, aby Vás nepřekvapila
případná bloková pokuta za
porušení silničního zákona.

Přejeme všem občanům
města příjemné prožití
vánočních svátků a
všechno nejlepší do
nového roku.
Strážníci MP Letovice
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KULTURNÍ PŘEHLED

MKS LETOVICE
KULTURNÍ DŮM
Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mob.: 601 590 006
e-mail: info@mks-letovice.cz, www.mks-letovice.cz
tel.: vstupenky 516 476 785, 739 396 535,
ekonomka: 516 476 786

Zajišťuje předprodej vstupenek
na pořádané kulturní pořady

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

Připravujeme:
Koncert KPH

Novoroční koncert
se slavnostním přípitkem
Pátek 10. ledna 2014 v 18.30 hod.
Účinkuje:
Moravské klavírní trio
Jana Ryšánková – klavír,
Jiří Jahoda – housle,
Miroslav Zicha – violoncello
a operní hosté
Marta Reichelová – soprán,
Roman Hoza – baryton
Vstupné: 150,- Kč
na koncert platí předplatné KPH.
Studenti uměleckých škol zdarma.
•
Koncert

Zpívání u vánočního stromu

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
PĚVECKÝCH SBORŮ

Neděle 1. prosince 2013
od 16.00 hod.
Masarykovo náměstí
•

Neděle 12. ledna 2014 v 15.00 hod.
Kostel sv. Prokopa v Letovicích
•
Pohádka

Vánoční koncert
Janka Ledeckého
Sobota 7. prosince 2013 v 19.00 hod.
Účinkují: Janek Ledecký, Nostitz Quartet
a dětský sbor při ZUŠ Letovice Carmina
Vstupné:
předprodej 290,- Kč / na místě 350,- Kč
•
Pohádka

Putování
za Vánoční hvězdou
Středa 11. prosince 2013 v 10.00 hod.
Divadlo KAPSA Andělská Hora
Vstupné: 40,- Kč
•

Jazzový večer č. 2
Jam Session
Čtvrtek 12. prosince 2013 od 19.00 hod.
Restaurace Na Koupališti

Čert a Káča
Středa 15. ledna 2014 v 10.00 hod.
Účinkuje: Divadlo DUHA Polná
Vstupné: 40,- Kč
•
Divadelní představení

Mátový nebo citron?
Pátek 31. ledna 2014 v 19.00 hod.
Účinkuje: Ochotnické divadlo Boskovice
Vstupné: 80,- Kč / 60,- Kč
Konvent Milosrdných bratří v Letovicích
Vás zve na

ADVENTNÍ KONCERT
do klášterního kostela sv. Václava v Letovicích
v neděli 8. prosince 2013 v 16.00 hodin
ÚČINKUJÍ: Kamila Sokolová – soprán, Barbora Dürr
- soprán, Petr Kadidlo – tenor, Petr Jeníček – flétna,
Milan Kalhous – klarinet, sopransaxofon, Vladimír
Pečinka – altová flétna, fagot, Anežka Jungová
– violoncello, Natálie Kulina - housle, Schola
klášterního kostela – sborový zpěv, Hana
Kratochvílová – varhany, klavír

Vstupné dobrovolné
www.mks-letovice.cz

11

KULTURNÍ PŘEHLED

ZUŠ Letovice

Turistické informační centrum

12. 12. v 15.30 hod. v koncertním sále školy
– Vánoční koncert symfonického orchestru
ZUŠ Letovice
Dále budou probíhat tradiční vánoční besídky
jednotlivých tříd v koncertním sále školy:
3. 12. v 15.00 hod. – třída uč. Dany Tintěrové
– el. klávesy
4. 12. v 15.00 hod. – třída uč. Milady Zemánkové
– klavíry a el. klávesy
13. 12. v 15.00 hod. – třída uč. Ing. Milana Hakla
– el. klávesy a zpěv
16. 12. v 15.00 hod. – třída uč. Mgr. Jany
Kouřilové – flétny
17. 12. v 15.00 hod. – třída uč. Marie Portlové
– klavíry a el. klávesy
17. 12. v 15.30 hod. v učebně č.206 – třída
uč. Bc. Renaty Fraisové – zpěv
18. 12. v 15.30 hod. – třída uč. Anny Pařilové
– klavíry a el. klávesy
19. 12. v 15.30 hod. – třída uč. Mgr. Vladimíra
Pečinky – flétny a fagoty
19. 12. v 15.00 hod. v učebně č. 206 – třída
uč. Mgr. Marie Nečasové – flétny

MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice
Otevírací doba říjen - květen:
Pondělí - pátek: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30
tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.cz

516 474 203, 777 674 203
Masarykovo nám. 29, 679 61 Letovice
zus.letovice@bk.orgman.cz
www.zusletovice.cz

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

Turistické informační centrum
bude v období 23. 12. 2013
- 1. 1. 2014 UZAVŘENO. Těšíme se
na Vás opět ve čtvrtek 2. 1. 2014.
_____________________________

GALERIE DOMINO
Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ VÝSTAVU BETLÉMŮ
ze sbírky Naděždy Parmové,
vánoční výzdoby a obrazů se zimní tématikou
Vernisáž se koná v pátek
6. prosince 2013 v 17.30 hod.
V kulturním programu zazpívá vánoční koledy
dětský pěvecký sbor Carmina ZUŠ Letovice
pod vedením Mgr. Marie Nečasové
za doprovodu Dagmar Lžičařové
Výstava bude otevřena
do neděle 12. ledna 2014 v době:
Po – Pá 9.00 – 15.00 hod.,
So 9.00 – 11.00 hod., Ne 14.00 – 17.00 hod.
Zavřeno od 23. 12. do soboty 4. 1. 2014
mimo neděle 29. 12.
Galerie DOMINO, Havírna 55
(u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice
www.galeriedomino.cz
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KNIHOVNA

Dětské oddělení

Oddělení pro dospělé

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
Otevírací doba v době vánočních prázdnin:
Čtvrtek 2. 1. 2013 8.00 – 12.00 hod.
Pátek 3. 1. 2013 zavřeno

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

OBĚ ODDĚLENÍ KNIHOVNY BUDOU
UZAVŘENA V TÝDNU OD 23. 12. 2013
DO 31. 12. 2013
Otevřeno opět v pátek 3. 1. 2014
Oddělení pro dospělé
Karel Čapek – výstavka k 75. výročí úmrtí
známého českého spisovatele, novináře,
dramatika, překladatele a fotografa.

12. 12. 2013, 13.00 – 16.00 hod.
Tvořivá předvánoční dílna
Budeme vyrábět malé sněhuláky z filcu, ovčí
vlny a korálků.
Po celý prosinec

Vánoce klepou na dveře!

KVĚTINOVÉ ČEKÁNÍ NA VÁNOCE

Výstavka knih s vánoční a zimní tematikou.
Knihy o vánočních tradicích a obyčejích,
andělech a čertech, sněhu a chumelenicích.

Od 22. 11. 2013 do 20. 12. 2013 čítárna
knihovny. Přijďte si zakoupit nejen podzimní,
ale i vánoční dekorace, vytvořené paní Marií
Tajovskou z květinářství Květiny U Mostu
- Václava Holuba.

Rozšiřujeme nabídku her. Těšit se můžete na hry
logické, postřehové i vědomostní. Přijďte si
zahrát například Timeline - vynálezy, Dobble
nebo Švábí salát.

VÝSTAVA AMATÉRSKÝCH FOTOGRAFIÍ
pana Františka Buchty, výstavu máte
možnost zhlédnout v prostorách knihovny do
konce ledna 2014 .

www.mks-letovice.cz

Novinky v dětském oddělení knihovny:

Pracovnice Městské knihovny přejí
všem čtenářům a nejen jim příjemné prožití
vánočních svátků a vše dobré
v novém roce 2014.
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ŠKOLY - DOMEČEK - DDM
Své příspěvky do této rubriky zasílejte na e-mailovou adresu: renkost@quick.cz

Masarykova střední škola Letovice
8. ročník soutěže
Dřevo - materiál
budoucnosti
22. října 2013 se konal již
8. ročník tematické soutěže
Dřevo - materiál budoucnosti. Soutěžilo 84 žáků
okolních základních škol v 16 družstvech.
Každoročně projekt připravuje předmětová
komise dřevooborů. Cílem projektu je podpořit
ekologické cítění mládeže a prezentovat naši
jedinou obnovitelnou surovinu – dřevní hmotu.
Projekt je koncipován jako zábavné soutěžní
dopoledne, kdy soutěžící družstva v týmu plní
četné jednoduché úkoly, které jim připravují a
zadávají naši studenti – nábytkáři a truhláři.
Studenti rovněž přidělují body, vyhodnocují
soutěž, vyřizují cestovní výlohy našich hostů,
zajišťují svačiny, nápoje a věnují se jako
hostitelé i doprovodu soutěžících.
Nejúspěšnější ZŠ letošního ročníku:
1. místo ZŠ Knínice u Boskovic
2. místo ZŠ Boskovice, 9. května
3. místo ZŠ Letovice
Ing. Mária Bašná

Foto: Ing. Marek Chládek

Exkurze - Výstava 400 let Bible kralické
Žáci Masarykovy střední školy Letovice podnikli exkurzi na výstavu 400 let Bible kralické, která se
konala v Moravském zemském muzeu v Dietrichsteinském paláci v Brně. „Vidět vystavený originál
Bible kralické byla lákavá nabídka a pro nás velký zážitek. Prostorově se jednalo o výstavu malou, ale
svým obsahem byla
ohromná. Vždyť náleží
k vrcholům tiskařského
umění v našich zemích
a pokladům českého
j a z y k a ,“ h o d n o t i l i
studenti.
PaedDr. Pavla Bojdová,
Petr Schauer,
Jakub Šabacký
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Adaptační pobyt - Bylo nám dobře!
Žáci prvního ročníku Masarykovy střední školy Letovice se zúčastnili v září adaptačního pobytu v chráněné krajinné oblasti Pálava v Dolních Věstonicích. Tento pobyt má vést k lepšímu vzájemnému poznání, ale
i k poznání sebe sama a odhalení svých schopností, k prevenci sociálně patologických jevů. A co na to sami
žáci? „ Po příjezdu a ubytování jsme se vydali na první výšlap na Děvičky, druhý den přes Sirotčí hrádek
a Stolovou horu do Mikulova. Cesta nás sice
rozdělila na skupinky zdatnějších a méně
zdatných, avšak hned se vytvářelo kamarádské
pouto a vzájemně jsme si pomáhali. Zdálo se,
že jsme po túře vyčerpaní, ale večerní
komunikativní hry a aktivity s kantory nám
dodaly vyloženě spoustu netušené energie.
A také jsme přidali trochu kultury a zakončili
pobyt návštěvou Archeologického muzea
v Dolních Věstonicích. Co dodat? Prostě nám
bylo dobře!“
PaedDr. Pavla Bojdová – učitelka, Kateřina
Knapová , Veronika Vařeková , Filip Konečný
(DÍVČÍ HRADY)

Život v Domově mládeže Masarykovy střední školy Letovice
není jen učení a škola
Pro naše ubytované studenty (a nejen pro ně) organizujeme řadu kulturních a sportovních akcí.
Pomáhá nám při tom i ta skutečnost, že v naší škole velmi dobře pracuje středoškolský klub, který je členem
Asociace středoškolských klubů ČR. Můžeme tak využívat různé výhody a nemalé finanční dotace. Studenti
tak mají na některé akce dopravu zdarma, mohou využívat zdarma sportovní náčiní a jiná zařízení
středoškolským klubem zakoupených. Hojně je využíván stolní fotbálek, stůl na stolní tenis nebo
dataprojektor. Pro poslech hudby slouží výkonná hifi sestava.
Zejména do letošního školního roku jsme vstoupili úspěšně. Podařilo se nám totiž dokončit instalaci
bezdrátového internetu, ke kterému mají přístup ubytovaní na všech pokojích. Tento fakt považujeme za
obrovský přínos a pomoc pro naše studenty. Internet využijí nejen při studiu, ale také při trávení volného
času. Za realizaci tohoto projektu patří velký dík vedení školy. Navíc jsme z peněz asociace nedávno
zakoupili na klubovnu novou velkou LCD televizi.
Že se u nás opravdu nenudíme, svědčí akce, které jsme již stihli od začátku září uskutečnit. Hned první
týden jsme s nově příchozími studenty absolvovali poznávací vycházku po městě Letovice a jeho okolí.
Dozvěděli se, kde sídlí důležité instituce, kde najdou oblíbené obchody a kde a jaké jsou ve městě památky.
Ubytovaní studenti také mohou navštěvovat i řadu kroužků, které pro ně pořádáme. Svůj volný čas tak
mohou trávit v posilovně, v tělocvičně při míčových hrách nebo v klubovně při kroužku multimediálním
a hudebním. Učíme se hrát na kytary, zpíváme písničky k táboráku, sledujeme filmy nebo diskutujeme
k tématům, která nás zajímají. Také pořádáme různé sportovní turnaje, např. na počátku listopadu proběhl
turnaj ve stolním tenise. V plánu máme také vánoční turnaj v šipkách.
Tradičně velký zájem je o zájezdy, a to jak z řad ubytovaných, tak ostatních studentů školy. Již v měsíci
říjnu jsme uspořádali zájezd do Městského divadla Brno na muzikálovou komedii „DONAHA!“. V prosinci
plánujeme návštěvu vánoční Prahy a zájezd na hokejové utkání do Brna. Od měsíce listopadu též
pravidelně jezdíme plavat do lázní Boskovice. Celý prosinec patří u nás vánočním tradicím. Strojíme
stromeček, děláme vánoční výzdobu a pečeme cukroví. Potom se všichni sejdeme při vánočním posezení.
Z námi napečeného cukroví, dalšího od maminek a koupených dobrot si připravíme slavnostní tabuli
a pomalu se noříme do té správné vánoční atmosféry. Povídáme si, mlsáme, hrajeme hry a zpíváme koledy.
Pomalu přemýšlíme nad tím, co všechno přinese nový rok.
Přijďte se k nám podívat a popovídat si s našimi studenty. Možná si právě vy podáte přihlášku do
některého z atraktivních oborů, které se v naší škole vyučují, a ubytujete se v Domově mládeže. Těšíme se
na vás v příštím školním roce!
Kolektiv vychovatelů
www.mks-letovice.cz
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MŠ Komenského - Zahradní plánování
Rekonstrukce zahrady MŠ Komenského na zahradu přírodní začíná
nabývat konkrétních rysů, MŠ byla vyzvána k podpisu Dohody o poskytnutí
dotace z Programu rozvoje venkova ČR se SZIF v Brně a práce se předběžně
plánují na jaro 2014. Kolektiv MŠ nezahálí a intenzivně připravuje plány
činnosti, kterou bude zahrada nabízet nejen dětem a rodičům MŠ, ale i spřízněným partnerům.
Po inspirující říjnové exkurzi po brněnských přírodních zahradách, kterou pořádala MŠ Komenského ve
spolupráci s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání, nastal čas plánování, a tak se
v pondělí 21. 10. 2013 v pozdně odpoledních hodinách v prostorách MŠ Komenského sešli členové devíti
partnerských organizací projektu Komunitní plánování ke školní přírodní zahradě v Letovicích, aby byli
seznámeni se situací kolem příprav rekonstrukce, s podrobným popisem jednotlivých plánovaných zón
a prvků na zahradě, s možnostmi využívání budoucí zahrady a aby přispěli vlastními představami.
Moderování následující diskuse se ujala Mgr. Hana Korvasová z Lipky, kde mají se zahradními činnostmi
mnohaleté zkušenosti. Oslovila přítomné účastníky ve třech tématech: 1. Co od zahrady a MŠ očekávají?,
2. Kdo z nich by měl zájem zahradu využívat pro vlastní potřeby jeho organizace? A 3. Čím by mohli partneři
přispět k činnosti na zahradě? Z rokování bylo patrné, že partnery nabídka v předložených materiálech
oslovila. Podobný prostor jim chybí a rádi by přivítali
akce nabízené MŠ i by zahradu po domluvě sami
aktivně využívali. Do diskuse přispěli názory i místostarosta města Ing. Jiří Palbuchta a manažer MAS
Partnerství venkova Ing. Pavel Šaršon, kteří věcně
upozorňovali na případné nástrahy.
Cílem schůzky bylo zmapovat zájem o činnosti
na zahradě se záměrem postupně náměty
zpracovávat a realizovat.
Zúčastněným partnerům děkujeme.
Akci podpořil Jihomoravský kraj a Nadace města Letovice. Mgr. Romana Korbářová, MŠ Komenského

MŠ Čapkova - Movember aneb „vousáčový den”
V průběhu listopadu každého roku je hnutí Movember zodpovědné za vypěstování miliónů knírů po
celém světě. Knírači navyšují důležité finanční prostředky a povědomí o rakovině prostaty, rakovině varlat
a psychickém zdraví. Movember vyzývá muže k tomu, aby si po 30 dní v listopadu nechali růst knír, a my
jsme se v naší mateřské škole i přes to, že nám kníry nenarostou, rozhodli uspořádat „vousáčový den“.
Děti ve všech třídách
m a l o va l y n a o b l i č e j ,
stříhaly a lepily různé kníry
a knírky. Ve třídách poté
vyrostly pirátské lodě
s kapitány „vousáči“ nebo
„vousáčovy“ tabule, na
kterých byla spousta různě
barevných knírů. Na konci
dopoledne samozřejmě
nemohla chybět společná
fotografie našich
„vousatých dětí“.
Veronika Pospíšilová
16

www.mks-letovice.cz

ŠKOLY - DOMEČEK - DDM
__________

DOMEČEK
www.materske-centrumdomecek.webnode.cz

Program:
ÚTERÝ, ČTVRTEK: 9.00 – 11.00 hod. HERNA
PONDĚLÍ, STŘEDA: 8.00 – 12.00 hod. KLUBÍČKO
– určeno pro děti od 2,5 let bez účasti rodičů,
nutno volat předem
ČTVRTEK: 18.00 – 19.00 hod. ANGLIČTINA PRO
MAMINKY – vhodné pro začátečníky i pokročilé;
kontakt: mob. 737 517 046

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

ÚTERÝ: 16.30 – 17.20 hod. HRANÍ A TVOŘENÍ
S ANGLIČTINOU – určeno pro rodiče a děti;
cena 30,- Kč/hod.

STŘEDA: 16.30 – 18.00 hod. SETKÁNÍ S JÓGOU
– odpolední cvičení pro maminky v tělocvičně
Tyršova 2 s možností hlídání dětí v herně
PÁTEK: 9.30 – 11.00 ŠNEČCI – nejmladší
družinka skautů – děti ve věku 0 – 5 let s rodiči

DDM
SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Svatý Martin přijel 11. 11. 2013 do Letovic na bílém koni, ale místo sněhu přinesl dětem truhlu plnou
čokoládových dukátů. Akce proběhla ke spokojenosti návštěvníků i nás organizátorů a už se těšíme, až za
rok touhle dobou budeme společně opět vyhlížet sv. Martina.

Nejbližší akce DDM Letovice
4. 12. 2013 (ST) – Čertoviny – v 16:15 – 17:15 hodin v DDM Letovice. Výtvarná dílna pro děti, výroba
kornoutů z papíru (čertovský, mikulášský, andělský) na mikulášskou nadílku. Vstupné 20,-Kč. Přihlášky
přijímáme předem telefonicky nebo mailem.
9. 12. 2013 (PO) – Vánoční čtení v rámci kampaně „Celé Česko čte dětem“. Vytvoříme si vánoční spirálu,
přečteme vánoční pohádku. Děti, rodiče i prarodiče jsou vítáni. Začátek v 18 hodin v DDM.
Vánoční arteterapie - Adventní rozjímaní. Cesta do hlubin svého srdce. V pátek 13. prosince 2013 od 18
do 21 hodin v sále DDM. Pomocí zajímavých výtvarných technik se pokusíme podívat na sebe samé, na to,
co se skrývá uvnitř a objevit v sobě pramen skutečné lásky. Není nutné mít výtvarné schopnosti, stačí chuť
výtvarně tvořit a něco se o sobě dozvědět. Cena: 130,- Kč. V ceně materiál, lektor, občerstvení (vánoční čaj
a sladkost). Těší se na vás Andrea Bakalová
21. – 22. 12. 2013 (PÁ od 16 hodin do SO 10 hodin) - Vánoční hrátky – přijďte se vánočně naladit, upéct si
perníčky, vytvořit poslední dárečky, zahrát si netradiční hry. P. S. pro rodiče: Klidně a v pohodě si zabalte
dárky.
13. 1. 2014 (PO) Novoroční sportovní turnaj v X box Kinectu a stolním fotbálku.
15 – 17 hodin pro děti, 17 – 19 hodin rodinné klání 1 dítě 1 dospělý.
18. 1. 2014 (SO) „Sněhový“ maškarní karneval – 14 – 16 hodin.
Bližší informace k akcím, které připravujeme, fotky a článečky k akcím, které již proběhly, najdete na našich
stránkách www.ddmletovice.cz a na facebooku.
Blíží se krásný adventní čas. Všem občanům Letovic i okolí přejeme, ať si tohle krásné období v klidu a zdraví
užijí, a to buď na našich předvánočních akcích nebo v klidu domova. Krásné prožití vánočních svátků
a úspěšný rok 2014.
Mgr. Ivona Kubíková a Zuzana Musilová
www.mks-letovice.cz
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Z historie stezek, cest a silnic v Letovicích a okolí
Letovicemi od nepaměti procházely dvě důležité obchodní cesty z Moravy do Čech. Jedna vedla
z Brna na sever k Litomyšli a Vysokému Mýtu a druhá, nazývaná „Trstěnická stezka“, z Olomouce přes
Jevíčko Letovicemi (nynější ulicí Českou) na západ ke Svojanovu údolím říčky Křetínky. Dodnes je
průběh stezky přes Českomoravskou vysočinu předmětem bádání a sporů. Již v nejstarších dobách
byly tyto stezky pro obchod velmi důležité, protože po nich proudilo nejrůznější zboží - sůl, kožešiny,
otroci, ale také vzdělanost. Tyto stezky spojovaly přes prales Českomoravské vysočiny zemskou
branou Moravu a Čechy s Pobaltím, dalekým východem a s bohatým a vzdělaným Orientem.
Před rokem 1750 nebyly v okolí Letovic silnice vůbec žádné. Když se po válce prusko – saské (1742
– 1745) zjistilo, jak důležité jsou silnice pro pohyb vojska, začalo se v roce 1750 s důkladnou úpravou
silnice Černá Hora – Letovice, nazývanou Císařská (později státní). Trasa cesty, původně klikatá, byla
vyrovnána a byla dokončena roku 1756 a již za války sedmileté (1756 – 1763) byla plně využita
k vojenským účelům. Letovický úsek této Císařské silnice Brno – Svitavy přes zámecký kopec byl
stavěn v roce 1752 pod vedením stavitele Šebely. Pokračování Císařské silnice z Letovic do Březové se
uskutečnilo v letech 1805 – 1810. Ke stavbě například přispěla i obec Vanovice jízdní robotou 60 dnů
a pěší robotou 66 dnů. Robotami se stavba silnice značně urychlila.
Před rokem 1848 vypadalo letovické náměstí bez silnice jako venkovská náves. Teprve v roce 1848
dal postavit silnici i most přes řeku Svitavu tehdejší první letovický starosta Kašpar Kašparides, majitel
domů č. 158 a č. 160 na náměstí (dnešní Rybárna a Špičkovo). Tento dřevěný most byl zbořen v roce
1922, kdy byl nahrazen novým betonovým mostem a celý úsek silnice přes náměstí byl vydlážděn.
I tento most však byl pro dopravu v pozdějších letech nevyhovující, a proto v roce 2000 překlenul
řeku Svitavu zcela nový širší most.
V minulosti vedla cesta dnešní ulicí Na Plese pod zámek podle řeky Svitavy do Jindřichova
a vyústila v místech domovního čísla 18. Cesta zanikla v sedmdesátých letech 19. století. Podél
mlýnského náhonu od podkostelního mlýna (Jeřábkova) k Synkovu mlýnu a k nádraží byla hodně
používaná cestička zvaná „Na Hrázi“, která bývala vroubená stromovím a křovinami, takže skýtala
příjemnou procházku zejména v létě. V dnešní době tento pěší chodník změnil svou podobu
v souvislosti se stavbou silnice 1/43.
Začátkem 19. století s rozvojem průmyslu se začaly budovat nové silnice.
Vanovická silnice byla vybudována v roce 1813 a vedla od kláštera Milosrdných bratří, kde
navazovala na Císařskou silnici, přes Trávník a Kladoruby do Vanovic a Jevíčka. Až do roku 1907 jezdil
denně po této silnici z Jevíčka do Letovic poštovní vůz. Spojka k vanovické silnici z náměstí Bártovou
ulicí byla postavena až v r. 1901 po odstranění starých krámků pod farním kostelem, obecní kůlny
a veřejného záchodku. Majitel
domu č. 94 pod kostelem dostal
tehdy za odstoupený kousek
dvorku dříví z rozbourané obecní
kůlny. Nová silnice v Bártově ulici
stála tenkrát 5.000 korun. Než se
tato silnice vybudovala, vedla
těsně při stráni jen pěšinka, vedle
které tekl potůček. Z toho je
patrno, že stezka byla po většinu
roku velmi blátivá a pro chodce
značně nepohodlná.
- pokračování v příštím čísle
(Letovické náměstí roku 1896)
zpravodaje Karel Synek
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Prosincová nabídka na hvězdné obloze
Snad žádný měsíc roku neobsahuje tolik
událostí, jako je tomu v prosinci. Když
pomineme shánění dárků a rozsáhlou přípravu
na Vánoce, v astronomické oblasti je toho dost.
Z časového hlediska se nabízí přechod
stávajícího roku do roku dalšího, kdy budeme
psát již letopočet 2014. Naše nejbližší hvězda
Slunce se bude vracet zpět ke světovému
rovníku. Na obloze se ujmou vlády zimní
souhvězdí. Protože se přiblíží období Vánoc,
všude se setkáváme s astronomickým objektem
– „Betlémskou hvězdou“. Úkazy na obloze ve
spojení s vánočním časem jsou spojeny s
největší dějinnou událostí, narozením Ježíše
Krista. Již po dva tisíce let se tato událost všem
lidem připomíná a jakoby zobrazovala úzký
vztah mezi hvězdným nebem a životem na
povrchu Země. U všech betlémů, které
připomínají Kristovo narození, se setkáme s kometou. Je obraz slavné Halleyovy komety, která
určitě tehdy nezářila nad Betlémem. Nahradila
totiž trojnásobnou konjunkci dvou největších
planet sluneční soustavy Jupitera a Saturnu
pravděpodobně v roce 7 před naším letopočtem. Díky slavnému italskému malíři Giotto
di Bondonemu dnes místo konjunkce planet
září krásná Halleyova kometa, kterou v roce
1301 na vlastní oči viděl. Když uvidíme na
obloze třeba kometu Ison nebo seskupení
Měsíce, Saturnu a Merkuru, představme si
současnou „betlémskou hvězdu“.
V prosinci bude nejméně v roce Slunce zářit
a bude nejníže nad obzorem. 1. 12. vyjde v 7 h
31 min a zapadne v 18 h 1 min. 31. 12. Slunce
vyjde v 7 h 59 min a zapadne v 16 h 48 min.
Významným momentem v poloze Slunce na
obloze je slunovrat. Nastane 21. 12. 2013 v 18 h
10 min SEČ, kdy Slunce vstoupí do znamení
Kozoroha a začíná astronomická zima. Od
tohoto časového údaje začne Slunce „šplhat
vzhůru“ ke světovému rovníku (podobně jako
kozoroh šplhá po skalách). Den se začne
prodlužovat. Nejkratší den v roce bude právě
21. 12. s délkou 8 h 4 min. Sluneční azimut bude
z celého roku nejmenší, tj. 53° a do konce roku
vzroste o 1°.
www.mks-letovice.cz

Prosincový Měsíc se pozorovatelům ukáže ve
čtyřech fázích: nov (3. 12.), první čtvrt (9. 12.),
úplněk (17. 12.) a poslední čtvrt (25. 12.). Dne
4. 12. bude Měsíc v přízemí (360 079 km) a 20.
12. v odzemí (406 249 km).
V prosinci budou různě vidět všechny
planety. Merkur uvidíme ráno nad jihovýchodním obzorem, Venuši večer nad jihozápadním obzorem. Mars (v souhvězdí Panny)
po půlnoci, Jupiter (v Blížencích) po celou noc,
Saturn (ve Vahách) ráno na jihovýchodě, Uran
(v Rybách) do půlnoci a Neptun (ve Vodnáři) na
večerní obloze.
V minulé zprávě bylo popisováno souhvězdí
Pegasa. S tímto souhvězdím úzce souvisí krásné
a známé souhvězdí Andromedy. Toto souhvězdí
vybíhá ze severovýchodního rohu Pegasova
čtyřúhelníku směrem k Perseovi a tvoří ho tři
dost jasné hvězdy Sirrah, Mirach a Alamak.
S Pegasem má společnou hvězdu Sirrah.
Nejblíže k Zemi leží hvězda Sirrah se vzdáleností
97 ly a jasností 2,1 mag. Směrem nahoru od
hvězdy Mirach uvidíme za jasné noci pouhým
okem mlhový obláček. Je to Velká galaxie
v Andromedě označena jako M 31. Je to
významný astronomický objekt.
Báje označuje Andromedu jako etiopskou
princeznu, kterou osvobodil hrdina Perseus
(sousední souhvězdí) před mořskou obludou
a za odměnu ji dostal za ženu.
Z úkazů stojí za zmínku seskupení Měsíce,
Saturnu a Merkuru 1. 12. ráno nad jihovýchodním obzorem a konjunkce Měsíce
s Venuší 5. 12. večer na jihozápadě. Maximální
jasnosti (-4,7 mag) dosáhne Venuše 7. 12. 2013.
- Ch -

(Souhvězdí Andromedy)
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Poutní zájezd do Mariazell
21. září uskutečnila Katolická beseda poutní zájezd do Mariazell.
Mariazell leží v rakouské spolkové zemi Štýrsko a je nejslavnější mariánskou svatyní ve střední
Evropě. Před 800 lety mnich Magnus z benediktinského kláštera sv. Lambrechta sem přinesl sochu
P. Marie vyřezanou z lipového dřeva. Pověst o zázračných vyslyšeních modliteb sem přivedla
poutníky z mnoha zemí. Kolem r. 1200 nechal hrabě Jindřich Vladislav zbudovat první kostel jako dík
za uzdravení z těžké nemoci. Uherský král Ludvík Veliký věnoval roku 1370 kapli milosti jako dík za
vítězství nad východními náboženskými odpůrci.
Kostel stojící uprostřed nádherné horské krajiny je dílem italského stavitele ze 17. st. D. Sciassia.
Hlavní oltář, dar císaře Karla VI., byl postaven podle plánu J. B. Fischera von Erlach. Oltář pro
milostnou sochu navrhl jeho syn J. E. Fischer. Roku 1907 byl kostel povýšen na basiliku. Velké
množství svatých obrazů a dvě klenotnice s jednoduchými i drahocennými dary vyjadřují důvěru
poutníků k tomuto místu milosti Boží. Vrata basiliky, světoznámá „Brána k míru“ je otevřena lidem
celého světa. Cesta autobusem trvala více jak pět hodin, ale pohled z okna nám skýtal malebný
obrázek upravených vesniček, měst a krajiny sousední země a nakonec nás přivítala Basilika P. Marie.
Byla sloužena mše svatá v němčině v kapli milosti a po skončení jsme se mohli zúčastnit slovenské
mše u hlavního oltáře. Za kostelem bylo možné se pomodlit „křížovou cestu” nebo navštívit v kostele
klenotnici.
Účastníci také využili procházku k nedalekému jezeru Erlaufsee. Cestu zpět mohli absolvovat
starodávným vláčkem. Počasí v Mariazell bylo trochu deštivé, přesto nálada účastníků zájezdu byla
pohodová. Cestou jsme se modlili, za všechny prosili a zpívali duchovní i lidové písně. A v Brně, to už
jsme byli jako doma, jsme zazpívali „Bože, chválíme tebe!“
F. Kolářová

Foto: F. Bačovský
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Polévka
Letos již popáté budeme na Štědrý den od
12.00 do 13.00 hodin rozdávat u vánočního
stromu na Masarykově náměstí v Letovicích
POLÉVKU
pro chudé i bohaté,
pro smutné i veselé,
pro všechny, kteří ví,
že láska k bližnímu není jen prázdná fráze.
Polévka bude rozdávána zdarma, avšak
v každé misce polévky můžeme vidět i další
hodnotu – hodnotu lásky k bližnímu, kterou jste
schopni a ochotni poskytnout potřebným
z našeho okolí. Ať již pouhou solidární účastí na
této akci nebo jakýmkoliv dobrovolným –
symbolickým či štědrým příspěvkem do
připravené kasičky. Vybrané peníze budou
předány na charitativní účely v Letovicích
a vybraná částka i obdarovaní budou uveřejněni
v Letovickém zpravodaji.
Kromě polévky si do svých domovů můžete
odnést ve vlastních lampičkách i opravdové
Betlémské světlo, které na náměstí přivezou
a budou rozdávat místní skauti.
Na polévku Vás všechny zvou a krásné
Vánoce, radost a pokoj Vám všem přejí
Helena Kalasová - Galerie Pex Letovice
a Pavel Krč Delikas Letovice

Internetová aukce
Od 1. do 8. prosince 2013 proběhne
internetová aukce, na které může veřejnost
dražit výrobky klientů letovické Diakonie.
Výtěžek bude použit na dofinancování nákladů,
které jsou spojeny s účastí klientů na různých
akcích, kde je třeba zajistit dostatečnou
asistenci, náležité přepravní podmínky apod.
Více se můžete dozvědět na adrese:
www.aukce.diakoniecce.cz
Případné dotazy budou zodpovězeny na
telefonním čísle 739 244 873. Děkujeme všem,
kteří nás podpoří svojí aktivní účastí v uvedené
aukci.
Mgr. Erik Novotný, DiS., vedoucí

PODĚKOVÁNÍ
Ve čtvrtek 7. 11. 2013 nás v Domově pro
seniory v Letovicích navštívily děti, které nám
pod vedením paní Moniky Ošlejškové
představily své taneční vystoupení. Děkujeme
za krásný program. Celý domov ožil hlásky
a krůčky nadaných dětí a přinesl úsměv na tváře
našich uživatelů.
Za všechny uživatele CSSML děkuje Vlastimila
Bučková, uživatelka Domova pro seniory.

(Polévka pro chudé i bohaté 2012)
www.mks-letovice.cz
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ZPRÁVY Z NAŠÍ FARNOSTI
Své příspěvky do této rubriky
zasílejte, prosím,
na e-mail: mil.trundova@seznam.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Den

Svátek

Letovice – Sv.
Prokop

Pondělí 23. 12.

Při půlnoční mši sv. v kostele sv.
Prokopa bude provedena Česká
vánoční mše od Antonína Hradila.
Zpívá Smíšený pěvecký sbor Bohuslava
Martinů, řídí sbormistr Miloslav Krejsa.
Sbor doprovází komorní orchestr, na
varhany hraje Jakub Gabarík.
Možnost změny vyhrazena.
Aktuální informace a zprávy najdete
na http://farnost.katolik.cz/letovice/

Letovice – Sv. Václav

Rozhraní

18.00

Úterý 24. 12.

Štědrý den

16.00 První vánoční
mše svatá pro
rodiny s dětmi
24.00 Půlnoční

22.00

21.00 Vigilie
Slavnosti narození
Páně

Středa 25. 12.

1. vátek vánoční
Narození Páně

7.00
8.30

10.30

10.00

Čtvrtek 26. 12.

2. svátek vánoční
Svatý Štěpán

7.00
8.30

10.30

10.00

Pátek 27. 12.

Svatý Jan
Evangelista

18.00

13.30
kaple LDN

Sobota 28. 12.

Svátek svatých
Mláďátek

6.45

18.00

Neděle 29. 12.

Svátek Svaté
Rodiny

7.00
8.30

10.30

Pondělí 30. 12.

11.30
Kochov

15.00
Študlov
10.00

18.00

15.30 DPS

Úterý 31. 12.

Svatý Silvestr

6.45 mše svatá
23.30 – modlitba
díků na konci roku

18.00

16.00

Středa
1. 1. 2014
Nový rok

Slavnost Matky
Boží, Panny Marie

7.00
8.30

10.30

10.00

Čtvrtek
2. 1. 2014

Adorační den
farnosti Letovice

6.45 mše svatá
adorace: 7.15
– 12.00

18.00 mše svatá
adorace: 12.00
– 18.00

Neděle
5. 1. 2014

Adorační den
farnosti Rozhraní

7.00
8.30

10.30
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Jinde

10.00 mše
Adorace: 14.00
- 16.00

www.mks-letovice.cz

ZPRÁVY Z NAŠÍ FARNOSTI
Bohoslužby během Vánoc v modlitebně Církve
bratrské, Letovice, Okružní 13:
• na Boží hod 25. 12. od 9.00 hod.
• na Silvestra 31. 12. od 17.00 hod.
• na Nový rok od 10.00 hod.
Všichni jsou srdečně zváni.
Více informací najdete na http://cb.cz/letovice/

Světlo k nám přichází tiše,
a přece probouzí spáče
„A všechno dole odpočívá,
a všechno zasul čerstvý sníh,
vrch i důl srovnán v povrch přímý
a cesty pravé s nepravými
jiskřivých vichřic sněžná hříva
tak jako rány v obvazích
bělostně skrývá…”
(Jan Zahradníček: Vánoční krajina;
ze sbírky Pod bičem milostným)

Čtyři týdny před vánočními svátky vstupujeme
do období příprav, období ztišení, období, které
nese název advent. Tento výraz pochází z latinského
adventus, tedy „příchod“. Otázka však zní: Čí
příchod?
Před více než dvěma tisíci lety se na periferii
tehdejšího civilizovaného světa v celkem bídných
podmínkách narodilo dítě. Této události si tenkrát
všiml málokdo, a přece od ní odvozujeme náš
letopočet…
Jako tehdy přišel nenápadně na svět, může
nenápadně vstoupit do našich životů. Tiše a bez
vnucování, bez násilí a nátlaku, bez halasu a velkých
proslovů. Stejně jako tenkrát. Tak tiše a nenápadně,
že bychom jej mohli přehlédnout, přeslechnout,
minout.
Advent je dobou ztišení. Ztišení, které může
připravit cestu tomu, který může rozsvítit nové
světlo do temných dnů, nejen těch nejkratších
v roce. Tomu, který může začít pro každého z nás
nový letopočet, nový začátek. Bylo by škoda jej
nepostřehnout. Jak se zpívá v písni: „Světlo k nám
přichází tiše, a přece probouzí spáče.“
Zdeněk Drštka - pastorační asistent

oslavíme.
1. prosince: Proč vlastně koncil? Historické pozadí
II. vatikánského koncilu
8. prosince: Víra Panny Marie aneb „Měla to Panna
Maria s vírou lehčí než my?“
15. prosince: Koncilní teologie – průřez klíčovými
dokumenty II. vatikánského koncilu
22. prosince: Koncil po půlstoletí – ohlédnutí za
II. vatikánským koncilem a realizací jeho závěrů.
P. J. Bezděk

Perníkový betlém
Již se stalo tradicí, že o Vánocích se klášterní
kostel rozvoní jehličím a perníkem. Pečou a zdobí
nejen maminky a babičky s dětmi a vnoučky, ale
i tatínci. V Betlémě jsme měli koledníky, pastýře,
ovečky, mudrce, oslíky, slony, kravičky a žirafy, ale
i žížaly a hasiče. Každý, kdo přinesl do betléma
figurku, se současně pomodlil za někoho, o kom si
myslel, že to potřebuje.
Také letos bychom rádi v klášteře opět postavili
betlém a přinesli tak více pohody do vánočního
času. Kdo máte trochu tvůrčího ducha, můžete
vytvářet postavičky, zvířátka či stavby podle své
fantazie. Svatou rodinu (Ježíška, Marii a Josefa) ne,
ta postačí v jednom vydání, ale andílků, oveček
a pastýřů není nikdy dost.
Betlém budeme sestavovat na poslední neděli
adventní 22. prosince asi od 16 hodin a nejkrásnější by bylo, kdybyste si své figurky přišli sami
umístit. (Ale dáme tam vše, co donesete, jeden rok
se na Štědrý den objevila krabička perníčků
v kropence za dveřmi kostela a i ty našly své místo.)
Betlém zůstává v kostele až do Hromnic
2. února. Strach maminek, že zapadnou prachem,
je zbytečný, spíše se pak po nich "zapráší”.
M. Kocinová

Adventní večery
V období adventu nabízíme příležitost k setkání
při modlitbě i besedě. Ke společným adventním
večerům zve letovická farnost každou adventní
neděli. Sejdeme se vždy v nedělním podvečeru
v 17 hodin na faře. Začneme společnou modlitbou
breviáře, tedy večerních chval neboli nešpor. Na
modlitbu naváže beseda. Jejím tématem bude
povětšinou významná událost dějin křesťanství,
II. vatikánský koncil, jehož 50. výročí zanedlouho
www.mks-letovice.cz

Detail perníkového betléma v klášterním kostele
sv. Václava, Vánoce 2012, Foto M. Kocinová
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KLUBY - SPOLKY - SDRUŽENÍ - STRANY ...
Opět přijde sv. Mikuláš
Zveme děti a jejich rodiče na již tradiční
mikulášskou nadílku, která se koná
ve čtvrtek 5. prosince 2013 v areálu
hasičské zbrojnice v Letovicích.
Program:
16.30 - kulturní vystoupení
17.00 - příchod sv. Mikuláše
Poté bude následovat pekelné
čertovské rojení a rozdávání dárků
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude,
stejně jako před rokem, věnován
na dobročinné účely.
Více na www.sdhletovice.cz
Srdečně Vás zvou hasiči Letovice

Vyhlášení výsledků soutěže RWE
pro dobrovolné hasiče
V úterý 5. 11. byly v hotelu Voroněž Brno
vyhlášeny výsledky soutěže RWE „Dobrovolní
hasiči roku 2013“. Je to již III. ročník soutěže, ve
které jsou vyhlašovány dvě kategorie,
a vyhodnocení je podle krajů. První kategorie je
jednotka SDH se svým zásahem a druhá je akce
pro veřejnost pořádaná SDH. Jelikož jsme
minulý rok zvítězili v kategorii zásahových
jednotek (záchrana osoby ze stavební jímky)
a nemohli jsme podle pravidel za zásahovou
jednotku letos soutěžit, zaslali jsme za SDH naši
každoroční akci Mikulášská nadílka. Byli jsme
komisí vybráni mezi pět finalistů a ve veřejném
hlasování jsme obsadili opět 1. místo za
Jihomoravský kraj. Je to pro nás velký úspěch
a ocenění naší práce a navíc dotováno poukazy
v celkové hodnotě 50 000,- Kč. Tyto peníze
použijeme na výstroj zásahové jednotky a také
na vycházkové obleky. Děkujeme tímto všem
spoluobčanům, kteří zareagovali na naši výzvu
v minulém čísle Zpravodaje a zaslali nám svůj
hlas.
Hasiči Letovice
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MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
1. 12. 2013 – neděle – 14.15 – náměstí Letovice Zájezd do Mahenova divadla v Brně na představení
Komedie o hvězdě aneb Betlémská hvězda.
Představení začíná v 16 hodin, po skončení
následuje slavnostní rozsvícení vánočního stromu
před divadlem. Přihlášky a platba u pí Píglové
nejpozději 27. 11. 2013.
4. 12. 2013 - středa 14.00 hod. - MKD Tyršova
- Pějme píseň dokola s Milošem Krejsou
11. 12. 2013 - středa - vlakem v 8.58 hod. do Brna
- Společná prohlídka Labyrintu pod Zelným trhem,
návštěva výstavy na Špilberku s názvem „ Symfonie
kabelek“. Individuálně „Vánoční trhy“ na Náměstí
Svobody.
18. 12. 2013 – středa – 14.00 hod. - MKD Tyršova Vánoce v klubu
Všem členům MKD a ostatním seniorům a přátelům přejeme hezké vánoční svátky, pohodu
a zdraví v roce 2014 a těšíme se na další setkání při
našich akcích.

_______

NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH LETOVICE
pořádá pro své členy za podpory
Nadace města Letovice
V ÚTERÝ 10. PROSINCE 2013 VE 14.30 HOD.
V MKS LETOVICE (KULTURNÍ DŮM)
TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ VESELÍ
Čeká nás: veselý a zábavný kulturní program ZUŠ
Letovice, malé pohoštění a ochutnávka vánočního
cukroví, k tanci a poslechu hraje „VESELÁ TROJKA“
Pavla Kršky, známá z TV ŠLÁGR
PŘIJĎTE SE POCHLUBIT SVÝMI CUKRÁŘSKÝMI
VÝROBKY NA NÁŠ VÁNOČNÍ STŮL, POBAVIT SE
A NAVODIT SI SVÁTEČNÍ NÁLADU
Srdečně zve výbor NSZdP Letovice
www.novesdruzenizp.cz

KULTURNÍ DŮM
LETOVICE
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
STŘEDA 25. PROSINCE 2013
HRAJE MEDIUM
DO 20.00 HOD. VSTUP ZDARMA
OD 20.00HOD. VSTUPNÉ 50,-Kč
www.mks-letovice.cz

SPORT

Běh zámeckým parkem 2013
Ve středu 25. září 2013 proběhl 17. ročník
„Běhu zámeckým parkem“, sportovní akce dětí
letovických mateřských a základních škol.
Letošního ročníku se zúčastnilo 123 závodníků.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Kategorie A – děti předškolního věku
Dívky:
1. Višková Alena – MŠ Komenského
2. Strýčková Barbora - MŠ Čapkova
3. Pilátová Hana – MŠ Komenského
Chlapci: 1. Majdl Antonín – MŠ Třebětín
2. Pospíšil Radim – MŠ Komenského
3. Chlup Patrik – MŠ Komenského
Kategorie B – ZŠ 1. třída
1. Nollová Kristýna – 1.B
2. Leinveberová Aneta – 1.C
3. Leinveberová Soňa – 1.C
Chlapci: 1. Tůma Vladimír – 1.B
2. Pala Vojtěch – 1.A
3. Hermann Michal – 1.C
Dívky:

Dívky:

Kategorie C – ZŠ 2. - 3. třída
1. Kotoulková Tereza – 3.A
2. Křížová Viktorie – 2.B
3. Penková Tereza – 3.B

www.mks-letovice.cz

Chlapci: 1. Noll Tomáš – 3.B
2. Váňa Jan – 3.A
3. Strýček Jan – 3.B
Kategorie D – ZŠ 4. - 5. třída
1. Podivínská Karolína – 5.B
2. Ščudlová Zuzana – 5.A
3. Háderová Markéta – 5.A
Chlapci: 1. Boček Vladimír – 4.C
2. Kotoulek Martin – 5.C
3. Podivínský Dominik – 4.B
Dívky:

Kategorie E – ZŠ 6. - 7. třída
1. Váňová Veronika – 6.B
2. Gabaríková Magda – 7.B
3. Slechanová Marie – 7.D
Chlapci: 1. Prudil Dominik – 7.B
2. Šenkýř Zdeněk – 7.C
3. Lukeš Patrik – 7.B
Dívky:

Kategorie F – ZŠ 8. - 9. třída
1. Pavlů Karolína – 9.A
2. Černochová Michaela – 8.B
3. Majdlová Veronika – 8.B
Chlapci: 1. Kougl Tomáš – 9.C
2. Hermann Martin – 8.B
3. Svoboda Robert – 9.A
Dívky:
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Běh okolo přehrady Křetínky
První listopadovou sobotu 2. 11. 2013 jsme
opět v Letovicích pořádali Běh okolo přehrady
Křetínky. Letošního 27. ročníku se zúčastnilo
rekordních 181 běžců, z toho 141 mužů a 40 žen.
Letovické barvy letos hájilo 17 běžců.
Letošní NEJ…
Nejrychlejší muži
Kategorie A 18 – 39 let: Kučera Martin (VSK
Univerzita Brno) 0:46:21
Kategorie B 40 – 49 let: Orálek Daniel (AC MOR.
SLAVIA Brno) 0:49:58
Kategorie C 50 – 59 let: Čermák Jan (SK SOKOL
Brno) 0:53:45
Kategorie D 60 – 69 let: Mareš Bohumil (LEAR
Brno) 1:04:26
Kategorie E 70 a více let: Tomíšek Jindřich (OREL
Horní Moštěnice) 1:20:57
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Nejrychlejší ženy:
Kategorie F 18 – 35 let: Gánovská Patrícia (Šport
Team Hritz) 0:59:01
Kategorie G 36 – 44 let: Jančaříková Lenka (AAC
Brno) 1:00:43
Kategorie H 45 – 54 let: Durnová Marta (ANTALIS
Veselí) 1:05:38
Kategorie I 55 a více let: Hynštová Marie (AHA
Vyškov) 1:05:17
Nejrychlejší letovický muž: Spáčil Leopold 1:01:06
Nejrychlejší letovická žena: Rýdlová Ilona 1:19:21
Celá akce probíhala za plného silničního
provozu. Děkujeme tímto všem, kteří se postarali
o bezpečnost, zázemí a úspěch závodu, členům
Fan – clubu „BOP Křetínka“, Sokolu Letovice, sponzorským firmám, POLICII ČR – obvodní oddělení
Letovice, Městské policii Letovice a všem zúčastněným závodníkům.
Fan - club „BOP Křetínka“

www.mks-letovice.cz
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Ohlédnutí za MČR v táhlovém stolním hokeji STIGA
Na přelomu května a června patřila letovická
sportovní hala TJ SOKOL Letovice hokejistům. Ne
těm ledním, ale stolním. Konalo se zde 23.
Mistrovství České republiky v této hře. Pořádání
turnaje si vzali na starosti hráči z klubu THC STIGA
Svitavy 93'.
První nadšenci této hry se do Letovic začali
sjíždět již v pátek večer, kdy byla na programu
soutěž rodinných dvojic. Nejlépe si v této kategorii
vedli bratři Michal a Leoš Hvižďovi z Příbrami. Za
nimi skončili Lukáš a Petr Turoňovi z Třince a třetí
místo obsadili Zdeněk Matoušek mladší a Zdeněk
Matoušek starší z Prahy. Po odehrání pátečního
programu si většina hráčů zašla posedět do
vestibulu haly, kde se vytvořila příjemná
a přátelská atmosféra, která poté probíhala po celé
konání akce.
Celý sobotní den patřil soutěži družstev.
Z původně 23 přihlášených družstev se nakonec
zúčastnilo jen 19, ale i tak to bylo nejvíc v celé
historii. Titul s přehledem obhájili hráči THC STIGA
Elites z Liberce. Na druhém místě, trochu
překvapivě, skončilo družstvo z Třince a třetí místo
po nesmírně zajímavém souboji pro sebe
vybojovali borci z BIG BAND Praha.
Nejbohatší program MČR nabídla neděle.
V dopoledních hodinách se konaly soutěže žen,
juniorů, veteránů a premiérově i zdravotně tělesně
postižených. Bonus dopoledního programu byl
i turnaj V.I.P. osobností, kterého se zúčastnili
významní hosté, kteří pomohli s přípravou celé
akce.

Výsledky dopoledních kategorií:
Soutěž juniorů:
1.
Maděra Martin (Příbram)
2.
Chylík Jiří (Praha)
3.
Michal Boštík (Litomyšl)
Soutěž veteránů:
1.
Dryák Jan (Praha)
2.
Matýsek Daniel (Praha)
3.
Cibulka David (Třinec)
Turnaj žen:
1.
Mašková Iva (Cheb)
2.
Jackowská Aneta (České Budějovice)
3.
Petrová Barbora (Litomyšl)
Turnaj ZTP:
1.
Martin Gros (Brno)
2.
Tomáš Kulíšek (Brno)
3.
Milan Zeman (Brno)
Turnaj V. I. P.
1.
Stanislav Juránek
2.
Jaroslav Halata
3.
Oldřich Mifek
Program MČR zakončila odpolední soutěž
jednotlivců, kam se kvalifikovalo nejlepších 44
hráčů z Českého poháru. Na některých hráčích
bylo vidět, že hokejový víkend je náročný, proto
jsme také mohli vidět mnohá překvapení. Nejlépe
si v tomto turnaji vedl Michal Hvižď z Příbrami,
který vybojoval premiérový titul. Na druhém místě
skončil Zdeněk Matoušek mladší z Příbrami a až se
třetím místem se musel spokojit sedminásobný
mistr České republiky Lukáš Turoň z Třince.
Mistrovství bylo skvělým zakončením sezony
stolních hokejistů. Téměř od všech účastníků byly
pozitivní ohlasy. Veliké poděkování s pořádáním
celé akce patří starostovi města Letovice panu
Vladimíru Stejskalovi a správci haly TJ SOKOL panu
Karlu Nečasovi. Bez nich by se nikdy nepodařilo
uspořádat tak famózní akci, kterou bezesporu MČR
bylo.

Text: Michal Zunka
Foto: Petr Švancara
www.mks-letovice.cz
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Město Letovice
oznamuje, že zajistilo
pro občany města Letovice
a místních částí:
Pronájem Městských lázní Boskovice
na soboty:
14. prosince 2013 - 14.00 - 15.00 hod.
28. prosince 2013 - 14.00 - 15.00 hod.
Dopravu si zajišťuje každý samostatně,
vstupenkou je průkaz totožnosti alespoň
jednoho člena rodiny.

ROZPIS TURNAJŮ
A MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
VE SPORTOVNÍ HALE
Neděle 1. 12. 2013
8.00 - 16.00 hod.
FLORBAL LETOVICE MÚ
muži
Sobota 14. 12. 2013
8.00 - 15.00 hod.
FLORBAL OREL OLEŠNICE
junioři
Neděle 15. 12. 2013
8.00 - 16.00 hod.
FLORBAL OREL BOSKOVICE OFL muži
Sobota 21. 12. 2013
8.00 - 16.00 hod.
TURNAJ KOPANÁ AFK
veteráni
Neděle 22. 12. 2013
8.00 - 16.00 hod.
FLORBAL BOSKOVICE „A“
muži
Pondělí 31. 12. 2013
9.00 - 16.00 hod.
SILVESTROVSKÝ SOFT TENIS

Pozvánka na hokej
SK Bacardi Letovice HC Blansko
sobota 7. 12. 14.15 hod. Boskovice
Rájec Jestřebí
SK Bacardi Letovice sobota 14. 12. 10.15 hod. Blansko
TJ Březina
SK Bacardi Letovice neděle 22. 12. 11.15 hod. Blansko

SILVESTROVSKÝ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ
TJ SOKOL LETOVICE - 25. ROČNÍK
Pořadatel:
Vedení turnaje:
Datum:
Místo:
Čas:

Přihlášky přijímá:
Startovné:
Ceny:
Motto.

ARUL – Odbor základní a rekreační tělesné výchovy Letovice
ředitel: Mgr. Šimák Vlastimil
rozhodčí: Petr Peša, Antonín Fidler
29. prosince 2013
tělocvičny ZŠ Letovice
8.00 – 8.30 hod. presentace
8.30 – 8.50 hod. losování do skupin
9.00 hod. zahájení turnaje
do 20. 12. 2013 Mgr. Vlastimil Šimák, 776 890 885, vlastik.simak@seznam.cz
400,- Kč na mužstvo
1. až 4. mužstvo obdrží spotřební a věcné ceny
CHCI SE VE ZDRAVÍ DOŽÍT SILVESTRA
Sálová kopaná - pravidla

1. Družstvo tvoří 3 hráči + max. 3 náhradníci ze stejného ročníku. 2. Hrací doba je 2 x 5 minut hrubého času
+ 1 minuta mezi poločasy. 3. Střídání hráčů se provádí v průběhu hry bez omezení na vlastní polovině hřiště.
4. Míč se uvádí do hry v každém poločase a po vstřelení branky ze středu hřiště. 5. Hraje se na dotyk stěn,
auty nejsou. 6. Je zakázáno hrát úmyslně rukou i v brance. 7. Je zakázáno hrát skluzem!!! 8. Úmyslná ruka
v území oblouku 7 metrů se trestá trestným kopem – penalta. 9. Dotkne-li se míč stěny (oken) nad
obložením, je nařízen pokutový kop do prázdné branky od modré čáry. Po dotyku míče o stěnu hra
pokračuje (není-li branka) rozehráním míče stranou potrestanou (míč se nedoráží). 10. Hrubé zákroky se
trestají vyloučením. 11. Rozhodčí má vždy pravdu.
28
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REDAKČN?RADA INFORMUJE
Vážení čtenáři a přispěvatelé Letovického zpravodaje,
abychom mohli zajistit včasný rozvoz lednového čísla LZ,
prosíme o dodání
příspěvků již do 6. prosince 2013.
Děkujeme za pochopení!
Redakční rada
ZDRAVOTNICKÁ PÉČE

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do13.00 hod.
1. 12.
7. 12.
8. 12.
14. 12.
15. 12.
21. 12.
22. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
28. 12.
29. 12.

MUDr. Kulhánková
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Šumberová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomášková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Well
MUDr. Žilka
MUDr. Adamová

Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Adamov, Smetanovo nám. 327
Benešov, 19
Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 439 190
516 488 451
516 416 386
516 488 454
516 472 227
516 439 404
731 144 155
516 488 455
516 446 398
516 447 605
516 467 313
516 474 018

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
6. 12.
13. 12.
20. 12.
27. 12.

Dr. Šponerová
Dr. Vašková
Dr. Bajerová
Dr. Striová

Dovolená
18. - 27. 11. 2013 Dr. Kratochvílová.
Zastupují: Dr. Šafránek a Dr. Striová.
30. 12. 2013 - 3. 1. 2014 Dr. Striová.
Zastupují: Dr. Kratochvílová
a Dr. Šafránek (2. - 3. 1.).
www.mks-letovice.cz

23. 12. - 31. 12. 2013 Dr. Šafránek.
Zastupují: Dr. Striová (23. a 27. 12.)
a Dr. Kratochvílová (30. - 31. 12.).
Pohotovostní službu v uvedené dny (pátky)
konají lékaři ve svých ordinacích do 15.30
hod. Od 17.00 hod. denně, o víkendech
a svátcích je lékařská služba první pomoci
sloužena nepřetržitě v nemocnici
Boskovice.
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Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz

mobil: 776 261 869
OPRAVY STARÝCH
NÁSTĚNNÝCH A ELEKTR.
HODIN A BUDÍKŮ
mob.: 604 985 420
Prodám dveře vchodové
plastové a okna, bílé
a zlatý dub.
Dále plechové dveře
do stávající zárubně
a kompletní oplocení
- bránu, branku a pletivo.
Nové z neuskutečněné
stavby. Dopravu zajistím.
Tel.: 777 106 709

PRONÁJEM BYTU
V LETOVICÍCH,
MASARYKOVO
NÁMĚSTÍ
BYT 2+1 O VÝMĚŘE cca 99 m2
Popis: velké pokoje, nová koupelna
a WC zvlášt, komora s oknem,
velká terasa, letos výměna oken
Nájemné: 6 000,- Kč měsíčně + služby

Vratná kauce ve výši dvou
nebo tří měsíčních nájmů
Kontakt: Pan Biegner 722 968 902
Letovický zpravodaj vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice, IČO: 43420982, adresa redakce: MKS Letovice,
Nová 1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 601 590 006, e-mail: info@mks-letovice.cz. Šéfredaktor J. Palán, zást. šefredaktora P. Bartáková.
Foto titulní strany P. Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice 25. 11. 2013 č. 12/2013. Cena 8,-Kč. Uveřejněné názory nemusí být shodné
s názory redakce a vydavatele. Za obsah odpovídá vydavatel, za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci vydavatel neodpovídá.
Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje č. 1/2014 bude 6. 12. 2013. Fotografie: archiv redakce.

Vytiskla tiskárna DTP CENTRUM SVITAVY
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Městské kulturní středisko Letovice / Kulturní dům

společně vystoupí
dětský pěvecký sbor
ZUŠ Letovice
CARMINA

sobota 7. prosince 2013 v 19.00 hod.
Vstupné: předprodej 290,- Kč / na místě 350,- Kč
Předprodej vstupenek: MKS Letovice, Nová 71/1,
tel.: 516 474 422, 739 396 535, info@mks-letovice.cz

