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V˘zva

V pátek 19. fiíjna oÏila místní sokolov-
na zpûvem, tancem, hrou a ukázkami
dal‰ích dovedností dûtí. Kfietínská matefi-
ská ‰kola slavila 30. v˘roãí jejího vzniku.
Oslav se zúãastnili zástupci obce, paní 
uãitelky, souãasné i ty, které ve ‰kolce
pÛsobily v minulosti, technick˘ personál,
samozfiejmû dûti a ‰iroká vefiejnost.

Starosta obce Jan Halata v‰echny pfií-
vítal a podûkoval pracovníkÛm matefiin-
ky za kvalitní práci s dûtmi, kterou po lé-
ta odvádûjí. Vedoucí uãitelka paní
Jarmila Levá pfiipomnûla krátce historii
matefiské ‰koly v Kfietínû a pfiedala slovo
zastupující fieditelce Základní ‰koly
a Matefiské ‰koly Kfietín, paní Petfie
Procházkové. Ta cel˘m odpolednem
provázela. V bohatém programu vystou-
pily nejprve dûti z M·. Poté svÛj um
a talent pfiedvedli star‰í ‰koláci ãi stu-
denti, ktefií sami pfied lety kfietínskou
‰kolku nav‰tûvovali: taneãní krouÏek
pod vedením paní Moniky O‰lej‰kové

Mûsto Letovice hledá majitele lávky
pfies fieku Svitavu u nádraÏí âD.

Îádáme tímto majitele lávky pfies
fieku Svitavu nacházející se u nádraÏí
âesk˘ch drah – p. ã. 1725/1 v k. ú.
Letovice a p. ã. 1723 v k. ú. Letovice,
aby se pfiihlásil u vedoucí finanãního
odboru, pfiípadnû vedoucího technic-
kého oboru Mûsta Letovice a prokázal

své vlastnictví k v˘‰e uvedené stavbû.
Kontaktní osoby:
Ing. Lucie Bousková – vedoucí finanãní-
ho odboru, tel.: 516 482 220 nebo mobil:
734 442 464
Mgr. Martin Hoder – vedoucí technické-
ho odboru, tel.: 516 482 230 nebo mobil:
603 564 298

MÚ Letovice

ze ZU· Letovice, soubor fléten pana uãi-
tele Vladimíra Peãinky rovnûÏ ze ZU·
Letovice a na závûr jsme mohli vidût
kouzelnické vystoupení a chemickou ‰ou
dal‰ích b˘val˘ch ÏákÛ M· Kfietín.

Následovalo pfiátelské posezení, vzpomí-
nání nad fotografiemi a pfiíjemné obãerstve-
ní, které pfiichystaly ‰ikovné paní kuchafiky.
KaÏd˘ si rád pfiipomnûl léta minulá. Co te-
dy popfiát místní ‰kolce závûrem? Hodnû
a hodnû spokojen˘ch dûtí i rodiãÛ, nekonãí-
cí plodnou spolupráci se základní ‰kolou,
která na v˘chovnou a vzdûlávací ãinnost
velmi úzce navazuje, a pomoc a podporu
obce stejnou, jaké se ‰kolce dostává dopo-
sud. Hlavnû pak také ‰Èastné a chápající pa-
ní uãitelky. VÏdyÈ práce s dûtmi je pfiede-
v‰ím radost a jeden úsmûv po ránu zmÛÏe
víc, neÏ v‰echny poklady svûta. 

Fotografie z prÛbûhu oslav v˘roãí
‰kolky naleznete na webov˘ch strán-
kách obce Kfietín www.kretin.eu .

Text: Pavla Novotná, foto: B. Procházka

Vystoupení dûtí z M· Kfietín.

Kfietínská ‰kolka slavila 
30. narozeniny

Sobota 27. fiíjna byla v˘jimeãná
v mnoha smûrech… jednak poprvé uká-
zala drápky paní Zima, coÏ mohli mno-
zí pozorovat z okna hned ráno po probu-
zení. KaÏd˘ z nás proÏil tuto sobotu ji-
nak, kaÏd˘ po svém. Ti z nás, ktefií ale
zamífiili v podveãer do Letovic na zá-
mek, urãitû neprohloupili.

Bylo moÏné si letos naposledy projít
se znalou prÛvodkyní cel˘ zámek, a to
od hladomorny pfies vinn˘ sklípek aÏ po
horní patro zámku. Prohlídka byla velmi
zajímavá a je vidût, Ïe se na zámku stá-
le buduje a pracuje.  Konec prohlídky
ústil v zámecké restauraci Jízdárna, kde
uÏ hrála kapela a byl sly‰et ãil˘ ruch.
Majitel zámku pan Bohumil Vavfiíãek
promluvil z pódia, v‰echny pfiivítal a tím
zahájil slavnostní veãer. Sál byl zcela

zaplnûn, v prÛbûhu veãera se na pódiu
stfiídala kapela Magnum se skupinou
SIN QUEENS TRAVESTI, takÏe
o skvûlou zábavu bylo postaráno.
Obãerstvení zaji‰Èovala zámecká restau-
race Jízdárna, o pÛlnoci se v‰ichni na
nádvofií podívali na ohÀostroj a pak se
vrátili do sálu k dal‰í zábavû. 

V‰ichni se skvûle bavili aÏ do pozd-
ních noãních hodin. Jeden manÏelsk˘
pár zde dokonce oslavil krásné jubileum
své svatby a po pfiíjemnû stráveném ve-
ãeru se odebral do svatebního apartmá-
nu, kter˘ je moÏné si pronajmout.

Letovick˘ zámek bude nyní odpoãí-
vat a tû‰it se na dal‰í a nové náv‰tûvníky
na jafie pfií‰tího roku.

Text: RePo
Foto: Petr ·vancara

Letovick˘ zámek se uloÏil do zimního spánku.

Na zámku v Letovicích 
ukonãili sezonu

Bludiãkov˘ pochod v Letovicích
29. 10. 2012 se konal v Letovicích „Bludiãkov˘ pochod”. Dûti plnily v zámeckém parku rÛzné úkoly, odmûnou jim

byly lampiony a sladkosti. V‰ichni zúãastnûní si to uÏili a dûti byly velmi spokojené. Foto: Petr Neãas

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Letovicích, které se 
bude konat v nedûli 2. 12.
na Masarykovû námûstí v 16:00.


