březen 2020

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci lednu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Kotoulková Božena
Petrová Ludmila
Graciasová Dobromila
Vašíček Ludvík
Janoušková Vlasta
Karlík Miloslav
Hejlová Marie
Davidová Ludmila
Wernerová Růžena
Píglová Anežka
Valouch Vladimír
Podsedníková Marie
Čtvrtníček Zdeněk
Fadrná Dana

Brožek Lubomír
Samotná Viera
Holková Marie
Hejl Jiří
Hrazdirová Helena
Peterka Antonín
Kolářová Marie
Viška Tomáš
Werner Miroslav
Kopecký Jiří
Blaha Jaroslav
Procházková Vlasta
Král Vladimír
Lžíčař Miloslav

Veselý Jiří
Pátečková Eva
Vlasková Agnesa
Kozel Jan
Bárta Jaroslav
Hejlová Anna
Fadrná Marie
Winkler Miloš
Mejstříková Libuše
Širůček Bohumil
Širůčková Božena
Portl Josef
Nováková Božena

V měsíci lednu oslavila krásné narozeniny – 90 let – paní Božena Širůčková, ul. J. Haška. K tomuto
významnému životnímu jubileu jí za SPOZ osobně blahopřála paní J. Sedláčková.
Srdečně blahopřejeme

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Kacetl Jiří, Halasova, ve věku 57 let
Kudynková Vlasta, Podlesí, ve věku 92 let
Medek Miloslav, Meziříčko, ve věku 42 let
Štrych Jan, Meziříčko, ve věku 58 let
Šos Luboš, Zámecká, ve věku 62 let
Křížová Helena, Kladoruby, ve věku 75 let
Štěrba Jaroslav, Jasinov, ve věku 61 let
Pospíšil Jiří, Třebětínské nám., ve věku 82 let
Brožková Ludmila, Nádražní, ve věku 85 let
Hladilová Růžena, Bezručova, ve věku 88 let
Hrbáčková Jiřinka, J. Haška, ve věku 97 let
Matušková Emilie, Družstevní, ve věku 90 let
Špačková Miloslava, Alšova, ve věku 94 let
Doležal František, Pražská, ve věku 57 let

Čest jejich památce!

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní ředitelce Nemocnice Letovice MUDr. Drahoslavě Královcové a celému personálu, zvláště pak oddělení A, za vysokou odbornost, vstřícnost a lidský přístup při péči o naši maminku, paní Růženu Hladilovou.
Zároveň děkuji všem, kteří se s ní přišli dne 31. ledna 2020 do kostela sv. Prokopa v Letovicích
rozloučit.
Eva Pařilová

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval za okamžitou pomoc členům SDH Letovice, policie Letovice
a záchranné služby Boskovice při snaze o záchranu života mého tatínka, pana Václava Holuba.
Velice si vážím Vaší náročné práce, profesionálního a lidského přístupu.
Velké díky patří i všem, kteří ho přišli doprovodit na poslední cestu dne 8. února do kostela
sv. Prokopa v Letovicích.
Zvláštní poděkování patří otci Jiřímu Brtníkovi za důstojné a osobní rozloučení s tatínkem.
Vám všem děkuji.
Syn Pavel Holub s rodinou

Poděkování
Děkujeme za podporu, lásku a modlitby všem, kteří se přišli rozloučit s paní Emilií Matuškovou
dne 1. února 2020.
Sestra Marie s rodinou

Vzpomínka
V roce 2020 vzpomínám na moje rodiče Marii a Antonína Němcovy, Čapkova, Letovice, při jubileu 100 a 105 let od jejich narození.
Iva Takáčová – Němcová

Starosta města svolává

na středu 4. března 2020 v 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích

11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice
Program:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 4. prosince 2019 do 4. března 2020
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice za rok 2019
6. Dotace města Letovice v roce 2020
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Vážení spoluobčané,
vyšší teploty této zimy umožňují pokračování prací na ulici 9. května. Lze očekávat, že do konce března budou jak chodníky, tak odstavné plochy na stání hotovy. Nejen že konečně budou moci obyvatelé jedné z nejobydlenějších částí Letovic konečně aspoň z jedné strany přijít ke svým domům po chodníku, ale zároveň se povedlo to, co bylo cílem takového kvaltování. Obdrželi jsme dotaci od
Ministerstva pro místní rozvoj. Přesná částka bude známa po vyúčtování, ale už
teď je jasné, že to budou minimálně 2 milióny Kč. Je to výsledek nesmírného úsilí.
Je potřeba zdůraznit, že po předchozím vedení nezůstal na radnici ani jeden projekt. To, že některé zastupitele zajímá pouze to, kolik se vybralo pokut na tomto úseku a snaží se tuto
akci shazovat, jak jen je to možné, je opravdu smutné. Zvukový záznam ze zastupitelstva je všeříkající.
Silný vítr, který nás v únoru zasáhl, naštěstí neudělal větší škody. Pouze na dvou střechách odloupl
krytinu, v některých částech města nešel více jak 16 hodin proud a popadalo několik stromů. Naštěstí
se nikomu nic nestalo. Určitě se ale ukázalo, že v zámeckém parku, a i třeba u koupaliště, nejsou stromy zrovna v nejlepší kondici a situaci jsme již začali řešit. Určitě v těchto lokalitách dojde k pokácení
stromů, které představují riziko. Bezpečnost v tomto případě musí být na prvním místě.
Technické služby města budou opravovat díry v chodnících a komunikacích. Samozřejmě, jak to
dovolí počasí. Začne se na náměstí, kde díry opraví jen provizorně, protože v dohledné době nás čeká
celková rekonstrukce. Děkuji za podněty od lidí, kteří jsou evidentně motivováni tím, aby se situace
ve městě zlepšila. Jen připomínám, že jsme změnili strukturu technických služeb tak, že tyto práce
budou moci dělat přímo oni a také se občané budou moci na technické služby přímo obracet s nahlášením problémů ve městě.
Zastupitelstvo města na svém únorovém zasedání schválilo odkup pozemků od společnosti Kompletstav za 3 miliony Kč bez DPH. Pozemky navazují na pozemky již ve vlastnictví města a město tím
získalo pozemky v centru města o rozloze cca 15 000 m2. Z nevzhledného prostředí chátrajících budov
je v plánu vytvořit kultivovaný střed města. Samozřejmě se zase budeme snažit získat dotace. V současnosti můžeme zadat územní studii, jak dané území stavebně využít ku prospěchu obyvatel města.
V plánu je kulturní dům, parkovací plochy, promenáda kolem řeky a jistě i jiné věci, které doporučí
architekti a odborníci.
Další věcí, která se vyvíjí, dle mého názoru velice pozitivně, jsou jednání s Tylexem ohledně odkupu jejich čističky odpadních vod. Na tuto čističku přitéká asi třetina odpadních vod města. Vzhledem
k tomu, že rozvojové území Letovic je především v lokalitě Komenského, se do budoucna jeví jako
nezbytné zvýšení kapacity naší čističky. A popravdě, nedává smysl mít v jednom městě dvě čističky. Je
to čistý ekonomický nesmysl, platit dvoje náklady. Navíc nelze v takovém případě čerpat dotace. V návrhu smluv se proto hovoří o tom, že se z tylexácké čističky stane přečerpávačka. Doufám, že se tato
záležitost dotáhne do zdárného konce, protože je naprosto nezbytná pro budoucnost Letovic. Navíc
jednání se svazkem vodovodů se vyvíjí taktéž pozitivně a znamenalo by to velmi významnou finační
výpomoc od svazku.
Při této příležitosti musím zmínit pana ředitele Tylexu Nováka. Je to velmi sympatický člověk s velmi silným vztahem k Tylexu a potažmo k Letovicím. Je to především jeho zásluha, protože s předchozím ředitelem prostě nebyla řeč. Dalším důkazem velmi korektních vztahů je iniciativa pana ředitele
Nováka a pana ředitele MKS Pléhy, který se snaží dát muzeu nějaký smysl. Tylex poskytl vzorkovníky
a jiné předměty do muzea. Co jiného než záležitosti týkající se Tylexu s jeho bohatou historií bychom
měli v muzeu mít?
Další jednání vedl pan ředitel Pléha s panem Řehořem. Kachlová kamna, formy a spousta dalších
věcí týkajících se keramiky jsou opět přesně to, na co můžeme být hrdi a má to jasný vztah k Letovicím.

Panu Řehořovi bych chtěl také velmi poděkovat za ochotu, kterou projevil při této záležitosti. O spolupráci s Masarykovou střední školou v této oblasti jsem psal již minule. Oslovujeme postupně i další
tradiční fabriky v Letovicích.
Věcí, která si taktéž zaslouží poděkování je zkultivování prostředí při vjezdu do Letovic firmou DOPAZ. Jak kóje pro sypký materiál na jedné straně, tak nové parkoviště na straně druhé jsou jistě přínosem pro Letovice. Již jsme začali prověřovat možnost zakázání parkování velkých aut hlavně na státní
silnici na Pražské. Toto parkoviště by mohlo sloužit jako odstavné právě pro tato velká auta.
Na závěr bych chtěl velice pogratulovat Petru Křivinkovi a celému Velkému dechovému orchestru
ZUŠ Letovice. Reprezentují město mimořádně úspěšně. V únoru na mezinárodním festivalu v Praze
získali nejvyšší ocenění – zlaté pásmo s vyznamenáním. Je to již poněkolikáté, co vítězí na mezinárodních festivalech nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj oznamuje,
že ve středu 18. března 2020
v době od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin
budou pracovníci Finančního úřadu v Boskovicích poskytovat součinnost potřebnou k řádnému
splnění povinnosti podat daňové přiznání daně z příjmu fyzických osob. Službou se rozumí
distribuce tiskopisů, poskytnutí základních informací pro vyplnění daňového přiznání,
výběr daňových přiznání a kontrola jejich formální správnosti.
Úhrada daňové povinnosti platbou v hotovosti není v případě této poskytované služby možná.

Služba bude poskytována v uvedený termín v budově Městského úřadu Letovice.

Waldemar Matuška kdysi nazpíval krásnou písničku „Hezkých žen je stále víc
a víc“, která popisovala svět kolem něho reálnýma očima. Reálný svět z dnešního pohledu by se dal parafrázovat podobným nápěvem – odpadů kolem nás je
stále víc a víc… Kdo sleduje zpravodajství v našich celostátních médiích, ví, že řešení tohoto problému převyšuje možnosti města, regionů a skoro i naší země.
Do několika let nebude možné skládkování, takže zásadním problémem bude
co největší míra třídění a co nejméně odpadů posílat do spaloven.
Zřejmě již každý čtenář zaznamenal, že od ledna letošního roku sváží odpad
z našeho města a jeho místních částí vozy Technických služeb Malá Haná. I přes
některé dílčí problémy, které se průběžně pokoušíme řešit, se systém podařilo překlopit dobře a postupně ho chceme dál vylepšovat, aby se nám množství vytříděných komodit, jak to po nás požaduje
stát, dařilo naplňovat. Přesto mi dovolte několik poznámek a zkušeností s dosavadní likvidací odpadů:
- Někteří občané naloží do auta nebo na vozík doma již nepotřebnou sedačku a místo toho, aby ji
odvezli a vyložili zdarma až na sběrném dvoře, skončí na mezi vedle polní cesty zřejmě s myšlenkou
„však on to někdo uklidí“.
- Věčný problém pneumatik, které končí v příkopě, na poli či v lese by měl vyřešit zpětný odběr,
který zajišťují pneuservisy. Když si je někdo koupí sám a doma je mění, je skutečně takový problém
zaplatit za jeden kus při likvidaci na sběrném dvoře cca 50 Kč, když za novou jsme před tím zaplatili ke
2 000 Kč?
- Debatovalo se také o stavební suti, za kterou se vybírá 1 Kč za kilogram. Opět malý příměr – pokud se rozhodnu opravit koupelnu a dám za ni 60 000 Kč, je opravdu problém zaplatit 500 Kč za půl
tuny vybouraného zdiva a omítek?
Podobných zkušeností by se dalo popsat více. Drobné černé skládky jsou sice individuálním selháním, ale znepříjemňují život nám všem, stejně jako obkládání kontejnerů na sběrných místech po městě vyřazeným nábytkem a nepotřebnými věcmi z domácnosti. To všechno „někdo“ musí uklidit a „někdo“ také zaplatit. Zkusme pro likvidaci odpadů využívat nastavený systém popelnic, sběrných hnízd
a jarních kontejnerů. A pokud něco mimořádně likvidujete v domácnosti, dovezte to až na sběrný
dvůr.
S přáním všeho dobrého
Radek Procházka, místostarosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 15. 1. 2020 projednala body dle následujícího programu:
1. Masarykovo nám. – mobiliář
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Hospodaření města Letovice za I. – XI./2019
5. Dispozice s majetkem města
6. Dotace města Letovice
7. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé

Rada města Letovice na své schůzi dne 5. 2. 2020 projednala body dle následujícího programu:
1. Zhodnocení činnosti Městské policie Letovice a bezpečnostní situace v Letovicích za rok 2019
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Výsledek hospodaření města za rok 2019
5. Dispozice s majetkem města
6. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
7. Program zasedání ZM 5. 3. 2020
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 13. 2. 2020 projednalo body dle následujícího
programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Dispozice s majetkem města
3. Různé
4. Diskuse
5. Závěr
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách Města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Veřejně z neveřejné Rady města Letovice
Poslední dobou se množí dotazy, jak vlastně vypadá zasedání městské rady. Jednání je sice neveřejné, ale ne tajné, proto se pokusím v několika větách na tento dotaz odpovědět.
Nejprve nás, všechny členy RM (rady města), pan starosta přivítá. Poptá se, jak bylo za dobu, co
jsme se neviděli. Na jeho pokyn paní sekretářka začne roznášet voňavou, lahodnou kávu a zákusky.
Během volné zábavy občas na pokyn zvedneme ruku na znamení, že jsme pro, popřípadě proti. Po
takovémto čtyř až pětihodinovém klábosení si odhlasujeme, že dnešní RM končí a s pocitem, že jsme
pro občany města udělali maximum, se rozcházíme do svých domovů… Tak to ale není. Opakuji, TAKTO TO ROZHODNĚ NENÍ! Realita je úplně jiná.
Zasedání RM předchází příprava. Týden před zasedáním RM každému z nás přijdou do internetových schránek materiály. Obsahují informace o tom, co se bude projednávat. Většinou je to více jak
stovka popsaných listů papíru, proto bylo upuštěno od tisknutí a následného rozvážení obálek a vše
se děje elektronicky. Jenom pročíst takové množství textu dá zabrat, když ovšem chcete správně rozhodovat, nejde to jinak. Občas se stane, že je informace neúplná nebo je třeba nějaké upřesnění, potom nezbývá, než se vydat na městský úřad a u dotyčného úředníka si další informace doplnit. Hlavně
se to děje u nákupu a prodeje pozemků krásně skrytých pod bod „Dispozice s majetkem města“. Velmi
se mi osvědčilo se na místě samém zastavit. Prohlédnout si nakupovaný nebo prodávaný pozemek
a třeba i promluvit s lidmi, kterých se věc týká. Tak jsem se mnohokrát dověděl věci, které z žádných
materiálů nevyčtete. Je to ovšem časově náročné.

Ne všechna rozhodnutí jsou jednoduchá. Takový výběr laviček a sloupů veřejného osvětlení byl
opravdu náročný. Jak jste se dočetli v minulém Letovickém zpravodaji, plánuje se rekonstrukce střední části náměstí. Od paní architektky jsme dostali asi třicet různých návrhů, druhů a tvarů laviček. Betonové, kovové, dřevěné, různé kombinace a tvary. S opěradlem, bez opěradla, hranaté, kulaté, kruhové, které se používají okolo stromů. No šílenství. Když jsme se po asi hodinové diskusi na některých
návrzích shodli, následoval výběr sloupů veřejného osvětlení… Nicméně mohu zodpovědně říci, že
diskuse probíhají kultivovaně a slušně. To je snad nejlepší zpráva.
Ještě jedna věc na závěr. Obracím se na vás, kteří občas na veřejná místa umísťujete oznámení, že
se vám zatoulala kočička nebo pejsek. Ne, nevadí mi, že porušujete vyhlášku města. Mám rád zvířata
a chápu vás, jen prosím, když vaše zpráva přestane být aktuální, odstraňte ji. Opravdu není pěkný pohled na plápolající rozpitý cár papíru vlající na sloupu nebo zábradlí.
Děkuji vám všem, kterým není lhostejné naše město.
Mgr. František Boček, člen Rady města Letovice za KDU-ČSL

Odbor výstavby a životního prostředí informuje
S koncem měsíce března končí také ideální období pro kácení a řez dřevin, zejména stromů.
S nastupujícím jarem a vyššími teplotami se začne příroda probouzet a nejrůznější živočichové využijí
úkrytů na větvích či v dutinách stromů, kde budou moci postavit svá hnízda a vyvést mláďata. Byla by
velká škoda zasáhnout do vývoje v městském prostředí
ubývajících zástupců hmyzu, ptáků nebo drobných savců.
Zejména apelujeme na vlastníky a uživatele nemovitostí, z jejichž pozemků prorůstají větve na chodníky či
komunikace a brání tak bezpečnému provozu (např. odvozu odpadu či průjezdu strojů IZS), aby provedli nezbytný ořez přečnívajících větví. Tato povinnost vyplývá
mimo jiné ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny § 7 odst. 2.
Kácení stromů a odstraňování rozsáhlých keřových
skupin podléhá povolení Orgánu ochrany přírody a krajiny a není možné (až na výjimky) jej provádět svévolně.
O parametrech dřevin rostoucích mimo les, u kterých
není nutné podat žádost o povolení kácení jsme psali
v říjnovém zpravodaji 2019, který je dostupný také na
webových stránkách MKS Letovice. Při nejasnostech se
obraťte na Odbor výstavby a životního prostředí.
Václav Štěpánek, referent životního prostředí

Město Letovice informuje občany,
že vzhledem k opakujícímu se vandalismu na vybavení veřejného WC
došlo ke změně provozní doby, a to od 6.00 do 18.00 hodin.

Letovice 2019 v číslech
Evidence obyvatel
dle dostupných informací MěÚ Letovice a informativních údajů ministerstva vnitra k 1. 1. 2020:
- k 31. 12. 2019 bylo ve městě přihlášeno k trvalému
pobytu 6559 občanů – z toho 2706 mužů, 2861 žen
a 992 dětí do 15 let (499 chlapců a 493 děvčat)
- v loňském roce se narodilo 73 dětí (42 chlapců a 31
děvčat) a zemřelo 80 občanů (44 mužů a 36 žen)
- k trvalému pobytu ve městě se přihlásilo 206 občanů, odhlášeno bylo 202 občanů
Dle informativních údajů na webových stránkách ministerstva vnitra je ve městě přihlášeno 122 cizinců
s trvalým a 97 cizinců s přechodným pobytem.
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2019 (tj. státních
občanů ČR + cizinců s TP a PP) dle dostupných informací: 6778
Oficiální počty obyvatel uveřejňuje Český statistický úřad v průběhu roku.
Letovice – matrika – rok 2019
Počet zápisů narození – 2
Počet zápisů úmrtí – 137
Uzavřená manželství – 50
Počet žádostí o změnu jména a příjmení – 2
Počet zápisů o určení otcovství – 37
Počet vydaných rozhodnutí ostatních – 22
Počet zápisů do zvláštní matriky – 4
Czech POINT:
Rejstřík trestů – 70
Katastr nemovitostí – 41
Obchodní rejstřík – 20
Živnostenský rejstřík – 2
Bodové hodnocení řidičů – 5
Výpis z insolvenčního rejstříku – 0
Registr osob – 3
Žádost o zřízení datové schránky – 2
Zneplatnění datové schránky – 2
Konverze dokumentů na žádost – 66
Konverze dokumentů z moci úřední – 8
Počet ověření (legalizace, vidimace) – 1 219
Žádosti do DPS
Počet podaných žádostí celkem 205, z toho v roce
2019 bylo podáno 23 žádostí, do DPS bylo v roce
2019 přijato 5 osob.
Sociální práce na obci
V roce 2019 se aktivně v rámci sociální práce na obci pracovalo s občany, kteří patří do těchto cílových
skupin:
- osoby se zdrav. nebo duševním onemocněním – 83
- osoby závislé na péči jiné osoby – 15

- osoby s různým stupněm omezení svéprávnosti – 12
- osoby ohrožené sociálním vyloučením – 36
- osoby ohrožené rizikovým způsobem života – 5
- osoby v nejistém či neadekvátním bydlení – 38
- nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy – 23
- osoby neschopné splácet závazky – 26
- imigranti – 0
- rodiny s dětmi – 12
- anonymní klienti – 76
Veřejné opatrovnictví, sociálně právní ochrana dětí, ostatní ze sociální oblasti
Funkci veřejného opatrovníka vykonává sociální pracovník v 6 případech, podávání zpráv sociálně právní ochraně dětí, soudům a policii – 10, vyhodnocení
podmínek případu zvláštního zřetele pro nárok na
doplatek na bydlení pro Úřad práce ČR – 2
Počet vypravených sociálních pohřbů – 1
Stavební úřad a životní prostředí
- vydáno 26 územních rozhodnutí, 8 kolaudačních
rozhodnutí (zkolaudována 1 bytová jednotka), ohlášení dokončených staveb – 27, 11 rozhodnutí o změně stavby před dokončením, 4 rozhodnutí o odstranění stavby, 31 kolaudačních souhlasů, zkolaudováno 17 bytových jednotek, 8 rozhodnutí o přerušení
řízení, 4 rozhodnutí o změně užívání, 12 potvrzení
o přidělení čísla
- stavební povolení – 7 (povoleny 84 bytové jednotky), společný souhlas – 31 (povoleno 13 bytových
jednotek), územní souhlas – 36, souhlas s provedením ohlášené stavby – 9, vodovodní přípojky – 3,
plynové přípojky – 6, kanalizační přípojky – 2, dodatečné povolení stavby – 5
- v oblasti životního prostředí bylo v 27 případech
vydáno rozhodnutí o kácení dřevin a ve 4 případech
bylo vydáno vyjádření ke kácení dřevin
Finanční odbor
- bylo evidováno 764 poplatníků místního poplatku
ze psa
- bylo evidováno 7017 poplatníků místního poplatku za komunální odpad, z toho 328 plátců tohoto
poplatku za stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, kde není nikdo hlášen k pobytu
- bylo uzavřeno 30 smluv (kupní, darovací) a 8 nájemních a 1 pachtovní smluva, 7 smluv na krátkodobé pronájmy (kulturní domy), 12 smluv o zřízení
věcného břemene
- k projednání v radě a zastupitelstvu města bylo přijato 206 návrhů na dispozice s majetkem města
MěÚ Letovice

Městská policie za rok 2019 řešila 539 přestupků. Za přestupky byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 147 500 Kč. V blokovém řízení byla vyřešena většina přestupků, ostatní byly oznámeny místně příslušným správním orgánům. Přestupky s nízkou společenskou škodlivostí byly vyřešeny domluvou, tyto nejsou zahrnuty do celkového počtu přestupků. Nejvíce přestupků bylo v dopravě, poté
v porušení vyhlášek města, proti majetku a ve veřejném pořádku. Největší úbytek přestupků byl opětovně na Vodní nádrži Letovice.
Počet trestných činů předaných k šetření Policii ČR či šetřených ve spolupráci s Policií ČR bylo celkem 19.
Přestupky v dopravě jsou nejčastějšími přestupky, které strážníci řeší. Měření rychlosti bylo provedeno dvakrát. Schválená místa policií k měření rychlosti byla zveřejněna na internetových stránkách
města.
Pod vlivem alkoholu byli zjištěni celkem 4 řidiči. Nejnižší hladina alkoholu byla 0,56, nejvyšší 2,58
promile alkoholu v dechu. Tři řidiči měli hladinu vyšší než 1 promile.
V součinnosti s PČR DI je rovněž prováděno pátrání po účastnících dopravní nehody, kteří z místa
ujeli. K několika případům se podařilo zjistit kladných poznatků.
Dále bylo zaevidováno 180 událostí, které nejsou protiprávním jednáním:
- byly vypátrány 4 pohřešované osoby, z toho dvě nezletilé
- bylo odchyceno nebo strážníkům předáno celkem 20 volně pobíhajících psů, jeden leguán
- mysliveckým sdružením bylo předáno 10 ks sražené srnčí zvěře
- donucovací prostředky byly použity v 17 případech, v žádném nedošlo ke zranění osoby, vůči
které byl prováděn zákrok ani ke zranění strážníků, rovněž nevznikla škoda na majetku
- byla oznámena 4 vozidla, která se podobala autovrakům, avšak nesplňují zákonnou definici
- 19 osob bylo předvedeno
- bylo doručeno 24 písemností
- 19× nález věcí, včetně dokladů
- ve dvou případech byl otevřen v souladu se zákonem byt a byla přivolána RZS
- zraněným osobám byla celkem 11× přivolána RZS
Jako každý rok byly prováděny ve spolupráci s Policií ČR akce na kontrolu chatových oblastí, kontroly restaurací a míst zaměřených zejména na podávání alkoholických nápojů mladistvým, akce na kontroly „tzv. kuřáků“, dopravní akce, akce na kontrolu Vodní nádrže Letovice, v období Památky zesnulých k zamezení vloupání do motorových vozidel u hřbitova, opatření ke krádežím spojených s vánočními svátky, akce na kontrolu sprejerů na vlakovém nádraží ČD, kontroly ubytovacích zařízení zaměřené na cizince (při poslední akci bylo kontrolováno cca. 54 cizích státních příslušníků), v předvánočním
období byly prováděny kontroly prodejců zábavní pyrotechniky. Nově byla provedena akce na Vodní
nádrži Letovice a to i ve spolupráci s nově vzniklou Vodní záchrannou službou.
Mezi samozřejmosti patří zajišťování místních společenských, kulturních a sportovních akcí, jako
např. Festival 3+1, Běh okolo Křetínky, letovická pouť, Mikuláš, Silvestr, lampionový průvod, pochod
mažoretek, festival dechových hudeb, taneční soutěže. Obdobně byly kulturně-společenské nebo sportovní akce zajišťovány i v místních částech. Rovněž se MP podílela na zabezpečení Světového poháru
v kvadratriatlonu, který sice byl organizován obcí Lazinov, ale část trasy závodu vedla po katastrálním
území Letovic. Během těchto akcí nedošlo k žádnému závažnějšímu narušení veřejného pořádku.
Dále se zajišťuje přechod na ul. Komenského k bezpečnému příchodu dětí do škol a nedílnou součástí jsou asistence odborům MěÚ a SDH Letovice.
V roce 2019 bylo provedeno asi nejvíce preventivních akcí během jednoho roku:
- besedy ve dvou praktických třídách ZŠ Letovice se zaměřením na problematiku krádeží, šikany
a občanského soužití

- „Strážníci ve školce“ – přímo ve třídách všech MŠ se děti hravou formou učí zásady bezpečného
chování v dopravě a jak se chovat při nenadálých situacích
- beseda v klubu seniorů se zaměřením na nové praktiky „šmejdů“, domácí násilí a novinky v dopravě
- pro všechny družiny 4denní zábavné soutěžní odpoledne se zaměřením na dopravu
- tradičně týden mobility – školka na přechodu – děti se učí, jak správně přecházet vozovku
- pro mladé hasiče byla uspořádána akce s ukázkami sebeobrany a výzbroje MP
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv vykonávali strážníci výkon služby na katastrálním
území obcí Lazinov, Vranová, Křetín. Příjem z těchto smluv činil 21 645 Kč.
V rámci zvyšování kvalifikace a osvojování nových právních norem absolvují strážníci školení a výcvik. Výcvik sebeobrany, používání donucovacích prostředků a zbraně je prováděn ve spolupráci s Policií ČR, skupinou služební přípravy. Pravidelně se též účastní sportovních a střeleckých závodů, kde si
v konkurenci příslušníků ostatních ozbrojených složek ověřují kvalitu svých dovedností. Obzvláště pak
vyniká individuální úspěch str. Šamalíka, který na střelecké soutěži MP Česká Třebová obsadil mezi 60
závodníky z celé ČR 1. místo. Družstvo MP Letovice obhájilo vítězství ve střelecké soutěži městských
policií okresu Blansko.
Strážníci MP Letovice

Vážení čtenáři,
dovolte mi představit několik novinek a informací z činnosti Městského kulturního střediska Letovice.
Předprodej vstupenek na akce MKS byl rozšířen i na turistické informační centrum. Každý občan bude mít možnost zvolit si, zdali vstupenky zakoupí v kulturním domě, informačním centru nebo online přes webové stránky MKS. Další novinkou v této oblasti je zřízení prodejního místa sítě Ticketportal a Ticket Art opět
na informačním centru v budově Tyršova 2. Přes tyto portály je možné zakoupit
vstupenky na kulturní i sportovní akce konané po celé republice.
Pokud zůstaneme u budovy Tyršova, došlo k výmalbě informačního centra a v přilehlé chodbě jsou
nainstalovány informační panely o všech místních částech Letovic a také historii Letovic. V horním
patře v Muzeu města Letovice bude 19. března otevřena výstava o výrobě a prodeji čokolády v Československu. Výstava bude realizována ve spolupráci s Muzeem obchodu Bratislava a bude k vidění do
konce května. K dispozici je asi 450 trojrozměrných předmětů a reklamních tisků. Vzhledem k velikosti
našeho muzea půjde o výběr toho nejlepšího. Jelikož dosavadní prostory muzea jsou opravdu velmi
malé, expozice prvorepublikového koloniálu bude zřízena v místnosti naproti. Jak jsem dříve slíbil, ve
spolupráci s vedením Tylexu a panem Kalasem, jakožto novým vlastníkem velké části objektu, došlo
k shromáždění předmětů k tvorbě nové expozice o nejstarší textilní továrně v Rakousku-Uhersku, kterou se Letovice mohou právem pyšnit. V současné době čekáme na vyjádření kraje ohledně finanční
dotace a tvoříme vizuální vzhled nové expozice. Velmi rád bych ji zpřístupnil veřejnosti v první polovině tohoto roku. Zároveň se budu snažit pokračovat v započatých jednáních s Keramikou Letovice
a Kamenoprůmyslem Komárek o vytvoření dalších expozic, protože tradice těchto firem je více než
stoletá a jejich věhlas suverénně přesahuje okres Blansko. Poslední novinkou z oblasti muzejnictví je
zapojení se do 16. ročníku Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR. Letovická muzejní noc proběhne 15. května, kdy muzeum a galerie v Letovicích budou mít zdarma otevřeno do 22.00 hodin. Součástí bude i doprovodný program, o kterém budete informováni.

Touto cestou bych rád poprosil všechny občany Letovic, kteří mají jakýkoliv dokument či fotografii
o historii města (průmysl, kultura, sport, politické dění…), aby jej zapůjčili muzeu nebo umožnili zhotovení jejich kopií. Stejně tak, pokud máte trojrozměrné předměty, které by se daly využít v rámci našich plánovaných expozic, budeme velmi rádi za jejich darování nebo bezplatné zapůjčení. Muzeum
musí splňovat přísnější bezpečnostní podmínky a evidovat veškerý zapůjčený majetek, proto se nemusíte bát odcizení čehokoliv.
V rámci kulturního domu došlo k instalaci klimatizačních jednotek v dolním sále a v horním sále
k výmalbě a k drobným opravám, které byly nutné i vzhledem k bezpečnosti návštěvníků. V horním
sále se bude 1. dubna konat vernisáž výstavy lokálních amatérských malířů Zity Böhmové a Jaroslava
Henzla. Další „tradiční“ akce v rámci kulturního domu budou pokračovat a budete průběžně informováni.
Ohledně akcí pro děti se budeme snažit postupně rozšířit nabídku a spolupracovat na některých
projektech i s jinými subjekty. Mimo akce jako je například karneval či dětský den, zkusíme občas zařadit nedělní odpolední pohádku či promítání. Současně v době redakce tohoto čísla probíhají jednání s předním dětským animátorem Michalem Nesvadbou a především s velmi populární dvojicí Štístko a Poupěnka o zařazení Letovic do plánovaného turné.
V únoru opustila naši knihovnu knihovnice Evženie Smílková z důvodu plánovaného odchodu do
důchodu. Tímto jí děkuji za dosavadní práci a přeji do dalšího života jen to dobré. Jako nová síla nastoupila paní Veronika Havlínová. Další novinkou v rámci knihovny bude vytvoření výstavní síně pro
umělecké výrobky žáků Masarykovy střední školy Letovice v prostorách čítárny, nejpozději do června
tohoto roku.
Jelikož tradiční Festival 3 + 1 Letovice bude nově organizovat MKS, bude z důvodů finančních úspor
sloučen s letní akcí Ahoj, léto! Hlavním festivalovým dnem bude sobota 1. srpna. V odpoledních hodinách proběhne program pro děti, posléze budou následovat hudební vystoupení, kde se můžete těšit
na zpěváky Ondřeje Rumla a Báru Basikovou a kapely Band-a-ska, Inspektora Kluzó Tomáše Matonohy a především Mydy Rabycad.
V rámci webu MKS a turistického informačního centra byl zřízen kalendář akcí v Letovicích, kam má
možnost zapisovat pořádané akce kdokoliv, kdo se zaregistruje na našich webových stránkách. Postup
je sice jednoduchý, ale přece jen nelze shrnout do jedné věty. Pokud pořádáte větší kulturní či sportovní akci, prosím o kontakt na e-mail: info@mks-letovice.cz. Vše vám bude vysvětleno. Větší organizátoři byli osloveni, ale nelze vyloučit, že se na někoho omylem zapomnělo. Navíc, portál kalendáře je
určen i pro nové pořadatele. Letošní rok beru jako pilotní, protože bude chvíli trvat, než si zde všichni
zvyknou publikovat svoje akce. Vzhledem k co největší informovanosti veřejnosti a snaze vyloučit
aspoň některé „překrývající se“ kulturní či sportovní akce, bude na pořadatele vyvíjen menší „tlak“
z mojí strany, aby své akce zapisovali a vycházeli si vzájemně ohledně termínů vstříc. Současně bych
rád o doplňování akcí oslovil i zástupce Mikroregionu Letovicka.
Poslední informací je, že náš Letovický zpravodaj bude distribuován do všech domácností zdarma
od dubna letošního roku. K tomuto úkonu je však ještě nutný souhlas zastupitelstva města. Parametry periodika (měsíčník, formát A5, stálé rubriky) zůstanou stejné, ale dojde k několika drobnějším
změnám, které se budou dít postupně za chodu. Jedinou zásadní změnou je nový e-mail, kam se budou zasílat příspěvky (včetně inzerce), které budete chtít zveřejnit. Tato e-mailová adresa je zpravodaj@mks-letovice.cz.
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

MKS LETOVICE
KULTURNÍ DŮM
Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mobil: 774 497 437
e-mail: info@mks-letovice.cz, www.mks-letovice.cz
tel. vstupenky: 516 476 785, 739 396 535
ekonomka: 516 476 786

Zajišťuje předprodej vstupenek
na pořádané kulturní pořady
Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů jsou
určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele průkazu
ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů a držitelů
ZTP a ZTP/P na základě předložení průkazu). Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 3 dny
před konáním akce.

V březnu jsme pro Vás připravili:
Beseda – Ing. Tomáš Přibyl

Cesta na Měsíc,
která se nepovedla
Čtvrtek 5. března 2020 v 18.00 hodin
Kulturní dům
Vstupné dobrovolné
•

Vernisáž výstavy

Historie čokolády v Československu
Čtvrtek 19. března 2020 v 18.00 hodin
Muzeum města Letovice
Kulturní program:
violoncellové trio Veselé palačinky
Vstupné dobrovolné
•
Divadlo

Klíče na neděli
Čtvrtek 26. března 2020 v 19.00 hodin
Účinkuje: DS Háta Praha
Vstupné: předprodej 350,– Kč / na místě 400,– Kč
•
Koncert jazz

Libor Šmoldas NYC Trio
feat. Adam Nussbaum & Jay Anderson (CZ/USA)
Pátek 27. března 2020 v 19.30 hodin
Sál ZUŠ Letovice
Vstupné: 150,– Kč

Připravujeme:
Vernisáž výstavy malířů

Zity Böhmové a Jaroslava Henzla
Středa 1. dubna 2020 v 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné
•
Beseda – Ladislav Větvička

Velký dětský maškarní karneval

Arménie / Náhorní Karabach

Sobota 7. března 2020 od 15.00 hodin
Účinkují: Komedianti na káře
Na akci vystoupí taneční skupina VO CO GOU
Vstupné: děti s maskou zdarma
děti bez masky 20,– Kč / dospělí 50,– Kč
•
Koncert KPH

Čtvrtek 16. dubna 2020 v 17.30 hodin
Muzeum města Letovice
Vstupné: 50,– Kč
•

B KVARTET
a Vachův sbor moravských učitelek
Čtvrtek 12. března 2020 v 18.00 hodin
Vstupné: 100,– Kč
Na koncert platí předplatné KPH.
Děti a mládež do 18 let zdarma.
•
Beseda – Dušan Procházka

Kanárské ostrovy
Úterý 17. března 2020 v 17.30 hodin
Muzeum města Letovice
Vstupné: 50,– Kč

Koncert Mladých brněnských symfoniků
Pátek 17. dubna 2020 v 19.00 hodin
Vstupné dobrovolné
•
Beseda – Bohuslav Kuda

Osobnosti města
ve světle hřbitovních náhrobků (2. část)
Středa 22. dubna 2020 v 18.00 hodin
Kulturní dům
Vstupné dobrovolné
•
Divadlo

Když se zhasne
Úterý 28. dubna 2020 v 19.00 hodin
Účinkují: Lukáš Langmajer, Světlana Nálepková,
Michaela Kuklová, Ivo Šmoldas
Vstupné: předprodej 320,– Kč / na místě 350,– Kč

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
•

Registrace nových čtenářů
zdarma – po celý měsíc březen
•

Čtenářská amnestie
prominutí upomínek – po celý měsíc březen

KNIHOVNA
Oddělení pro dospělé
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovna@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna

Otevírací doba dospělého oddělení
Pondělí: 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
Úterý: 12.30 – 16.30
Středa: 12.30 – 18.00
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 9.00 – 12.00, 12.30 – 18.00
•

22. března 1920 LUDVÍK KUNDERA
básník, prozaik, dramatik a překladatel
100. výročí narození – výstavka knih
na dospělém oddělení knihovny
•

KANÁRSKÉ OSTROVY
17. března 2020 v 17.30 hodin v muzeu
Unikátní přednáška a slide show pana Dušana
Procházky, cestovatele, který navštívil všechny
Kanárské ostrovy. Autor je brněnský cestovatel,
průzkumník a fotograf, jehož oblíbenými místy
jsou ostrovy a pobřeží Středomoří a blízký
Atlantik, speciálně Kanárské ostrovy. Uskutečnil
desítky výprav a procestoval kolem 40 ostrovů
a 50 pobřežních destinací, které popsal ve
svých knihách a prezentoval na 60 výstavách.
Více informací na www.obrazyzcest.cz
•

MADEIRA
25. března 2020 ve 14.00 hodin
v Městském klubu důchodců
Cestovatelská beseda s paní Zdeňkou Miholovou
•

JARNÍ ČAROVÁNÍ S LÁTKOU A VLNOU
30. března – 9. dubna 2020
Prodejní výstava výrobků Elišky Hanušové,
Michaely Sedláčkové a Marie Králové
na dospělém oddělení knihovny

Dětské oddělení
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna

Výpůjční doba
Pondělí: 12.30 – 16.30
Úterý: 12.30 – 16.30
Středa: 12.30 – 16.30
Čtvrtek: 8.00 – 12.00
Pátek: 12.30 – 16.30
•

Výstavka knih
Čteme zeleně – knihy se zelenou obálkou
•

Vyrábíme – Knihu naší knihovny
Namalujte, napište, nalepte, vytvořte na papír
A4 co vás napadne a udělejme si vlastní knihu
Knihovny Letovice.
•

Duhové čtení
Čtenářská soutěž je opět tu,
vše potřebné zjistíte v dětské knihovně!
•

Noc s Andersenem – pátek 27. 3. 2020
Pro děti od 1. do 4. třídy ZŠ.
Přihlášky k vyzvednutí v dětské knihovně!

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

Kalasová galerie Pex
Pražská 70, Letovice

®

Otevírací doba:
1. ČERVNA – 15. ZÁŘÍ
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin
Sobota – Neděle:
9.00 – 13.00 hodin
•

16. ZÁŘÍ – 31. KVĚTNA
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hodin
TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný internet, kopírování (max. formát A3), černobílý
a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických
map a cyklomap, turistických známek, turistických vizitek, turistických magnetek, prodej publikací o Letovicích a mikroregionu Letovicko, prodej Letovického zpravodaje, informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí, tipy na výlet, informace o dopravě, stravovacích a ubytovacích možnostech v regionu, přehledy kulturních a sportovních akcí, rezervace
a předprodej vstupenek na vybrané akce, průvodcovské služby. Informace a propagační materiály jsou poskytovány zdarma.

MOŽNOST KROUŽKOVÉ VAZBY
V TIC LETOVICE
V Turistickém informačním centru Letovice se
snažíme postupně rozšiřovat nabídku služeb pro
veřejnost. Kromě možnosti kopírování, tisku a skenování nyní nově nabízíme zhotovení kroužkové
vazby dokumentů. Jedná se o doplňkovou službu, která je zpoplatněna dle ceníku. V rámci našich možností jsme schopni zhotovit vazbu na
počkání, pouze v případě většího počtu stran mají přednost ostatní služby v rámci TIC.

Vás srdečně zve na
výstavu obrazů a grafik

Vladimíra Komárka
Zahájení proběhne

v pátek 6. března 2020
od 18.00 hodin v galerii
Výstava potrvá do pondělí 13. dubna
Další informace na plakátech
a na www.galeriepex.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO LETOVICE
KULTURNÍ DŮM

Cesta na Měsíc,
která se nepovedla

Čtvrtek 5. března 2020 v 18.00 hodin
V roce 1969 byla na Měsíci vztyčena vlajka s hvězdami a pruhy,
čímž pro sebe Spojené státy získaly nejcennější metu
v „kosmických závodech“. Opravdu se ale Sovětský svaz
vzdal – navíc po počáteční nadvládě ve vesmíru – Měsíce
zcela bez boje? Nikoliv, vytvořil impozantní lunární program.
Třeba obří raketu N-1, jenže ta při všech čtyřech pokusech
o start explodovala. Celý sovětský lunární program
pak byl utajený. Přednáška nás provede jeho
vpravdě neuvěřitelným příběhem.
SOUČÁSTÍ BESEDY BUDE VÝSTAVKA LETOVICKÉHO
RAKETOMODELÁŘSKÉHO KLUBU

Vstupné dobrovolné

PŘEHLED BŘEZNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

1.

14.00 – 19.00 hodin / Rekreační lukostřelba na zámku v Letovicích
Zámecká restaurace Letovice, www.zameckarestauraceletovice.cz

4.

Okresní kolo soutěže ve hře na klavír
koncertní sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203, 777 674 203, www.zusletovice.cz
16.00 hodin / Zastupitelstvo města Letovice, Kulturní dům Letovice

5.

18.00 hodin / Cesta na měsíc, která se nepovedla – Ing. Tomáš Přibyl
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, www.mks-letovice.cz

6.

18.00 hodin / Výstava obrazů a grafik malíře Vladimíra Komárka
Kalasová galerie PEX, Pražská 70, Letovice

7.

15.00 hodin / Velký dětský maškarní karneval
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, www.mks-letovice.cz

8.

14.00 – 19.00 hodin / Rekreační lukostřelba na zámku v Letovicích
Zámecká restaurace Letovice, www.zameckarestauraceletovice.cz

12.

18.00 hodin / B KVARTET a Vachův sbor moravských učitelek – koncert KPH
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, www.mks-letovice.cz

14.

20.00 hodin / Ples sportovců
pořádá oddíl ARUL ZRTV, Kulturní dům Letovice

15.

14.00 – 19.00 hodin / Rekreační lukostřelba na zámku v Letovicích
Zámecká restaurace Letovice, www.zameckarestauraceletovice.cz

17.

17.30 hodin / Kanárské ostrovy – přednáška a slide show pana Dušana Procházky
Muzeum města Letovice, Tyršova 2 (1. patro)

20.

21.00 hodin / ORTEL NA ZÁMKU – vystoupí kapely Ortel a ALDABRA
Zámecká restaurace Letovice, tel.: 734 865 960, ww.zameckarestauraceletovice.webnode.cz

21.

7.30 hodin / Let´s dance – celorepubliková taneční soutěž, Sportovní hala Letovice
19.00 hodin / Večer chval Team4D + Olga Čtvrtlíková
pořádá křesťanská kapela Team4D, Kulturní dům Letovice, www.team4d.cz

22.

14.00 – 19.00 hodin / Rekreační lukostřelba na zámku v Letovicích
Zámecká restaurace Letovice, www.zameckarestauraceletovice.cz

26.

19.00 hodin / Klíče na neděli – Divadelní společnost Háta
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, www.mks-letovice.cz

27.

19.30 hodin / Libor Šmoldas NYC feat. Adam Nussbaum & Jay Anderson (CZ/USA)
sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 422, www.mks-letovice.cz

27. – 28.
27. – 29.

16.30 hodin / Noc s Andersenem – tradiční akce pro všechny čtivé děti
s přespáním v knihovně, www.mks-letovice.cz/knihovna
16.00 hodin / Dětský bazárek jaro/ léto
pořádá MC Veselý Paleček Letovice, Kulturní dům Letovice
(27. 3. 16.00 – 18.00 – příjem / 28. 3. 10.00 – 15.00 – prodej / 29. 3. 14.00 – 16.00 – výdej)

Zápis do 1. tříd
LETOVICE

Zápis do 1. tříd ZŠ Letovice pro školní rok 2020/2021
se koná

v sobotu 4. 4. 2020 od 8.00 do 14.00 hodin
v budově Základní školy Letovice, Komenského 5.
· Zápis v řádném termínu – povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
· Žáci s odkladem – děti narozené před 1. 9. 2013, které dosud nezahájily školní docházku a mají
udělen odklad školní docházky, se k zápisu dostavit mohou. V případě, že se k zápisu nedostaví,
jsou zákonní zástupci povinni do 26. 4. 2020 písemně požádat o přijetí k základnímu vzdělávání
na ZŠ Letovice (tiskopis je k dispozici v kanceláři školy nebo na www.zsletovice.cz /ke-stazeni).
· Dřívější nástup do školy – k zápisu se mohou dostavit i rodiče s dětmi narozenými v době od
1. 9. 2014 do 30. 6. 2015, kteří uvažují o dřívějším nástupu dítěte do školy.
U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz žadatele (zákonného zástupce).
S případnými otázkami se lze obrátit na Základní školu Letovice. Telefonickým dotazem na číslo
516 474 548, e-mailovým dotazem na adrese skola@zsletovice.cz nebo osobní návštěvou.
Iva Bajerová, zástupce ředitele

Pátek 27. 3. 16.00 – 18.00 pouze příjem věcí k prodeji

Sobota 28. 3. 10.00 – 15.00 PRODEJ
Neděle 29. 3. 14.00 – 16.00 pouze výdej
Možnost prodeje a nákupu dětských věcí:
- vybavení (autosedačky, kočárky, přilby, kola aj.)
- oblečení (do velikosti 170, obuv do velikosti 39)
- hraček
Prodejce je povinen mít označen každý kus zboží
minimálně dvěma štítky a elektronicky vyplnit tabulku.
Bez elektronického zaslání vyplněné tabulky
do čtvrtka 26. 3. nebude možné dané zboží
zařadit do prodeje.
Odměna pro MC Veselý Paleček za organizaci je 10% z prodeje.
Prodávat mohou pouze přihlášení prodejci, hlásit se je možné na emailu mc.palecek.letovice@gmail.com do úterý 24. 3.

Mateřské centrum Veselý Paleček, Tyršova 2, Letovice
FB: MC Veselý Paleček Letovice, email: mc.palecek.letovice@gmail.com, tel.: 799 501 437

Mateřské centrum Veselý Paleček
Tyršova 2, Letovice
Facebook: MC Veselý Paleček Letovice

Pravidelný týdenní program
Pondělí

Úterý
Středa

Čtvrtek

9.00 – 11.00 hodin (9. 3. – 1× měsíčně)

MIMIDEN pro děti od 6 týdnů

16.00 – 17.00 hodin

TANYKY pro dívky 3 – 6 let

16.00 – 17.30 hodin

Otevřená herna

9.30 – 11.00 hodin

Little linguist pro děti od 1 roku

10.00 – 11.00 hodin

Cvičení (nejen) pro maminky s Janou Streckovou (Fitko JA.S)

15.45 – 16.45 hodin

Muzicírek pro děti od 2 let

9.00 – 11.00 hodin

Otevřená herna s možností tvoření

10.00 – 11.00 hodin

HOPIKY pro děti 1,5 – 3 roky

Role stravy při snaze zvýšit imunitu *
Pondělí 2. března 9.00 – 11.00 hodin
Bc. Lucie Veselá (celostní poradce pro výživu a zdravý životní styl) se s námi podělí o zkušenosti,
zda ovlivňuje strava imunitu. A co prakticky znamená „zdravá strava“? Vyvrátí nebo potvrdí mýty o výživě,
nastíní, jak přistoupit ke změnám v jídelníčku. Prostor bude i pro vaše dotazy.
Cena: 40 Kč / rodina

Workshop diastáza a pánevní dno s Ing. Janou Streckovou *
Úterý 10. března 17.00 – 19.00 hodin
Workshop obsahuje hodinu teoretické části a hodinu praktického cvičení.
Dozvíte se, co to vlastně diastáza je a jak poznáte, že ji máte. Proč je pánevní dno důležité, jak funguje a proč
se jím zabývat? Jak souvisí pánevní dno s držením těla a psychickým rozpoložením? Co vše má vliv na diastázu a stav
pánevního dna a jak cvičit nejen doma, ale i kdekoli jinde? A nezapomeneme vám prozradit i to, jaké cviky
a rady pánevní dno poškozují, a mýty a omyly, kterými je toto téma obklopeno.
Cena: 520 Kč / při platbě předem 420 Kč

Kraniosakrální terapie *
Sobota 14. března 10.00 – 12.00 hodin plus osobní pohovory
Seznámení s touto jemnou neinvazivní technikou dotykové masáže. Podporuje přirozený mechanismus člověka
ke zlepšení celkového zdraví. Je vhodná pro těhotné matky i miminka od narození. Pomáhá při všech psychosomatických
potížích, depresi, bolesti zad, migréně, silné PMS, ADHD či autismu. Vhodná i jako příprava k porodu či integraci dítěte
a matky po porodu. Sezení zahrnuje i možnou osobní konzultaci, která proběhne po semináři.
Cena: 130 Kč / dospělá osoba

Loutkové divadlo pro děti
HONZA A DRAK
Čtvrtek 26. března 17.00 hodin
Klasická pohádka o odvážném Honzovi, nešťastném králi a princezně v nesnázích. O popletené mámě, lakomém
baronovi a kouzelné stařence. O králově cvičené žábě, o dříví, které roste daleko. O silném mlynáři a jeho řece.
Ale hlavně o lásce a obětavosti a také o tom, že i velká smůla se může změnit v nečekané štěstí.
Délka představení 40 minut / Cena: děti od 1 roku 50 Kč, dospělí 30 Kč

DĚTSKÝ BAZÁREK JARO / LÉTO
Kulturní dům Letovice 27. – 29. března
Možnost prodeje a nákupu dětských věcí, vybavení, hraček (oblečení do velikosti 170, obuv do velikosti 39,
autosedačky, kočárky, přilby, kola aj.) Prodávat mohou pouze přihlášení prodejci, hlásit se je možné
na e-mailu mc.palecek.letovice@gmail.com do úterý 24. 3. Odměna pro MC Veselý Paleček za organizaci je 10% z prodeje.
* Nutnost přihlášení na mc.palecek.letovice@gmail.com, nebo zprávou na FB MC Veselý Paleček Letovice, seminář se koná od pěti účastníků.

e-mail: mc.palecek.letovice@gmail.com • tel.: 799 501 437

SVČ Letokruh p. o.
Přinášíme nabídku táborů na léto 2020!
Pobytové tábory
„Dobrodružství s Vikingy“
Termín: 18. – 25. 7. 2020, místo: Pastviny (YMCA Letohrad, táborová základna na Pastvinské přehradě
v podhůří Orlických hor). Letní pobytový tábor s klasickou celotáborovou hrou, táboráky, výlety a nezapomenutelnými zážitky. Pro děti od 6 let. Cena: 3 800 Kč

„Ze světa čar a kouzel“
Termín: 8. – 15. 8. 2020, místo: Heřmanov, ubytování na Faře Heřmanov u Křižanova na Vysočině.
Pobytový tábor s klasickou celotáborovou hrou a množstvím výtvarných aktivit. Pro děti od 7 let.
Cena: 3 700 Kč

Jezdecké pobytové tábory – #konarizvisek
Jezdecký tábor 1 – Termín: 5. – 10. 7. 2020
Jezdecký tábor 2 – Termín: 12. – 17. 7. 2020
Program a výcvik: Ohrada Vísky, ubytování: Letokruh. Pro děti od 6 do 15 let všech pokročilostí v jezdeckém sportu i pro začátečníky.
Cena: 4 500 Kč. V ceně je ubytování, výcvik 2× denně, pedagogové, pojištění, strava 5× denně, pitný
režim, program včetně materiálu a odměn, tričko.
Program: Vyjížďky do lesa, hry, soutěže, táborák, péče o koně, praktický výcvik na koni a teorie. Pořádá Jezdecký klub Vísky a Letokruh Letovice.

Příměstské tábory
13. – 17. 7. – #bavsesletokruhem – všeobecný
13. – 17. 7. – #sportujsnami – všeobecný sportovní
20. – 24. 7. – Keramický
20. – 24. 7. – Ping-pong – stolní tenis
27. – 31. 7. – Umění bez hranic – všeobecný
3. – 7. 8. – Špunti na břehu III. – rybářský
3. – 7. 8. – Pohádkový týden – pro mladší děti od 5 let
10. – 14. 8. – Na skok umělcem III. – výtvarný
10. – 14. 8. – English & Sport Academy – anglicko-sportovní
17. – 21. 8. – Fotbalové soustředění – kopaná
17. – 21. 8. – Prázdninové inlajnování – sportovní
24. – 28. 8. – Zvěrokruh III. – zoologický
24. – 28. 8. – Workout summer – cvičení
Příměstské tábory v letech 2019 – 2021 se konají s podporou z Operačního programu Zaměstnanost.
Díky této podpoře Vám můžeme nabízet příměstské tábory pro děti za nižší cenu 800 Kč za jeden
týden tábora (nedotovaná cena je 1 400 Kč za jeden týden tábora).
Bližší informace a možnost přihlásit se online na www.svcletovice.cz nebo v kanceláři Letokruhu.
Za tým Letokruhu Mgr. Hana Havlíčková

Mimořádný úspěch Velkého dechového orchestru ZUŠ Letovice
V sobotu 15. února se v pražském hotelu Pyramida konal prestižní Mezinárodní festival koncertních dechových orchestrů Praha 2020.
Tohoto soutěžního mezinárodního festivalu se také zúčastnil Velký dechový orchestr Základní umělecké školy Letovice a v konkurenci 13 vynikajících orchestrů získal zlaté pásmo s vyznamenáním. Tento mimořádný úspěch je velkou odměnou pro všech 60 členů orchestru, kteří strávili mnoho hodin při
nácviku velmi těžkého koncertního programu.
Členové mezinárodní poroty v čele s plukovníkem Dr. Václavem Blahunkem, šéfdirigentem Hudby
Hradní stráže a Policie ČR, ve svých hodnotících listech nešetřili chválou nad rytmickou přesností, dynamikou skladeb a celkovou vyspělostí letovického orchestru. Mimo dirigenta a ředitele ZUŠ Letovice
Petra Křivinky se na této soutěži představil také mladý talentovaný dirigent Mgr. Pavel Janík a nácvikem velmi náročné skladby „Pilatus – Dračí hora“ a svým výborným dirigentským výkonem značně napomohl orchestru k tak skvělému výsledku.
PS: Dovolte, abych velmi upřímně poděkoval všem muzikantům VDO ZUŠ Letovice za vynikající výkon
na Mezinárodním festivalu dechových orchestrů Praha 2020 a také za vzornou reprezentaci ZUŠ Letovice, města Letovice a Jihomoravského kraje.
Petr Křivinka, dirigent orchestru a ředitel ZUŠ Letovice

ELIM Letovice, o.p.s.
Volnočasový klub Plán B
Klub je otevřený všem od 7 do 20 let,
kdo chtějí trávit svůj volný čas v příjemném a přátelském prostředí.
Od 30. 11. 2019 se scházíme v centru města v prostorách „Fabriky“, na adrese Českobratrská 3.
Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a soutěže.
Mezi nejčastější aktivity patří ping-pong, skákací hrad, fotbálek, šipky, kulečník, hry na počítači,
NERF bitvy, různé stolní hry a další. V případě hezkého počasí býváme na hřišti u ZŠ.

A kdy je klub otevřen?
Úterý 14.30 – 18.30 hodin / Čtvrtek 14.30 – 18.30 hodin
Po skončení klubu nabízíme všem přespolním odvoz domů (po domluvě).
Více info a aktuální program najdete na webových stránkách www.klubac.cz.
Další informace o našich aktivitách naleznete na webových stránkách www.elim-letovice.cz

Ostatky v Jasinově
V sobotu 8. 2. proběhly tradiční ostatky v Jasinově, slunečné počasí podpořila dobrá muzika, která
celý průvod doprovázela. Vybraný finanční dar bude použit na dětský den, který proběhne 30. 5. od
14.00 hodin na výletišti v Jasinově.
Všem, kteří tuto akci podpořili, patří velké poděkování.
Více foto na www.obecjasinovestranky.cz
Text: Pavel Pravec, foto: Anežka Hladilová

Přednáška o historii pro Svaz tělesně postižených
Dne 14. ledna 2020 nás navštívil pan PhDr. Antonín Štrof, CSc., kurátor sbírkových fondů Muzea
Letovice.
Členové našeho sdružení zcela zaplnili klubovnu městského klubu důchodců v očekávání další
poutavé přednášky. Pan doktor Štrof opět nezklamal. V přednášce doplněné množstvím obrázků seznámil přítomné s geologickým vývojem našeho území a s jeho osídlováním. To dokumentoval fotografiemi archeologických nálezů a vodítky,
které nálezy pomáhají datovat, do jakého období spadají. Jednalo se o nálezy keramiky,
žárových hrobů, nástrojů, zbraní, mincí i šperků. Zajímavostí byly nálezy, které byly učiněny v okolí Letovic. Došlo i na obrázky vykopávek, které odhalily tábor římské legie u Jevíčka nebo pozůstatků domů z doby příchodu
Slovanů.
Tato přednáška byla velice zajímavá a jejím prostřednictvím jsme se vrátili do doby
osídlování našeho území. Je dobré v dnešní
uspěchané době i tyto poznatky vnímat.
Text a foto: Hana Kudová

Tříkrálová sbírka v Letovicích, Jasinově a Kladorubech
V letošním roce se v rámci Tříkrálové sbírky podařilo vybrat

74 342 Kč
Děkuji všem koledníkům, kteří věnovali svou energii na podporu dobré věci a rozdávali radost do
našich domácností. Samozřejmě děkuji i těm, kteří finančně přispěli a přijali nás s úsměvem a vlídným slovem.
Přeji mnoho dobrého v novém roce!
Text a foto: Jana Rozbořilová, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Letovice

Právě uplynulo 111 let od elektrifikace Letovic

V roce 1868 je vlastnické právo v katastru nemovitostí na mlýn čp. 225 u vlakového nádraží (zvaný
Hladíkovský, později Synkův) na řece Svitavě zapsáno na Františka Jeřábka, starosty Letovic v letech
1876 – 1879. Starý mlýn s bohatou historií je zachycený již na I. vojenském mapování – josefském
– v letech 1764 – 1768. Na nádvoří mlýna stojí historický kříž z roku 1811, který je zapsán v evidenčním listě nemovité kulturní památky pod číslem 0510. V roce 1889 je vlastnické právo zapsáno na
Vincenta Jeřábka, bývalého radního v Letovicích, svobodného bratra Františka Jeřábka. V roce 1908
Vincent Jeřábek začal u mlýna budovat vodní elektrárnu s turbínou na stejnosměrný proud a touto
investicí se velice zadlužil. V témže roce 3. října si Rudolf Synek (1880 – 1931, nejstarší syn továrníka
Karla Synka) vzal za manželku Marii Jeřábkovou (1884 – 1939), dceru Františka Jeřábka (původního
majitele mlýna). Karel Synek (1849 – 1910), otec Rudolfa, dluhy za Vincenta Jeřábka zaplatil, a proto
se traduje, že u počátků elektrifikace Letovic stál Karel Synek. V některých dobových materiálech je
napsáno, že: „Roku 1908 začal syn Karla Synka Rudolf instalaci elektrárny u mlýna.“
Poprvé bylo letovické náměstí osvětleno na Tři krále 6. ledna 1909. Tak to popisuje ředitel Měšťanských škol v Letovicích Karel Červinka v kronice této školy. Vincent Jeřábek zemřel na podzim roku
1909 a dne 19. března 1910 byla pozůstalost prodávána. Mlýn s pilou a elektrárnou koupil starosta
Karel Synek. „Tak zůstane Letovicům elektrické světlo, byla totiž obava, že elektrické světlo bude zrušeno, koupí-li pozůstalost továrník Faber,“ píše Karel Červinka.
Karel Synek (starosta Letovic v letech 1894 – 1910) v tuto dobu vlastnil První letovickou továrnu na
hospodářské stroje a slévárnu na ulici Pražské a dům na náměstí (dnešní městský úřad), kde byly ve
dvoře další dílny pro výrobu zemědělských strojů.

Elektrárnu zmodernizoval a zakoupil novou Francisovu turbínu o výkonu 15 HP. V elektrárně postavil Wolfovu lokomobilu o výkonu 50 HP a při ní pilu na řezání kulatiny, která využívala elektřinu
v době, kdy nebyla potřebná pro továrny a dílny řemeslníků. Elektrárna dodávala proud mimo veřejného osvětlení také domácnostem ve městečku a Třebětínu. Dle Mgr. Milana Illy náměstí do noci
osvětlovaly 4 obloukové lampy a od půlnoci do rána žárovky. V ulicích a při cestách svítilo dalších 80
elektrických světel. Proud obci dodávala elektrárna za 1 000 korun ročního paušálu.
Karel Synek zemřel 1. 6. 1910 a mlýn, pila a elektrárna byly z jeho pozůstalosti 4. 5. 1911 zapsány
na manžele Rudolfa Synka a Marii Synkovou, rozenou Jeřábkovou, na polovinu. Rudolf pokračoval
v rozvoji elektrifikace a v roce 1911 počal dodávat městečku elektřinu po celý den i noc. Roku 1912
nechal nainstalovat od brněnské továrny Bartelmus Donát ve mlýně a továrně na ulici Pražské novou
centrálu na střídavý proud, která zásobovala postupně 12 obcí. Parní stroj v závodě měl 100 HP, turbína v elektrárně mlýna měla 35 HP. Uvádí se, že tehdy bylo na centrálu připojeno 1 500 žárovek, 4 obloukové lampy a motory o celkové síle 60 HP. V roce 1928 manželé Synkovi prodali elektrickou síť Západomoravským elektrárnám. Elektrická energie vyráběná turbínou a parním strojem byla využita
k účelům mlýna, továrny a pily. Elektrárna přestala být činná v 60. letech 20. století. Ještě v 80. letech
se udál pokus o zprovoznění staré Francisovy turbíny, od té doby byla elektrárna mimo provoz. Změna nastala až v roce 2000, kdy se novým majitelem mlýna stal pan Jiří Bohatec, který se od počátku
elektrárnu snažil zprovoznit. V současné době je strojovna elektrárny osazena 4 vrtulovými turbínami o celkovém výkonu 30 kW, je plně automatická a vyrobená energie je dodávána do rozvodné sítě.
Uvedení do provozu si ovšem vyžádalo celkovou opravu horního jezu u bývalého ČKD. Navýšení výkonu bylo dosaženo zvýšením spádu z 1,8 na 4,3 m a propojením s podjezím bývalého Jeřábkova jezu.
Majitel na jezu vybudoval nový ocelový most a letos je ve výstavbě druhá stavidlová část. Pan Bohatec se také zasloužil o celkové zrestaurování památného kříže při příležitosti jeho dvoustého výročí
postavení za podpory města Letovice, Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury ČR.
Letovice byly jedno z prvních městeček na Moravě, kde elektrifikace sloužila k technickému pokroku již od roku 1909. Dnes už si život bez elektrické energie nedokážeme vůbec představit.
Poznámka: Prostudovali jsme mnoho archivních materiálů a zjistili jsme, že některé informace
z doby před více než 110 lety nejsou zcela shodné.
Text: Karel Synek, foto: Petr Švancara

Výtěžek z Barevného plesu přispěje na nové pomůcky
pro pacienty Nemocnice Letovice
Letošní Barevný ples pořádaný sdružením PaLetA a Nemocnicí Letovice udělal nám organizátorům opravdu radost. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří s námi přišli strávit večer a vytvořili příjemnou neformální atmosféru. Hosté neměli hluboko do kapsy, a tak zakoupením vstupenek, lístků
do tomboly a jiného významně přispěli na nákup dalších terapeutických a rehabilitačních pomůcek
pro Nemocnici Letovice. Kromě příjemného zážitku a výjimečně hodnotných cen od štědrých sponzorů si tak účastníci mohli odnést i pěkný pocit z toho, že pomohli druhým. Všichni mají podíl na tom,
že naše nemocnice bude moci ještě více zkvalitnit péči o své pacienty.
Až se rozhodne, jaké pomůcky nemocnice nakoupí, a ty budou dodány, budeme vás opět informovat.
Ještě jednou děkujeme hlavně za všechny pacienty, pro které bude díky vám pobyt v nemocnici
zase o něco snesitelnější.
Za spolek PaLetA Marie Trundová

Vilém Spilka Quartet v Letovicích: Od Podvodu k Tomovi
Letošní jazzovou nadílku v Letovicích, kterou pod hlavičkou tamního Městského kulturního střediska a za podpory Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí organizuje parta
jazzových nadšenců okolo Erika Winklera, zahájil 7. února (jako již tradičně v sále ZUŠ) VILÉM SPILKA
QUARTET. Zazněl repertoár z posledních dvou alb souboru, včetně „Čekání na Toma“, jež je nyní
nominováno na cenu Anděl jako
nejlepší jazzové album loňského
roku. A po zásluze...
Koncert sílu alba na téma dětského autismu potvrdil naplno.
Navíc střídání skladeb s vážnou
tématikou, byť sycených obrovskou empatií, údivem a nadějí,
s instrumentálními coververzemi
písní Jana Nedvěda z desky „Podvod“ (2016) považuju za nosné
a umocňující obě polohy kvarteta natolik, že celkový dojem je emočně výrazově vyrovnaný. A zároveň
jsem si uvědomil Nedvědovu melodickou genialitu a Spilkův aranžérský um. A v případě vlastních
kompozic jazzového kytaristy cítím navíc trvalou opravdovost obsahu.
Koncert otevřela titulní skladba Čekání na Toma, v níž kvarteto obrábělo jímavou melodii za tvrzení tepající rytmiky a sóla sopránsaxu Radka Zapadla, postupně houstnoucího a nabývajícího intenzity
až k dravosti. Během vystoupení jsem si ostatně čím dál s větším přesvědčením uvědomoval, že tento
saxofonista má podobné myšlení a emoční nasazení v improvizacích jako bájný John Coltrane. V následující „Halí belí“ muzikanti vytvářeli až hmatatelné napětí mezi názvuky rozverné lidové písně a autistickým, ostře kontrastním viděním světa. Vypjatost i naděje zněla v předělávce brontosauřího hitu
„Na kameni na kámen“, v níž exceloval Zapadlo s altkou. Doposud zůstával lídr kvarteta v pozadí, kdy
umně protkával materii vybroušenými akordy a riffy, ale v „Růži z papíru“ odstartoval strhující sólovou
jízdu. Tu ještě korunovala sopránka, jež pouze zdánlivě zabloudila až k Summertime. Spilkovo kvarteto
hrálo na plné pecky až do posledního tónu každé skladby celého letovického koncertu, včetně přídavku
vytleskaného ovacemi ve stoje. „Devět koťat“ bylo plné proměnlivé dynamiky a napětí, s nádhernou
melodií rozcupovanou bezmála free-jazzovým saxofonovým chorusem a jazz-rockovým kytarovým
sólem. V „Podvodu“ exceloval v roli sólisty také kontrabasista Vlastimil Trllo. V „Tuláckém ránu“ se Spilka
se svojí kytarou zatoulal až do dalekého, prosluněného hispánského světa. „Rozhovor“ se vedl v téměř
renesančním duchu, umocněném melodickým kontrabasovým sólem a ústícím v souboj saxofonu
a bicích (Martin Kleibl). V „Jaromíru Hendersonovi“ vzdali protagonisté poctu vůdčímu duchu tuzemského jazzového dění Jaromíru Honzákovi a legendárnímu americkému saxofonistovi Joe Hendersonovi. „Krámky“ zprvu zněly jarmarečně, ovšem postupně je válcoval drtivý tlak proměněný v závěrečný rockový nářez. Jako přídavek zazněla parafráze na masarykovskou lidovku „Ach dcerko, dcerko“.
Nyní nezbývá nic jiného, než se dočkat dalšího skvostného koncertu, kdy 27. března do Letovic
dorazí Libor Šmoldas NYC Trio, tedy náš kytarista již světového věhlasu s hvězdnou americkou rytmikou, Adamem Nussbaumem a Jay Andersonem. A do té doby bude v hlavě klokotat vskutku sugestivní hudba Spilkova kvarteta...
Text: Jan Hocek (hudební publicista), foto: Petr Švancara

S březnem přichází i na obloze jaro
Všichni, kteří netrpělivě očekávali jaro, budou spokojeni, protože březen je měsíc, který do naší
oblasti bezpečně přinese jaro. Zároveň to znamená, že v březnu si na rozloučenou podají ruce dvě
roční období, tedy jaro se zimou. Tato změna se projeví jak na obloze, tak i v přírodě. Zatímco příchod
jara na zemi dobře známe, na obloze nejsou tyto změny tak viditelné. Přesto pozorujeme posun zimních souhvězdí na západ, aby na obloze zavládla jarní souhvězdí. Významným jevem je poloha Slunce
na obloze v jarním bodě, v němž Slunce přechází světový rovník z jižní polokoule na severní a zároveň
proběhne jarní rovnodennost. Mezi jarní souhvězdí řadíme dobře viditelná souhvězdí, např. souhvězdí Býka, Blíženců, Raka, Lva, Panny a řadu dalších. Zde však také najdeme malá souhvězdí, z nichž si
zblízka prohlédneme souhvězdí Malého psa (Canis Minor). Toto souhvězdí najdeme mezi souhvězdími Raka a Blíženců (v jejich dolní části). V tomto malém souhvězdí najdeme dost jasnou hlavní hvězdu
s názvem Procyon (český název hvězda „vycházející před psem“, tj. před Siriem). Je to jedna z nejbližších a nejjasnějších hvězd na obloze. Má hvězdného průvodce, je tedy dvojhvězda. Procyon má jasnost 0,4 mag a vzdálenost 11,4 ly. O tomto souhvězdí vzniklo mnoho pověstí. Jedna vypráví, že Malý
pes je jedním z loveckých psů samotné bohyně Artemidy nebo pes z lovecké smečky bájného lovce
Oriona.
Podívejme se na naši nejbližší hvězdu, na březnové Slunce, které si zaslouží více pozornosti. Bude
výš a déle nad obzorem, bude tedy více zářit. Dne 1. 3. vyjde 6:43 h a zapadne v 17:43 h (uvedeno
v SEČ), 31. 3. vyjde v 5:38 h a zapadne v 19:31 h (uvedeno v novém SELČ). Připomeňme, že dne 29. 3.
se zavádí středoevropský letní čas (SELČ). Den se v březnu prodlouží o 1 h 53 min. Sluneční azimut
vzroste z 80° na 98° (o 18°). Při pohybu po obloze Slunce dosáhne polohy, která odpovídá světovému
rovníku. To se stane dne 20. 3. ve 4:50 h SEČ, kdy Slunce vstoupí do znamení Berana. Začne astronomické jaro a zároveň jarní rovnodennost. To znamená, že denní i noční sluneční oblouky jsou přibližně
stejné, Slunce vyjde přesně na východě a zapadne přesně na západě. Při slunovratu zjišťujeme azimut 90°.
Od Slunce přejděme k Měsíci a jeho proměnám (jeho fáze, vzdálenosti a konjunkce). Dne 2. 3. ve
21:00 h první čtvrt, 9. 3. v 19:00 h úplněk, 16. 3. v 11:00 h poslední čtvrt, 24. 3. v 10:00 h nov. Nejblíže
u Země bude Měsíc 10. 3. v 7:00 h (357 117 km) a nejdále od Země bude 24. 3. v 16:00 h (406 694 km).
Je zajímavé hledat na obloze planety. Můžeme se
řídit touto informací: Merkur nebude pozorovatelný.
Venuše večer vysoko na západě a jihozápadě silně září. Mars (ve Střelci) a Jupiter (také ve Střelci) ráno nad
východem blízko obzoru. Tamtéž nízko nad jihovýchodem je Saturn. Uran je večer na západě (v Beranu).
Nepozorovatelný je Neptun.
Z konjunkcí Měsíce s planetami je dobré připomenout konjunkci s Marsem a Jupiterem 18. 3. v 11:00 h
Malý pes
a s Venuší 28. 3. v 16:00 h.
Dr. Jaroslav Chloupek

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z.s.
pořádá pro své členy za podpory
Nadace města Letovice pro rozvoj kultury
a životního prostředí
ve středu 11. března 2020 ve 13.45 hodin
v MKS – Kulturním domě Letovice

ODPOLEDNE
PLNÉ HUDBY A ZÁBAVY
S OSLAVOU SVÁTKU ŽEN
Program odpoledne:
- slavnostní zahájení
- přátelské setkání a popovídání s vedením
našeho města
- vystoupení žáků ZUŠ Letovice
- vystoupení mažoretek VO CO GOU
- vystoupení tanečnic „Sestry Chalupovy“
- na závěr k dobré náladě hraje „KLIPT“
Informace pro účastníky pobytu ve Slatinicích.
www.novesdruzenizp.cz

Pozvánka
na přehlídku trofejí
Myslivecký spolek Ochoza Vlkov
se sídlem v Letovicích
zve všechny příznivce myslivosti na tradiční
přehlídku trofejí daňčí zvěře, ulovené
v roce 2019 v oblasti chovu daňka skvrnitého
„Českomoravské pomezí – Javoří.“

Přehlídka se koná ve dnech:
14. 3. 2020 (sobota)
od 9.00 do 18.00 hodin
•

15. 3. 2020 (neděle)
od 9.00 do 12.00 hodin
v KD Meziříčko
Občerstvení a myslivecká kuchyně
je samozřejmostí.
Srdečně Vás všechny zveme.
Poradní sbor oblasti chovu

Městský klub důchodců
březen 2020
•

4. 3. 2020 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Březen – měsíc knihy
Přednáška knihovnice
paní Romany Hoderové.
•

11. 3. 2020 – středa – zájezd
na hru „Lucerna“
do Mahenova divadla v Brně.
Odjezd v 17.15 hodin z náměstí Letovice.
Zastávky jako obvykle.
•

18. 3. 2020 – středa – návštěva
letovické firmy
Českomoravská textilní
Odchod od MKD ve 13.00 hodin.
•

25. 3. 2020 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Cestopisná přednáška
Madeira – věčně zelený ostrov
Přednáší paní Zdeňka Miholová.

Město Letovice
zajistilo pro občany
města Letovice a místních částí

Plavání
v areálu Městských lázní Boskovice
každou sobotu kromě 21. 3. 2020
od 13.30 do 15.00 hodin
•

Bruslení
v areálu Zimního stadionu Boskovice
tyto neděle 1. 3., 15. 3. a 29. 3. 2020
od 17.00 do 19.00 hodin
•
Doprava po vlastní ose.
Průkaz totožnosti je vstupenkou do areálu.

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Alšova 3, Letovice

Pomoc má mnoho tváří

www.brno.diakonie.cz

Zelený čtvrtek 9. 4. 2020 od 9 do 17 hodin

Přijďte ochutnat naše dobroty a pořídit velikonoční dekorace.

Přijďte omrknout, co je u nás nového. A je toho hodně!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
aneb DIAKONIE V ZELENÉM

Letovická Diakonie Vás zve na

AFK Letovice
Tak jsme se dočkali. Na konci měsíce startuje jarní část sezóny. Čekají nás odvety
všech našich týmů. Než ovšem vstoupíme do „ostrých“ zápasů, tak nás čeká několik
přátelských zápasů. Muži se utkají v Boskovicích na umělém povrchu s těmito soupeři:

Neděle 8. 3. 15.30 hodin Letovice – Cetkovice
Neděle 15. 3. 10.00 hodin Letovice – Boskovice st. dorost
Neděle 22. 3. 16.00 hodin Letovice – Svitávka
V areálu připravujeme vybudování technického zázemí, které nahradí stávající garáže. Dále nás
mimo fotbalová utkání na jaře čeká několik organizačních akcí, které spolupořádáme v našem areálu.
S VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. nás čeká 16. 5. 2020 Na kole za vodou, cyklistický výlet po vodárenských objektech určený pro veřejnost. Poté následuje dvoudenní hudební festival a tradiční pouť. Všechny tyto akce jsou nezbytnou součástí toho, aby klub získal potřebné vlastní prostředky na provoz a všichni členové se zapojují dobrovolně.
V uplynulém měsíci jsme odevzdali všechny řádně vyúčtované dotace a zažádali o dotaci na JmK
o tradiční podporu sportovních spolků. Pevně věřím, že se nám opět povede sehnat finanční prostředky nutné k chodu klubu.
Cíle pro nadcházející část sezóny jsou po fotbalové stránce jasné. V mládežnických týmech vytvořit prostředí, aby fotbal byl především zábava a radost. Pokud se toto povede, tak i naše ligové týmu
budou výsledkově úspěšní.
Cíle pro muže „A“ týmu jsou především pod novým trenérem konsolidovat tým, uhrát maximum
bodů a připravit se na příští sezónu.
Dovolte mi tedy, pozvat vás do našeho krásného areálu na letovický fotbal. Věřím, že vás bude bavit a společně vytvoříme příjemné prostředí.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

KURZY PRO DOSPĚLÉ
Škola fotografování
První lekce se uskuteční
v úterý 3. března 2020 od 16.30 do 18.30 hodin,
sraz bude v budově knihovny a TIC na ulici Tyršova 2.
Cena 900 Kč (Petr Švancara, 5 lekcí 120 min.)
•

Němčina pro začátečníky / pokročilé
Dle zájmu, začátek kurzu březen, cena 800 Kč
(Zdeňka Vymerová, 10 lekcí 60 min.)
•

Přihlášky zašlete na: dankova@mks-letovice.cz.
Kurzy budou otevřeny jen v případě dostatečného zájmu.

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
1. 3.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

7. 3.

MUDr. Nečasová

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

607 812 963

8. 3.

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

14. 3.

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

15. 3.

MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

21. 3.

MUDr. Láníková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456

22. 3.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

602 882 007

28. 3.

MUDr. Kupková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

29. 3.

MUDr. Kulhánková

Křtiny, Zdrav. středisko

516 414 291

Mimo výše uvedenou dobu je služba stomatologické LSPP zajištěna v Úrazové nemocnici Brno,
Ponávka 6, tel.: 545 538 111. Všední dny: 18.00 – 24.00 hodin / Volné dny: 8.00 – 20.00 hodin

Služby lékařů
Pozor změna!
Od 1. ledna 2020 jsou odpolední páteční služby lékařů v Letovicích
zrušeny a nevypisují se.
V akutních případech volejte tel.: 155 (rychlá lékařská pomoc).
V neakutních případech je možné využít Lékařské pohotovostní služby (LPS) v Nemocnici Boskovice
Všední dny: od 17.00 do 22.00 hodin / Soboty, neděle, svátky: od 8.00 do 20.00 hodin

Lékařská pohotovostní služba v Nemocnici Boskovice
Lékařská služba první pomoci pro dospělé

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Dovolená
MUDr. Striová – 2. až 6. 3. 2020 / Zastupuje: MUDr. Šafránek a MUDr. Kratochvílová

Gynekologická ambulance v Letovicích
oznamuje, že od ledna 2020 místo MUDr. Lhotského trvale ordinuje MUDr. Marta Mičínová.

Ordinační hodiny:
Úterý: 10.00 – 16.00 hodin | Pátek: 8.00 – 14.00 hodin
MUDr. Mičínová registruje nové pacientky,
telefonní číslo do ambulance zůstává stejné: +420 516 474 840.

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869
KAPELA HLEDÁ MUZIKANTY
Zavedená kapela hrající hlavně country
a bluegrass hledá muzikanty.
Především mandolína, housle, basa dobro,
foukací harmonika. Zpěv výhodou.
Zkoušky cca 2× až 3× za měsíc.
Aparaturu máme.
Hrajeme česky a převážně v okolí
Velkých Opatovic, Letovic, Boskovic apod.

email: 66.navrat@seznam.cz
tel.: 731 148 987

Prodám
chatu se zahradou
v lokalitě Letovice Písečná.
Kontakt: 723 923 087

Nabízíme k pronájmu
prostory po
Komerční bance
(Masarykovo nám. 11, 679 61 Letovice)
Prostory jsou v přízemí budovy
s bezbariérovým přístupem,
s vlastním sociálním zařízením
a kuchyňkou, vlastními měřiči energií.
Vhodné například pro lékaře, zubaře, a.j.

Pronájem od 1. května 2020
Podrobné informace:
Alois Hynek (777 178 879)

Koupím
byt nebo menší domek
v Letovicích. Platba hotově.
Tel.: 605 708 884
UPOZORNĚNÍ
V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné
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odesláním příspěvku ke zveřejnění v Letovickém zpravodaji potvrzuje, že pokud jeho příspěvek obsahuje osobní údaje, jejich zpracování a zveřejnění je z jeho strany podloženo řádným zákonným titulem (např. Souhlasem
se zveřejněním fotografie). Za zákonnost zveřejnění plně odpovídá respondent/přispívatel.
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