Letovický

zpravodaj

leden 2016

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem
přejeme novomanželům, kteří v měsíci listopadu uzavřeli sňatek:
Martin Vojtěchovský, Jaroměřice – Ester Appelová, Jaroměřice
Patrik Predný, Krajné – Kateřina Ochranová, Chlum

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci listopadu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Eva Kozlová
Miroslav Procházka
Eliška Toulová
Františka Řezníková
Božena Greifová
Ludmila Ženatá
Ludmila Kudlová
Marie Musilová
Jaromír Janků
Božena Špidlová
Marie Kolářová
Dagmar Hellerová
Pavla Rozbořilová
Jaroslav Toul
Jarmila Šteslová
Bohumír Tenora
Anna Alexová

Marie Špičková
František Vrána
Marie Procházková
Jarmila Honzáková
Otokar Nečas
Ludmila Písaříková
Ladislav Musil
Marie Kuráňová
Božena Mifková
Roman Fučík
Stanislav Hančík
Miloš Randula
Vlasta Konopáčová
Oldřich Hrazdira
Vlasta Kotoučková
Antonín Rossý
Marie Rosenbergová

Jana Hrdličková
Kamil Vystavěl
Blanka Dočekalová
Věra Dušilová
Josef Kříž
Věra Sedláčková
Růžena Smutná
Edita Kopecká
Otakar Hruška

V měsíci listopadu oslavili krásné životní jubileum – 65 let společného života /kamennou svatbu/ –
paní Anna a pan František Čížkovi z Kladorub. K tomuto vzácnému jubileu jim osobně blahopřál
pan Vladimír Stejskal - starosta města Letovice, matrikářka paní Volšanová, za Osadní výbor
Kladoruby - paní Daňková a paní Poláčková.
V měsíci listopadu oslavila významné životní jubileum – 90 let – paní Edita Kopecká, ul.
J. Haška. K tomuto vzácnému jubileu jí osobně blahopřála za SPOZ paní Jana Sedláčková.
Srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Lopour Petr, Brahmsova, ve věku 74 let
Illová Zdenka, Jasinov, ve věku 79 let
Skotáková Marta, J. Haška, ve věku 85 let
Štěrba Pavel, Masarykovo náměstí, ve věku 61 let
Nečasová Františka, J. Haška, ve věku 96 let
Toman Lubomír, Albína Krejčího, ve věku 83 let
Čest jejich památce!
www.mks-letovice.cz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V sobotu 7. listopadu 2015 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně
uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:
1. foto:
David Dlabaja, Tomáš Pospíšil, Nikola Honzírková, Jan Buš, Berenika Krejčí, Rozálie Pavelcová,
Antonín Portl, Petr Mareček

2. foto:
Karolína Širůčková, Linda Zunková, Andrea a Simona Leflerovy, Marek Jaroš, Jiří Pokorný, Tomáš
Řezník, Kryštof Blaha, Maxmilian Lick
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
3. foto:
Lena Krčová, Klaudie Viktorynová, Radim Kovařík, Jan Krušina, Jonáš a Matyáš Bohatcovi, Eliana
Klegerová, Lenka Zmeková, Veronika Šimanová

Životní jubileum
Dne 2. ledna 2016 oslaví 70. narozeniny propagátor
vloných později motorových rogal Rostislav Sponar.
Jeden ze zakládajících členů Leteckého klubu
Letovice, který je vždy ochotný přiložit ruku k dílu při
rozvoji a údržbě letiště. Stejně tak ochotně přispěchá
s radou a pomocí při potížích nás ostatních pilotů a
našich strojů.
Rosťo, děkujeme a přejeme Ti do dalších let stálé
zdraví a kolik startů, tolik šťastných přistání.
Přejí členové Leteckého klubu Letovice

www.mks-letovice.cz
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MĚSTO LETOVICE INFORMUJE

OKÉNKO STAROSTY
Úvodem mně dovolte, abych vám všem ještě jednou popřál v novém

roce hodně zdraví, úspěchů v rodinném i pracovním životě a mnoho zdaru ve
všech vašich aktivitách. Než jsme se nadáli, máme tu rok 2016. Mnozí se ještě
řídíte novoročními předsevzetími, zcela určitě většina drží diety, cvičí, nekouří,
nepije a tak podobně. Ti rozumnější z nás, co se zásadami správného stravování
a zdravého životního stylu řídí po celý rok, již pragmaticky promýšlejí, čím užitečnějším začít v tom novém roce.
Ale teď již opět vážněji. Jakou to máme výhodu, že máme schválený rozpočet pro rok 2016.
Můžeme ihned začít zadáváním výběrových řízení a pomalu rozjíždět plánované akce. A že jich není
málo. Z větších akcí plánujeme rekonstrukci kanalizace na ulici Halasova, zahájíme stavbu
prodloužení místní komunikace na ul. Českobratrská a revitalizací projde starý ovocný sad v zámecké
oboře. Nezapomínáme ani na naše obce, pro rok 2016 jsou plánovány větší investice do obcí Podolí,
Kochov, Novičí a Chlum. Další rozdělení financí proběhne na únorovém zastupitelstvu, konkrétní výše
bude známa až po závěrečném vyúčtování za rok 2015.
V letošním roce nás čekají oslavy 80. výročí povýšení Letovic na město. K tomuto výročí
vydalo město kalendáře na rok 2016, jsou k dostání v Turistickém informačním centru a MKS. Akce
zaměřené na toto významné výročí, budou probíhat v průběhu celého roku. Ať už společenské,
kulturní nebo sportovní. Doufám, že se budete těchto akcí účastnit v hojném počtu. Začínáme
7. ledna novoročním přípitkem v kulturním domě na koncertě vážné hudby. Rovněž věřím, že dámy již
větrají plesové róby a pánové leští polobotky, abychom se společně pobavili na nějakém z mnoha
připravovaných plesů.
Vladimír Stejskal, starosta města

Město Letovice
vydalo u příležitosti oslav
80 let povýšení na město
pexeso a nástěnný kalendář
„Letovice městem 1936 - 2016“
Kalendář i pexeso můžete zakoupit
v Turistickém informačním centru
Letovice, Tyršova 2, Galerii Domino a MKS.

Cena kalendáře 120,- Kč,
pexesa 15,- Kč.
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MĚSTO LETOVICE INFORMUJE
Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 10. 11. 2015 projednala body dle následujícího
programu:
1. Návrh rozpočtu města na rok 2016
2. Různé

Rada města Letovice na své schůzi dne 18. 11. 2015 projednala body dle následujícího
programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Zpráva České školní inspekce
4. Dispozice s majetkem města
5. Správa bytových a nebytových prostor
6. Plán zimní údržby místních komunikací
7. Hospodaření města Letovice za období I – IX /2015
8. Obecně závazná vyhláška o zákazu provozu loterií a jiných podobných her
9. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
10. Různé

Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 30. 11. 2015 projednalo body dle
následujícího programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 10. září do 30. listopadu 2015
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města za I. – X./2015
6. Rozpočet města Letovice na rok 2016 - schválení
7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místních poplatcích
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr

Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici tak na internetových stránkách
Města Letovice:
http://www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
http://www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

ZMĚNA CENY LETOVICKÉHO ZPRAVODAJE
Vážení čtenáři,
Letovický zpravodaj bude od ledna 2016 z provozně – technických důvodů stát 10,- Kč.
Věřím, že i přesto nám nadále zachováte svou přízeň.
Děkuji Vám za pochopení.
Jana Trubáková
www.mks-letovice.cz
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LETOVICE 80 LET MĚSTEM
V letošním roce 2016 si město Letovice připomene
jedno z nejvýznamnějších výročí jeho bohaté historie –

uplyne 80 let od povýšení z městyse na město. V roce
1936 obecní zastupitelstvo zaslalo vládě tehdejší
Československé republiky žádost o povýšení Letovic
na město. V této době žilo v Letovicích 3650 obyvatel
v 556 domech. Městečko mělo dobře rozvinutý
průmysl textilní, strojírenský, kamnářský a keramický,
kamenický, dobře prosperující zemědělství
a vzkvétající řemesla, živnosti a obchod. Na vysoké
úrovni bylo také školství, kultura a celkový společenský život.
Dne 25. listopadu 1936 obdržel starosta Letovic František Pelíšek dopis tohoto znění:
Ministerstvo vnitra
č. 80.107/1936 – 7.
Městys Letovice, povýšení na město.
V Praze 21. listopadu 1936
Obecní radě v Letovicích.
Vláda republiky československé povýšila usnesením ze dne 13. listopadu 1936 městys
Letovice na město.
Kladu sobě za čest učiniti o tom obecní radě sdělení.
Ministr vnitra Josef Černý v. r.
Na 28. prosince 1936 svolal starosta města František Pelíšek obecní zastupitelstvo na
slavnostní schůzi do sálu na Karlově. Přítomno bylo všech 25 členů zastupitelstva, za Okresní
úřad Boskovice byl přítomen vrchní komisař Dr. Jurčík, sál zaplnilo mnoho občanů z Letovic i
okolí. V úvodu schůze starosta František Pelíšek přečetl přípis vlády Československé republiky a
promluvil o významu tohoto ocenění pro Letovice. Obecní kronikář, ředitel Masarykovy školy
práce Emanuel Janoušek promluvil o historii města a Dr. Jurčík blahopřál k povýšení a popřál
nově jmenovanému městu další rozkvět.
Pro pokročilou podzimní dobu a špatné počasí byly slavnosti odloženy na příští rok.
Velkolepé oslavy této významné historické události pro město Letovice se uskutečnily 17. a 18.
července 1937.
Karel Synek
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SLOVO ZASTUPITELE
HAZARD V LETOVICÍCH NA NÁVRH ČSSD ZRUŠEN
Na jednání Zastupitelstva města Letovice dne 30. 11. 2015 při projednávání obecně závazné vyhlášky regulující hazard ve městě (v návrhu rady města bylo pouze zrušení výherních hracích
přístrojů, které ovšem nejsou natolik nebezpečné než videoloterijní terminály) byl přijat (12 z 21
zastupitelů) mnou podaný pozměňující návrh, a to doplnění o zákaz provozování i interaktivních
videoloterijních terminálů a lokálních loterijních systémů na území města. Celý návrh vyhlášky, včetně navržené změny, podpořilo 14 z 21 zastupitelů.
Obdobný návrh vyhlášky jsem již předložila v březnu letošního roku, ale pro jeho přijetí
chyběly 2 hlasy. Tentokrát se to podařilo a Letovice se mohou připojit jednak k dalším městům Blanenska (Blansko a Boskovice), která hazard odmítla a jednak k výzvě Jihomoravského kraje k budování " Kraje bez hazardu".
Přijetí této vyhlášky pro město znamená, že od 1. 1. 2016 je zakázán provoz výherních
hracích automatů a může běžet lhůta pro odebrání licence videoloterijním terminálům ze strany
Ministerstva financí. Vzhledem k tomu, že provozovatelé jistě využijí svého práva odvolání, nejbližší
reálný termín, kdy i videoloterijní terminály u nás nebudou provozovány, je konec r. 2016 či začátek
r. 2017.
Někteří ze zastupitelů argumentují, že potřebujeme peníze pro sportovce, a proto potřebujeme hazard ve městě a vůbec, že problém má řešit legislativa, nikoliv město.…. Mám obavy, že
díky „kvalitní“ práci Ministerstva financí pod vedením pana Babiše bychom se vskutku načekali…už
jen proto, že novelizovaná legislativa řeší pouze odvod peněz do státní kasy, nikoliv otázku prevence,
a nové znění zákona bude platné pravděpodobně až od 1. 1. 2017.
Roční příjem z hazardu je cca 2.3 mil Kč, z toho 50 % jde do sportu, zbytek do rozpočtu
města. Každý z těch 12 zastupitelů a posléze 14 si sám za sebe musel v danou chvíli vyhodnotit, zda
chce mít ve městě hazard jako takový a konkrétně, zda má být sport financován ze „špinavých peněz“,
nebo zda raději z peněz „čistých“, ne na úkor neštěstí jiného. I proto bych touto cestou ráda poděkovala všem těm zastupitelům, kteří podpořili NE hazardu ve městě (jmenovité hlasování je k dispozici
na webu města).
Současně si dovoluji za MO ČSSD popřát Vám všem v novém roce jen to dobré, a protože po
loňském „oddychovém roce“, kdy neprobíhaly žádné volby, nás čeká rok volební, přeji pevnou ruku
při podzimních krajských a senátních volbách.
Daniela Ottová (ČSSD)

Poděkování
panu Tomanovi a pracovníkům jeho firmy, kteří provedli výměnu poloviny obložení venkovních stěn
a oken na budově Osadního výboru v Kladorubech. Velké poděkování patří panu Pavlu Báčovi,
technikovi MěÚ Letovice, který vše potřebné zařídil a stavbu dozoroval.
Pokud zůstane peněžní částka ve stejné výši jako letos, chceme venkovní opravu příští rok dokončit.
Osadní výbor Kladoruby
www.mks-letovice.cz
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KULTURNÍ PŘEHLED

MKS LETOVICE
KULTURNÍ DŮM
Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mob.: 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 7 dní před konáním akce.

V lednu jsme pro Vás připravili:
Koncert KPH
Novoroční koncert
se slavnostním přípitkem starosty města
Čtvrtek 7. ledna 2016 v 18.30 hodin
Moravské klavírní trio a operní hosté
Kseniya Suprunovich – soprán (Bělorusko)
Pavel Katsiushyn – baryton (Bělorusko)
Vstupné: 150,- Kč
Na koncert platí předplatné KPH
Studenti uměleckých škol zdarma
•
Tříkrálový koncert
pěveckých sborů
Neděle 10. ledna 2016 v 15.00 hodin
kostel sv. Prokopa
Dětské pěvecké sbory Carmina
a přípravka Sluníčko
Komorní pěvecký sbor „Carpe diem“
Smíšené pěvecké sbory Bohuslava Martinů
a Vlastimil Vanovice
Dobrovolný příspěvek
•
Koncert jazz
SKETY – vokální hudební skupina
Pátek 22. ledna 2016 ve 20.00 hodin
Vstupné: 100,- Kč
•
Divadelní představení
Poslední aristokratka
Sobota 23. ledna 2016 v 19.00 hodin
DS Eduarda Vojana Brněnec
Vstupné: 80,- Kč / 60,- Kč
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Připravujeme:
Divadlo EXULIS
HRBÁČ (podle románu P. Févala)
Čtvrtek 11. února 2016 v 19.00 hodin
•
Koncert KPH
Cellománie – Štěpán Švestka
Středa 17. února 2016 v 18.30 hodin
•
Malostranská zimní pohádka
Čtvrtek 18. února 2016 v 10. 00 hodin
Divadlo Matěje Kopeckého
•
Zájezd za divadlem
Edith, vrabčák z předměstí
Neděle 21. února 2016 v 19.00 hodin
Mahenovo divadlo Brno
•
Beseda
Jiří Kolbaba - Ostrov Bali - můj druhý domov
Úterý 23. února 2016 v 18.00 hodin
•
Dětský karneval
Sobota 27. února 2016 od 15.00 hodin

Turistické informační centrum
MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice
Otevírací doba:
16. ZÁŘÍ – KVĚTEN:
Pondělí – Pátek:
8.00–12.00, 12.30–16.30 hod.
sobota – neděle: ZAVŘENO
tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.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.
www.mks-letovice.cz

KULTURNÍ PŘEHLED

KNIHOVNA
Oddělení pro dospělé
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
E-mail: knihovna@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz/knihovna
Výpůjční doba: Pondělí 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Úterý 12.00 - 16.00, Pátek 9.00 - 12.00, 13.00- 18.00
•

ZÁHADY, TAJEMSTVÍ – výstavka knih
na dospělém oddělení knihovny.
•
HODNOTA DUŠE
Výstava fotografií pana Adama Wiltsche
v prostorách knihovny
•
Připravujeme na únor:
INDIÁNI PRÉRIÍ A NÁRODNÍ PARKY USA
9. února 2016 v 17.30 hod.
Vernisáž výstavy fotografií s přednáškou
Mgr. Karla Kocůrka.
Přednáška bude doplněna hrou na indiánské
hudební nástroje a výstavou výrobků
a přírodnin dovezených z cest po USA.

Vánoce začínají v knihovně!
- jarmark drobných řemeslných
výrobků
Pátek před první adventní nedělí bývá
v knihovně spojený s předvánočním jarmarkem
drobných řemeslných výrobků. Nechce se věřit,
že akce pojmenovaná Vánoce začínají v knihovně!, se konala již počtvrté. V pátek 27. listopadu
2015 jindy tichá knihovní chodba ožila stánky s
pestrou nabídkou zboží. Vždy se těšíme na prodejce, kteří se k nám vracejí – na jejich košíky z
papíru, šité tašky i drobnosti, sněhuláčky. Každý
rok se však přidá i někdo nový, letos výrobci
domácích mýdel, vánočních ozdob ze stuh či
keramických andělů a kachlí. Kromě nákupu
dárků pro blízké je vždy prostor i pro popovídání,
sdílení novinek, navázání kontaktů. Zpestřením
jarmarku byla letos poprvé i vánoční tvořivá
dílnička, která probíhala v čítárně knihovny.
Chtěli bychom poděkovat nejen jejím organizátorům, ale i všem prodejcům, kteří k nám vážili
cestu a nabídli své s láskou stvořené výrobky.
Romana Hoderová, Barbora Bolomská

KNIHOVNA
Dětské oddělení
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
E-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz/knihovna
Otevírací a výpůjční doba:
Po - Pá: 12.30 - 16.30
•
O pololetních prázdninách v pátek 29. 1. 2016
bude dětská knihovna uzavřena.
•
BAOBAB NÁS BAVÍ – výstavka knih.
Knihy z nakladatelství Baobab jsou hravé
a nápadité, nenásilně podporují dětskou
fantazii. Pojďte se začíst a načerpat z nich
inspiraci.
•
NOVINKY V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ KNIHOVNY
Od ledna odebíráme na přání čtenářů dva nové
časopisy – Bart Simpson a Lissy.
www.mks-letovice.cz
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KULTURNÍ PŘEHLED
Tříkrálový koncert pěveckých sborů
Rožmitálský kantor Jakub Jan Ryba (*6. 10. 1765
- †8. 4. 1815) zkomponoval přes 1100 duchovních skladeb. Nejznámější je jeho Česká mše
vánoční „Hej mistře“. Tuto mši jsme za mého
působení v Letovicích od roku 1958 zpívali celkem 36krát v Letovicích - v kostelích sv. Prokopa
a sv. Václava a dále na různých zájezdech. Letos
jsme ji opět obnovili k 150. výročí narození a k
200. výročí smrti J. J. Ryby a budeme ji zpívat
včetně komorního orchestru na půlnoční mši
svaté v kostele sv. Prokopa a na Tříkrálovém
koncertu 10. ledna 2016 (také v kostele sv. Prokopa). Řídit ji bude Dagmar Lžíčařová, já budu
hrát na varhany.
Miloslav Krejsa

www.mks-letovice.cz
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KULTURNÍ PŘEHLED
Adventní tvoření se Šárkou Trubákovou
V horním sále kulturního domu se konala v sobotu 28. 11. 2015 1. adventní tvořivá dílna s
Šárkou Trubákovou, floristkou z květinářství Glorie z Letovic. Děti i dospělí si mohli vytvořit autorský
adventní věnec nebo vánoční svícen na stůl. Fantazie měla v tomto odpoledni dveře dokořán. Vůně
jehličí se mísila s vůní perníčků. Svůj um zde předvedla Jaroslava Konůpková. Perníčky jsme si mohli
vytvořit sami a upéct přímo na místě. Anebo si koupit již hotové a nazdobené. Trojlístek tvořivých
a šikovných žen uzavírala Hana Bohatcová z Míchova, u které jsme si mohli koupit pro radost nebo
jako dárek drobnosti z keramiky. O tom, že v Letovicích jsou šikovní lidé, jsme se mohli přesvědčit i na
tomto setkání. Dětí i dospělých se nás sešlo přes stovku. Tvořily děti, dívky i kluci, ženy i muži. A všem
se dařilo.
Děti si také mohly nakreslit přání pro Ježíška nebo obrázkem přivolat zimu se sněhem,
sněhuláky, sáněmi. Domů jsme si odnášeli nejen krásné svícny a věnce, ale také pohodu a radost z
tvoření.
Děkuji vám všem, kteří jste k tomuto hezkému sobotnímu dni svou účastí přispěli.
Jana Trubáková

14
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KULTURNÍ PŘEHLED
Rozsvícení vánočního stromu
V 1. adventní neděli 29. 11. byl opět po roce na Masarykově náměstí rozsvícen vánoční
stromek. Slavnostní atmosféru podtrhnul hudební program, ve kterém vystoupily Dětský pěvecký
sbor Sluníčko a Carmina, Cantamus a Velký dechový orchestr – všichni ze ZUŠ Letovice. Městské
kulturní středisko zde zastupoval pěvecký sbor Carpe diem.
Po promluvě pana faráře Tomáše Mikuly a starosty města, pana Vladimíra Stejskala, byl
vánoční strom rozsvícen.
Moderátorkou odpoledne byla paní Renata Fraisová, která přítomným zazpívala
Ukolébavku Johannese Brahmse. A byla to zřejmě nejen letovická premiéra. Ukolébavka údajně
vznikla za pobytu J. Brahmse na letovickém zámku.
O dobrou pohodu všech se postaraly tři stánky s voňavým svařákem, punčem, grogem i
langoši. Jen počasí se nám v samém závěru akce nepodařilo přemluvit.
Jana Trubáková

www.mks-letovice.cz
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ ...
Novoroční setkání s Vladimírem Stejskalem, starostou města Letovice
S příchodem nového roku se většina z nás ohlíží za
rokem minulým; hodnotí jak úspěchy, tak i nezdary
roku uplynulého. Jednoduše bilancujeme a plánujeme, čeho v novém roce bychom chtěli dosáhnout jak
v osobní, tak profesionální rovině.
A novoroční čas je také vhodnou příležitostí pro setkání a rozhovor s představitelem města Letovice,
s panem Vladimírem Stejskalem.
Jsem moc ráda, že jste přijal mé pozvání. A hned
úvodem bych se Vás zeptala na vaše profesní začátky. Jaké je vaše civilní povolání?
Nejprve jsem se v TYLEXU vyučil zámečníkem.
Následovalo večerní studium na Střední průmyslové
škole strojní na ulici Sokolská v Brně.
Mým prvním zaměstnáním byl letovický TYLEX.
Poté jsem pracoval jako vedoucí údržby ve VLNĚNĚ
Svitávka. Následovala firma SD KOVOŠROT ve Svitavách, kde jsem působil ve funkci vedoucího výroby. Ve stejné firmě v Brně jsem poté pracoval jako jednatel společnosti.
V roce 2006 jsem se stal místostarostou Letovic (ODS). A od roku 2010 jsem ve druhém
volebním období starostou města.
Co Vás, pane starosto, přivedlo nebo přimělo vstoupit aktivně do politického dění?
Především jsem Letovčák, jsem zde doma. A proto prvotním mým záměrem byla snaha
zlepšit prostředí, aby se zde dobře žilo. Myslím si, že se zatím dílo daří. I když práce a plánů je stále
mnoho.Jsem rád mezi lidmi, baví mě práce pro město. Jsem spokojený, když jdou věci dopředu a když
se daří.
Je něco, nač jste hrdý, co se Vám podařilo? A naopak – co se Vám nezdařilo dle Vašich
představ?
Domnívám se, že se podařilo – dokončit rekonstrukci školního hřiště u základní školy na ul.
Komenského. Vytvořili jsme také tradici konání dračích lodí na přehradě, letos to byl již 5. ročník.
Dalším úspěchem je regenerace zeleně a vybudování hřiště u bytovek v Letovicích a mnoho dalších
oprav a investic. Je nutné ale říct, že toto není jen dílo vedení města, ale všech členů rady města a
městského úřadu, je to kolektivní zásluha.
K úspěchům patří také revitalizace zámeckého parku, který je příjemným místem pro odpočinek a posezení. Také letovický zámek je v dobrém stavu a tvoří dominantu města. Do blízké budoucnosti, věřím, že se podaří propojit cyklostezku ze Zboňku do Stvolové, v opačném směru do Boskovic
přes Vísky.
V letošním roce jsme založili několik stromových alejí, jsou osázeny stromy třešní, směrem
na Kladoruby a letiště budou postupně vysázeny kadlátky.
V letošním roce v rámci investic bylo profinancováno 30 mil. Kč, což je historický okamžik!
Například komunikace mezi Meziříčkem a Lazinovem, chodníky na ul. P. Krchňáka, nový chodník na
ulici Purkyňova, ulice Česká atd. a připravujeme zcela nový chodník na ul. 9. května.
Nelíbí se mi napadání, házení klacků pod nohy, neúcta k lidem, závist, a proto si myslím, že
se problémy mají řešit spoluprací, vstřícností k domluvě nebo kompromisu.
Za problém považuji současný stav západní části Masarykova náměstí. Problémy jsou také s
parkováním u vlakového nádraží. Není dokončena rekonstrukce chodníků ul. Pražská až k benzínce
a infrastruktury ve městě, kulturního domu, Základní umělecké školy, čističky odpadních vod…
16
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ ...
Vaše pracovní doba je v podstatě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Jak si, pane starosto,
tzv. dobíjíte energii, co vás baví ve „volném“ čase?
Čas – ten mi chybí na vše, ale tak to asi má většina z nás. Nejlépe si odpočinu a relaxuji s
přáteli, mám rád, když všechno klape a je spokojená i moje paní (pousmání).
Možná tím někoho překvapím, ale mám také rád vážnou hudbu. Líbí se mi vážná hudba,
která má řád, harmonii a melodickou linku.
K oblíbeným pořadům tradičně patří novoroční koncerty vídeňských filharmoniků; jsou
noblesní, precizně provedeny, je to krásná hudba. A mezi skladateli jsou mými favority Antonio
Vivaldi, Bedřich Smetana. Rád se zaposlouchám i do operetních árií. Patřím do generace lidí, kteří
vyrostli na muzice Karla Gotta, Heleny Vondráčkové, Jiřího Korna nebo Waldemara Matušky.
Dříve jsem byl aktivním volebajlistou, hrál jsem na vojně i za DUKLU Liberec. Později v
Letovicích v letech 1972 - 1993 jsme volejbal dostali až do 1. národní ligy. Trénoval nás tenkrát Karel
Nečas. Byla to dobrá parta lidí, zábava, sport i úspěchy. Rád na toto období mého života vzpomínám.
Ve svých 50 letech jsem si koupil brankářskou výbavu a obnovil v Letovicích hokej a nastupoval v
brance za Baccardi, který se hraje převážně v Boskovicích.
A v poslední době fandím, stejně jako ostatní nadšenci z Letovic a okolí, hokejistům HC
Kometa Brno. Navíc Letovice patří do Království Komety, pořádáme autobusové zájezdy na zápasy a
aktivně fandíme našemu klubu.
Až skončím v aktivní politice, pořídím si velkého psa a budu chodit na dlouhé procházky
(úsměv).
Vím, že jste letovický patriot a také otec několika dcer.
Ano, mám čtyři dcery a jednu vnučku, roční Evelínku.
Narodil jsem se v Jihlavě. Jeden rok jsme bydleli ve Vranové. A poté již na různých místech v
Letovicích – na ulici Tyršové, Albína Krejčího, nyní bydlím v Třebětíně, odkud je krásný výhled na
Letovice.
Pane starosto, chcete prostřednictvím Letovického zpravodaje něco popřát nebo vzkázat
čtenářům našeho měsíčníku na začátku nového roku 2016?
Ano, moc rád bych všem občanům Letovic a místních částí popřál pevné zdraví. To je základ.
A také bych si přál, aby se zrealizovaly naše představy a cíle, které si v radě města nebo zastupitelstvu
města plánujeme uskutečnit.
Chci také poděkovat za spolupráci svým nejbližším spolupracovníkům, ředitelům
příspěvkových organizací ve městě a předsedům osadních výborů.
A všem občanům chci říci, že dveře do mé kanceláře jsou otevřeny pro všechny, pro
komunikaci o věcech veřejných, společných. Ne vždy se věci dají vyřešit okamžitě, ale je nutné o nich
vědět a věnovat jim čas k řešení.
Otázka závěrem. Máte nějaké krédo, motto, kterým se řídíte?
Ano – mám rád spokojenost. Přeji si, aby se Letovicím dařilo, aby se zde dobře žilo, aby si
lidé vycházeli vstříc. Mé krédo je: Spokojený občan. A krédo s přidanou hodnotou: Spokojený a
usměvavý občan.
Vážený pane starosto, děkuji vám za váš čas. Přeji vám splnění vašich osobních i pracovních snů,
přání. A také zdraví, prima spolupracovníky a spokojenost ve všem, co děláte.
Jana Trubáková
www.mks-letovice.cz
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Základní škola Letovice
Zápis do 1. tříd ZŠ Letovice
pro školní rok 2016/2017 se koná v pátek 29. 1. 2016
od 8.00 do 16.00 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. 2009 do 31. 8. 2010.
· Žáci s odkladem - děti narozené před 1. 9. 2009, 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 15. 2. 2016 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. 2010 do 30. 6. 2011, kteří uvažují o dřívějším nástupu dítěte do školy.
U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte.
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
·

DOMEČEK
www.materske-centrumdomecek.webnode.cz

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

ÚTERÝ, ČTVRTEK: 9.00 – 11.00 hodin HERNA
PÁTEK: 16.00 – 17.30 hodin ŠNEČCI – nejmladší družinka skautů – děti ve věku 0 – 5 let s rodiči
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Do světa
V rámci projektu zkvalitnění čtenářství a výuky cizích jazyků navštívili žáci
Masarykovy střední školy Letovice Paříž, Londýn a další významné anglické památky.
Po bouřlivých událostech předchozích dnů jsme měli malé obavy o bezpečnost, ale
setkali jsme se s poklidnou atmosférou francouzské metropole. Při prohlídce Chrámu
Matky Boží v Paříži jsme si vzpomněli na dílo Viktora Huga. Být v Paříži a nevidět
Eiffelovku?? To bychom si neodpustili. A okouzleni jsme byli i zámkem Chantilly,
věrnou kopií Versailles, se všemi zahradami a bludišti kolem krásné stavby zámku.
Francii jsme opustili plavbou na trajektu po kanálu La Manche.
Na anglické půdě nás čekala zastávka v Canterbury s anglicky mluvící průvodkyní.
Následovala prohlídka středověkého historického jádra a katedrály. Večer jsme byli ubytováni
v rodinách a hostitelé se postarali o naše pohodlí. Druhý den jsme museli „ do školy“. Celý projekt byl
zaměřen na výuku v angličtině a porozumění běžnému vyjadřování anglicky mluvících obyvatel. Po
absolvování výuky nás čekala lahůdka v podobě prohlídky Oxfordu. Vzdělanostní duch nás obletoval,
a tak jsme si říkali, že bychom přece jenom s tou naší angličtinou měli něco řádného učinit.
Další dny jsme obdivovali památky královského města Windsoru, cítili jsme se tam jako v pohádce,
protože paláce jsou přece určeny pro krále, královnu a prince. Představovali jsme si královskou
rodinu, jak se projíždí po parku na svých koních a téměř devadesátiletá královna Alžběta II. na svém
poníkovi jménem Emma.
Neméně zajímavá byla i prohlídka metropole Velké Británie Londýna. Při plavbě po Temži
jsme mohli zhlédnout známý londýnský Tower, Tower Bridge, poté jsme pěšky došli
k Buckinghamskému paláci, k jinému sídlu královny Kensingtonskému paláci, k sídlu Parlamentu
Spojeného království Westminsterskému paláci. K nekonečným hodinám prohlížení dalších
pozoruhodností Londýna nám skutečný čas odbíjely hodiny Big Benu. Prohlídku korunovalo
Westminsterské opatství, které je tradičním místem korunovací, svateb a místem posledního
odpočinku anglických panovníků.
Každá cesta člověka obohatí a pobyt v Anglii nás nadchl. Byl přínosný jak po stránce
jazykové, tak po stránce poznávací.
PaedDr. Pavla Bojdová

www.mks-letovice.cz
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Stále v akci
Den otevřených dveří JINAK A PRO VŠECHNY
Neformální seznámení s našimi obory proběhlo s těmi, kteří navštívili budovy
školy o sobotním dopoledni. Kdo se nebál, vyrobil si a odnesl krabičku ze dřeva nebo
vlastnoručně vymodelovanou keramiku nebo jiné výtvarné dílko. U příležitosti tohoto
povedeného dopoledne se zastavili i naši absolventi, se kterými jsme se rádi setkali.
Kdo přišel, neprohloupil. Další den otevřených dveří je ve středu 20. ledna 2016 a sobota 13. února
2016. Rádi vás uvidíme.
Žáci ukázali, co v nich vězí
Koncem listopadu se do školy sjelo 10 soutěžních týmů z okolních základních škol.
Pětičlenné týmy s průvodcem absolvovaly stanoviště v odborných učebnách, v dílnách, ale i na
chodbě a v tělocvičně. Žáci tvořili jeskynní malby, četli výkresy, rýsovali v CADu, stavěli mosty,
používali nivelák, modelovali z keramiky, zkoušeli si zednické a elektrikářské dovednosti. V tělocvičně
se střílelo z luků. Jak název soutěže napovídá, úkoly důkladně prověřily schopnosti zúčastněných.
Nejschopnějšími se ukázala družstva z Boskovic – Sušilova ulice, Moravské Chrastové i Letovic.
Unesl stokrát více, než vážil
Dva týmy našich stavařů se zúčastnily soutěže Bridge Builder Contest 2015 na stavební
fakultě VUT v Brně. Úkolem týmu bylo postavit most ze dvou balíčků špejlí, který překlene mezeru 75
cm. Dalším dovoleným materiálem byl pouze provázek a lepidlo tavné pistole. Tým s názvem SPG
Letovice se svým velmi lehkým a odvážným modelem, který přenesl 38 krát více než vážil, obsadil
8. místo. Tým S3 Stavaři s.r.o. vsadil na klasickou příhradovou konstrukci a model o váze 235 g přenesl
neuvěřitelných 29,4 kg - nejvíce ze všech na místě stavěných modelů. V poměru své hmotnosti
a nosnosti tak třeťáci obsadili výborné 2. místo ve velké konkurenci ostatních převážně stavebních
škol z celé ČR. Výsledný poměr byl neuvěřitelných 125,106! Už teď se všichni těšíme na další ročník
této fantastické soutěže.
Vytvořili umělecké dílo předávané hejtmanem Jihomoravského kraje
S nelehkým úkolem se s bravurou vypořádali žáci oboru Umělecký keramik pod vedením
pana učitele Jiřího Brtnického. Uchopit po výtvarné stránce téma „Ceny za společenskou
odpovědnost“ pro ně byla výzva. Výsledná
plastika znázorňuje zjednodušenou podobu
stromu - baobabu, který je symbolem Afriky
a Madagaskaru pro své jedinečné vlastnosti
a význam pro tamní domorodce. V tomto
vztahu člověka a stromu lze také vidět
podobenství, jak by mohl vypadat vztah
organizací a lidí, vztah užitečný pro
jednotlivce i celou společnost. Vztah, který
hejtman školou vytvořeným uměleckým
dílem podporuje a oceňuje.
Ing. Marek Chládek
Baobab
20
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Vánoční čas v Letokruhu
Na všechny návštěvníky Letokruhu během adventu hned při příchodu dýchla
atmosféra Vánoc. Interiér byl vánočně a slavnostně vyzdobený a nechyběl tu ani
stromeček. Kromě adventních akcí tu probíhaly i vánoční výukové programy pro
děti z nižšího stupně základních škol, o které byl k naší radosti velký zájem. Děti se seznámily
s významem Vánoc, s tradicemi a vyrobily si vlastní vánoční ozdobu. Ochutnávka vánočního punče
a perníčků nesměla chybět.

Pozvánka na akce Letokruhu – leden 2016
17. 1. 2016 (neděle) Maškarní karneval – od 15 hodin v sále restaurace Na Koupališti. Sledujte
plakáty a www.svcletovice.cz.
29. 1. 2016 (pátek – pololetní prázdniny) Mimoní prázdniny – příměstský tábor plný dobrodružství
a her, od 8 do 16 hodin v Letokruhu.
29. 1. 2016 (pátek – pololetní prázdniny) Turnaj ve stolním tenisu
Pro neregistrované hráče, soutěž ve dvouhrách ve všech kategoriích. Začátek v 9.30 hodin
v tělocvičně Tyršova 2. Pálku, sportovní obuv a oblečení, pití s sebou.
Bližší informace ke všem akcím najdete na plakátech Letokruhu a na www.svcletovice.cz.
Text a foto: Zuzana Musilová
www.mks-letovice.cz
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VO CO GOU? Rok 2015 končí, ať žije rok 2016!!!
Rok 2015 končí. Jaký byl? Po bouřlivém školním roku 2013/2014, kdy jsme oslavili 20 let
naší taneční skupiny a ještě stihli uspořádat mažoretkovou přehlídku, jsme pro další školní rok
2014/2015 plánovali spíše komornější akce a trošku klidnější „sezónu“. Ještě na podzim 2014 se
zdálo, že vše jde pěkně v klidu podle plánu…. Ale pak to přišlo, rok 2015! Vše začalo plesovou
sezónou, kde celou zimu dokonce už dvě nejstarší mažoretkové skupiny nezávisle na sobě zdobily
svými předtančeními mnoho plesů a bálů v blízkém i dalekém okolí. Mladší skupiny se zatím pilně
připravovaly a trénovaly novinky na tradiční letovický karneval a soutěž do Kunštátu, ti úplně
nejmenší s velkým očekáváním a nadšením připravovali svoje první vystoupení „pro lidi“. A abychom
nevyšli ze cviku pořádání velkých akcí, rozhodli jsme se, že si od mažoretkování odskočíme do jiného
tanečního stylu a uspořádáme tzv. falsh-mob. Jedná se o bleskovou akci, při níž se náhle vyskytne
vícero lidí v předem určený čas na předem určeném místě spojených jistou společnou myšlenkou.
Blesková akce to opravdu byla. Nejstarší mažoretky asi dva měsíce připravovaly jednoduchou
choreografii (což ale vůbec nebylo jednoduché) a všechny ostatní mažoretky se ji potom během
jednoho měsíce naučily. Společnou myšlenkou byla obyčejná radost z pohybu a z tance. Na vedoucí
už jenom zbylo objednat kromě počasí také 2 autobusy (bylo nás více než 80…), předjednat místa pro
vystoupení v Letovicích, Boskovicích, Blansku, Brně a zase v Letovicích a jelo se. Premiéra i derniéra v
jediný den. Naštěstí, všechno klaplo, kromě nádherného počasí, dobré nálady a opravdové radosti z
tancování jsme měli ještě jednu obrovskou radost – z nadšených reakcí diváků jsme měli pocit, že se
nám naši společnou myšlenku podařilo přenést i na ostatní. No a s neuvěřitelnou euforií jsme se
začali blížit ke konci školního roku, kdy jsme opět za krásného počasí připravili závěrečnou akademii
pro rodiče. Potom už zasloužené prázdniny. Ale všichni neodpočívali. Jedna ze starších skupin
mažoretek se rozhodla volný čas využít pro společné soustředění. Kromě spousty tancování, cvičení a
trénování si užili taky společnou zábavu a posílili vzájemné kamarádství. No a v září jsme se opět
všichni sešli na zkouškách jednotlivých skupin. Nejmenších mažoretek je ve skupině dokonce
rekordní počet 27. Ti starší se hned vrhli nejen do práce, ale zúčastnili se také několika podzimních
mažoretkových přehlídek (Němčice, Lanškroun). Ale nebylo jenom veselo, přišla i trocha
vzpomínání, nostalgie a slzy: nejstarší mažoretky, z nichž některé už dosáhly plnoletosti, se rozhodly
ukončit svoji činnost. Ale my nesmutníme, víme totiž, že když něco krásného končí, tak něco
krásného taky začíná. Spousta našich bývalých mažoretek, se totiž stala novými vedoucími a
trenérkami, nejen u nás ve skupině VO CO GOU, ale dokonce šíří naši stopu i v dalších městech po celé
ČR. A tak můžeme s hrdostí říct, že stopa VO CO GOU je zanechána v Pardubicích, Brně, Adamově,
Brněnci, Rájci a kdo ví, co krásného nás ještě čeká…
A co vy? Taky jste zvědaví, co přinese rok 2016? Za celou skupinu VO CO GOU vám přeji, ať
ho protančíte s lehkostí a nadhledem.
Text: Kamila Nováková a foto: Radka Kšicová
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Bohumil Kocina
Z redakční rady Letovického zpravodaje
odchází Bohumil Kocina po 32 letech. Dnes mu
již zdraví nedovoluje plně se věnovat práci
v redakční radě. Letovický rodák Bohumil Kocina
v padesátých létech minulého století působil
jako učitel na Ostravsku. Pro své politické a náboženské názory byl donucen v období totality
učitelské povolání opustit. Přestěhoval se zpět
do svého rodného města, kde se stal pošťákem.
Začal se věnovat malířství, a když se časem
seznámil s významným brněnským fotografem
profesorem Antonínem Hynštem, dal přednost
umělecké fotografii. V tomto uměleckém oboru
se brzy tak zdokonalil, že začal přednášet na Krajské škole výtvarné fotografie v Brně. Vychoval řadu
mladých nadějných fotografů a dodnes působí v Klubu moravských fotografů v Brně, kde je znám jako
neúnavný organizátor fotografického dění. Svá díla úspěšně vystavoval na četných výstavách doma i
v zahraničí, mnohé jeho fotografie dosáhly významných ocenění a zdobí prostory řady institucí i
domácích interiérů. Medailony o jeho tvorbě vyšly v prestižních časopisech, jako je například Photo
life nebo Satisfakce. Vedle jeho hlavního uměleckého tématu, kterým je žena a kterému se věnuje od
počátku své tvorby, vydal soubory Paměť stromů, Chudý kraj, Klíče od domova. Vyšla řada jeho publikací zejména s letovickou tématikou – deset ročníků letovického stolního kalendáře, nástěnný kalendář, pohlednice a mapa Letovic a okolí, které zaznamenaly krásy a proměny našeho města. Podílel se
fotografiemi a grafickou úpravou na druhém vydání Pamětí města Letovice od Emanuela Janouška
(1996), na publikacích Sto let Katolické besedy v Letovicích (1996), Zvony v Letovicích a okolí (1999),
250 let Milosrdných bratří v Letovicích (2001), 110 let Sokola Letovice (2004), Drobné sakrální stavby
v Letovicích a okolí (2007), Kostel sv. Prokopa v Letovicích (2008), Historie ochotnického divadla v
Letovicích (2009), Letovice – k 75. výročí povýšení Letovic na město (2010), Park Letovice (2015).
Jeho fotografie také zdobí Centrum sociálních služeb města Letovice. Z tohoto výčtu je patrné, že
málokterý letovický občan se tak intenzivně podílí na seznamování veřejnosti s historií našeho města
a na jeho zviditelnění. V roce 2010 Bohumil Kocina obdržel ocenění města Letovice „Osobnost za
celoživotní zásluhy“.
Redakční rada Letovického zpravodaje děkuje panu Bohumilu Kocinovi za veškerou práci,
kterou pro Letovický zpravodaj vykonal, vždy pracoval svědomitě s plným nasazením. Redakční rada
Letovického zpravodaje přeje Bohumilu Kocinovi klidné prožití následujících let s tím, aby mu zdraví
dovolilo věnovat se jeho celoživotní zálibě - umělecké fotografii.
Za redakční radu Letovického zpravodaje Karel Synek
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Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku
V sobotu 28. listopadu 2015 v 17 hodin
jsme ve Zboňku a Klevetově přivítali adventní čas
rozsvícením vánočního stromečku. Na již tradiční
akci věnované hlavně dětem se sešlo přes 30 dětí v
doprovodu nejen rodičů, ale i babiček a dědečků.
Celkem se nás sešlo přes 90.
P ravo u p ře d vá n o č n í at m o sfé r u
umocňovala vánočně vyzdobená obecní budova
provoněná vonnými svíčkami, čerstvě napečenými
perníčky a svařeným vínem. Po přivítání všech
spoluobčanů byl večer zahájen zpěvem a hrou na
různé hudební nástroje dvojicí Petry Janouškové
a Nely Filipi. Tímto jim patří velký dík, protože
jejich vánoční písničky nadchly jak děti, tak
dospělé. Společně jsme si zazpívali a ještě víc se
naladili na vánoční svátky.
Hlavní a nejdůležitější roli tohoto
slavnostního večera měli dva andělé, kteří ale
nepřišli jen tak, děti je musely zavolat. V očích
všech dětí byla vidět zvědavost a očekávání, zda
andělé přijdou a stromeček se rozsvítí nebo jestli zůstane zhasnutý. A tak volaly a anděly lákaly.
Nakonec jsme se všichni dočkali, krásní andělé přišli a stromeček se rozsvítil. Každý malý návštěvník si
odnesl pytlíček plný sladkostí a překvapení, který dostal od andělů za to, že si je zavolal a pomohl
rozsvítit právě ten náš vánoční stromeček, který nám bude připomínat po celý advent, že se blíží
Štědrý den a s ním spousta dárků. Do úplné vánoční atmosféry nám schází už jen sněhová nadílka.
Děkujeme všem, kteří tento večer přišli, společně si zazpívali vánoční písničky a přejeme
krásný předvánoční čas, advent a svátky vánoční.
Za OV Zboněk a Klevetov Petra Nečasová

PRANOSTIKY NAŠICH PŘEDKŮ
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Leden studený, duben zelený.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
www.mks-letovice.cz
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Spolek pro obnovu tradic a Osadní výbor Babolky
přeje všem hodně zdraví a štěstí v nastávajícím roce 2016.
Společnou činnost prezentuje asi dvanácti společných akcích, z nichž nejvýznamnější je
jarní setkávání s baboleckými jubilanty a oslava Baboleckých lip svobody, která se koná k výročí založení ČSR a je hlavně podzimním svátkem pro děti.
Dovolujeme si s novoročním přáním zároveň poděkovat všem sponzorům, organizátorům i
účastníkům všech aktivit a projevit víru, že společná setkávání budou i nadále pokračovat.
Irena Pelíšková, SPOT Babolky.

OPĚT PŘIŠEL MIKULÁŠ
Stalo se dobrou tradicí, když každoročně začátkem měsíce prosince navštěvují členové
Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích dlouhodobě léčené pacienty v letovické
Nemocnici Milosrdných bratří, a to před svátkem sv. Mikuláše.
Posláním naší humánní návštěvy je připomínka začátku adventu a svátku sv. Mikuláše.
Skutečná historie a legenda slučuje biskupa a světce Mikuláše s dobrem. Podobu tohoto milosrdného světce a jeho družiny na sebe vzali ochotní členové našeho sdružení. Jejich posláním bylo od srdce
a s láskou rozdávat tolik potřebnou radost, trošku dobré, veselé a sváteční nálady lidem, kteří jsou
dlouhodobě odloučeni od svých nejbližších z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Zbývající
členové našeho sdružení, kteří se této návštěvy účastnili, zpívali za doprovodu krásně znějící harmoniky Jirky Mifky vánoční koledy. Rozhodně svým programem potěšili všechny pacienty, stejně tak
i usměvavý personál, který program sledoval. Malý a potěšující dáreček v podobě vánočních perníčků rozdávaly všem pacientům naše členky pod dohledem Mikuláše, anděla a tentokrát dvou přívětivých čertů. Jistě přinesly velkou radost obdarovaným. Také letos milé dárečky vyrobila Ing. Jaroslava
Konůpková. Tuto i mezi našimi členy oblíbenou mikulášskou návštěvu s námi aktivně připravuje
a organizuje ředitelka letovické nemocnice MUDr. Drahoslava Královcová. A to osobní účastí s vedením nemocnice. Patří jí za to upřímné poděkování, stejně tak i všem, kteří se vždy této lidumilné akce
rádi účastní. Odměnou nám bylo potěšení pacientů. Také tentokrát se našli odvážnější, kteří si s námi
zanotovali.
S pocitem, že jsme udělali dobrý čin, jsme po závěrečném posezení s vedením nemocnice
odcházeli spokojeni domů.
Za NSZdP Bořivoj Rašovský
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Nový rok 2016 a hvězdná obloha
Rok 2015 je už jen v našich vzpomínkách, když vzpomínáme na události veselé i smutné,
naše úspěchy i prohry a hledíme do budoucnosti, kterou nabídne rok 2016. Hvězdářská ročenka
prozradí, že „rok 2016 gregoriánského (řehořského) kalendáře u nás začíná 1. ledna v 0:00 h středoevropského času (SEČ). Jedná se o rok přestupný o 366 dnech.“ Přejme si tedy, aby byl pro všechny
úspěšný, také naše pohledy na oblohu byly zajímavé a přinesly nám pěkné zážitky.
Rok 2016 všem pozorovatelům nabídne různé úkazy, tj. polohy Slunce, fáze Měsíce, polohy
planet a jejich konjunkce s Měsícem, ze čtyř zatmění u nás viditelné pouze jedno zatmění Měsíce,
méně i více viditelné komety, meteorické roje, případně další i nečekané úkazy. Nejčastěji se díváme
na oblohu nad jižním bodem. Když večer postoupíme od východu k západu, setkají se naše oči s krásnými souhvězdími zimní oblohy, např. se souhvězdím Blíženců, výrazným Orionem, Býkem Perseem,
Beranem a skončíme u souhvězdí Ryb, Andromedy a Pegasa. Zřejmě je snad nejznámějším souhvězdí
Orionu. Zkusme se otočit o 180º, pak budeme hledět k severu a spatříme známé souhvězdí Velké
medvědice, Malého medvěda s Polárkou a mezi nimi souhvězdí Draka. Souhvězdí Velké medvědice
každý bezpečně najde, hlavně jeho výraznou část zvanou často Velký vůz. Ten se skládá ze sedmi
hvězd. Ve skutečnosti je Velký vůz součástí ještě většího souhvězdí Velké medvědice, které je tvořeno
méně jasnými hvězdami. Nejjasnější z hvězd Velké medvědice je hvězda Dubhe s jasností 1,8 mag
a vzdáleností 123 ly. Značně nás upoutá střední hvězda v oji Velkého vozu s názvem Mizar. V její blízkosti je slabší hvězda Alcor. Již malým dalekohledem však zjistíme, že se jedná o tři hvězdy. Rozlišit
pouhým okem Mizar a Alcor od sebe je odedávna zkouška dobrého zraku. Spojnice hvězd Merak a
Dubhe míří k Polárce, proto se hvězdy nazývají Ukazatelé. V blízkosti hvězdy Merak se nalézá nádherná velká planetární Soví mlhovina M 97.
Zajímavá je bezesporu řecká báje, která se na toto souhvězdí váže. Krásná arkadská princezna Kallisto vzbudila žárlivost Héry, manželky nejvyššího boha Dia. Ten zplodil s princeznou Kallisto
syna Arkada. Rozhněvaná bohyně proměnila Kallisto v medvědici a vyhnala ji do lesů. A tak bývalá
princezna bloudila po lesích. Bála se divoké zvěře, lovců i jejich psů. Jednou mezi lovci zahlédla svého
syna Arkada a chtěla jej obejmout. Arkas však namířil na svou matku kopí. V poslední okamžik zasáhl
Zeus. Aby zabránil zlému činu, proměnil Arkáda v malého medvěda. Oba však měl rád, a proto je
umístil na oblohu jako souhvězdí Velké medvědice a jejího syna Malého medvěda. Souhvězdí Velké
medvědice je cirkumpolární, nikdy nezapadá.
Co prozradí lednové Slunce? Nezadržitelně postupuje k severu, ke světovému rovníku. 1. 1.
vyjde v 7:59 h a zapadne v 16:08 h, 31. 1. vyjde v 7:36 h a zapadne v 16:51 h. Během ledna se den
prodlouží o 1 h 6 min. Sluneční azimut vzroste jen o 9º na 63º. Slunce vstupuje do znamení Vodnáře
dne 20. 1. v 16:26 h. Dne 3. 1. 2016 v 0:00 h SEČ je Země Slunci nejblíže: 147,1 milionů km.
Zaznamenáme fáze Měsíce: 2. 1. (v 6:00 h) poslední čtvrt, 10. 1. (ve 3:00 h) nov, 17. 1. (0:00
h) první čtvrt, 24. 1. (ve 3:00 h) úplněk. Lednový Měsíc bude dvakrát v odzemí, a to 2. 1. (404 236 km)
a 30. 1. (404 514 km) a jednou v přízemí (369 653 km).
Uvedeme viditelnost planet: Začátkem měsíce Merkur nízko nad jihozápadem, Venuši
a Mars uvidíme ráno nad jihovýchodním obzorem. Jupiter (mezi Lvem a Pannou) je vidět téměř po
celou noc, Saturn (ve Štíru) ráno nad jihovýchodním obzorem, Uran (v Rybách) v první polovině noci a
Neptun (ve Vodnáři) večer nad jihozápadním obzorem.
Chceme-li pozorovat konjunkce Měsíce
a planet, použijeme tyto údaje: 3. 1. Měsíc –
Mars, 7. 1. Měsíc – Venuše a Měsíc – Saturn,
27. 1. Měsíc – Jupiter.
Pro pozorovatele bude zajímavé: 7. 1.
ráno nad jihovýchodem seskupení Měsíce,
Venuše a Saturnu nedaleko hvězdy Antares. 4. 1.
proběhne maximum meteorického roje Kvadrantid.
VELKÁ MEDVĚDICE
Jaroslav Chloupek
www.mks-letovice.cz
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KLUBY - SPOLKY - SDRUŽENÍ - STRANY ...
POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V
LETOVICÍCH
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A VŠECHNY
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ SPOLUOBČANY
V RÁMCI PROJEKTU „ZDRAVÉ MĚSTO
LETOVICE“
A ZA PODPORY JMK

V ÚTERÝ 12. LEDNA 2016
RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V LÁZNÍCH BOSKOVICE
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY A VÍŘIVÉ
KOUPELE
- PRO ZÁJEMCE POSEZENÍ V CUKRÁRNĚ
ODJEZD BUDE:
13.10 hodin - PRAŽSKÁ
13.15 hodin - NÁMĚSTÍ
13.20 hodin - BYTOVKY
13.25 hodin - TYLEX
PROGRAM ODPOLEDNE ZAČÍNÁ
VE 14.00 HODIN
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO
U LENKY RAŠOVSKÉ
na tel: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
leden 2016
•
6. 1. 2016 – středa - 13.00 hodin
Před prodejnou Albert
Tradiční novoroční vycházka do Galerie
Domino.
•
13. 1. 2016 – středa - 14.00 hodin
MKD Tyršova
Pořad k výročí narození W. A. Mozarta.
„Srdce šlechtí člověka“.
Přednáší PhDr. Jiří Stehlík.
•
20. 1. 2016 – středa - 14.00 hodin
MKD Tyršova
Beseda se studenty MSŠ v Letovicích.
Následně návštěva MSŠ na Tyršově ulici.
Srdečně zvou studenti!
•
27. 1. 2016 – středa - 14.00 hodin
MKD Tyršova
Hrátky s pamětí.
Brýle, tužku s sebou!
•
Připravujeme:
Návštěvu „Domu přírody“ v Moravském krasu
plánujeme na 3. 2. 2016.
Bližší informace zveřejníme v únorovém
programu.
•
Pro rok 2016 plánujeme 5 - denní pobyt
v Posázaví v termínu od 22. 5. 2016
do 27. 5. 2016.
Informace a přihlášky v měsíci únoru u Jany
Pitnerové. Záloha 1000,- Kč.

V sobotu 9. 1. 2016 se v Letovicích uskuteční
tradiční Tříkrálová sbírka.
Sraz vedoucích skupinek (starších 15 let) v 8.30 hodin
a koledníků (dětí) v 9.00 hodin na faře.
V případě dotazů pište na jana.bus@seznam.cz.
Za Vaši pomoc a podporu předem děkuji.
Jana Bušová, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Letovice
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KLUBY - SPOLKY - SDRUŽENÍ - STRANY ...
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ANKETA
Anketa spokojenosti čtenářů Letovického zpravodaje:
Vážení čtenáři Letovického zpravodaje,
nabízíme Vám možnost vyjádřit svou spokojenost/nespokojenost s programovou
nabídkou našeho měsíčníku. Na Vaše odpovědi čekáme do 15. 2. 2016, výsledky budou zveřejněny
v LZ 3/2016. Anketní lístek je možné zaslat elektronicky na adresu: info@mks-letovice.cz nebo
osobně vhodit do připravené schránky v Kulturním domě (u šatny).
Žádáme Vás o vyplnění anketního lístku elektronickou formou, který nejdete na našich
webových stránkách www.mks-letovice.cz/aktuality
Děkujeme Vám za Váš čas, odpovědi i za spolupráci na tvorbě Letovického zpravodaje.
Jsem čtenář Letovického zpravodaje:
0 – 15 let
16 – 20 let
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 – více let

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Jsem:
ź muž
ź žena

Letovický zpravodaj získávám?
ź kupuji si ho
ź půjčuji si ho
ź stahuji si ho

Letovický zpravodaj čtu ve formě:
ź tištěné
ź elektronické
ź využívám obě formy
Jako čtenář Letovického zpravodaje bych
se popsal/a:
ź 100% čtu od začátku do konce
ź 80% čtu většinu článků
ź 40% čtu pouze část článků, které mě
zajímají
ź 5% jen prolistuji
S obsahem Letovického zpravodaje jsem:
spokojen/a
spíše spokojen/a
spíše nespokojen/a
nespokojen/a (můžete, prosím, uvést
důvod)…………………………………….

ź
ź
ź
ź
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Čtu tyto rubriky (zatrhněte):
společenská rubrika
okénko starosty
souhrn schůzí Rady města Letovice
Městská policie informuje
kulturní přehled
rozhovor s osobností
pranostiky našich předků
školy-domeček-letokruh-mládež
napsali jste nám
hvězdná obloha
kluby-spolky-sdružení-strany
sport
zdravotní péče
inzerce

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Na Letovickém zpravodaji bych změnil/a
tyto 3 věci:
...................................................................
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
V Letovickém zpravodaji mi chybí tato
rubrika:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Rád/a bych se dočetl/a o těchto
tématech/akcích/lidech/:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
www.mks-letovice.cz

ZDRAVOTNICKÁ PÉČE

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do13.00 hod.
1. 1. 2016
2. 1.
3. 1.
9. 1.
10.1.
16.1.
17.1.
23.1.
24.1.
30.1.
31.1.

MUDr. Hanáková
MUDr. Havlová
MUDr. Hepp
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová M.
MDDr. Kučerová P.
MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková
MUDr. Kutlíková

Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Knínice u Boskovic
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

516 418 788
516 418 786
516 434 055
516 488 454
516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 472 460
516 414 291
516 488 457
516 453 997

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
8. 1.
15. 1.
22. 1.
29. 1.

Dr. Bajerová
Dr. Šafránek
Dr. Striová
Dr. Kratochvílová

Služby lékařů také na
www.mudrsafranek.cz

Pohotovostní službu v uvedené dny (pátky) konají lékaři ve svých ordinacích do 15.30 hodin
Od 17.00 hodin denně, o víkendech a svátcích je lékařská služba první pomoci sloužena
nepřetržitě v nemocnici Boskovice.

SPORT

ROZPIS TURNAJŮ A MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ VE SPORTOVNÍ HALE LEDEN 2016
Sobota 2. 1. 2016
Sobota 9. 1. 2016
Sobota 9. 1. 2016
Sobota 16. 1. 2016
Neděle 17. 1. 2016
Sobota 23. 1. 2016
Sobota 30. 1. 2016
Neděle 31. 1. 2016
www.mks-letovice.cz

8.00 - 18.00 hod.
9.00 - 16.00 hod.
9.00 - 16.00 hod.
9.00 - 15.00 hod.
7.30 - 16.00 hod.
9.00 - 15.00 hod.
8.00 - 16.00 hod.
7.30 - 16.00 hod.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
LETOVICE - Li BRNO
LETOVICE - Tesla PARDUBICE
LETOVICE - VYŠKOV
TURNAJ KOPANÁ AFK
LETOVICE - PARDUBICE I.
FLORBAL LETOVICE
TURNAJ KOPANÁ AFK

muži
volejbal muži
volejbal ženy
volejbal muži
muži
volejbal ženy
junioři
dorostenci
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INZERCE
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INZERCE

HUDEBNÍ PRODUKCE
A OZVUČENÍ
NA VAŠICH VEŘEJNÝCH I SOUKROMÝCH AKCÍCH
ZÁBAVY,DISKOTÉKY,OLDIES-PÁRTY,SVATBY,OSLAVY

tel.: 777 864 582

www.zvuk-letovice.wz.cz

Hledám
ke koupi dům k bydlení,
i k rekonstrukci.
Tel.: 720 598 284

Canopy B300
Canopy B400
Canopy B500
Canopy B650
Canopy B800

5000/1000
10000/2000
15000/5000
20000/5000
30000/5000

300 Kč
400 Kč
500 Kč
650 Kč
800 Kč

Petr Švancara
svatební fotografie,
fotoslužby
www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

OPRAVY

starých nástěnných
a elektr. hodin a budíků
Mob.: 604 985 420
ŠACHY
Zveme všechny občany Letovic
a přilehlých obcí - zájemce o šachová klání
do Kavárny K + K na náměstí
vždy ve čtvrtek v 15 hodin
První setkání 7. 1. 2016
Info: František Kulhavý, tel.: 603 530 559

Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice,
příspěvková organizace. IČO: 43420982, adresa redakce: MKS Letovice, Nová 71/1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437,
e-mail: info@mks-letovice.cz. Šéfredaktor Mgr. Jana Trubáková. Redakční rada ve složení: Pavla Bartáková, Renata Daňková, Renata
Kostlánová, Ing. Jaroslava Konůpková, Kateřina Bartášková, Karel Synek, Petr Švancara, Ing. Marek Chládek. Foto titulní strany P. Švancara.
Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice 18. 12. 2015 č. 1/2016. Cena 10,- 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. 2/2016 bude 12. 1. 2016. Fotografie: archiv redakce.

Vytiskla tiskárna DTP CENTRUM SVITAVY
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