leden 2020

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci listopadu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Nečas Jiří
Šteslová Jarmila
Chládková Bohumila
Alexová Anna
Nečasová Božena
Vrána František
Křenovský Jiří
Písaříková Ludmila
Janků Zdeňka
Kuráňová Marie
Trunda Josef
Hrazdira Oldřich
Němcová Růžena
Rossý Antonín
Vaculová Jaroslava
Hrdličková Jana
Culíková Lydie

Dočekalová Blanka
Řehořová Jiřina
Smutná Růžena
Pfefr Ladislav
Procházka Miroslav
Juras Miroslav
Řezníková Františka
Jašíček Josef
Ženatá Ludmila
Neplecha Miroslav
Špidlová Božena
Toul Ladislav
Hellerová Dagmar
Ševčíková Božena
Toul Jaroslav
Sedlák Jaroslav
Procházková Marie

Janků Eva
Nečas Otokar
Kozlová Eva
Musil Ladislav
Toulová Eliška
Mifková Božena
Greifová Božena
Hančík Stanislav
Kudlová Ludmila
Konopáčová Vlasta
Janků Jaromír
Rosenbergová Marie
Kolářová Marie
Šustrová Eliška
Rozbořilová Pavla

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Kratochvil Milan, J. Haška, ve věku 88 let / Nečasová Marie, Na Vyhlídce, ve věku 63 let
Čechura Bořivoj, Halasova, ve věku 73 let / Krejčí Anna, Střední, ve věku 60 let

Čest jejich památce!
V sobotu 9. listopadu 2019 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života
a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:
1. foto: Jiří Staněk, Jonáš Musil, Adam Freitag, Daniel Prudil, Nikol Makovská, Rozálie Bušová, Vojtěch
Trmač, Sofie Chatrná, Elena Bohatcová

2. foto: Jonáš Hejl, Natálie Buriánková, Eliška Matějů, Natálie Andrlíková, Anežka Matějů, Michael
Pivoňka, Michaela Kulhavá, Patrik Valouch, Richard Mareček

3. foto: Eliška Ferencová, Marek Predný, Jindřich Chrást, Amelia Irma Portillo Yaluk, Anna Plačková,
Adéla Tománková, Sofie Novotňáková, Natálie Zemánková

Vážení spoluobčané,
s novým rokem zažíváme některé změny. O svozu odpadu píše podrobně pan
místostarosta a já bych k tomu jen dodal ještě jednu novinku, a sice možnost
odevzdávat použité tuky a oleje (nejlépe v plastových lahvích) nejen na sběrný
dvůr, ale i na vybraných sběrných místech. Je dokončena oprava vozovky na ulici
9. května. Tím jsme splnili dotační podmínky MMR a očekáváme dotaci v řádu
několika miliónů korun. Nestihly se zde dokončit chodníky a odstavné stání.
Obojí bude dokončeno v jarních měsících, jak dovolí počasí. Na tuto část opravy
ale od počátku nebylo možno dotaci požadovat. Firmě IS Brno bych chtěl velmi
poděkovat, že stihli pro nás tuto nejdůležitější část stavby dokončit podle podmínek dotace.
Další změna se týká ceny vodného a stočného. Dojde ke zdražení o cca 6 Kč dohromady za vodné
a stočné za m3, ale vlivem předpokládaného snížení DPH by od poloviny roku došlo ke korekci a celkové zdražení by mělo být o cca 3 Kč.
Další věcí, které jste si mohli povšimnout, je Povodím Moravy vyčištěný tok Třebětínky až po soutok s Kladorubkou. Nás tato lokalita velice zajímá a budeme řešit především úsek od soutoku až po
Svitavu.
Chtěl bych Vám představit další stavbu tohoto roku, a sice opravu chodníků a parkování Kiss and
ride před ZŠ Letovice (obr. na str. 6). Dojde především k výrazně bezpečnějšímu pohybu dětí v tomto
prostoru. Děti vystoupí již přímo na chodník ke škole a nebudou muset překračovat komunikaci. Zároveň dojde i k velmi elegantnímu dopravnímu řešení pro řidiče a úplně zmizí to hrozné otáčení aut
prakticky v křižovatce před školou.
Obdrželi jsme další dvě dotace. Jednu na vrt na Chlumu (téměř 400 tisíc) a druhou pro hasiče (50 tisíc).
Nemáme ale jen dobré zprávy. Byli jsme nuceni na základě rozhodnutí statika úplně uzavřít jednu
část městského domu u kruhového objezdu (pod
fortnou). Bohužel jsem okolo této věci slyšel již
tolik nesmyslů a vymyšlených věcí, že považuji za
svou povinnost o tom informovat. Ve spodní části
budovy není ani jedno otevíratelné okno. Vlhkost
stěn je nejen z tohoto důvodu taková, že po nich
doslova teče voda. A to opravdu nepřeháním. Na
obrázku můžete vidět strop v tomto domě. Kompletně shnilé trámy jsou v tak dezolátním stavu, že
statik nedovolil ani vyklizení horního patra bez jejich nákladného podepření. Museli jsme vystěhovat nájemníky a jsem rád, že se to povedlo včas
a nedošlo tak k tragédii. Nyní se povedlo i jejich
umístění do DPS.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se
podíleli na krásných akcích pro naše nejmenší v prosinci. Čerti byli opravdu skvělí a to nejen na hasičárně, ale i v Meziříčku a Jasinově. Krásný program
měli i ve Zboňku. Doufám, že se vám líbilo i zakončení roku na náměstí. V lednu si užijte plesy a samozřejmě i zimní radovánky.
Mgr. Petr Novotný, starosta města
Strop v domě u kruhového objezdu

Parkování Kiss and ride před ZŠ Letovice

Zastupiteli našeho města jsem byl pověřen, abych vás, občany města, znovu informoval o změnách v odpadovém hospodářství, které nastávají od ledna letošního roku.
Ve svozu popelnic se směsným komunálním odpadem (SKO) a popelnic na BIO odpad nastávají dvě drobné změny. Svozová auta jsou označena logem Technické služby
Malá Haná s.r.o. a pro některé ulice ve městě či místní části je zvolen jiný svozový den
v týdnu. O této skutečnosti jste informováni prostřednictvím letáků, které skrze Českou poštu dostává každá domácnost, a kde jsou uvedeny svozové dny pro jednotlivé
druhy odpadů na celý rok 2020 (stejná informace je samozřejmě uvedena také na internetových stránkách města). Ti z vás, kteří jste zapojeni do třídění odpadů prostřednictvím pytlového
sběru, budete stejně jako doposud, jednou měsíčně odbavováni svozem až do doby, než se nám přibližně v první polovině roku 2021 podaří zavést tzv. svoz „dům od domu“ s novými sběrnými nádobami.
O tomto systému budete ve druhé polovině letošního roku podrobně informováni prostřednictvím besed, které se připravují.
Pokud se týká jarního a podzimního přistavování velkoobjemových kontejnerů v jednotlivých částech
města, tak s nimi opět počítáme a rovněž všichni občané města mohou nadále využívat sběrného dvora
na Červeném vrchu pro odvoz odpadů, a to v rozšířené pracovní době:
Den v týdnu
pondělí a středa
úterý, čtvrtek, pátek
sobota

Pracovní doba
7.00 – 17.00 hodin
7.00 – 15.00 hodin
8.00 – 12.00 hodin

Různé druhy odpadů je zde možné odevzdat zdarma. Náklady spojené s likvidací hradí město s výjimkou
stavebního a demoličního odpadu, cihel a sutě, kde je nutné aktuálně uhradit poplatek ve výši 2 Kč / kg
a nově také za pneumatiky, kde je cena stanovena na 4 Kč /kg. U pneumatik je ale možné využít tzv. zpětného odběru (podobně, jako např. i elektrospotřebičů) v pneuservisech, které jsou do systému přihlášeny.
Závěrem mi dovolte obrátit se na všechny s prosbou o spolupráci při třídění a likvidaci odpadů. Asi
nejpalčivější problém je v tuto chvíli u sběrných hnízd na tříděný odpad, kde se velmi často stává, že den
po vyvezení se tam objeví stará sedací souprava, matrace apod., tedy věci, které tam nepatří a které je
možné bez problémů odevzdat na sběrném dvoře. Udržujme si ve městě pořádek a nespoléhejme na
to, že náš odpad za nás uklidí někdo jiný.
Radek Procházka, místostarosta města
S přáním všeho dobrého v novém roce 2020

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 20. 11. 2019 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Hospodaření města Letovice I. – X. /2019
4. Dispozice s majetkem města
5. Návrh rozpočtu města na rok 2020
6. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
7. Program zasedání ZM Letovice dne 4. 12. 2019
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé

Rada města Letovice na své schůzi dne 4. 12. 2019 projednala body dle následujícího programu:
1. Vystoupení vedoucích odborů
2. Dispozice s majetkem města
3. Plán schůzí Rady města Letovice na I. pololetí 2020
4. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
5. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 4. 12. 2019 projednalo body dle následujícího programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 12. září do 4. prosince 2019
4. Dispozice s majetkem města
5. Rozpočet města Letovice na rok 2020
6. Hospodaření města za I. – X./2019
7. Různé
8. Diskuse
9. 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

Místní poplatky v roce 2020
Místní poplatky pro rok 2020 jsou upraveny obecně závaznými vyhláškami města Letovice:
• č. 1/2019 (poplatek ze psů, z pobytu, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného)
• č. 2/2019 (poplatek za komunální odpad).

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad a místnímu poplatku ze psů
Výše poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů se pro rok 2020 nemění. Poplatek za komunální odpad činí i nadále 550 Kč za kalendářní rok, výše poplatku ze psů se odvíjí od adresy trvalého pobytu držitele psa a činí 50 až 600 Kč za kalendářní rok. Oba poplatky jsou splatné do 30. 6. 2020. V případě, že poplatková povinnost vznikne v době od 1. 6. do 31. 12. 2020, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové
povinnosti. Nárok na osvobození či úlevu je třeba uplatnit a prokázat do 15 dnů od konce poplatkového
období, ke kterému se osvobození nebo úleva vztahují. Poplatkovým obdobím se rozumí období v kalendářním roce, po které poplatníkovi trvala poplatková povinnost. V případě, že údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu nebude ohlášen ve stanovené lhůtě, nárok zaniká.

Informace k místnímu poplatku z pobytu – ZMĚNA
Od 1. 1. 2020 je zrušen místní poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt a je nahrazen místním poplatkem z pobytu. Upozorňujeme občany, že poplatek z pobytu je povinen
hradit každý (právnická osoba, fyzická osoba podnikající, občan), kdo poskytuje pobyt za úplatu, přičemž
tento pobyt trvá nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Není rozhodující typ stavby, ve které je
pobyt poskytován (poplatková povinnost se týká nejen zařízení určených k přechodnému ubytování za
úplatu, ale také rodinných domů, bytů, chat apod.). Plátce je povinen do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu podat ohlášení a ve stejné lhůtě ohlásit ukončení této činnosti. Sazba poplatku z pobytu činí 15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu.
Poplatek odvede správci místních poplatků pronajímatel do 10 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.
Finanční odbor
Doporučujeme všem občanům, aby se s výše uvedenými vyhláškami seznámili.

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 lednu jsme pro Vás připravili:
Divadlo – Můžem i s mužem
Pondělí 6. ledna 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– Kč
Prosíme ty, kdo mají zarezervované lístky,
aby si je během prosince vyzvedli. Děkujeme.
•
Krajské kolo kytarové soutěže

Zlatá struna
Čtvrtek 9. ledna 2020 od 9.00 hodin
•

Novoroční koncert s přípitkem starosty
„To nej ze Slavíků...“
Čtvrtek 9. ledna 2020 v 18.00 hodin
Hraje a zpívá:
Swingovo-jazzový orchestr učitelů ZUŠ Letovice
Vstupné: 120,– Kč
•

Tříkrálový koncert pěveckých sborů
Neděle 12. ledna 2020 v 15.00 hodin
Kostel sv. Prokopa
•

Taneční kurzy pro pokročilé
Úterý 14. ledna 2020 v 19.00 hodin – zahájení
(21. 1., 28. 1., 4. 2., 29. 2. – závěrečná lekce)
Alena a Jiří Míšenští
Cena kurzovného za pár je 1 500,– Kč
•
Beseda – Madagaskar
Miloš Brunner a Odile Velomana
Úterý 21. ledna 2020 v 17.30 hodin
Muzeum města Letovice
Součástí besedy bude i projekce nového filmu.
Vstupné: 50,– Kč

Divadlo – Láska a párečky
Středa 29. ledna 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 320,– Kč / na místě 350,– Kč

Připravujeme:
Koncert – Midnight Coffee Session
Čtvrtek 6. února 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: 150,– Kč
•
Pohádka – Princezna Konvalinka
Čtvrtek 13. února 2020 v 10.00 hodin
Vstupné: 50,– Kč
•
Koncert KPH – Písně a operní árie
Čtvrtek 13. února 2020 v 18.00 hodin
Vstupné: 100,– Kč
Na koncert platí předplatné KPH.
Děti a mládež do 18 let zdarma.
•
Beseda – Izrael – Karel Kocůrek
Pondělí 24. února 2020 v 17.30 hodin
Muzeum města Letovice
Vstupné: 50,– Kč
•
Divadlo – Inzerát
Pátek 28. února 2020 v 19.00 hodin
Účinkuje: Nahoď Vranová
Vstupné: 100,– Kč / 80,– Kč (studenti, důchodci)

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

•
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Vytvořených v kurzu fotografování pořádaného při
MKS Letovice pod vedením pana Petra Švancary
Výstava bude k vidění po celý leden
v prostorách chodby knihovny.

•
NOVINKY
Koncem roku jsme pro Vás zakoupili spoustu
nových knih různých žánrů. Nezapomínáme ani
na ty, co špatně vidí a rádi by si něco poslechli.
Můžete si vybrat k poslechu audioknihy namluvené známými herci a populárními osobnostmi.
Knihovna pro Vás odebírá denní tisk a vybírat
a půjčovat si můžete i ze 40 titulů časopisů.
Aktuální čísla jsou k přečtení přímo v knihovně,
ostatní starší čísla si můžete půjčit domů.
Věříme, že k nám najdete cestu, a v novém roce
se na všechny stálé i nové čtenáře těšíme.

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

•
Po celý měsíc vyrábíme
záložky do knih a dárkové krabičky

•
Výstavka knih „Čteme o zimě“
knihy se zimní tématikou

•
Nové knihy
Zakoupili jsme spousty nových knížek,
audioknih a doplnili jsme i pár knih kouzelného
čtení s Albi tužkou

•
PROBUDÍME MEDVĚDY
30. 1. 2020 zahájíme v 10.00 hodin výstavu
„Probudíme medvědy“ malou vernisáží
s pohádkovým vystoupením pana Zdeňka
Zajíčka, pro děti z MŠ Čapkova. Výstava je pro
veřejnost přístupná v prostorách čítárny
do pátku 28. února 2020.

Duhové čtení 2019
Soutěž Duhové čtení 30. listopadu skončila. Čtenáři dětského oddělení četli a zapisovali knihy od
1. února. Děti soutěžily ve dvou kategoriích podle věku: děti 1. kategorie (6 – 10 let) pro splnění celé
soutěže musely přečíst 25 knih a děti 2. kategorie (11 – 15 let) pro splnění soutěže musely přečíst 50
knih. Aby měly větší motivaci, byly tyto cíle rozděleny do pěti pozic, za každou splněnou na ně čekala
malá odměna jako v předchozím roce. Do soutěže se zapojilo 73 čtenářů z naší knihovny. Bohužel,
v letošním roce zůstali dva čtenáři, kterým se nepodařilo přečíst a zapsat ani jednu knihu. Soutěž
zdárně zvládlo 12 čtenářů z 1. kategorie a 4 čtenáři z 2. kategorie, což neznamená, že skončili se čtením, naopak soutěžili ještě mezi sebou o „Nejlepšího čtenáře“ naší knihovny. Vyhlášení Nejlepších
čtenářů proběhlo v pátek 13. 12. 2019. Nejlepší čtenářkou 1. kategorie se stala Petra Vychodilová za
přečtení 159 knih a nejlepší čtenářkou v 2. kategorii je Renata Kubaljaková za přečtení 139 knih.
Vítězům gratulujeme a čtenářům děkujeme za účast v soutěži. Již nyní můžeme slíbit nové kolo
soutěže, a to od 1. února 2020. Přihlásit a číst jako o závod se děti mohou v dětském oddělení knihovny v Letovicích.
Za Městskou knihovnu Letovice Lenka Páralová

Turistické informační centrum
MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice

Galerie DOMINO

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

®

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
VÁNOČNÍ VÝSTAVU BETLÉMŮ
A PRODEJNÍ VÝSTAVU OBRAZŮ
Ing. arch. JIŘÍHO HLOUŠKA
Výstava bude otevřena do 19. ledna 2020
v době Po – Pá 9.00 – 15. 00 hodin,
So 9.00 – 11.00 hodin,
Ne 14.00 – 17.00 hodin
Zavřeno od 16. 12. 2019 do soboty 4. 1. 2020
Galerie DOMINO, Havírna 55, Letovice
(u čerpací stanice Shell)
www.galeriedomino.cz

Soutěž Jižní Morava čte

V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o výsledcích soutěže v naší knihovně. Vítězné práce putovaly do krajského kola, kde se nám opět podařilo zvítězit. V literární kategorii 6. – 9. tříd se na
prvním místě umístila Valerie Janečková se svým příběhem „Tajemství staré knihovny“. Ve výtvarné
kategorii pro MŠ vyhrála plastika „Tajemství knihovny“ dětí z MŠ Čapkova.
Výhercům moc gratulujeme a děkujeme za účast v soutěži.
Text: Lenka Páralová, foto: facebook Moravské zemské knihovny Brno

Slavnostní koncert 30 let svobody
Na slavnostním koncertu u příležitosti 30. výročí sametové revoluce vystoupili: Hana Bočková-Krejsová,
Jan Král, Sbor boskovických učitelek, Vachův sbor moravských učitelek, Symfonický orchestr města
Boskovice. Řídil Tomáš Pléha a Dominik Pernica.
V rámci slavnostního večera byli za úspěšnou reprezentaci Letovic oceněni:
Viktorie Křížová – 1. místo v běhu na 300 m na IX. letní olympiádě dětí a mládeže 2019
Jakub Bušek – 1. místo ve volejbalu na IX. letní olympiádě dětí a mládeže 2019
Denisa Kalasová – 1. místo ve fotbalu na IX. letní olympiádě dětí a mládeže 2019
Robin Dočekal – 1. místo v celostátním kole soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“
RNDr. Hana Nečasová – za přípravu již 3. vítěze celostátního kola soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“
Dita Leinveberová, Natálie Rosičová, Karolína Holková, Klára Roztočilová, Aneta Zemánková – 2. místo celostátního kola „Mladí zdravotníci“
David Janků – 3. místo v extralize volejbalu 2018 /2019, reprezentace ČR na ME 2019
Jakub Dvořák – 3. místo v extralize volejbalu 2018 /2019
David Koudelka a Ing. Tomáš Koudelka – 1. místo v jednotlivcích i v družstvech v lovu ryb přívlačí
z lodě na MS 2019
Mgr. Matěj Ott – 1. místo celostátního kola Soutěže diplomových prací v oblasti historie 20. století
o Cenu Edvarda Beneše
Ing. arch. Martin Krč – 1. místo v soutěži „Pasivní dům roku 2019“
Mgr. Emilie Portlová – 1. místo v soutěži „Sestra roku“ v kategorii „Sestra v přímé ošetřovatelské péči
roku 2018
MKS Letovice

Slavnostní koncert 30 let svobody

foto: Petr Švancara

Vánoce začínají v knihovně – předvánoční jarmark

foto: Lenka Páralová

MIDNIGHT

COFFEE
SESSION

hot swing&jazz&folk fusion

Městské kulturní středisko Letovice
Kulturní dům

Čtvrtek 6. února 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: 150,- Kč
MKS Letovice, Nová 1, tel.: 516 474 422, mobil: 739 396 535, www.mks-letovice.cz

PŘEHLED LEDNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

4.

Tříkrálová sbírka v Letovicích
www.darcovskasms.cz

6.

19.00 hodin / Můžem i s mužem – divadelní představení
Kulturní dům Letovice, tel.: 739 396 535, www.mks-letovice.cz

12.

15.00 hodin / Tříkrálový koncert pěveckých sborů
kostel sv. Prokopa, tel.: 739 396 535, www.mks-letovice.cz

14.

19.00 hodin / Taneční kurzy pro pokročilé
tanečními mistry jsou manželé Alena a Jiří Míšenští, tel.: 739 396 535, www.mks-letovice.cz

15.

15.00 hodin / V Betlémě není místo – vánoční hra se zpěvy
LDO, koncertní sál ZUŠ Letovice, tel.: 739 396 535, www.mks-letovice.cz

16.

16.00 hodin / Novoroční besídka třídy uč. Hany Bočkové
koncertní sál ZUŠ Letovice, tel.: 739 396 535, www.mks-letovice.cz

21.

17.30 hodin / Madagaskar – cestovatelská beseda s Milošem Brunnerem a Odile Velomana
Muzeum města Letovice, tel.: 739 396 535, www.mks-letovice.cz
19.00 hodin / Taneční kurzy pro pokročilé
tanečními mistry jsou manželé Alena a Jiří Míšenští, tel.: 739 396 535, www.mks-letovice.cz

28.

19.00 hodin / Taneční kurzy pro pokročilé
tanečními mistry jsou manželé Alena a Jiří Míšenští, tel.: 739 396 535, www.mks-letovice.cz

29.

19.00 hodin / Láska a párečky – divadelní představení
Kulturní dům Letovice, tel.: 739 396 535, www.mks-letovice.cz

Upozornění na změnu termínu
divadelního představení
Městské kulturní středisko Letovice
oznamuje, že je divadelní představení
MŮŽEM I S MUŽEM přesunuto
na nový termín – 6. 1. 2020.
Zakoupené vstupenky i rezervace zůstávají
v platnosti. Pokud by vám náhradní termín
nevyhovoval, můžete zakoupené vstupenky
vrátit v Kulturním domě v Letovicích
a rezervované vstupenky zrušit
na tel.: 516 474 422, 739 396 535.
Vstupenky zakoupené přes internet vyřizuje
paní Bc. Jana Zemánková: 775 568 303,
zemankova@mks-letovice.cz
Pořádající agentuře bylo ze strany
MKS Letovice sděleno, že na další náhradní
termín nebude přistoupeno.

Prosíme o vyzvednutí
rezervovaných vstupenek.
Děkujeme Vám za pochopení.

Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

Setkání národního týmu projektu Cerasmus+ v Manises
Krásné, poslední projektové setkání proběhlo ve
španělské Valencii v keramickém městě Manises.
Manises, okouzlující
místo plné vůní a místní keramiky, která zdobí prakticky každou stavbu ve městě.
Manises, místo, kde keramika má svou historickou
tradici a spolu se školou popadne duši každého hrnčíře a už nepustí. Snad proto bylo poslední setkání v končícím projektu naplánováno sem.
Projekt Cerasmus+ vznikl za účelem podpory keramického řemesla, napříč Evropou, Finskem počínaje, přes Polsko, Českou republiku, Maďarsko, Itálii a konče Španělskem. Úkolem projektu mělo být
vytvoření webových stránek jako platformy, kde se mohou virtuálně setkávat keramici z celého světa,
kde si mohou vyměňovat své zkušenosti a hledat odpovědi na otázky spojené s jejich aktuální tvorbou. Webové stránky se (cerasmus.eu), můžeme říci, vydařily a každý se zde může zaregistrovat, ať už
jako profesionál nebo jenom nadšený zájemce o rukodělnou tvorbu.
Dalším úkolem bylo vytvořit nové osnovy pro keramické vzdělávání. Osnovy vznikly na základě dotazníků, které ve všech zúčastněných zemích vyplnili lidé, kteří se keramikou zabývají jak profesionálně v oblasti vzdělávání, soukromých dílen a podniků, tak lidé, kteří se keramikou zabývají jako svým
koníčkem. Záměrem je inovované osnovy zavést na všech školách tak, aby v zemích zapojených do projektu vzniklo jednotné vzdělávání budoucích i současných řemeslníků. Velkou část nových osnov jsme
si i prakticky vyzkoušeli na národních workshopech, které se uskutečnily během léta. Každý z partnerů se na workshopu věnoval oblasti, která je buď nejvíce trápí, nebo ve které má největší zkušenosti
a ve výuce se běžně nevyskytují. Na naší škole jsme se věnovali tématu „Tradice a inovace“. Pracovali
jsme s nízkotavitelnými jíly (šlemy) způsobem odpovídajícím 21. století. Neboli tradiční materiál, vhodný pro povrchovou úpravu výrobků, zpracovaný netradičními postupy.
Na závěrečném setkání jsme měli, kromě zhodnocení projektových aktivit, možnost prohlédnout
si budovu školy, jež nás zaujala svým vybavením, prostory a také samozřejmě hotovými výrobky žáků
či absolventů. S trochou lítosti jsme se rozloučili se všemi partnery a doufáme, že projekt bude pokračovat v dalších letech, abychom se mohli nejenom setkávat a předávat si své řemeslné zkušenosti, ale
hlavně pokračovat v aktivitách na podporu keramiky.
Martina Brtnická

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

MC Paleček

Pondělí

Úterý

9.00 – 11.00 (27. 1.)

MIMIDEN pro děti od 6 týdnů

16.00 – 17.00 (13., 20., 27. 1.)

TANYKY pro dívky 3 – 6 let

16.00 – 17.30 (13., 20., 27. 1.)

Otevřená herna

9.30 – 11.00 (7., 14., 21., 28. 1.)

Little linguist pro děti od 1 roku

10.00 – 11.00 (8., 15., 22., 29. 1.)

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

15.45 – 16.45 (8., 15., 22., 29. 1.)

Muzicírek pro děti od 2 let

9.00 – 11.00 (9., 16., 23., 30. 1.)

Otevřená herna s možností tvoření

10.00 – 11.00 (9., 16., 23., 30. 1.)

HOPIKY pro děti 1,5 – 3 roky

Středa

Čtvrtek

Nově zařazujeme Muzicírek
každou středu 15.45 – 16.45 hodin
Zveme všechny děti od 2 let ke zkoumání různých zvuků, nástrojů a písní.
Budeme si hrát a tancovat, poznávat svět kolem nás hravou formou za využití
Montessori principů. Cena 40 Kč (permanentka 350 Kč /10 vstupů)

Dětský ples aneb Princeznička na bále...
sobota 18. 1. 2020 15.00 – 18.00 hodin, sál restaurace Na Koupališti
Můžete se těšit na předtančení taneční skupiny Vo Co Gou Letovice, vystoupení
Dogdancing Adéla a pes Nessie, stanoviště pro děti, malování na obličej a další.
Tanec, zábava, hry. Losování o věcné ceny. Společenský oděv u dětí vítán.
Vstupné 30 Kč děti, 15 Kč dospělí

Zubní hygiena dětí
pondělí 20. 1. 2020 9.00 – 11.00 hodin
S diplomovanou zubní hygienistkou Simonou Ferákovou si nacvičíme správné
čištění zubů (kartáčky s sebou!), popovídáme si o prevenci zubního kazu u dětí
a o návštěvě u zubaře s dětmi. Prostor bude i pro osobní dotazy.
Cena 40 Kč

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

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. listopadu 2019 se scházíme přímo 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

Fabrika je ELIMu – i díky vám!
ELIM po měsících přichází s krátkým shrnutím a hlavně poděkováním. Kdo
naši organizaci znáte, víte, že pracovníků nemáme mnoho a když se pořádně
opřeme do nějaké věci, nestíháme ty další.
V sobotu 30. 11. proběhlo oficiální otevření Fabriky, kam se naše organizace definitivně přestěhovala a po 8 letech práce máme svoje vlastní prostory. Projekt na sehnání financí trval nakonec přesně
rok a my vám touto cestou chceme poděkovat za veškerou podporu. Zejména pak městu Letovice,
které přispělo v rámci individuální dotace třetinou potřebných financí. Velmi nás potěšila podpora
projektu napříč celým politickým spektrem, kdy pro schválení dotace hlasovalo 15 ze 17 přítomných
zastupitelů. Vážíme si této důvěry a pro nás je to závazek, aby budova sloužila účelu, pro který jsme ji
pořídili. Během listopadu se nám díky zapojení téměř 40 různých dobrovolníků podařilo zrekonstruovat a připravit asi ¼ objektu, kde budou už během prosince probíhat kluby. Také jsme zajistili a zateplili přívod vody, který jde v délce asi 100 metrů nad zemí v komplexu budov vedle Fabriky. Na jaře a v létě
nás čeká oprava střechy a průběžně budeme rekonstruovat zbytek bývalé diskotéky. Pokud půjde vše
podle plánů, finální úpravy by mohly být dokončeny během následujících dvou let.
Velmi nás potěšil zájem veřejnosti při otevření Fabriky – nakonec s námi dorazilo slavit kolem 850
lidí a my se už nyní těšíme na všechny další akce, které budeme v těchto prostorách pořádat. Pokud
vás zajímají fotografie nebo video z rekonstrukcí a otevírací akce – koukněte na facebookovou stránku
„Fabrika pro ELIM“. Na klubech nás potkáte vždy v úterý a ve čtvrtek od 14.30 do 18.30 hodin – pokud
se kdykoliv budete chtít přijít podívat, budeme moc rádi. A i když cesta přes skatepark není úplným lákadlem, věřte že se vám ani vašim dětem nic nestane. Naší hlavní snahou je tomuto místu vrátit původní záměr – aby se jednalo o hřiště, kam se nebudou rodiče bát pouštět svoje děti jezdit na kolech,
koloběžkách a skatech. Ještě jednou děkujeme za podporu a přejeme všem v Letovicích a okolí dodatečně krásné požehnané vánoční svátky a vše dobré v roce 2020.
Za tým ELIMu, Pavel Kratochvíl

SVČ Letokruh p. o.
Akce na leden
31. 1. Ledová Praha
Celodenní výlet za zábavou a poznáním do našeho hlavního města Prahy. Navštívíme ohromující Mořský svět, zavítáme do Muzea Policie ČR, projdeme se po městě a projedeme se metrem. Pro děti ze ZŠ.
Kdy: v pátek 31. 1. 2020 (pololetní prázdniny)
Sraz: v 7.20 hodin ve vestibulu vlakového nádraží Letovice (odjezd rychlíkem v 7.39 hodin)
Příjezd: rychlíkem v 18.21 hodin na vlakové nádraží v Letovicích
Cena: 500,– Kč /dítě. V ceně je cesta vlakem do Prahy a zpět, MHD po Praze, všechny vstupy, pedagogický dohled a zdravotník.
Jídlo a pití na celý den s sebou.
Vedoucí: Petra Pernicová, Hana Havlíčková

Výstava doma vyrobených betlémů
V soutěži se sešlo 14 betlémů, které vyrobili jednotlivci, skupiny či rodiny z Letovic a okolí. Betlémy
jste mohli vidět od pátku 29. 11. 2019 v městské knihovně a hlasovat pro vašeho favorita.
S vítězi soutěže vás seznámíme v únorovém vydání zpravodaje. Je skvělé, že se do soutěže zapojilo
tolik účastníků ať už svými díly, tak svými hlasy!
Za tým Letokruhu Mgr. Hana Havlíčková

Krásný rok 2020 vám přeje Letokruh!

Návštěvu německého města Verden
na den uctění památky obětí druhé světové války
Na začátku léta město oslovilo naše letovické skautské středisko Erb, aby vybralo pět skautů/
skautek, kteří by měli zájem reprezentovat město Letovice za Českou republiku na týdenním setkání se
zástupci z dalších tří evropských zemí (Polsko – Zielona Góra, Německo – Verden a Francie – Saumur).
Dostaly jsme za úkol vypracovat projekt o vzpomínkových akcích v našem městě, místních památnících a také o nějaké významné letovické osobnosti z dob 2. světové války. My jsme si vybraly příběh
Františka Nečase, spoluzakladatele skautingu v Letovicích, který zde vytvořil s dalšími skauty odbojovou skupinu a za své činy a názory byl ve svých 37 letech popraven.
Do Verdenu nás pět skautek přijelo v neděli 10. 11. večer. Na vlakovém nádraží na nás čekal manželský pár Martina a Lukáš Sedláčkovi z Česka, který už třináct let bydlí v našem partnerském městě
Kirchlinteln.
Během týdne jsme všichni navštívili bývalý pracovní tábor Sandbostel a sandbostelský hřbitov. Do
programu byla také zařazena návštěva středních škol ve Verdenu s účelem seznámit žáky s náplní této
akce a pozvat je na sobotní vzpomínkovou slavnost, která byla slavnostním vyvrcholením celého týdne.
Cílem této akce bylo sdílet minulost našich národů, poučit se z ní a vytvářet společnou budoucnost.
REMEMBER, WORKUP, BUILD FUTURE. Slova, která nás provázela celým týdnem a stala se tématem
pro zamyšlení a diskuze po celou dobu pobytu.
Na závěr bychom rády poděkovaly městu Letovice a městu Verden za možnost reprezentovat naši
vlast na této akci, díky které jsme získaly spoustu nových zkušeností, zážitků a navázaly nová přátelství.
Kačka, Emička, Tonča, Evička

Poděkování
Dne 23. listopadu 2019 proběhl v Kulturním domě v Letovicích koncert Lidušky Lujkové a Milana
Václava Hakla PUTOVÁNÍ ČESKOU KRAJINOU. Byl to pro nás moc pěkný zážitek a jsme rády, že jsme se
koncertu zúčastnily. Básničky se střídaly se zpěvem a hrou na klávesy. Interpreti zářili radostí, dobrotou a láskou k lidem, přírodě a naší krásné zemi. To vše se přenášelo nejen na nás, ale myslím, že na
většinu diváků. Takových koncertů by mělo být víc. Liduško a Milane děkujeme.
Alena Trubáková, Jarka Konůpková a Petra Havelková

Poděkování
Děkuji rodinám Pelíškových, Podivínských a Stehlíkových, které se účastnily výsadby aleje podél
ulice Ve Žlíbku. Každý ze třinácti stromků hrušní a ořešáků ponese jméno významné osobnosti Letovic. „Stromořadí osobností“ vzniklo za finanční podpory města Letovice ve státní svátek Dne vzniku
samostatného Československa 28. října 2019.
Ing. Marek Chládek

Poděkování
Velmi rádi bychom poděkovali jménem našich uživatelů za ochotu a vstřícnost při pořádání kulturních akcí v našem zařízení. Jsme vděční za skvělou spolupráci s místními mateřskými školami, základní
školou, základní uměleckou školou, středním odborným učilištěm i střediskem pro volný čas – Letokruhem. Učitelé a žáci našim uživatelům vždy vykouzlí úsměv na tváři a zajistí dobrou náladu, čehož si
velmi vážíme. Dík patří i všem ostatním spoluobčanům a sdružením, která nás navštěvují a obohacují
život v našem domově.
Za Centrum sociálních služeb města Letovice Ing. Ivo Kubín, ředitel

Rozsvícení stromečku ve Zboňku
Rozsvěcování stromečku je již každoroční vánoční tradicí a ani Zboněk
tento rok nesměl být výjimkou. A tak
30. listopadu v 17 hodin na Rozsvěcování stromečku přišli také andělíčci,
kteří bezmála 40 dětem a dalším dospělým pomáhali rozsvítit vánoční stromeček pomocí prskavek a vánočních
koled. Stromeček se podařilo pomocí
skvělých andělíčků a šikovných dětí
rozsvítit, a tak už jen zbývalo rozdat
andělské nadílky a vyfotit se na památku s andělíčky. Na zahřátí byl připraven teplý čaj nebo výborný punč
a malé občerstvení v podobě perníčků. Na akci také nechyběl pan starosta Letovic se svojí rodinou a všichni jsme se měli krásně a naladili
se na Vánoce, které jsou už za dveřmi.
Text a foto: Michael Randula

První měsíc roku 2020 nabízí nová pozorování hvězdné oblohy
Všichni dobře víme, že běh času nezastavíme. Proto musíme konstatovat, že zažijeme nový rok s letopočtem 2020. Jeho tvar je zajímavý tím, že se skládá ze dvou dvacítek, což je v označeních letopočtů
zvláštnost. Čas je fyzikální veličina, kterou nelze definovat, avšak obecně jej můžeme chápat jako rovnoměrně plynoucí kontinuum, které ubíhá v celém vesmíru stejně rychle. Přitom nezávisí na věcech a událostech a je označen jako absolutní čas. My v tomto času žijeme. Astronomové definují nástup nového
roku takto: Rok 2020 gregoriánského (řehořského) kalendáře, který v běžném životě používáme, u nás začíná 1. ledna v 0:00 h středoevropského času. Jedná se o rok přestupný o 366 dnech. I v tomto roce budeme
pozorovat hvězdnou oblohu, sledovat zajímavé úkazy a změny, které na obloze každoročně probíhají.
Běžní pozorovatelé mají k pozorování jen své oči, nebo případně nějaké malé triedry. Avšak i v takové
situaci můžeme vidět mnoho zajímavého, jako např. měsíční fáze, polohy planet, jejich konjunkce s Měsícem, zatmění Slunce a Měsíce a další astronomické úkazy. V roce 2020 nastávají dvě zatmění Slunce
a čtyři zatmění Měsíce. Z nich bude možné vidět jen dvě zatmění Měsíce. Když bychom použili jen naše
oči k pozorování oblohy, uvidíme velké množství souhvězdí, což je také velmi zajímavé. Lednová obloha
nabídne řadu zimních souhvězdí, jako např. Orion, Velký a Malý pes, Vozka, Perseus, Blíženci, Býk a další
malá souhvězdí. Jestliže jsme se v minulém článku zabývali souhvězdím Orionu, nemůžeme vynechat
souhvězdí Velkého a Malého psa (Canis Maior a Canis Minor). Velký pes jako významné zimní souhvězdí
se nalézá vlevo od Orionu. Nejdůležitějším objektem Velkého psa je hvězda Sirius, zvaná „psí hvězda“,
která leží na čenichu bájného loveckého psa Lailapsa. O této hvězdě víme, že je to nejjasnější hvězda celé oblohy s jasností -1,5 mag a vzdáleností 8,6 ly. Hvězda Sirius není sama, má svého hvězdného průvodce – bílého trpaslíka. Souhvězdí Malého psa se nalézá nahoře vlevo od Oriona, tam září nápadný objekt
– nejjasnější hvězda souhvězdí s názvem Procyon (předcházející hvězda). Je od nás vzdálena 11 ly a má
jasnost 0,4 mag. Je snadné ji nalézt (viz obrázek).
Starověká báje vypráví, že pes Lailapes, který leží u nohou svého pána Oriona, byl darem bohyně lovu
Artemidy tomuto slavnému lovci. Pes Lailapes byl proslulý tím, že mu žádná kořist při lovu neunikla.
Velký i Malý pes patří do Orionovy psí smečky, která je na obloze umístěna.
Lednové Slunce málo hřeje, ale zvolna postupuje nad obzorník. Vstupuje do znamení Vodnáře dne
20. 1. v 15:55 h SEČ. Sluneční azimut vzroste z 54° na 63° (o 9°). Den se během ledna prodlouží o 1 h 6 min.
Dne 5. 1. v 8:00 h SEČ je Země Slunci nejblíže: 147,1 milionů km.
Snadné je pozorovat měsíční fáze. Začneme první čtvrtí 3. 1. v 6:00 h, dále je úplněk 10. 1. ve 20:00 h,
poslední čtvrt 17. 1. ve 14:00 h a nakonec nov 24. 1. ve 23:00 h. V lednu bude Měsíc 2× v odzemí, a to 2. 1.
(404 620 km) a 29. 1. (405 426 km) a jednou v přízemí 13. 1. (365 934 km).
Když sledujeme planety, tak platí, že neuvidíme Merkur, Jupiter a Saturn.
Venuši najdeme večer vysoko nad jihozápadem, Mars ráno nad jihovýchodem (v souhvězdí Vah). V první polovině noci v souhvězdí v souhvězdí Berana
najdeme planetu Uran a ve Vodnáři večer na jihozápadě planetu Neptun.
Z úkazů v prvním měsíci nového roku je především polostínové zatmění
Měsíce dne 10. ledna 2020. Zatmění začne v 18:08 h, střed zatmění nastane ve 20:10 h a konec je ve 22:12 h. U nás je možné zatmění sledovat v celém průběhu. Stojí za připomenutí dvě konjunkce Měsíce s Marsem 20. 1.
ve 21:00 h a s Venuší 28. 1. ve 12:00 h. Maximum meteorického roje Kvadrantid lze pozorovat 4. 1. Všichni, co se zabývají kosmonautikou, si letos připomínají 50. výročí letu kosmické lodi Apollo 13 k Měsíci, která jediná z mise Apollo na Měsíci nepřistála. Po dramatickém letu se tři členové posádky
bezpečně dostali v polovině dubna roku 1970 zpět na Zemi.
Velký pes
Dr. Jaroslav Chloupek

Advent v Novém sdružení
Každý rok před Mikulášem navštěvujeme Nemocnici Letovice, abychom zazpívali všem, pacientům i zaměstnancům. V jídelně nás přivítala paní ředitelka MUDr. Drahoslava Královcová, mezitím se
dooblékal náš mikulášský průvod, všichni jsme se vyfotili na památku. Pod vedením našeho skvělého
harmonikáře Jiřího Mifky jsme procházeli postupně všechny pokoje ve čtyřech odděleních nemocnice, paní ředitelka otevírala pokoje, aby se pacienti nepolekali. Ale nebylo čeho, Mikuláš byl důstojný,
krásný anděl podával s úsměvem každému ruku, čerti byli hezcí a nezlobili. Průvod uzavíral pan Lukeš
s vozembouchem. Popřáli všem pěkné Vánoce, hodně zdraví, brzké uzdravení a naději na návrat domů. Pacienti i zaměstnanci od nás dostali pěkné perníčky, mnozí je hned s chutí snědli. Všichni ostatní
jsme na chodbách zpívali koledy a vánoční písně podle zpěvníku od Emy. Někteří pacienti s námi zpívali, byli rádi, že jsme je navštívili, někdo se usmíval a mával nám na pozdrav, někdo byl dojatý. Na závěr jsme si poseděli v jídelně u kávy a výborných koláčků. Paní ředitelka nám poděkovala za naši návštěvu a snahu potěšit pacienty. Pozvala nás na návštěvu, až bude hotová současná přestavba. Popřála nám pěkný klidný advent, krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví do nového roku.
Další naší tradiční prosincovou akcí je předvánoční veselí. Scházíme se v nádherně vyzdobeném
kulturním domě, o výzdobu se stará naše Ema se svými pomocnicemi. Na stolech máme vždy krásné
vánoční cukroví, kterým se chlubí naše ženy. Příjemné odpoledne začíná slavnostním přípitkem, přivítáním a zdravicemi hostů. Pěkným vystoupením nás potěší děti z pěveckého souboru Sluníčko pod
vedením paní učitelky Marie Nečasové a tanečnice od paní učitelky Jany Vinklerové. Velmi milé je vystoupení našich přátel z Blanenského souboru Radost, obdivuhodná je jejich vitalita. Příjemně se s námi cítí naši přátelé z Černé Hory a letovické Diakonie. K dobré pohodě a tanci nám hraje hudební skupina Klipt. Prožili jsme krásné odpoledne, dobře jsme se pobavili, popřáli jsme si vzájemně krásné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do nového roku. Poděkovat je třeba Nadaci města Letovice
za finanční pomoc na uspořádání této akce.
Mnoho štěstí, zdraví a dobré pohody do nového roku vám přejí členové Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích.
Text: Ing. Jaroslava Konůpková, foto: Bořivoj Rašovský

POZVÁNKA
Nové sdružení zdravotně postižených
Letovice z. s.
pořádá pro své členy a všechny
zdravotně postižené spoluobčany
za podpory MěÚ Letovice

v úterý 7. ledna 2020

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V LÁZNÍCH BOSKOVICE
Program:
- plavání v bazénu
- vodoléčba v rekreačním bazénu
- možnost využití sauny, páry a vířivé koupele
- pro zájemce posezení v cukrárně
Odjezd:
13.10 hodin – Pražská
13.15 hodin – náměstí
13.20 hodin – bytovky
13.25 hodin – Tylex
Program odpoledne začíná ve 14.00 hodin.
Odjezd z Boskovic je v 16.15 hodin,
závazné přihlášky a info u Ing. Konůpkové
na tel.: 732 601 072
www.novesdruzenizp.cz

Městský klub důchodců
leden 2020
ź
8. 1. 2020 – středa – 13.00 hodin
Vycházka do Galerie Domino
Odchod od prodejny Albert ve 13.00 hodin
•

15. 1. 2020 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
posezení u kávy,
v 15.00 hodin půjdeme do sálu ZUŠ
na divadelní představení
V Betlémě není místa
•

22. 1. 2020 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Co nového v kultuře v Letovicích
s panem Mgr. Tomášem Pléhou
•

29. 1. 2020 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Vzpomínky paní Pochopové
•

Připravujeme:
16. 2. 2020 – zájezd do Janáčkova
divadla na operu R. Strausse
„Růžový kavalír“

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH LETOVICE z. s.
zve účastníky ozdravného pobytu
v lázních Slatinice 2020

Město Letovice
zajistilo pro občany
města Letovice a místních částí

NA INFORMAČNÍ SCHŮZKU,

Plavání

která bude

v areálu Městských lázní Boskovice
každou sobotu
od 13.30 do 15.00 hodin

ve čtvrtek 9. ledna 2020
ve 14.00 hodin
v hudebním sále ZUŠ Letovice
Účast je nezbytně nutná!
Na schůzce bude proveden
zálohový výběr peněz za pobyt.
Výbor Nového sdružení
zdravotně postižených Letovice
www.novesdruzenizp.cz

•

Bruslení
v areálu Zimního stadionu Boskovice
tyto neděle 5. 1., 19. 1. a 2. 2. 2020
od 17.00 do 19.00 hodin
•

Doprava po vlastní ose.
Průkaz totožnosti je vstupenkou do areálu.

Vstupné 150,– Kč
Vstupenky si můžete zajistit v Informačním centru Letovice.
Garantem akce je Katolická Beseda Letovice z.s.
Dotazy a informace na tel.: 774 889 949.

Do 20.30 uvítací nápoj zdarma

míchané drinky, předtančení, soutěž, tombola, palačinky a vaﬂe,
půlnoční překvapení

k tanci a poslechu hraje Špunt

v Kulturním domě v Letovicích

1. února 2020 ve 20.00

který se uskuteční v sobotu

Katolická beseda a letovická mládež
vás srdečně zve na sedmý

Za Vaše příspěvky předem děkujeme!

V sobotu 4. 1. 2020
se v našem městě uskuteční
tradiční
Tříkrálová sbírka

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V LETOVICÍCH

Spolek PaLetA, z. s. a Nemocnice Letovice
si vás tímto dovolují pozvat na tradiční

který se bude konat

v sobotu 25. ledna 2020 od 20.00 hodin v sále MKS Letovice
Pojďme se dobře pobavit a přitom udělat dobrý skutek.
Těšit se můžete nejen na kvalitní muziku a bohatou tombolu, ale na celkově milou
a přátelskou atmosféru, kterou jsou naše plesy proslulé.
Vstupné v předprodeji v TIC Letovice do 22. ledna 2019 včetně: 150 Kč / vstupné na místě: 170 Kč
V ceně vstupného je večeře a welcome drink zdarma!
Výtěžek plesu bude věnován na nákup ergoterapeutických pomůcek
pro pacienty Nemocnice Letovice.
Bližší informace naleznete již brzy na Facebooku a plakátech.
Těšíme se na Vás!
PaLetA, z. s. a Nemocnice Letovice

AFK Letovice
Vážení sportovní přátelé, v první řadě bych vám rád v novém roce popřál vše dobré,
spoustu lásky a především mnoho zdraví.
Co se týká běhu našeho klubu, tak aktuálně řešíme vyúčtování městských dotací za
rok 2019. Tento rok byl pro náš klub jedním ze zlomových, co se fungování týče. Spojením mládežnických týmů s FC Boskovice došlo k navýšení nejen sportovní aktivity, ale i ekonomické zátěže. Provoz nové budovy, provoz travnatého hřiště, které slouží jako tréninkové, tak i zápasové, ale i odměny všem
trenérům, správcům a dalším, tvoří v součtu poměrně velkou částku, kterou klub musí za rok získat na
jeho fungování. Neobešli bychom se bez velmi významné a stěžejní podpory města Letovice. Zároveň
bez osobní angažovanosti všech funkcionářů, kteří oslovují sponzory, žádají o dotace na krajské i celostátní úrovni, by náš klub těžko fungoval tak, jak aktuálně funguje. Proto bych touto cestou rád poděkoval za spolupráci všem svým kolegům ve vedení AFK Letovice.
V novém roce jsou ovšem naše vize ještě vyšší. Připravujeme vybudování technického zázemí přímo u hlavního hřiště, neustále vybavujeme a modernizujeme novou budovu, v plánu je příprava ozvučení areálu a další. Největší výzvou je vybudování tréninkové plochy tak, aby kvalitou nahradila alespoň v některých případech tréninkové jednotky některých z našich družstev.
Při pohledu na rok 2019 je za námi mnoho poctivé a tvrdé práce, která, jak věřím, nese ovoce. Jsou
však před námi další úkoly a roky práce.
Pevně věřím, že i díky podpoře členů klubu, podpoře zvenčí a podpoře fanoušků bude náš klub nadále stoupat.
Díky, že jste s námi.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

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

MUDr. Švendová

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

4. 1.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

5. 1.

MUDr. Štrajtová

Černá Hora, Zdrav. středisko

608 220 806

11. 1.

MDDr. Šméralová K.

Boskovice, Lidická 8

731 074 479

12. 1.

MUDr. Ševčíková R.

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 454

18. 1.

MUDr. Ševčíková B.

Blansko, Svitavská 1A

516 416 386

19. 1.

MUDr. Stojanov

Blansko, B. Němcové 1222/15

605 184 479

25. 1.

MUDr. Staňková V.

Jedovnice, Zdrav. středisko

516 442 726

26. 1.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

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

Služby lékařů
Aktuální rozpis služeb najdete 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 v nemocnici Boskovice.
Pondělí – pátek: 17.00 – 22.00 hodin
Soboty, neděle a svátky: 8.00 – 20.00 hodin

Lékařská služba první pomoci v Boskovicích
Lékařská služba první pomoci pro dospělé

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

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

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

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

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
nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) sdělujeme a upozorňujeme, že respondent/přispívatel
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.
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. Tomáš Pléha. Redakční rada ve složení: Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková,
Mgr. Renata Kostlánová, Daniela Ottová, Ing. Jaroslava Konůpková, Kateřina Pražáková, Karel Synek, Petr Švancara, Ing. Marek Chládek.
Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice 19. 12. 2019 č. 1/2020. 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. 2/2020 bude 12. 1. 2020. Fotografie: archiv redakce.

Tisk DTP centrum, v.o.s. SVITAVY • www.dtpcentrum.cz

divadelní představení – komedie
co všechno se semele,
když uděláte grilovačku se svými Ex
Městské kulturní středisko Letovice / Kulturní dům

STŘEDA 29. LEDNA 2020 V 19.00 HODIN
Vstupné: předprodej 320 Kč / na místě 350 Kč
Předprodej vstupenek: MKS Letovice, Nová 71/1, tel.: 516 474 422, 739 396 535, info@mks-letovice.cz

