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KLAVÍRNÍ RECITÁL

PÁTEK 24. ÚNORA 2017 V 19.00 HODIN

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci prosinci oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Josef Švec
Libuše Wetterová
Zdeňka Višková
Alena Chmelová
František Širůček
Anežka Hertlová
Jiří Pacelt
Františka Rozsývalová
Danuše Janků
Marie Šaršonová
Zdeněk Strnka
Danuše Gořulová
Karel Nečas
Stanislava Tomanová
Jaroslav Chloupek
Marie Boháčková
Zdeněk Janků
Jitka Bajerová
Josef Širůček

Jarmila Zábojová
Božena Dvořáčková
Blažena Klusáková
Milada Gottwaldová
Severin Skačan
Josef Toul
Ladislava Kubínová
Jiří Lepš
Otilie Snášelová
Miloš Toul
Zdenka Holasová
Bedřich Dufek
Marie Kuběnová
Eliška Komprdová
Zdeňka Jakubová
Ludmila Holasová
Irena Dutková
Miloslav Sedláček

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Škrabalová Eva, Bezručova, ve věku 76 let
Hájek Jiří, Albína Krejčího, ve věku 86 let
Čest jejich památce!

Vzpomínka
Dne 3. února 2017 to bude rok,
co nás navždy opustil pan Antonín Bruštík,
bývalý pilot Slovairu.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Věra Bruštíková a celá rodina!

OKÉNKO STAROSTY
Po dlouhé době máme i v Letovicích a okolí krásnou zimu. Všichni mají
možnost užívat zimních sportů plnými doušky. Příznivce bruslení je možné
najít na rybníku u koupaliště, lyžaři mohou sjíždět kopečky v okolí a objevily
se i vyjeté běžecké stopy převážně směřující ke známým restauracím v blízkém i vzdálenějším okolí. Ale i to k tomu patří. Prohřát tělo při běhu v terénu,
pak znovu u grogu nebo svařáčku a do třetice se zahřívat cestou domů.
Teď trochu vážněji. Na radnici byla zahájena rekonstrukce. Pro občany to
znamená jisté omezení. Jsou přestěhovány jednotlivé odbory i kanceláře vedení města, informace naleznete při vstupu do budovy. Je rovněž omezen vstup občanů do budovy
mimo úřední dny, kromě podatelny. Občané v úterky, čtvrtky a pátky budou muset komunikovat
s úředníky pouze telefonicky nebo elektronickou poštou. Jedná se o opatření, které má zabránit případným úrazům. Celé přízemí a 1. poschodí je jedno velké staveniště, proto jsme k tomuto kroku
přistoupili z preventivních důvodů. Odměnou všem bude příjemnější a kulturnější prostředí koncem
pololetí.
Za dlouhých zimních večerů můžete navštívit celou řadu kulturních programů, které pro vás připravilo MKS. Je v plném proudu sezona plesů, tak Vám všem přeji příjemnou zábavu a štěstí v bohatých plesových tombolách. Rovněž se snažte dobrou prevencí bojovat proti chřipce, abyste blížící se
jaro nevítali oslabení.
Vladimír Stejskal, starosta města

Městský úřad Letovice

oznamuje občanům,
že po dobu rekonstrukce budovy městského úřadu budou úředními dny pouze

pondělí a středa, a to v době od 8.00 do 17.00 hodin.
Polední přestávka je určena na dobu od 11.30 do 12.00 hodin.
Ostatní dny bude budova MěÚ Letovice uzavřena.
Urgentní záležitosti k vyřízení je třeba si předem domluvit na telefonním čísle
736 473 736 nebo 516 482 216 – tajemnice úřadu paní Mgr. Lorenčíková
nebo přímo s dotyčným úředníkem, který má příslušnou agendu v popisu práce.

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 8. 12. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1. Schválení dodavatele na akci „Stavební úpravy Městského úřadu v Letovicích“
2. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 20. 12. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1. Vystoupení vedoucích odborů
2. Dispozice s majetkem města
3. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
4. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
5. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 14. 12. 2016 projednala 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 20. září do 14. prosince 2016
4. Dispozice s majetkem města
5. Návrh rozpočtu města Letovice na rok 2017
6. Vyhlášky města Letovice
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

Změny ve vyhlášce o odpadech do praxe
Pokud se chcete aktivně účastnit třídění komunálního odpadu, máte možnost se přihlásit do pytlového sběru „dům od domu“. Přihlásit se může každý poplatník poplatku za odpady na podatelně
MěÚ Letovice. Obdržíte vygenerovaný kód, který budete lepit na každý Vámi odevzdaný pytel. Prvních 200 přihlášených obdrží navíc zdarma praktickou sadu na třídění.
V první etapě bude probíhat pytlový sběr komodit PET lahví, netříděného plastu, papíru a kovových obalů od potravin. V nejbližší době připravujeme rozšíření pytlového sběru o sběr nápojových
kartonů a skla.
Pytle na sběr a bližší pokyny obdržíte při registraci, další informace na tel.: 516 482 244 (odbor výstavby a životního prostředí) a 516 482 230 (technický odbor).
O termínech svozu budete informováni v předstihu místním rozhlasem, na internetových stránkách města Letovice a Technických služeb Letovice.
Odbor výstavby a životního prostředí a technický odbor MěÚ Letovice

Informace k místním poplatkům v roce 2017
Místní poplatky jsou upraveny těmito obecně závaznými vyhláškami (OZV) města Letovice:
• poplatek za komunální odpad – OZV č. 1/2015, ve znění OZV č. 4/2016
• poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného a poplatek z ubytovací kapacity – OZV č. 3/2015 ve znění OZV č. 5/2016.
Poplatek za komunální odpad
Sazba poplatku činí i nadále 550,– Kč/rok. Poplatek je splatný do 30. 6. 2017, vznikne-li poplatková
povinnost od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Variabilním symbolem při bezhotovostní platbě je rodné číslo osoby, za niž je poplatek hrazen
nebo speciálně přidělené číslo pro vlastníky rekreačních objektů, bytů nebo rodinných domů, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Je-li poplatek hrazen převodem z účtu jednou částkou za
více osob, je třeba správci poplatku sdělit, za které osoby je platba provedena (např. ve zprávě pro příjemce při zadávání platby nebo e-mailem).
Poplatek ze psů
Sazby poplatku se v roce 2017 rovněž nemění. Došlo však ke změně lhůty splatnosti – poplatek ze psů
je splatný ve stejné lhůtě jako poplatek za komunální odpad. Variabilním symbolem při bezhotovostní
platbě je číslo 315039xxxx, kde xxxx je číslo psí známky.
Osvobození nebo úlevy od poplatků je třeba uplatnit písemně a nárok prokázat. Osvobození, které
náleží dítěti do 1 roku jeho věku a osvobození z titulu trvalého pobytu v sídle ohlašovny města není
třeba uplatňovat, bude poskytnuto na základě evidence vedené správcem místních poplatků. Nárok
na osvobození nebo úlevu nelze poskytnout, pokud již byl nedoplatek vyměřen platebním výměrem
nebo hromadným předpisným seznamem. Z tohoto důvodu je vhodné osvobození nebo úlevu uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co jsou naplněny podmínky pro jejich poskytnutí.
Poplatky můžete uhradit v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu v pokladně městského úřadu nebo převodem na účet města Letovice, č. účtu 820631/0100. Upozorňujeme, že včas
nezaplacené poplatky může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Bližší informace k místním poplatkům podá Zdeňka Zedníková, kancelář č. 37, telefon: 516 482 222,
e-mail: mu.zednikova@letovice.net.
Zdeňka Zedníková, odbor finanční – místní poplatky

VÝZVA K ÚHRADĚ NEDOPLATKŮ
Městský úřad Letovice vyzývá občany, kteří dosud nezaplatili poplatek
za komunální odpad nebo poplatek ze psů za rok 2016 nebo dřívější
období, aby svoje nedoplatky neprodleně uhradili nebo se dostavili na
městský úřad, finanční odbor, kancelář č. 37 k řešení jejich úhrady. Neuhrazené místní poplatky budou vymáhány.

Při jednání zastupitelstva města Letovice o umístění busty prvního českého prezidenta pana
Václava Havla zaznívaly pochybnosti o přínosu jeho myšlenek pro dnešní dobu. Naopak, jsou velice
aktuální, jak dokazuje dopis pana Václava Havla tehdejšímu prezidentu Gustávu Husákovi. Odeslán
byl 8. dubna 1975. Vybral jsem z něj krátký úryvek:
„Je-li strach v pozadí sebeobranné snahy člověka zachránit to, co má, pak stále častěji můžeme pozorovat, že hlavním motorem jeho útočné snahy získat to, co dosud nemá, se stává sobectví a kariérismus.
Zdá se, že málokdy v poslední době dával společenský systém tak otevřeně a bez zábran příležitost
uplatnit se lidem ochotným hlásit se kdykoli k čemukoli, pokud jim to přináší užitek; lidem bezzásadovým a bezpáteřným, ochotným z touhy po moci a osobním prospěchu udělat cokoli; lidem lokajského
založení, kterým nevadí jakékoli sebeponížení a kteří jsou kdykoli připraveni obětovat své bližní i vlastní čest příležitosti zalíbit se mocným.
Za těchto okolností není náhoda, že tolik veřejných a mocenských funkcí je právě dnes obsazeno
známými kariéristy, oportunisty, hochštaplery a lidmi s máslem na hlavě. Anebo prostě typickými kolaboranty, to jest těmi, kteří mají zvláštní schopnost za jakékoli situace vždy znovu přesvědčit sebe
samé, že svou špinavou prací takzvaně něco zachraňují, nebo že aspoň zabraňují horším, aby obsadili jejich místa. Za těchto okolností není konečně ani náhoda, že právě dnes dosáhla dosud nejvyššího
stupně, jaký za poslední desetiletí pamatujeme, zkorumpovanost nejrůznějších veřejných činitelů, jejich ochota zcela otevřeně a za cokoli brát úplatky a uplatňovat při svém rozhodování bez ostychu
především ta hlediska, jež jim diktují jejich nejrůznější zištné osobní zájmy.“
Co říkáte, nepřipadají vám slova Václava Havla jak ušitá na dnešní dobu?
Celý dopis je možné si přečíst na této internetové adrese: www.vaclavhavel.cz
Bc. František Boček, zastupitel za KDU-ČSL

MĚSTO LETOVICE

MĚSTO LETOVICE

zajistilo na

zajistilo na

in
pro občany města Letovice a místních částí

in
pro občany města Letovice a místních částí

Městské lázně Boskovice
Doprava po vlastní ose.
Průkaz totožnosti alespoň jednoho člena rodiny
je vstupenkou do areálu.

Termín dalšího plavání:
25. února 2017 / 13.30 – 15.00 hodin
11. března 2017 / 13.30 – 15.00 hodin
25. března 2017 / 13.30 – 15.00 hodin
8. dubna 2017 / 13.30 – 15.00 hodin
22. dubna 2017 / 13.30 – 15.00 hodin

Termín dalšího bruslení:
26. března 2017 / 17.00 – 19.00 hodin

Městská policie za rok 2016 řešila 490 přestupků. Za přestupky byly uloženy blokové
pokuty v celkové výši 173.600,– Kč. V blokovém řízení byla vyřešena většina přestupků,
ostatní byly oznámeny místně příslušným úřadům. Přestupky, které mají nižší společenskou nebezpečnost, byly vyřešeny domluvou a nejsou zahrnuty do celkového počtu přestupků. Nejvíce přestupků bylo v dopravě, poté v porušení vyhlášek a nařízení města a ve veřejném
pořádku.
Počet trestných činů předaných k šetření Policii ČR či šetřených ve spolupráci s Policií ČR bylo celkem 23. Nejvíce trestných činů bylo majetkových a ohrožení pod vlivem návykové látky.
Přestupky v dopravě jsou nejčastějšími přestupky, které strážníci řeší. Vzhledem k četným pracím
na silnicích, nebyly k měření rychlosti v roce 2016 nejlepší podmínky. Byly prováděny opravy příjezdových silnic na ul. Halasova, ul. Na Kopečku blokovala ul. Českou a v neposlední řadě od semaforu
u Slatinky se tvořily kolony. I přes to bylo měření rychlosti provedeno 6×.
Pod vlivem alkoholu bylo zjištěno celkem 5 řidičů. Nejnižší hladina alkoholu byla 0,4, nejvyšší
2,1 promile v dechu. Dva řidiči měli hladinu vyšší než 1 promile.
Celkem bylo zpracováno 238 čísel jednacích, v těchto případech se nejedná o protiprávní jednání:
- byly vypátrány 2 pohřešované osoby
- bylo odchyceno nebo strážníkům předáno celkem 18 volně pobíhajících psů
- mysliveckým sdružením byly předány 4 ks sražené srnčí zvěře, jedna poštolka byla předána záchranné stanici
- do Protialkoholní záchytné stanice v Brně byly převezeny 3 osoby
- donucovací prostředky byly použity ve 12 případech, v žádném nedošlo ke zranění osoby, vůči
které byl prováděn zákrok, ani ke zranění strážníků, rovněž nevznikla škoda na majetku
- byly uloženy 4× výzvy na auto vrak, na jejichž základě byly všechny auto vraky odstraněny
- 17 osob bylo předvedeno
- bylo doručeno 22 písemností
- 11× nález věcí, včetně dokladů
Ve spolupráci s Policií ČR byla mimo jiné provedena akce „Síto Ortel“, při které byly kontrolovány
všechny výjezdy z Letovic. V průběhu této akce bylo zjištěno 6 řidičů pod vlivem alkoholu, 1 řidič pod
vlivem OPL, 2 poznatky k extremismu, 7 přestupků v dopravě a jeden přestupek proti majetku. Akce
stejného rozsahu byla realizována i v měsíci listopadu, při které byli zjištěni 4 řidiči pod vlivem alkoholu a 6 přestupků v dopravě.
Jako každý rok byly prováděny ve spolupráci s Policií ČR akce na kontrolu chatových oblastí, kontroly restaurací zaměřené zejména na podávání alkoholických nápojů mladistvým, akce na kontroly
„tzv. kuřáků“, akce na krádeže dřeva (pachatelé zadrženi na místě), v období Památky zesnulých opatření k zamezení vloupání do motorových vozidel u hřbitova, opatření ke krádežím spojených s vánočními svátky. V předvánočním období byly prováděny kontroly prodejců zábavné pyrotechniky.
V rámci prevence kriminality byly provedeny besedy v mateřských školách, městském klubu důchodců, Diakonii. Aktivně se podílíme na projektu Týdne mobility.
Mezi samozřejmosti patří zajišťování místních společenských, kulturních a sportovních akcí jako
např. Festival 3+1, Běh okolo Křetínky, Letovická pouť, Silvestr, lampionový průvod, pochod mažoretek, festival dechových hudeb, odhalení busty Václava Havla. Během těchto akcí nedošlo k žádnému
závažnějšímu narušení veřejného pořádku.
Dále se zajišťuje přechod na ul. Komenského k bezpečnému příchodu dětí do škol a nedílnou součástí jsou asistence odborům MěÚ a SDH Letovice.
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv vykonávali strážníci výkon služby na katastrálním
území obcí Lazinov, Vranová, Křetín. Příjem z těchto smluv činil 23.795,– Kč.
Strážníci MP Letovice

KULTURNÍ PŘEHLED

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 7 dní před konáním akce.

Jak se dělá rozhlas – Beseda ČRo Brno
Čtvrtek 23. března 2017 v 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné
•

Velký dětský maškarní karneval
Sobota 25. března 2017 v 15.00 hodin
Účinkuje: Inka Rybářová, klaun Rybička,
kouzelník Luky a mažoretky VO CO GOU
Vstupné: děti s maskami zdarma /
děti bez masky 20,– Kč / dospělí 40,– Kč
•

Kniha, přítel člověka, beseda
s Václavem Ebrem a Pepou Štrossem
Čtvrtek 30. března 2017 v 19.00 hodin
•

Byt na inzerát
Čtvrtek 6. dubna 2017 v 19.00 hodin

V únoru jsme pro Vás připravili:

Účinkuje: DS HÁTA Praha
Vstupné: předprodej 200,– Kč / na místě 250,– Kč

Taneční kurzy
Středa 8. února 2017 v 19.00 hodin

Katarína Knechtová s kapelou

•

•

Čtvrtek 11. května 2017 v 19.00 hodin

Taneční kurzy

Vstupné: předprodej 280,– Kč / na místě 350,– Kč

Středa 15. února 2017 v 19.00 hodin
•

Beseda

Postel, hospoda, kostel
Zbigniew Czendlik
Čtvrtek 16. února 2017 v 19.00 hodin
Vstupné: 130,– Kč
•

Klavírní koncert – Matyáš Novák
Pátek 24. února 2017 v 19.00 hodin
•

Taneční kurzy – závěrečná prodloužená
Sobota 25. února 2017 / 19.00 – 24.00 hodin

Připravujeme:
Sólové housle Milana Al-Ashhaba
koncert KPH

Středa 8. března 2017 v 18.30 hodin
Vstupné: 120,– Kč
•

Tři v háji – divadlo
Čtvrtek 16. března 2017 v 19.00 hodin
Účinkuje: Divadlo Artur Praha
Vstupné: předprodej 200,– Kč / na místě 250,– Kč

HRAJÍ: Bořek Slezáček, Genny Ciatti, Jindra Kriegel, Kateřina Petrová, Lucie Linhartová

Vstupné: předprodej 200,– Kč / na místě 250,– Kč
Předprodej vstupenek: MKS Letovice, Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mobil: 739 396 535, info@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

Turistické informační centrum
MKS Letovice
Tyršova 2, 679 61 Letovice

•

Vzpomínáme výročí našich spisovatelů
Marie Majerová, Bohumil Hrabal, Ivan Skála,
Jan Skácel – výstavka knih.

®

•

Přednáška se zaměřením
na prevenci rakoviny prsu

Otevírací doba:

21. února 2017 v 17.00 hodin
v čítárně knihovny
Součástí přednášky je multimediální prevence
a nácvik samovyšetřování na fantomovém
modelu včetně diskuse.

16. ZÁŘÍ – 31. KVĚTNA
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hodin

•

Nepál – výstava fotografií Mgr. Karla Kocůrka
je přístupná v prostorách knihovny.
•

Výstava akvarelů vytvořených ženami
v rámci terapie po nemoci rakoviny prsu.
Výstava bude přístupná
od 21. února v prostorách knihovny.

Dětské oddělení
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna
Výpůjční doba: Pondělí 12.30 – 16.30
Úterý 12.30 – 16.30, Středa 12.30 – 16.30
Čtvrtek 8.00 – 12.00, Pátek 12.30 – 16.30
•

KARNEVAL POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ
14. 2. 2017 v 14.00 hodin
v dětském oddělení knihovny.
Masky máme připravené, ale uvítáme,
když si vymyslíte a donesete své vlastní.
Těšíme se na velké i malé pohádkové bytosti.
•

Výstavka knih severských autorů
Navazuje na soubor besed a debat
probíhajících v dětském oddělení knihovny.
Besedy probíhají pod vedením studentky
Ivany Královcové studující obor Skandinávská
studia na FF MUNI v Brně.

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

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.

KULTURNÍ PŘEHLED

Ohlédnutí za vánočním časem
V neděli 8. ledna 2017 se konal v kostele sv. Prokopa v Letovicích Tříkrálový koncert pěveckých sborů,
který symbolicky ukončil vánoční období.
Pro ty z nás, kteří jsme na koncertu byli osobně přítomni, to bylo velmi krásné kulturní i společenské setkání. Poděkování patří všem účinkujícím za jejich pěvecké i hudební výkony – Dětským pěveckým sborům Carmina a Sluníčko ZUŠ Letovice (pod vedením Mgr. Marie Nečasové), Pěveckému sboru
Cantamus rovněž ze ZUŠ Letovice (pod vedením MgA. Renaty Svobodové), Komornímu pěveckému
sboru Carpe diem při MKS Letovice (pod vedením Mgr. Karla Pecháčka) a Smíšenému pěveckému
sboru Bohuslava Martinů při MKS Letovice a Vlastimil Vanovice (pod vedením Dagmar Lžíčařové ve
spolupráci s Miloslavem Krejsou).
Za MKS Letovice Jana Trubáková, foto: archiv MKS Letovice

Únor bílý, pole sílí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
2. únor – Na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout.
2. únor – Jak dlouho skřivánek před Hromnicemi zpívá, tak dlouho po nich bude mlčet.

Myšlenka k pohlazení i zamyšlení
Včerejšek i zítřek nech spát. Protože vzhůru jsi stejně tady a teď.

... tentokrát s panem Karlem Hoderem st.
V každé malé či větší obci, městečku i městě žijí lidé, kterým
říkáme patrioti. Pro ně právě toto místo je jediné na celém
světě a nevyměnili by je nikdy za nic jiného. Své město mají
rádi celou svou duší. Pro únorové číslo zpravodaje jsem o spolupráci na rozhovoru požádala paní Mgr. Evu Nečasovou, letovickou rodačku, která v našem městě má své kořeny. Osobností, kterou oslovila, je letovický patriot pan Karel Hoder, st.
(pozn. Jana Trubáková)
V Českobratrské ulici stojí obchod s názvem Dárek. V něm
prezentuje svou soukromou galerii pan Karel Hoder st., letovický starousedlík, skaut, dlouholetý hasič a slavný sběratel,
který v říjnu loňského roku oslavil 89. narozeniny. Únorový rozhovor bude patřit jemu a jeho pozoruhodným zájmům.
V Letovicích jste se narodil a s výjimkou jednoho roku zde
žijete celý život. Nezatoužil jste někdy přestěhovat se jinam?
„Ne, to mě nenapadlo nikdy. Vždycky jsem byl, pořád jsem
a do smrti budu letovický patriot.“
Jaké jste měl dětství? Vaši rodiče byli obchodníci. Kde přesně se nacházel jejich obchod?
„Stál na Pražské, přibližně v místech dnešního Pennymarketu. Už jako malý kluk jsem zde vypomáhal. Zpočátku jsme prodávali pouze potraviny, postupně bylo ale v ulici otevřeno několik dalších prodejen potravin, takže tatínek se rozhodl rozšířit sortiment o drogistické zboží a kuchyňské potřeby.“
Chtěl jste být také obchodníkem?
„Ano, ta práce se mi moc líbila. Stále vzpomínám na vůni pražené kávy. Pražili jsme ji každý pátek,
a když bylo hotovo, zrnka se vysypala na síto. Měl jsem za úkol ta nedopražená vybrat a vyhodit, protože by kazila chuť. Musím se smát, když dnes v televizi slyším reklamu na kávu typu: „Vybíráme pro
vás ta nejlepší zrna!“ Je to blbost, vím dobře, že stačí vyřadit ta nedopražená.“
Viděla jsem na výstavě váš přístroj na pražení.
„Ne, ne, to nebyl přístroj, ale pouze zásobník. Jen ten se mi podařilo zachránit a také několik papírových sáčků se jménem otcovy firmy a pár plechových reklamních tabulí.“
Bylo pro vás velkým zklamáním, když vám obchod znárodnili? A co rodiče, jak to přijali?
„Po únoru 1948 Gottwald zpočátku tvrdil, že znárodnění se nedotkne drobných obchodníků a že je
naopak bude podporovat, ale už v následujícím roce začala postupná likvidace. Firmy, které byly našimi hlavními dodavateli, byly znárodněny a přestaly nám dodávat zboží. Obchod začal upadat. Tatínek
přesto bojoval, sháněl zboží a rozprodával zásoby. Pak se snažil celý podnik prodat novým firmám
Jednotě a Pramenu, ale ty ho odmítly. Bojoval dál a držel obchod až do roku 1959, jenže tehdy nastala
hlavní razie na soukromé podnikatele a všechno zboží, co v prodejně zbylo, bylo zabaveno. Otec byl
odsouzen na čtyři roky spolu s několika dalšími letovickými podnikateli. Papírník pan Tureček dostal
také čtyři roky, pan Širůček, majitel obchodu s textilem, byl odsouzen na pět let a stejný trest postihl
mlynáře pana Koláře.“
Když se rozplynula naděje, že budete moci převzít rodinný podnik, jaké jste si zvolil povolání?
„Už za války jsem se učil obchodníkem u firmy Smékal v Litovli. Domů jsem cestoval s velkými obtížemi. Vlaků jezdilo málo a cesta vedla přes zabrané německé říšské území. Často jsem mnoho hodin
bloumal v noci po České Třebové a čekal na přípoj, někdy se mi podařilo přijet autobusem, když jsem
dopravoval zboží z Litovle do Jevíčka a do Letovic.
Po válce jsem dokončil obchodní školu v Brně a v roce 1947 nastoupil do slavného Železářského
závodu V. J. Rotta v Praze. Bylo to krásné období, které mi přineslo praxi a mnoho zkušeností. Jenže po

únoru 1948 byl podnik znárodněn a jeho majitel odešel do emigrace. Komunisté mně nabídli, abych
pro ně jako absolvent aranžérského kurzu navrhoval v Praze reklamní skříňky s tzv. názornou politickou
agitací. Odmítl jsem a vrátil se do Letovic, kde jsem pak ještě dva roky pomáhal otci udržet jeho obchod.
Pak mi nezbylo než nastoupit do Velkoobchodního distribučního podniku (VPD), pozdějšího Pramene, kde jsem vyřizoval objednávky jednotlivých prodejen této státní firmy. Jenže záhy nastala ona
známá agitace „muži do výroby a ženy do distribuce“, takže jsem se ocitl v letovickém závodě Brněnských papíren, následovala Vigona a TOS Svitavy a závod v Brně-Slatině.
Do obchodu jsem se vrátil jako zásobovač jednotlivých prodejen Kovomatu, ale opět jsem narazil
na nepřízeň mocipánů a přišla výzva, že mám nastoupit jinam, buď do dolů nebo do Kovošrotu. Vybral jsem si Kovošrot, po němž pak v umírněnějším období šedesátých let následoval závod ČKD Letovice, kde jsem jako zásobovač pracoval až do svého odchodu do důchodu.“
Je o vás známo, že vaší velkou láskou je hnutí Skaut. Kdy k vám přišla a čím obohatila váš život?
„Do Skautu jsem vstoupil přesně před 80 lety v roce 1937 a po každém jeho zrušení jsem byl první,
kdo se ho snažil obnovit. Zákaz na sebe nedal dlouho čekat. Nastal po německé okupaci na jaře 1939.
S letovickými skauty jsme ho však ignorovali a tajně se scházeli na faře se souhlasem P. Hadravy až do
chvíle, kdy došlo k dramatickému zásahu gestapa. Kněz byl při něm fyzicky napaden a hnutí bylo definitivně zakázáno. V roce 1945 jsme s P. Františkem Krchňákem Skaut v Letovicích obnovili a já jsem se
stal vedoucím letovického oddílu. Práce v něm mi přinesla sblížení s přírodou a své zkušenosti jsem se
snažil využít při výchově mládeže. V roce 1949 komunisté znovu Skaut zakázali a obnoven byl až v roce
1968. Tehdy jsem se zasloužil o to, aby bylo letovické středisko zaregistrováno jako jedno z prvních
v republice. V období tzv. normalizace byl Skaut opět zakázán. Po listopadové revoluci jsme ho obnovili, a to hned v prosinci 1989, a já byl zvolen vedoucím střediska, delegován na sněm do Prahy a zde
zvolen do revizní komise Junáka. Dne 24. dubna 2010 jsem od Junáka – Svazu skautů a skautek ČR obdržel zlatou medaili sv. Jiří jako ocenění výchovné práce ve skautském hnutí.“
A co Karel Hoder a letovičtí hasiči?
„V padesátých letech jsem se po zrušení svazu skautů začal v Letovicích angažovat v Hasičském záchranném sboru a po nějakém čase zde byl zvolen předsedou. Ve funkci jsem vytrval až do roku 1988
a za dlouholetou činnost obdržel od Sdružení hasičů Moravy a Slezska Řád sv. Floriána. Byl jsem za ta
léta přítomen u mnoha zásahů, mj. při požáru zámku ve Velkých Opatovicích. Za svou největší zásluhu
však považuji záchranu cechovních luceren, které byly za totality odstraněny z kostela a uloženy na
půdě dnešní Základní umělecké školy. Spolu s P. Františkem Krchňákem jsme zajistili jejich restaurování. Stálo deset tisíc, pan děkan zaplatil osm a dva tisíce doplatili hasiči, kteří dnes mají právo nosit
lucerny při slavnostních příležitostech v průvodech přes město. Jsem šťasten, že se nám podařilo zachránit památku nevyčíslitelné hodnoty.“
Pamatuji si vás jako hlavního aktéra provozu letovického kina. V té době se zrodila vaše sběratelská vášeň?
„V kině jsem působil dlouhá léta. Sháněl jsem v pražské Ústřední půjčovně filmů ty nejlepší, aby se
co nejdříve hrály právě v Letovicích. Někdy se to zdařilo, ale některé filmy byly u nás za totality zakázány. S kolegou Jaroslavem Korcinou jsme je tedy získávali z Bratislavy, kde se zákaz tak přísně nedodržoval. Také jsme společně založili v Letovicích filmový klub.“
A vznikla vaše slavná sbírka filmových plakátů.
„Plakáty jsem začal systematicky sbírat počátkem 60. let a mám jich asi pět set. Nejstarší je z roku
1929, sbírám ale pouze plakáty, které mají výtvarnou hodnotu. Ty však v současnosti bohužel jaksi vymizely.“
Kde všude se ta sbírka vystavovala?
„Kromě Austrálie procestovaly moje plakáty snad všechny světadíly. K vidění byly v řadě evropských zemí a také v Japonsku, Hongkongu, Egyptě, malajsijském Kuala Lumpur a především při udílení
Oscarů v Los Angeles. Prezentaci zajišťovala Moravská galerie Brno.“

Filmové plakáty jsou Vaší nejslavnější sbírkou. Známé jsou ovšem i další sbírky vztahující se k obchodu a reklamě v období první republiky, k výrobě piva apod. Co dalšího ještě sbíráte?
„Například šlechtické, městské a církevní erby a také fotografie a dokumenty k dějinám Letovic.
Většina všeho toho byla již prezentována na řadě výstav.“
Například na blanenském zámku. To byl průšvih, co?
„Byl to šok. Když jsem vstoupil do výstavní síně, uviděl jsem válcovitý poutač z první republiky a na
něm nalepené své nejvzácnější plakáty.
„Cože? Vy jste si dovolili je nalepit na ten plech?“ ptal jsem se zoufale výstaváře.
„Jen klid, pane Hodere, to jsou kopie.“ uklidnil mě pan Janeček. A od něj jsem pak po skončení výstavy dostal na památku poutač s titulem KINO LETOVICE, vyrobený z plechových barelů. Ukazuji ho
zájemcům ve své malé galerii a líčím jim tu historku.“
Na poutači vévodí film Modrý závoj s Vlastou Matulovou v hlavní roli.
„Byla mojí nejoblíbenější herečkou, mojí platonickou láskou. Chodil jsem na všechny její filmy.“
Setkal jste se s ní někdy osobně?
„To ne, ale když jsem bydlel v Praze, čekával jsem na ni před budovou Národního divadla, abych ji
aspoň zdálky mohl vidět naživo. Byla to úžasná žena, dokonalá dáma.“
Měl byste někdy, pane Hodere, chuť vrátit se do svého dětství či mládí?
„Ano, chtěl bych znovu zažít 30. léta a potom to šťastné období let 1945 – 1948. Pak už to za moc
nestálo.“
Máte nějaký nesplněný sen?
„Přál bych si dočkat se otevření letovického muzea. Moje drahé město by si ho zasloužilo.“
Svému milému kamarádovi za rozhovor poděkovala Eva Nečasová

Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– Kč

Vstupné: předprodej 280,– Kč / na místě 350,– Kč

Předprodej vstupenek: MKS Letovice, Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mobil: 739 396 535, info@mks-letovice.cz

Předprodej vstupenek: MKS Letovice, Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mobil: 739 396 535, info@mks-letovice.cz

PŘEHLED ÚNOROVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ
19.00 hodin

1.

Taneční pro dospělé – taneční kurz
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
20.00 hodin

4.

Farní ples
Kulturní dům Letovice, tel.: 731 970 098
19.00 hodin

8.

Taneční pro dospělé – taneční kurz
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
19.00 hodin

15.

Taneční pro dospělé – taneční kurz
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
19.00 hodin

16.

Postel, hospoda, kostel – beseda se Zbigniewem Czendlikem
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
20.00 hodin

18.

Hasičský ples
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 102
19.00 hodin

24.

Matyáš Novák – klavírní koncert
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
19.00 hodin

25.

Taneční pro dospělé – závěrečná lekce tanečního kurzu
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

Výzva – kulturní a společenské akce roku 2017
Vážení pořadatelé a organizátoři různých kulturních a společenských akcí, obracím se na Vás s žádostí
o spolupráci i v roce 2017. Pokud již nyní víte o aktivitách, které budete realizovat v roce 2017 v období
duben – srpen, napište nám o tom již nyní! A to z důvodu, abychom si navzájem nevykrývali termíny akcí,
ale také kvůli včasné propagaci v připravovaném přehledu kulturně-společenských akcí první poloviny
roku 2017. Termín tisku přehledu akcí – konec března 2017. Uzávěrky příspěvků do LZ jsou 12. den daného měsíce.
Kontakt: info@mks-letovice.cz
Děkujeme Vám za spolupráci.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

Oznámení
LETOVICE

Ředitelství Základní školy Letovice
oznamuje,
že novelou školského zákona dochází ke změně termínu
zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018.

Na Základní škole Letovice
proběhne zápis do 1. tříd
ve čtvrtek 13. 4. 2017.
Akce Letokruhu na měsíc únor a březen
3. 2. 2017 (Pá – pololetní prázdniny)
Na Hromnice o den více – příměstský tábor
Od 8 do 16 hodin v Letokruhu, soutěže, hry a premiérově nová hra v tělocvičně Kin-ball. Cena 150 Kč (i s obědem.) Přihlášky přijímáme do 31. 1. 2017.

25. 2. 2017 (So) III. ročník – Miniples
Pro děti od 15 do 17 hodin v sále Letokruhu. Tanec, zábava, občerstvení – jako na opravdovém plese.
Vstup ve společenském oděvu. Vstupné 30 Kč.
Pro dospělé od 19 hodin, vstupné 50 Kč.

3. 3. 2017 (Pá) První filmový večer pro celou rodinu
V Letokruhu od 18 hodin. Promítat se bude film Cesta do fantazie – pohádkový příběh pro děti
i dospělé od světoznámého japonského animátora. Dobrodružství dívky hledající své ztracené rodiče
v říši plné podivných bytostí. Po zhlédnutí filmu malá výtvarná dílna a občerstvení. Vstupné 50 Kč.

13. 3. 2017 (Po – jarní prázdniny) Aqualand Moravia
Zájezd do oblíbeného aquaparku v Pasohlávkách. Možnost i oběda. Přihlášky přijímáme do naplnění
kapacity autobusu a do 8. 3. 2017. Vhodné pro děti od 5 let. Dohled zajištěn.

14. – 17. 3. 2017 (Út – Pá jarní prázdniny) Sportovní akademie – příměstský tábor
Každý den v 8 – 16 hodin, každý den jiný sport. Bruslení, plavání, bowling, Kin-ball, míčové hry, soutěže a spousta zábavy. Cena 760 Kč/4 dny. Je možné se přihlásit i na jednotlivé dny, v tomto případě
cena za jeden den činí 210 Kč. V ceně je kromě programu i oběd a pitný režim. Přihlášky přijímáme
do 8. 3. 2017.
Zuzana Musilová

Enersol 2017 v Letovicích
Masarykova střední škola Letovice se z rozhodnutí zřizovatele stala Regionálním centrem Jihomoravského kraje pro obnovitelné zdroje energie a je jím pověřena k řízení soutěžní přehlídky projektových prací Enersol pro ostatní střední školy v kraji.
Nad konáním krajské konference Enersol 2017 převzal záštitu hejtman Jihomoravského
kraje JUDr. Bohumil Šimek. V dopise pan hejtman uvádí: „Vítám projekty, které vzdělávají mladou generaci v aktuálních celospolečenských tématech, k nimž problematika energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí v dopravě zcela jistě patří.“
Projekt Enersol je dále podporován MŠMT, MŽP a MPO za
odborné podpory a spolupráce dalších institucí, firem a organizací, např. Rady partnerů Enersol, SFŽP, Svazu zaměstnavatelů v energetice, odborníků z místních firem aj. Účastí
zahraničních partnerů bude mít akce opět mezinárodní charakter.
V současnosti je do programu Enersol zapojeno 17 středních škol Jihomoravského kraje. Jejich žáci a zástupci se sejdou dne 28. 2. 2017 v Městském kulturním středisku v Letovicích, kde budou prezentovány nejkvalitnější projekty žáků
s tématy postupů a technologických řešení, která jsou šetrná k životnímu prostředí. Půjde zejména o oblasti snižování znečištění a úspor přírodních zdrojů, využívání obnovitelných zdrojů energie, hospodaření s vodou a jejím zadržením v krajině, výběru způsobu dopravy šetrného k životnímu prostředí apod. Při zpracování projektového tématu žáci navazují
spolupráci s odborníky z firem v regionu.
Mezinárodní program ENERSOL, který pro střední školy našeho kraje Masarykova střední škola
koordinuje, vede žáky středních škol k úctě k životu ve všech jeho formách a k environmentálně odpovědnému jednání pro zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné
podobě.
Helena Marešová

První kroky náměstka hejtmana Ing. Jana Vituly
zamířily do Masarykovy střední školy v Letovicích
Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu a smart region Ing. Jan Vitula (TOP 09) navštívil Masarykovu střední školu Letovice. Seznámil se
s její současnou situací. Zajímal se především o spolupráci školy s regionálními
zaměstnavateli a o dlouhodobé plány rozvoje školy. Velmi povzbudivá pak byla informace pana náměstka Vituly o zamýšlených změnách, které by znamenaly další
zlepšení finanční situace všech středních
škol.
Pan náměstek si se zájmem prohlédl
uměleckořemeslné výtvory žáků školy oboru umělecký keramik, který je jediným oborem svého druhu v našem kraji. Ocenil také
velmi dobré výsledky žáků oborů zedník
a truhlář na celostátních soutěžích.
Masarykova střední škola Letovice v současnosti realizuje stavební úpravy ke zkvalitnění materiálního zázemí studentů stavebních a elektrotechnických oborů. Od 2. pololetí budou studenti oboru zedník a stavebnictví moci využívat novou stavební laboratoř a výkresovnu. Pro obory elektrikář
- silnoproud a mechanik elektrotechnik jsou
již zahájeny přípravné práce na vybudování
nových dílen v nevyužívaných prostorách
přízemí. Dojde tak současně ke komunikačně i technologicky efektivnějšímu propojením stávajících prostor. Dílny budou vybaveny moderními výukovými moduly pro
provádění elektroinstalačních prací domovních rozvodů, elektronické zabezpečovací
a požární signalizace, datové komunikace,
měření, regulace apod.
Děkuji panu Mgr. Petru Novotnému za
jeho iniciativu při organizaci významné návštěvy. Helena Marešová, ředitelka školy

ZUŠ Letovice

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
ČTVRTEK: 16.00 – 17.30 hodin ŠNEČCI – nejmladší družinka skautů – děti ve věku 0 – 5 let s rodiči

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. Scházíme se v klubovně budovy Církve bratrské (Okružní 13).
Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a souteže. 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

Z našeho města
Svůj příspěvek chci věnovat podle mého názoru důležité záležitosti našeho města. Jde mi o náš
kulturní dům. Tento objekt vybudovaný na začátku minulého století byl v té době na vysoké technické
i kulturní úrovni. Jak šel čas, katolický dům zůstával stále stejný, až na minimum stavebních zásahů.
Bohužel hlavním problémem našeho kulturního stánku je stísněnost objektu a nedostatek parkovacích míst. Uvažuje se o přestavbě, což problém s parkováním a s kapacitou objektu nevyřeší. Proto
navrhuji vytipovat v Letovicích přiměřeně velkou parcelu a ponechat ji po dobu, než se najdou prostředky, volnou. Než se tak stane, navrhuji využít volného místa ve dvoře kulturního domu pro parkování.
Před dvěma lety jsem na tomto místě z vlastní iniciativy jako člen stavební komise nakreslil studii
pro parkování osobních aut, která by přesáhla dvacet stání.
Závěrem bych rád přivítal ohlasy občanů na tuto tematiku ve zpravodaji.
Alois Doskočil, Třebětínská 3, Letovice

Ohlédnutí za rokem 2016
Listopadová výroční členská schůze byla rázným krokem do patnáctého roku činnosti Nového
sdružení zdravotně postižených v Letovicích. Oficiální zahájení dnes již bohaté činnosti sdružení se
datuje na 24. říjen 2002. Lze konstatovat, že jsou beze zbytku naplňovány plány, které si na startovní
čáře předsevzal zakládající výbor Nového sdružení s členskou základnou asi sto lidí. Zásadní náplní
činnosti, kterou výbor Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích z. s. dnes připravuje, je
i nadále péče o zdraví členů sdružení. K tomuto účelu byla také v roce 2016 připravena celá řada akcí
především pro zdraví. Byly to dílem akce, kde se využívala nabídka k rehabilitaci i relaxaci. Dále to byly
zájezdy pro zdraví a akce s kulturním zaměřením. Na tomto místě zmíním dobrou spolupráci s MKS
Letovice. V průběhu uplynulého roku se uskutečnila celkem čtyři oblíbená rehabilitační odpoledne
v Nemocnici Blansko na balneoterapii při RHB oddělení. Zde se kromě tělocvičny, kde probíhá cvičení
s pomocí rehabilitačních pomůcek využívá i velký rehabilitační sál s vodoléčbou. K dalšímu upevnění
zdraví naši členové využívali relaxační odpoledne v boskovických městských lázních. Zde si pronajímáme celý areál a využíváme ozdravný program, který lázně nabízí. Jedná se o využití plaveckého bazénu
pro zdatné. Příjemnou relaxaci zde zažíváme v rekreačním bazénu, kde jsou masážní trysky a jiné atrakce pro méně zdatné. Další zase se zalíbením využívají vířivou vanu, saunu a solnou kabinku. Podobný
ozdravný program využíváme při návštěvě Aquaparku v Kuřimi. Relaxačních odpolední bylo celkem
sedm. V průběhu roku, vždy od října do května, probíhá tradiční „Relaxační cvičení s Lenkou“ v Kulturním domě v Letovicích. Zájem o toto cvičení je neustále velký. Důležité a hojně využívané akce pro
zdraví, jsou taktéž dva týdenní ozdravné pobyty. K tomu účelu jsme využili vhodné prostory hotelových
zařízení v Orlických horách a na Vysočině. Zde si naši členové intenzivně upevňovali zdraví v kolektivu,
což rozhodně prospívalo všem účastníkům, nejvíce však lidem osamělým, ale také duševně a psychicky
nemocným. Na programu v roce 2016 jsme také měli tradiční charitativní akce v NMB Letovice a v CSSL.
Nově jsme zavedli přednášky Mgr. Zdeny Stöhrové o zdravém životním stylu. Znamenitá a potěšující
je rovněž spolupráce s brněnským hercem Janem Grygarem na našich kulturních akcích.
Naši činnost předně podpořil MěÚ Letovice, Nadace města Letovice, místní podnikatelé i některé okolní obce. Všechny akce pro zdraví byly pořádány v rámci projektu Zdravé město Letovice.
Za NSZdP Bořivoj Rašovský

Bylinky, práce a zdravý vzduch = kondice
Válečný veterán plukovník v. v. Stanislav Kolář se poslední den
v lednu dožívá 89 let.
Pilný zahrádkář zabývající se navíc proutkařením ani v důchodu
nelení. Rád vzpomíná na službu v armádě, odkud odešel do důchodu, na působení v odbojové skupině pod ochrannými křídly oddílu
Jermak v prostoru Vanovice, Drválovice, Borotín či Velké Opatovice. Partyzánská spojka Stanislav Kolář, ale i zásobovatel potravinami, stavitel bunkru pro záchyt sovětských vojáků, kteří utekli z reichu či pro jiné štvance stejně potřebné pomoci, sabotážník specialista na strhávání telefonního vedení kolem Boskovic. Spolu s partyzánem Krejčířem, ale i s tátou tvořili akce schopnou skupinu i na
ostraze partyzánských krytů aj.
„Tak Stando, ať Ti slouží zdravíčko a bylinky nechť Ti stále kvetou!“
JUDr. Jan KUX, terénní pracovník ČsOL
Stanislav Kolář z Chlumu - Letovice srdečně přejí legionáři!

Projekt „Hudba seniorům“
Ve čtvrtek 1. 12. 2016 se v Jaroměřicích v restauraci U Trojanů výborně bavilo víc než padesát členů Svazu občanů s civilizačními chorobami. Rádi jsme 15. 12. 2016 zahráli v Nemocnici Milosrdných
bratří pacientům. Ve středu 21. 12. 2016 nastal štědrý předvečer klientům Paprsku ve Velkých Opatovicích. Společné zpívání lidových písniček přítomné velmi sblížilo. Na jaře se na náš koncert těší obyvatelé Domova SANTINI ve Křtinách a klienti blanenského SENIOR centra.
Přestože bicař přišel o šest cigaret a houslista pozbyl na cestách kulicha, kapela neztratila chuť zdarma
rozdávat pohlazení. Koncerty mohly proběhnout díky grantu Nadace města Letovice pro rozvoj kultury. Za účastníky a muzikanty členům výboru nadace děkuji za účinnou podporu.
Vladimír Hloušek

Oznámení
Rádi bychom Vás informovali o přemístění ordinace soukromé fyzioterapie FyzioMarie z Masarykova náměstní na ulici Čapkova 5 (dříve prodejna U Andělky). Nově nabízíme kolektivní cvičení pod
vedením fyzioterapeutů, trenérů – cvičení dle Ludmily Mojžíšové, SM – systém, cvičení s využitím rehabilitačních pomůcek, cvičení s dětmi, pilates, funkční trénink, TRX atd. Dále nabízíme rozšíření aplikace
pijavice lékařské nejen pro zájemce z řad pacientů trpících záněty v těle (revmatoidní artritida – bolesti
kloubů z důvodu zánětu, M. Bechtěrev, záněty tenisového lokte, burzitida ramene – záněty v rameni),
ale i podporu činnosti imunitního systému a detoxikace těla. Více informací o aplikaci pijavice lékařské i činnosti rehabilitace získáte na stránkách www.fyziomarie.webnode.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Marie Štemberová DiS., kvalifikovaný fyzioterapeut s 10letou praxí s odborným kolektivem

Nejkratší měsíc roku a hvězdná obloha
Zimní období pokročilo a my přivítáme nejkratší měsíc roku – únor. Ten celý patří do zimního období. Proto se pozorovatelům nabídnou zimní souhvězdí, která se oproti lednové obloze mírně posunou směrem k západu. Jestliže jsme se v minulé zprávě zabývali krásným souhvězdím Orionu, nesmíme opomenout dvě typická souhvězdí, která k Orionu patří. Jsou to souhvězdí Malého psa (Canis Minor) a Velkého psa (Canis Maior). Obě jsou dobře viditelná, když se večer postavíme čelem k jihu. Malý
pes je malé souhvězdí na obloze pod souhvězdím Blíženců, zatímco Velký pes je souhvězdí rozsáhlejší
nízko nad jižním bodem na obzorníku. Oba uvedení psi patří ke psí smečce bájného lovce Oriona.
Souhvězdí Velkého psa představuje psa Lailapsa, který leží u nohou lovce Oriona. Tento pes byl darem
bohyně lovu Artemidy a byl proslulý tím, že ulovil každou kořist. Této jeho vlastnosti využil král Amfytrion, který měl ve svém revíru nepolapitelnou lišku, aby ji Lailapsos ulovil, což se opravdu stalo. Za
tuto vlastnost byli pes Lailapsos i s dalším psem a spolu s liškou samotným nejvyšším bohem Diem
umístěni na obloze mezi souhvězdí.
Nejjasnější hvězdou Malého psa je Procyon s jasností 0,4 mag a vzdáleností 11,4 ly. Je dobře viditelná. U Velkého psa je nejjasnější hvězdou Sirius, česky blikající, což způsobuje neklid vzduchu. Jiný
její název je Psí hvězda a je umístěna na čenichu Velkého psa. Sirius je nejjasnější hvězdou oblohy s jasností -1,5 mag, protože je od nás vzdálena jen 8,6 ly a je dvojhvězdou. V souhvězdí najdeme tři hvězdné
obry s názvy Adhara, Murzim a Wezen, okem dobře viditelné. Otevřenou hvězdokupu M 41 lze někdy
vidět i pouhým okem. Sirius velmi silně září, snadno jej nalezneme.
Únorové Slunce ještě příliš nehřeje, ale přesto se zase posune výš nad obzorník. Tím se den o něco
prodlouží a noc zkrátí. Časové údaje pro 50° s. š. jsou tyto: 1. 2. východ Slunce v 7:33 h a západ v 16:54 h,
28. 2. východ Slunce v 6:45 h a západ v 17:41 h. Během února se den prodlouží o 1 h 35 min, sluneční
azimut vzroste z 64° na 79°, tedy o 15°. Dne 18. 2. ve 12:30 h SEČ vstupuje Slunce do znamení Ryb.
Pokud je jasno, můžeme Měsíc pozorovat téměř každý den. Zajímají nás hlavně jeho fáze: 4. 2.
v 5:00 h první čtvrt, 11. 2. ve 2:00 h úplněk, 18. 2. ve 21:00 h poslední čtvrt a 26. 2. v 16:00 h nov.
Tato fáze Měsíce bude mít vliv na prstencové zatmění Slunce, u nás nepozorovatelné. Na pozorování bychom museli do
Jižní Ameriky nebo do Afriky. Zato však 11. února zažijeme
polostínové zatmění Měsíce v celém svém průběhu. Střed
zatmění nastane v 1:44 h v noci. Nejblíže Zemi bude Měsíc
6. 2. v 15:00 h (368 847 km) a nejdále od Země bude 18. 2. ve
22:00 h (404 336 km).
Uveďme viditelnost planet: Merkur a Neptun nelze pozorovat. Venuše bude zářit vysoko nad jihozápadem, podobně
to bude platit i pro Mars. Dne 17. 2. v 8:00 h Venuše dosahuje
maximální jasnosti -4,6 mag. Kromě večera v souhvězdí Panny
jasně svítí Jupiter. Saturn najdeme ráno nad jihovýchodem
a Uran (v souhvězdí Ryb) bude večer vysoko na jihozápadě
blízko Marsu.
Pokud se týká úkazů, nejdůležitějším únorovým úkazem je
zatmění Měsíce, dále pak konjunkce Měsíce a Jupiteru a seskupení Měsíce, Jupiteru a hvězdy Spiky (souhvězdí Panny) 15.
a 16. února ve druhé polovině noci.
Dr. Jaroslav Chloupek
VELKÝ PES

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ
V PÁTEK 24. ÚNORA 2017
V NEMOCNICI BLANSKO

REHABILITAČNÍ ODPOLEDNE
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ A CVIČENÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA VE VÍŘIVÉM BAZÉNU
- RELAXAČNÍ CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ
VŠE POD VEDENÍM REHABILITAČNÍCH
PRACOVNIC
ODJEZD BUDE:
14.20 hodin – PRAŽSKÁ
14.25 hodin – NÁMĚSTÍ
14.30 hodin – BYTOVKY
14.35 hodin – TYLEX
AKCE SE KONÁ ZA PODPORY MěÚ LETOVICE
A V RÁMCI PROJEKTU
„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
U LENKY RAŠOVSKÉ,
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155

TJ SOKOL Letovice
Vás srdečně zve na

Sportovní ples
18. 3. 2017 od 20.00 hodin
v MKS – kulturním domě
Čeká Vás velmi bohatá tombola,
ocenění nejlepších sportovců
jednotlivých oddílů
Petr Novotný,
předseda TJ Sokol Letovice

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
únor 2017
•
1. 2. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Beseda s panem Pavlem Svobodou
o knihách „Proměny Blanska“.
•
8. 2. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Přednáška paní Mgr. Táni Klementové
z Židovského muzea v Brně,
kterou zakončíme cyklus akcí věnovaných
židovské problematice v loňském roce
(Třebíč, Brno, Boskovice).
•
15. 2. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
„Jen tak v klubu“
•
16. 2. 2017 – čtvrtek – 15.15 hodin
náměstí v Letovicích
Zájezd do Brna na operu italského skladatele
Amilcare Ponchielliho (současníka Verdiho)
„La Gioconda“.
Cena vstupenky 245,– Kč.
Přihlášky a platba u paní Anežky Píglové
při akcích v MKD.
•
22. 2. 2017 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Výroční členská schůze,
na kterou srdečně zveme.
•

Připravujeme:
18. 3. 2017 zájezd do divadla
na operu Tosca.
•
21. – 26. 5. 2017 ozdravný pobyt
v Jablonném nad Orlicí.
Informace u Jany Pitnerové,
přihlášky u Anežky Píglové.

Ambulance pro veřejnost
v Nemocnici milosrdných bratří Letovice, p.o.
Gynekologie

Nefrologie

Ordinační hodiny: Pondělí 8.00 – 15.00 hodin,
Pátek 8.00 – 12.00 hodin (každý lichý týden)
Lékař: MUDr. Lucie Barošová
Tel. kontakt: 516 426 114
Sestra: Dagmar Kotoučková

Ordinační hodiny: Pátek 7.00 – 15.00 hodin
(sudý týden)
Lékař: Nemocnice Blansko
Objednání na tel.: 516 426 114 v ordinační
době.

Klinická logopedie

Rehabilitační ambulance

Ordinační hodiny: Úterý 7.00 – 14.00 hodin
Logopedka: Mgr. Ivona Vitouchová
Tel. kontakt: 516 426 108, 607 732 406

Ordinační hodiny: Úterý 8.00 – 13.00 hodin
Lékař: MUDr. Milan Kovanda, Ph.D.
Tel. kontakt: 516 426 114
Sestry: Jitka Jančová, Ludmila Winklerová

Ordinační hodiny: Pátek 7.30 – 11.30 hodin
a od 12.00 – 15.30 hodin
Lékař: MUDr. Nikola Bárková
Tel. kontakt: 516 426 108
MUDr. Jindřiška Dvořáková
Pacienti si musí donést doporučení k vyšetření na rehabilitaci od praktického či jiného
lékaře. Objednání k lékařce v ordinačních
hodinách rehabilitace. Pokud pacient přijde
mimo objednání, počká na ošetření.

Diabetologická ambulance

Rehabilitace pro veřejnost

Ordinační hodiny: Čtvrtek 7.00 – 11.00 hodin
Lékař: MUDr. Pavel Kokeš
Tel. kontakt: 516 426 108
Sestra tel. kontakt: 516 426 124

Rehacentrum Letovice s.r.o.
– cvičení fyzioterapeuta
Objednání na číslech:
605 298 418, 516 426 107
Ordinační hodiny:
Sudý týden:
Pondělí 8.00 – 15.30 hodin
Úterý
8.00 – 14.30 hodin
Středa 8.00 – 15.30 hodin
Čtvrtek 8.00 – 14.30 hodin
Pátek
8.00 – 15.00 hodin
Lichý týden:
Pondělí 8.00 – 15.30 hodin
Úterý 12.00 – 18.00 hodin
Středa 8.00 – 15.30 hodin
Čtvrtek 12.00 – 18.00 hodin
Pátek
8.00 – 15.00 hodin

Ortopedie

Interní ambulance
Ordinační hodiny: Čtvrtek 11.00 – 15.00 hodin
Lékař: MUDr. Marie Lýčková
Tel. kontakt: 516 426 108
Sestra tel. kontakt: 516 426 124

Urologická ambulance
Ordinační hodiny: Čtvrtek 6.30 – 11.00 hodin
Lékař: MUDr. Rastislav Šušol
Tel. kontakt: 516 426 114
Sestra: Jitka Pešlová

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin

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.

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Služby lékařů
3. 2.
10. 2.
17. 2.
24. 2.

Dr. Šafránek
Dr. Striová
Dr. Kratochvílová
Dr. Šponerová

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.

TJ SOKOL LETOVICE, z.s.
Rozpis turnajů a mistrovských utkání ve sportovní hale – únor 2017

!!!VÝPRODEJ KOL MODELŮ 2016 A STARŠÍCH!!!

SLEVY

10% – 40% NA JÍZDNÍ KOLA,
5% – 15% NA ELEKTROKOLA
České značky kol: Author, Maxbike, 4ever, Superior,
elektrokola Apache
Slovenská značka: Dema
Velký výběr elektrokol a elektrosad značky Apache
Nově značky Dema
Od roku 2017 nové značky jízdních kol Apache a Rock Machine
Slevy platí do konce března nebo do vyprodání zásob.

Alois Hynek – jízdní kola
Masarykovo nám. 11, 679 61 Letovice
10. 1. 2017
jsme otevřeli novou prodejnu

Hledáme
obchodního zástupce

SECOND HAND
v Letovicích

pro nátěrové hmoty
finského výrobce TEKNOS,
zastoupení na Moravě.

Nabízíme kojenecké, dětské
a dospělé oblečení,
bytový textil a obuv.
Provozujeme sběrnu čistírny,
prádelny a opravny obuvi.
Najdete nás ve dvoře
naproti Albertu.
Těšíme se na Vás!

Nabízíme
dlouhodobou spolupráci,
zajímavé finanční ohodnocení.
Zkušenosti v oboru výhodou.
Nástup možný dle dohody
po absolvování pohovoru
a úvodního školení.
Životopis zasílejte s fotografií
na e-mail: barvy@finnproduct.cz

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

Hledám
ke koupi byt
v Letovicích.
Tel.: 722 119 151

Koupím
rodinný domek se zahradou
v Letovicích nebo v okolí Letovic.
Opravy nevadí, nabídněte prosím.

Tel.: 720 358 722

Koupím
garáž v Letovicích
Kontakt:
tel.: 777 061 357

Bezdrátový internet
(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.
Tarif
Down / Up (Mb / s)
Nano B300
5/1
300 Kč
Nano B400
10 / 2
400 Kč
Nano B500
15 / 5
500 Kč
Nano B600
18 / 5
600 Kč
Nano B650
20 / 5
650 Kč
Cena s DPH za měsíc.
Další informace na www.ign.cz
tel.: 733 110 863 Ing. Bronislav Lebiš
tel.: 605 830 328 Ing. Zdeněk Lebiš

PRODÁM PALIVOVÉ
DŘÍVÍ
MĚKKÉ + TVRDÉ
v délkách
2 m (pouze kulatina),
štípané délka 1 m rovnané,
štípané 30 – 40 cm sypané.
Hájenka Karlov, Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail:
zouharhonza@email.cz
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