Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem
přejeme novomanželům, kteří v měsíci prosinci uzavřeli sňatek:
Petr Halamka, Meziříčko – Kateryna Muchtarova, Lazinov

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci prosinci oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Jitka Chládková
Jiří Lepš
Jan Jachan
Miloš Toul
Josef Havel
Bedřich Dufek
Anna Horská
Eliška Komprdová
Vlasta Pospíšilová
Ludmila Holasová
Anna Pospíšilová
Libuše Wetterová
Zdenka Stehlíková
Alena Chmelová
Josef Pelíšek
Anežka Hertlová
Rudolf Kudla
Františka Rozsývalová
Josef Švec
Marie Šaršonová
Zdeňka Višková

Danuše Gořulová
František Širůček
Stanislava Tomanová
Danuše Janků
Marie Boháčková
Zdeněk Strnka
Blažena Klusáková
Karel Nečas
Ladislava Kubínová
Jaroslav Chloupek
Otilie Snášelová
Zdeněk Janků
Zdenka Holasová
Josef Širůček
Božena Kelnerová
Božena Dvořáková
Zdeňka Jakubová
Milada Gottwaldová
Irena Dutková
Josef Toul
Miloslav Sedláček

V měsíci prosinci oslavila významné životní jubileum – 90 let – paní Irena Dutková, ul. J. Haška.
K tomuto krásnému jubileu jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města a za SPOZ paní
Věra Jílková.
Srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Bárta Josef, Střední, ve věku 64 let
Orsáčková Jarmila, Brněnská, ve věku 87 let
Foretová Žofie, Komenského, ve věku 82 let
Hodyc Josef, Pod Kostelem, ve věku 84 let
Řezník Miroslav, Komenského, ve věku 58 let
Rouchal Vladimír, Novičí, ve věku 65 let
Čest jejich památce!

OKÉNKO STAROSTY
Tak už jsme zvolili prezidenta. Historicky druhá přímá volba je za
námi a jak všichni vidíme, demokraticky rozhodli voliči. Část občanů
je spokojená, část nespokojená, ale taková je právě ta demokracie.
Kdo je nespokojen a nebyl u voleb, může nadávat jen sám sobě.
Jsou však věci, které neovlivníme. A to je počasí. Je nás mnoho,
kteří mají nachystaná ta svá prkénka, a čekáme jen na sníh, abychom
vyzkoušeli běžecké trasy 2 km, 5 km anebo 10 km na Písečné. Na lyžích na sněhu je to větší romantika než třeba klasický běh na Vísky na
pivko. Třeba bude únor v tomto směru více přející. Milovníci kulturních akcí jistě oceňují vrcholící plesovou sezónu. Už je také v dohledu masopust. Rád bych chtěl poděkovat některým občanským výborům za dodržování starých tradic.
Jako každý rok počítáme s účastí radních a některých pracovníků úřadu na shromážděních občanů
v našich obcích. Opět seznámíme občany s našimi plány, navzájem se seznámíme i s problémy, které
jsme řešili. Tak jako jiné roky společně vyladíme taktiku na zvládnutí plánovaných akcí. I na úřadě probíhají nejen personální změny, ale i přípravy na opravy a investice, aby s oteplením došlo i na vlastní
zahájení prací. Úkolů jsme si v letošním roce nachystali dost a dost.
Závěrem chci popřát všem těm plesajícím, aby se jim vyhnuly problémy na parketu, všem maskám
v masopustních průvodech, aby jim nezaskočil koblížek, a těm, kteří holdují domácím zabijačkám, aby
pamatovali na žlučníček, a nezapomeňte – vždy s úsměvem.

Vladimír Stejskal, starosta města

Starosta města Letovice svolává
na čtvrtek 1. února 2018 v 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích

19. veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice
Program:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Smlouva o užívání parkovacích míst v prostoru přestupního uzlu IDS JmK Letovice
3. Revitalizace sportovního zázemí AFK Letovice
4. Různé
5. Diskuse
6. Závěr
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 19. 12. 2017 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
5. Návrhy plánů nákladů a výnosů na rok 2018 a Střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem Letovice
6. Zpráva o plnění úkolů v místních částech města v roce 2017
7. Plán práce Rady města Letovice na I. pololetí roku 2018
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 9. 1. 2018 projednala body dle následujícího programu:
1. Zhodnocení činnosti Městské policie Letovice za rok 2017
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Příprava schůzí s občany v místních částech města
7. Program zasedání ZM 24. 1. 2018
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici tak 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

Osobnost roku 2017
Rada města Letovice vyhlašuje anketu „Osobnost roku 2017“.
Tímto se obracíme na Vás, vážení občané, vyberte mezi sebou člověka nebo kolektiv, který dosáhl v letech
2015 – 2017 mimořádného úspěchu a přispěl tak k propagaci a prezentaci města Letovice nebo osobnost, jejíž životní činnost má zřetelný časový přesah a úzký vztah k městu a nominujte ji na „Osobnost roku 2017“.
Pravidla ankety:
- návrh mohou podávat občané města Letovice a jeho místních částí,
- návrhy se mohou vztahovat na oblast kulturní, školskou, sportovní, sociální, zdravotní či životního prostředí,
- návrh musí obsahovat jméno, příjmení, titul nominovaného kandidáta, který je občanem Letovic nebo
je součástí kolektivu, který ve městě působí, anebo je rodákem města Letovice, dále jeho stručnou charakteristiku a zdůvodnění navrhovaného ocenění,
- na obálce uveďte označení „Osobnost roku 2017“,
- návrhy zasílejte na adresu: Město Letovice, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
nebo podatelna@letovice.net nebo odevzdejte do schránky umístěné u vchodu MěÚ Letovice
- uzávěrka nominací je 25. února 2018,
- vyhlášení proběhne v kategorii: „Osobnost za celoživotní zásluhy“ a „Osobnost, která v letech 2015 – 2017
dosáhla mimořádného úspěchu“,
- slavnostní vyhlášení ankety bude 10. 5. 2018 v MKS Letovice.
Rada města Letovice

Místní poplatky v roce 2018
Od 1. 1. 2018 jsou místní poplatky upraveny obecně závaznými vyhláškami města Letovice č. 2/2017
(poplatek za komunální odpad) a č. 3/2017 (poplatek ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného a z ubytovací kapacity).

Informace k poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů
Výše poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů zůstávají stejné jako v roce 2017. Poplatek za komunální odpad činí i nadále 550,– Kč za kalendářní rok, výše poplatku ze psů se odvíjí od adresy trvalého pobytu držitele psa. Oba poplatky jsou splatné do 30. 6. 2018. V případě, že poplatková povinnost vznikne v době od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové
povinnosti. Poplatky lze uhradit v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu v pokladně
Městského úřadu Letovice, složenkou nebo bezhotovostním převodem. Při bezhotovostní platbě poplatku za komunální odpad uvádějte pro identifikaci platby jako variabilní symbol rodné číslo osoby,
za niž je poplatek hrazen nebo speciální číslo přidělené vlastníkům 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). Při bezhotovostní platbě poplatku ze psů
uvádějte jako variabilní symbol číslo 315039xxxx, kde xxxx je číslo psí známky. Osvobození a úlevy jsou
zachovány jako v roce 2017.

Informace ke všem místním poplatkům – NOVÉ
Od 1. 1. 2018 je ve vyhláškách č. 2/2017 a č. 3/2017 stanovena lhůta pro sdělení údaje rozhodného
pro osvobození nebo úlevu od poplatku. Lhůta je u jednotlivých místních poplatků různá:
• u poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů je třeba ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
nebo úlevu do 30 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.
• u poplatku ze vstupného, z ubytovací kapacity a za užívání veřejného prostranství je třeba tento údaj
sdělit ve lhůtě pro splatnost poplatku.
V případě, že poplatník neohlásí údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve stanovené lhůtě, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. Z tohoto důvodu je vhodné osvobození nebo úlevu uplatnit bez
zbytečného odkladu poté, co jsou naplněny podmínky pro jejich poskytnutí, nejpozději však ve stanovené lhůtě. Nárok na osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ve stanovené lhůtě také prokázat.
Výše uvedené vyhlášky obsahují mj. také výjimky, kdy poplatník údaj rozhodný pro osvobození nebo
úlevu ohlašovat nemusí, např. u poplatku za komunální odpad se tato povinnost nevztahuje na poplatníky, kterým náleží osvobození či úleva z titulu věku do 1 roku života, stanovení adresy trvalého pobytu v sídle ohlašovny města nebo na poplatníky, kteří mají adresu trvalého pobytu mimo dostupná
místa svozu vymezená v příloze č. OZV č. 2/2017, dále pak na poplatníky, kteří osvobození nebo úlevu
uplatnili pro rok 2016 nebo 2017 a tento nárok časově neomezili, tzn. skutečnosti pro osvobození nebo
úlevu trvají i v roce 2018.
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 a 3/2017 včetně formulářů pro ohlášení vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti, změny údajů či uplatnění osvobození nebo úlevy naleznete na adrese www.letovice.net (Úřad/ Vyhlášky, nařízení a sazebníky města; Úřad/ Formuláře, Finanční odbor) nebo vám je
včetně potřebných informací poskytne správce místních poplatků: Zdeňka Zedníková, Městský úřad
Letovice, kancelář č. 37, tel.: 516 482 222, e-mail: mu.zednikova@letovice.net.

VYMÁHÁNÍ NEDOPLATKŮ
Městský úřad Letovice informuje, že od února 2018 přistupuje k exekučnímu vymáhání nedoplatků na místním poplatku za komunální odpad a ze psů. Vyzývá proto občany, kteří dosud nezaplatili
výše uvedené poplatky za rok 2017 nebo dřívější období, aby svoje nedoplatky neprodleně uhradili nebo se osobně dostavili k řešení jejich úhrady. V případě zahájení exekučního řízení budou
kromě nedoplatků vymáhány také exekuční náklady.

Finanční odbor při MěÚ v Letovicích upozorňuje,
že zveřejnil na úřední desce a internetových stránkách města Dotační program na rok 2018,
ze kterého je možné si podávat žádosti o dotaci, a to nejpozději do 15. března.
Dotační program 2018
Rada města Letovice schválila Dotační program města Letovice pro rok 2018, ve kterém si stanovila prioritní podporované oblasti, a těmi jsou tělovýchova a sport, kultura, školství, sociální oblast
a oblast zdravého města.
Žádat o dotaci lze pouze v tom případě, že akce, na kterou bude žádáno o dotaci, naplňuje alespoň
jeden z níže uvedených znaků:
· posilování zapojování občanů do veřejného života a udržitelný rozvoj města,
· přispívání ke zkvalitnění vývoje, výchovy a vzdělávání včetně kulturních, sportovních a volnočasových aktivit,
· budování kladných mezilidských a integračních vazeb ve společnosti,
· podporování sociální integrace,
· posilování historického povědomí a vztahu k historii města Letovice,
· posilování environmentálního povědomí a vztahu k ochraně přírody a životního prostředí,
· posilování pocitu sounáležitosti s městem Letovice,
· propagování města Letovice v ČR i v zahraničí.
Výše finančních podpor se liší v závislosti na podporované akci – u žádosti o dotaci na celoroční
činnosti žadatele je maximální přípustná výše dotace 70 % předpokládaných výdajů a u žádosti na
jednorázovou akci je maximální přípustná výše dotace 90 % předpokládaných výdajů.
O dotaci mohou žádat zapsané spolky, fyzické osoby, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby nebo příspěvkové organizace zřízené JMK, které mají své sídlo nebo působí ve městě Letovice. Žádost o dotaci musí být doručena písemně nejpozději do 15. 3. 2018 na podatelnu MěÚ
v Letovicích nebo e-mailem na adresu podatelna@letovice.net. Na žádosti doručené po 15. 3. 2018
nebude brán zřetel.
Více informací o dotačním programu pro rok 2018 včetně všech formulářů naleznete na internetových stránkách města na adrese www.letovice.net/samosprava/dotacni-program-granty-mesta/ nebo
vám je poskytne vedoucí finančního odboru buď osobně v provozní době MěÚ v Letovicích – dv. č.
3.03, nebo telefonicky na čísle 516 482 220, případně prostřednictvím elektronické pošty podatelna@letovice.net.
Finanční odbor

Význam starých dřevin
a torz (nejen) v přírodní památce Park Letovice
Posláním přírodní památky Park Letovice je zachování zvláště cenné a pestré mozaiky přírodně
krajinářského prostředí, v němž je zasazen zámecký areál. Zámek společně s podzámčím, parkem
a lesním společenstvem tvoří nedělitelný pozoruhodný segment krajiny s vysokou ekologickou hodnotou, jenž si zasluhuje ochranu jako celek. Jeho specifickou součástí jsou i stromy tvořící součást
břehového porostu podél řeky Svitavy a dřeviny nacházející se v obtížně přístupném mokřadním ladu
mezi řekou Svitavou a silnicí Brno - Svitavy.
Jedná se o přirozeně působící porosty dřevin s řadou mohutných jedinců v různém životním stádiu.
V zájmu ochrany přírody je ponechání těchto jedinců, pokud to je možné, bez zásahů až do jejich dožití a fáze přirozeného rozpadu. Odstraňují se zde proto pouze stromy ohrožující svojí lokalizací a stavem bezpečnost osob a průtočnost koryta vodního toku, příp. provozní bezpečnost na bezprostředně
sousedící frekventované silnici. Před realizací zásahů spočívajících v kácení dřevin, vytvoření a ponechání torz či ořezu dřevin vždy probíhá za účasti všech dotčených subjektů terénní šetření. Každá dřevina je posuzována individuálně s cílem nechat zde působit v maximální možné míře přírodní procesy.
Pokud to jde, ponechávají se mohutné stromy se zhoršeným zdravotním stavem na místě alespoň
v podobě torz, protože jejich význam v přírodě je naprosto nenahraditelný. Staré mohutné stromy
poskytují řadu úkrytů a současně i potravu mnoha živočichům. Rozpadající se a trouchnivějící dřevo
představuje živnou půdu pro tzv. saproxylický hmyz, tedy hmyz, který je specificky vázaný na toto jedinečné prostředí. Odpovídající ochrana saproxylického hmyzu, zejména brouků, je v současnosti jedním
z často diskutovaných témat ochrany přírody. Důvodem je skutečnost, že starých mohutných dřevin
a dřevin ve stádiu rozpadu je v naší kulturní krajině velmi málo.
O velkém významu těchto stromů se může přesvědčit každý. Stačí, odpadne-li z části takového stromu
kůra, a hned je velmi dobře vidět, jak může být ve zdánlivě mrtvé dřevní hmotě vlastně živo. Zpravidla
je dřevní hmota pod kůrou doslova rozbrázděna nejrůznějšími vzájemně se překrývajícími chodbičkami
všech možných velikostí a tvarů vytvářejících labyrint bez konce i začátku. Podle těchto larvami vykousaných chodbiček (tzv. požerků) je možné někdy určit, jaké druhy brouků se uvnitř vlastně ukrývají.
Zásadní význam mají tyto stromy rovněž pro četné druhy ptáků, kteří si na nich hledají obživu, staví
hnízda či rádi osidlují dutiny v jejich kmenech. Staré mohutné dřeviny a jejich torza ale mají i svoji zcela
svébytnou estetickou hodnotu. Pozná to každý, kdo se dokáže alespoň na chvilku v dnešním uspěchaném světě zastavit, podívat se a vnímat jejich přirozenou krásu. Mnohdy je možné dobře poznat i to,
co je během života potkalo a zanechalo stopy na jejich vnější podobě.
Vnímejte proto prosím nejen v přírodní památce Park Letovice staré rozpadající se dřeviny či jejich
ponechaná, příp. i lidskou rukou upravená, torza jako jedny z velmi cenných a pozornosti hodných součástí naší přírody.
Autor: RNDr. Jaroslav Knotek – pracovník JmK odboru ŽP

Městská policie za rok 2017 řešila 454 přestupky. Za ně byly uloženy blokové pokuty v celkové výši
138.600,– Kč. V blokovém řízení byla vyřešena většina přestupků, ostatní byly oznámeny místně příslušným úřadům. Nejvíce přestupků bylo v dopravě, poté porušení vyhlášek a nařízení města a ve veřejném pořádku. Největší úbytek přestupků byl na vodní nádrži Letovice, ke kterému došlo jak ze strany prevence strážníků, tak nízkou hladinou vody.
Přestupky v dopravě jsou nejčastějšími přestupky, které strážníci řeší. Měření rychlosti bylo provedeno třikrát. K vyššímu počtu měření nedošlo, protože jedna spolupracující firma měla poruchu na
měřícím zařízení, u druhé došlo následkem dopravní nehody k poškození měřícího zařízení.

Pod vlivem alkoholu bylo zjištěno celkem 5 řidičů. Nejnižší hladina alkoholu byla 0,45, nejvyšší
1,76 promile alkoholu v dechu. Dva řidiči měli hladinu vyšší než 1 promile.
V součinnosti s PČR DI je prováděno pátrání po účastnících dopravní nehody, kteří z místa ujeli.
K několika případům se podařilo zjistit kladných poznatků.
V měsíci září došlo k významné změně v dopravní situaci v ulici Nádražní. Změna byla poměrně
rychle zvládnuta díky cílenému směřování hlídkové služby a systematické práci v dohledu na dopravu
v tomto místě.
Počet trestných činů předaných k šetření Policii ČR či šetřených ve spolupráci s Policií ČR bylo celkem 20. Nejvíce trestných činů bylo majetkových. V jednom případě se podařilo zadržet pachatele,
který se snažil odcizit motorové vozidlo.
Celkem bylo zpracováno 269 čísel jednacích, v těchto případech se nejedná o protiprávní jednání.
- byly vypátrány 2 pohřešované osoby
- bylo odchyceno nebo strážníkům předáno celkem 22 volně pobíhajících psů, jeden had a jeden
roj včel
- mysliveckým sdružením byly předány 3 ks sražené srnčí zvěře, záchranné stanici byla předána
jedna labuť, uhynulá volavka a čáp byli předáni k likvidaci
- do Protialkoholní záchytné stanice v Brně byly převezeny 4 osoby
- donucovací prostředky byly použity v 16 případech, v žádném nedošlo ke zranění osoby, vůči
které byl prováděn zákrok, ani ke zranění strážníků, rovněž nevznikla škoda na majetku
- byly uloženy 2× výzvy na autovrak, na jejichž základě byly všechny autovraky odstraněny, po novele zákona o odpadech bylo oznámeno 5 vozidel, která se podobala autovrakům, avšak nesplňují zákonnou definici autovraku
- 19 osob bylo předvedeno
- bylo doručeno 28 písemností
- 11× nález věcí, včetně dokladů
- ve dvou případech byl otevřen v souladu se zákonem byt a byla přivolána RZS
- zraněným osobám byla celkem 9× přivolána RZS
Jako každý rok byly prováděny ve spolupráci s Policií ČR akce na kontrolu chatových oblastí, kontroly restaurací zaměřených zejména na podávání alkoholických nápojů mladistvým, akce na kontroly
„tzv. kuřáků“, dopravní akce „Síto“, v období Památky zesnulých k zamezení vloupání do motorových
vozidel u hřbitova, opatření ke krádežím spojených s vánočními svátky, kontroly ubytovacích zařízení
zaměřené na cizince, v předvánočním období byly prováděny kontroly prodejců zábavní pyrotechniky.
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. Obdobně byly kulturně-společenské, nebo sportovní akce zajišťovány
i v místních částech. Rovněž se MP podílela na zabezpečení MS v triatlonu, které sice bylo organizováno obcí Lazinov, ale část trasy závodu vedla po katastrálním území Letovic. Během těchto akcí nedošlo k žádnému závažnějšímu narušení veřejného pořádku.
Dále se zajišťuje přechod na ul. Komenského k bezpečnému příchodu dětí do škol a nedílnou součástí jsou asistence odborům MěÚ a SDH Letovice. Součástí preventivní činnosti MP byla také účast
na akci Dny mobility.
Bohužel, stále více přibývá nepříznivých přírodních událostí. Mezi nejzávažnější v roce 2017 patří
přívalový déšť v měsíci květnu, který poškodil opěrnou zeď potoka na ul. Halasova a větrná vichřice
koncem měsíce října, která vyvrátila velké množství stromů a poškodila několik střech. Při těchto událostech mezi základní činnosti strážníků patří vyrozumění složek IZS, vyrozumění majitele pozemků,
řízení provozu, zabránění vstupu nepovolaným osobám.
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv vykonávali strážníci výkon služby na katastrálním
území obcí Lazinov, Vranová, Křetín. Příjem z těchto smluv činil 19.425,– Kč.
Strážníci Městské policie Letovice

Konec, šlus, šmitec, spadla klec.
Tak se dá nazvat situace kolem pomoci starším občanům v Letovicích a v ostatních místních
částech města. Jak již v minulém čísle Letovického zpravodaje informovala paní zastupitelka Daniela
Ottová, zastupitelstvo města se rozhodlo nepodpořit v Letovicích vznik služby pro starší občany, a to
formou dotované, čili částečně městem placené, dopravy po městě. Jak by služba pomohla starším
občanům, jsme si mohli přečíst minule. Dnes chci poukázat na několik nesrovnalostí, které v diskusi
zaznívaly.
1. Jako město nemůžeme zvýhodňovat pouze některé zájmové skupiny. Tohle se vytáhne, abychom
vypadali nezaujatí, ale ve skutečnosti se tento požadavek nedá dodržet. Podporujeme kulturu, ale
existuje velká skupina občanů, kteří na kulturní akce nechodí. Podporujeme sportovce, ale velká skupina se o sport nezajímá. Vždy je to o podpoře určité skupiny. Dotované jízdné pro starší občany je
podpora, podle mě, ohrožené skupiny. Řetěz je tak silný, jak silný je nejslabší článek. Senioři jsou slabým článkem a považuji za dobře investované peníze pro starší občany, třeba jako poděkování za práci, kterou pro nás, mladší, vykonali.
2. Je fikce mluvit o 200 tisících ročně. Bude to stát mnohem víc peněz. Není to pravda, je to o nastavení pravidel. Bohužel o nastavování pravidel se nehovořilo. Pouze se házelo nesmyslnými částkami.
Vezmeme-li v potaz cenu za využívání služby ve městech, kde je již služba zřízena, pak se bavíme
opravdu o částce 200 až 250 tisíc korun.
3. Nikdo tuto službu nepožaduje, protože nikdo panu starostovi nevolal. Sám pan starosta slíbil, že
když některý občan bude mít problém se dopravit k lékaři, mohou mu občané zavolat a on zajistí dopravu. Vážení senioři, využijte tedy tohoto příslibu a volejte panu starostovi na telefon 603 564 579
a on Vás, jak sám řekl, odveze, kam budete potřebovat. O ceně nehovořil, tak nevím.
4. Komerční subjekt tuto službu ve městě již provozuje. Obecně je SENIORTAXI služba pro starší občany, kdy zlevněné jízdné uhradí provozovateli město z veřejných prostředků, a je nastavena tak, aby
byla pro ty, kteří ji využívají, opravdu výhodná. V Letovicích je to však jinak. Město se nikterak nepodílí na službě jedné společnosti, která pro svůj podnikatelský záměr, podle mého názoru, zneužila
všeobecně jinak chápaný název, což je sice právně v pořádku, nicméně morálně to v pořádku není.
Pro letovické seniory to velkou finanční úlevu také nepřináší.
Existuje ještě několik mýtů a polopravd, které okolo zřízení dotovaného jízdného kolují, ale těmi
Vás již nebudu zatěžovat. Je ovšem zajímavé, že v Boskovicích od letošního roku zřídili bezplatné jízdné po městě pro občany nad 70 roků. Ono, jak se říká: „Když se chce, tak to jde.“ A dovolím si doplnit:
„No, a když se nechce, tak ...“
Jak hlasovali jednotliví zastupitelé, si můžete přečíst na internetových stránkách města.
Mgr. František Boček, zastupitel za KDU-ČSL
Odkaz na internetové stránky města (z rozhodnutí RR LZ dne 17. 1. 2018):
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/
www.letovice.net/data/zaznam_07-12-2017/HerSieHtml5.html

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 únoru jsme pro Vás připravili:
Beseda – prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.

Nejstarší dějiny města Letovice
Čtvrtek 1. února 2018 v 17.00 hodin
Středisko Historie města Letovice,
Tyršova 2
•
Koncert KPH

Bohemia Saxofone Quartet
Středa 14. února 2018 v 18.30 hodin
Vstupné: 150,– Kč,
na koncert platí předplatné KPH,
studenti uměleckých škol zdarma
•
Beseda – Ing. Tomáš Přibyl

„Na počátku byla Lajka
aneb kosmonauti
s krunýřem, čenichem, ocasem...“
Čtvrtek 22. února 2018 v 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné
•

Připravujeme:
Beseda – Mgr. Roman Malach, Ph.D.

Lidové stavitelství na Letovicku
Čtvrtek 1. března 2018 v 17.00 hodin
Středisko Historie města Letovice,
Tyršova 2

Koncert KPH

Španělsko-argentinský program
s klasicko-romantickým repertoárem
Středa 7. března 2018 v 18.30 hodin
Účinkují: Kristina Fialová a Dominika Ťuková
Vstupné: 120,– Kč
•
Dětský karneval

WIKIHO bublinkový karneval s MIMONI
Sobota 10. března 2018 v 15.00 hodin
Vstupné: děti s maskami zdarma /
děti bez masky 20,– Kč / dospělí 50,– Kč
•
Pohádka

Tři pohádky s písničkou
Čtvrtek 15. března 2018 v 10.00 hodin
Účinkuje: Divadlo Pohádka Praha
Vstupné: 40,– Kč
•
Talkshow

Zuzana Bubílková
a italský zpěvák Andrea Andrei
Čtvrtek 22. března 2018 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250,– Kč/ na místě 300,– Kč
•
Beseda s moderátorem Karlem Voříškem

Štěstí se dá naučit
Středa 28. března 2018 v 18.00 hodin
Vstupné: předprodej 150,– Kč / na místě 180,– Kč

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

Změna otevírací doby
dospělého oddělení
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.00 – 16.30
Úterý: 12.00 – 16.30
Středa: 12.00 – 16.30
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 9.00 – 11.30, 12.00 – 18.00
•

Výročí zahraničních spisovatelů
– výstavka knih
*7. 2. 1958 Betty MacDonaldová
americká prozaička
*8. 2. 1828 Jules Verne
francouzský prozaik a dramatik
*10. 2. 1898 Bertold Brecht
německý básník a prozaik
+25. 2. 1983 Tennessee Williams
americký prozaik, dramatik a scenárista

13. 3. 2018

LiStOVáNí.cz:
A taková to byla láska (Anna Gavalda)
Odejít nebo zůstat.
Kdo to z nás ve vztahu kdy neřešil?
v sále ZUŠ Letovice v 18.00 hodin

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 výstavka knih
„Pohádkové bytosti, strašidla a duchové“
•

Zahájení soutěže Duhové čtení 2018
Zapojte se do soutěže,
více informací v knihovně!
•

•

Celý měsíc vyrábíme

DĚJINY UMĚNÍ

Vyrobte si svou pohádkovou postavičku
či příšerku

Dějiny umění dle historických období
9. 2. 2018 – Umění 2. poloviny 20. století
od 18.00 do 19.30 hodin v čítárně knihovny.
Cena lekce 50,– Kč
Přednáší paní PhDr. Miroslava Kacetlová
•

21. 2. 2018 – ŠPANĚLSKO
A PORTUGALSKO
Cestopisná přednáška pana Jiřího Máry.
Společně zavzpomínáme na putování
se synem Jirkou. Přednáška se uskuteční
v 17.00 hodin v čítárně knihovny.
•

ZIMNÍ KRAJINA
Výstava fotografií pana Františka Opálky
v prostorách knihovny
•

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:
7. 3. 2018 – EXPEDICE CHO OYU
v Městském klubu důchodců v 14.00 hodin.
O svých zážitcích z putování k velehoře
a z výstupu severozápadní stěnou (z čínské
strany) bez použití kyslíkových bomb a pomoci
výškových nosičů bude vyprávět Jaromír Novák.

Knihovna slaví úspěch
Dětské oddělení knihovny Letovice se zapojilo v loňském roce do soutěže „Jižní Morava čte“.
Děti psaly a kreslily obrázky na téma „Příběhy
mého kraje“. Sešly se nám práce ve třech kategoriích: nejmladší děti 4 – 7 let, kde se stala
vítězkou Beátka Klusáková. V kategorii 8 – 10 let
zvítězila Valerie Janečková a výhercem kategorie 11 – 15 let se stal Ctirad Blažek. Všechny výherní práce postoupily do krajského kola, které
se konalo v Brně. Práce „Zakletá knihovnice“ od
Valerie Janečkové se umístila na krásném 2. místě.
Tímto moc gratulujeme a děkujeme za účast
v soutěži.
Lenka Páralová

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

®

Otevírací doba:
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

Myšlenka dne
Dokázat nemožné není zas tak velký
problém, pokud člověk ví, čím začít…
•
Člověk, který nikdy neudělal chybu,
nezkoušel nikdy nic nového.
Albert Einstein

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.

PŘEHLED ÚNOROVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

1.

17.00 hodin / Nejstarší dějiny města Letovice – beseda prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
středisko Historie města Letovice, Tyršova 2

3.

20.00 hodin / Farní ples
Kulturní dům Letovice, tel.: 731 970 098
6.00 hodin / Opatovské šmajd, 23. ročník dálkového a turistického pochodu
pořádaného Klubem českých turistů. Start dle délky tras 6.00 – 8.45 hodin
od nádraží ČD (restaurace), cíl: sokolovna Velké Opatovice do 20.00 hodin.
Více info na www.smajd.webnode.cz, tel.: 602 513 246

10.

16.00 hodin / Slavnostní setkání u příležitosti 45. výročí založení Velkého dechového
orchestru ZUŠ Letovice, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 203

13.

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

14.

18.30 hodin / Bohemia Saxofone Quartet – koncert KPH
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

17.

20.00 hodin / XXV. Hasičský bál – k tanci a poslechu hraje skupina ABC rock
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 102

21.

17.00 hodin / Cestovatelská přednáška Jiřího Máry – Španělsko a Portugalsko
Knihovna Letovice – čítárna, tel.: 516 474 225, knihovna@mks-letovice.cz

22.

18.00 hodin / Beseda s Ing. Tomášem Přibylem – Na počátku byla Lajka
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

23.

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

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
Další informace o našich aktivitách naleznete na webových stránkách: www.elim-letovice.cz

Perspektivní obory – klíč k budoucnosti
V současné době stojí žáci devátých ročníků základních škol před zásadním životním
rozhodnutím – jaký obor studia střední školy zvolit pro svoje budoucí povolání, kam nasměrovat svou profesní dráhu v souladu se svými individuálními vlohami.
Masarykova střední škola Letovice zajišťuje profesní přípravu absolventů
základních škol v deseti oborech studia technického, řemeslného a uměleckého zaměření. O kvalitě výuky v této škole svědčí fakt, že žáci školy sklízí mimořádné úspěchy v odborných soutěžích středních škol nejen v celostátním
měřítku, ale i na poli mezinárodním. Absolventi školy jsou na konci studia
pravidelně poptáváni ze strany firem s nabídkou zaměstnání a ihned se uplatňují v praxi. Někteří z nich pokračují ve studiu na vyšších a vysokých školách.
Profesionální výuka krok za krokem, péče o rozvíjení talentu každého žáka, bezpečné a vlídné klima školy – to jsou atributy studia na střední v Letovicích. Výuka v Masarykově škole probíhá v úzkém
propojení teorie s reálným prostředím firem v souladu s aktuálními trendy v technologiích a technickém pokroku. Žáci se realizují ve školních i mezinárodních projektech a odborných soutěžích, vyjíždí
do států EU za odbornými stážemi i za poznáním. Škola je držitelem titulu Ekoškola – je součástí mezinárodní sítě škol, které se rozhodly změnit sebe i své okolí s cílem zachovat životní prostředí pro budoucí generace v co nejméně pozměněné podobě.
Žáci 8. a 9. tříd, které oslovuje povolání elektrotechnika, návrháře interiérové tvorby, projektanta
pozemních staveb, zedníka – sádrokartonáře, elektrikáře se zaměřením na silnoproud, technologa či
konstruktéra dřevařské výroby, truhláře, stavbyvedoucího, prodavače – aranžéra nebo uměleckého
keramika jsou zváni i se svými rodiči v rámci dne otevřených dveří 17. února v době od 9 do 12 hodin
k návštěvě Masarykovy střední školy Letovice. Zde budou mít možnost pobesedovat s vedením školy o možnostech studia, absolvovat prohlídku školy, pohovořit s odbornými učiteli i odborníky z praxe,
využít pomoci školního psychologa s volbou profesní orientace nebo si vyzkoušet dílčí odborné operace v dílnách praktického vyučování.
Helena Marešová, www.stredni-skola.cz

Starosta města inicioval spolupráci
Masarykovy střední školy a letovických firem
V zájmu nalezení společné platformy vzájemné spolupráce Masarykovy střední školy Letovice a velkých letovických firem zorganizoval starosta města pan Vladimír Stejskal společné jednání ředitelky Masarykovy
střední školy Letovice a ředitelů firem působících v mikroregionu Letovice.
Zájmem firem je získat zejména technicky kvalifikované zaměstnance, kterých je v současnosti nedostatek, zájmem školy je vzdělávat žáky v souladu s technickým a technologickým pokrokem a s reálnou praxí
v prostředí firem.
Ze společného jednání vzešla řada podnětů, např. na vzdělávací kurzy zaměstnanců firmy organizované školou, na sladění potřeb firem se školními vzdělávacími programy nebo na zavedení nového oboru školy.
Ing. Marek Chládek, www.stredni-skola.cz

~ Umělecký keramik
~ Elektrikář – silnoproud

~ Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

~ Mechanik – elektrotechnik

www.stredni-skola.cz

~ Prodavač – aranžér

~ Zedník – obkladač, sádrokartonář

NÁSTAVBOVÝ OBOR: Podnikání – 2letá denní forma vzdělávání

~ Truhlář

~ Stavebnictví – pozemní stavby

UČEBNÍ OBORY:

~ Nábytkářská a dřevařská výroba – interiérová tvorba

MATURITNÍ OBORY:

Den otevřených dveří 17. 2. 2018, 9 –12 hodin

příspěvková organizace

Masarykova střední škola Letovice

SVČ Letokruh p. o.
Pekelný maškarní karneval
První neděli roku 2018 se sešli čertíci, čertice, ale i ostatní pohádkové i nepohádkové bytosti v „pekle“ restaurace Na Koupališti
v Letovicích, aby to tu společně pěkně roztočili. A že to byla párty –
přímo pekelná.
Text: Zuzana Musilová, foto: Petr Švancara

Nejbližší akce Letokruhu
2. 2. 2018 (Pá – pololetní prázdniny) Zájezd do Aqualandu Moravia – ráje tobogánů a skluzavek. Pro
plavce i neplavce. Odjezd v 8.30 hodin autobusem od Letokruhu, předpokládaný návrat v 16.30 hodin. V ceně 390 Kč je doprava, vstupné, pojištění, pedagogický dohled. Je možnost přiobjednat oběd
(špagety) za cenu 90 Kč. Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity a do 30. 1. 2018.
6. 2. 2018 (Út – jarní prázdniny) Výlet vlakem do Brna – trampolínové centrum Jumppark a film v planetáriu Kraví hora. Sraz v Letokruhu v 9.30 hodin, návrat na vlakové nádraží v 16.30 hodin. V ceně 430 Kč
je doprava, vstupy, pojištění, pedagogický dohled. Přihlášky přijímáme online nebo na recepci Letokruhu do 31. 1. 2018.
3. 3. 2018 (So) III. Miniples Letokruhu – pro děti odpoledne, pro dospělé večer. Bližší informace najdete na plakátech, www.svcletovice.cz a Facebooku Letokruhu v průběhu února.
SVČ Letokruh Letovice vyhlašuje 3. ročník výtvarné soutěže „Místo, kde žiji“. Letošní téma je „Přírodní zajímavost“. Zamyslete se, najděte zajímavé místo či přírodní úkaz ve vašem okolí. Nakreslete ho,
vyfoťte ho, vymodelujte ho… Soutěž je určena dětem od 3 do 16 let, vyhodnocená bude v pěti kategoriích. Práce posílejte nebo odevzdávejte osobně do 5. března 2018 na adresu: Středisko volného
času Letokruh, Tyršova 1069/25, Letovice, 679 61, a to označené jménem a příjmením, třídou, adresou školy nebo školského zařízení, e-mailem. Na vítěze čekají věcné ceny, na které přispělo město Letovice. Vernisáž výstavy proběhne 19. 3. 2018 v 16 hodin v MKS Letovice.

Léto už se blíží
V nejbližších dnech budou na www.svcletovice.cz zveřejněné pobytové tábory Letokruhu na letošní
prázdniny. Nabídka se bude stále doplňovat, v průběhu února sem přibudou i tábory příměstské.
Nabízíme volná místa na letní pobyt u moře – Řecko, Olympská riviéra – letovisko Nei Pori. Vhodné
pro děti bez rodičů, rodiny s dětmi, studenty, seniory. Pokud vás láká teplé klima, čisté a zdravé moře,
pláže s bílým pískem a pozvolným vstupem do moře a bezva parta, neváhejte se přihlásit. Termín pobytu je 31. 8. – 10. 9. 2018. Ubytování v apartmánovém domě Fany kousek od pláže. Pokoje s vybavenou kuchyňkou pro 2 až 6 osob. Zajištěna polopenze v řecké taverně 50 m od místa ubytování (včetně
nápojů.) Pro děti i rodiče proběhne doprovodný program. Doprava autobusem cca 20 hodin přes Srbsko a Makedonii. Cena 8590 Kč /dospělý nad 16 let, 8190 Kč /dítě do 16 let (v ceně je doprava, polopenze, materiál k programu, pojištění do zahraničí, pedagogický a zdravotní dohled). Dětem bez rodičů zajistíme za 300 Kč i lehké obědy. Po přihlášení je k zaplacení záloha 1500 Kč, zbytek je možné rozdělit do dvou splátek se splatností celé částky do 20. června 2018. Pojeďte si s námi prodloužit léto.
Přihlášky přijímáme online nebo na recepci Letokruhu, informace k pobytu rádi poskytneme.

Platby kroužků na druhé pololetí
Od měsíce února začíná II. pololetí, žádáme o provedení plateb za kroužky na toto období.
Zuzana Musilová

Výzva – kulturní a společenské akce roku 2018
Vážení pořadatelé a organizátoři kulturních, společenských i sportovních akcí v Letovicích, místních
částech i blízkém okolí, obracím se na Vás s žádostí o spolupráci i v roce 2018. Pokud již nyní víte o aktivitách, které budete realizovat v roce 2018, napište nám o tom! A to jednak z důvodu, abychom si navzájem nevykrývali termíny akcí, ale také kvůli včasné propagaci v připravovaném přehledu kulturněspolečenských akcí. Termín tisku přehledu akcí – duben a září 2018.
Kontakt: info@mks-letovice.cz
Děkujeme Vám za spolupráci.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

Ples Taneční skupiny VO CO GOU
První víkend nového roku 2018 začala plesovou sezónu v Letovicích taneční skupina VO CO GOU.
Vedoucí vymyslely, zorganizovaly a s pomocí mažoretek nachystaly a nakonec si i užily svůj ples s VO
CO GOU. Mažoretkami a tanečnicemi byly vyzdobeny všechny kouty kulturního domu a ozdobou plesu byly naše mladé slečny a dívky, které vystoupily při předtančeních. Na plese se tančilo, hrálo a zpívalo do ranních hodin a ohlasy na ples byly pozitivní.
Děkujeme všem, kteří se přišli pobavit a v neposlední řadě děkujeme firmám i jednotlivcům za dary
do naší tomboly. Děkujeme.
Za vedoucí taneční skupiny VO CO GOU Barbora Brožková

generální partner
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Ohlédnutí za „Letovicemi ve světle archeologie“
Středisko Městské muzeum Letovice (od prosince 2017 přejmenované na Historie města Letovice)
je součástí MKS Letovice. Toto odborné pracoviště zahájilo už ve sklonku loňského roku svou činnost
otevřením uváděcí výstavy „Historie města Letovice“ a spustilo i volný cyklus přednášek o nejstarším
období přítomnosti lidí ve zdejší krajině. První přednáška koncem listopadu loňského roku se zabývala
tím
zcela nejvzdálenějším
obdobím působení lidí a jejích předchůdců v době kamenné. Všechny přeTANEČNÍ
SKUPINA
kvapilo nesmírné
stáří
prvních
dokladů, které pochází z doby před čtvrt milionem let. I přítomnost
BAMI
neandrtálců před 40 000 lety budila úžas. Tři desítky posluchačů tato pro veřejnost nová fakta zaujala
natolik, že druhá tématicky navazující přednáška v lednu t. r. byla navštívena doslova masově a zcela
zaplněná prostora někdejší učebny připomněla slavnostní okamžik otevření nových muzejních prostor.
A až časově velmi náročné téma (celé 4 hodiny vydržela většina návštěvníků sledovat výklad, zobrazení některých nalezených předmětů a nalezišť) předestřelo vývoj posledních 8 tisíc let. Jednalo se
například: o doklady života prvních zemědělců ještě v době kamenné, o bohaté bronzové poklady ze
stejnojmenného období, o pestré a překvapivé nálezy z doby osídlení Kelty, Germány a o předměty
z počátků nejstarších období naší současné populace. Velký zájem veřejnosti prokázal velmi vhodné
načasování vzniku muzea, které tak očividně vychází vstříc dlouhodobé potřebě podobného zařízení
ve městě.
Další přednáškou navazující na časovou linii sledovanou tímto cyklem bude 1. února (v 17 hodin)
téma „Nejstarší dějiny města Letovice“, kterou prosloví univ. prof. Libor Jan. Těšíme se opět na Vaši
hojnou účast.
Antonín Štrof, Jana Trubáková

LETOVICE 2017

„Nádoba prvních zemědělců s lineární výzdobou z 6. tisíciletí př.n.l."

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji SDH Letovice za pomoc při zpřístupnění vchodu do rodinného domu.
V. Janoušková

Předvánoční veselí
Nové sdružení ZP Letovice pořádalo v polovině prosince poslední akci roku 2017 – Předvánoční
veselí. Nádherně vyzdobený sál KD byl do posledního místa obsazen. Slavnost zahájil brněnský herec
Jan Grygar svým překrásným povídáním o čase vánočním a srdečným přáním pevného zdraví v novém roce. Starosta města Vladimír Stejskal všem
popřál hodně zdraví, štěstí, úsměvů a dobré nálady
do nového roku. Nadaci města Letovice, která podpořila tuto předvánoční akci, zastupoval JUDr. Jan
Královec, všechny pozdravila také ředitelka MKS Letovice Mgr. Jana Trubáková. Vítanými a tradičními
hosty byli naši přátelé z organizace zdravotně postižených z Černé Hory a Bořitova a klienti letovické
Diakonie. Kulturní program byl zahájen nadmíru hodnotným a poutavým vystoupením žáků ZUŠ Letovice. Závěr odpoledne patřil hudbě, k tanci a poslechu hrála skupina Klipt. Všichni přítomní si náležitě
užili veselý a slavnostní program k pobavení a dobré náladě.
Do nového roku vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti Vám za NSZP přeje
Bořivoj Rašovský

Viděla jsem prezidenta T. G. Masaryka
(vzpomíná stoletá paní Zdenka Nováková ze Třebětína)
Vysvětlení: Paní Nováková se narodila v Heršpicích, což je obec vzdálená asi 4 km od Slavkova u Brna.
V Heršpicích chodila do „obecné“ školy, do „měšťanky“ pak docházela do Slavkova.
Vzpomínka:
V červnu 1931 byla ve Slavkově Napoleonská výstava. To byla veliká sláva. Trvalo to dlouho, asi tři
týdny, a můj bratr kvůli tomu schválně přijel domů, aby to také viděl. Mně bylo tehdy 13 let a oslav
jsem se účastnila se školou. V zámeckém parku bylo tolik stánků a atrakcí, že jsem to všechno ani
neprošla. Členové střeleckého spolku vypouštěli holuby a vzápětí je stříleli. Myslím, že kdejaký spolek
tam měl svůj stánek, ale asi mne to příliš nezaujalo, protože si nic z toho nepamatuji. Já si nejvíc pamatuji na ty holuby.
Tehdy jsem tam poprvé viděla takový kolotoč, kdy vozíky na tyči jezdí po zemi a kluci je řídí. Ale na
kolotoč jsem nešla, stálo to moc peněz. Možná pět korun. Také tam byla střelnice a hrála tam muzika.
Večer byl další program, myslím, že tam ochotníci hráli divadlo, ale tam už jsem nebyla.
My, žákyně z dívčí měšťanky, jsme tančily Českou besedu. Bylo to v neděli odpoledne a tančily jsme
v krojích, které byly vypůjčené z divadla v Brně. Jedno podium v parku bylo jen pro nás. Nacvičovaly
jsme to dlouho, nejméně dva měsíce a paní učitelka Nakládalová s tím měla velkou starost.
Nevím už, co to bylo za den (poznámka 5. 7. 1931), přijel pan prezident Masaryk na koni. To byla
velká událost. Říkali, že přijel z Hodonína, ale že na koni nejel celou cestu. Obrovský dav lidí stál u Záložny a po celém náměstí. Pamatuji si, jak se ten kůň hrabal, občas sklouzl, asi se mu špatně šlo po
těch kočičích hlavách, které tehdy na náměstí byly. Už nevím přesně, ve kterém místě, zda u Záložny
nebo u zámku, pan prezident seskočil z koně a přivítal se s představenými města. Myslím, že tam byl
starosta, předseda Sokola, Orla, hasičů a bůhví, kdo ještě. Neznala jsem je a příliš mne nezajímali. Ale
bylo to, všechno dohromady, velice slavnostní. Pan prezident byl v té době už starý, ale byl plně pohyblivý, seskočil z koně jako mladík. Byl to elegantní starý pán, vysoký, štíhlý, velmi sympatický. Usmíval se, vypadal přívětivě a vstřícně. Pravda je, že my všichni, my mladí i ti staří, my všichni jsme ho nesmírně milovali.
Vyprávění maminky zapsala Zdena Coufalová

V únoru bývá již občas obleva, sníh a led polevuje, objeví se mokro, doposud ztuhlá země se unoří,
tzn. začíná se nořit ve vodu a bláto. Vždyť se říká: „Na svatého Blažeje napije se skřivan z koleje“, a to je
hned na začátku, totiž třetího února. Sloveso nořiti a unořiti je staré, ale nyní se ho již málo užívá a zachovalo se jen skryto ve rčení „ani slzičky neumořil“ (místo neunořil). Dnes místo nořiti slzy říkáme
spíše roniti: slzy se řinou, slzy se roní. Znamená tedy únor měsíc občasné oblevy.
(Kerble, Vojtěch. Česká jména měsíců, jejich význam a původ)
Zelené Hromnice – bílé Velikonoce (2. 2.)
Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.
Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Únor bílý – pole sílí.

Únorová nabídka hvězdné oblohy
Po dlouhém lednu nám kalendář nabídne únor, který je známý jako nejkratší měsíc roku, protože
jeho „vláda“ v běhu času trvá jen 28 dní. Únor patří mezi zimní měsíce, a proto na obloze září zimní
souhvězdí. Můžeme se tedy těšit pohledy na tato zimní souhvězdí. Když se postavíme čelem k jižnímu
bodu na obzorníku a zvedneme hlavu až téměř k zenitu, uvidíme Blížence, vedle směrem k západu Býka,
směrem k východu Raka a Velkého psa, hlavně pak velké souhvězdí Orionu a pod ním souhvězdí Zajíce. Nejjasnější hvězda oblohy Sirius (ve Velkém psu) je téměř přesně na jihu a dosáhne své nejvyšší
polohy na hvězdné obloze. Nalevo od Siria můžeme dalekohledem objevit hvězdokupy M 46 a M 47.
Mléčnou dráhu uvidíme jako světlejší pás probíhající strmě z jihu na sever. V únoru se zimní obloha
mírně posune doprava a tím je umožněno, aby se nesměle ukázala první jarní souhvězdí Raka, Lva
a Hydry. Naši pozornost zaměříme na krásné souhvězdí Vozky, které patří do zimních souhvězdí. Musíme hlavu hodně zaklonit, protože toto souhvězdí leží v Mléčné dráze a je téměř v nadhlavníku. Při
jeho hledání na obloze si připomeneme, že je umístěno nad souhvězdím Blíženců. Má tvar nepravidelného pětiúhelníku. Dost výrazně září nejjasnější hvězda souhvězdí s názvem Capella (český název
Kozička) s jasností 0,1 mag a vzdáleností 42 ly. Astronomové zjistili, že Capella je dvojhvězda složená
ze dvou žlutých hvězdných obrů. Pod touto hvězdou najdeme tři slabé hvězdy, které tvoří trojúhelník
a nesou název Kůzlátka. Ve spodní části souhvězdí leží tři otevřené hvězdokupy M 36, M 37 a M 38.
Prostřední z nich je nejkrásnější a je od nás vzdálena 4 000 ly. Až souhvězdí Vozky najdete, vzpomeňte
si na tuto starořeckou báji: Vozka na zimní obloze představuje řeckého krále Erichthonia, syna chromého boha Hefaista. Vozka proslul tím, že jako první zapřáhl koně do vozu a mistrovsky ovládal spřežení.
Vůz byl pro něho životně důležitý, protože byl po svém otci chromý. Jeho vynález byl později užitečný
pro celé lidstvo. Za to nejvyšší bůh Zeus Erichthonia přenesl jako souhvězdí na oblohu. Hvězda Kozička (Capella) se dostala na oblohu proto, že kojila svým mlékem malého Dia v jeskyni na ostrově Kréta.
Hvězda Capella je také známá pod názvem Amalthea.
Obraťme pozornost k únorovému Slunci, které je v únoru ještě nízko nad obzorem, ale vytrvale
pozvolna šplhá ke světovému rovníku. Pro středoevropský čas a obzor +50° rovnoběžky platí: 1. 2.
Slunce vychází v 7:34 h a zapadá v 16:54 h, 28. 2. vychází v 6:46 h a zapadá v 17:40 h. Den se v únoru
prodlouží o 1 h 34 min. Sluneční azimut vzroste z 64° na 79°, tedy o 15°. Do znamení Ryb Slunce vstupuje dne 18. 2. v 18:18 h SEČ.
Měsíc neúnavně obíhá naši Zemi a ukazuje nám své fáze: Poslední čtvrt 7. 2. v 17:00 h, 15. 2. ve
22:00 h nov a 23. 2. v 9:00 h první čtvrt. Nejdále od Země bude Měsíc 11. 2. v 15:00 h (405 671 km)
a nejblíže Zemi bude 27. 2. v 16:00 h (363 952 km). Dne 15. 2.
(Měsíc v novu) ve 22:00 h proběhne částečné zatmění Slunce,
u nás však nepozorovatelné. Bude vidět v Jižní Americe a v Antarktidě.
V únoru bude omezená možnost pozorování planet. Nebude možné vidět planety Merkur, Venuši i Neptun. Planety Mars
(ve Štíru) a Jupiter (ve Vahách) lze nalézt ráno nad jihovýchodním obzorem, najdeme tam i planetu Saturn. Planeta Uran (v souhvězdí Ryb) je vidět večer vysoko na západě.
Nejdůležitějším úkazem v měsíci únoru je jednak konjunkce
Měsíce s Jupiterem a zároveň seskupení Měsíce, Jupiteru, Marsu, planetky Vesta, hvězdy Antares a Saturnu na ranní obloze
v době od 7. až do 12. 2. V tomto seskupení také nastane konjunkce Měsíce s Marsem (9. 2.) a se Saturnem (11. 2.). Dne 23. 2.
bude možné v noci pozorovat zákryt hvězdy Aldebaran MěsíVOZKA
cem.
Dr. Jaroslav Chloupek

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ

VE ČTVRTEK 15. ÚNORA 2018
V 15.00 HODIN
V HUDEBNÍM SÁLE ZUŠ V LETOVICÍCH

POVÍDÁNÍ O KNÍŽKÁCH
S BRNĚNSKÝM HERCEM
JANEM GRYGAREM
ZVÁNI JSOU VŠICHNI SPOLUOBČANÉ.
JEDNÁ SE O DALŠÍ PŘEDNÁŠKU
Z PŘIPRAVOVANÉHO CYKLU.
www.novesdruzenizp.cz
POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A VŠECHNY
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ SPOLUOBČANY
V RÁMCI PROJEKTU
„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
A ZA PODPORY MěÚ

V ÚTERÝ 20. ÚNORA 2018

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V LÁZNÍCH BOSKOVICE
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY
A VÍŘIVÉ KOUPELE
- PRO ZÁJEMCE POSEZENÍ V CUKRÁRNĚ
ODJEZD BUDE:
13.10 HODIN – PRAŽSKÁ
13.15 HODIN – NÁMĚSTÍ
13.20 HODIN – BYTOVKY
13.25 HODIN – TYLEX
PROGRAM ZAČÍNÁ VE 14.00 HODIN
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO U L. RAŠOVSKÉ
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155
OD 8. 12. 2017
www.novesdruzenizp.cz

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
ZVE ÚČASTNÍKY
OZDRAVNÉHO POBYTU
V LÁZNÍCH SLATINICE 2018

NA INFORMAČNÍ SCHŮZKU
VE ČTVRTEK 22. ÚNORA 2018
V 15.00 HODIN V KD LETOVICE
ÚČAST JE NEZBYTNĚ NUTNÁ!
NA SCHŮZCE BUDE PROVEDEN ZÁLOHOVÝ
VÝBĚR PENĚZ ZA POBYT.
VÝBOR NOVÉHO SDRUŽENÍ ZP LETOVICE

Městský klub důchodců
únor 2018
•

7. 2. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
„Hrátky s pamětí“
•

9. 2. 2018 – pátek – 17.15 hodin
Náměstí Letovice
Zájezd do Brna na operu „Lazebník sevillský“
Přihlášky a platba u paní Anežky Píglové.
•

14. 2. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Výroční členská schůze
Srdečně zveme!
•

21. 2. 2018 – středa – 15.30 hodin
MKD Tyršova ulice
Setkání v MKD, promítání fotografií
a videí z akcí klubu.
V 16.45 hodin odchod do knihovny,
kde se uskuteční cestovatelská
přednáška manželů Márových.
•

28. 2. 2018 – středa – zájezd
„Za uměním na Vysočinu“
Odjezd z náměstí v Letovicích v 9.30 hodin
Navštívíme zajímavá místa Vysočiny
za doprovodu akademického malíře
Jiřího Štourače z Bystrého u Poličky.
Přihlášky u paní Anežky Píglové.

Kč

hodin

hodin

Čeká Vás velmi bohatá tombola
a občerstvení.
Vyhlášení nejlepších sportovců
jednotlivých oddílů.

Hraje: I.U.CH.
Vstupné: 100 Kč
Předprodej: TIC Letovice, Tyršova 2

17. 3. 2018 od 20.00 hodin
v MKS – kulturním domě

Sportovní ples

TJ SOKOL Letovice
Oddíl volejbalu
Vás srdečně zve na

MĚSTO LETOVICE

MĚSTO LETOVICE

zajistilo na

zajistilo na

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.

Termíny dalšího plavání:
24. února 2018 / 13.30 – 15.00 hodin
10. března 2018 / 13.30 – 15.00 hodin
24. března 2018 / 13.30 – 15.00 hodin
7. dubna 2018 / 13.30 – 15.00 hodin
21. dubna 2018 / 13.30 – 15.00 hodin

in
pro občany města Letovice a místních částí

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.
Všední dny: od 18.00 do 24.00 hodin
Volné dny: od 8.00 do 20.00 hodin

Služby lékařů
2. 2. MUDr. Hniličková

Nepřítomnost

9. 2. MUDr. Striová

MUDr. Šafránek
2. – 9. 2.

16. 2. MUDr. Šafránek
23. 2. MUDr. Kratochvílová

MUDr. Hniličková
8. – 9. 2.

Zastupuje
MUDr. Striová
MUDr. Kratochvílová
MUDr. P. Janováčová
(nemocnice Boskovice)

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 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

Petr Švancara

Bezdrátový internet

svatební fotografie, fotoslužby

(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

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.

K PRONÁJMU
Restaurace „NA RYBÁRNĚ“
Masarykovo náměstí 158/30,
Letovice

Prostory možné pronajmout
i k jiným účelům.

Kontakt:
+420 603 569 366
+420 608 920 859
TOMÁŠ PANČÍK
Na Vyhlídce 11, Letovice

SERVIS A OPRAVA
PLYNOVÝCH KOTLŮ
pancik@servis-pancik.cz
www.servis-pancik.cz
mobil: 724 192 624

Další informace na www.ign.cz
tel.: 733 110 863 Ing. Bronislav Lebiš
tel.: 605 830 328 Ing. Zdeněk Lebiš

Ředitelka Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,
příspěvkové organizace Jihomoravského kraje,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
kumulovaného pracovního místa

nutriční terapeut
a vedoucí
stravovacího provozu
Bližší informace pro podání přihlášek
k výběrovému řízení najdete
na www.nmbletovice.cz,
popřípadě u kontaktní osoby:
Ing. Evy Siverové, tel.: 607 087 971,
e-mail: siverova@nmbletovice.cz.
Uzávěrka přihlášek je 21. 2. 2018.
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