únor 2020

Katolická beseda a letovická mládež
vás srdečně zve na sedmý

který se uskuteční v sobotu

1. února 2020 ve 20.00
v Kulturním domě v Letovicích

k tanci a poslechu hraje Špunt
míchané drinky, předtančení, soutěž, tombola, palačinky a vaﬂe,
půlnoční překvapení

Do 20.30 uvítací nápoj zdarma
Vstupné 150,– Kč
Vstupenky si můžete zajistit v Informačním centru Letovice.
Garantem akce je Katolická Beseda Letovice z.s.
Dotazy a informace na tel.: 774 889 949.

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci prosinci oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Višková Jaroslava
Chloupek Jaroslav
Kolouch Robert
Širůček Josef
Kobylková Zdeňka
Dvořáčková Božena
Haška Emil
Gottwaldová Milada
Medek Miloslav
Lepš Jiří
Kinclová Jana
Toul Miloš
Beneš Pavel
Dufek Bedřich

Chládková Jitka
Komprdová Eliška
Jachan Jan
Holasová Ludmila
Horská Anna
Wetterová Libuše
Pospíšilová Vlasta
Chmelová Alena
Pospíšilová Anna
Hertlová Anežka
Stehlíková Zdenka
Rozsývalová Františka
Pelíšek Josef
Šaršonová Marie

Kudla Rudolf
Tomanová Stanislava
Švec Josef
Boháčková Marie
Višková Zdeňka
Klusáková Blažena
Širůček František
Holasová Zdenka
Strnka Zdeněk
Kelnerová Božena
Nečas Karel
Sedláček Miloslav

V měsíci prosinci oslavili krásné narozeniny – 90 let – tyto naše jubilantky: paní Zdenka Holasová
a paní Blažena Kelnerová, ul. J. Haška.
Oběma jubilantkám ještě jednou srdečně blahopřejeme

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Všianský Stanislav, Komenského, ve věku 86 let
Tajovský Alois, Rekreační, ve věku 91 let
Bohatcová Hana, Podolí, ve věku 68 let
Andrla Jiří, Družstevní, ve věku 69 let
Toman Miroslav, Meziříčko, ve věku 56 let
Šrámová Věra, Meziříčko, ve věku 96 let
Karásková Marie, Jevíčská, ve věku 90 let
Gešev Alexander, Třebětínská, ve věku 66 let

Čest jejich památce!

„Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude.
A každý, kdož jest živ, a věří ve mne, neumřeť navěky. (Jan 11; 25, 26)“
Se zármutkem v srdci oznamujeme, že v noci ze 14. na 15. prosince 2019
zemřela ve věku nedožitých 97 let paní Věra Šrámová z Meziříčka.
Vzpomínají Martin a Blanka Omelkovi (vnuk s manželkou).

Vzpomínka
Dne 28. ledna 2018 zemřela paní Miroslava Višková.
Všichni, kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku.
Manžel Vlastimil, syn Vlastimil s rodinou a syn Roman

Vážení občané,
ještě se vrátím stručně ke konci roku. Chtěl bych moc poděkovat Paletě za polévku pro chudé i bohaté, která slavila obrovský úspěch a vybrala se rekordní částka
ve výši 58 150 Kč. Musím také poděkovat technickým službám za okamžitý úklid
po ohňostroji. V neposlední řadě patří obrovské poděkování Petru Křivinkovi,
Radku Štěrbovi a všem, co se podíleli na novoročním koncertě. Bylo to velmi příjemné pohlazení po duši, které si užil zaplněný sál.
Další záležitostí hodné poděkování a poklony za velmi dobře odvedenou práci
je aktivita Masarykovy střední školy, na základě které došlo k zapsání do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje keramiky – kameniny na Letovicku a Kunštátsku. Naše střední škola je nositelem této tradice a vysoká úroveň nejen tohoto oboru
na Masarykově střední škole se jasně odráží ve zvýšeném zájmu studentů. Město bude podporovat
střední školu a minimálně výstavní prostor jak pro keramiku, tak pro dřevěné výrobky by měl být v zájmu nás všech. Že kraj vnímá MSŠ jako perspektivní a hodnou podpory jasně vyplývá z investic, které
do ní dává. Ta poslední přesahuje 28 miliónů korun na opravu školy. To jsou peníze do budoucnosti i našeho města. Velké poděkování patří samozřejmě paní ředitelce Heleně Marešové, která je motorem
všech změn, a náměstkovi hejtmana Janu Vitulovi, který nám byl vždy nápomocen v jednání s krajem.
Letovická nemocnice otevřela nové oddělení s deseti lůžky pro pobytové sociální služby za dotace
8 miliónů od Jihomoravského kraje. Panu hejtmanovi jsem osobně poděkoval za přístup vedení kraje
k této organizaci. Paní ředitelka Drahoslava Královcová je výjimečná nejen díky své odbornosti, ale i především pro svůj neskutečně lidský přístup ke své profesi. Nesmírně si vážíme, že máme takto schopné
ředitelky v těchto náročných institucích.
Za informaci stojí i to, že město obdrželo dotaci 185 tisíc Kč z evropských peněz na první fázi obnovy Lamplotových stezek nad koupalištěm, a sice na lavičky, herní prvky a koše.
Po dohodě s Vodárenskou akciovou společností dojde ještě letos k opravě vodovodu na ulici Smetanova od křižovatky s Alšovou po křižovatku s Bohuslava Martinů. Pevně doufám, že následná oprava vozovky a chodníků nebude tak strašně váznout na povolení od příslušných orgánů jako ulice Boční
a Střední. Další opravou vodovodu v letošním roce bude oprava přivaděčů přes střední část náměstí
a přes Nové město. Obě dvě se ale budou dělat v rámci rekonstrukce náměstí, respektive při budování
odstavného parkoviště na Novém městě. Nákres rekonstrukce střední části náměstí si můžete prohlédnout na obrázku. Projektová dokumentace již čeká v Boskovicích na stavební povolení.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Kontaktní místo Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v Letovicích v roce 2020
Klientský servis v roce 2020 bude VZP ČR poskytovat
v zasedací místnosti Městského úřadu Letovice, Masarykovo náměstí 210/19
vždy první pondělí v měsíci v době od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 17.00 hodin
(termíny pro 1. pololetí 2020 – 6. 1., 3. 2., 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6.)
V rámci mobilního klientského pracoviště budou poskytovány služby srovnatelné s běžným
klientským pracovištěm v oblasti veřejného zdravotního pojištění, vyjma pokladní služby.

Kontaktní místo Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR v roce 2020
Klientský servis v roce 2020 bude Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR poskytovat
v zasedací místnosti Městského úřadu Letovice, Masarykovo náměstí 210/19
vždy první úterý v měsíci v době od 9.00 do 11.00 hodin
(termíny 14. 1., 11. 2., 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 11. 8., 8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12.)

Nákres rekonstrukce střední části Masarykova náměstí

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 11. 12. 2019 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Hospodaření města Letovice
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Průběžná zpráva o realizaci projektů a investičních akcí města
7. Zpráva o plnění úkolů v místních částech města v roce 2019
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 18. 12. 2019 projednala body dle následujícího programu:
1. Vystoupení vedoucích odborů
2. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
3. Různé
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

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

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

Informace k místnímu poplatku ze psů – ZMĚNA
Došlo ke zrušení nižší sazby u místního poplatku ze psů pro poživatele invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu. Nově náleží nižší sazba poplatku ze psů pouze osobám,
které v roce 2020 dovrší 65 let věku (bez ohledu na skutečnost, zda jsou či nejsou poživateli důchodu).

Informace k místnímu poplatku z pobytu – ZMĚNA
Od 1. 1. 2020 je zrušen místní poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a je nahrazen místním poplatkem z pobytu. Upozorňujeme občany, že poplatek z pobytu je
povinen hradit každý (právnická osoba, fyzická osoba podnikající, občan), kdo poskytuje pobyt za úplatu, přičemž tento pobyt trvá nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Není rozhodující typ stavby, ve které je pobyt poskytován (poplatková povinnost se týká nejen zařízení určených k přechodnému ubytování za úplatu, ale také rodinných domů, bytů, chat apod.). Plátce je povinen do 15 dnů od
zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu podat ohlášení a ve stejné lhůtě ohlásit
ukončení této činnosti. Sazba poplatku z pobytu činí 15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu,
není-li tento den dnem příchodu. Poplatek odvede správci místních poplatků pronajímatel do 10 dnů
po uplynutí kalendářního čtvrtletí.
Doporučujeme všem občanům, aby se s výše uvedenými vyhláškami seznámili.
Bližší informace o povinnostech ubytovatelů a možnostech osvobození naleznete v obecně závazné
vyhlášce č. 1/2019 nebo je získáte na Městském úřadě v Letovicích (paní Zedníková, kancelář č. 3.07,
telefon 516 482 222).
Finanční odbor

Informace z Odboru výstavby a životního prostředí
Z městských lesů
Lesy nejen v České republice sužují i nadále zástupci lýkožroutů a nejinak je tomu i v letovických lesích. Volné plochy po těžbě je třeba v co nejkratší době zalesnit, jinak dochází k vyplavování živin, znehodnocování půdy a bujení plevelů. Na konci roku 2019 se podařilo postavit téměř 500 metrů oplocenek, které chrání mladé stromky před devastací zvěří, Nejen
do těchto chráněných míst bylo vysazeno přes 8 000 ks sazenic
lesních dřevin, z nichž bylo více než 50 % listnáčů. Také bylo
speciálním nátěrem natřeno přes 22 000 ks dříve zasazených
stromků proti okusu zvěří. V obnově lesů se bude pokračovat
opět po rozmrznutí půdy.
I nadále nabízíme občanům možnost samovýroby, tj. těžby
dříví vlastními silami za výhodných cenových podmínek, nyní
zejména v lokalitách Na Lavičkách, Klevetov, Kněževísko, Na
Kopci a Novičí.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat (mu.stepanek@letovice.net, mobil: 731 182 986).

Ze zámeckého parku
Nedostatek srážek se projevuje i v zámeckém parku, a to především na starších jedincích, kteří vlivem hniloby kořenových systémů obtížně zásobují koruny vodou a živinami, a tak postupně usychají.
Suché nebezpečné stromy se snažíme v součinnosti s odborem životního prostředí JmK postupně odstraňovat. Pokud je
to možné, jsou ponechávána torza či vysoké pařezy jako prostor pro život nejrůznějších organismů – od malých brouků až
po ptáky a savce. Ke konci roku 2019 bylo do části parku blíže
k městu tzv. obory dosazeno 12 ks původních odrůd jabloní
a v samotné centrální části pak 17 ks listnatých stromů z rodů
buk, dub, javor, jírovec a jilm. I v zámeckém parku plánujeme
s obnovou porostů pokračovat i na jaře.
Václav Štěpánek, referent životního prostředí

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:
Koncert – Midnight Coffee Session
Čtvrtek 6. února 2020 v 19.00 hodin
Jako host vystoupí dětský pěvecký sbor
Malá Nota Gymnázia Boskovice
Vstupné: 150,– Kč
•
Pohádka – Princezna Konvalinka
Čtvrtek 13. února 2020 v 10.00 hodin
Vstupné: 50,– Kč
•
Koncert KPH – Písně a operní árie
Čtvrtek 13. února 2020 v 18.00 hodin
Vstupné: 100,– Kč
Na koncert platí předplatné KPH.
Děti a mládež do 18 let zdarma.
•
Beseda – Bohuslav Kuda

Osobnosti města ve světle
hřbitovních náhrobků
Čtvrtek 20. února 2020 v 18.00 hodin
kulturní dům
Vstupné dobrovolné
•
Beseda – Karel Kocůrek

Izrael
Pondělí 24. února 2020 v 17.30 hodin
Muzeum města Letovice
Vstupné: 50,– Kč
•
Divadlo – Inzerát
Pátek 28. února 2020 v 19.00 hodin
Účinkuje: DS Nahoď Vranová
Vstupné: 100,– Kč / 80,– Kč (studenti, důchodci)

Připravujeme:
Beseda – Ing. Tomáš Přibyl

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

Velký dětský maškarní karneval
Sobota 7. března 2020 od 15.00 hodin
Účinkují: Komedianti na káře
Na akci vystoupí taneční skupina VO CO GOU
•
Koncert KPH

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

Kanárské ostrovy
Úterý 17. března 2020 v 17.30 hodin
Muzeum města Letovice
Vstupné: 50,– Kč
•
Divadlo – Klíče na neděli
Čtvrtek 26. března 2020 v 19.00 hodin
Účinkuje: DS Háta Praha

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

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

18. Kniha, jejíž název je na obálce červenou barvou
19. Kniha poprvé vydaná v roce 2020 (nová kniha)
20. Kniha, která nesplňuje ani jedno z předešlých
témat letošní výzvy

Na webu DatabazeKnih.cz si můžete snadno
a přehledně evidovat průběh své výzvy
a prohlížet stav a pokroky dalších čtenářů.
Chcete-li inspiraci k výběru vhodné knihy
nebo se jen přesvědčit o správnosti svého
výběru, v Diskuzi najdete náměty a zkušenosti
dalších čtenářů, kteří se také nebojí čelit
Čtenářské výzvě.

•

•

4. 2. 1820 BOŽENA NĚMCOVÁ

Připravujeme:

prozaička a básnířka – 200. výročí narození
Výstavka na dospělém oddělení knihovny

17. března 2020 – Kanárské ostrovy
Přednáška a slide show pana Dušana Procházky

•

Čtenářská výzva
Zapojte se do Čtenářské výzvy a zjistěte kolik
knih se vám podaří přečíst

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

Kompletní seznam témat pro rok 2020:
1. Kniha, jejíž autor letos oslaví (oslavil) kulatiny
2. Kniha, která má v názvu den v týdnu
3. Kniha, jejíž hlavní postava má vaše vysněné povolání
4. Kniha, která má na obálce květinu
5. Kniha, jejíž hlavní hrdina trpí psychickou poruchou
6. Kniha, která vás zaujala svým názvem
7. Kniha o holokaustu
8. Kniha s názvem vystihujícím vaši osobnost nebo
náladu
9. Kniha, jejíž první věta začíná zájmenem
10. Kniha autora, od kterého jste ještě nic nečetli
11. Kniha autora, který získal cenu E. A. Poa
12. Kniha, která je na Databázi knih v době čtení
méně než 20× v Přečtených
13. Kniha od dánského autora
14. Kniha básní
15. Kniha, jejíž obálka se vám nelíbí
16. Kniha, která má v názvu slovo „aneb“
17. Kniha, ve které se odehrává svatba nebo pohřeb

•

Výstavka na dětském oddělení

„Medvědi a včely“
knihy o medvědech a včelách
•

Vyrábíme – Medvědy a medvídky
•

Ve čtvrtek 13. 2. 2020

Beseda pro děti s Andreou Popprovou
Setkání s ilustrátorem pro žáky
druhých tříd ZŠ Letovice
•

1. 2. 2020 „Duhové čtení“
Opět začíná nové kolo oblíbené soutěže,
veškeré informace naleznete
v dětské knihovně!!!
•

Od 30. 1. do 28. 2. 2020 – výstava

„Probudíme medvědy“
V prostorách čítárny knihovny výstava
medvědů pana Zdeňka Zajíčka z Plzně!

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

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

Karel Kocůrek se několikrát vypravil do Izraele. Cestoval autobusem, vlakem,
autem a pěšky. Bydlel v židovské rodině, kde naslouchal příběhům lidí,
kteří přežili koncentrační tábory. Setkával se s lidmi různých náboženských vyznání.
Povídal si s vojáky a vojačkami izraelské armády, s taxikáři.
Přespal v kibucu, na pláži u Rudého moře.
Navštívil posvátná místa v Jeruzalémě, Betlémě, v Galilii..., mrakodrapy v Tel Avivu,
národní park Timna, pozoroval divoká zvířata. Procházel kouzelným červeným
kaňonem v poušti Negev. Koupal se pod vodopády v En Gedi.
Navštěvoval starověké archeologické lokality v Megido, Bet Guvrin, Jerichu.
Položil se na hladinu Mrtvého moře.
Šnorchloval s GOPRO kamerou v království korálů a ryb v Rudém moři v Eilatu.
Přednáška bude doplněna hrou na hudební nástroje z Izraele
a výstavou dovezených předmětů.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO LETOVICE
KULTURNÍ DŮM

Cesta na Měsíc,
která se nepovedla

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

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

Vstupné dobrovolné

PŘEHLED ÚNOROVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

1.

20.00 hodin / Farní ples – k tanci a poslechu zahraje Špunt
Kulturní dům Letovice, garantem akce je Katolická Beseda Letovice z.s.

4.

16.00 hodin / Princezna se zlatou hvězdou na čele – baletní pohádka
účinkují žáci paní uč. Jany Vinklerové ze ZUŠ Letovice,
Kulturním dům Letovice, www.zusletovice.cz, tel.: 516 474 203, 777 674 203
19.00 hodin / Taneční kurzy pro pokročilé
tanečními mistry jsou manželé Alena a Jiří Míšenští, tel.: 739 396 535, www.mks-letovice.cz

6.

15.30 hodin / Klavírní odpoledne ZUŠ Letovice
koncertní sál školy, www.zusletovice.cz, tel.: 516 474 203, 777 674 203
19.00 hodin / Midnight coffee session
Kulturní dům Letovice, tel.: 739 396 535, www.mks-letovice.cz

7.

19.30 hodin / Vilém Spilka Quartet – koncert jazz
sál ZUŠ Letovice

8.

18.00 hodin / Zdeněk IZER – Na plný coole

Kulturní dům Letovice

11.

13.00 hodin / Školní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír
koncertní sál školy, tel.: 516 474 203, 777 674 203, www.zusletovice.cz

13.

10.00 hodin / Princezna Konvalinka – Divadlo Pohádka Praha
Kulturní dům Letovice, tel.: 739 396 535, www.mks-letovice.cz
18.00 hodin / Písně a operní árie – koncert KPH
Kulturní dům Letovice, tel.: 739 396 535, www.mks-letovice.cz

15.

20.00 hodin / Hasičský ples
Kulturní dům Letovice

28.

19.00 hodin / Inzerát – divadelní představení, DS Nahoď Vranová
Kulturní dům Letovice, tel.: 739 396 535, www.mks-letovice.cz

29.

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

KURZY PRO DOSPĚLÉ
Škola fotografování
začátek kurzu březen, cena 900 Kč (Petr Švancara 5 lekcí 120 min)

Němčina pro začátečníky / pokročilé
dle zájmu, začátek kurzu březen, cena 800 Kč (Zdeňka Vymerová, 10 lekcí 60 min)
Přihlášky zašlete na: dankova@mks-letovice.cz

Metoda dobrého startu
Od září minulého roku nově zařadily učitelky MŠ Komenského do vzdělávání ve
třídách Metodu dobrého startu (MDS) Jany Sweirkoszové. Jde o terapeutickou metodu, která pomáhá dětem s nerovnoměrným vývojem motorických a psychických funkcí. Součinnost těchto funkcí je
důležitá pro výuku trivia (čtení, psaní, počítání), tedy pro úspěšný nástup do ZŠ. Díky MDS lze u předškoláků rychle odhalit vývojové odchylky a současně pravidelným procvičováním tyto odchylky upravit, někdy i odstranit.
MDS pracuje s 25 lidovými písněmi, které se učí průběžně všechny děti a předškoláci pracují jeden
den v týdnu s každou písní podrobněji. Podle metodiky se vychází z modelové situace, kdy se děti seznamují s obsahem písně, neobvyklými slovy, pracují se slabikami a písmeny. Informace hledají v knihách, pomocí internetu (např. během písně „Pásla ovečky“ si děti prohlédly postup zpracování vlny),
zkoumají pomocí smyslů (během práce s písní „Běží liška k táboru“ si prohlédly a ohmataly zázvor
a ochutnaly připravený zázvorový čaj). V další fázi děti píseň rytmizují, tančí podle ní, tleskají, ťukají,
hrají na hudební nástroje tradiční i netradiční, bubnují do látkových pytlíků, cvičí. V poslední, nejnáročnější části metody děti pracují s grafickým vzorcem písně. Ten musejí v rytmu písně obkreslit
nejprve prstem, pak tužkou na velkém formátu a pak na menším formátu pracovních listů. Je důležité
dodržovat tempo písně, pokud dítě nezvládne obtahovat vzorec současně se
slovy, může si melodii „mručet“. Na podobném principu fungují logopedické básničky, schopnost synchronizace pohybu,
zvuků a slov je důležitým začátkem pro
rozvoj schématu čísla při Hejného matematické metodě krokování.
MDS má ještě další přednost a tou je
bezesporu její využití v praxi. Autorka Jana Sweirkoszová během svých seminářů
s potěšením připomíná nebývalý zájem
pedagogů i rodičů o vybrané a zpracované lidové písně, které mají zpěvné melodie a dokáží propojovat generace. Příkladem takového zpěvného propojení byla
i návštěva dětí z MŠ Komenského 11. 12.
2019 v Centru sociálních služeb. Děti zpívaly 12 oprášených či nově naučených „lidovek“ a babičky a dědečci zpívali s nimi.
Byla to příjemná čtvrthodinka, která přinesla radost dětem i dospělým, přirozeně, klidně, bez jakýchkoli omezujících nároků nebo příprav. Těšíme se na další setkání!
Text a foto: Mgr. Romana Korbářová

Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

Letovicko v seznamu tradic Jihomoravského kraje
„Keramika – kamenina na Letovicku a Kunštátsku“ byla zařazena do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje (dále jen „Seznam tradic“). Nositelkou této tradice se
stala Masarykova střední škola Letovice.
„Seznam tradic“ Jihomoravského kraje, který byl vytvořen z iniciativy UNESCO, lze nazvat pamětí
významných tradic našeho regionu. Tyto tradice nás spojují s našimi kulturními kořeny, se zkušeností
a způsobem myšlení našich předků. Zápis „Keramiky – kameniny na Letovicku a Kunštátsku“ je osmým
nemateriálním statkem zápisu, který obsahuje např. technologii výroby modrotisku, slovácký verbuňk či jízdu králů na Slovácku.
Specifikum letovické a kunštátské keramiky spočívá především v jedinečnosti místního materiálu.
Náš region má unikátní geologické složení bohaté na rozmanité jíly a hlíny vhodné k vytváření keramiky. Jíly jsou tvrdší a vysoce žáruvzdorné, pálí se při vysokých teplotách a glazují místními jíly. Keramika má výborné užitné vlastnosti, je značně ohnivzdorná a lze v ní vařit i na otevřeném ohni.
Na dosažení zápisu „Keramiky – kameniny na Letovicku a Kunštátsku“ se podílela paní senátorka
Ing. Jaromíra Vítková, které náleží poděkování za její iniciativu při ochraně keramické tradice naší
oblasti.
Odbornou stránku zápisu do „Seznamu tradic“ obhájila vyučující praktického vyučování uměleckých oborů naší školy paní Bc. Martina Brtnická. Celý proces odborné administrace a obhajob před
komisí odborníků trval téměř rok.
Pro naši školu jako nositelku tradice je akt zápisu keramiky a kameniny Letovicka do „Seznamu tradic“ nejen radostí a povzbuzením, ale i závazkem předávání jedinečnosti keramického umu našich
předků dalším generacím.
Helena Marešová, www.stredni-skola.cz

Motto:
„Lepší než žít z pocitu křivdy, je uvědomit si hodnotu zkušenosti a přemýšlet o věcech jinak.“

Formy zpracování:

Anotace témat:
Sítě – příběhy (ne)sebevědomí

LITERÁRNÍ PRÁCE
(forma poezie
a próza, max. 2 strany
formátu A4)

Proměněné sny

VÝTVARNÉ PRÁCE
KERAMICKÉ PRÁCE

Dědina – pole, závist, chtíč
a otčina
Já jsem hlad

na jedno z uvedených
témat

Věkové kategorie:
I. žáci 2. stupně ZŠ

Každný má svou lajnu

II. žáci SOU, SOŠ
a gymnázií
Podmínky soutěže:
Práce zasílejte do 28. 2. 2020. Literární práce v pěti kopiích,
výtvarné a keramické v jedné originální verzi.
Každá práce (kopie) bude mít přiložený list s uvedením
všech náležitostí dle přihlášky.
Bližší informace:
Mgr. Markéta Machová, tel.: 732 586 082
Mgr. Alena Opršalová, tel.: 603 544 105
www.stredni-skola.cz/aktuality
Adresa pro odevzdání prací:
Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace
Tyršova 500/6
679 61 Letovice
Obálku označte heslem „SOUTĚŽ“

Chirurg

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

Pravidelný týdenní program
Pondělí

Úterý
Středa

Čtvrtek

9.00 – 11.00 hodin (10. 2.)

MIMIDEN pro děti od 6 týdnů

16.00 – 17.00 hodin

TANYKY pro dívky 3 – 6 let

16.00 – 17.30 hodin

Otevřená herna

9.30 – 11.00 hodin

Little linguist pro děti od 1 roku

10.00 – 11.00 hodin

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

15.45 – 16.45 hodin

Muzicírek pro děti od 2 let

9.00 – 11.00 hodin

Otevřená herna s možností tvoření

10.00 – 11.00 hodin

HOPIKY pro děti 1,5 – 3 roky

Plstění: dílnička pro malé i velké
pondělí 3. února 9.00 – 11.00 hodin
Pamatujete na babičku z vánočního jarmarku, která tuto techniku předváděla?
Přijede za námi a ukáže, jak na to. Každý si může vyrobit drobnou ozdobu
či zakoupit si něco z dílny lektorky. A zvládne to opravdu i malé dítě!
Cena vstupu: 25 Kč (rodina), výrobek (20 Kč) se platí zvlášť lektorce.

Průzkumník Žárovka
čtvrtek 13. února 16.30 hodin
Zábavné odpoledne pro zvídavé průzkumníky!
Hra se světlem a Průzkumníkem Žárovkou. Průzkumník Žárovka je postava
z knihy Andrey Popprové a Pavly Etrychové. Ilustrátorka Andrea Popprová
prozradí, jak dětská kniha vzniká, seznámí nás s obrázky a tajemstvím prosvěcování.
Také si vytvoříme loutky pro stínové divadlo a to si i zahrajeme.
K dispozici bude nákup knih autorky za zvýhodněné ceny.
Vlastní baterky s sebou!! Cena: 40 Kč / dítě od 1 roku, dospělý zdarma.

Mateřské vyhoření
pondělí 24. února 9.00 hodin
Mateřství je nejkrásnější období v životě ženy... užívej si, dokud máš malé dítě a nemusíš do práce.
Všenaplňující mateřství je však mýtus. Pocity nedostatečnosti, vyčerpání
a přecitlivělosti provází mnoho rodičů. Mateřství je přece jen 24 hodin denně a 7 dní v týdnu...
Jak předcházet pocitům beznaděje, úzkosti a potažmo i agresivitě vyčerpaného rodiče?
Jak se o sebe postarat, případně kde hledat pomoc, poradí terapeutka Mgr. Martina Tintěrová.
Přijďte nabrat druhý dech. Cena vstupu: 40 Kč
e-mail: mc.palecek.letovice@gmail.com • tel.: 799 501 437

SVČ Letokruh p. o.
Výsledky soutěže doma vyrobených betlémů
V soutěži se sešlo 15 betlémů, které vyrobili jednotlivci, skupiny či rodiny z Letovic a okolí.
O vítězích soutěže rozhodli návštěvníci výstavy svými hlasy. Celkem hlasovalo 228 lidí.

1. místo obsadil perníkový betlém Hanky Korbelové s 43 hlasy.

2. místo patří perníkovému betlému
Aničky Teichmannové, Vítka Maloně
a jejich maminek s 42 hlasy.

3. místo získal Veselý betlém
od dětí z Dětské skupiny Veselý Malíček
s 41 hlasy.

Ostatní soutěžící:
Papírový betlém – rodina Kotrlova
Kladorubský betlém od občanů Kladorub
Skořápkový betlém – rodina Vrobelova
Betlém soudržnosti – rodina Holíkova
Proložkový betlém – rodina Horákova
Přírodní betlém – Markéta Šedivá, ZUŠ Letovice
Závěsný betlém – pondělní skupina ZUŠ Letovice
Papírový betlém bílý – Nikola Přichystalová a Šárka Hejlová
Betlém na skále – Rozárie Hrušková s maminkou
Keramický betlém z Rozhraní – Matouš Procházka
Keramický betlém z Nýrova – Jakub a Martin Sedláčkovi
Keramický betlém ze Svojanova – Tereza Havlíčková

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Připomínáme možnost přihlásit se na zájmové kroužky i v 2. pololetí školního roku.
Na letní prázdniny 2020 připravujeme pobytové tábory, tábory u koní i příměstské tábory. Bližší
informace naleznete na našem webu www.svcletovice a v dalším vydání zpravodaje.
O letošních jarních prázdninách jedeme s dětmi opět na hory, tentokrát do Žacléře v Krkonoších.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny a hodně sněhu i u nás v Letovicích.

Pobytový tábor „DOBRODRUŽSTVÍ S VIKINGY“
Termín: 18. – 25. 7. 2020, místo: Pastviny (YMCA Letohrad, táborová základna na Pastvinské přehradě
v podhůří Orlických hor).

Pobytový tábor „ZE SVĚTA ČAR A KOUZEL“
Termín: 8. – 15. 8. 2020, místo: Heřmanov, ubytování na Faře Heřmanov pod Svatou horou. Pobytový
tábor s klasickou celotáborovou hrou a množstvím výtvarných aktivit.
Termíny ostatních táborů budeme průběžně zveřejňovat na našem webu www.svcletovice a ve zpravodaji.
Za tým Letokruhu Mgr. Hana Havlíčková

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

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

www.elim-letovice.cz

Dopis rodiče
Vážení čtenáři,
zasílám vám krásný dopis, který jsem dostal od jednoho z rodičů našich žáků. Každý takovýto pozitivní
pohled veřejnosti potěší každého ředitele jakékoliv školy a tak si myslím, že i vy si rádi přečtete o něčem, co se daří a z čeho mají lidé radost. Zvláště v dnešní době, kdy mnohdy převládají negativní pohledy na to, co se kolem nás děje.
Petr Křivinka, ředitel ZUŠ Letovice

„Vážený pane řediteli,
dovolte, abych se s Vámi podělil o krásné zážitky, které prožívám každý pátek odpoledne na
Vaší ZUŠ v Letovicích, kam chodí moje dvě ratolesti na hodiny flétny a zpěvu. Vy to už asi nevnímáte a považujete celou krásnou atmosféru, která u Vás panuje, za normální, ale pro
mne a další rodiče jste naprosto výjimeční.
Vždy se rozhoduji, odkud začít poslouchat a pozorovat ten nevšední páteční tvůrčí cvrkot.
Obyčejně ale začínám na chodbě před velkou zkušebnou, kde probíhá zkouška vyhlášeného
70členného koncertního orchestru. Je to pro mne vždy ukázka vynikající profesionální práce
dirigenta s orchestrem. Po několika skladbách se přesouvám do přízemí, kde ve dvou učebnách probíhají zkoušky beatových kapel, a notuji si společně s muzikanty písničky a skladby
Olympicu, Elánu či Lucie, ale také Deep Purple nebo poslouchám skvělá sóla Jimiho Hendrixe. Kousek dál po chodbě je koncertní sál, kde celkem pravidelně probíhají páteční koncerty
sólistů nebo komorních souborů nebo se zde pořádají v celé republice vyhlášené jazzové koncerty. Na téže chodbě kousek za rohem v učebně výtvarného oboru je vždy nejméně 15 mladých malířů a mimochodem celá škola je vyzdobena jejich dílky všeho druhu od grafik, linorytu, malby až po keramiku. O dalších 10 metrů dál po chodbě sídlí obor taneční, kde se
nacvičují výborné balety, jako Sněhová královna či současně aktuální Princezna se zlatou
hvězdou.
Dal jsem si tu práci a z informačních nástěnek a propagačních plakátů jsem spočítal, že
Vaši učitelé se svými žáky v prosinci 2019 provedli neuvěřitelných 62 veřejných vystoupení.
Od adventních koncertů, programů pro seniory, programů pro ZŠ a MŠ, interní koncerty sólistů, baletních i divadelních představení až po velké vánoční koncerty v kulturním domě.
Ale prosincem aktivity Vaší školy neskončily. Sám jsem se nechal zlákat dvěma novoročními
koncerty a byl jsem nadšen. Nejprve to byl 9. 1. 2020 koncert Swing bandu učitelů ZUŠ Letovice, kteří v rámci novoročního přípitku starosty města Letovice provedli naprosto profesionální fantastický program Zlatých slavíků 60.– 90. let minulého století. Druhým mým zážitkem bylo vystoupení VDO ZUŠ Letovice na zakončení Tříkrálové sbírky v jevíčském kostele
12. 1. 2020. Zde jsem si vychutnal v plné kráse to, co jsem slyšel již na pátečních prosincových zkouškách, ale v atmosféře sváteční nálady, klidu, pokoje, tónové kvality a perfektního
výkonu orchestru.
Chtěl bych Vám a všem učitelům ZUŠ Letovice popřát hodně zdraví a hodně tvůrčí invence do nového roku a všem rodičům připomenout, že máme velké štěstí, že takové školy, jako
je letovická ZUŠ, u nás máme.“
spokojený rodič

Poděkování
Děkuji touto cestou Sboru dobrovolných hasičů v Letovicích za odbornou pomoc, kterou poskytli
při zdravotních potížích mému synovi Janu Vlčkovi.
Helena Vlčková

Tříkrálová sbírka v Jasinově
V sobotu 4. 1. proběhla v Jasinově tradiční Tříkrálová sbírka. Všem,
kteří přispěli, a také našim králům a jejich doprovodu velké díky.
Pavel Pravec, předseda osadního výboru

Vánoční čas ve Lhotě
14. 12. 2019 do Lhoty zavítal sv. Mikuláš se svou pekelně-nebeskou družinou. Děti si připravily pro
Mikuláše a jeho družinu básničku nebo písničku. Nadílka proběhla, jak se patří, na každé dítě se balíček
dostal. Nejdříve se ovšem sv. Mikuláš zeptal, zda byly hodné a pokud ne, musely slíbit, že se v příštím
roce polepší. Mikuláš si popovídal i s dospělými a popřál všem jen to nejlepší do nového roku a pěkné
Vánoce.
2. svátek vánoční se již tradičně konalo v hospůdce u Dušilů zpívání koled a vánočních písní. Nestáli
jsme u vánočního stromku, ale nálada byla skutečně sváteční. Přišli mladí s malými dětmi, i ti starší
a nejstarší. Zavítalo k nám i několik spoluobčanů z Letovic, kteří využili příznivého počasí a vydali se za
námi pěšky. Příchozí měli k dispozici texty jednotlivých koled. Zpívali jsme za doprovodu zobcové flétny a kytary. Při loučení jsme si popřáli zdraví, štěstí a spokojenost do nového roku.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě obou příjemných podvečerů. Bc. Lucie Suráková, DiS.

Poděkování zpěvákům a muzikantům
V minulém roce navštěvovali Nemocnici Letovice žáci ZŠ, ZUŠ, manželé Romana a Jan Stránští
a členové Nového sdružení zdravotně postižených. Upřímně jim děkuji za radost, kterou písničkami
předávali našim pacientům.
Za Nemocnici Letovice ředitelka MUDr. Drahoslava Královcová

V Nemocnici Letovice je nově poskytována
pobytová sociální služba
Nemocnice Letovice, příspěvková organizace Jihomoravského kraje je památkově chráněným objektem, jedná se o bývalý klášter řádu Milosrdných bratří z konce 18. století. Od roku 1999 probíhá především v areálu hlavní budovy Nemocnice Letovice nutná rekonstrukce zařízení po jednotlivých etapách.
V r. 2019 byly v nemocnici realizovány další nutné investiční akce pro zlepšení bezpečnosti a komfortu pacientů i personálu.
Od května do července došlo k výměně výtahu z prostředků zřizovatele v celkové výši 3 200 000 Kč,
který splňuje požadavky na evakuační výtah.
Od července do září byla provedena modernizace a rozšíření EPS (elektrické požární signalizace)
v celé budově nemocnice, opět z prostředků zřizovatele ve výši 750 000 Kč.
Pro bezpečnou evakuaci pacientů a zaměstnanců v případě mimořádných událostí byly vybudovány v listopadu až prosinci chráněné únikové cesty za 2 700 000 Kč, z toho 2 450 000 Kč činil příspěvek zřizovatele.
Nejdůležitějším počinem byla rekonstrukce prostor uvolněných odchodem řádu Milosrdných bratří
v r. 2017. Od září do prosince se zde podařilo vybudovat nové oddělení E nemocnice, kde budou poskytovány pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení zatím na 10 lůžkách. Toto nové oddělení přispěje ke zkvalitnění péče zejména o seniory, kteří nemohou pobývat ve vlastním domácím
prostředí, je u nich ukončena nutná zdravotní péče, ale pro nedostatečnou kapacitu nemohou být
umístěni ve stávajících pobytových sociálních zařízeních. Na rekonstrukci přispěl zřizovatel částkou
7 600 000 Kč, celková cena akce činila 8 700 000 Kč.
I přes náročné stavební úpravy a zhoršené podmínky pro zaměstnance i pacienty se nemocnici
podařilo dosáhnout i v r. 2019 vysoké obložnosti
99,7%.
Ve čtvrtek 9. ledna 2020 bylo slavnostně uvedeno do užívání nové oddělení E nemocnice za
přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila Šimka a členů rady JmK Milana
Vojty MBA, M.A., Mgr. Marka Šlapala a Víta Rajtšlégra. Přítomni dále byli i představitelé místní
samosprávy, ředitelé nemocnic a sociálních zařízení JmK, zástupci firem, které se na akci podílely, a veřejnost.
Text: MUDr. Drahoslava Královcová,
ředitelka nemocnice, foto: Iva Švancarová

Co nabízí pozorovatelům únorová hvězdná obloha
Běh času prozrazuje, že jsme prožili dlouhý měsíc leden a přesouváme se do nejkratšího měsíce
roku, do února. Letos má měsíc únor 29 dní a to znamená, že prožijeme přestupný rok. V gregoriánském kalendáři platí, že přestupný rok je každý, jehož letopočet je dělitelný čtyřmi, např. 1600, 2000.
Přestupný rok byl zaveden do kalendáře proto, aby co nejlépe odpovídal roku v přírodě (tzv. tropickému roku). V únoru se zimní obloha posune mírně doprava, a tak poskytne prostor k tomu, aby se
nesměle ukázala první jarní souhvězdí, např. Malý lev, Lev, Sextant, Hydra, Rak a další. Z uvedených
souhvězdí je málo vidět souhvězdí Raka. Musíme napínat zrak a souhvězdí pozorovat za jasné bezměsíční noci. Přesto se na Raka podíváme podrobněji. Jasnosti hvězd, které tvoří souhvězdí Raka
(Cancer), se pohybují kolem 4 mag. Proto také nejjasnější hvězda souhvězdí s názvem Acubens má
jasnost 4,2 mag a je od nás vzdálena 174 ly. Naší pozornosti nesmí uniknout otevřená hvězdokupa
Jesličky (Praesepe), která je někdy viditelná i pouhým okem. Tento svítící obláček připomíná rozcuchané seno v jesličkách. Po obou stranách této hvězdokupy jsou dvě hvězdy s názvy Asellus Borealis
a Asellus Australisi, nebo jinak nazvaná Oslíci. Současně víme, že do znamení Raka Slunce vstupuje
21. června a nalézá se nejvýš nad obzorem, začíná astronomické léto s nejdelším dnem. Slunce se
pak začne posouvat zpět ke světovému rovníku.
Také k tomuto souhvězdí patří starověká báje. Souhvězdí svým tvarem připomíná obrovského
kraba, který pomáhal Hydře v boji proti Heraklovi. Hydra s devíti hlavami žila v bažinách u města Lerny a pustošila okolí. Hrdina Herakles měl za úkol Hydru usmrtit. Krab hrdinu štípl do paty. Herakles
jej sice zašlápl, avšak Héra, nepřítelkyně Heraklova, proměnila kraba v souhvězdí, které dnes známe
pod názvem souhvězdí Raka.
Sledujme únorové Slunce, které se ještě nalézá nízko nad obzorem. Svými paprsky sice málo hřeje, avšak zato se den dost prodlužuje. Pro poledník, středoevropský čas a 50° rovnoběžky platí: 1. 2.
Slunce vyjde v 7:34 h a zapadne v 16:53 h, 29. 2. vyjde v 6:45 h a zapadne v 17:41 h. Během února se
den prodlouží o 1 h 37 min. Sluneční azimut vzroste z 64° na 79° (o 15°). Slunce vstupuje do znamení
Ryb 19. 2. v 5:37 h SEČ.
Když budeme pozorovat Měsíc, uvidíme jeho fáze: První čtvrt 2. 2. ve 3:00 h, 9. 2. úplněk v 9:00 h,
15. 2. poslední čtvrt ve 23:00 h a 23. 2. nov v 17:00 h. Dne 10. 2. ve 21:00 h nastane měsíční přízemí
(360 448 km), 26. 2. ve 13:00 h měsíční odzemí
(406 300 km).
Také budeme na obloze hledat planety. Merkur
najdeme v první polovině února večer nad jihozápadním obzorem (v Kozorohu), Venuše bude vysoko nad jihozápadem (ve Vodnáři). Mars (ve Štíru)
a Jupiter (ve Střelci) se nalézají ráno nad jihovýchodním obzorem. Saturn je nepozorovatelný. Uran (v Rybách) uvidíme v první polovině noci a Neptun (ve
Vodnáři) počátkem měsíce večer nad západem.
Z úkazů nás zajímají konjunkce Měsíce s planetami: 18. 2. v 15:00 h s Marsem, 19. 2. ve 21:00 h s Jupiterem a 27. 2. ve 20:00 h s Venuší. Také proběhne
řada konjunkcí Měsíce s hvězdami. Stále bude pro
nás platit moudrá myšlenka A. Einsteina: Dívejte se
Souhvězdí Raka
na hvězdy a učte se z nich.
Dr. Jaroslav Chloupek

Nové sdružení na prahu nového roku
Nové sdružení zdravotně postižených už pomáhá svým členům i ZP spoluobčanům osmnáctým rokem. Hlavní náplní programu spolku je péče o fyzickou a psychickou kondici zdravotně postižených.
S tím souvisí i řada pravidelných akcí, převážně zaměřených k upevnění zdraví. Rok
2019 jsme zakončili jednak
rehabilitací v blanenské nemocnici, ale také návštěvou
pacientů letovické nemocnice u příležitosti sv. Mikuláše.
Úplný závěr programu činnosti spolku za rok 2019 bylo
Předvánoční veselí, které se
těší značné oblibě našich členů. Hosty setkání mimo jiné
byli klienti letovické Diakonie, přátelé družební organizace z Černé Hory a nově jsme mezi námi s úctou přivítali všechny členy
Rady města Letovice.
Rok 2020 jsme zahájili jak jinak, než relaxačním odpolednem v boskovických lázních. Tím je jasně
dáno, že i rok 2020 bude patřit akcím pro upevnění a zlepšení zdraví našich členů. Během roku to budou dva turnusy ozdravného pobytu v Lázních Slatinice. Zájem o tento pobyt je velký, když na každý
turnus jede na padesát členů.
Další pobyt se připravuje na srpen, a to opět na Vysočinu. I zde je kapacita ubytování naplněna.
Pokračovat bude v novém roce oblíbené cvičení s Emou. Další akce pro zdraví za podpory JmK i města
Letovice budou v nabídce programu ve stejném rozsahu jako každý rok. Jedná se o relaxaci boskovických lázních, v Aquaparku Kuřim i na vodoléčbě v blanenské nemocnici.
Na pořadu budou kulturní akce, jako je Hudební odpoledne se ZUŠ, Předvánoční veselí i návštěvy
pacientů v letovické nemocnici. Tyto akce pravidelně podporuje Nadace města Letovice pro rozvoj
kultury a životního prostředí. Nebudou chybět zájezdy pro zdraví. Díky podpoře JmK, města Letovice,
nadace města, podnikatelů z našeho regionu, stejně tak i okolních obcí, můžeme naši činnost provádět na velice dobré a kvalitní úrovni.
Všechny tyto akce uskutečňujeme díky obětavé práci výboru spolku.
Za Nové sdružení zdravotně postižených předsedkyně spolku Ing. Jaroslava Konůpková

Naše „Novoroční vycházka“
Každou první středu v novém roce chodí členové MKD vycházkou do Galerie DOMINO. Letos se
nás sešlo 51.
V galerii nás přivítala paní Marie Synková, která nám, jako každý rok, řekla něco o betlémech. Od
prosince má také v galerii prodejní výstavu obrazů Ing. arch. Jiří Hloušek, který nám zajímavě povykládal o svém vztahu k malířství. Po prohlídce betlémů a obrazů bylo pro nás připraveno občerstvení,
které připravily členky MKD. Pan Petr Prudký nás pohostil punčem, čajem a kávou.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří pro nás toto krásné odpoledne připravili.
A. Píglová

POZVÁNKA
Nové sdružení zdravotně postižených
Letovice z. s.
pořádá

v pátek 28. února 2020
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:
14.00 hodin – Pražská
14.10 hodin – náměstí
14.15 hodin – bytovky
14.20 hodin – Tylex
Akce se koná za podpory JmK
a v rámci projektu „Zdravé město Letovice“
Závazné přihlášky a info u Lenky Rašovské,
na tel.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz

Městský klub důchodců
únor 2020
•

5. 2. 2020 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Vypuknutí husitské revoluce, 600 let poté.
Přednáška pana Jaroslava Hejla.
•

12. 2. 2020 – středa – vlakem
Návštěva výstavy „Poklad Inků“ v Brně.
Odjezd v 8.58 hodin z nádraží Letovice.
•

16. 2. 2020 – neděle – autobusový
zájezd do Janáčkova divadla v Brně
na operu R. Strausse „Růžový kavalír“.
Odjezd v 15.15 hodin z náměstí Letovice
se zastávkami jako obvykle.
Přihlášky a platba u paní A. Píglové.
•

19. 2. 2020 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Střípky z historie.
Beseda s panem Bohuslavem Kudou.
•

26. 2. 2020 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Výroční členská schůze.
•

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Připravujeme:
11. 3. 2020 – zájezd do Mahenova divadla
na hru Aloise Jiráska „Lucerna“.

Město Letovice
zajistilo pro občany
města Letovice a místních částí

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

Bruslení
v areálu Zimního stadionu Boskovice
tyto neděle 2. 2., 16. 2. a 1. 3. 2020
od 17.00 do 19.00 hodin
•

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

SDH STVOLOVÁ
vás zve na

VLKOVSKÝ MASOPUSTNÍ KOŠT
VII. ročník soutěžní přehlídky slivovic a ovocných destilátů
v sobotu 29. února 2020 od 16.00 hodin
ve Vlkovské stodole
• 2× hodnocení vzorků (odborná komise + návštěvníci)
• 2 kategorie (slivovice + ostatní ovocné destiláty)
• sběr vzorků do 15. února (vzorek = 1 litr)
• komisionální hodnocení 22. února
• soutěž pro návštěvníky, masopustní občerstvení i tombola
• vyhlášení výsledků ve 20.00 hodin

Informace: Ivoš Vinkler, tel.: 606 605 711
Pravidla: www.ivinkler.cz

Klub českých turistů, odbor Malá Haná Velké Opatovice
pořádá pod záštitou Ing. Kateřiny Gerbrichové,
starostky města Velké Opatovice
25. ročník dálkového pochodu

MALOHANÁCKÁ STOVKA
7. února 2020

START: sokolovna Velké Opatovice, ul. Sokolská 278 (u autobusového nádraží)
společný start ve 20.00 hodin
SPOJENÍ BUS: z Letovic od ČD: 17.11, 17.45, 18.45, 19.11 hodin
ze Skalice nad Svitavou od ČD: 17.34, 18.37 hodin
CÍL: sokolovna Velké Opatovice
TRASA: cca 100 km – popis trasy a převýšení koncem ledna na webu akce a na startu
STARTOVNÉ: platba zasláním do 5. 2. 2020 na účet: 2700268496 /2010
(do poznámky uvést jméno) nebo na místě s přirážkou (mimo cizinců)
REGISTRACE:
• spuštění registrace během prosince na webu akce www.kctmalahana.cz
• ukončení 5. 2. 2020
• na místě startu
ODMĚNA:
pamětní list, medaile, razítko IVV a pochodu, občerstvení na trase pochodu
První tři v kategoriích muži a ženy obdrží poháry.
Trasa pochodu povede převážně po turistických a cyklo trasách.

INFORMACE:
DUŠAN MACHOUREK, Žleb 278, Velké Opatovice, 679 63
mobil: +420 604 133 866 email: machourek@seznam.cz
web: www.kctmalahana.cz
facebook: KČT MALÁ HANÁ
• možnost zakoupení odznaků pochodu a nálepek
• akce zařazená do seriálu akcí „IVV“ lnternationaler Volkssportverband +
„Dvoustovka“ (200 turistických akcí KČT)
• každý se účastní akce na vlastní nebezpečí a pojištění
• děti do 15 let jen s doprovodem starší osoby
• trasy pochodu budou uveřejněny v lednu na webu pochodu
• na akci bude pořízen foto a video záznam

Klub českých turistů, odbor Malá Haná Velké Opatovice
pořádá pod záštitou Ing. Kateřiny Gerbrichové,
starostky města Velké Opatovice
25. ročník dálkového a turistického pochodu

OPATOVSKÉ ŠMAJD
Barvova 60
8. února 2020
START: trasy budou startovat ze dvou míst
VELKÉ OPATOVICE: 2 – 60 km (krátké trasy vhodné i pro kočárky)
MÍSTO: sokolovna Velké Opatovice, ul. Sokolská 278 (u autobusového nádraží)
Start dle délky tras: 6.00 – 11.00 hodin
SPOJENÍ BUS: z Letovic od ČD 7.06, 10.11 hodin
ze Skalice nad Svitavou od ČD 5.44, 7.34, 9.34 hodin
CÍL: sokolovna Velké Opatovice do 22.00 hodin
LETOVICE: 15 – 45 km
MÍSTO: nádraží ČD (restaurace)
Start dle délky tras: 6.00 – 8.45 hodin
SPOJENÍ: trať 260 Brno – Česká Třebová
CÍL: sokolovna Velké Opatovice do 20.00 hodin
UBYTOVÁNÍ: 7. – 9. 2. v sokolovně Velké Opatovice ve vlastním spacáku
(40 Kč /noc) – sprchy, na lůžku – Ubytovna města (230 Kč /noc), tel.: +420 776 383 837
STARTOVNÉ: 30 – 50 Kč
ODMĚNA: pamětní list, něco na cestu, razítka IVV, 200 a pochodu, pamětní medaile
V cíli pochodu od 13 hodin k tanci a poslechu zahraje
dívčí rocková skupina Rebelky.
V průběhu odpoledne vystoupí klienti domova Paprsek.
Po oba dny v prostorách sokolovny zajištěno bohaté občerstvení.
Pochod se koná za finanční podpory města Velké Opatovice.

AFK Letovice
Rok 2020 jsme zahájili ve velmi pozitivním stylu. Největší událostí pro veřejnost je
angažování nového trenéra mužů. Stal se jím Lukáš Vybral. Lukáš Vybral je trenér s velkými zkušenostmi a vyznává moderní fotbalový styl. Jako vedení týmu si od nového
trenéra slibujeme především konsolidaci současného kádru a nastavení „tváře“ týmu.
Nový trenér kolem sebe aktuálně vytváří tým, který, věříme, posune naše mužstvo
v tabulce do vyšších pater. Pro fanoušky zde nabízím krátké seznámení s novým koučem.
Hráčská kariéra Lukáše Vybrala začala ve Velkých Opatovicích v 6 letech. V roce 1992 (ve 13 letech)
odešel do ČKD Blansko, kde hrál ihned za ml. dorost dorosteneckou ligu (i přesto, že byl věkově starší
žák). V Blansku byl do roku 1996, kde hrál již v 16 letech divizi za muže. Poté přestoupil do tehdejší KPS
Brno, potom Zeman Brno, kde pravidelně nastupoval v celostátní dorostenecké lize. Bohužel se v červnu 1997 v zápase se Spartou Praha těžce zranil. Následně, na podzim roku 1998, přestoupil do Minervy Boskovice. Zdravotní komplikace však bohužel přetrvávaly, a tak se po roce vrátil do Velkých Opatovic. Po zlepšení zdravotního stavu v roce 2002 hostoval v Olešnici (1. B třída) a po půl roce si jej zde
vyhlédl Kunštát hrající krajský přebor. Naneštěstí v posledním kole v Mikulově mu praskl křížový vaz
a tím nastal konec hráčské kariéry. Ve své krátké, ale bohaté kariéře v mužském fotbale, odehrál od
4. třídy až po divizi tyto všechny soutěže.
První kontakt s trénováním začal v Brně v roce 1997, kdy ještě s jedním spoluhráčem trénovali
5. sportovní třídu Zemanu Brno.
V roce 2003 začal s trénováním, kde převzal žáky Velkých Opatovic hrající krajské soutěže. Po roce
s žáky byl přesunut na pozici hlavního trenéra mužů Velkých Opatovic hrající 1. B třídu. Po krátké době
u mužů Velkých Opatovic jej oslovil klub FC Boskovice a tam následně působil několik let u žáků a dorostu. V té době byl i dva měsíce asistentem Jiřímu Vorlickému u divizních mužů, kde vrcholem byl
pohárový zápas s Baníkem Ostrava. V roce 2010 přišel přesun do Moravské Třebové. V roce 2011 stěhování za ženou do Olomouce a shodou náhod hrál v místním HFK Olomouc bývalý spoluhráč Lukáše
z Brna. Ten domluvil schůzku s panem Paličkou – šéftrenér mládeže HFK. Tím přišla výzva u HFK Olomouc. Zde začal trénovat přípravku a po dvou měsících v neznámém prostředí proběhl přesun k U15
hrající ligu. Nutno dodat, že v té době byl HFK profesionální klub. Na začátku roku 2015 přišel díky stěhování návrat do Velkých Opatovic, kde Lukáš Vybral působil jako trenér až do teď.
Druhá velmi příjemná informace přišla z JmK, a to schválení peněz na vytvoření technického zázemí pro klub a peněz na provoz klubu. Velmi děkuji všem, kteří se podíleli na žádostech a přípravách.
Samozřejmě také děkuji JmK za podporu našeho klubu. Na jaře se tedy můžeme těšit na nově vybudované zázemí přímo u hřiště, místo stávajících garáží.
V těchto dnech naše vedení odevzdává vyúčtování dotací za rok 2019. Ve stejný čas zahajují naši
muži přípravu na druhou část sezóny. Tréninkové jednotky budou probíhat na umělém povrchu
v Boskovicích a dále, v rámci přípravy, mužstvo také odehraje pět přátelských utkání.
Mládežnické týmy pokračují v přípravě v halách a na umělé trávě v Boskovicích. Pravidelně se
účastní turnajů a přátelských zápasů. Práce a tréninků je mnoho i v tomto období, kdy nejsme tolik
vidět. Jsem přesvědčený, že bude platit staré pořekadlo: „Těžce na cvičišti, lehce na bojišti.“
Čeká nás mnoho práce jak na hřišti, tak i mimo ně. Věřím však, že i díky podpoře zvenčí bude naše
cesta co nejméně klikatá.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
1. 2.

MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

2. 2.
8. 2.

MUDr. Řehořek

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

MUDr. Semrádová

Sloup, Zemspol, 221

9. 2.

516 435 203

MUDr. Roth

Ostrov, Zdrav. středisko

516 444 326

15. 2.

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

16. 2.

MUDr. Pokorná M.

Blansko, Gellhornova 9

516 412 422

22. 2.

MUDr. Pernicová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

23. 2.

MUDr. Paulíčková

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

29. 2.

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

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

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Prodám

Koupím

chatu se zahradou

byt nebo menší domek
v Letovicích. Platba hotově.
Tel.: 605 708 884

v lokalitě Letovice Písečná.
Kontakt: 723 923 087

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

ZDE JE MÍSTO
PRO VAŠI REKLAMU
V případě zájmu
tel.: 516 476 786, 775 568 303
ekonomka@mks-letovice.cz

UPOZORNĚNÍ
V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné
nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) sdělujeme a upozorňujeme, že respondent/přispívatel
odesláním příspěvku ke zveřejnění v Letovickém zpravodaji potvrzuje, že pokud jeho příspěvek obsahuje osobní údaje, jejich zpracování a zveřejnění je z jeho strany podloženo řádným zákonným titulem (např. Souhlasem
se zveřejněním fotografie). Za zákonnost zveřejnění plně odpovídá respondent/přispívatel.
Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice,
příspěvková organizace. IČO: 43420982, adresa redakce: MKS Letovice, Nová 71/1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437,
e-mail: info@mks-letovice.cz. Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Pléha. Redakční rada ve složení: Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková,
Mgr. Renata Kostlánová, Daniela Ottová, Ing. Jaroslava Konůpková, Kateřina Pražáková, Karel Synek, Petr Švancara, Ing. Marek Chládek.
Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice 29. 1. 2020 č. 2/2020. Cena 10,– Kč. Uveřejněné názory nemusí
být shodné s názory redakce a vydavatele. Za obsah odpovídá vydavatel, za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci vydavatel
neodpovídá. Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje č. 3/2020 bude 12. 2. 2020. Fotografie: archiv redakce.
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MIDNIGHT

COFFEE
SESSION

hot swing&jazz&folk fusion

Městské kulturní středisko Letovice
Kulturní dům

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

