březen 2016

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci lednu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Zdenka Sílová
Marie Lorencová
Eva Pátečková
Miroslav Werner
Jan Kozel
Jaroslav Blaha
Anna Hejlová
Marie Michalová
Miloš Winkler
Jiří Veselý
Bohumil Širůček
Josef Šich
Josef Procházka
Agnesa Vlasková

Josef Portl
Jaroslav Bárta
Miroslava Slezáková
Marie Fadrná
Helena Veselá
Růžena Válková
Dobromila Graciasová
Libuše Mejstříková
Vlasta Janoušková
Božena Širůčková
Marie Hejlová
Miroslav Kacetl
Růžena Wernerová
Vlastimil Skalník

Vladimír Valouch
Marie Janíková
Zdeněk Čtvrtníček
Jaroslava Blahová
Lubomír Brožek
Blažena Nečasová
Marie Holková
Jiřina Řehořová
Helena Hrazdírová
Božena Nováková
Marie Kolářová
Ludmila Michenková

V měsíci lednu oslavila – 90 let – paní Blažena Nečasová, ul. Pražská. K tomuto krásnému jubileu jí
osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města a za SPOZ paní Anežka Ježová.
Srdečně blahopřejeme.
Diamantovou svatbu – 60 let – společného života oslavili v měsíci lednu manželé – paní Maria a pan
Bohumil Kocinovi, ul. Podlesí. K tomuto vzácnému jubileu jim osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal,
starosta města a za SPOZ paní Anežka Ježová.
Srdečně blahopřejeme.
Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Fűrješová Helena, J. Haška, ve věku 92 let
Halvoník Jozef, Nádražní, ve věku 69 let
Skoupá Božena, Zábludov, ve věku 87 let
Chloupková Anna, J. Haška, ve věku 89 let
Lašan Wilibald, V Zahradách, ve věku 87 let
Šedivá Věra, Smetanova, ve věku 72 let
Hensl František, Střední, ve věku 68 let
Čest jejich památce!

OMLUVA
Redakční rada se tímto omlouvá paní Havránkové za tiskovou chybu. V únorovém zpravodaji bylo chybně uvedeno jméno jejího zesnulého manžela (str. 3, Poděkování). Níže uvádíme správné znění textu.

Poděkování
Děkuji všem příbuzným, kamarádům a známým za účast na pohřbu mého manžela Josefa Havránka.

Havránková Dagmar

OKÉNKO STAROSTY
Letošní zima byla opět jedna z těch slabých. Možná ještě zažijeme její
poslední záchvěvy, ale kvetoucí jehnědy, kočičky a dokonce i bledule a sněženky nám ukazují, že se vlády pomalu ujímá jaro. Nejen že jsme si neužili
zimních radovánek, ale opět se budeme trápit s různou havětí na zahrádkách
a v lesích. Nejhorší ze všeho je, že nedostatek sněhu opět nedoplní deficit
spodních vod a hrozí sucha ještě větší než v minulých letech. Jaro uvítáme
v březnu i Velikonocemi, které jsou letos poměrně brzy. Jedná se o největší křesťanský svátek, letos
poprvé bude o den volna (Velký pátek) více, takže takové malé prázdniny pro všechny.
Chtěl bych Vás všechny poprosit, abychom si kolem svých domů provedli jarní úklid. Přispějeme
tím ke zlepšení prostředí ve městě. Rovněž bych chtěl všechny požádat, aby se letos zvlášť věnovali
květinové výzdobě. Ne z důvodů dalšího ročníku soutěže Rozkvetlé Letovice, ale hlavně z důvodů
oslav 80. výročí města. Oslavy probíhají během celého roku, v nejbližší době nás čeká dne 16. 3. 2016
v KD křest knihy „Letovice 1936 – 2016“, na který Vás srdečně zvu.
Rozjíždí se přípravy na pokračování oprav opěrné zdi k zámku, zpracovává se výkresová dokumentace na kanalizaci v ulici Halasova, připravuje se rekonstrukce MŠ Třebětín. Zde patrně nastane problém. Děti budou muset dočasně navštěvovat budovu bývalé ZŠ na ulici Tyršova. Opět se budeme potýkat krátkodobě s problémem dopravy na ulici Česká, kde proběhne vybroušení a položení nové
vrchní vrstvy na silnici. Úkolů máme naplánováno opravdu mnoho, někde se to i dotkne dočasně
komfortu bydlení v té či oné části, tak prosím občany o trpělivost. Výsledky oprav a rekonstrukcí pak
zlepší celkový pohled nejen na danou lokalitu, ale na celé město.
Závěrem chci všem popřát radostné velikonoční svátky, hodně jarní pohody a ať Vás nebolí záda
z ohýbání na jarních zahrádkách.
Vladimír Stejskal, starosta města

Anketa spokojenosti s měsíčníkem LZ
Anketa byla ukončena k 15. 2. 2016. Vzhledem k množství příspěvků v březnovém čísle Letovického zpravodaje (a již překročenému rozsahu) výsledky dotazování budou zveřejněny v tištěné
podobě v následujícím, dubnovém, čísle zpravodaje. Nicméně – od 1. 3. budou zpřístupněny jak
na internetových stránkách MKS Letovice www.mks-letovice.cz, tak také na facebookových stránkách LZ www.facebook.com, odkaz Letovický zpravodaj.
Děkujeme všem, kteří vyjádřili svůj názor, věcné připomínky i pochvalu, jak by měl měsíčník Letovický zpravodaj do budoucna vypadat.
Jana Trubáková a Kateřina Bartášková

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 21. 1. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1. Rekonstrukce MŠ Třebětínská
2. Investiční akce města v roce 2016
3. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 2. 2. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1. MKS Letovice
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Katalog řemesel a služeb pro rok 2016
5. Dispozice s majetkem města
6. Finanční výhled 2016
7. Správa bytových a nebytových prostor
8. Jednací řád Rady města Letovice
9. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
10. Různé
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách Města Letovice:
http://www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
http://www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Hubert Lamplota se zasloužil o povýšení Letovic na město
Dne 17. března 1877 se narodil v Letovicích v domě č. 21 na náměstí
v chudé šestičlenné rodině Hubert Lamplota. Navštěvoval obecnou školu
v Letovicích a poté německou měšťanku ve Svitavách. Tehdy nebyla v Letovicích žádná měšťanská škola a bylo zapotřebí se učit němčině. Základem jeho životního štěstí bylo, že jeho otec, který prošel tvrdou školou života, byl přísný, ale spravedlivý. Na studie všech čtyř bratří nebylo, a proto
otec rozhodl, že si každý má vybrat řemeslo, které by se mu líbilo. Nejmladší Hubert se chtěl učit zahradníkem u zámeckého zahradníka pana
Irana. Když mu otec řekl, že bude muset každý den nosit paní hraběnce
květiny a políbit jí při tom ruku, rychle si to rozmyslel. Tak se začal učit kupectví u pana Bauera v Letovicích. Obchod se otevíral ráno v 6 a zavíral
v 10 hodin večer. Prodávalo se všechno, nač si kdo vzpomněl. Doba učení
probíhala neradostně a příliš zdlouhavě. Po vyučení dostával Hubert 7 zlatých měsíčně. Jako kupecký mládenec odešel do Opavy, aby se doučil německy. Protože byl Čech, užil si posměšky a ústrky. Podle tehdejšího zvyku
bydlel u pana šéfa a také se u něho stravoval. K obědu převážně bylo vařené hovězí s knedlíkem, k večeři ponejvíce, co se v obchodě neprodalo.
Celý den prodával za pultem a musel se hodně otáčet. Ve všední dny nebyly povoleny vycházky, jen
v neděli chvíli odpoledne. Když onemocněl, napsal domů, aby se mohl vrátit. Tatínek nechtěl zprvu ani
slyšet, později přišel dopis, že se může vrátit. Po těchto zkušenostech si začal hledat místo v některém
známějším obchodě v Brně. Byl přijat v tehdejším známém lahůdkářství u Wagnerů. Spropitné, které
dostával, tvořilo základ jeho úspor, které mu později přišly velmi vhod.
Na sklonku 19. století byl v Brně už čilý český národní život, který se soustřeďoval v obchodnických
a řemeslnických spolcích. Hubert Lamplota začal navštěvovat Obchodnickou jednotu v Besedním domě, kde se pořádaly pěvecké a hudební koncerty, na nichž i sám účinkoval. Nezapomenutelný zážitek
pro něho byla návštěva primátora Prahy a tehdejšího starosty Svazu Slovanského Sokolstva dr. Podlipného v roce 1898. Byl uspořádán průvod Brnem, kde byl dr. Podlipný brněnskými Čechy nadšeně pozdravován. Průvodu se zúčastnili i čeští zaměstnanci firmy Wagner v českých národních krojích. Když
se dozvěděl pan šéf, že se této manifestace zúčastnil i Lamplota, dostal výpověď. V tehdejší době to
byla velmi vážná věc a měla vždy nepříjemné následky při hledání dalšího zaměstnání. Brzy však Hubert nastoupil na vojenskou službu a už tehdy začal přemýšlet, že se osamostatní.
V roce 1902 si otevřel malý obchod na Obilním trhu, počátky byly těžké. Z otcovského podílu koupil regály a jen malá částka zůstala na nákup zboží. Ponenáhlu získával nové a nové zákazníky. Prožíval
chvilky veselé i smutné. Po dvouletém obchodování začal pražit malé množství kávy, aby to v obchodě krásně vonělo. To byla jeho první reklama, která se mu rozhodně vyplatila. S radostí vzpomínal, jak
německým zákazníkům prodával Maršnerovu čokoládu v obalu v českých národních barvách.
V té době se stal členem tělocvičné jednoty Sokol Brno a s několika přáteli začal houževnatě organizovat Obchodnickou jednotu. Jezdili po schůzích a burcovali české kupectvo, aby český obchodnický živel byl co nejvíce posilován. Usilovali o to, aby obchody převzali čeští zaměstnanci, nebo aby si
otevřeli obchody nové. Pro českého obchodníka z Brna to všechno nebylo snadné, jak se dnes může
zdát. Sám to ucítil na své kůži po tzv. Volkstagu v roce 1905, jehož výsledkem bylo, že české obchodníky němečtí zákazníci bojkotovali. Už to vypadalo i pro Lamplotu beznadějně. Když se svěřil se svými
nesnázemi dávnému příteli Adolfu Burianovi, našel u něho nejen porozumění, ale i velkou finanční
pomoc. Začal hledat ve vnitřním městě vhodný obchod. Našel jej v Kostelní ulici a při jednání s majitelem domu podotkl, že chce mít českou firmu. Dozvěděl se s úžasem, že majitel nic nenamítá.

V tehdejších brněnských poměrech to byla věc nevídaná. Zařídil si obchod co nejlépe a od počátku se
mu vedlo dobře. Věnoval se převážně pražení a prodeji kávy a čaje, také začal vyrábět velmi oblíbené
kávovary značky „LAMKA“. Po domácnostech rozesílal ceníčky, inzeroval, prováděl důslednou reklamu a tak ponenáhlu, jak se tehdy říkalo, začal prorážet.
V roce 1906 se oženil s Annou Chládkovou z Letovic. Od této chvíle měl ve své manželce oporu ve
všem svém snažení a podnikání až do roku 1934, kdy ovdověl. V roce 1907 přeložil svůj obchod do tehdejší Rudolfské, nyní České ulice č. 6. Tehdejším majitelem domu byl význačný český politik dr. Adolf
Stránský. Zde byl život již veselejší. V roce 1914 narukoval do 1. světové války. Obchod vedla jeho manželka s pokladní slečnou Životskou, muži byli do jednoho ve válce. Obchod byl úplně prázdný, a tak po
válce začal Hubert zase znovu. V brzké době se mu však podařilo vše obnovit i vylepšit. Později si zřídil
obchod na rohu Masarykovy třídy, kde u vchodu do obchodu vítal zákazníky černoušek, to byla v tehdejší době velká atrakce. Dodnes je v suterénu tohoto domu restaurace s názvem Lamplota.
V pozdějších letech se Hubert Lamplota stal jedním z nejvýznamnějších brněnských velkoprůmyslníků. Svůj obchodní a společenský věhlas si získal svojí obrovskou pílí, pracovitostí a mimořádnou inteligencí. Přes svoje tehdejší významné postavení nikdy nezapomínal na rodné Letovice. Dne 16. dubna 1932 byl jmenován obecním zastupitelstvem čestným občanem Letovic. V době hospodářské krize
v roce 1933 zajistil mnoha rodinám obživu, když začal budovat moderní koupaliště. To se stalo vyhledávaným střediskem rekreace a zábavy nejen pro místní obyvatele a široké okolí, ale i pro mnoho
návštěvníků z Brna i Prahy. Pro nově postavenou Masarykovu školu práce zakoupil vnitřní vybavení.
Stal se významným mecenášem dobročinných, kulturních, sportovních a stavebních akcí. Se svou
manželkou Annou založili nadaci pro podporu zdejších chudých občanů. Svými osobními konexemi se
také zasloužil o to, že byly Letovice povýšeny v roce 1936 na město a při této příležitosti dal zhotovit
pro městský úřad pečetidlo ze stříbra, vykládané drahokamy. V roce 1948 po uchopení moci komunisty byl Hubertu Lamplotovi znárodněn všechen majetek. Tehdy už starý a nemocný člověk se vrátil
do rodných Letovic. Ale ani zde jako „třídní nepřítel“ neměl klid. Byl mu vyměřen důchod, který mu nestačil ani k velmi skromnému živobytí v malém domku u koupaliště. Bylo mu umožněno uklízet v jeho
bývalém penzionu a v pozdější době si přivydělávat vázáním a prodejem březových košťat. Těžce nemocný umírá 7. října 1958 v Nemocnici Milosrdných bratří a je pochován na místním hřbitově. Do posledních chvil jeho života ho navštěvovali jeho bývalí zaměstnanci tzv. „Lamplotovci“, kteří si ho nesmírně vážili. Kvůli obavám z možných nepříjemností a sankcí se jeho pohřbu zúčastnilo jen málo občanů Letovic. Tak odešel na věčnost jeden z největších a nejznámějších patriotů a mecenášů našeho
města, který si zaslouží, aby byla jeho památka obnovena.
Rada města Letovice na návrh starosty města Vladimíra Stejskala schválila zhotovení pamětní desky
Hubertu Lamplotovi na jeho rodném domě.
Karel Synek

Křest publikace Letovice 1936 – 2016
ve středu 16. 3. 2016 v 18.00 hodin,
v sále Kulturního domu v Letovicích.
Slavnostní křest provede Vladimír Stejskal, starosta města.
Po křtu se bude od 18.30 hodin konat další z koncertů Kruhu přátel hudby
Camerata Brunae & Martino Hammerle-Bortolotti (baryton).
Těšíme se na Vaši účast na tomto výjimečném společenském i kulturním setkání.

Evidence obyvatel dle dostupných informací k 2. 1. 2016
- k 31. 12. 2015 bylo ve městě přihlášeno k trvalému pobytu 6589 občanů (z toho 2736 mužů, 2923
žen a 930 dětí do 15 let (473 chlapců a 457 děvčat)
- v loňském roce se narodilo 54 dětí (28 chlapců
a 26 děvčat) a zemřelo 76 občanů (36 mužů a 40 žen)
- k trvalému pobytu ve městě se přihlásilo 189 občanů, odhlášeno bylo 198 občanů
Dle údajů na webových stránkách ministerstva vnitra je ve městě přihlášeno 128 cizinců s trvalým pobytem.
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2015 (tj. státních
občanů ČR + cizinců) dle dostupných informací je
6 717
Oficiální počty obyvatel uveřejňuje Český statistický úřad v průběhu roku.
Matrika 2015
Počet zápisů úmrtí – 193
Uzavřená manželství – 43
Narození – 0
Počet žádostí o změnu jména a příjmení – 4
Počet zápisů o určení otcovství – 30
Počet vydaných rozhodnutí ostatních – 5
Czech POINT:
Rejstřík trestů – 116
Katastr nemovitostí – 90
Obchodní rejstřík – 51
Živnostenský rejstřík – 13
Bodové hodnocení řidičů – 7
Výpis z insolvenčního rejstříku – 0
Registr osob – 1
Žádost o zřízení datové schránky – 2
Zneplatnění datové schránky – 5
Konverze dokumentů na žádost – 56
Konverze dokumentů z moci úřední – 36
Počet ověření (legalizace, vidimace) – 1843
První občánek našeho města narozený v roce 2015
– Nina Janoušková
Vítání občánků se zúčastnilo – 49 dětí
90 let oslavilo – 6 občanů
Kamenná svatba / 65 let – 1
Žádosti do DPS
Počet podaných žádostí celkem 208, z toho v roce
2015 bylo podáno 21 žádostí.
Do DPS bylo v roce 2015 přijato 8 osob.
Sociální práce
V roce 2015 se aktivně v rámci sociální práce na
obci pracovalo s občany, kteří patří do těchto cílových skupin:
- osoby se zdravotním nebo duševním onemocněním – 49

- osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby – 18
- osoby s různým stupněm omezení svéprávnosti – 8
- osoby ohrožené sociálním vyloučením – 9
- osoby ohrožené rizikovým způsobem života – 1
- osoby bez přístřeší – 5
- osoby v nejistém či neadekvátním bydlení – 17
- nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy – 19
- osoby neschopné splácet závazky – 14
- anonymní klienti – 22
- rodiny s dětmi – 13
Veřejné opatrovnictví, sociálně právní ochrana
dětí, ostatní ze sociální oblasti
Funkci veřejného opatrovníka vykonává sociální pracovník ve 3 případech.
Podávání zpráv v rámci sociálně – právní ochrany
dětí – 19
Závazné stanovisko obce k doplatku na bydlení pro
Úřad práce ČR – 21
Počet vypravených sociálních pohřbů – 2
Stavební úřad a životní prostředí
- vydáno 17 územních rozhodnutí, 46 kolaudačních
rozhodnutí (zkolaudováno 40 bytových jednotek),
11 rozhodnutí o změně stavby před dokončením
a 6 rozhodnutí o odstranění stavby, kolaudační souhlas – 18, 15 rozhodnutí o přerušení řízení, 6 rozhodnutí o změně užívání, přidělení domovních čísel 19
- stavebních povolení bylo vydáno 14 (povoleno 24
bytových jednotek), společný souhlas 25, povoleno 11 bytových jednotek, souhlas s provedením
ohlášené stavby 8, vodovodní přípojky 8, plynové
přípojky 12, garáže 5
- v oblasti životního prostředí bylo v 25 případech
vydáno rozhodnutí o kácení dřevin a v 18 případech bylo vydáno vyjádření ke kácení dřevin
Finanční odbor
- bylo evidováno 791 poplatníků místního poplatku ze psa
- bylo evidováno 7209 poplatníků místního poplatku za komunální odpad a 320 plátců tohoto poplatku za objekt určený k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není nikdo přihlášen k pobytu
- ve městě bylo provozováno 8 ks výherních hracích přístrojů
- bylo uzavřeno 26 smluv (kupní, darovací) a 17 nájemních a pachtovních smluv na využití městského
majetku (pozemky a kulturní domy), 25 smluv o zřízení věcného břemene
- k projednání v radě a zastupitelstvu města bylo
přijato 118 návrhů na dispozice s majetkem města
MěÚ Letovice

Informace k místním poplatkům v roce 2016
Od 1. 1. 2016 jsou místní poplatky v Letovicích a jeho místních částech upraveny těmito obecně
závaznými vyhláškami:
• č. 1/2015 – upravuje poplatek za komunální odpad
• č. 3/2015 – upravuje poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného a poplatek z ubytovací kapacity.
Poplatek za komunální odpad
Sazba poplatku činí i nadále 550,– Kč/rok. Došlo ke změně splatnosti poplatku – poplatek je splatný jednorázově do 30. 6. 2016. Variabilním symbolem při platbě je rodné číslo občana, za něhož je
poplatek hrazen nebo speciálně přidělené číslo pro vlastníky rekreačních objektů, bytů nebo rodinných domů, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Je-li poplatek hrazen převodem z účtu za
více osob, je třeba správci poplatku sdělit, za které osoby je platba provedena (např. v poznámce při
zadávání platby nebo e-mailem).
Poplatek ze psa
Sazby poplatku se v roce 2016 rovněž nemění. Poplatek je splatný jednorázově do 15. 2. 2016. Variabilním symbolem je číslo 315002xxxx, kde xxxx je číslo psí známky.
Osvobození nebo úlevy je třeba uplatnit písemně a nárok prokázat. V případě, že osvobození nebo
úlevu nelze uplatnit ve lhůtě splatnosti poplatku, je nutné poplatek v termínu uhradit a po uplatnění
osvobození či úlevy požádat o vrácení přeplatku.
Poplatky můžete uhradit v hotovosti v pokladně městského úřadu nebo převodem na účet města
Letovice, č. účtu 820631/0100. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Městský úřad Letovice dále upozorňuje občany, aby nezapomínali na ohlašovací povinnost. U poplatku za komunální odpad se jedná o ohlášení vzniku povinnosti hradit poplatek v případech, kdy se
občan přihlásil k trvalému pobytu v Letovicích nebo místních částech, při narození dítěte a při nabytí
stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba. Ohlašovací povinnost a povinnost hradit poplatek za komunální odpad se vztahuje také na cizince, kterým byl podle zákona o pobytu cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt delší než 90 dnů nebo kteří pobývají na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců
nebo kterým byla udělena mezinárodní nebo dočasná ochrana. Rovněž je třeba ohlásit zánik povinnosti platit poplatek, např. při odstěhování občana nebo při úmrtí rodinného příslušníka. U poplatku
ze psa se jedná o ohlášení pořízení psa nebo jeho odhlášení v případě prodeje, darování, úhynu apod.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti a změnu údajů uvedených v ohlášení je občan povinen oznámit
městskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Ke splnění ohlašovací povinnosti nebo k uplatnění
nároku na osvobození nebo úlevu můžete využít tiskopisy, které obdržíte na finančním odboru Městského úřadu Letovice nebo je naleznete na webových stránkách města Letovice www.letovice.net,
menu: Městský úřad/Formuláře nebo Městský úřad/Správa místních poplatků/Formuláře.
Bližší informace k místním poplatkům podá Zdeňka Zedníková, kancelář č. 37, telefon: 516 482 222,
e-mail: mu.zednikova@letovice.net.
Děkujeme všem, kteří plní svoje poplatkové povinnosti.
Městský úřad Letovice vyzývá občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za komunální odpad nebo
ze psa za rok 2015 nebo dřívější, aby svoje nedoplatky neprodleně uhradili nebo se dostavili na
městský úřad, finanční odbor k řešení jejich úhrady, jinak bude přistoupeno k jejich vymáhání.
Zdeňka Zedníková, MěÚLetovice – místní poplatky

Novinky v odvozu odpadů
V průběhu měsíce března zahájí technické služby výdej svozových nádob na biologicky rozložitelný
odpad (dále jen BRKO). Výdej bude prováděn v areálu sběrného dvora Červený vrch v otvírací době.
Kdo nemá možnost odebrání nádob ve sběrném dvoře, může si telefonicky objednat nádobu v TS, telefon: 516 474 594. Bude pak centrálně proveden rozvoz dle ulic. S každým zájemcem bude sepsána
smlouva o zápůjčce nádoby. Nádobu si každý uživatel označí číslem orientačním dle svého bydliště.
Do hnízd sběrných nádob u bytových domů na sídlištích „U Zámku“ a „Rekreační“ umístí město Letovice sběrné nádoby různých velikostí podle prostorových možností jednotlivých míst. Podle vývoje
množství odkládaného odpadu bude následně možné upravit velikost a množství těchto nádob samozřejmě s ohledem na daný prostor.
Vlastní svoz biologicky rozložitelného odpadu započne od dubna 2016. Biologicky rozložitelný odpad se bude svážet v cyklech 14 dnů, počínaje týdnem od 11. 4. 2016. Vždy sudý týden se bude provádět svoz klasického komunálního odpadu, lichý týden se bude svážet biologicky rozložitelný odpad.
Svozová místa popelnic zůstávají stejná. Upozorňujeme tedy na skutečnost, že svoz klasického komunálního odpadu bude prováděn po 14 dnech. Stejný režim svozu bude platit i pro místní části města
Letovice. Je třeba odpad důsledně třídit. Klasické nádoby na směsný odpad (popelnice) s obsahem
trávy a jiného biologicky rozložitelného odpadu nebudou vyvezeny.
Režim odvozu BRKO bude probíhat do konce měsíce října 2016, přes zimní měsíce bude opět prováděn svoz odpadů jako doposud, tedy jednou týdně směsný odpad.
Bioodpad bude odvážen na kompostárnu.
Co do speciální nádoby patří:
• Posekaná tráva
• Řezanka a větvičky z ořezu keřů a stromů
• Zemina z květin bez květináčů
• Plevele, pokojové rostliny
• Listí (bez smetků z ulice)
• Sedliny kávy a čaje, čajové sáčky, odpady z ovoce a zeleniny (slupky, okrajky)
• Květináče z lepenky (papírové) a rašeliny
• Obaly od vajec (papírové), ruličky od toaletního papíru či papírových utěrek – natrhané na kousky
• Zbytky zeleniny a ovoce
Co do nádoby nepatří:
• Pleny
• Sáčky z vysavače, oharky z cigaret
• Uhelný popel, smetky z ulice
• Zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů
• Oleje
• Odřezky masa, kosti
Případné dotazy volejte na:
TS Letovice – tel.: 516 474 594
MěÚLetovice, Mgr. M. Hoder – tel.: 516 488 230 nebo p. L. Elbl – tel.: 516 482 242.
Luděk Elbl, OVŽP MěÚ Letovice

Poděkování
Děkuji poctivé nálezkyni paní Jitce Reškové z Podlesí, která našla a odevzdala zlatý řetízek na MěÚ
Letovice. Ještě jednou děkuji a jsem ráda, že máme v Letovicích tak poctivé lidi.
Libuše Hrušková

Změny jízdních řádů platné od 28. 2. do 10. 12. 2016
V termínu od 28. 2. 2016 dochází ke změnám v jízdních řádech Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Platné jízdní řády jsou
v plném znění uveřejněny na http://kordis.cz/linky.aspx
Linka 253:
- spoje 2, 3, 17 a 26 jsou prodlouženy na zastávku Boskovice, 17. listopadu
Linka 254:
- spoj 152 vyčká dojezdu linky 275 do Letovic
- spoje 282, 288 a 376 mají sjednoceny časy odjezdů s ostatními víkendovými spoji
- spoje 25 a 141 jsou vedeny přes zastávku Letovice, u školy
Linka 255:
- spoj 3 nově pojede ze zastávky Boskovice, 17. Listopadu
- spoj 162 je prodloužen do zastávky Boskovice, 17. Listopadu
- spoje 142 a 145 pojedou i během školních prázdnin
- spoj 142 uspíšen o 5 minut z důvodu zajištění návaznosti na linku 256
Linka 271:
- spoj 11 veden ze zastávky Letovice, u školy a veden ve Velký Opatovicích k závodu
- spoje 13 a 25 mají upraveny časy – posun o 3 minuty – posunutý přípoj 251
- spoj 9 uspíšen z důvodu vazby na spoj IREDO do Jevíčka
Linka 272:
- spoj 23 veden ze zastávky Letovice, u školy
- aktualizace časové poznámky 28 po zavedení Velkého pátku
- uspíšení spojů 202, 204 a 208 o 3 minuty – sjednocení časů na lince 254 a návaznosti / pokračování
mezi linkami 254 – 272
Linka 273:
- vedení spojů 12 a 13 ke škole
- vyčkání spoje 11 na pozdější dojezd linky 254 (posun o 2 minuty)
Linka 274:
- aktualizace časových poznámek po zavedení Velkého pátku
Linka 277:
- spoj 31 opožděn o 2 minuty (návaznost od 251)
- spoj 3 uspíšen a návazný spoj 251/162 (dojezd do škol Boskovice)
- spoj 43 pojede z Letovic namísto Šebetova (místo spoje 41)
- spoje 32 a 38 posunuty o minutu – návaznosti v Šebetově
- spoj 42 posunut do Šebetova o 20 minut (škola Horní Štěpánov)
- změna trasy (pořadí zastávek) v Letovicích (návaznosti na školy v Letovicích, neobsluha zastávky Letostroj I)
Jiří Hovorka, KORDIS JMK

Městská policie informuje
S příchodem jarního období lze očekávat zvýšený počet volně pobíhající psů, kteří ač
nejsou „notorickými útěkáři“, tak neodolají volání přírody a vyrazí na vycházku bez svolení svého majitele. Většina těchto psíků oběhne okolí svého příbytku a bez problémů
se vrátí. Pokud jim v tom nezabrání samozvaní „odchytáři“, v kterých se zřejmě probudil lovecký pud našich předků a nebohého psíka polapí. Svým jednáním, aniž si to uvědomují, způsobí
hned několik komplikací. Znemožní pejskovi návrat domů. Tím, že ho odchytili by sami měli hledat jeho
majitele a o pejska se do té doby vzorně starat. Dále je třeba brát v potaz, že město Letovice neprovozuje útulek, nýbrž disponuje pouze záchytným kotcem, který slouží pro dočasné umístění agresivního či jinak nebezpečného zvířete.
Podle § 1058
(1) Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.
(2) Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník.
§ 1059
(1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců
od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.
(2) Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí
do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.
Majitelé psů by si měli uvědomit, že vlastnictví psa zavazuje k plnění povinností. Mezi které patří povinné očkování, placení poplatku ze psa, odpovědnost za způsobené škody, včetně odklízení exkrementů. Dále pak za jeho řádné zabezpečení a zajištění, aby svým chováním neobtěžovali spoluobčany. Všechny povinnosti majitele psa jsou uvedeny v příslušných zákonech, nařízeních a vyhláškách,
kde je uveden i postih za jejich nedodržování.
Samotné volné pobíhání je zakázáno obecně závaznou vyhláškou města Letovice č. 1/2009, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 2/2005. Porušením této vyhlášky lze na místě příslušníky
Policie ČR a strážníky městské policie uložit blokovou pokutu do výše 1.000,– Kč. V případě, že věc nebude vyřešena pokutou a bude oznámena správnímu orgánu, ten může ve správním řízení uložit pokutu do výše 30.000,– Kč. Opuštění nebo i únik zvířete je také možno postihnout podle zákona číslo
246/ 1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání, pokutou do výše 50.000,– Kč.
Strážníci MP Letovice

Poděkování
Děkuji strážníkům Městské policie Letovice za jejich obětavou pomoc při likvidaci škod na mém domě
v Českobratrské ulici v noci ze 13. na 14. února letošního roku způsobených vandaly z Fabrika clubu.
Karel Hoder

MKS LETOVICE
KULTURNÍ DŮM
Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mobil: 774 497 437
e-mail: info@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz
tel. vstupenky: 516 476 785, 739 396 535
ekonomka: 516 476 786

Zajišťuje předprodej vstupenek
na pořádané kulturní pořady
Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů
jsou určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele
průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů
a držitelů ZTP a ZTP/P na základě předložení průkazu). Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 7 dní před konáním akce.

Křest publikace Letovice 1936 – 2016
Středa 16. 3. 2016 v 18.00 hodin,
sál Kulturního domu v Letovicích
Slavnostní křest provede
Vladimír Stejskal, starosta města
•
Koncert KPH

Camerata Brunae
a Martino Hammerle-Bortolotti
(baryton)
Středa 16. března 2016 v 18.30 hodin
Vstupné: 150,– Kč
•

Ivo Šmoldas – talk show
Úterý 22. března 2016 v 19.00 hodin
Vstupné: 120,– Kč

V březnu jsme pro Vás připravili:
Divadlo

Připravujeme:

„Do ložnice vstupujte jednotlivě“
DS Háta

Michal Nesvadba
„Michalovi mazlíčci“

Čtvrtek 3. března 2016 v 19.00 hodin
VYPRODÁNO
•
Koncert jazz

Voilà!
Pátek 4. března 2016 ve 20.00 hodin
Sál ZUŠ Letovice
Vstupné: 100,– Kč
•
Koncert

Petra Janů & Amsterdam
Pátek 11. března 2016 v 19.00 hodin
Vstupné: 300,– Kč
•

Jarní aranžmá s Šárkou Trubákovou
Sobota 12. března 2016 od 13.00 hodin
J. Konůpková – perníčky,
E. Hanušová – patchwork,
Renata Soušková – keramika z Andělského vrchu
Rezervace stolů:
MKS Letovice – tel.: 739 396 535
Květiny Glorie Šárka Trubáková – tel.: 603 281 538

Pátek 8. dubna 2016 v 17.00 hodin
Vstupné: 155,– Kč
•
Divadlo

Růže pro Algernon
Pátek 15. dubna v 19.00 hodin
Účinkuje: Kašpar Divadlo v Celetné
Vstupné:
předprodej 200,– Kč / na místě 250,– Kč
•
Koncert KPH

Klavírní recitál Olgy Punko
Středa 20. dubna 2016 v 18.30 hodin
Vstupné: 120,– Kč
•
Divadlo

Past na myši
Pátek 29. dubna 2016 v 19.00 hodin
Účinkuje: DS Nahoď Vranová
Vstupné: 80,– Kč / 60,– Kč

KNIHOVNA
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Registrace nových čtenářů zdarma
po celý měsíc březen
Čtenářská amnestie – prominutí upomínek
1. – 11. března 2016.
•

KNIHA DO VLAKU
Městská knihovna Letovice se přidává
k projektu KNIHA DO VLAKU, který vznikl
v Městské knihovně Mikulov. Na vlakovém
nádraží v Letovicích nabízíme od čtvrtka
17. března 2016 ke zpříjemnění
cestování knihy.

Dotazník spokojenosti čtenářů

KNIHU SI PUJČ – VRAŤ – VYMĚŇ

Děkujeme za vyplnění dotazníku, který
naleznete na webové stránce knihovny
www.mks-letovice.cz/knihovna nebo
v tištěné podobě v obou odděleních knihovny.
•

Informace o půjčování knih naleznete
na webové stránce knihovny, na plakátech
a přímo na vlakovém nádraží.
Budeme rádi,
když Vám knihy přinesou potěšení!
•

18. 3. 2016 od 13.00 do 16.00 hodin
FOTO DEN: HRDINOU Z OBÁLKY – vyber
vtipnou knižní obálku – vyfoť se s ní – sdílej!

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

•

Přísloví, aforismy, rčení, citáty
– výstavka knih na dospělém oddělení.
•

VÝSTAVA RUČNĚ VYŠÍVANÝCH NÁSTĚNEK
PETRY TOTUŠKOVÉ potrvá do 11. 3. 2016.
Výstava je charitativní. Vstupné dobrovolné
bude použito ve prospěch ZS ZELENÉ VENDOLÍ.
•

Úterý 15. března 2016 v 18.00 hodin
VLASTIMIL VONDRUŠKA
– setkání se spisovatelem v sále Městského
kulturního střediska Letovice.

18. března 2016
KOMIKS NEJEN V KOMIKSU
Výstava představuje 16 současných českých
autorů komiksů.
K vidění je v čítárně knihovny
do 5. dubna 2016.

KNIHOVNA
Dětské oddělení
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna
Otevírací a výpůjční doba: Po – Pá: 12.30 – 16.30

•

SE ŠNEKEM KRASÍKEM
DO MORAVSKÉHO KRASU – výstavka knih.
Pohádky, příběhy, pověsti,
ale i historie a příroda
Moravského krasu v knihách.
•

KOUZELNÁ BATERKA – výstavka výtvarných
prací žáků z 1. B a 1. C na motivy knihy
Olgy Černé Kouzelná baterka.
•

1. – 18. března 2016 – Anketa SUK 2015
Hlasujeme v celostátní anketě o nejoblíbenější
dětskou knihu vydanou v roce 2015.

Kniha do vlaku
Městská knihovna Letovice se přidává k projektu KNIHA DO
VLAKU. V roce 2014 tento nápad poprvé realizovala Městská
knihovna Mikulov ve spolupráci s Českými drahami a Svazem
knihovníků a informačních pracovníků ČR.
V září loňského roku jsme se rozhodli i v Letovicích nabídnout
možnost půjčování knih na vlakovém nádraží. Nejprve jsme se
obrátili na ČD s dotazem, zda naše knihovnička může na nádraží
být umístěna. Poté jsme oslovili Masarykovu střední školu Letovice s prosbou o vytvoření návrhu regálu na knihy, pro který se
ujal název knihobudka. Studenti oboru truhlář navrhli tři možné
varianty. Tu nejlepší si zvolili čtenáři naší knihovny během prosincového hlasování. V lednu se studenti pustili do výroby knihobudky. Nyní chystáme obsah pro nádražní knihovnu, který budou tvořit z velké části knihy darované našimi čtenáři.
Od čtvrtka 17. března 2016 Vám na vlakovém nádraží v Letovicích nabízíme ke zpříjemnění cestování knihy. Knihy si můžete
zdarma půjčit, ale také vyměnit, případně i do knihovničky darovat. Vraťte je zpět buď přímo v Letovicích, nebo na jiných nádražích zapojených do KNIHY DO VLAKU. Pokud se Vám kniha bude hodně líbit,
klidně si ji ponechejte, knihobudku budeme průběžně doplňovat. Mějte na paměti, že i ostatní rádi
čtou. Zacházejte proto s knihami tak, aby mohly ještě dlouho zpříjemňovat dny a cesty i dalším lidem.
Informace o půjčování naleznete na webové stránce knihovny www.mks-letovice.cz, odkaz knihovna – ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ – Kniha do vlaku, na plakátech a přímo na vlakovém nádraží.
Budeme rádi, když Vám knihy přinesou potěšení!
Romana Hoderová

Taneční v Letovicích – a tančíme dál…
Pro velký zájem taneční kurzy pro dospělé v Letovicích nekončí 10. 2., ale mají své další 4 pokračovací
lekce 16. 2., 25. 2., 10. 3. a 17. 3. 2016.
Velkou zásluhu na tom mají taneční mistři Alena a Jiří Míšenští, kteří pro všechny zúčastněné taneční
páry dokáží vytvořit pohodovou i tvůrčí atmosféru na každé taneční lekci.

MKS Letovice vyhlašuje v rámci Historického jarmarku kulinářskou soutěž

O nejlepší letovickou sladkou či slanou kachli
Meze fantazie se zde nekladou. Je to soutěž jak jednotlivců, tak týmová, třídní…
Především ale kreativních nadšenců, kteří se nebojí zkusit něco nového.
Těšíme se na vaši účast a také na ochutnávky vašich skvělých sladkých nebo slaných dobrot
ve tvaru keramické kachle, neboť k Letovicím právě keramické kachle patří.
Termín přihlášení do soutěže je 31. 5. 2016.
Kontaktní osobou pro informace ohledně fotografické i kulinářské soutěže je
Jana Trubáková – email: info@mks-letovice.cz, tel.: 774 497 437.

Turistické informační centrum

GALERIE DOMINO

MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice
Otevírací doba 16. září – květen:
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hodin
Sobota – neděle: ZAVŘENO
tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.cz

Vás srdečně zve na prodejní výstavu

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.

Ing. Jaroslava RAJLICHA

PASTELY – KRESBY
Vernisáž se koná

v pátek 4. března 2016 v 17.30 hodin
Úvodní slovo Ludvík Sláma
Kulturní program:
Mgr. Marie Nečasová – housle
Hana Bočková – klavírní doprovod, recitace
Výstava bude otevřena do soboty
26. března 2016
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin,
So 9.00 – 11.00 hodin,
Ne 14.00 – 17.00 hodin
(státní svátek 25. 3. 14.00 – 17.00 hodin)
Galerie DOMINO, Havírna 55
(u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice
www.galeriedomino.cz

MĚSTO LETOVICE
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.

Termín dalšího plavání:
26. března 2016 / 13.30 – 15.00 hodin
9. dubna 2016 / 13.30 – 15.00 hodin
23. dubna 2016 / 13.30 – 15.00 hodin

... tentokrát s majiteli Keramické dílny Prudký & Hladil
Možná se ptáte, proč jsem si pro rozhovor do Letovického zpravodaje vybrala právě tyto osobnosti. Odpověď je jednoduchá, jedná se zde o výrobu tradičního letovického produktu s dlouholetou
tradicí – keramickou kachli a také úžasnou symbiózu propojení prostoru s keramickými kamny a keramickými prvky s oblastí kultury, konkrétně s výstavní činností. Rozhovor se uskutečnil v prostorách
Galerie Domino, v „modrém koutku“, jak jsem si toto příjemné místo pro setkání nazvala. Nejprve se
dostavil pan Zdeněk Hladil, za malou chvíli i druhý z majitelů dílny pan Petr Prudký. Oba pánové byli
v pracovním a čistili si ruce od keramické hlíny a sádry. Přišli prostě rovnou z pracovního procesu.
Byla jsem samozřejmě zvědavá, jak se dostali k této netradiční profesi a kde se jí naučili.
Úvodem je nutné říci, že oba muže pojí dlouholeté přátelství, dříve spolu také hráli v kapele, nyní
spolu již 19 let podnikají.
Petr Prudký: „Pracoval jsem nejprve v šamotce u Pexiderů. Poté došlo k uzavření firmy, byl jsem bez
zaměstnání. Rozmýšlel jsem se, jak dál. Společně se Zdeňkem jsme založili vlastní firmu na výrobu keramických kachlí.“
Zdeněk Hladil: „V té době jsem bydlel ve Vranové u Letovic v domku po prarodičích. A právě v tomto
domě jsme spolu začali podnikat. Začátky byly krušné, podnikatelské vyhlídky v rámci keramické výroby byly špatné, banky toto podnikání příliš nepodporovaly.“
Zde se projevily jejich osobní vlastnosti – urputnost, vytrvalost, a naskočení do rozjetého vlaku podnikání.
Oba: „Dílna se postupně rozrůstala a prostory byly nedostačující, v roce 2000 se naše firma přestěhovala na své současné působiště. Dříve zde stála budova statku, poté zde měla provozovnu kovovýroba. Následoval odkup budovy a její celková rekonstrukce.“
Zde je nutné podotknout, že generální rekonstrukce budovy proběhla za vydatné pomoci kamarádů
muzikantů, svépomocí. Ale především podle vlastních představ. Vznikl zde nejen pracovní prostor, ale
domov zde našly obě rodiny majitelů firmy. Projektantem stavby byl Ing. arch. Jiří Hloušek, který byl
historicky prvním výtvarníkem, který v budoucí Galerii DOMINO vystavoval své obrazy.
Naťuknul jste název galerie. Proč je v názvu galerie slovo DOMINO?
Petr Prudký: „Jak jistě všichni vědí, domino je stolní hra, hraje se s hracími kostkami. Kostky se skládají. Stejně tak se skládá a tvoří i domov, život.“
Můžete nám sdělit více podrobností ze života galerie?
Oba: „Galerie v roce 2015 oslavila 10 let činnosti. Výstavy jsme si v samém začátku organizovali sami.
Později se k nám přidala paní Marie Synková. Široká veřejnost se může každoročně těšit na 10 výstavních expozic. Paní Synková připravuje výběr výtvarníků, dramaturgii a koncept výstavní činnosti,
instaluje výstavy.“
Odkud pochází hlína na keramické kachle?
Zdeněk Hladil: „Keramickou hlínu k nám dovážíme z Doubravice nad Svitavou, kde ji dle našich požadavků připravují.“
V Keramické dílně Prudký – Hladil se jedná o ucelený sled složitých výrobních operací od grafického
návrhu kachle, přípravy modelu, formy, výpalu až po finální výrobek. Dílna spolupracuje také s památkovým ústavem na restaurování dobových kamen; například pro Řád německých rytířů to byla
spolupráce s Památkovým ústavem v Olomouci – hrad Helfštýn, Bouzov aj.
Kolik máte v nabídce výrobků?
Oba: „Můžeme nabídnout asi 200 kachlí různých tvarů a dekorů (římsové, klasické, půlrohy…), v základních dvaceti barvách. Jsme schopni zhotovit kachle dle přání zákazníka, jedná se o zakázkovou
výrobu.“

Otázka spolupráce, účast např. na veletrzích?
Oba: „Spolupracujeme s kamnáři z celé České republiky, Slovenska, Polska. V Letovicích máme úzkou
spolupráci se třemi kamnářskými firmami. Účastnili jsme se stavebních veletrhů například v Ostravě,
v Praze jsme získali zlatou medaili ve spolupráci s firmou Enbra. Spolupracujeme i s jinými subjekty,
které využívají naše výrobky. Svou práci občas vidíme i v televizi, například naposledy v seriálu Kriminálka Modrava.“
Kolik zaměstnanců pracuje ve Vaší dílně?
Oba: „Ve firmě pracujeme my dva a další dva zaměstnanci. Je nutné říci, že právě v Letovicích má výroba kachlí dlouhou tradici. V době před 1. republikou zde působila největší fabrika na výrobu šamotového zboží v celém Rakousku-Uhersku. Na tomto místě bychom rádi poděkovali panu řediteli Janu Řehořovi a panu Jansovi, mistrovi, oba z firmy Keramika na ul. Nádražní v Letovicích za jejich pomoc
v začátcích našeho podnikání.”
Můžete nám svěřit nějakou zajímavost ze své práce, kuriozitu?
Petr Prudký: „Svým způsobem by takovou kuriozitou mohla být zakázka pro českého občana, emigranta z 60. let do Kanady. Toužil mít v daleké zemi kousek domova v podobě kachlových kamen. Všechny
kachle byly jako skládačka očíslovány, pečlivě zabaleny a jeden měsíc se plavily lodí Atlantikem do Kanady.“
Slova pana Prudkého mohu potvrdit. Podle fotografie z archivu firmy jsou „kanadská“ kachlová kamna lahvově zelená a jsou krásná.
Vím, že tím, jak žijete a tvoříte, plníte si své sny. Máte nějaké přání, které bychom mohli vědět?
Oba: „Především je to zdraví. A je velkým bonusem, že naše práce je i naším koníčkem. Líbí se nám pestrost, jedinečnost i různorodost naší práce.“
S tím souvisí i možné životní motto, zásada, myšlenka:
Petr Prudký: „Je to především zdraví, potom člověk nemusí mít žádné hranice.“
Zdeněk Hladil s tímto souhlasí a doplňuje: „Mít v životě pohodu, být slušný.“
Rodina a hudba
Rodina je na prvním místě v jejich životě. Petr Prudký je otcem dcery a dvou synů, Zdeněk Hladil má
dvě dcery.

V současné době ani jeden z nich již nehraje veřejně. Doma občas muzicírují. Petr Prudký ovládá hru
na trubku, jeho paní hraje na trubku a saxofon, dcera hraje na zobcovou flétnu. Ke Zdeňku Hladilovi
patří hra na lesní roh.
Oba s úctou vzpomínají na pana ředitele Petra Halamku, který patřil k jejich blízkým lidem jak v hudbě,
tak v životě. Často se navštěvovali, pan Halamka se rád účastnil výstav v Dominu. V březnu tomu bude
6 let, co odešel z tohoto světa.
Dvojice Petr Prudký a Zdeněk Hladil
Petr Prudký – jak sám říká, je spíše designér, vymýšlí vzory. Je energický, rázný, při rozhovoru živě gestikuluje.
Zdeněk Hladil – jak sám říká, je spíše praktik, vytváří nové věci dle výkresové dokumentace. Je ve svém
projevu uvážlivý a střídmý. A právě to je ono – výborně se doplňují.
Seděli jsme a povídali si v modrém koutku. Prvek střechy s oknem je realizovanou myšlenkou Petra
Prudkého. Vše dřevěné v prostoru galerie je dílem jeho bratra Pavla Prudkého. Hlavní myšlenkou bylo
vytvořit atmosféru, aby se zde člověk cítil jako v chaloupce. O estetickou a aranžérskou práci se v galerii stará Petr Prudký.
Návštěvníkovi Galerie Domino jsou nabídnuty tři pohledy, tři zákoutí s kachlovými kamny – měšťanské zákoutí s dobovým nábytkem s intarziemi, selská jizba – modrý koutek a kout s moderním krbem
do současných interiérů.
Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost malinko nakouknout do zákulisí výroby tradičních letovických
kachlí. Jsem velmi ráda, že oba majitelé keramické dílny dokázali spojit svůj podnikatelský záměr s oblastí kultury.
Přeji Vám, pane Prudký i pane Hladile, mnoho úspěchů ve Vaší práci, mnoho radosti a nápadů při vytváření tepla domova jiných lidí a především zdraví, které je alfou a omegou našeho života. Věřím, že
snad smím zde vyjádřit poděkování za podporu výtvarné činnosti v Letovicích.
A děkuji za krásné pobytí v modře laděné selské jizbě Galerie Domino.
Jana Trubáková

Masarykova střední škola Letovice
Letovičtí studenti tvořili
ve Dnech stavebnictví a bydlení
Masarykova střední škola Letovice pořádala ve dnech 1. až
4. 2. 2016 osmý ročník projektových dnů pod názvem Dny stavebnictví a bydlení. V rámci aktivit projektového týdne studenti
„Stavebnictví“ postavili model domku a maketu zámku v RájciJestřebí. Žáci oboru „Nábytkářství“ navrhovali a vytvářeli interiér místností vybavených nábytkem. Během týdne se konaly
přednášky, workshopy, prezentace vysokých škol nebo stavebních firem.
Text: Ludmila Kintrová, Foto: Marek Chládek

Hala roku Junior Praha 2016.
Stavaři Masarykovy střední školy Letovice opět úspěšní
V prestižní soutěži určené pro studenty středních škol technického směru, kterou už od roku 1988 vždy
v lednu pořádá České vysoké učení technické v Praze, obsadili žáci naší školy výborné 4. místo. V obrovské
konkurenci 36 týmů z celé republiky je to fenomenální výsledek. Družstvo studentů 3. ročníku oboru stavebnictví ve složení Petr Schauer, Sára Davidová a Tomáš Konečný zůstalo jen těsně pod stupni vítězů. „Brousili
jsme si zuby na některý ze stupňů vítězů, dlouhou dobu jsme celou soutěž i vedli, ale další tři týmy měly
bohužel větší štěstí,“ přiznává se smutkem šéf týmu Schauer. Za první místo totiž vítězné družstvo stavební
průmyslovky z Plzně obdrželo mimo diplomů i 10 tisíc korun. „Ale hlavně, že jsme porazili všechna soutěžní
družstva z Moravy. Na Moravě jsme totiž už třetím rokem nejlepší a to je pro nás důležité,“ dodává Schauer
a hned plánuje odvetu na příští rok. „V loňském roce byli kluci od nás celkově třetí a těším se, že za rok si do
Prahy pojedeme pro vítězství. Letos jsme nasbírali cenné zkušenosti a ty určitě příští rok v Praze zúročíme.“
Stavební fakulta vyhlašuje pro soutěžící každý rok jiná zadání. Letos si na družstva vymyslela opravdu
konstrukční oříšek. Z dřevěných profilů co nejmenšího průřezu slepit stožár o co největším rozpětí. Konstrukce ale nesměla vážit více než 180 gramů. Stožár pak musel před komisí odolat zátěži ze železné pásoviny
položené přes celou jeho délku a nesměl se zřítit. To znamená, čím větší rozpětí, tím větší zátěž. Naši třeťáci
zvolili pro stožár symbolické rozpětí 2016 mm, což nakonec stačilo na 4. místo. Byli tam i odvážlivci s rozpětím konstrukce těsně pod 3 m, ale jejich modely při zatěžování padaly jako hrušky ze stromu. Mnoho modelů mělo naopak rozpětí menší než jeden metr a přesto zatížení nevydržely. Soutěže se zúčastnilo i družstvo našich maturantů ve složení Nemo Batkhuyag, Filip Fabiánek a Jiří Štěpaník. S jejich modelem o rozpětí
1675 mm obsadili velmi pěkné 8. místo.
Oběma týmům blahopřeji. Obdivoval jsem trpělivost, s jakou vymýšleli, upravovali a tvořili ve stavební
laboratoři své soutěžní modely, pozoroval jejich profesionální spolupráci při stavbě modelů a pravého týmového ducha. Po této zkušenosti věřím, že budou ve stavařině, kterou si vybrali jako svou budoucí profesi,
úspěšní. Díky oběma družstvům za vzornou reprezentaci naší školy a našeho města!
Text a foto: Ing. Jan Pořízek, učitel odborných předmětů a školní preventista

Základní umělecká škola Letovice
23. března 2016 – Klavírní odpoledne
15.30 hodin – koncertní sál školy

31. března 2016 – I. absolventský koncert
15.30 hodin – koncertní sál školy

9. dubna 2016 – VIII. Jarní ples
od 20.00 hodin – kulturní dům Letovice

DOMEČEK
www.materske-centrumdomecek.webnode.cz

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

ÚTERÝ, ČTVRTEK: 9.00 – 11.00 hodin HERNA
PÁTEK: 16.00 – 17.30 hodin ŠNEČCI – nejmladší družinka skautů – děti ve věku 0 – 5 let s rodiči

Maškarní karneval v rytmu Afriky
Po dvou letech se maškarní karneval Letokruhu opět vrátil do sálu restaurace Na Koupališti. I když venku byla ještě zima, uvnitř bylo pravé africké horko. Letos probíhal karneval v rytmu Afriky. Karnevalovým veselím
děti provázely oblíbené zvířecí postavičky z Madagaskaru a kromě černošek, které tu byly namaskované k nepoznání, se za námi přišla podívat
i jedna pravá, a to přímo z Madagaskaru. Jmenuje se Odile a chodí nám do Letokruhu pomáhat.
Kromě tance a oblíbených písniček byly připraveny soutěže, a to pro malé i dospělé návštěvníky.
Trošku adrenalinu do programu vneslo losování o zajímavé ceny. Na programu karnevalu bylo i taneční vystoupení děvčat z kroužku Letokruhu Hands Up a oblíbený kouzelník Lukáš Mistr předvedl nové
triky. Letošní maškarní karneval se nesl i v duchu novinek. Památku na společné odpoledne si mohl
každý odnést v podobě fotografie z Polaroidu. Foukání a práskání velkých bublin si děti také hodně
užívaly. Závěr programu patřil oblíbenému cvičení s padákem, který společně roztočili děti i rodiče.
Velké poděkování patří všem, kteří nám přispěli do slosování o ceny – Stolmat, AK elektro, Tabák –
Masarykovo náměstí, KB Letovice, cukrárna Freitag, Delikas, papírnictví – dárky Nesrstová, drogerie
Teta, strojní vyšívání Kříž, Ledeko a.s., farma CH Cetkovice, Astra.
Text: Zuzana Musilová, foto: Ivona Kubíková

Pozvánka na nejbližší akce Letokruhu
1. – 4. 3. 2016 (úterý – pátek, jarní prázdniny) Letokruháky
Příměstský tábor, denně 8 – 16 hodin, hry, soutěže, diskotéka, bowling,
promítání filmů, tvoření mýdla a mnoho jiných aktivit.
V ceně 700,– Kč /4 dny jsou nově i obědy v restauraci Na Dvorku.

18. 3. 2016 (pátek od 18 hodin) Živly v nás – Voda
2. část arteterapeutického kurzu pro dospělé. Cena: 150,– Kč. Výtvarné
tvoření a sdílení ve skupině zaměřené k sebepoznání a rozvoji tvořivosti. Odkrývaní mnohoznačné
symboliky živlů, tentokrát vody. Vhodné i pro ty, kteří se domnívají, že neumějí kreslit.

19. – 20. 3. 2016 (sobota od 17 hodin, do neděle 10 hodin) Jarní probouzení
Oblíbená akce s přespáním v Letokruhu, tentokrát s Míšou a Davidem. Přihlášky přijímáme do 17. března 2016.

24. 3. 2016 (čtvrtek – velikonoční prázdniny) Velikonoční tvořivý čtvrtek
Příměstský tábor od 8 do 16 hodin, jehož program se ponese v duchu blížících se velikonočních svátků
– tvoření velikonočních dekorací, velikonoční tradice, hry v přírodě aj. Přihlášky přijímáme do 22. března 2016.

30. 4. 2016 (sobota) Zájezd do ZOO a na zámek Bojnice – v rámci oslav Dne Země
Už nyní je možné se přihlásit. Návštěva nejstarší zoologické zahrady na Slovensku a jednoho z nejkrásnějších zámků. Bližší informace na www.svcletovice.cz, plakátech a Facebooku Letokruhu. Přihlásit
se můžete do 26. 4. 2016 a do naplnění kapacity autobusu.

Léto 2016 – přehled táborů Letokruhu
Pobytové tábory:
Jezdecké tábory na farmě CH v Cetkovicích (3. – 8. 7. 2016 a 10. – 15. 7. 2016)
Jezdecké soustředění na farmě CH v Cetkovicích (17. – 22. 7. 2016)
Křížem krážem Austrálií – tábor pro rodiče s dětmi v Heřmanově u Křižanova (16. – 23. 7. 2016)
Pojeďte s námi k moři – Gargáno, Vieste (2. – 11. 9. 2016)

Příměstské tábory:
Praktická příručka mladých svišťů II. (7. – 8. 7. 2016)
Letem světem za zvířetem (11. – 15. 7. 2016)
Ve stopách Sherlocka Holmese (18. – 22. 7. 2016)
Léto plné sportu (25. – 29. 7. 2016)
Prázdniny v pohybu (1. – 5. 8. 2016)
Výtvarné putování Japonskem a Čínou (8. – 12. 8. 2016)
Magic planet – tentokrát s Alenkou v říši divů (15. – 19. 8. 2016)
Přežít Letovice (24. – 28. 8. 2016)
Superhrdinové (29. – 31. 8. 2016)
Bližší informace k jednotlivým táborům najdete na www.svcletovice.cz a plakátech. Přihlásit se můžete už nyní online na Můj Letokruh nebo v kanceláři Letokruhu.
Text: Zuzana Musilová

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.

Mise Itibo (Filip Chládek)
Na začátku roku jsme se rozhodli, že veřejnou sbírkou podpoříme projekt Filipa Chládka z Letovic,
který je zaměstnancem záchranné služby Jihomoravského kraje. Před třemi lety tuto misi v nemocnici
v keňském Itibu již absolvoval a osobně prožil, že pomoc lidem tam má smysl. Na úkor své dovolené se
rozhodl uskutečnit tam další měsíční výjezd během letošního března a dubna. Nemocnice Itibo leží
v jedné z nejchudších oblastí Keni v Africe. Před 11 lety ji založil český zdravotník Aleš Bárta v oblasti
zamořené nemocemi, kde do té doby místní lidé marně hledali lékařskou pomoc. Mnoho pacientů tu
zbytečně umíralo i na choroby nebo úrazy, které jsou běžně léčitelné. Do nemocnice, která byla založena v rámci občanského sdružení ADRA, pravidelně jezdí zkušení čeští lékaři, kteří zde ošetřili desítky tisíc lidí a zachránili stovky životů.
Více informací a aktuální stav sbírky naleznete na stránkách www.elim-letovice.cz/mise-itibo
Případné finančí dary můžete zaslat na účet 2700664253/2010, variabilní symbol: 254
Text: Pavel Kratochvíl, foto: Filip Chládek

VO CO GOU na začátku roku 2016
Se začátkem března se chýlí k závěru plesová a společenská sezóna. Rády bychom ji i pro veřejnost
zrekapitulovaly, protože byla opravdu výjimečná.
Předtančení na plesech letos byla v režii nejstarší mažoretkové skupiny VO CO GOU III a za zvládnutí
celého plesového maratonu před nimi musíme smeknout, protože jej absolvovaly s grácií, nadšením
a úsměvy na rtech. Na předtančení během ledna a února vyrážely téměř každý víkend. Dokonce se
dvakrát stalo, že zvládly i dva plesy za jeden víkend. A vystupovaly nejenom v Letovicích, ale i v širokém okolí.
Vedle samotných děvčat patří naše velké poděkování i rodičům. Protože bez jejich podpory, pomoci a ochoty bychom se ani letos neobešly. DÍKY! Děkujeme za pomoc s přešíváním některých kostýmů. Děkujeme za odvozy a dlouhá čekání na plesech ve vzdálenějších místech. A děkujeme za důvěru, se kterou s námi holky na večerní vystoupení pouštěli.
V Letovicích nás letos čeká poslední předtančení, a to 19. března na plese sportovců. Budeme rády, pokud vás tam uvidíme!
Ovšem nejenom plesy je živa taneční skupina VO CO GOU. Máme za sebou taneční soutěž v Kunštátě a chystáme se na velkou mažoretkovou soutěž do Brna. A připravujeme už desátý ročník nesoutěžní přehlídky mažoretek, která se v Letovicích uskuteční 22. května. Přijměte naše pozvání do areálu AFK Letovice, kde se naše jubilejní přehlídka bude konat. Těšíme se na vás!
Za VO CO GOU Bára Ondráčková a Radka Kšicová, foto: Radek Hanskut

Zažili jsme v Letovicích:
Svět rytmu a zasvěcení do plesových tajů
Otevíráme dveře Městského kulturního střediska Letovice, je středa 13. 1. 2016 a nám začínají taneční, které povedou manželé, Alena a Jiří Míšenští. Taneční nesou název „Pánové, zadejte se, prosím...“, ale v našem případě přinesl poukaz na kurz Ježíšek mému tanečnímu partnerovi. Nevíme, co
nás čeká, a tak trochu nervózně a v očekávání usedáme v sále na židle a čekáme, co se bude dít. Přichází další a další dospělé páry a jejich výraz v obličejích nám pomáhá se uklidnit. Nejsme v tom sami.
Nakonec je nás kolem 30 párů. Ježíšek to po Letovicích letos rozjel. :-)
V sále již s námi sedí i ředitelka kulturního střediska paní Mgr. Jana Trubáková. Po její úvodní řeči si
již bere slovo manželský pár, který nás bude s velkou trpělivostí a příjemnou povahou provázet po další
čtyři středy. Z internetu jsme se o nich dověděli, že se jim mnohdy stává, že do jejich kurzů přicházejí
děti rodičů, kteří sami taneční pod vedením těchto zkušených lektorů absolvovali. Všichni doufáme,
že takto zkušený pár v nás probudí tanečníky a pomůže nám pocítit rytmus.
Začínáme pohybovou rozcvičkou, kterou budeme zahajovat každou lekci. Pánové na jedné straně
„hřiště“ a dámy na druhé. Po pár minutách mnozí z nás odhazují stud a hlavně dámy si začínají užívat
elegantního pohybu, který se nám začíná dařit. Nakonec jsme všichni na jedné lodi a začínáme se vzájemně podporovat. Po dalších 5 večerů nenastanou trapné situace a nikdo se nemusí za nic stydět. Už
nám není šestnáct a všichni máme tolik práce sami se sebou, že na druhé ani nemáme čas koukat. Další
výhodou našeho věku se stanou přestávky, kdy si máme možnost přes propracovaný systém objednat
občerstvení. Pánům se po pivě odlehčí krok a tak následující kroky blues nabydou na elegantnosti.
Nyní mohu zpětně zhodnotit těch 5 večerů, které se pro nás s partnerem staly odlehčením pracovního týdne. Pro mne byly taneční příležitostí se krásně obléct a učesat a nechat se vyvést do společnosti. Pro partnera byly taneční zvýšením sebedůvěry a pojem ples v nás již nevyvolává hrůzu. Možná
z nás nejsou Baby a Patrick Swayze z Hříšného tance, ale určitě jsme schopni protančit se plesovým večerem s grácií a jistotou. Velké díky patří právě manželům Míšenským, kteří s námi měli opravdu velkou
trpělivost, prokládali lekce vtipem a vždycky našli způsob, jak nám kroky dostat do pohybové paměti.
Můžu jen doporučit tyto kurzy každému páru, který někdy na možnost tanečních jen pomyslel.
Obzvláště závěrečná „prodloužená“, která je takovým nácvikem plesu, kde nechybí občerstvení a tombola, se bude líbit všem. Tak snad bude i letos pod stromečkem spousta poukazů, které roztančí váš svět.
Text: Kateřina Bartášková, foto: Petr Švancara

Fotografie Adama Wiltsche v Dominu
Trochu pozdě, vzhledem k datu vydávání Letovického zpravodaje, již po ukončení výstavy, se vracím
do prostor Galerie Domina, kde minulý měsíc vystavoval své fotografické práce pan Mgr. Adam Wiltsch.
Tato výstava byla jakousi symbiózou pocitů, emočních stavů a reality. V záhlaví pozvánky bylo slůvko
„Duše“. Výtvarník nám nabízel svoje nitro v portrétech a abstrakcích, soubor jednadvaceti fotografií nazvaný „Pašije“ nebyl jen o utrpení jednoho člověka, ale upozorňoval na zlobu, která mnohdy doutná
v každém z nás a je všudypřítomná okolo nás. Byla to pozoruhodná výstava a kdo se byl podívat, jistě
se mnou bude souhlasit.
Děkuji mladému fotografovi za objevování hodnot a krásy v našich srdcích.
Text: Bohumil Kocina, foto: Petr Švancara

Tříkrálová sbírka 2016
V lednu letošního roku se v Letovicích, Jasinově a Kladorubech opět uskutečnila tradiční Tříkrálová
sbírka. Počasí nám přichystalo velmi dobrodružnou cestu plnou ledu a uklouzaných chodníků. Děti
ovšem tuto skutečnost přijaly s radostí sobě vlastní a o zábavu jsme tedy měli postaráno. Naštěstí se
nikomu nic nestalo a všichni koledníci zdárně doklouzali zpátky na faru, kde je čekalo něco malého
k snědku a teplý čaj.
Dohromady se nám podařilo vybrat neuvěřitelných 78 322 Kč!
Chtěla bych moc poděkovat všem, kdo se do sbírky aktivně zapojili, ale samozřejmě i těm, kteří
nám otevřeli své domovy a s vlídným slovem nás přijali. Věřte tomu, že není nic krásnějšího, než když
vám otevře člověk s úsměvem na rtech! :-) To pak máme opravdu pocit, že nejen pomáháme, ale také
rozdáváme radost kolem.
Více informací o využití výtěžku z Tříkrálové sbírky naleznete na internetové adrese www.trikralovasbirka.cz.
Přeji Vám všem mnoho dobrého do nového roku.
Jana Bušová, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Letovice

Tříkrálová sbírka 2016

Rozloučení s panem Antonínem Bruštíkem
Pan Antonín Bruštík se po celý život zajímal o létání
a to se stalo nejen jeho životním povoláním, ale i koníčkem. Do Letovic se přistěhoval jako profesionální
pilot Slovairu. Po více jak 20 let se se svým žlutým letounem vždy na jaře objevoval na letovické obloze, aby
pak do podzimu neúnavně letecky ošetřoval pole a lesy
v Letovicích, okolí i na jiných místech republiky. Takto
jsme jej my z Raketomodelářského klubu poznali na
letišti v Letovicích – Třebětíně, kde jsme i s jeho přispěním po dlouhou řadu let pořádali modelářské soutěže,
včetně Mistrovství republiky. Přes náročné povolání
si Tonda dokázal najít čas, aby se stal členem našeho
Raketomodelářského klubu. Po ukončení profesionálního létání se zajímal o letectví a modelářství, byl velmi zručný, sbíral a opravoval hodinky a hodiny. Ve své
dílně pak vyráběl všelijaké hlavolamy a mechanické
hračky. I přes pozdější zdravotní potíže rád zavítal na
letiště Leteckého klubu Letovice, kde si rád popovídal
s přáteli, podělil se o svoje zkušenosti z létání nebo se
zúčastnil raketomodelářských soutěží. I když se ani jemu nevyhýbaly životní problémy a těžkosti, znali jsme
jej jako dobrého kamaráda, ochotného vždy pomoci, z jehož tváře snad nikdy nemizel úsměv. Pro svůj
charakter získal mnoho přátel jak v Letovicích, tak mezi raketovými modeláři z celé republiky.
Měl ještě mnoho plánů, které bohužel už nenaplní, jeho vyměřený čas vypršel. Zemřel 3. února 2016
ve věku 75 let! Tolik se těšil na jaro…
Za RMK Letovice, Letecký klub Letovice, všechny přátele, nejen modeláře, děkujeme za vše, co pro
nás všechny udělal! Budeme už jen vzpomínat!
Text a foto: Jiří Kašpar, RMK Letovice

Vzpomínka
Když mne pan Karel Synek požádal, abych napsala o tom, jak byl můj otec poslancem, odmítla jsem,
zdálo se mi, že není o čem psát. Ale je.
Můj otec Stanislav Novák (1908 – 1996) rolník ze Třebětína, byl v letech 1945 – 1948 poslancem
Prozatímního Národního shromáždění a následně Ústavodárného národního shromáždění. Zastupoval pravicovou stranu Českou národně socialistickou a Jednotný svaz českých zemědělců. Jeho kolegou
byl i komunistický poslanec Klement Gottwald. Měli tam v parlamentu v rohu takovou skříňku a tam
měl Gottwald stále láhev slivovice. Často se postavil zády do místnosti a pil. Ostatní poslanci předstírali, že nic nevidí. Byli totiž slušně vychovaní. A tak mne napadá, kde asi byla ta láhev, když Gottwald
řídil komunistický převrat v roce 1948 a kde byla, když podepisoval rozsudky smrti, především Milady
Horákové, své kolegyně z parlamentu.
Další nepřehlédnutelnou postavou byl Jan Masaryk. Uvádí se, že Jan byl černou ovcí presidentovy
rodiny, neb pro jakýsi prohřešek byl v době, kdy měl maturovat, poslán rodiči do Ameriky. Jan Masaryk
byl člověk s obrovským charismatem. Když ho tatínek požádal o věnování do knihy, podepsal se „s úctou Jan Masaryk”. A to je přesně to slovo, Jan měl úctu ke každému člověku. Četla jsem o něm, že jednal
stejně s anglickým králem jako s uklízečkou. Jisté je, že ho všichni měli rádi a měli k němu respekt. Když
ho poté, co odmítl resignovat na post v komunistické Gottwaldově vládě, v březnu 1948 vyhodili z okna, nastala obrovská vlna emigrací.
Samozřejmě mne nejvíc zajímala dr. Milada Horáková, která byla v parlamentu za stejnou stranu
jako můj tatínek. Ač jsem se na ni opakovaně ptala, nemám nic nového, co bych vám o ní mohla říci.
Milady Horákové si všichni, kdo ji znali, hluboce vážili. Byla zdvořilá, vlídná, čestná, naprosto spolehlivá.
Kultivovaná dáma, skvělý člověk. Byla skutečně taková, jakou si ji představujeme. Po komunistickém
převratu byly v roce 1948 nové volby, v nichž už poslanci za pravicové strany nekandidovali. Takže je
v podstatě elegantně propustili. Tím to samozřejmě neskončilo. Byli rozděleni na ty, kteří byli státně
spolehliví a ostatní, kteří byli perzekuováni. Někteří byli zavření, někteří emigrovali. Můj tatínek nevěřil, že mu dají razítko o státní spolehlivosti, a tak byl připraven emigrovat do Anglie, kde mu jeho kolega,
který už tam byl, připravoval půdu. Tatínek měl dvě maličké děti, mluvil perfektně německy, ale neznal
ani slovo anglicky. A tak zapřáhl koně a pomalým tempem vyrazil do Boskovic. Když v poledne dorazil
do okresního úřadu, byla budova prázdná, všichni byli na obědě. Jediné zbylé úřednici vysvětlil, že potřebuje to razítko. Odložila svačinu a dala mu to razítko. A tak jsme zůstali ve Třebětíně a už nikdy jsem
se nedozvěděla, jak by si tatínek poradil v Anglii se svojí němčinou. Tím bych asi mohla skončit, ale přidám ještě osobní vzpomínku. Ve Třebětíně žije několik rodin Nováků, lidí dosti rozdílných. A tak se mne
jako malé holky, ptávali lidé, kterých že jsem to Nováků, jestli toho poslance. Na tom není nic nezvyklého, lidé vždycky chtějí vědět, co je člověk zač. To, na co vzpomínám je to, že slovo poslanec vyslovovali s úctou v hlase. Na tu úctu vzpomínám, na to samozřejmé přesvědčení, že když byl někdo poslanec, musí být dobrý, byť to byl člověk tak nenápadný jako Novák ze Třebětína.
Důvěra a úcta k politikům. Myslíte, že se to někdy vrátí? A kdy?
Zdena Coufalová
Městská rada Komunistické strany
Čech a Moravy v Letovicích
tímto co nejsrdečněji přeje všem ženám
všechno nejlepší, mnoho štěstí a zdraví k jejich svátku,

Mezinárodnímu dni žen.
Tento svátek již tradičně slavíme 8. března.
Děkujeme Vám, ženy, za každodenní práci,
a milé pohlazení, za hezká slova a za porozumění.

Obloha v měsíci březnu, který přináší jaro
Přichází měsíc březen, který má zvláštní postavení mezi měsíci roku. Jeho vláda umožňuje přechod ze
zimního období do jara. To je pro mnohé zpráva, která potěší. Prosté pořekadlo má moudrý obsah: „Každá
babička stará je veselejší zjara.“ Zkušenost ze života říká, že se snad nad příchodem jara nemračí. Nás bude
zajímat, jak se ten příchod jara projeví na obloze. Změna ročního období se především týká Slunce, ale také
postavení souhvězdí se trochu změní. Když pozorujeme Slunce, zjistíme jeho posun směrem k zenitu a na
večerní obloze se objevují jarní souhvězdí. Když se díváme směrem k jihu a pozvedáme zrak nad obzor, tak
obloha nabídne souhvězdí Velkého a Malého psa, Raka, vpravo jsou Blíženci, vlevo souhvězdí Lva. Ještě výše
se setkáme s Velkou medvědicí a Malým medvědem. Směrem vpravo spatříme výrazné souhvězdí Vozky.
Abychom přivítali jaro i mezi souhvězdími, zaměříme se na souhvězdí Lva (Leo). Jde o rozsáhlé a dobře
viditelné souhvězdí, které večer nalezneme v oblasti nad jižním bodem. Jeho tvar připomíná hlavu a tělo
ležícího „krále zvířat“. Jde o devět poměrně jasných hvězd. Nejjasnější je hvězda Regulus, česky Srdce lva.
Regulus patří mezi čtyři tzv. „královské hvězdy“, k nimž náleží Aldebaran (v Býku), Fomalhaut (v Jižní rybě)
a Autares (ve Štíru). Regulus má jasnost 1,4 mag a je od nás vzdálen 78 ly. Na ocasu Lva je umístěna hvězda
Denebola s jasností 2,1 mag a vzdáleností 36 ly. Na hřbetě najdeme Zosmu a na krku hvězdu s názvem Algieba. V blízkosti hlavy Lva se nachází radiant meteorického roje Leonid (vyskytuje se přibližně v polovině
listopadu). Souhvězdí Lva je bohaté na spinální galaxie, z nichž je nejznámější galaxie M 66. Nad Lvem se
nachází nepatrné souhvězdí s názvem Malý lev.
K souhvězdí Lva se váže pěkná starověká báje, ve které se setkáváme se slavným hrdinou Heraklem, který
sloužil mykénskému králi. Jeho pověst hrdiny mykénský král využil a Herakla požádal, aby zneškodnil velkého a zlého lva, který sužoval celý kraj. Herakles králi vyhověl, v jedné jeskyni lva objevil a mohutným kyjem
jej omráčil. Pak lva zardousil a odnesl mykénskému králi. Za tento čin i další hrdinské činy byl Herakles obdařen nesmrtelností, a tak se spolu s poraženým lvem dostal mezi souhvězdí. (Místo Herakles se souhvězdí
nazývá Herkules.)
Podívejme se podrobněji na Slunce, naši nejbližší hvězdu. Právě v březnu si zaslouží více pozornosti.
Slunce bude v březnu už více zářit. 1. 3. vyjde v 6:43 h a zapadne v 17:43 h (uvedeno v SEČ), 31. 3. vyjde
v 6:38 h a zapadne v 19:31 h (uvedeno v SELČ). Připomeňme, že dne 27. března se zavádí letní čas. Během
března se den prodlouží o 1 h 53 min. Sluneční azimut vzroste z 80º na 98º (o 18º). Slunce dosáhne polohy,
která odpovídá světovému rovníku. To se stane 20. 3. v 5:30 h SEČ. Slunce vstupuje do znamení Berana, začíná astronomické jaro a také jarní rovnodennost. To znamená, že denní i noční sluneční oblouky jsou přibližně stejné, sluneční azimut dosáhne 90º. Jestli chceme určit na obzorníku východní a západní bod (určit
východ a západ), pozorujme 21. 3. východ i západ Slunce a v terénu určíme nápadný bod (strom, stavba).
Od 21. 3. se bude Slunce posouvat nad rovník k severu.
Jistě budeme pozorovat fáze Měsíce. Tentokrát březnový Měsíc zaznamená 5 fází, a to 2. 3. (v 0:00 h) poslední čtvrt, 9. 3. (ve 3:00 h) nov, 15. 3. (v 18:00 h) první čtvrt, 23. 3. (ve 13:00 h) úplněk a 31. 3. (v 17:00 h)
poslední čtvrt. Nejblíže k Zemi se Měsíc přiblíží 8. 3. v 8:00 h (359 521 km) a nejdále od Země bude 25. 3.
v 15:00 h (406 109 km).
Pokud to jde, pozorujeme planety. V březnu neuvidíme planety Merkur, Venuši a Neptun. Ve druhé polovině noci najdeme Mars nízko nad jižním obzorem (mezi Štírem a Vahami). Planetu Jupiter najdeme po
celou noc v blízkosti souhvězdí Lva. Dne 8. 3. Jupiter dosáhne největší jasnosti (-2,5 mag), bude nejblíže
Zemi (663,5 milionů km) a zároveň bude v opozici se Sluncem (na spojnici Slunce, Země, Jupiter). Ve druhé
polovině noci v souhvězdí Hadonoše září Saturn a Uran počátkem března je nízko nad západním obzorem (ve Vodnáři).
Také nastane konjunkce Měsíce s planetami, a to s Jupiterem 22. 3., s Marsem 28. 3. a se Saturnem 2. 3. a 29. 3.
V březnu proběhnou také dvě zatmění, která nebudou
u nás viditelná. 9. 3. úplné zatmění Slunce a 23. 3. polostínové zatmění Měsíce. Obě zatmění budou viditelná převážně v oblasti Tichého oceánu.
Souhvězdí Lva
Jaroslav Chloupek

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z.s.
POŘÁDÁ

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z.s.
POŘÁDÁ POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO ZDRAVÍ

V PÁTEK 18. BŘEZNA 2016
V NEMOCNICI BLANSKO

ZAJÍMAVOSTI ZA HUMNY

REHABILITAČNÍ ODPOLEDNE

V ÚTERÝ 15. BŘEZNA 2016

PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ A CVIČENÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA VE VÍŘIVÉM BAZÉNU
- RELAXAČNÍ CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ
VŠE POD VEDENÍM REHABILITAČNÍCH
PRACOVNIC
ODJEZD BUDE:
14.40 hodin – PRAŽSKÁ
14.45 hodin – NÁMĚSTÍ
14.55 hodin – BYTOVKY
15.00 hodin – TYLEX

PROGRAM ZÁJEZDU BUDE:
- NÁVŠTĚVA VILY LÖW-BEER VE SVITÁVCE
S VÝKLADEM
- PROHLÍDKA KATEŘINSKÉ JESKYNĚ
V MORAVSKÉM KRASU
- NÁVŠTĚVA GLOBUSU V BRNĚ
- PROHLÍDKA TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ
S PRŮVODCEM

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY JMK A V RÁMCI
PROJEKTU „ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“

ODJEZD AUTOBUSU BUDE:
6.30 hodin – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
6.40 hodin – PRAŽSKÁ
6.50 hodin – BYTOVKY
7.00 hodin – TYLEX

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
U LENKY RAŠOVSKÉ
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY
U B. SOUKUPOVÉ NA TEL.: 516 481 218 – DPS
ZÁJEZD SE KONÁ ZA PODPORY JMK
www.novesdruzenizp.cz

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z.s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY
VE STŘEDU 9. BŘEZNA 2016 V 14.15 HODIN
V MKS – KULTURNÍ DŮM LETOVICE
POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTA

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z.s.
PŘIPRAVUJE PRO SVÉ ČLENY

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
PLNÉ HUDBY
S OSLAVOU SVÁTKU ŽEN
NA PROGRAMU ODPOLEDNE BUDE:
- SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
- VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ LETOVICE
- VYSTOUPENÍ SOUBORU „CHALUPOVY SESTRY“
NA ZÁVĚR HRAJE HUDEBNÍ SESKUPENÍ „STOFKA“
VŠECHNY NAŠE ČLENY SRDEČNĚ ZVE VÝBOR

www.novesdruzenizp.cz

NA ČTVRTEK 21. DUBNA 2016

ZAJÍMAVOSTI MORAVY
PROGRAM ZÁJEZDU BUDE:
- ZÁMEK MILOTICE
- KOSTEL A MUZEUM V HODONÍNĚ
- SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH
- POSEZENÍ S CIMBÁLOVKOU
PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE
OD 21. BŘEZNA 2016
U B. SOUKUPOVÉ NA TEL.: 516 481 218
www.novesdruzenizp.cz

Městský klub důchodců
březen 2016
•
2. 3. 2016 – středa – 14.00 hodin
před Nemocnicí Milosrdných bratří v Letovicích
Prohlídka kostela Sv. Václava, krypty
a historické lékárny.
•
9. 3. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ul.
Beseda o Skotsku s rodilým skotem,
který žije v Letovicích.
•
16. 3. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ul.
Přednáška Bc. Martiny Rudolfové
(kastelánky zámku Lysice)
o Marii von Ebner Eschenbach a historii zámku.
•
23. 3. 2016 – středa – 7.30 hodin
autobusové stanoviště náměstí Letovice
Poznávací zájezd do Třebíče.
Návštěva židovského města, zámku, muzea
a Baziliky sv. Prokopa.
Cena 280,– Kč zahrnuje vstupy a oběd.
Přihlášky a platba u pí A. Píglové
při klubových akcích dne 9. a 16. 3. 2016
•
30. 3. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ul.
„Jarní průvan ve skříni“
Charitativní akce pro Diakonii Broumov.
•
Připravujeme:
6. 4. 2016 vlakový zájezd do Brna s prohlídkou
židovského hřbitova a návštěvu Židovské obce,
kde bude připraven košér oběd.
Cena vstupu a oběda 100,– Kč.
Přihlášky a platba 30. 3. 2016 u paní A. Píglové

KULTURNÍ DŮM LETOVICE

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
NEDĚLE 27. BŘEZNA 2016

HRAJE MEDIUM
NEJOBLÍBENĚJŠÍ KAPELA NAŠEHO REGIONU
DO 20.00 HODIN VSTUP ZDARMA
OD 20.00 HODIN VSTUPNÉ 50,– Kč

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat
na koncert skupiny

Šnek a spol.,
která pro Vás

na den 8. 4. 2016 od 19.00 hodin
v Galerii Domino
připravila koncert v podobě písní pánů
Suchého a Šlitra z divadla Semafor.
Koncert pořádáme společně s Galerií Domino,
všichni jste srdečně zváni.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
Výtěžek akce půjde na vyhotovení
busty Václava Havla.
Za Paletu Letovice, Marcela Královcová

Přednáška

REGRESNÍ TERAPIE
známá, neznámá
14. 4. 2016 v 17.30 hodin v klubovně I. NP.
kulturního domu v Letovicích,
vstupné dobrovolné
Na přednášce se dozvíte, na jakém principu
pracuje REGRESNÍ TERAPIE, které problémy
umí řešit a jak, pro koho je vhodná a mnoho
dalšího. Uslyšíte také, jak mohou duše
zemřelých ovlivňovat náš život, proč jsou mezi
námi živými a proč je dobré, aby tomu tak
nebylo. Dozvíte se i základní informace
o Metodě EFT, která je výbornou alterantivou
k regresi. Samozřejmě bude prostor
i pro vaše dotazy!
Na setkání se těší
David Bulva, regresní terapeut a certifikovaný
terapeut energetické psychologie & EFT

TJ Sokol Letovice – oddíl tenisu

Volejbalový oddíl Sokol Letovice

Vás srdečně zveme na

vás všechny srdečně zve

SPORTOVNÍ PLES
19. 3. 2016 od 20.00 hodin
v MKS – kulturním domě.
Čeká Vás velmi bohatá tombola,
ocenění nejlepších sportovců
jednotlivých oddílů,
vystoupení letovických mažoretek
a skupiny Slza.
Petr Novotný,
předseda tenisového oddílu

v neděli 3. 4. 2016
do sportovní haly
na kvalifikační turnaj

21. Mistrovství republiky
veteránů nad 40 let.
Turnaj začíná v 9.00 hodin
s účastí družstev Ostravy, Olomouce,
České Třebové, Hošťálkové a Letovic.
Na kvalitní volejbal s bývalými
Českými reprezentanty a ligovými hráči
se s vámi těší volejbalový oddíl.
Ing. František Reitschmied

TJ SOKOL LETOVICE, z.s.

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin

Mimo výše uvedenou dobu je služba stomatologické LSPP zajištěna v Úrazové nemocnici Brno,
Ponávka 6, tel.: 545 538 111 – ve všední dny od 17.00 do 7.00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

Služby lékařů
4. 3.
11. 3.
18. 3.
25. 3.

Dr. Kratochvílová
Dr. Šafránek
Dr. Šponerová
Dr. Přichystalová

NEPŘÍTOMNOST
Dr. Šafránek
26. 2. – 4. 3.
Dr. Striová
4. – 11. 3.

ZASTUPUJE
Dr. Kratochvílová, Dr. Striová
Dr. Kratochvílová,
Dr. Šafránek (ne 4. 3.)

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

Koupím
garáž v Letovicích

ZABIJAČKOVÉ HODY NA OHRADĚ
Srdečně zveme všechny
milovníky zabijaček
a vepřových dobrot na

poblíž bytovek,
ul. Albína Krejčího, Komenského apod.

ZABIJAČKOVÉ HODY,

Kontakt: 723 448 552

které budou probíhat
12. – 13. 3. 2016
v restauraci Ohrada ve Vískách.
Kromě tradičního menu budou
připraveny i zabijačkové speciality
na prodej s sebou.
Více na www.ohrada.cz
PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO
TVRDÉ + MĚKKÉ
(PILINY + ZBYTKY DŘEVA)
MOŽNOST DOPRAVY

Bližší informace na
tel.: 606 893 919
email: zouharhonza@email.cz

Koupím
byt v Letovicích
Tel.: 774 193 566

Fitko JA.S
Masarykovo nám. 18, Letovice
• skupinové lekce
(Pilates, Bodyform, Strollering)
• cvičení na VibroGym
• výživové poradenství

www.ifit.cz, jana@ifit.cz
tel.: 604 931 006

Březen – za kamna vlezem.
Březnové slunce má krátké ruce.
Lépe od hada býti uštknut,
než v březnu od slunce ohřát.
Jestli březen kožich stáhl,
duben rád by po něm sáhl.
Březen bez vody – duben bez trávy.
Suchý březen, studený duben,
mokrý máj – bude v stodole ráj.
Mnoho dešťů březnových – hubené léto.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude
ještě mrazů po Velikonocích.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.

BRNO

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Stovky různých druhů osiv za nejlepší ceny

12,-

Macešky

Viola
mix barev a druhů,  kv. 9 cm

Trávníkové hnojivo
s účinkem proti mechu

Zahradnický substrát Elektrický vertikutátor
balení 50 l

10 kg, vystačí na cca 285 m2

HVL E 1200-31, 1200 W, šířka záběru 31 cm,
prořezávací nože/ pružiny 8/42, nastavení
hloubky řezu 3 stupně, sběrný koš 28 l,
záruka 5 let

2.190,-

Elektrický kultivátor
GARDOL GEMI 1200, 1200 W,
šířka záběru 45 cm, 6 radliček,
max. pracovní hloubka 23 cm,
záruka 5 let

3.790,-

2 v 1:

výměnné válce
vertikutátor/
provzdušňovač

10 kg

198,-

50 l

69,SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU

vyrobeno
ve Finsku

STĚNA 28 mm
3x3m
VČETNĚ PODLAHY!

29.990,Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene
střechy 250 cm, výška boční stěny 200 cm, materiál severský smrk,
včetně kompletního spojovacího materiálu a kování, praktické dvojité
dveře s kovovým prahem

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 4. 3. do 31. 3. 2016 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Bezdrátový internet
(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.

Mobil: 604 985 420

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

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

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

OPRAVY RODINNÝCH
ŠICÍCH STROJŮ
Milan Lepka, Nýrov 76
Mobil: 723 307 810

Hledám
ke koupi rodinný dům
se zahradou v Letovicích
nebo v okolí Letovic.
Opravy nevadí, nabídněte prosím.

Tel.: 721 332 622
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Tisk DTP centrum, v.o.s. SVITAVY • www.dtpcentrum.cz

