březen 2018

Španělsko-argentinský program
s klasicko-romantickým reper toárem

Kristina Fialová – viola
Dominika Ťuková – harfa

Středa 7. března 2018 v 18.30 hodin

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci lednu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Antonín Peterka
Zdeněk Čtvrtníček
Tomáš Viška
Lubomír Brožek
Jiří Kopecký
Marie Holková
Vlasta Procházková
Helena Hrazdirová
Mojmír Řehoř
Marie Kolářová
Miloslav Lžíčař
Miroslav Werner
Eva Pátečková
Jaroslav Blaha
Jan Kozel
Vladimír Král
Anna Hejlová
Jiří Veselý

Miloš Winkler
Agnesa Vlasková
Bohumil Širůček
Jaroslav Bárta
Josef Procházka
Marie Fadrná
Josef Portl
Libuše Mejstříková
Dobromila Graciasová
Božena Širůčková
Vlasta Janoušková
Vlastimil Skalník
Marie Hejlová
Marie Janíková
Růžena Wernerová
Božena Nováková
Vladimír Valouch
Zdeňka Nováková

Nejstarší občanka našeho města – paní Zdeňka Nováková z Třebětína
oslavila v měsíci lednu vzácné a neobyčejné jubileum – 100 let. K tomuto
významnému jubileu jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta
města, za SPOZ paní Libuše Pfefrová a paní Jindřiška Volšanová, matrikářka.
Vážená paní Nováková, dovolte, abychom Vám ještě jednou poblahopřáli, ať ve zdraví, klidu a spokojenosti uprostřed svých dětí, vnoučat
a pravnoučat i četných dobrých přátel prožijete všechny příští dny a roky.
Při této příležitosti Vám znovu vyjadřujeme poděkování a úctu za Vaši
poctivou a obětavou celoživotní práci pro Vaši rodinu a společnost.
Srdečně blahopřejeme a přejeme hlavně zdraví a pohodu.
V měsíci lednu oslavila významné životní jubileum – 90 let – paní Marie Janíková, Meziříčko.
K tomuto krásnému jubileu jí osobně blahopřály paní Alena Špiková a paní Iva Hadáčková.
Srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Gořulová Danuše, J. Haška, ve věku 84 let
Nárožná Miloslava, Jevíčská, ve věku 61 let
Řehořová Jiřina, V Potůčkách, ve věku 94 let
Dušilová Věra, Česká, ve věku 89 let
Prchalová Zdenka, V Domkách, ve věku 78 let
Jaroš Václav, Klevetov, ve věku 72 let
Višková Miroslava, V Chaloupkách, ve věku 73 let
Randulová Anna, Zboněk, ve věku 80 let
Čest jejich památce!

OKÉNKO STAROSTY
Ani se to nezdá a máme tu březen. Milovníci zimních sportů si moc
neužili ani ta příroda si pod sněhovou peřinou moc neodpočala. Doufám, že nás ta pravá zima už nedostihne, ale moc velké iluze si nedělám. Ne nadarmo se neříká, že v březnu za kamna vlezem a v dubnu
ještě tam budem. Většině se již tenčí zásoby ovocných lihovin, tak snad
k nám konečně bude počasí shovívavé a bude z čeho pálit. Zatím se můžeme těšit na teplo a krásné jarní počasí. Jako každoročně bych chtěl
všechny poprosit, aby si uklidili po zimě nejen své zahrádky, ale i okolí
svých domů. Vždyť i to okolí domů něco ukazuje o jeho obyvatelích.
V letošním roce vycházejí velikonoční svátky na přelom března a dubna. Chtěl bych všem popřát
jejich příjemné prožití. Jedná se o největší církevní svátky. Tak si oslavu těchto svátků jara můžeme
všichni užít. Snad to bude i zlom v počasí a bude nás čekat teplé, slunečné, ale i mokré jaro. Ať se
trochu doplní vláhový deficit, když už moc v zimě nechumelilo.
Vedení města společně s radními opět během února navštěvovali všechny naše obce. Vyslechli
jsme si názory a potřeby občanů a už se jejich připomínky zapracovávají do plánů práce.
V letošním roce se musíme snažit všichni o to více, abychom mohli oslavit 100. výročí založení republiky nejen v krásném městě, kterými Letovice jsou, ale i v krásném prostředí, které můžeme vylepšovat všichni.
A nezapomeňte i v březnu vše řešit s úsměvem.
Vladimír Stejskal, starosta města

Starosta města Letovice svolává
na čtvrtek 8. března 2018 v 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích

20. veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 7. prosince 2017 do 8. března 2018
Dispozice s majetkem města
Hospodaření města Letovice za rok 2017
Rozpočtové změny na rok 2018
Různé
Diskuse
Závěr
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 30. 1. 2018 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
5. Příprava schůzí s občany v místních částech města
6. Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele ZŠ Letovice
7. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
8. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 1. 2. 2018 projednalo body dle následujícího
programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Revitalizace sportovního zázemí AFK Letovice
3. Různé
4. Diskuse
5. Závěr
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Informace
Ve středu dne 14. března 2018 v době od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin budou poskytovat součinnost potřebnou k řádnému splnění povinnosti podat daňové přiznání daně z příjmu fyzických osob pracovníci Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územního pracoviště v Boskovicích.
Služba bude poskytována v uvedený termín v zasedací místnosti Městského úřadu Letovice, Masarykovo nám. 210/19, Letovice.
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Dne 15. 1. 2018 v dopoledních hodinách byla v Letovicích, v místní části Slatinka nalezena fena – s největší pravděpodobností rasy německého pinče (případně křížence).
Bohužel se do současné doby nepodařilo zjistit jejího majitele.
Pokud byste poznali, komu fena patří, kontaktujte prosím městskou policii na tel.: 607 574 854. Pro fenku hledáme i touto cestou nového majitele, který by se jí ujal.
Strážníci Městské policie Letovice

Evidence obyvatel
• K 31. 12. 2017 bylo ve městě přihlášeno k trvalému
pobytu 6576 občanů (z toho 2731 mužů, 2890 žen
a 954 dětí do 15 let (489 chlapců a 465 děvčat).
• V loňském roce se narodilo 98 dětí (48 chlapců a 50
děvčat) a zemřelo 88 občanů (35 mužů a 53 žen).
• K trvalému pobytu ve městě se přihlásilo 216 občanů, odhlášeno bylo 205 občanů.
Dle údajů na webových stránkách ministerstva vnitra
je ve městě přihlášeno 127 cizinců s trvalým pobytem.
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2017 (tj. státních občanů ČR + cizinců) dle dostupných informací: 6 703
Oficiální počty obyvatel uveřejňuje Český statistický
úřad v průběhu roku.
Letovice – matrika – rok 2017
Počet zápisů úmrtí – 131
Uzavřená manželství – 40
Počet žádostí o změnu jména a příjmení – 1
Počet zápisů o určení otcovství – 39
Počet vydaných rozhodnutí ostatních – 16
Počet zápisů do zvláštní matriky – 4
Czech POINT
Rejstřík trestů – 78
Katastr nemovitostí – 60
Obchodní rejstřík – 27
Živnostenský rejstřík – 8
Bodové hodnocení řidičů – 4
Výpis z insolvenčního rejstříku – 0
Registr osob – 4
Žádost o zřízení datové schránky – 1
Zneplatnění datové schránky – 3
Konverze dokumentů na žádost – 43
Konverze dokumentů z moci úřední – 33
Počet ověření (legalizace, vidimace) – 1 345
Žádosti do DPS
Počet podaných žádostí celkem 232, z toho v roce 2017
bylo podáno 26 žádostí.
Do DPS bylo v roce 2017 přijato 6 osob.
Sociální práce na obci
V roce 2017 se aktivně v rámci sociální práce na obci
pracovalo s občany, kteří patří do těchto cílových skupin:
• osoby se zdravotním nebo duševním onemocněním
– 38
• osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby – 16
• osoby s různým stupněm omezení svéprávnosti – 7
• osoby ohrožené sociálním vyloučením – 15
• osoby ohrožené rizikovým způsobem života – 1
• osoby bez přístřeší – 3

• osoby v nejistém či neadekvátním bydlení – 13
• nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy – 14
• osoby neschopné splácet závazky – 6
• imigranti – 1
• rodiny s dětmi – 10
• anonymní klienti – 21
Veřejné opatrovnictví, sociálně právní ochrana dětí,
ostatní ze sociální oblasti
Funkci veřejného opatrovníka vykonává sociální pracovník ve 4 případech.
Podávání zpráv sociálně právní ochrany dětí, soudům
a policii – 20
Vyhodnocení podmínek případu zvláštního zřetele pro
nárok na doplatek na bydlení pro Úřad práce ČR – 17
Počet vypravených sociálních pohřbů – 1
Stavební úřad a životní prostředí
• vydáno 29 územních rozhodnutí, 57 kolaudačních
rozhodnutí (zkolaudováno 18 bytových jednotek),
15 rozhodnutí o změně stavby před dokončením,
3 rozhodnutí o odstranění stavby, 30 kolaudačních
souhlasů, 24 rozhodnutí o přerušení řízení, 9 rozhodnutí o změně užívání, 2 rozhodnutí – pokuty, 11 potvrzení o přidělení čísla
• stavební povolení – 19 (povoleny 4 bytové jednotky), společný souhlas – 19 (povoleno 8 bytových jednotek), územní souhlas – 30, souhlas s provedením
ohlášené stavby – 15, vodovodní přípojky – 1, plynové přípojky – 8, kanalizační přípojky – 3, garáže – 1,
dodatečné povolení stavby – 2, rozhodnutí předčasné užívání – 1, rozhodnutí zákaz užívání – 2, veřejnoprávní smlouvy – 1.
• v oblasti životního prostředí bylo v 24 případech vydáno rozhodnutí o kácení dřevin a v 17 případech
bylo vydáno vyjádření ke kácení dřevin.
Finanční odbor
• bylo evidováno 754 poplatníků místního poplatku
ze psa
• bylo evidováno 6904 poplatníků místního poplatku
za komunální odpad a 318 plátců tohoto poplatku za
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není nikdo hlášen k pobytu
• bylo uzavřeno 13 smluv (kupní, darovací) a 15 nájemních a pachtovních smluv na využití městského
majetku (pozemky, kulturní domy), 19 smluv o zřízení věcného břemene
• k projednání v radě a zastupitelstvu města bylo přijato 115 návrhů na dispozice s majetkem města
MěÚ Letovice

Upozornění
Finanční odbor při MěÚ v Letovicích upozorňuje, že zveřejnil na úřední desce a internetových stránkách města Dotační program na rok 2018, ze kterého je možné si podávat žádosti o dotaci, a to nejpozději do 15. března.
Finanční odbor
Vážení spoluobčané,
uplynul rok 2017, rok, kdy začala platit vyhláška města o sběru a třídění odpadů ve městě. V mnohých případech se zavádění třídění dle komodit spolu se zavedením pytlového sběru systémem „dům
od domu“ setkávalo s nepochopením a zpochybňováním jeho účelovosti.
Nastal proto čas na krátké zhodnocení a prokázání toho, že třídit má smysl. V loňském roce bylo
odvezeno celkem 2 548,881 t odpadu. Z tohoto množství se ukládalo 439.271 t na skládky Březina,
kde za uložení se platí 1050 Kč/t. Z celkového množství odpadu bylo separováno a uloženo 284 326 t
bioodpadu, který v minulosti byl součásti směsného odpadu. Za uložení bioodpadu město platí
400 Kč/t. Pouze rozdíl v cenách za uložení vytříděného bioodpadu a směsného odpadu přineslo
úsporu cca 185 000 Kč. Náklady na zakoupení plastových pytlů pro třídění byly pro rok 2017 ve výši
50 872 Kč. Náklady na svoz odpadu separací bioodpadu a tříděním odpadů pytlovým systémem
snížily celkové náklady na likvidaci odpadů ve městě v roce 2017 o 134 000 Kč
Sběrem pytlovým systémem vytříděných sortimentů jsme sebrali 4024 ks pytlů v sortimentním
rozložení dle tabulky.
Separovaný sběr odpadů – přehled za jednotlivé svozy, rok 2017

Z grafů je patrné postupné zapojování občanů do systému, který se prokazatelně ukázal jako funkční a dostatečný. Vytříděné komodity lze ekonomicky lépe zhodnotit z hlediska zpětných výkupů surovin. Přesné vyčíslení úspor je však problematické vzhledem ke kolísání zájmu trhu a odbytových cen.

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří aktivně k této problematice přistoupili. Pro rok 2018
počítáme s pokračováním se stejnými pravidly pro svoz a třídění jako v roce 2017.
Rádi bychom všechny, kteří tento způsob třídění akceptují požádali, aby ještě pomohli rozšířeným tříděním plastů na samostatné PET a samostatný směsný plast (oboje žluté pytle). Z hlediska
odbytových podmínek to má obrovský význam. V letošním roce bude z dotačních a motivačních prostředků EKO - KOM provedena výměna poškozených kontejnerů a budou postupně doplněny kontejnery na kovový odpad a použité oleje.
O průběhu sběru se může každý účastník průběžně seznamovat na webových stránkách města
www.letovice.net, kde jsou aktuální statistiky a všechny další potřebné informace. Každý účastník zařazený v systému se pod svým kódovým číslem může najít ve statistice svozů – celkové množství jím
odevzdaných pytlů. Tyto informace naleznete na hlavní stránce webu města pod hlavičkou Svozy vytříděného odpadu v pytlích. Informace o sběrových termínech a případných změnách naleznete na
webových stránkách TS Letovice www.tsletovice.cz – aktuality. Na sběrném dvoře je možno zájemcům o doplnění nádob na BIO odpad zapůjčit zbývající nádoby za stejných smluvních podmínek jako
v roce 2017.
Ing. Jiří Palbuchta, místostarosta

Nádoby na bioodpad (BRKO)
Občané, kteří mají zájem o další nádobu na biologicky rozložitelný odpad nebo i zájemci z řad majitelů
rekreačních usedlostí, kteří mají uhrazen poplatek za odpady, mají možnost si vyzvednout novou nádobu v Technických službách Letovice. Bude sepsána smlouva o výpůjčce. Upozorňujeme žadatele zejména z řad majitelů rekreačních usedlostí a ty, kteří chtějí nádoby umístit v zahrádkářských koloniích,
že bude v lokalitě určeno svozové místo. V žádném případě nebude zajištěn svoz od každé zahrádky.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zbytek dosud nevydaných nádob, žádáme zájemce o urychlené odebrání speciálních nádob na BRKO. Odběr nové nebo další nádoby si dohodněte v Technických službách Letovice.

Oprava ulice Alšova
Město Letovice informuje občany, že od 1. 3. 2018 do května 2018 bude firma HOLAS CZ, s.r.o.,
realizovat pro investora město Letovice akci „Letovice, ul. Alšova – Oprava místní komunikace – část
SO 101“, tj. úsek od křižovatky s ul. U Hájku po křižovatku s ul. Smetanova.
Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti provozu a zlepšení dopravních podmínek. V rámci opravy
MK dojde k odstranění stávajícího krytu (asfaltobeton) a podkladních vrstev místní komunikace v ul.
Alšova, včetně obou křižovatek. Budou provedeny nové podkladní vrstvy komunikace, nový asfaltový
povrch a nové odvodnění vozovky. Také bude provedena oprava stávajících chodníků a sjezdů na jednotlivé pozemky. Oprava chodníků bude spočívat v odstranění stávajícího krytu (dlažby a podkladních
vrstev) a v provedení nových dlážděných povrchů.
O aktuálních informacích budou občané v dotčené lokalitě informování především prostřednictvím
webu města a městského rozhlasu.
Vzhledem k rozsahu a náročnosti uvedené akce, žádáme obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených dopravním omezením a stavebními pracemi o pochopení a toleranci. Ze strany zhotovitele
bude maximální snaha vyhovět Vašim potřebám, ale je nutné počítat s výrazným omezením.
Další případné informace poskytne:
Ing. Andrea Ježková (město Letovice, technický odbor), tel.: 516 482 234, 777 470 289
Dušan Henek (HOLAS CZ s.r.o., stavbyvedoucí), tel.: 724 243 377

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 březnu jsme pro Vás připravili:
Beseda – Mgr. Roman Malach, Ph.D.

Lidové stavitelství na Letovicku
Čtvrtek 1. března 2018 v 17.00 hodin
Středisko Historie města Letovice,
Tyršova 2 (1. patro)
•
Koncert KPH

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

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

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

Talkshow

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

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

Připravujeme:
Vernisáž výstavy

Osudové roky české státnosti
Čtvrtek 5. dubna 2018 v 18.00 hodin
Kulturní program: Pásmo slova a hudby
„Hudba v myšlenkách Masarykových“
Jitka Baštová – akordeon
a Jindřich Macek – loutna
Vstupné na zahájení 150,– Kč,
během měsíce vstupné dobrovolné
Výstava potrvá do 30. 4. 2018.
•
Koncert KPH

Pocta klasikům
Středa 11. dubna 2018 v 18.30 hodin
Účinkují: Duo Bohemiabass
(Petr Šporcl – violoncello
a Eva Šašinková – kontrabass)
Vstupné: 120,– Kč
•
Divadlo

Žena Vlčí mák
Pátek 13. dubna 2018 v 19.00 hodin
Účinkuje: Hana Maciuchová
Vstupné: předprodej 350,– Kč / na místě 400,– Kč
•
Přednáška Mgr. Eva Nečasová

Tajemství Jeřábkova klavíru
Středa 18. dubna 2018 v 17.00 hodin
Středisko Historie města Letovice,
Tyršova 2 (1. patro)
•
Pohádka

O křišťálovém srdci
aneb „Není všechno zlato, co se třpytí“
Čtvrtek 26. dubna 2018 v 10.00 hodin
Účinkuje: CziDivadlo Praha
Vstupné: 40,– Kč

KNIHOVNA
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Registrace nových čtenářů zdarma
po celý měsíc březen
Čtenářská amnestie
prominutí upomínek po celý měsíc březen

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 – 11.30, 12.00 – 16.30
Úterý: 12.00 – 16.30
Středa: 12.00 – 16.30
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 9.00 – 11.30, 12.00 – 18.00

•

Výročí zahraničních spisovatelů
výstavka knih
+ 6. 3. 1973 Pearl S. Bucková
americká prozaička, nositelka Nobelovy ceny
+ 19. 3. 2008 Artur Charles Clarke
britský autor sci-fi literatury
*20. 3. 1828 Henrik Ibsen – norský dramatik
+ 23. 3. 1983 Armand Lanoux
francouzský prozaik
•

7. března 2018 – EXPEDICE CHO OYU
ve 14.00 hodin v městském klubu důchodců
Promítání snímků z miniexpedice na 6. nejvyšší
horu světa Cho Oyu, vysokou 8201 m, ležící na
hranicích Nepálu s Čínou. O svých zážitcích
z putování k velehoře a z výstupu severozápadní
stěnou (z čínské strany) bez použití kyslíkových
bomb a pomoci výškových nosičů
bude vyprávět Jaromír Novák.

13. března 2018 – LiStOVáNí:
A taková to byla láska (Anna Gavalda)
V 18.00 hodin v sále ZUŠ Letovice, vstupné 50 Kč
Odejít nebo zůstat.
Kdo to z nás ve vztahu kdy neřešil?
Zničehonic stojí manžel třicetileté Chloé u dveří
s kufrem v ruce a oznamuje jí, že od ní odchází.
V šoku a bolesti ji odváží tchán, starý
nepříjemný mrzout Pierre, na svoji chalupu.
V nadcházející noci odhaluje snaše důvody
svého celoživotního mrzoutství – manželství
založené na povinnosti k manželce a dětem,
kterým sice otřásl vztah k „jediné lásce jeho
života“, ale nezničil je. Zůstat, nebo odejít?
- vydalo nakladatelství Mladá Fronta
v překladu Silvie Dokulilové
- účinkují: Věra Hollá a Zdeněk Černín
•

OD VLTAVY K PIAVĚ – ČESKOSLOVENŠTÍ
LEGIONÁŘI NA ITALSKÉ FRONTĚ
Výstava v prostorách knihovny

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

•

Po celý měsíc výstavka knih
Poezie, říkadla a básničky.
•

Po celý měsíc tvoříme
Vyrábíme kytičky v košíčku a velikonoční vajíčka.
•

Po celý měsíc březen
si můžete v knihovně vyzkoušet virtuální
realitu pomocí speciálních brýlí,
které nám zapůjčila společnost 3D Svět s.r.o.
Tyršova 16, Letovice
•

23. března 2018 – Noc s Andersenem
Přihlaste se tradiční akci pro děti od 1. do 5. třídy
na téma „Povídání o pejskovi a kočičce!“
Zúčastnit se může jen ten, kdo včas odevzdá
přihlášku (k vyzvednutí dětském odd. knihovny)
•

Od 1. 2. do 30. 11. Duhové čtení 2018
Zapojte se do čtenářské soutěže,
více informací v knihovně.

Až se mi z toho hlava točí!

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

Přijďte si po celý měsíc březen, vyzkoušet do
knihovny virtuální realitu pomocí speciálních
brýlí, které Vás přenesou na Slovensko do města
Levoča chráněného UNESCO nebo až do vzdálené Afriky či do vesmíru.
Budete mít pocit, že se stáváte součástí samotného filmu a příběh se opravdu děje všude
kolem vás!
Společnost 3D Svět s.r.o., Tyršova 16, Letovice, která nám techniku zapůjčila, s úspěchem realizuje interaktivní výstavu prostorového vidění
pod názvem „Svět ve 3D“ zejména v základních
školách v ČR. Od dubna 2016 výstavu spatřilo již
14 tisíc žáků.
Knihovna Letovice

®

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

MOŽNOST KROUŽKOVÉ VAZBY
V TIC LETOVICE
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.

Výzva – kulturní a společenské akce roku 2018
Vážení pořadatelé a organizátoři různých kulturních, společenských i sportovních akcí, obracím se
na Vás s žádostí o spolupráci. Pokud budete pořádat, organizovat v letošním roce některou z výše
uvedených aktivit a chcete je nechat zpropagovat v přehledu akcí, napište nám o tom již nyní!
A to jednak z důvodu, abychom si navzájem nevykrývali termíny, ale také kvůli včasné propagaci
v připravovaném přehledu kulturně-společenských akcí.
Termín zaslání přehledu Vašich akcí – do 31. 3. 2018 (datum, název akce, pořadatel, kdy, kde, v kolik, kontakt na pořadatele, vstupné).
Kontakt: info@mks-letovice.cz
Děkujeme Vám za spolupráci.

Za MKS Letovice Jana Trubáková

Výzva – k výstavě Káva Lamplota – prvotřídní kvalita v Letovicích
Jsou lidé, kteří svým chováním a celým svým žitím ovlivňují nejen své nejbližší, ale i celé okolí a prostředí. Svých schopností, vědomostí a činorodosti využívají nejen pro splnění svých představ a svého
zabezpečení, cíleně ale používají svých vloh a materiálních statků k prospěchu ostatních. Takovým hluboce odpovědným a morálním člověkem byl letovický Jan Lamplota a ani není třeba zmiňovat všechna
jeho dobrodějná konání, kterými se velmi výrazně zvěčnil jen v našem regionu. Jeho život, předmět
jeho obchodu a řadu dalších souvislostí ukazuje současná výstava v Technickém muzeu v Brně. Zaslouženě také budí pozornost a je působivá. Ovšem před polovinou roku 2018 skončí. Letovice samozřejmě projevily aktivní zájem a vznikla tedy vstřícná dohoda o přesunutí výstavy do Letovic, do prostor
muzea. A to může být pro nás impulzem pro její doplnění jak fotografiemi, tak listinami, dopisy, účty,
propagačním materiálem a zrovna tak i kupříkladu předměty z produkce firmy, připomínkami z Lamplotova života atd. Přivítáme proto v muzeu jakékoliv vaše nabídky v tomto směru a budeme se společně těšit z obrazu našeho velkého rodáka, který neustále zůstává naším příkladem.
Termín pro možné zápůjčky nebo dary pro tuto výstavu do 31. 3. 2018.
Kontakt: muzeum@mks-letovice.cz, tel.: 608 639 621.
Děkujeme.

Za MKS Letovice Dr. Antonín Štrof, muzeum Historie města Letovice

Upozornění – uzavření budovy Tyršova 2 dne 5. 3. 2018
Vážení občané, čtenáři a návštěvníci,
sdělujeme Vám, že z technických důvodů (výmalba a úklidové práce) budou Městská knihovna Letovice, Turistické informační centrum i muzeum Historie města Letovice v pondělí 5. března 2018
pro veřejnost uzavřeny.
Děkujeme za pochopení, opět se na Vás těšíme v úterý 6. 3. 2018.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

… tentokrát s panem prof. Mgr. Liborem Janem, Ph.D.
Jak je to s nejstarší písemnou zmínkou o Letovicích, aneb o nejstarších pramenech hovoří historik
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Co nám můžete ve zkratce říci o sobě?
„Jsem profesorem na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, zabývám se
problematikou českého středověku, především závěru 13. století. Nedávno mi vyšla obsažná monografie s názvem Václav II. Král na stříbrném trůnu. Krom toho se zaměřuji i na moravské církevní dějiny, zemské právo či rytířské duchovní řády, které působily na území Čech a Moravy, tedy templáře,
johanity a německé rytíře. Mezi záliby patří vaření či zpěv lidových písní.“
Těší nás váš zájem o letovickou problematiku. Můžete nám říci, jak jste se k tomuto tématu dostal?
„Zpracovával jsem otázky spojené s rolí nejstarších šlechtických rodů a v pramenech poloviny 13.
století se objevovali Heřman z Ústí (Drnholce), Heřman z Rychnova a konečně Heřman z Letovic. Starší literatura je zpravidla považovala za jednu a tutéž osobu, případně za osoby dvě. Mně se podařilo
prokázat, že šlo skutečně o tři různé muže, ale z různých větví jednoho rodu, který měl v erbu zkřížená
lekna. V tomto rodu se nejvíce užívala jména Vilém, Arnošt, Heřman a Hroznata, ale též Boleslav, Bořuta či Svatoslav.“
V místní vlastivědné literatuře se tradoval rok 1145 jako nejstarší zmínka o Letovicích. To jste
jednoznačně odmítl; můžete nám k tomu povědět víc?
„Ano, jde o listinu, kterou otiskl historik a archivář Antonín Boček v prvním dílu svého moravského
diplomatáře pod uvedeným rokem. V listině disponuje olomoucký údělník Ota litomyšlskému klášteru, který založil olomoucký biskup Jindřich Zdík, některé vesnice a další příjmy, mezi tím desátý denár
z mýta v Jevíčku a také z mostu v Letovicích. Problémem však je, že listinu si sám sestavil editor Boček,
aby podepřel své historické vývody. Jde tedy o novodobé, zcela vymyšlené falzum, které nelze brát
jako vážný historický dokument. Podobných falešných listin sestavil A. Boček celou řadu a byly odhaleny odborníky ve 20. století.“

Jako poměrně jistý i část regionální literatury již uvádí rok 1203, který je sice ze soudobého falza,
ale nelze mu věřit alespoň základní údaj o existenci Letovic v té době?
„Listina s datem 22. února 1203, kterou měl vydat moravský markrabě Vladislav Jindřich pro klášter
sv. Štěpána v Hradisku u Olomouce, je také falzem, ale již středověkým. Listina vznikla někdy po polovině 13. století v hradiském klášteře, když zdejší premonstráti vedli spor o les Střelnou s olomouckým
biskupem Brunem a cítili potřebu si opatřit listinné důkazy; podobně postupovali i v jiných případech,
v klášteře tedy existovala padělatelská dílna. Mezi svědky se zde uvádí „Bořuta z Ředhoště z Čech a jeho
syn Bořuta z Letovic“. Je možné, že jména svědků byla opsána z nějaké pravé listiny z počátku 13. století, kterou měl klášter k dispozici. Informace tak může vcelku odpovídat realitě, nicméně rok je krajně
nespolehlivý a nelze jej jako první písemnou zmínku přijmout.“
Takže definitivně spolehlivý je až rok 1250?
„Jistě, Letovice se poprvé připomínají roku 1250 v listině bez denního data jako predikát (přídomek)
Heřmana z Letovic, šlechtice, který se v pramenech podle Letovic píše mezi léty 1250 – 1269 a v roce
1274 se vzpomíná již jako mrtvý. Uvedenou listinu z roku 1250 vydal Robert, opat kláštera premonstrátů v Hradisku u Olomouce, a zapisuje jí dědičným právem dvěma bratřím, Velizovi a Stodnovi, sídlícím ve vsi Uhřicích, les kolem říčky, zvaný Skřípov, o který se v dřívějších dobách často přel s panem
Heřmanem z Letovic s tím, aby tam uvedení založili ves, která by se měla jmenovat Veličina Lhota. U tohoto Heřmana je pravděpodobné, že náležel ke stejnému rozrodu s erbem dvou leknínových listů,
a byl nejspíše synem Bořuty, který se v pramenech objevuje v první půli 13. století jakožto syn Bořuty
z Ředhoště, po jistou dobu kastelána v Podivíně. Nicméně uvedený Bořuta, syn podivínského kastelána, se nikdy v pravé listině s přídomkem „z Letovic“ neuvádí a je tedy pravděpodobné, že sídlo v Letovicích začal budovat až uvedený Heřman. Heřmanův predikát „z Letovic“ z falza s rokem 1203 tak spíše
může odpovídat situaci po roce 1250.“
Děkujeme Vám za fundované odpovědi. A přijedete ještě?
„Doufám, že nějaké zajímavé téma se pro Letovické jistě najde.“
Ptal se: Dr. Antonín Štrof, MKS Letovice

PŘEHLED BŘEZNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

Po celý březen / Březen – měsíc čtenářů
Knihovna Letovice, tel.: 516 474 225, knihovna@mks-letovice.cz

1.

17.00 hodin / Lidové stavitelství na Letovicku – Mgr. Roman Malach, Ph.D.
budova Tyršova 2 (bývalá měšťanská škola), tel.: 516 474 422

3.

20.00 hodin / Jarní ples ZUŠ Letovice
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 203

14.00 hodin / Cestovatelská přednáška Ing. Jaromíra Nováka – Expedice Cho Oyu
Městský klub důchodců, tel.: 516 474 225, knihovna@mks-letovice.cz

7.

18.30 hodin / Španělsko-argentinský program s klasicko-romantickým repertoárem
koncert KPH, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

9.

18.00 hodin / Dějiny umění – Tiziano Vecellio – PhDr. Mirka Kacetlová
pořádá spolek PaLetA Letovice, Knihovna Letovice, tel.: 516 474 225
15.00 hodin / Wikiho bublinkový karneval s Mimoni
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

10.

19.00 hodin / Mrazík a jeho mrazivá tajemství – Jasinovské divadýlko
KD Jasinov, P. Pravec – tel.: 603 943 223

13.

18.00 hodin / Listování.cz / Anna Gavalda: A taková to byla láska
Účinkují Věra Holá a Zdeněk Černín, sál ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 225

15.

10.00 hodin / Tři pohádky s písničkou – pohádka pro děti (Divadlo Pohádka Praha)
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

17.

20.00 hodin / Ples sportovců
Kulturní dům Letovice, tel.: 775 292 443

19.

16.00 hodin / Vernisáž výstavy soutěže vyhlášené SVČ Letokruh „Místo, kde žiji.“
Výstava vyhodnocených prací potrvá od 19. do 29. 3., horní sál KD, tel.: 731 481 033

22.

19.00 hodin / Talk Show se Zuzanou Bubílkovou a italským zpěvákem Andreou Andrei
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

23.

18.00 hodin / Dějiny umění – Albrecht Dürer – PhDr. Mirka Kacetlová
pořádá spolek PaLetA Letovice, Knihovna Letovice, tel.: 516 474 225

28.

18.00 hodin / Štěstí se dá naučit – beseda s moderátorem Karlem Voříškem
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

Myšlenka dne
Lidé jsou jako hudební nástroje; jejich rezonance závisí na tom, kdo se jich dotýká.
Constancio C. Vigil

LETOVICE

Zápis do 1. tříd ZŠ Letovice
pro školní rok 2018/2019
se koná v sobotu 14. 4. 2018
od 8.00 do 14.00 hodin
v budově Základní školy Letovice, Komenského 5.
· Zápis v řádném termínu – povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.
· Žáci s odkladem – děti narozené před 1. 9. 2011, které dosud nezahájily školní docházku a mají
udělen odklad školní docházky, se k zápisu dostavit mohou. V případě, že se k zápisu nedostaví,
jsou zákonní zástupci povinni do 27. 4. 2018 písemně požádat o přijetí k základnímu vzdělávání
na ZŠ Letovice (tiskopis je k dispozici v kanceláři školy nebo na www.zsletovice.cz/ke-stazeni
· Dřívější nástup do školy – k zápisu se mohou dostavit i rodiče s dětmi narozenými v době od
1. 9. 2012 do 30. 6. 2013, kteří uvažují o dřívějším nástupu dítěte do školy.
U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz žadatele (zákonného zástupce).
S případnými otázkami se lze obrátit na Základní školu Letovice. Telefonickým dotazem na číslo
516 474 548, e-mailovým dotazem na adrese skola@zsletovice.cz nebo osobní návštěvou.
Iva Bajerová, zástupce ředitele

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

Stavaři získali 2. místo na celostátní soutěži ČVUT
„Hala roku 2018“ v Praze
Studenti čtvrtého ročníku maturitního oboru Stavebnictví – Pozemní stavby Masarykovy střední
školy Letovice uspěli v soutěži Hala roku 2018. Obstáli v nabité konkurenci osmatřiceti týmů ze středních škol z celé republiky.
Letos v Praze proběhl již jedenáctý ročník soutěže, kterou pořádá Fakulta stavební ČVUT. Cílem je
postavit konstrukci, která při co nejmenší hmotnosti unese nejvyšší zátěž. Týmy soutěží ve dvou kategoriích – s přineseným modelem nebo s modelem postaveným na místě.
Zadáním kategorie „model postavený na místě“ bylo navrhnout a zhotovit z připraveného materiálu efektivní konstrukci zastřešení výrobní haly nad chráněným prostorem o délce 1200 mm a výšce
200 mm. Soutěže v této kategorii se zúčastnil tým
MSŠ Letovice ve složení Monika Andrlová, Tereza Pecháčková a Vojtěch Flek. Během 150 minut
dokázali vymyslet a zhotovit konstrukci, která při
zatěžovací zkoušce unesla povinné spojité zatížení, pak i zatížení osamělým břemenem na středu
konstrukce až k dosažení mezního zatížení 20 kg.
Pak bylo týmu umožněno zatěžovat dále až do
zlomení modelu – ten nakonec unesl 25 kg. V této kategorii naši studenti obstáli na výbornou
a obsadili tak nádherné druhé místo.
V další kategorii „přinesený model“ bylo úkolem navrhnout a zhotovit model jeřábu splňující geometrické, materiálové a statické požadavky. V této kategorii obsadili studenti Vojtěch Flek, Štěpán
Semeniuk a Vojtěch Tichý se svým jeřábem, který vážil 166,2 g a unesl 3,3 kg, krásné osmé místo.
Ing. Alena Tomková, www.stredni-skola.cz

Studenti z Letovic ovládli středoškolskou soutěž BBC
ve stavbě mostů na VUT v Brně a vyhráli obě kategorie
Žáci oboru Stavebnictví – Pozemní stavby se jako každoročně zúčastnili soutěže Bridge Builder
Contest, kterou pořádala studentská organizace IAESTE ve spolupráci s Fakultou stavební VUT.
Vojta Flek, Monika Andrlová a Tereza Pecháčková zabojovali v kategorii A (mosty přivezené) a jejich nejlehčí most o váze 61 g
přenesl zatížení 22,3 kg a vyhráli tak první
místo. Během zatěžovacích zkoušek této kategorie stavěl svůj most přímo na místě tým
ve složení Vojta Flek, Vojta Tichý a Štěpán
Semeniuk. Už během samotné stavby bylo
jasné, že i tento model bude mít šanci na
úspěch. Tým opět vsadil na lehkou konstrukci a most, který vážil pouze 65 g a vydržel zatížení 16,7 kg, bezkonkurenčně zvítězil.
Ing. Hana Dostálová, www.stredni-skola.cz

SVČ Letokruh p. o.
Jarní prázdniny s Letokruhem na horách
Skvěle strávené jarní prázdniny v Rejdicích v Jizerských horách! Výuka jak na lyžích, tak také na snowboardu. Připravujeme pro vás hory i na příští rok! Tentokrát pojedeme do Karlova v Jeseníkách.

Pozvánka na akce Letokruhu
Vernisáž výtvarné soutěže Místo, kde žiji – pondělí 19. 3. 2018.
V sále MKS Letovice v 16 hodin se uskuteční vernisáž výstavy. Výstava potrvá do 29. 3. 2018. Téma výstavy – Přírodní zajímavost. Soutěže se účastní děti od 3 do 16 let, a to s výkresem, fotografií, výrobkem. Nejlepší díla ve všech kategoriích budou na vernisáži odměněna. Akce je pořádána ve spolupráci s městem Letovice.

Tábory léto 2018
Pobytové tábory Letokruhu:
1. – 6. 7. 2018, 8. – 13. 7. 2018 – Jezdecké tábory Cetkovice (pro děti 6 – 15 let, všechny pokročilosti,
3850 Kč)
14. – 21. 7. 2018 – Sport Academy (pro rodiče s dětmi, v Letokruhu, 2650 Kč/dospělý, 2400 Kč/dítě)
15. – 20. 7. 2018 – Jezdecké soustředění Cetkovice (od 12 let, všechny pokročilosti, 4350 Kč)
28. 7. – 4. 8. 2018 – Bang! Aneb cesta za pokladem zlatokopa Henryho (Heřmanov u Křižanova, pro
školní děti, 2750 Kč)
31. 8. – 10. 9. 2018 – Pobyt v Řecku, letovisko Nei Pori (pro děti bez rodičů, rodiče s dětmi, studenty,
seniory, polopenze v řecké taverně, 8190 Kč/dítě, 8590 Kč/dospělý).
Přihlašování online v aplikaci Můj Letokruh na pobytové tábory je již zahájeno. Všechny pobytové tábory mají omezenou kapacitu.
Příměstské tábory budou letos probíhat kromě prvního týdne v červenci po celou dobu prázdnin.
Těšit se můžete například na rybářský, airsoftový, výletní, sportovní, tvořivý, se zvířaty i všeobecný.
Text: Zuzana Musilová, foto: Michaela Musilová

Novoroční besídka Předškoláčku a LDO
(ZUŠ Letovice, třídy pana učitele Jiřího Sedláčka a paní učitelky Hany Bočkové),
30. 1. 2018 v koncertním sále ZUŠ Letovice
V koncertním sále ZUŠ Letovice poprvé vystoupily před zraky svých bližních s pásmem
básniček, písniček a říkadel žákyně předškolního věku ze třídy pana učitele Jiřího Sedláčka.
Počáteční lehké rozpaky malé slečny díky přívětivému a trpělivému přístupu pana učitele
statečně překonaly a u svých příbuzných v hledišti vyvolaly zasloužený potlesk a dojaté úsměvy na tvářích.
Paní učitelka Bočková nám dala možnost vrátit se v čase zpět a znovu na chvíli procítit krásný
čas vánoční. Dítka, která navštěvují její literárně-dramatický obor, ztvárnila všem známý příběh o narození Ježíška a příchodu Tří králů. Zvláštní obdiv si zaslouží mladí ochotníci, kteří jeviště okusili poprvé. Přeci jenom naživo zpívat, vžít se do své role a správně ji interpretovat (a všichni přeci víme, že není
malé role), stojí víc než malý kousek odvahy. V tu chvíli nejde o to, jestli dítko zapomene text, nebo
přijde na jeviště dříve, než by mělo. Nečekáme přeci dokonalost, ale s láskou a nadhledem sledujeme
a prožíváme krůček po krůčku společně s malým umělcem jeho cestu k prknům, která znamenají svět.
Ale ať už k nim dojde, či nikoliv, podstatná je právě ta cesta, která nám přináší střípky radostí v podobě
zastavení, jako bylo toto milé představení.
Děkujeme a těšíme se na další divadelní shledání!
Text a foto: Daniela Klusáková

Taneční pohádka POPELKA
(ZUŠ Letovice, pod vedením paní učitelky Jany Vinklerové), 24. 1 2018 v KD Letovice
Každý z nás má rád pohádky. A jednu z těch klasických pohádek s dobrým koncem a krásnou princeznou si pro nás připravily menší i větší tanečnice ze ZUŠ Letovice pod taktovkou paní učitelky Jany
Vinklerové. Odvahy si dodaly i ty nejmladší baletky z taneční přípravky a před zaplněným sálem v kulturním domě odtančily jedno ze svých prvních
představení. Ač bez předešlých zkušeností, podívaná to byla vskutku na výbornou.
Velkou pochvalu si samozřejmě zaslouží i baletky, které na jevišti nestály poprvé a celým
představením propluly s lehkostí sobě vlastní
a sebevědomým úsměvem na tváři.
Krásné kostýmy, talentované tanečnice i paní učitelka sledující své šikovné žačky se zatajeným dechem a hrdým pohledem – to vše tvořilo kouzelný celek, který nám všem učaroval.
A jak už to v pohádkách bývá, i tato měla svůj dobrý konec. Důkazem bylo nadšené publikum a jeho
neutuchající potlesk patřící všem zúčastněným.
Nezbývá než poděkovat a popřát nespočet takovýchto úspěchů!
Text a foto: Daniela Klusáková

Masopust v Kladorubech
Jako každý rok, tak i letos se sešel v Kladorubech masopustní průvod. Vystřídaly se tu masky jak tradiční, jako strakatý, medvěd nebo kobyla, tak i takové, které by člověk nečekal. Mach se Šebestovou,
Ája s Maxipsem Fíkem, dorazili také horníci z Ostravska a mnoho dalších krásných maškar. I když počasí vydrželo (nesněžilo ani nepršelo), přesto někteří z nás řádně promrzli. To pak přišla vhod i slivovice
na zahřátí, nějaký ten koblížek a další masopustní dobroty. Další občerstvení čekalo na účastníky masopustu a ostatní kladorubské občany v klubovně, kde jsme také nezapomněli pochovat basu.
Děkujeme všem, kteří se našeho, v pořadí již dvanáctého masopustu zúčastnili a prošli celé Kladoruby. Věřte, není to žádná krátká zimní procházka. V některých případech jde opravdu o sebezapření
a o to jediné. Dojít!
Za osadní výbor Kladoruby Marie Adamová

Masopust v Jasinově
V sobotu 3. 2. 2018 proběhl v Jasinově tradiční masopust. S průvodem byly všichni nadmíru spokojeni. Snad se nám podaří v takových akcích pokračovat i další roky.
Velké poděkování všem, kteří přispěli finančním obnosem, jenž bude použit na dětský den.
Pavel Pravec

„Polévka pro chudé a bohaté 2017“
Vážení a milí občané Letovic,
dovolte mi shrnout výsledky dobročinné akce s názvem „Polévka pro chudé i bohaté 2017“, kterou
pořádal na Štědrý den spolek PaLetA, z.s. společně s cukrárnou Delikas, která pro vás připravila cca
100 litrů vynikající bramborové polévky.
Jménem celého spolku bychom chtěli poděkovat cukrárně Delikas za úspěšnou spolupráci, dále
pak muzikantům za hudební kulisu, členům Skaut Letovice za obstarání Betlémského světla a Sboru
dobrovolných hasičů Letovice za pomoc s organizací. Ale především bychom chtěli poděkovat všem
zúčastněným, kteří jste přispěli k tomu, že se vybrala částka ve výši 34 750 Kč, a to včetně sponzorských darů od společnosti Art Reklama, s.r.o., Letovické strojírny, s.r.o. a MěKD Letovice.
Vybraná částka byla v pátek 9. února 2018, po domluvě se sociální pracovnicí MěÚ Letovice paní
Věrou Dvořáčkovou, předána paní Barboře Rouchalové. Její dcera Julie je onkologicky nemocná, finanční prostředky budou určeny na zakoupení věcí potřebných k její léčbě a následné rekonvalescenci.
Závěrem bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem zúčastněným dárcům, podporovatelům
a sponzorům a budeme se těšit opět za rok.
Ivana Královcová

Březen je prý měsíc, kdy krávy bývají březí, ale to je asi omyl; březen znamená zajisté dobu,
kdy břízy raší a rozvíjejí své lupínky.
(zdroj: Kebrle, Vojtěch. Česká jména měsíců, jejich význam a původ)
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Březen bez vody – duben bez trávy.
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.
Březnové mlhy – za 100 dní déšť.

Operační program Doprava v Jihomoravském kraji
Zkrácení cestovních dob, snížení negativních vlivů, vyvedení tranzitní dopravy z center měst, to vše
jsou cíle, které se daří plnit i díky Operačnímu programu Doprava 2014 – 2020 (OPD2). OPD2 navazuje na Operační program Doprava 2007 – 2013 (OPD1) a představuje nejvýznamnější zdroj prostředků
pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v období 2014 – 2020.

Nové silnice a modernizované železniční tratě v Jihomoravském kraji
Prostřednictvím OPD1 bylo podpořeno 419 projektů, postaveno a zrekonstruováno 319 km dálnic
a silnic I. třídy a zmodernizováno 675 km železničních tratí. V Jihomoravském kraji pak bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 28 projektů týkajících se dopravy, jejichž prostřednictvím bylo zrekonstruováno 17,45 km železničních tratí a zmodernizováno 54,35 km dálnic a silnic sítě TEN-T. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.opd.cz/opd1.
Díky elektrizaci traťového
úseku Šatov – Znojmo došlo
k přímému železničnímu spojení
Wien-Znojmo bez nutnosti přestupu v železniční stanici Retz.
Bylo dosaženo vyšších rychlostních parametrů trati a s tím spojené zkrácení jízdní doby vlakových spojů. Kromě zvýšení rychlosti a zkrácení jízdní doby je
důležitým přínosem stavby také
zvýšení bezpečnosti železničního provozu a snížení negativních vlivů železniční dopravy na
obyvatelstvo.
V oblasti silniční dopravy byly například rekonstruovány vybrané úseky D2. Došlo tak ke kompletní
rekonstrukci vozovky D2 v úseku Brno – Břeclav.

Nejen dobudování dálnice
V následujících letech dojde v brněnském regionu k elektrizaci a modernizaci vybraných tratí. Bude se jednat o úseky Brno – Zastávka u Brna, Hrušovany u Brna – Židlochovice, Šakvice – Hustopeče
u Brna a Boskovickou spojku. Hlavním cílem staveb je zkvalitnění příměstské železniční dopravy, zvýšení traťové rychlosti, zkrácení cestovních dob a zvýšení bezpečnosti dopravy.
Mezi další významné dopravní projekty v Jihomoravském kraji bezesporu patří modernizace D1,
konkrétně se jedná o úseky 25 (EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka) a úsek 22 (EXIT 162 Velká
Bíteš – EXIT 168 Devět křížů).
Více informací se dozvíte na webu OPD2 – www.opd.cz/jiznimorava nebo můžete navštívit Eurocentrum, které má pobočku také v Brně.
Autor: Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy

Vyhlášení nejlepších sportovců okresu Blansko za rok 2017
Jako každoročně vyhlásilo Okresní sdružení České unie sportu Blansko anketu nejlepších sportovců
okresu Blansko i za rok 2017. Mezi oceněnými sportovci byli i letovičtí sportovci v silovém trojboji,
otec Michal a syn Vlastimil Šafaříkovi.
Michal Šafařík ve vyhlášené kategorii Osobnost okresu v oblasti sportu získal ocenění za umístění
na 1. místě Mistrovství České a Slovenské republiky v trojboji, za 3. místo na otevřeném Mistrovství
Slovenské republiky v tahu na lavičce a za 1. místo na Mistrovství světa v kategorii RAW MASTER nad
50 let do 110 kg, na kterém vytvořil nový národní rekord výkonem 635 kg. Tento titul Mistra světa obhájil již potřetí v řadě.
Mezi nejlepšími jednotlivci byl oceněn Vlastimil Šafařík za dosažené výsledky ziskem 1. místa na
Mistrovství České a Slovenské republiky v trojboji, za 1. místo na otevřeném Mistrovství Slovenské
republiky v tahu na lavičce a za 1. místo na Mistrovství světa v kategorii RAW 17 – 20 let do 110 kg,
v evropském rekordu celkovým výkonem 727,5 kg. Titul Mistra světa obhájil také potřetí.
Oceněnou sportovní akcí roku 2017, bylo Mistrovství České republiky v sálové cyklistice, uskutečněné ve sportovní hale v Letovicích. Pořadatelem a organizací tohoto mistrovství byl pověřen oddíl
Mlékárna Olešnice Cykloklub Svitávka. Na tomto mistrovství se stali mistry ČR v kolové hráči SC Svitávka Jiří Hrdlička st. a Jiří Hrdlička ml. Tímto vítězstvím si zajistili právo reprezentovat Českou republiku na Mistrovství světa v Rakousku. Za tento úspěch byli vyhlášeni nejlepším kolektivem v kategorii
dospělých na okrese Blansko za rok 2017.
Blahopřejeme všem oceněným a přejeme v letošním roce hodně dalších sportovních úspěchů!
Text a foto: Karel Nečas

Mistři ČR v kolové hráči SC Svitávka Jiří Hrdlička st. a Jiří Hrdlička ml.

Měsíc březen přináší jaro
S příchodem měsíce března si jistě uvědomíme, jak čas velmi rychle ubíhá. Rozloučíme se se zimou
a rádi přivítáme očekávané jaro. Změny zaznamenáme nejen v přírodě, ale také na obloze. Jarní souhvězdí zvolna vytlačují souhvězdí, která patří zimní obloze. K jaru patří souhvězdí s názvy Pohár, Sextant, Hydra, Lev, Rak a Malý lev. Toto malé souhvězdí najdeme nad Lvem a nad Rakem.
Zastavme se u souhvězdí Raka (Cancer), které najdeme mezi souhvězdími Lva a Blíženců. Patří mezi
souhvězdí zvířetníku a je málo výrazné. Uvádí se také název Krab, protože v představách pozorovatelů
svým tvarem připomíná obrovského kraba. Báje, která se váže k tomuto souhvězdí, vypravuje, že obrovský krab pomáhal Hydře v boji proti řeckému hrdinovi Heraklovi. Devítihlavá Hydra žila v bažinách
u města Lerny a pustošila zdejší okolí. Tento boj dopadl nešťastně pro Hydru i pro kraba, protože oba
v boji zahynuli. Oba bojovníci patřili k nepřátelům hrdiny Herakla. Bohyně Héra nadržovala všem Heraklovým nepřátelům, a proto kraba (raka) i Hydru přenesla na oblohu mezi souhvězdí. Souhvězdí
Raka je nevýrazné a nejchudší souhvězdí zvířetníku. Jeho hvězdy září slabě. Nejjasnější hvězdou je
hvězda ACUBENS s jasností 4,2 mag a je od nás vzdálena 174 ly. Nejzajímavějším objektem tohoto
souhvězdí je otevřená hvězdokupa Jesličky (M 44 zvaná Praesepe). Je viditelná v zimě pouhým okem
(jasnost 3,7 mag) jako mlhavý svítící obláček, který připomíná rozcuchané seno v jesličkách. Po obou
stranách „jesliček“ najdeme hvězdy gama a delta, zvané oslíčci. Další otevřená hvězdokupa M 67 je
slabě viditelná. Hledat toto souhvězdí je možné jen za jasné bezměsíčné noci.
Nyní zaměříme pozornost ke Slunci. V březnu má významnou funkci, protože se posune kolmo nad
světový rovník, a tak zajistí jarní rovnodennost. V březnu si „podává štafetu“ zima s jarem, jarní Slunce
nás bude více hřát. 1. 3. vyjde v 6:44 h a zapadne v 17:42 h SEČ, 31. 3. vyjde v 6:39 h a zapadne v 19:30 h
SELČ. Je třeba připomenout změnu středoevropského času (SEČ) na středoevropský letní čas (SELČ),
tedy 25. března se hodiny ve 2:00 h posunou o 1 hodinu vpřed. Tento čas potrvá do konce října t. r.
Sluneční azimut se v březnu posune ze 79° na 98° (o 19°). Slunce vstupuje do znamení Berana dne
20. 3. v 17:15 h SEČ. Začíná astronomické jaro, nastane jarní rovnodennost. Délka dne je přibližně
stejná jako délka noci. Slunce vyjde ve východním bodu a zapadne v západním bodu na obzorníku.
Také v březnu pozorujeme Měsíc, jeho fáze a vzdálenosti od Země. Zaznamenáme celkem 5 fází:
2. 3. ve 2:00 h úplněk, 9. 3. ve 12:00 h nastane poslední čtvrt, 17. 3. ve 14:00 h je nov, 24. 3. v 17:00 h
nastává první čtvrt a konečně 31. 3. v 15:00 h SELČ bude Měsíc v úplňku. Nejdále od Země zaznamenáme měsíční odzemí dne 11. 3. v 10:00 h (404 640 km) a nejblíže Zemi bude Měsíc 26. 3. v 18:00 h
v přízemí (369 138 km).
Od Měsíce se přesuneme k planetám, jak je bude možné pozorovat. Merkur v první polovině března bude nízko nad západem (ve Vodnáři). Venuši najdeme večer nízko nad západem jako Večernici s velkou jasností -3,9 mag. Ráno nad
jihovýchodním obzorem najdeme Mars (ve Štíru). Ve druhé polovině noci v souhvězdí Vah září Jupiter. Ráno nad jihovýchodem ve
Střelci se nalézá Saturn. Večer nad západním obzorem v první polovině noci v souhvězdí Ryb lze nalézt Uran. Neptun nelze pozorovat.
Uvedeme nejdůležitější úkazy na březnové hvězdné obloze. Dne
7. 3. v 11:00 h začne zajímavý úkaz, a to seskupení Měsíce, Jupiteru,
hvězdy Antares, Marsu a Saturnu na ranní obloze, což lze pozorovat
ve dnech 7. – 11. 3. Dne 18. 3. ve 24:00 h nastane konjunkce Měsíce
s Venuší. Dále bude možné pozorovat těsné přiblížení Venuše s Uranem večer 28. 3. nad západním obzorem.
Dr. Jaroslav Chloupek
SOUHVĚZDÍ RAKA

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A ZP SPOLUOBČANY
V ÚTERÝ 6. BŘEZNA 2018

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V AQUAPARKU KUŘIM
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY
A VÍŘIVÉ KOUPELE
ODJEZD:
14.10 HODIN – KOVOŠROT
14.15 HODIN – NÁMĚSTÍ
14.20 HODIN – BYTOVKY
14.25 HODIN – TYLEX
PROGRAM ZAČÍNÁ V 15.30 HODIN
AKCE SE KONÁ ZA PODPORY JMK A V RÁMCI
PROJEKTU „ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO
U L. RAŠOVSKÉ OD 20. 2. 2018,
TEL.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz
POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY
VE STŘEDU 14. BŘEZNA 2018 VE 14.00 HODIN
V MKS LETOVICE – KULTURNÍM DOMĚ
POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTA
A ZA PODPORY NADACE MĚSTA LETOVICE

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
PLNÉ HUDBY A ZÁBAVY
S OSLAVOU SVÁTKU ŽEN
NA PROGRAMU BUDE:
- VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ LETOVICE
- POZDRAVENÍ JANA GRYGARA ŽENÁM
- HOUSLOVÝ SOUBOR
BOHEMIA CLASSIC QUARTET
- VYSTOUPENÍ ZNÁMÉHO TANEČNÍHO
SOUBORU „CHALUPOVY SESTRY“
S NOVÝM PROGRAMEM
- DALŠÍ DOPROVODNÝ PROGRAM
www.novesdruzenizp.cz

Městský klub důchodců
březen 2018
•
7. 3. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Cestopisná přednáška Ing. Jaromíra Nováka
„Expedice Cho Oyu“
•
14. 3. 2018 – středa – vlakové nádraží
Odjezd vlakem v 10.58 hodin do Brna
Prohlídka skleníků botanické zahrady MU
a návštěva Mammahelp centra
na Nerudově ulici
(tramvaj č. 12, směr Technologický park,
výstup zastávka Konečného náměstí,
jízdenka za 20,– Kč)
•
21. 3. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Přednáška Mgr. Jany Hlaváčkové
„Jan Amos Komenský – učitel národů“
•
28. 3. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
„Velikonoce v klubu“

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.

Termíny dalšího plavání:

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

24. března 2018 / 13.30 – 15.00 hodin
7. dubna 2018 / 13.30 – 15.00 hodin
21. dubna 2018 / 13.30 – 15.00 hodin

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.
Obec Křetín, Křetín 100, 679 62 Křetín
vyhlašuje dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
na pozici ředitel/ředitelka Základní školy a Mateřské školy Křetín, okres Blansko,
příspěvková organizace
Příjem písemných přihlášek: nejpozději do 29. března 2018, do 13.00 hodin,
na adresu: Obec Křetín, Křetín 100, 679 62 Křetín.
Obálku označte slovy: „Konkurz – neotvírat“
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2018
Podrobný výčet požadavků na uchazeče a náležitosti přihlášky včetně povinných příloh
naleznete na elektronické úřední desce obce Křetín na internetové adrese www.kretin.eu

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin

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

Služby lékařů
2. 3.
9. 3.
16. 3.
23. 3.

MUDr. Přichystalová
MUDr. Hniličková
MUDr. Šafránek
MUDr. Striová

Nepřítomnost
MUDr. Striová
5. – 9. 3.

Zastupuje
MUDr. Šafránek
MUDr. Kratochvílová

Služby lékařů také na www.mudrsafranek.cz
Pohotovostní službu v uvedené dny (pátky) konají lékaři ve svých ordinacích do 15.30 hodin.
Od 17.00 hodin denně, o víkendech
a svátcích je lékařská služba
první pomoci sloužena v nemocnici Boskovice.
Pondělí – pátek: 17.00 – 22.00 hodin
Soboty, neděle a svátky: 8.00 – 20.00 hodin

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Petr Švancara

Bezdrátový internet

svatební fotografie, fotoslužby

(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

Tarif
Down / Up (Mb / s)
Nano B300
5/1
300 Kč
Nano B400
10 / 2
400 Kč
Nano B500
15 / 5
500 Kč
Nano B600
18 / 5
600 Kč
Nano B650
20 / 5
650 Kč
Cena s DPH za měsíc.

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

Prostory možné pronajmout
i k jiným účelům.

Kontakt:
+420 603 569 366
+420 608 920 859
Nová zubní ordinace
V lednu 2018 zahájila
MDDr. Nikola Semaníková Hloušková
provoz zubní ordinace v Letovicích
na Masarykově nám. č. 3.
Objednávání pacientů k registraci
a ošetření je možné na telefonním čísle:
530 503 350
Po – Pá v době od 10.00 do 15.00 hodin

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

TOMÁŠ PANČÍK
Na Vyhlídce 11, Letovice

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

Koupím
domek v Letovicích,
popř. výměna za byt 2+1
(po rekonstrukci) + doplatek.
Kontakt: 723 923 087
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