březen 2019

Příběh lunárního modulu
Lunární modul byl historicky jedinou skutečnou mimozemskou kosmickou lodí a také byl
zřejmě nejpodivnějším létajícím zařízením, jaké kdy lidé vytvořili. I sami astronauti o něm
říkali, že „létá lépe, než vypadá“. Bez něj by lidé před padesáti lety nepřistáli na Měsíci.
Příběh lunárního modulu je příběhem neskutečné lidské vynalézavosti, touhy a odvahy.
Je to příběh cesty člověka na Měsíc.

Čtvrtek 21. března 2019 v 18.00 hodin
SOUČÁSTÍ BESEDY BUDE VÝSTAVKA LETOVICKÉHO RAKETOMODELÁŘSKÉHO KLUBU

Vstupné dobrovolné

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci lednu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Fadrná Dana
Valouch Vladimír
Samotná Viera
Čtvrtníček Zdeněk
Hejl Jiří
Brožek Lubomír
Peterka Antonín
Holková Marie
Viška Tomáš
Hrazdirová Helena
Kopecký Jiří
Kolářová Marie

Procházková Vlasta
Werner Miroslav
Lžíčař Miloslav
Blaha Jaroslav
Pátečková Eva
Král Vladimír
Kozel Jan
Veselý Jiří
Hejlová Anna
Vlasková Agnesa
Winkler Miloš
Bárta Jaroslav

Širůček Bohumil
Fadrná Marie
Portl Josef
Mejstříková Libuše
Graciasová Dobromila
Širůčková Božena
Janoušková Vlasta
Skalník Vlastimil
Hejlová Marie
Nováková Božena

V měsíci lednu oslavil v kruhu rodiny významné životní jubileum – 90 let – pan Vlastimil Skalník, Zboněk. K tomuto krásnému jubileu mu za Osadní výbor Zboněk blahopřála paní Martina Randulová.
Srdečně blahopřejme

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Štarhová Ludmila, Tyršova, ve věku 90 let
Havel Josef, Smetanova, ve věku 76 let
Prchalová Vlasta, Alšova, ve věku 70 let
Řehoř Mojmír, V Potůčkách, ve věku 76 let
Špičková Marie, J. Haška, ve věku 86 let
Procházka Milan, Krátká, ve věku 87 let
Snášelová Otilie, J. Haška, ve věku 89 let
Abrhámová Helena, J. Haška, ve věku 94 let
Süss Jan, Alšova, ve věku 70 let
Fanta Vítězslav, Halasova, ve věku 69 let
Konůpka Václav, Albína Krejčího, ve věku 79 let
Jakubcová Miloslava, Dolní Smržov, ve věku 71 let
Hudcová Miloslava, Purkyňova, ve věku 76 let

Čest jejich památce!

Krásné narozeniny
Dne 20. 1. 2019 oslavila krásné a mimořádné 101. narozeniny naše milá sousedka – paní Zdeňka Nováková z Třebětína č. p. 16. U jejího lože v Nemocnici
Letovice jsme se sešli – její dcera Zdeňka Coufalová, pan místostarosta Radek
Procházka, za SPOZ paní Jindřiška Volšanová a paní Libuše Pfefrová a dále paní
ředitelka MUDr. Drahoslava Královcová. Její dcera Zdeňka nám přečetla část zápisů pamětí, které s maminkou sepsaly. Věříme, že i když s námi paní Nováková
nekomunikovala, že o nás věděla. Rádi jsme se tohoto setkání zúčastnili.
Bohužel v neděli 3. 2. 2019 nás zastihla smutná zpráva, že paní Zdeňka Nováková zemřela. Za nás – za všechny obyvatele Třebětína – se s ní loučím a děkuji. Děkuji za to, že byla milá, přívětivá a nesmírně pracovitá. Všem nám bude
chybět.
Libuše Pfefrová

Vážení spoluobčané,
v posledním měsíci jsme velice intenzivně pracovali na projektové přípravě
oprav Boční a Střední ulice a také ulice 9. května, kde chceme opravit jak
komunikaci, tak chodníky. Tyto dvě opravy jsme vybrali proto, že jsou to
jediné akce, které lze dotáhnout do konce února do stavu projektu a bude
možno žádat o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj. Podařilo se vyřešit
některé připomínky občanů a hlavně došlo k dohodě, že Vodárenská akciová společnost opraví ještě letos vodovod ve zbytku ulice Boční. Důvodem
je to, že lze čerpat dotace na opravu místních komunikací až 5 mil. Kč. Kdybychom opravovali jen tu část, kde je voda již opravena, připravili bychom
se až o 1,5 mil. Kč. Po kamerových zkouškách kanalizace se ukázalo, že i zde
je problém a i zde nám VAS vyšla vstříc. Nicméně na ulici Boční jsme nedávno obdrželi negativní vyjádření společnosti E.ON k rozšíření komunikace nad kabel VN. Z tohoto důvodu bude nutná jeho
přeložka, a proto jsme pro letošek vybrali na opravu ulici 9. května. Ulice Boční a Střední bude opravena v příštím roce, abychom tak byli schopni čerpat dotaci i na tyto komunikace.
Jako nutnost se ukazuje těžba kůrovcem napadeného dřeva v lokalitách Na Lavičkách, nad vlakovým nádražím a i v ostatních částech městských lesů. Celkové náklady na hospodaření v městských
lesích se mohou přiblížit až k rozpočtované částce 2,5 mil. Kč.
Kromě pracovních věcí jsou tu i takové, které působí čistou radost. Bratři Koudelkové proslavili Letovice na MS v Jihoafrické republice, kde získali první místo v rybolovu v přívlači z lodě. Moc jim gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Starosta města Letovice svolává
na čtvrtek 14. března 2019 v 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích
3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 13. prosince 2018 do 14. března 2019
Dispozice s majetkem města
Hospodaření města Letovice za rok 2018
Rozpočet města Letovice pro rok 2019
Dotace města Letovice pro rok 2019
Jednací řád Zastupitelstva města Letovice
Různé
Diskuse
Závěr
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 30. 1. 2019 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. Hospodaření města Letovice za I. – XII. / 2018
6. Hospodaření TS Letovice, příspěvkové organizace města, za rok 2018
7. Rozpočet města Letovice na rok 2019
8. Jednací řád Rady města Letovice a Zastupitelstva 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:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Informace pro občany – těžba v lese Na Lavičkách
Město Letovice oznamuje občanům, že v jarních měsících roku 2019, bude probíhat rozsáhlá těžba dřeva v lese nad ulicí Na Lavičkách. Velká část lesního porostu je suchá z důvodu napadení kůrovcem. Složitost terénu nedovoluje využití běžně dostupné techniky, proto bude použita technologie
lesní lanovky. Vzhledem k tomu, že i zatím zelené stromy vykazují známky napadení dřevokazným
hmyzem, bude vytěžen celý porost.
Odbor výstavby a životního prostředí

OZNÁMENÍ
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
oznamuje, že

ve středu 13. března 2019
v době od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin
budou pracovníci finančního úřadu poskytovat součinnost potřebnou
k řádnému splnění povinnosti podat daňové přiznání daně z příjmu fyzických osob.
Službou se rozumí distribuce tiskopisů, poskytnutí základních informací
pro vyplnění daňového přiznání,
výběr daňových přiznání a kontrola jejich formální správnosti.
Služba bude poskytována v uvedený termín
v zasedací místnosti Městského úřadu Letovice.

Letovice 2018 v číslech
Evidence obyvatel
dle dostupných informací MěÚ Letovice a údajů ministerstva vnitra:
- k 31. 12. 2018 bylo ve městě přihlášeno k trvalému
pobytu 6555 občanů (z toho 2715 mužů, 2863 žen
a 977 dětí do 15 let (501 chlapců a 476 děvčat)
- v loňském roce se narodilo 79 dětí (38 chlapců
a 41 děvčat) a zemřelo 89 občanů (34 mužů a 55 žen)
- k trvalému pobytu ve městě se přihlásilo 201 občanů, odhlášeno bylo 222 občanů
Dle údajů na webových stránkách ministerstva vnitra
je ve městě přihlášeno 127 cizinců s trvalým pobytem.
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2018 (tj. státních
občanů ČR + cizinců) dle dostupných informací: 6 682
Oficiální počty obyvatel uveřejňuje Český statistický úřad v průběhu roku.
Letovice – matrika – rok 2018
Počet zápisů narození – 1
Počet zápisů úmrtí – 159
Uzavřená manželství – 49
Počet žádostí o změnu jména a příjmení – 3
Počet zápisů o určení otcovství – 39
Počet vydaných rozhodnutí ostatních – 21
Počet zápisů do zvláštní matriky – 3
Czech POINT:
Rejstřík trestů – 69
Katastr nemovitostí – 41
Obchodní rejstřík – 22
Živnostenský rejstřík – 7
Bodové hodnocení řidičů – 4
Výpis z insolvenčního rejstříku – 0
Registr osob – 2
Žádost o zřízení datové schránky – 1
Zneplatnění datové schránky – 1
Konverze dokumentů na žádost – 55
Konverze dokumentů z moci úřední – 35
Počet ověření (legalizace, vidimace) – 1 196
Žádosti do DPS
Počet podaných žádostí celkem 236, z toho v roce
2018 bylo podáno 18 žádostí, do DPS byly v roce
2018 přijaty 4 osoby.
Sociální práce na obci
V roce 2018 se aktivně v rámci sociální práce na obci
pracovalo s občany, kteří patří do těchto cílových
skupin:
- osoby se zdrav. nebo duševním onemocněním – 47
- osoby závislé na péči jiné osoby – 2
- osoby s různým stupněm omezení svéprávnosti – 6

- osoby ohrožené sociálním vyloučením – 35
- osoby ohrožené rizikovým způsobem života – 1
- osoby v nejistém či neadekvátním bydlení – 19
- nezaměstnaní a osoby s materiál. problémy – 21
- osoby neschopné splácet závazky – 14
- imigranti – 2
- rodiny s dětmi – 13
- anonymní klienti – 48
Veřejné opatrovnictví, sociálně právní ochrana dětí, ostatní ze sociální oblasti
Funkci veřejného opatrovníka vykonává sociální pracovník v 6 případech, podávání zpráv sociálně právní ochrany dětí, soudům a policii – 11, vyhodnocení
podmínek případu zvláštního zřetele pro nárok na
doplatek na bydlení pro Úřad práce ČR – 9
Počet vypravených sociálních pohřbů – 1
Stavební úřad a životní prostředí
- vydáno 27 územních rozhodnutí, 26 kolaudačních
rozhodnutí (zkolaudováno 15 bytových jednotek),
13 rozhodnutí o změně stavby před dokončením,
2 rozhodnutí o odstranění stavby, 34 kolaudačních
souhlasů, 24 rozhodnutí o přerušení řízení, 7 rozhodnutí o změně užívání, 12 potvrzení o přidělení
čísla
- stavební povolení – 25 (povoleny 44 bytové jednotky), společný souhlas – 40 (povoleno 14 bytových jednotek), územní souhlas – 38, souhlas s provedením ohlášené stavby – 9, vodovodní přípojky
– 1, plynové přípojky – 3, kanalizační přípojky – 3,
dodatečné povolení stavby – 4
- v oblasti životního prostředí bylo v 29 případech
vydáno rozhodnutí o kácení dřevin a ve 3 případech
bylo vydáno vyjádření ke kácení dřevin
Finanční odbor
- bylo evidováno 721 poplatníků místního poplatku
ze psa
- bylo evidováno 6982 poplatníků místního poplatku
za komunální odpad, z toho 321 plátců tohoto poplatku za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, kde není nikdo hlášen k pobytu
- bylo uzavřeno 16 smluv (kupní, darovací) a 10 nájemních a 11 pachtovních smluv na využití městského majetku (pozemky, kulturní domy), 11 smluv
na krátkodobé pronájmy, 19 smluv o zřízení věcného břemene
- k projednání v radě a zastupitelstvu města bylo
přijato 147 návrhů na dispozice s majetkem města
MěÚ Letovice

KULTURNÍ PŘEHLED
Jak již bylo psáno v lednovém zpravodaji, Katolická beseda má svůj spolkový prapor, kterého vznik
se datuje k 18. červenci 1897, kdy byl slavnostně vysvěcen. Z dobových záznamů a původního tisku se
dočteme:
„Dne 18. 7. 1897 byl spolkový prapor uveden do života za velké účasti občanů Letovic i okolních spolků. Protože tehdejší představitelé Letovic nepovolili shromáždění na náměstí ani pod místním kostelem, odebral se mohutný průvod po skončení slavnostní mše na prostranství poblíž Kolářova mlýna.
Za doprovodu Hynčické kapely byly v průvodu neseny i vlajky katolických spolků z Brna, Třebíče, Svitav, Boskovic a dalších. Ani vzdoro-výlet pořádaný téhož dne učiteli v Olšičkách, na který byly nuceny
jít děti ze širšího okolí, neubral nic na věhlasu této slavnosti.“ – tak o tom psal a narušitele odsuzoval
tehdejší tisk. Katolická beseda postupně získávala další příznivce a členy. V roce 1898 měla 150 členů
a v témže roce 1. února uvedl spolek do provozu místní knihovnu.
Na obrázku je základní obsah praporu, je ušit z přírodních hedvábných tkanin dvou barev, atlasové
vazby s vytkávaným žakárovým vzorem a květinovými ornamenty a sešitý celkem ze tří pruhů. Obrazy
na něm jsou ručně vyšívané technikou tzv. ‚malba jehlou‘ v kombinaci s výšivkou z kovových nití. Prapor je připevněn mosaznými hřebíky k dřevěné žerdi se šikmými pruhy modré a bílé barvy a zbývající
3 okraje jsou obšity kovovými třásněmi z kroucených měděných drátků a nití zlaté barvy.
ZÁKLADNÍ OBSAH A ROZMĚRY PRAPORU (cm)
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Na druhé straně praporu je zobrazený sv. Josef s logem:
„Svatý Josefe oroduj za nás“
(Motiv je možné vidět na obrázku v únorovém vydání
Letovického zpravodaje)

V době od 11. 10. 2006 do 20. 6. 2017 proběhla komplexní renovace praporu, restaurátorské práce
provedla paní Libuše Dufková z Brna a paralelně byla vyrobená replika, protože skladování originálu
kvůli zachování do budoucna podléhalo přísným podmínkám. Repliku praporu bude možné zhlédnout ve farním kostele v Letovicích při slavnostní mši svaté dne 12. 5. 2019 v 9.00 hodin a během
oslav – Dne otevřených dveří Kulturního domu 10. – 12. 5. 2019.
Ing. Jozef Gabarík

KULTURNÍ PŘEHLED

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

Zajišťuje předprodej vstupenek
na pořádané kulturní pořady
Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů
jsou určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele
průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů
a držitelů ZTP a ZTP/P na základě předložení průkazu). Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 3 dny před konáním akce.

V březnu jsme pro Vás připravili:
Taneční kurzy – závěr
Pátek 1. března 2019 v 19.30 hodin
Alena a Jiří Míšenští
•
Koncert KPH

Úklona klasikům
Středa 13. března 2019 v 18.30 hodin
Dr. František Novotný – mluvené slovo
a Pražské smyčcové duo
Vstupné: 120,– Kč
•
Koncert

Zpíváme pro UNICEF
Středa 20. března 2019 v 17.00 hodin
Vstupné: 50,– Kč, dobrovolně i víc
(výtěžek podpoří program UNICEF
„Dobrý start do života“)
•
Beseda Ing. Tomáše Přibyla

Příběh lunárního modulu
Čtvrtek 21. března 2019 v 18.00 hodin
Kulturní dům Letovice
Vstupné dobrovolné
•
Divadlo

Přednáška Bohuslava Kudy

Střípky z historie Letovic I.
Středa 27. března 2019 v 17.00 hodin
Kulturní dům Letovice
Vstupné dobrovolné

Připravujeme:
Divadlo

Revizor
Sobota 6. dubna 2019 v 19.00 hodin
Teatrum Velké Opatovice
Vstupné: 80,– Kč / 60,– Kč (studenti, důchodci)
•
Koncert KPH

Z Čech do světa
Středa 10. dubna 2019 v 18.30 hodin
Prof. PhDr. Miloš Schnierer – klavír
Karolína Žmolíková – soprán
Tadeáš Hoza – baryton
Vstupné: 100,– Kč
•
Pohádka

Kubula a Kuba Kubikula
Čtvrtek 11. dubna 2019 v 10.00 hodin
Divadlo Radost Brno
Vstupné: 50,– Kč
•
Vernisáž výstavy

Filmové plakáty Karla Hodera st.
Pátek 12. dubna 2019 v 18.00 hodin
Výstava potrvá do 3. 5. 2019
•
Přednáška Bohuslava Kudy

Střípky z historie Letovic II.
Středa 24. dubna 2019 v 17.00 hodin
Kulturní dům Letovice
Vstupné dobrovolné
•

Kulturní dům Letovice slaví 110 let
(1909 – 2019)

Velké lásky v malém hotelu

10. – 12. 5. 2019 – Den otevřených dveří,
vernisáž výstavy, kulturní program,
výtvarné tvoření pro děti, odborná přednáška,
varhanní koncert aj.
•
Koncert vokální skupiny

Sobota 23. března 2019 v 19.00 hodin
DS Háta Praha
Vstupné: předprodej 350,– Kč / na místě 400,– Kč

Sobota 25. května 2019 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– Kč

FRAGILE

KULTURNÍ PŘEHLED

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
•

Knihy vydané před třiceti lety
v roce 1989 – výstavka knih
•

NA KOLE DO HORSKÝCH VESNIC
ÁZERBÁJDŽÁNU
5. března 2019 v 17.00 hodin
v čítárně knihovny
Šumperský cyklocestovatel Radomír Čížek
odletěl v dubnu 2018 na 18 denní výpravu
do turisty stále ještě nepříliš objeveného
Ázerbájdžánu. Projížděl pod zasněženými
horskými štíty, vyprahlou pouští, mezi
bahenními sopkami a ropnými věžemi,
i po dálnici na předměstí Baku. Hlavním cílem
jeho výpravy však bylo na vlastní kůži okusit
život „obyčejných“ lidí v odlehlých horských
vesničkách, kde končí cesty a začíná jiný svět.
Svět, kde se jako by zastavil čas a lidé žijí v pro
nás těžko představitelných podmínkách.
•

SETKÁNÍ S JIŘINOU JAKUBCOVOU
27. března ve 14.00 hodin
v Městském klubu důchodců
Paní Jiřina Jakubcová je autorkou sbírky poezie
Zrcadlení. Verše doprovází vlastními ilustracemi. Sama o sobě říká „Jsem zahradnice, miluji
květenu, barevnost a rozmanitost přírody,
což se odráží v mé tvorbě.“

STOPY VÍRY V NAŠÍ KRAJINĚ
Výstava je přístupná v prostorách knihovny
v otevírací době knihovny
a Turistického informačního centra.

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
•
Vyrábíme – záložky do knížek
•

Výstavka knih
„Čteme béžově“ – knihy s béžovou obálkou
•

29. 3. 2019 – „NOC S ANDERSENEM“

Akce pro děti od 6 do 11 let, které milují knihy
a rády čtou, v letošním roce na téma
„Pohádky z Albatrosu“.
Přihlášky a bližší informace najdete
v knihovně od 4. 3. 2019!
Přihlašovat se můžete do 22. 3. 2019!
•

1. 2. až 30. 11. – „DUHOVÉ ČTENÍ“
Soutěž zahájena, stále se můžete do soutěže
zapojit, přihlášky a informace v knihovně!

KULTURNÍ PŘEHLED

Městská knihovna Letovice zve

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

®

Otevírací doba:
Přijďte využít březnové nabídky roční registrace nových čtenářů zdarma.
Na všechny akce, které pořádáme bychom
rádi pozvali nejen naše čtenáře, ale i širokou veřejnost. Můžete navštívit čítárnu, která poskytuje klidné a příjemné prostředí ke studiu a četbě denního tisku i časopisů.
Knihovna nabízí k půjčování knihy ze svého
fondu, který obsahuje 31 371 svazků, 45 titulů
periodik a 170 audioknih, o které je v poslední
době stále větší zájem. Průběžně nakupujeme
knižní novinky, nabízíme v prostorách knihovny
výstavy, besedy a cestovatelské přednášky.
Dětské oddělení nově nabízí k půjčení Tematické kufříky. Deskové hry můžete hrát nejen
v knihovně, ale můžete si je zapůjčit i domů.
Knihovna poskytuje zázemí i pro děti čekající na
kroužky, které mohou čas v knihovně využít ke
čtení, odpočinku a tvoření.
Věříme, že si z naší nabídky vyberete. Chybí-li
u nás knihy, které byste si chtěli přečíst nebo které potřebujete ke studiu, rádi vám je prostřednictvím dalších našich služeb seženeme.
Městská knihovna Letovice je knihovna s dlouholetou tradicí. V roce 2018 měla celkem 933 registrovaných čtenářů, knihovnu navštívilo 21 215
návštěvníků ať už v půjčovnách a na kulturních
akcích, tak i k využití internetu, který je v knihovně poskytován zdarma.
Vše, co se chcete o knihovně dovědět, naleznete na www.mks-letovice.cz/knihovna.
Rádi Vás v knihovně přivítáme a věříme, že se
k nám budete rádi vracet.
Text: Romana Hoderová, foto: Petr Švancara

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

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

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.

KULTURNÍ PŘEHLED

Kalasová galerie Pex
Pražská 70, Letovice
připravuje výstavu
žačky E. Filly a A. Strnadela

akademické malířky

Daniely Benešové
Zahájení proběhne

v pátek 5. dubna 2019
od 18.00 hodin v galerii
Výstava potrvá do středy 8. května 2019
Další informace budou na plakátech
a na www.galeriepex.cz.

KULTURNÍ PŘEHLED

Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace

TECHNICKÝ PRACOVNÍK /
ELEKTROÚDRŽBÁŘ
Hledáme do našeho kolektivu
technického pracovníka / elektroúdržbáře na celý pracovní úvazek.
Termín nástupu do pracovního poměru ihned nebo dle dohody.
K dispozici je služební byt 2+1 v budově Kulturního domu, Nová 71/1, Letovice.
Podmínkou je vzdělání a praxe v oboru elektro.
Výhodou způsobilost ve vztahu k Vyhlášce č. 50/1978 Sb. (Vyhláška Českého úřadu
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice)
Vzdělání:
SO, ÚSO vzdělání v oboru elektro (vítána je praxe v oboru zvukař, není podmínkou)
Pracovní náplň:
- elektro údržba budov a přístrojů, zařízení, strojů v daném rozsahu
- dohled nad společnými prostory objektu
- zajištění provozu plynové kotelny (topič)
- plánování a objednávání revizí všech typů a podílení se na odstraňování
zjištěných závad a jiné činnosti dle dohody
Platové zařazení: třída 7
Osobní vlastnosti:
Manuální a technická zručnost, samostatnost technického řešení problémů, schopnost
jednat s lidmi, samostatnost při práci a organizační schopnosti, časová flexibilita.
Nabízíme: stravenky, 5 týdnů dovolené, příjemné pracovní prostředí
Před přijetím do pracovního poměru je nutné doložit:
- profesní životopis s přehledem praxe
- kopii dokladu o dosaženém vzdělání
- k nahlédnutí výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
Kontaktní adresa:
Městské kulturní středisko Letovice, ul. Nová 71/1, 679 61 Letovice
Bližší informace poskytne Mgr. Jana Trubáková, tel.: 774 497 437,
e-mail: info@mks-letovice.cz
Zájemce o zaměstnání dává souhlas se zpracováním osobních údajů
a uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví.

KULTURNÍ PŘEHLED
Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace, Nová 71/1, 679 61 Letovice

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
Kulturní dům Letovice 110 let aneb Co ty lípy všechno ví?
V roce 2019 oslaví budova Kulturního domu v Letovicích 110 let. V lidském měřítku je to věk
úctyhodný. Pro budovu to ale není žádné stáří, ba naopak, je v nejlepších letech.
Kulturní dům je místem setkávání, předávání dobré nálady, aktivního odpočinku i poznávání.
Ráda bych vyzvala děti, mládež i pedagogy letovických mateřských škol, základní školy i Masarykovy
střední školy k účasti na literární i výtvarné soutěži k oslavě letošních narozenin kulturního domu.
V názvu soutěže je dovětek Co ty lípy všechno ví? Zhruba od roku 1948 před naší budovou rostou
dvě košaté lípy. V roce 2018 tedy měly 70 let. Je to hodně nebo málo? Jsou strážkyněmi i němými
svědky historie. Bylo by krásné motiv dvou lip u kulturního domu kreativně zpracovat.
Vyhlášení soutěže – leden 2019
Konec soutěže – 26. dubna 2019
Odevzdání prací – 26. dubna 2019 – do kulturního domu
Slavnostní vernisáž literárních i výtvarných prací – květen 2019
Doba trvání výstavy – do 30. června 2019

Kategorie:
Literární (např. povídka, fejeton, verše)
Výtvarná (např. kresba, malba, komiks, frotáž, plakát)
Kombinace literárně – výtvarná
Mimo kategorie – volná tvorba (např. prostorová tvorba – keramika)
Motiv – co pro mne znamená kultura, propojení kultury s motivem dvou lip,
čas a kultura, doba a lidé, kultura a lidé, zasazení do krajiny, ve které žijeme,
asociace – čísla 1909 – 2019, 110 let aj. ve spojení s Letovicemi

Věkové kategorie:
1. děti – předškolní věk – do 6 let
2. děti – školní věk – 6 až 10 let a 10 až 15 let
3. mládež – nad 15 let
Odevzdané práce budou posuzovány porotou.

Přihláška:
Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci, kolektivy, např. celá třída, celá škola.
Forma přihlášení: písemně na e-mail: info@mks-letovice.cz
osobní návštěvou (po domluvě) v kulturním domě do 31. března 2019.
Bližší informace: Mgr. Jana Trubáková, tel.: 774 497 437.

O co se soutěží?
1. O veřejnou prezentaci všech odevzdaných prací formou výstavy
slavnostně zahájené vernisáží v kulturním domě.
2. O výběr 4 motivů z výtvarných prací z této soutěže.
Ty budou použity pro tisk kapesních kalendáříků na rok 2020.
Poté budou kalendáříky volně k dispozici pro veřejnost v Turistickém informačním centru.
Užití výtvarného zpracování bude provedeno na základě písemného souhlasu autora
nebo zákonného zástupce.
3. O účast na autobusovém zájezdu do jeskyní Moravského krasu a blízkého okolí
(květen/červen – zdarma) – pro nejlepší autory prací všech kategorií (vč. pedagogického doprovodu).
Záštitu nad touto soutěží převzal pan Mgr. Petr Novotný, starosta města Letovice.
Těšíme se na Vaši účast v této soutěži.
Za MKS Letovice Mgr. Jana Trubáková, ředitelka MKS Letovice

PŘEHLED BŘEZNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

1.

19.30 hodin / Taneční pro dospělé – závěr tanečního kurzu
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, www.mks-letovice.cz

2.

11.00 hodin / Masopustní veselí
sraz všech maškar v 11.00 hodin v klubovně v Kladorubech, www.facebook.com/kladoruby
17.00 hodin / Benefiční koncert pro ELIM
ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203, 777 674 203, www.zusletovice.cz

3.

Karneval LDO a Předškoláčku
ZUŠ Letovice – koncertní sál školy, tel.: 516 474 203, 777 674 203, www.zusletovice.cz

5.

17.00 hodin / Ázerbájdžán – cestopisná přednáška pana Radomíra Čížka
Městská knihovna Letovice, tel.: 516 474 225

6.

14.00 hodin / NSZdP – Odpoledne plné hudby a zábavy s oslavou svátku žen
Kulturní dům Letovice, www.novesdruzenizp.cz

9.

9.00 hodin / Workshop klasického animovaného filmu
Letokruh Letovice, tel.: 731 481 033, www.svcletovice.cz

13.

18.30 hodin / Úklona klasikům – koncert KPH
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437, www.mks-letovice.cz

14.

15.30 hodin / Klavírní odpoledne
ZUŠ Letovice, koncertní sál školy, tel.: 516 474 203, 777 674 203, www.zusletovice.cz

16.

20.00 hodin / X. Ples sportovců
Kulturní dům Letovice, předprodej vstupenek v TIC Letovice, tel.: 516 476 790

20.

17.00 hodin / Zpíváme pro UNICEF, koncerty po celé ČR pro dobrou věc
Kulturní dům Letovice, pořádá ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203, 777 674 203, www.zusletovice.cz

21.

18.00 hodin / Příběh lunárního modulu – beseda Ing. Tomáše Přibyla
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437, www.mks-letovice.cz

22.

20.00 hodin / Koncert kapely TŘI SESTRY, Fabrika Club Letovice, tel.: 608 473 013,
www.facebook.com/fabrikaclub, předprodej vstupenek v síti Ticketstream

23.

19.00 hodin / Velké lásky v malém hotelu – DS Háta Praha
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437, www.mks-letovice.cz

27.

17.00 hodin / Střípky z historie Letovic I. – přednáška Bohuslava Kudy
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437, www.mks-letovice.cz

28.

16.00 hodin / Taneční odpoledne třídní uč. Moniky Ošlejškové
Kulturní dům Letovice, pořádá ZUŠ Letovice, tel.: 516 474 203, www.zusletovice.cz

29.– 31.

Dětský bazárek, Kulturní dům Letovice
příjem zboží: 29. 3. / prodej zboží: 30. 3. / výdej zboží: 31. 3.
Prodej pouze pro přihlášené, více info na: www.facebook.com/palecekletovice

30.– 31.

9.00 – 17.00 hodin / Klubová a speciální výstava psů – Samojedi
Jízdárna na zámku v Letovicích, tel.: 602 528 912, www.zamekletovice.cz

Zápis do 1. tříd ZŠ Letovice
Zápis do 1. tříd ZŠ Letovice pro školní rok 2019/2020
LETOVICE

se koná v sobotu 13. dubna 2019
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. 2012 do 31. 8. 2013.
· Žáci s odkladem – děti narozené před 1. 9. 2012, 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 26. 4. 2019 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. 2013 do 30. 6. 2014, 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

Základní umělecká škola Letovice
pořádá

v neděli 3. března 2019 v 15.00 hodin
v koncertním sále školy

Děti i dospělí v maskách vítáni.
S sebou dárek do tomboly za každé dítě.
Vstupné dobrovolné.
Výtěžek bude věnován pro

Karneval pod záštitou

PRO DOBROU VĚC

více na
www.zpivameprounicef.cz
fb.me/zpivameprounicef

Výtěžek podpoří
program UNICEF
“Dobrý start do života”.

partneři

solidpixels.

vstupné 50 Kč, dobrovolně i víc

pro UNICEF

Zpíváme

KONCERTY PO CELÉ ČR

SVČ Letokruh p. o.
S Letokruhem na horách!
O jarních prázdninách jsme vyrazili na hory, tentokrát do Jeseníků do Karlova pod Pradědem, a náramně jsme si společně užili zimu s hromadami sněhu. Probíhala výuka na lyžích a snowboardu. Příští
rok se chystáme do podhůří Krkonoš do Žacléře a navýšíme kapacitu, protože letos jsme řadu zájemců museli odmítat.

Akce Letokruhu
Výtvarná soutěž
SVČ Letokruh vyhlašuje 4. ročník výtvarné soutěže „Místo, kde žiji“, letošní téma je: „Zajímavá stavba v mém městě nebo obci“. Zamyslete se, najděte zajímavou stavbu ve vašem okolí, nakreslete ji,
vyfoťte nebo ji vymodelujte.
Soutěž je určena dětem od 3 do 16 let, vyhodnocena bude ve třech kategoriích. Práce posílejte nebo
odevzdávejte osobně do 31. 3. 2019 na adresu: SVČ Letokruh, Tyršova 1069/25, 679 61 Letovice, a to
označené jménem a příjmením, třídou, adresou školy nebo školského zařízení, e-mailem a telefonem.
Na vítěze čekají věcné ceny, na které přispělo město Letovice. Vernisáž výstavy proběhne 10. dubna 2019 v 15.30 hodin v Městské knihovně v Letovicích.

Workshop klasického animovaného filmu – jedinečná příležitost!
Víte, co si představit pod pojmem klasický animovaný film? Znáte pohádky o Rákosníčkovi nebo
film Čarodějův učeň od režiséra Karla Zemana? Chcete poodhalit zákulisí výroby animovaných filmů
a vytvořit si vlastní krátký animovaný film?
Dílna proběhne v sobotu 9. března 2019 od 9 do 17.30 hodin (od 12 do 13 hodin bude přestávka
na vlastní oběd) a poté od 17.30 hodin pozveme všechny zúčastněné a rodiče na závěrečnou projekci
vzniklých filmů. Akce je určena všem dětem od 8 let i dospělým, začátečníkům i pokročilým. Program
zajišťují lektoři Studia Scala z brněnského univerzitního kina Scala.

Tábory – léto 2019
Pobytové tábory
Jezdecké tábory na farmě v Cetkovicích (pro děti od 6 do 15 let všech pokročilostí, cena 4 300 Kč)
I. turnus: 30. 6. – 5. 7. 2019
II. turnus: 7. – 12. 7. 2019
Jezdecké soustředění na farmě v Cetkovicích (pro zájemce od 10 do 26 let všech pokročilostí, cena
4 990 Kč), termín 14. – 19. 7. 2019
Tour de France – stanový tábor u Šebetova (pro děti školního věku, cena 2 650 Kč), termín 3. – 10. 8.
2019
Cesta na Říp aneb Co všechno mohlo potkat praotce Čecha (Heřmanov na Vysočině, fara Pod Svatou
horou, pro děti od 6 let, cena 3 150 Kč), termín 17. – 23. 8. 2019
Přihlašování online v aplikaci Můj Letokruh na pobytové tábory je již zahájeno, všechny mají omezenou kapacitu.

Příměstské tábory
Také příměstské tábory máme již naplánované, jen čekáme na vyřízení grantů a termíny, témata poté
zveřejníme na našem webu a Facebooku. Budou probíhat po celou dobu letních prázdnin. Těšit se můžete například na tábor rybářský, sportovní, stolního tenisu, taneční, in-line bruslení, výtvarný, kouzelnický, zoologický, kopané a workoutu.

Doručovací adresa:
Letokruh – středisko volného času Letovice, p.o., Tyršova 1069/25, 679 01 Letovice
Letokruh Letovice

ELIM Letovice, o.p.s.
Volnočasový klub Plán B
Klub je otevřený všem od 7 do 20 let, kdo chtějí trávit svůj volný čas v příjemném a přátelském prostředí. Od 12. října 2018 se scházíme přímo v centru města, na adrese
Českobratrská 5. (ELIM najdete kousek za Albertem, po cestě k Penny – zelený nepřehlédnutelný
starší dům.) Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a souteže. Mezi nejčastější aktivity patří pingpong, 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

ELIM Letovice
Vás zve na „Benefiční koncert“ na podporu projektu „Fabrika pro Elim“.
Koncert se uskuteční v sobotu 2. března 2019 od 17.00 hodin v sále ZUŠ Letovice.
Po koncertě jste srdečně zváni na benefiční kavárnu.
Výtěžek z koncertu bude předán organizaci ELIM Letovice jako dar na koupi objektu Fabriky.

Ohlédnutí za rokem 2018 v letovickém muzeu
V loňském roce se naplnila stoletá snaha letovických po vzniku místního muzea. Po snahách M. Dukáta
v období před první světovou válkou a po obdobné snaze koncem 30. let tímto počinem vyvrcholila snaha místních občanů a bylo ustaveno Muzeum města Letovice. V létě roku 2017 začaly přípravné práce na
prostorách budoucího muzea, příprava depozitáře, třídění stávajících sbírek a především snahy vedoucí
k budování nové expozice. V říjnu 2017 byla otevřena v nově rekonstruovaných prostorách budoucí expozice signální výstava, která upozorňovala na vznik muzea a pro veřejnost byla příslibem stálé expozice. Souběžně probíhala usilovná snaha o jeho vřazení do muzejní sítě ministerstva kultury.
Rok 2018 byl pro muzeum zcela atypický, protože byl rokem hektických příprav vlastního muzejního
pracoviště, budování muzejní expozice, získávání exponátů, evidence sbírek a v oblasti směřované směrem k veřejnosti to bylo otevření již stálé expozice, zahájení přednáškové činnosti včetně výjezdů do terénu, publikačně-propagační snahy formou příspěvků v regionálním tisku, v rozhlase i televizi.
Nové muzeum navázalo rovněž velmi užitečné kontakty s řadou vědeckých, vysokoškolských a muzejních pracovišť včetně řady soukromých znalců a sběratelů, kteří byli a jsou nápomocni v činnosti muzea, zajišťování přednášek, exponátů aj. Z darů vědeckých institucí byl rovněž položen základ odborné
knihovny muzea.
Byly vypracovány všechny zásadní právní normy a směrnice pro činnost muzea a pro nakládání s jeho
movitým majetkem.
Silnou vazbu spolupráce si muzeum vytvořilo s Muzeem regionu Boskovicka a spolupracuje i s Muzeem
Blanenska a s Městským muzeem v Jevíčku. Efektivním a rychlým způsobem propagace našeho regionu
i ve vědeckém světě je spolupráce s řadou vědeckých institucí, která je i pro nás zdrojem nejnovějších informací. Takto spolupracujeme s Archeologickým ústavem ČAV v Brně, s Moravským zemským muzeem
v Brně, s Moravským zemským archivem v Brně i s pracovištěm v Blansku aj.
Stálá expozice byla slavnostně otevřena 18. 5. 2018. Představuje náš region v části paleontologické
i v archeologické; historická část představuje podrobně Letovice od nejstaršího pravěkého osídlení přes
vznik osady a následně městečka pod hradem na začátku středověku až do vzniku města, zabývá se jednotlivými prvky života zdejší komunity. Součástí Letovicka jsou i přidružené obce, které jsou velmi důstojně prezentovány na samostatných panelech. Velká pozornost je věnována novému objevu – Křoupalově
mapě letovického panství, která vznikla po polovině 18. stol. Unikátní jsou kresby na okrajích vlastní
mapy, které zobrazují jednotlivé fáze práce místní textilní manufaktury. Velké zvětšeniny tohoto procesu
jsou nedílnou součástí expozice. Místní keramika firmy Pexider je prezentována kolekcí forem k výrobě
uměleckých plastik známých sochařů 30. let 20. století. Činnost amatérských divadelníků – loutkářů dokumentuje soubor desítek marionet.
Expozice má postupně vzrůstající návštěvnost a je zřejmé, že se do povědomí veřejnosti postupně
usazuje. Nejvzdálenějšími návštěvníky byla skupina návštěvníků z USA. Celkově ji v tomto téměř jen půlroce existence expozice zhlédlo 824 návštěvníků. Největší zájem budí zkamenělé ryby a krytolebci, z nichž
dva druhy jsou dokonce podle místa nálezu v Letovicích nazvány. Při výročí republiky jsme promítali film
„28. říjen 1918 na Moravě“, kde se vedle promítání pro veřejnost aplikovala i výběrová promítání např.
pro městský klub důchodců; velkou a splněnou nadějí byla velmi dobrá spolupráce s místními školami –
jak se základní školou, tak s Masarykovou střední školou. Celkem film zhlédlo 317 návštěvníků.
Nejvíce se zájem veřejnosti projevil vysokou návštěvou přednášek, které proběhly v prostorách muzejní expozice s využitím velkoplošné projekce (návštěvnost na přednášku je 30 – 50 návštěvníků, což
vysoko převyšuje celonárodní průměr návštěvnosti takovýchto akcí, který má i plynule klesající tendenci). Zde jsme využili nejen kurátora muzea (archeolog) i předních odborníků z různých oborů – historie,
etnologie, přírodovědy. Navštívili jsme se zájemci autobusem opevnění hranice z r. 1938, uspořádali
jsme exkurzi s výkladem na archeologický výzkum u Jevíčka.

Přednášky v průběhu roku 2018
leden
únor
březen
duben
květen
červen
srpen
září

A. Štrof: Letovice ve světle archeologie
L. Jan: Nejstarší dějiny Letovic
R. Malach: Lidové stavby na Letovicku
E. Nečasová: Tajemství Jeřábkova klavíru
M. Koudelka: Naše opevněná hranice v r. 1938
H. Skořepa: Krásy přírody našeho regionu
B. Kuda: Procházka letovickým náměstím
A. Štrof: Opevnění hranice v Králíkách, autobusový výjezd
A. Štrof: Exkurze na archeologickou lokalitu u Jevíčka
říjen
F. Trávníček: Československé legie 1914 – 1920
listopad E. Nečasová: Pověsti našeho kraje
prosinec R. Malach: Lidové vánoční zvyklosti
Návštěvníci expozice včetně otevření expozice – 824
Návštěvníci filmové projekce „28. říjen na Moravě“ – 317 (9 filmových projekcí)
Návštěvníci na přednáškách – 413
Celkem = 1714 osob (období květen až prosinec 2018)
Počet akcí – 22 (12 akcí, 1 otevření expozice, 9 filmových projekcí)
Mimo tuto vzdělávací činnost směrem k veřejnosti jsme
dále upravovali depozitní pracoviště. Velmi jsme pokročili
v získávání sbírkových předmětů; mimo dary od občanů
a nákupů jsme získali soubor keramických forem z dřívější
firmy Pexider a rozsáhlý soubor listin z ekonomické dokumentace „obchodního domu Pelíšek“ z počátku 20. století.
Dobrá spolupráce se rozvíjí s Tylexem Letovice – přímým
pokračovatelem dávné manufaktury; výsledkem bude další
část expozice, zobrazující s využitím dokladů vlastněného
podnikem a materiálu uloženého v Moravském zemském
Část návštěvníků muzea z Pelhřimova
archivu v Brně vývoj stěžejního místního textilního průmyslu, který je osou výroby ve zdejším kraji již čtvrt
tisíciletí.
Jedním ze stěžejních poslání muzea je i spolupráce se školami, pro které je muzeum v podstatě jediným
zdrojem pro výuku regionálních dějin a toho, co můžeme označit jako vlastivěda, tedy zdroje poučení důležitých pro lokální patriotismus a vlastenectví. Zde se podařilo navázat opravdu velmi dobré kontakty se základní i Masarykovou střední školou, které začínají plně využívat muzejních expozic, filmových i přednáškových cyklů.
A rok letošní? Plynule pokračuje přednáškový cyklus zaměřený letos hluboce historicky (představa 11 přednášek), a který je již v plném proudu (sál kulturního domu plní matador místní historie pan Bohuslav Kuda,
proběhla i přednáška o Habsburcích docenta J. Pernese), opět bude několik akcí včetně návštěvy archeologického výzkumu v Jevíčku, etnografická tématika kraje.
Intenzivní spolupráce s Tylexem Letovice přináší bohatý materiál pro vytvoření samostatné části expozice, s jejímž otevřením počítáme v polovině roku. Rovněž pro firmu tak vzniká základní fond od nejstarší historie podniku až do současnosti, který bude moci využít pro prezentaci své jedinečné a bezkonkurenčně
nejdelší existence.
Muzejní expozici oživíme v průběhu roku i menšími celky jako „Poštovnictví v Letovicích“, „Nové přírůstky starých pohlednic“ a „Krása starých faktur“.
Společně s Městskou knihovnou Letovice připravíme výstavu „Výstavba německé dálnice Vídeň – Vratislav ve fotografiích a dokumentech“. A plně se soustředíme na spolupráci se školami v Letovicích, protože
jedním ze základních poslání muzea je podpora lokálního patriotismu, vědomí bohaté místní minulosti a výchova k vlastenectví.
Text a foto: PhDr. Antonín Štrof, CSc., kurátor Muzea města Letovice

Z historie železniční tratě Brno – Česká Třebová
Před 170 lety – 1. ledna 1849 – byl zahájen provoz na železniční trati Brno – Česká
Třebová. Před vystavěním železniční dráhy
dopravu osob a zboží obstarávaly koňské povozy po tzv. „Císařské silnici“. Z Brna do Vídně jezdily vlaky už od roku 1839 a spojení
k nim zajišťovaly dostavníky, které jezdily
z Vysokého Mýta přes Litomyšl, Svitavy do
Letovic, dále přes Černou Horu do Brna k zájezdnímu hostinci U Tří kohoutů na dnešní
Masarykově třídě. Za jízdu dostavníkem z Letovic do Brna se platila jedna zlatka 16 krejcarů a z Letovic do Svitav 46 krejcarů. Za místenku se připlácely 4 krejcary. Jakmile začaly
jezdit vlaky z Brna do České Třebové, byly
dostavníky zrušeny. Lidé si ale na vlaky nemohli dlouho zvyknout a raději by dále jezdili zdlouhavým, ale vžitým dostavníkem.
Stavba železniční tratě v délce 91 km z Brna
do České Třebové byla zadána tehdejším rakouským generálním ředitelstvím státních
drah firmám italského podnikatele Felixe
Tallachiniho a zkušené české stavební firmě
čtyř bratří Kleinů. Dozorem nad výstavbou
železniční tratě byl pověřen Ing. F. Boháč.
Práce na původně jednokolejné trati zapoHistorická parní lokomotiva na letovickém nádraží
čaly na podzim roku 1843. Stavba prvního,
21 km dlouhého úseku z Brna do Blanska, byla zadána Tallachinimu. Ten na stavbě zaměstnával dělníky
a tuneláře z Itálie, kteří pro ražení tunelů používali rakouské metody. Na stavbě pracovalo na tři tisíce
italských, německých a českých kopáčů, horníků, tesařů a dělníků dalších profesí. Bohužel, při náročné
práci přišlo o život 22 dělníků. V tomto úseku bylo pro členitý terén nutné vystavět 60 mostů a 10 tunelů (jedenáctý tunel byl postaven u Březové nad Svitavou). Tehdy nejdelší z blanenských tunelů – tunel
č. 8 – měří 556,7 m. Trať z Blanska do České Třebové postavila brněnská stavební společnost bratří Kleinů. Výstavbu tratě zpomalil náročný terén, ale také protesty sedláků z okolí Svitav, kterým stavba tratě
mnohdy rozdělila jejich pozemky. Největší zpoždění výstavby železnice však přinesl revoluční rok 1848.
V celém úseku tratě z Brna do České Třebové bylo postaveno 78 strážních domků, nádražní budovy
a podél tratě mnoho opěrných zdí a zábran. Strážní domky sloužily jako nájemní služební byty pro zaměstnance dráhy a jejich rodiny. Nájemci nepřetržitě obsluhovali železniční přejezdy a stahovali závory. I když se železnice stavěla jako jednokolejná, byla včetně tunelů připravována pro budoucí dvoukolejný provoz.
Jízda na této velkolepé trati byla zahájena 1. ledna 1849 bez jakýchkoliv slavnostních oficialit. Císař
Ferdinand I. a vláda měli obavy, aby oslav zahájení provozu nebylo zneužito proti monarchii. Zahájení
provozu tak bylo oznámeno jenom denním tiskem.
Letovice a jejich okolí stavbou železnice dostaly zcela nový vzhled. Pro řeku Svitavu u vlakového
nádraží bylo vybudováno nové přímé koryto, protože zabíhala až do míst nové železnice. Také pro

řeku Křetínku, která protékala klikatě v místech dnešní budovy MKS – knihovny s muzeem a Masarykovy střední školy, musel být zbudován nový tok, ústící do Svitavy jižněji než původní. Aby se odlehčilo průtoku vody pod železnicí v případě rozvodnění Křetínky, bylo prokopáno U Královce nové řečiště
směrem k železniční zastávce podél dnešní ulice Podlesí. Také Zábludovský potok musel být změněn,
místo do Svitavy vtéká do Křetínky pod Hranečníkem nově prokopaným korytem. Stavba si také vyžádala značné změny v nejzápadnější části náměstí, nynější Nádražní ulici a ulici Na Požáru, kde bylo zbořeno 17 domů. Původně domy v Nádražní ulici tvořily s domy Na Požáru svahovité náměstíčko, které
však železnice rozdělila. Před letovickým nádražím byly postaveny z obou stran budovy stavědel, ze
kterých se na povel výpravčího ovládaly výměny výhybek; stavědla byla zbourána při elektrifikaci tratě.
V Letovicích byla také zbudována ručně ovládaná závorářská stanoviště (U Zastávky a u přejezdu
na silnici na Zábludov), která jsou dnes zautomatizovaná. V roce 1886 byl na letovickém nádraží zřízen prodej piva, kořalky a tabáku. První známý přednosta na letovickém nádraží byl František Schönböch, který tam působil od roku 1874 do roku 1889. V letech 1850 – 1857 zde byl jako úředník zaměstnán významný letovický rodák František Kořízek, který později v Americe založil první české noviny
Slowan Amerikánský.
V letech 1855 – 1856 byla železnice modernizována. V roce 1861 byl na železniční trať zaveden Morseův telegraf a o rok později začaly jezdit rychlíky. Na trati byly také postaveny vodárenské stanice pro
parní lokomotivy, jedna z nich, dnes technická památka, je na nádraží v Letovicích. Je to původní empírová železniční stavba významného drážního architekta ing. Antona Jünglinga, který také projektoval
všechny staniční budovy. V roce 1869 byl zahájen provoz i na druhé koleji.
Železnice byla postavena v době, kdy byla úředním jazykem němčina. Německé znešvařené odborné železniční názvy se vžily a dlouho se jich obecně užívalo. Proto jezdily vlaky vobnibósky (osobní),
šnelcuky (rychlíky) a lascuky (nákladní). Na štaci (stanici) drželi dynst (službu) pan štacionšéf (staniční), kasír (pokladní), magacinér (skladník) a ajznboňáci (železničáři). Podle farplánu (jízdního řádu) přijížděl mašinfíra (strojvedoucí) na damfmašině s haicrem (parní lokomotivě s topičem) a ve vagónech
konduktéři (průvodčí) procvikovali cestujícím kártky. Bremzáci (brzdaři) si po dlouhém sezení protahovali oudy. Pan bánmajstr visitýroval štreku (traťmistr zkontroloval trať), šíny (koleje), pešunky (svahy), někdy si vyjel na bánváglu (šlapací drezíně) a cestující se ptali, zda už má vlak nafraj (volno).
Od svého počátku velkolepě zbudovaná železniční trať Brno – Česká Třebová otevřela české a moravské země velkému průmyslovému rozmachu. Trať z Brna do České Třebové byla pokládána za vrchol
stavitelského umění a stala se jednou z nejdůležitějších tratí v celé monarchii. Náklady na její výstavbu činily 8 991 504 zlatých, což v naší dnešní měně je přibližně 10 miliard. Parní lokomotivy ze začátku
železniční dopravy, které dnes vzbuzují nostalgii i úsměv, postupně nahradily daleko výkonnější stroje.
Za dob monarchie došlo na trati k jedné zajímavé zkoušce. V roce 1860 se v rámci plánovaného zavedení rychlíků na trase Vídeň – Brno – Praha konala mezi Českou Třebovou a Brnem zkušební jízda vlaku,
který bez zastavení projel trasu za 1 hodinu 44 minut oproti běžným 2 hodinám a 30 minutám. Když
vezmeme v úvahu tehdejší techniku, jde opravdu o úžasný výkon. Dnes tuto trasu zvládnou vlaky EuroCity, vedené nejmodernějšími elektrickými stroji, za čistou hodinu. V roce 1987 byl k tunelu č. 8 zbudován Vojenskými stavbami Praha nový jednokolejný tunel, svou délkou 557 m je nejdelší na celém
úseku. V letech 1996 – 1999 došlo k přestavbě, modernizaci a elektrifikaci celé tratě včetně odhlučnění. Od roku 2000 jezdí po této trati i nejnovější vysokorychlostní vlaky EuroCity a InterCity, které
spojují Berlín – Prahu – Českou Třebovou – Brno – Břeclav – Vídeň a poskytují cestujícím komfort a pohodlí. Dnes tak slaví 170 let svého trvání moderní, technicky bezpečná železniční trať. Je doslova požitkem sledovat například vysokorychlostní vlaky řítící se až 140 kilometrovou rychlostí, jak projíždí podél břehu řeky Svitavy v překrásné scenérii skal, strání, lesů a luk nebo si nostalgicky zavzpomínat na
dobu páry při každoročních historických jízdách parních vlaků. Text Karel Synek, foto Petr Švancara

Zhodnocení činnosti Nového sdružení zdravotně postižených
Letovice za rok 2018

Plán činnosti našeho sdružení na rok 2018 schválila členská základna 8. 11. 2017 na výroční členské
schůzi. Pro naše členy se zdravotním postižením a seniory je důležitá relaxace, rehabilitace a pravidelné cvičení pro upevnění fyzického i duševního zdraví. K tomuto účelu pořádá Nové sdružení ZP v Letovicích řadu akcí pro zdraví. Jsou návodem pro členy sdružení, jak zlepšit zdraví a fyzickou kondici vlastním přičiněním. Nabízejí rovněž různé možnosti, jak zábavnou formou kolektivně upevňovat a pečovat o svoje zdraví a učit se návyky zdravého stylu života v pokročilém věku i se zdravotním postižením.
Tradiční akcí pro zdraví se stalo „Relaxační odpoledne“ v lázních Boskovice. Zde vždy hodinu využíváme rekreační a plavecký bazén, vířivou vanu, finskou saunu, infrasaunu, solnou kabinku. Zde jsme
během roku byli pětkrát.
Velmi rádi navštěvujeme také Aquapark v Kuřimi, kde jsou možnosti podobné jako v Boskovicích,
jen prostory jsou o poznání větší, novější a je zde venkovní bazén. Byli jsme tam čtyřikrát. V Nemocnici
Blansko na balneoterapii rehabilitačního oddělení jsme byli jen jednou, po celkové rekonstrukci je zde
všechno krásně nové. Zde pod vedením odborných pracovnic intenzivně cvičíme v tělocvičně a v bazénu, odpočinek je jen ve vířivce. Novinkou je Kneipův smyslový chodníček, kde se chodí po kamíncích střídavě v teplé a studené vodě. V Blansku a v Boskovicích máme celé zařízení jen pro nás.
Během roku, kromě prázdnin, se každou středu koná „Relaxační cvičení s Lenkou“, o které je rovněž velký zájem, od října se cvičení ujala Ema Stehlíková, přejeme jí stejný úspěch jako Lence.
Každý rok pořádáme dva ozdravné pobyty, letos poprvé v březnu v lázních Slatinice, druhý pobyt byl
v srpnu na Vysočině. Velmi oblíbené jsou jednodenní zájezdy. V dubnu jsme jeli do Hradce Králové, prohlédli jsme si výrobu klavírů a muzeum firmy Petrof. Velmi se nám líbilo v obřím mořském akváriu, nezapomenutelná byla návštěva Kuksu. V květnu byl zájezd na Hanou, na zámky v Chropyni a Kroměříži, nádherná byla nově opravená Květná zahrada, byli jsme i v muzeu Karla Kryla. V květnu jsme jeli sice jen do
Brna, ale za neobyčejnými zážitky. Ráno nás uvítali v Českém rozhlase Brno v nově opravené budově
a počkali jsme si na Zdeňka Junáka, až odvysílal Srdcovky. Odpoledne jsme si užívali projížďku lodí po
brněnské přehradě kolem hradu Veveří a zpět. Potom nás čekali hasiči na Hasičské záchranné stanici
v Líšni. Zájezd v září byl na jih Moravy. Prohlédli jsme si kostel, klášter a památník písemnictví v Rajhradě Ve Znojmě jsme se prošli po náměstích a zamířili na prohlídku muzea pivovarnictví a kolem rotundy

sv. Kateřiny na hrad. Všechny zájezdy jsou velmi zajímavé, přispívají k rozšíření našich znalostí, všichni
průvodci byli úžasní, odborně vyspělí, dokonce i humorní, to vždy pomáhá dobré náladě a zapamatování si obrovského množství informací.
V březnu jsme pořádali v kulturním domě Hudební odpoledne s oslavou svátku žen a kulturním
programem. V listopadu se konala výroční členská schůze, která schválila program na rok 2019. Začátkem prosince jsme tradičně zpívali koledy v Nemocnici Letovice spolu s Mikulášem, andělem a čerty,
rozdávali jsme všem perníčky. Příjemné a milé bylo předvánoční posezení v nádherně vyzdobeném
kulturním domě s vánočním cukrovím od našich žen. Nejkrásnější bylo vystoupení Českého filharmonického sboru z Brna s programem nazvaným Klenoty českých Vánoc. Všechny naše akce mohou navštěvovat kromě našich členů i ostatní občané, hodně s námi chodí např. klienti Oblastní charity Blansko.
Kulturní program nám většinou zabezpečují žáci a učitelé Základní umělecké školy Letovice, velmi jim
za to děkujeme.
Všechny naše akce se mohou konat jen díky finanční podpoře z dotací Jihomoravského kraje,
města Letovice a Nadace města Letovice. Pro naše členy, převážně důchodce, jsou tak snáze dostupné. Za výčtem akcí za rok 2018 stojí obrovský podíl práce hlavně našeho předsedy Borise Rašovského,
jeho ženy Lenky a členů výboru NSZP Letovice.
Za NSZdP Letovice místopředsedkyně Ing. Jaroslava Konůpková

10. ročník Národní putovní výstavy
Má vlast cestami proměn 2018/2019
Až do 30. dubna 2019 můžete poslat
hlas na www.cestamipromen.cz,
Velké Opatovice
kterou
si vyberete na těchto weboZámecká zimní zahrada
vých stránkách. Zároveň už nyní můPomůžete ji zachránit?
žete přihlašovat do dalšího ročníku
„Má vlast” proměny, které vás oslovily a máte zájem o jejich celostátní
propagaci. Za Jihomoravský kraj je do
10. ročníku přihlášeno 13 proměn. Ani
jedna z nich zatím nefiguruje na předním místě, jak jsme tomu byli zvyklí
(2017: 2. místo oranžerie v Lomnici,
2018: 5. místo kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Lomnici). Proto si Vás,
vážené čtenáře, dovoluji oslovit o podporu zejména proměny č. 18 – Moravské kartografické centrum ve Velkých Opatovicích. Bylo vybudováno na místě vyhořelé části zámku
podle návrhu Prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka a otevřeno v r. 2007. Je považováno za unikátní stavbu po
stránce architektonické i expoziční. Východně od toho centra je dosud neobnovená budova zámecké
zimní zahrady, která po požáru dostala jen zastřešení. Pokud obsadí proměna č. 18 přední místo, bude
jednodušší prosadit obnovu zimní zahrady. Občané Velkých Opatovic by konečně měli vhodné kulturní
zázemí a Moravské kartografické centrum by získalo důstojné prostory pro konání přednášek a výstav.
Hlasuje se tak, že ťuknete do puntíku u č. 18 a na konci všech obrázků-proměn potvrdíte Hlasovat. Děkuji Vám za podporu! Dagmar Fetterová, emeritní pracovník Národního památkového ústavu v Brně

Volba nebo změna povolání – vyzkoušejte kariérové poradenství
Vhodná profese nebo vzdělávání – pro někoho jasná odpověď, pro jiného těžká otázka. Jak to
máte aktuálně vy? Jste ve škole a přemýšlíte, jak pokračovat? Máte práci, a přesto řešíte co dál?
Možná přemýšlíte, kam by měly směřovat vaše profesní kroky. Možná zvažujete změnu anebo
se potřebujete zorientovat na trhu práce. Možností je plno a rozhodnutí nebývá vůbec jednoduché. Co je pro vás v pracovním životě „to pravé“? Nemusíte být na hledání odpovědi sami.
Kariérovým poradenstvím se dlouhodobě zabývá Centrum vzdělávání všem (CVV). Poskytuje
bezplatné osobní konzultace občanům Jihomoravského kraje.

Jak pracuje kariérový poradce?
Kariérový poradce vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve svém profesním životě. Je odborníkem, který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi či
vzděláním. Je průvodcem na cestě k lepšímu uplatnění. Většina zájemců o kariérové poradenství v CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží na vás, kolik setkání využijete. Poradce je k dispozici zdarma všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům a studentům, kteří zrovna řeší výběr
vhodné školy.
Individuální konzultace poskytují poradci na čtyřech pobočkách v regionu, v Brně, Boskovicích,
Hodoníně a ve Znojmě. Na webu CVV je také k dispozici databáze s širokým výběrem kurzů,
rekvalifikací a vzdělávání. Zájemcům o profesní rozvoj odpovídáme také on-line.

Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám ozve a v nejbližším možném termínu
proběhne osobní schůzka.
Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
Komenského 1
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847
www.vzdelavanivsem.cz

Martina Milotová
Kariérová poradkyně – Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz

Myšlenka dne
„Mladí zůstáváme, dokud nám budoucnost připadá zajímavější než minulost.“
Jiří Žáček, český spisovatel, překladatel, básník, autor učebnic, sběratel a tvůrce aforismů

Hvězdná obloha v prvním jarním měsíci
Když přijde měsíc březen, zaraduje se každý, kdo očekává jaro. Březen je měsíc, který má mezi měsíci roku významné postavení. V něm zima zmizí, aby uvolnila vládu očekávanému jaru. Změna ročního
období se hlavně týká polohy Slunce, ale také se změní postavení hvězd. Zimní souhvězdí postupně
vyklízejí prostor, postoupí k západu a na jejich místě budou zářit jarní souhvězdí. Pokud se večer budeme dívat na jasnou oblohu směrem k jihu, nabídne nám od západu k východu známá souhvězdí
Velkého a Malého psa, Blíženců, slabě viditelného Raka a rozsáhlého Lva. Nad nimi výše se setkáme
s Velkou medvědicí a Malým medvědem se známou hvězdou Polárkou. Směrem vpravo se setkáme
s výrazným souhvězdím Vozky. Na rozloučenou se zimou na obloze si všimneme souhvězdí Blíženců
(Gemini), které najdeme vlevo od souhvězdí Býka pod souhvězdím Vozky, a které patří mezi zvířetníková souhvězdí. Svým tvarem připomíná obdélník. Najdeme v něm dvě nejjasnější hvězdy s názvy
Castor a Pollux. Castor je od nás vzdálen 52 ly a má jasnost 1,6 mag, vedle ležící Pollux je vzdálen 34 ly
s jasností 1,1 mag. Astronomicky je zajímavější Castor. Je to šestinásobná hvězda složená ze tří těsných dvojhvězd. Významná je otevřená hvězdokupa M 35 se vzdáleností 2 800 ly. Je složena asi z 200
hvězd a je možné ji najít i pouhým okem. Zajímavá je také planetární mlhovina zv. Eskimo. Blízko hvězdy
Castor najdeme radiant meteorického roje Geminid.
K souhvězdí patří zajímavá antická báje, která vypráví, že Castor a Pollux byli synové nejvyššího boha
Dia a spartské královny Ledy. Nesli pojmenování „nebeská dvojčata“. Oba bratři se zúčastnili plavby
argonautů do Kolochidy pro zlaté rouno. Při plavbě na moři prožili velkou bouři. Když na prosby bájného pěvce Orfea bohové bouři utišili, na čelech obou bratří se rozzářily jasné hvězdy. Od té doby se
oba bratři stali ochránci námořníků. Castor a Pollux se měli moc rádi, takže po smrti jednoho druhý
nechtěl žít. Proto je Zeus proměnil v souhvězdí Blíženců. Dodnes na obloze na jejich čelech tyto dvě
jasné hvězdy září. Prastará báje o Blížencích je známá již víc než 3 000 let.
V březnu se mimořádně věnujeme Slunci. Svými paprsky bude zahřívat zemský povrch severní polokoule. Při pohybu po obloze dosáhne světový rovník a také zaznamenáme jarní rovnodennost. Znamená to, že délka dne i noci bude přibližně stejná (12 h). Slunce přitom vstupuje do znamení Berana.
To se stane dne 20. 3. ve 22:58 h SEČ. Začíná astronomické jaro. Tehdy naměříme sluneční azimut 90°,
Slunce vychází přesně ve východním bodě a zapadá v západním bodě na obzorníku. Je vhodné si v přírodě tyto body vyznačit. Od situace, kdy Slunce dosáhne světový rovník, bude se nad něj posouvat
a dny se až do letního slunovratu budou prodlužovat. Během března se den prodlouží o 1 h 53 min.
U Měsíce platí obvyklé údaje o pohybu a fázích. Dne 6. 3. v 17:00 h nastane nov, 14. 3. v 11:00 h
první čtvrt, 21. 3. ve 3:00 h úplněk, 28. 3. v 5:00 h poslední čtvrt. Nejdále od Země bude Měsíc 4. 3. ve
12:00 h (406 375 km), nejblíže Zemi bude 19. 3. ve 21:00 h (359 387 km).
Viditelnost planet: Merkur začátkem března večer nad západním obzorem, Venuše ráno nízko nad
jihovýchodem, Mars (v Beranu) v první polovině noci, Jupiter (v Hadonoši) ráno na jihovýchodě, Saturn
(ve Střelci) na jihovýchodě, Uran (v Rybách) nad západem v první polovině noci. Neptun nelze pozorovat.
Z úkazů uveďme seskupení Saturnu, Měsíce, Venuše a Jupiteru ráno 2. a 3. 3. nad jihovýchodem.
Také nastane konjunkce Měsíce s planetami: 1. 3. ve
20:00 h se Saturnem, 11. 3. v 17:00 h s Marsem,
27. 3. ve 3:00 h s Jupiterem.
Nesmíme zapomenout na změnu času. V neděli
31. 3. 2019 začne platit letní čas (SELČ), kdy se hodiny ve 2:00 h SEČ posunou o 1 hodinu vpřed.
Blíženci
Dr. Jaroslav Chloupek

28. březen – DEN UČITELŮ
Rok se s rokem sešel a děvčata – kolegyně z mateřských škol letovicka – opět se shledáme.
28. března 2019 mezi 12.00 a 13.00 hodinou v RESTAURACI DERMOT V LETOVICÍCH (ul. Pražská,
vedle Jednoty).
Těším se na Vás.
Libuše Pfefrová

Setkání
Spolužáci 8. A a 8. B (r. 1956) sejdeme se 5. dubna 2019 mezi 13.00 a 14.00 hodinou opět po roce
v RESTAURACI NA DVORKU V LETOVICÍCH (ul. Pražská).
Libuše Pfefrová

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.

AFK Letovice
Fotbalová sezóna se nám nezadržitelně blíží, a tak naši muži zahájili zimní přípravu.
Díky spolupráci s FC Boskovice k tréninkům a zápasům využíváme jejich fotbalové hřiště s umělým povrchem. Podmínky k přípravě jsou tedy na velmi vysoké úrovni a věříme,
že se veškerá snaha zúročí v jarní části sezóny. Mládež využívá po celou zimu k tréninku
místní sportovní halu a tělocvičny. I přes tyto pohodlné podmínky se všichni velmi těšíme na přírodní
hřiště a do nových kabin.
Jako vedení klubu jsme se během února věnovali především vyúčtování dotací a vybavení nové budovy. Peníze na vybavení jsme získali z dotace JmK – DĚKUJEME, zbylé financujeme z vlastních zdrojů.
Vzhledem k tomu, že si přejeme, aby budova sloužila nejen fotbalistům, ale i letovické veřejnosti
připravili jsme na 29. 3. 2019 od 16.00 do 19.00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Na tuto akci vás
srdečně zveme, lehké občerstvení bude zajištěno.
Těšíme se na setkání.
Za AFK Letovice z. s. Petr Stria, předseda

SPORTOVNÍ ODDÍL
ARUL ZRTV TJ SOKOL LETOVICE
pořádá ve dnech

18. – 19. května 2019

15. ROČNÍK
V MÍČOVÉM
SEDMIBOJI DVOJIC
Místo: Sportovní hala Letovice
Soutěží: dvoučlenná družstva
Startovné: 600 Kč za dvojici
Zahájení: 18. 5. 2019 v 8.00 hodin
Maximální počet družstev: 16
Disciplíny:
tenis – čtyřhra / nohejbal – čtyřhra
basketbal – hody na koš / stolní tenis – čtyřhra
volejbal – debl / házená – sedmimetrové hody
kopaná – penalty
Přihlášky:
Antonín Petrů – 737 647 155,
antoninpetru@seznam.cz
Vlastimil Šimák – 776 890 885,
vlastik.simak@seznam.cz

Město Letovice
zajistilo

Plavání
pro občany města Letovice
a místních částí

v areálu Městských lázní Boskovice
Tuto sobotu:

9. března 2019
od 13.30 do 15.00 hodin
Doprava po vlastní ose.
Průkaz totožnosti je vstupenkou
do areálu.

Termíny dalšího plavání:
6. dubna 2019 / 20. dubna 2019
4. května 2019 / 18. května 2019

Dne 16. března 2019
odstartuje již

4. ročník celorepublikové taneční soutěže
s názvem

LET'S DANCE
Soutěž je pod záštitou Mgr. Petra Novotného,
starosty města Letovice.

Soutěží různé věkové kategorie:
mini děti, děti, junioři, dospělí, senioři

Taneční disciplíny:
street dance, show dance, disco dance,
mažoretky, plesové formace,
parketové taneční kompozice
Soutěž je zaměřena na skupinové formace
i na sóla a dua.

Soutěž startuje v 8.30 hodin
a potrvá až do večerních hodin.
Michaela Bartošová

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY
VE STŘEDU 6. BŘEZNA 2019 VE 14.00 HODIN
V MKS LETOVICE – KULTURNÍM DOMĚ

ODPOLEDNE
PLNÉ HUDBY A ZÁBAVY
S OSLAVOU SVÁTKU ŽEN
PROGRAM:
- SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
- ČRo BRNO UVÁDÍ – SRDCOVKY NA CESTÁCH
SE ZDEŇKEM JUNÁKEM A JIŘÍM KOKMOTOSEM
- VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ LETOVICE
- VYSTOUPENÍ MAŽORETEK VO CO GOU
- VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU RADOST
- INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY POBYTU
VE SLATINICÍCH
www.novesdruzenizp.cz
POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z.s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A VŠECHNY
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ SPOLUOBČANY
V RÁMCI PROJEKTU
„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
V ÚTERÝ 12. BŘEZNA 2019

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V LÁZNÍCH BOSKOVICE
PROGRAM:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY
A VÍŘIVÉ KOUPELE
- PRO ZÁJEMCE POSEZENÍ V CUKRÁRNĚ
ODJEZD:
13.10 hodin – PRAŽSKÁ
13.15 hodin – NÁMĚSTÍ
13.20 hodin – BYTOVKY
13.25 hodin – TYLEX
PROGRAM ZAČÍNÁ VE 14.00 HODIN
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO
OD 1. BŘEZNA U LENKY RAŠOVSKÉ
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz

Městský klub důchodců
březen 2019
•
6. 3. 2019 – středa – odjezd vlaku
v 7.58 hodin nádraží Letovice
Vlakový zájezd do Brna na výstavu „TITANIC“
Na tento zájezd je nutné se přihlásit
u paní A. Píglové, cena vstupného 250,– Kč.
•
13. 3. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Božena Němcová – matka,
vlastenka, spisovatelka
Přednáška Mgr. J. Hlaváčkové.
•
20. 3. 2019 – středa – odjezd autobusu
v 7.45 hodin náměstí v Letovicích
Autobusový zájezd do muzeí na Vysočině
Cena zájezdu 250,– Kč.
Přihlášky u paní A. Píglové.
•
27. 3. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Odpoledne plné poezie
Setkání s paní Jiřinou Jakubcovou.
Pořádáme ve spolupráci s městskou knihovnou.
•
Připravujeme:
24. 4. 2019 – autobusový zájezd
„Litovelské Pomoraví“
Odjezd autobusu a cena zájezdu
budou upřesněny.
Přihlášky u paní A. Píglové.

TJ SOKOL Letovice – oddíl volejbalu
Vás srdečně zve na

Sportovní ples
16. 3. 2019 od 20.00 hodin
v MKS – kulturním domě
Hraje: I.U.CH.
Vstupné: 100,– Kč
Předprodej vstupenek: TIC Letovice, Tyršova 2
Čeká Vás velmi bohatá tombola,
ocenění nejlepších sportovců
jednotlivých oddílů.

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
2. 3.

MUDr. Hosová

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

3. 3.

MUDr. Kopáčková

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

9. 3.

MUDr. Havlová

Blansko, Pražská 1b

721 425 074

10. 3.

MUDr. Kraml

Boskovice, Růžové nám. 16

733 644 499

16. 3.

MDDr. Gořulová

Letovice, Masarykovo náměstí 162/38

792 325 594

17. 3.

MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

23. 3.

MUDr. Kulhánková

Křtiny, Zdrav. středisko

516 414 291

24. 3.

MUDr. Kupková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

30. 3.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

516 453 997

31. 3.

MUDr. Láníková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456

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
1. 3.
8. 3.
15. 3.
22. 3.
29. 3.

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

Nepřítomnost Zastupuje
MUDr. Striová
1. 3.
MUDr. Hniličková
1. 3.
25. – 29. 3.

MUDr. Kratochvílová
MUDr. Šafránek
MUDr. Janováčová
MUDr. Janováčová

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
svatební fotografie
fotoslužby
www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

ZÁBAVY, OSLAVY, Dj, DISKOTÉKY, OLDIES, SVATBY

Koupím byt

Hledáme

spěchá, nabídněte prosím
Tel.: 731 362 416

ke koupi dům se zahradou.
Tel.: 604 126 290

tel.: 776 05 45 15
www.zvuk-letovice.wz.cz

UPOZORNĚNÍ
V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné
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odesláním příspěvku ke zveřejnění v Letovickém zpravodaji potvrzuje, že pokud jeho příspěvek obsahuje osobní údaje, jejich zpracování a zveřejnění je z jeho strany podloženo řádným zákonným titulem (např. Souhlasem
se zveřejněním fotografie). Za zákonnost zveřejnění plně odpovídá respondent/přispívatel.
Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice,
příspěvková organizace. IČO: 43420982, adresa redakce: MKS Letovice, Nová 71/1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437,
e-mail: info@mks-letovice.cz. Šéfredaktor Mgr. Jana Trubáková. Redakční rada ve složení: Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková,
Mgr. Renata Kostlánová, Daniela Ottová, Ing. Jaroslava Konůpková, Kateřina Pražáková, Karel Synek, Petr Švancara, Ing. Marek Chládek.
Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice 27. 2. 2019 č. 3/2019. Cena 10,– Kč. Uveřejněné názory nemusí
být shodné s názory redakce a vydavatele. Za obsah odpovídá vydavatel, za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci vydavatel
neodpovídá. Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje č. 4/2019 bude 12. 3. 2019. Fotografie: archiv redakce.

Tisk DTP centrum, v.o.s. SVITAVY • www.dtpcentrum.cz

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

