leden 2018

Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem
přejeme novomanželům, kteří v měsíci listopadu uzavřeli sňatek:
Martin Tománek, Novičí – Nikola Pospíšilová, Brno
Pavel Odehnal, Vlkov – Lenka Horaisová, Svitávka

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci listopadu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Culíková Lydie

Sedlák Jaroslav

Rozbořilová Pavla

Hrazdira Oldřich

Ženatá Ludmila

Mifková Božena

Řehořová Jiřina

Janků Eva

Šteslová Jarmila

Rossý Antonín

Musilová Marie

Hančík Stanislav

Pfefr Ladislav

Kozlová Eva

Alexová Anna

Hrdličková Jana

Špidlová Božena

Konopáčová Vlasta

Juras Miroslav

Toulová Eliška

Vrána František

Dočekalová Blanka

Hellerová Dagmar

Kotoučková Vlasta

Jašíček Josef

Greifová Božena

Honzáková Jarmila

Kříž Josef

Toul Jaroslav

Rosenbergová Marie

Neplecha Miroslav

Kudlová Ludmila

Písaříková Ludmila

Smutná Růžena

Špičková Marie

Vystavěl Kamil

Toul Ladislav

Janků Jaromír

Kuráňová Marie

Hruška Otakar

Procházková Marie

Dušilová Věra

Ševčíková Božena

Prchalová Zdenka

Fučík Roman

Procházka Miroslav

Nečas Otokar

Kopecká Edita

Jokeš Lubomír

Kolářová Marie

Randula Miloš

Řezníková Františka

Musil Ladislav

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Vala Jan, Alšova, ve věku 88 let
Jagošová Miriam, 9. května, ve věku 85 let
Sýkorová Zdena, Slatinka, ve věku 65 let
Čejková Lenka, Podolí, ve věku 64 let
Hrdličková Emilie, Pražská, ve věku 75 let
Roztočil Stanislav, Pražská, ve věku 87 let
Čest jejich památce!

V sobotu 4. listopadu 2017 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně
uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:
1. foto:
Jolana Brücknerová, Melanie Hejlová, Erik Predný, Adéla Hudcová, Anna Bělehradová, Adéla Havelková, Václav Beránek, Dominik Tischer, Alexandr Mareček

2. foto:
Eliška Honzírková, Marián Přikryl, Gabriela Derinková, Nicol Hejlová, Jiří Vevera, Matyáš Pavelec,
Patrik Šváb, Miroslav Boček, Thanh Tha Hoangová

3. foto:
Dominik Souček, Adam Řezník, Šimon Procházka, Ladislav Soukup, Stella Marečková, Václav Dvořák,
Adam Kulhavý, Alexej Dürr, Nicol Galiová

4. foto:
Julie Kosmáková, Otakar Blažek, Eliška Chrástová, Viktorie Chládková, Rostislav Prchal, Sofie Hrouzová, Dominik Bednář

5. foto:
Nela Janková, Antonín Klimeš, Šimon Slouk, Karolína Mittaschová, Lea Škrancová, Tobiáš Loukota,
Tereza Řezníková, Valentýna Halatová

OKÉNKO STAROSTY
Dostává se Vám do rukou první zpravodaj roku 2018. Úvodem bych chtěl
ještě jednou Vám všem popřát pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním
i pracovním životě do roku 2018. Loňský rok jsme zakončili v pracovním nasazení až do samého závěru. Výsledky naší práce jsou vidět po celém městě, ať se to někomu líbí nebo nelíbí.
Chtěl bych poděkovat všem občanům za hojnou účast a zdárný průběh
prezidentské návštěvy. I když někteří občané a zastupitelé byli proti návštěvě pana prezidenta (1. návštěva hlavy státu ve městě), celý průběh měl
důstojný ráz a pro město i přínos. Nejen finanční, ale i v příslibu návštěvy dětí z našich škol v Lánské
oboře a Pražském hradě. Každý má nárok na svůj politický názor, ale myslím, že i diskuze pana prezidenta s občany na náměstí obohatila obzor každého z nás.
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města pro rok 2018, takže nic nám nebrání v pokračování
příprav na nové investiční akce. Zároveň dokončujeme i ty rozpracované.
Rovněž chci všechny pozvat k prezidentským volbám. 1. kolo proběhne ve dnech 12. a 13. ledna,
případně 2. kolo pak ve dnech 26. a 27. ledna 2018. Kandidátů je dostatek, myslím, že si každý vybere
toho svého. Přímá volba prezidenta zaručuje zvolení takové hlavy státu, kterou si přejí voliči a ne politické strany. Takže přeji všem šťastnou ruku.
No a jak do roku 2018? Většina patrně s novoročním předsevzetím (u mě vydrží tak maximálně měsíc), někteří s novými plány, zaměstnáním apod.
Vykročte tedy pravou nohou a víte co, ... s úsměvem.
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 21. 11. 2017 projednala body dle následujícího programu:
1. Vystoupení ředitelů příspěvkových organizací města
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Návrh rozpočtu města na rok 2018
7. Program zasedání zastupitelstva města dne 7. 12. 2017
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 27. 11. 2017 projednala body dle následujícího programu:
1. Vystoupení vedoucích odborů
2. Dispozice s majetkem města
3. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
4. Obecně závazné vyhlášky města
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 7. 12. 2017 projednalo body dle následujícího
programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 7. září do 7. prosince 2017
4. Dispozice s majetkem města
5. Rozpočet města Letovice na rok 2018
6. Rozpočtový výhled města Letovice na 2018 – 2021
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici tak na internetových stránkách města Letovice:

www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Oznámení
o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Starosta města LETOVICE
oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky pro město Letovice, včetně jednotlivých místních částí se koná:
v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případně druhé kolo
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné
druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 pro město Letovice, včetně jednotlivých místních částí, jsou:
ve volebním okrsku č. 1 – místnost v základní umělecké škole, Masarykovo nám. č. 29, pro voliče
bydlící v ulicích:
Masarykovo náměstí, Tyršova, Halasova, Podlesí, Lesná, U Královce, Na Lavičkách, Nádražní, Na Požáru,
Na Kopečku, Česká, Přehrada, Rybníky, Českobratrská, V Zahradách, Pražská od č. or. sudá 2 – 32, 36, 38,
40, 42, 44; lichá 25, 25a, 27, Letovice: č.p. 1041, Lhota, Letovice: E6, E10, E35, E51, E81, E90, E101 – E103,
E105 – E110, E112 – E115, E120, E122, E125 – E128, E132, E134, E135, E142, E144, E147, E152, E154
ve volebním okrsku č. 2 – místnost v kulturním domě, Nová ul. č. 1, pro voliče bydlící v ulicích:
U Hájku, Alšova, Smetanova, Boční, Střední, B. Martinů, Na Vyhlídce, Krátká, Bártova, Nová, Sadová,
Pod Kostelem, Pod Klášterem, Čapkova, Nové Město, Na Plese, Ve Žlíbku, Letovice: E143
ve volebním okrsku č. 3 – místnost v základní škole, Komenského ul. č. 5, pro voliče bydlící v ulicích:
Komenského, Družstevní, Albína Krejčího, Průchodní, Zámek
ve volebním okrsku č. 4 – místnost v domě s pečovatelskou službou, ul. J. Haška č. 12, pro voliče bydlící v ulicích:
Zámecká, Bezručova, Brahmsova, Nerudova, Mánesova, J. Haška, Jiráskova, V Chaloupkách, Na Stráni,
V Potůčkách, Brněnská, U Zastávky, Na Kroupce, Letovice: E2, E34, E52, E59, E60, E111, E116 – E119,
E121, E136, E138 – E141, E146, E148, E149, E153
ve volebním okrsku č. 5 – místnost v budově mateřská škola Třebětínská 28/19 pro voliče bydlící
v ulicích:
Havírenská, Havírna, 9. května, V Domkách, Třebětínská, Na Čtvrtkách, Třebětínské nám., U Cihelny,
Okružní, Purkyňova, U Koupaliště, Rekreační, Jevíčská, Příční, Polní, Pražská od č. or. sudá 48, 50 – 94,
100 – 104, 108, 110; lichá 31 – 87, 89, 89b, 91, 91a, č.p. 870, P. Františka Krchňáka, Na Hliníkách, Třebětín č.p. 27, Letovice: E1, E13 – E16, E56, E130, E13, Třebětín: E5, E7, E14, E19, E24, E63, E103
ve volebním okrsku č. 6 – Dolní Smržov
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Dolního Smržova,
ve volebním okrsku č. 7 – Chlum
místnost v budově osadního výboru Chlum, pro voliče z Babolek a Chlumu,
ve volebním okrsku č. 8 – Jasinov
místnost v kulturním domě, pro voliče z Jasinova,
ve volebním okrsku č. 9 – Kladoruby
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Kladorub, Letovice: E82, E83, E89, E123, E145, E150
ve volebním okrsku č. 10 – Kochov
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Kochova,
ve volebním okrsku č. 11 – Meziříčko
místnost v kulturním domě, pro voliče z Meziříčka,
ve volebním okrsku č. 12 – Novičí
místnost v kulturním domě, pro voliče z Novičí,
ve volebním okrsku č. 13 – Podolí
místnost v budově osadního výboru, pro voliče z Podolí,
ve volebním okrsku č. 14 – Slatinka
místnost v budově osadního výboru, pro voliče ze Slatinky + ulice Údolní, Borová, Třebětín č. p. 41, 42, 43,
ve volebním okrsku č. 15 – Zábludov
místnost v budově osadního výboru, pro voliče ze Zábludova a Kněževíska,
ve volebním okrsku č. 16 – Zboněk
místnost v budově osadního výboru, pro voliče ze Zboňka a Klevetova.
Starosta města v.r.

Město Letovice
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městský úřad v Letovicích
vyhlašuje výběrové řízení na místo
vedoucí finančního odboru
s místem výkonu práce Masarykovo nám. 19, Letovice
Předpoklady:
- vzdělání vysokoškolské, bakalářský nebo magisterský studijní program ekonomického směru
- znalost rozpočetnictví
- zvláštní odborná způsobilost (do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru)
- praxe minimálně 2 let v oboru
- znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
- dobré komunikační schopnosti
- bezúhonnost
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonické spojení, e-mailovou adresu, datum a podpis.
K přihlášce žadatel(ka) přiloží:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Platové zařazení: 564/2006 Sb., v platném znění, platová třída 11
Termín pro podání přihlášky: nejpozději do 12. ledna 2018, do 13 hodin
Nástup do funkce: k 1. 2. 2018, případně dle domluvy
Adresa pro podání přihlášky:
podatelna MěÚ Letovice
Masarykovo nám. 19
679 61 Letovice
Na obálku s přihláškou napište „výběrové řízení – vedoucí FO“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit i bez udání důvodu.

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

Střípky ze zastupitelstva
Vážení spoluobčané,
i já si dovoluji vám všem popřát do nového roku 2018 hlavně zdraví a spokojenost jak v soukromém, tak i pracovním životě. Také přeji nám všem v tomto měsíci při prezidentské volbě a na podzim, při komunálních
volbách, hlavně pevnou ruku.
Nedá mi to a musím se vrátit k jednání zastupitelstva města dne 7. 12. 2017. V rámci bodu schvalování
rozpočtu města na r. 2018 jsme se dozvěděli, že budování sociálního zařízení u hasičů zatím „stojí“, i když peníze v rozpočtu jsou připraveny už druhým rokem. Hlavu si totiž postavil majitel sousední parcely a budovat
nelze. Dle vystoupení pana starosty je důvodem před 2 lety přijatý zákaz hazardu ve městě a ježto pan majitel byl provozovatelem tohoto byznysu, nemáme se prý čemu divit… Proto pan starosta vidí řešení nejlépe
v obnově hazardu ve městě, protože prý současná legislativa dává již městům více pravomocí… No, v tuto
chvíli jen doufám, že v oblasti hazardu v našem městě dvakrát do stejné řeky nevstoupíme.
Návrh kolegy Mgr. Františka Bočka zřídit službu Senior taxi podporovanou městem je v tuto chvíli u ledu,
současná koalice nechce „zvýhodňovat některé skupiny občanů“. Smyslem bylo, že by senioři (i z místních
částí) při jízdě po městě měli cca 6 jízd měsíčně dotovaných městem, tzn. za 1 jízdu by platili např. 20,– Kč
a zbytek by doplatilo město. Prvotní nástřel možných nákladů se pohybuje mezi 300 – 500 tis. Kč ročně. Alespoň takto se pohybují ve městech, která „do toho šla“. Tato služba je v současné době v Letovicích nabízena
jednou soukromou taxislužbou (místo 59,– Kč platí senior 50,– Kč a z místních částí – 10 % z ceny), což nepovažuji za „košér“. Navíc netuším, jakým způsobem se této firmě onen zákazník prokazuje, že je vskutku
seniorem, to se legitimuje nebo ukazuje důchodový výměr? Co na to ochránci citlivých osobních údajů?
No ale co považuji za naprosto nemravné je, že byla schválena nová výše odměn neuvolněným zastupitelům, což znamená, že člen rady už nebude mít měsíčně 2 036,– Kč ale nově 7 380,– Kč, předseda komise,
výboru či osadního výboru už nebude mít měsíčně 1 663,– Kč ale nově 3 690,– Kč a my zastupitelé už nebudeme mít měsíčně 703,– Kč, ale nově 1 845,– Kč, to vše hrubého. Neprošel návrh na navýšení ani o 50%, ani
o 20%, takže bylo zvýšeno rovnou o cca 250 %. Dosud jsme z rozpočtu města platili na odměny cca 440 tis.
Kč za rok, nově to bude cca 1,2 mil Kč, tzn. navýšení o 760 tis. Kč ročně z rozpočtu města… Jak já říkám: „Vše
je o prioritách…“
Daniela Ottová, zastupitelka města (ČSSD)

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 lednu jsme pro Vás připravili:
Tříkrálový koncert pěveckých sborů
Neděle 7. ledna 2018 v 15.00 hodin
Kostel sv. Prokopa
Účinkují:
Pěvecké sbory Sluníčko a Carmina ZUŠ Letovice,
Cantamus ZUŠ Letovice
a Carpe diem při MKS Letovice
Vstupné dobrovolné
•

Taneční kurzy pro pokročilé
Úterý 9. ledna 2018 v 19.00 hodin
(16. 1., 23. 1., 30. 1., 13. 2., 23. 2. 2018)
Cena kurzu za pár: 1400,– Kč
•
Koncert KPH

Novoroční koncert
se slavnostním přípitkem
starosty města
Středa 10. ledna 2018 v 18.30 hodin
Účinkují:
Moravské klavírní trio a operní hosté:
Iveta Jiříková – soprán
Martino Hammerle-Bortolotti – baryton
Vstupné: 150,– Kč,
na koncert platí předplatné KPH,
studenti uměleckých škol zdarma

Beseda – PhDr. Antonín Štrof, CSc.

Letovice ve světle archeologie II.
Čtvrtek 11. ledna 2018 v 17.00 hodin
Tyršova 2 (1. patro)
Vstupné dobrovolné
•
Beseda s moderátorem Karlem Voříškem

Štěstí se dá naučit
Čtvrtek 18. ledna 2018 v 18.00 hodin
Vstupné: předprodej 150,– Kč / na místě 180,– Kč
•
Divadlo

Už zase miluju!
Čtvrtek 25. ledna 2018 v 19.00 hodin
Účinkují:
Michaela Dolinová, Sandra Pogodová
a Václav Tobrman
Vstupné: předprodej 250,– Kč / na místě 300,– Kč
•

Připravujeme:
Koncert KPH

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

„Kosmonauti
s čenichem, ocasem, krunýřem,
ploutvemi, osmi nohama...
Aneb na počátku byla Lajka?“
Čtvrtek 22. února 2018 v 18.00 hodin

GALERIE DOMINO
Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
BETLÉMŮ
vánoční výzdoby a obrazů se zimní tématikou
Výstava bude otevřena
od pondělí 8. ledna do 31. ledna 2018
v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin,
So 9.00 – 11.00 hodin, Ne 14.00 – 17.00 hodin
Galerie DOMINO, Havírna 55
(u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice
www.galeriedomino.cz

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

•

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

Výročí zahraničních spisovatelů
– výstavka knih
*1. 1. 1768 Maria Edgeworthová
anglicky píšící irská prozaička
*10. 1. 1883 Alexej Nikolajevič Tolstoj
ruský prozaik
+11. 1. 1928 Thomas Hardy
anglický básník a prozaik
+31. 1. 1933 John Galsworthy
anglický prozaik a dramatik,
nositel Nobelovy ceny
•

DĚJINY UMĚNÍ
Dějiny umění dle historických období
12. 1. 2018 – Umění přelomu 19. a 20. století
26. 1. 2018 – Umění 1. poloviny 20. století
od 18.00 do 19.30 hodin v čítárně knihovny.
Cena lekce 50,– Kč
Přednáší paní PhDr. Miroslava Kacetlová
•

ZIMNÍ KRAJINA
Výstava fotografií pana Františka Opálky
v prostorách knihovny.
•

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
21. 2. 2018 – Španělsko a Portugalsko
Cestopisná přednáška pana Jiřího Máry.
Společně zavzpomínáme na putování
se synem Jirkou.
Přednáška se uskuteční v 17.00 hodin
v čítárně knihovny.

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

•

Výstavka knih „Máme rádi zvířata“
Příběhy, pohádky i naučné knihy o zvířatech.
•

Po celý leden vyrábíme
Vyrobte si tužkovník – myš, žába, kočka.
•

Každý pátek společně čteme
Od 15.00 do 16.00 hodin děti i dospělí,
přijďte si s námi přečíst knížku.

Předvánoční jarmark v knihovně
V pátek 1. prosince se jako každý rok v pátek
před první adventní nedělí uskutečnil Předvánoční jarmark v prostorách knihovny. Děkujeme
všem, kdo nabídli své výrobky i těm, kdo přišli
obdivovat, nakoupit a naladit se na předvánoční
čas.
Romana Hoderová

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

®

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

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

(Nejen) ženy ženám v roce 2018
… především milé dívky, milé dámy, milé ženy,
začínáme ukrajovat z nového roku 2018. A tak mi dovolte, abych především Vás pozvala na rozličné
akce našeho kulturního střediska, ve kterých vystupují ženy, obsahují téma Ženy, nebo jsou svým zaměřením určeny spíše pro nás, ženy. Nabízíme Vám talk show, divadelní představení, koncerty různých žánrů.
Předkládáme pouze výběr z nich. Věříme, že si jistě vyberete. A nakonec – nezapomeňte s sebou vzít
maminku, dceru, kolegyni nebo kamarádku.
18. 1. – ŠTĚSTÍ SE DÁ NAUČIT – Karel jede … za vámi, beseda s Karlem Voříškem, dolní sál KD, 18 hodin
25. 1. – UŽ ZASE MILUJU!, divadelní představení (VIPArt Company Praha), dolní sál KD, 19 hodin
14. 2. – KPH – BOHEMIA SAXOFONE QUARTET, dolní sál KD, 18.30 hodin
7. 3. – KPH – ŠPANĚLSKO-ARGENTINSKÝ PROGRAM S KLASICKO-ROMANTICKÝM REPERTOÁREM
(Kristina Fialová viola, Dominika Ťuková harfa), dolní sál KD, 18.30 hodin
22. 3. – TALKSHOW SE ZUZANOU BUBÍLKOVOU a italským zpěvákem Andrea ANDREI, dolní sál KD,
19 hodin
11. 4. – KPH – Pocta klasikům – DUO BOHEMIABASS (Petr Šporcl, violoncello, Eva Šašinková, kontrabas), dolní sál KD, 18.30 hodin
13. 4. – ŽENA – VLČÍ MÁK, divadelní představení s HANOU MACIUCHOVOU, dolní sál KD, 19 hodin
10. 5. – Slavnostní jednání Zastupitelstva města Letovice s vyhlášením osobností roku a následným
koncertem ILONY CSÁKOVÉ a Golden Prague Band Petra Soviče, dolní sál KD, čas bude upřesněn
17. 5. – ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ, divadelní představení (DS Háta Praha), dolní sál KD, 19 hodin
Těšíme se na setkání s Vámi!

Za MKS Letovice Jana Trubáková

MKS Letovice
informuje, že bude uzavřen kulturní dům a knihovna
v úterý 9. 1. 2018 v době od 11.00 do 13.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Pozvánka do expozice Historie města Letovice
(budova bývalé měšťanské školy)
Ve středu 29. 11. 2017 jsme měli možnost zažít 1. populárně-naučnou přednášku v nových prostorách budoucího Muzea města Letovice. Přednášku na téma
Letovice ve světle archeologie proslovil pan PhDr. Antonín Štrof, CSc. Všech 30 míst k sezení bylo zaplněno.
Druhé setkání s touto tématikou a PhDr. Štrofem proběhne ve čtvrtek 11. 1. 2018 od 17 hodin.
Na čtvrtek 1. února 2018 přijal pozvání pan prof.
Mgr. Libor Jan, Ph.D., který nás provede přednáškou s názvem Nejstarší dějiny města Letovice.
Poznámka – prof. Libor Jan je historik, člen Historického ústavu na filozofické fakultě Masarykovy univerzity
v Brně. Odborně se zabývá (vrcholně) středověkými dějinami českých zemí, dějinami církve a rytířských duchovních řádů.
Vážení občané, přijměte naše pozvání a nenechte si
ujít tato setkání se zajímavými lektory, kteří s námi putují
proti proudu času a přiblíží nám historii města i míst, kde
žijeme. Vstupné dobrovolné.
Text a foto: Mgr. Jana Trubáková
PhDr. Antonín Štrof, CSc.

Městské kulturní středisko Letovice / Kulturní dům

Čtvrtek 18. ledna 2018 v 18.00 hodin

PŘEHLED LEDNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ
20.00 hodin / Ples taneční skupiny VO CO GOU, k tanci a poslechu hraje Špunt
Kulturní dům Letovice, předprodej TIC Letovice, tel.: 516 476 790, 739 396 538

6.

15.00 hodin / Tříkrálový koncert letovických pěveckých sborů
Kostel sv. Prokopa, tel.: 516 474 422, 739 396 535

7.

15.00 hodin / Pirátský maškarní ples – pořádá SVČ Letokruh Letovice
Restaurace Na Koupališti, www.svcletovice.cz, tel.: 731 481 033

9.

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

10.

18.30 hodin / Novoroční koncert se slavnostním přípitkem starosty – koncert KPH
Moravské klavírní trio s operními sólisty (Iveta Jiříková a Martino Hammerle-Bortolotti)
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535
20.00 hodin / Myslivecký ples Mysliveckého sdružení HÁJ Letovice – Třebětín
Restaurace Na Koupališti, tel.: 728 502 683 (p. Buriánek)

13.

20.00 hodin / Barevný ples – ples sdružení PaLetA Letovice
Kulturní dům Letovice, tel.: 776 347 919

16.

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

18.

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

20.

20.30 hodin / Koncert kapely ORTEL
Fabrika Club, www.facebook.com/fabrikaclub
16.00 hodin / „Popelka“ – taneční vystoupení ZUŠ Letovice, třídy uč. Jany Vinklerové
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 203

23.

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

25.

19.00 hodin / Už zase miluju! (M. Dolinová, S. Pogodová, V. Tobrman) – divadelní představení
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

30.

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

Myšlenka dne
„Až jednou půjdeš přes most života, který tě vede z dětství do dospělosti – nespěchej.
Podívej se na řeku života, která pod tebou tvoří víry.
Postůj a podívej se.
Touto cestou půjdeš naposled, nemůžeš se už vrátit.
Jen bláznům je dopřáno vracet se.“
John Lennon

První v soutěži TGM
I když se žáci Masarykovy střední školy prezentují spíše v praktických soutěžích
jako řemeslně zdatní a úspěšní, studují v naší škole též žáci se širokými celospolečenskými zájmy. Důkazem toho je účast na celostátní soutěži vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Masarykovým demokratickým hnutím „Tomáš Garrigue Masaryk – život, dílo a odkaz pro současnost“. Soutěž je organizována v rámci projektu „Masaryk do škol“, aby se mladá generace seznamovala s nadčasovým významem Masarykových činů a myšlenek zvláště v současné problematické době.
K pochopení odkazu T. G. Masaryka bylo nutno prostudovat spoustu dostupné literatury, čehož se
naši žáci vždy zhostili velmi dobře. Vytvořili kvalitní práce na témata například Aktuálnost T. G. Masaryka pro dnešní dobu očima studentů, Masaryk a Velká válka, T. G. Masaryk a československé legie,
Pátečníci.
Nebývalého úspěchu dosáhla v letošním roce studie na téma Záhadná smrt v Polné aneb TGM
a hilsneriáda. Autorem je žák třetího ročníku třídy NV3 Dominik Cypra. Jeho práce získala v celostátní
soutěži první místo. Byl pozván na slavnostní vyhodnocení do krásných prostor Magistrátu hlavního
města Prahy, kde obdržel kromě pěkné finanční odměny diplom a Čestnou medaili T. G. Masaryka,
která je udělována za mimořádné činnosti a pouze významným osobnostem. Po krátkém slavnostním
programu a bohatém rautu si odvážel též milou vzpomínku.
PaedDr. Pavla Bojdová

Obor zedník? Skvěle zajištěná budoucnost.
Žáci devátých ročníků základních škol v současnosti stojí před zásadním rozhodnutím. Kam nasměrovat svoji profesní dráhu, jaký obor střední školy zvolit? Sázkou na
jistotu je volba oboru zedník – sádrokartonář, omítkář.
Stále roste poptávka po šikovném zedníkovi, který je schopen postavit dům, provést rekonstrukci bytového jádra, zateplení domu nebo
opravu fasády. Také stavební firmy mají o vyučené zedníky obrovský
zájem, což se promítá i do růstu platů v těchto profesích.
Prvenství v odborné přípravě žáků oboru zedník má v České republice Masarykova střední škola Letovice. Adepti zednického řemesla jsou
zde zvýhodněni již po dobu studia, kdy pobírají stipendium ve výši až
13 000 Kč za studium a od druhého ročníku je jim vyplácena měsíčně
odměna od 500 Kč výše. Stavební firmy uzavírají s žáky často motivační
smlouvy s další finanční podporou podle individuální dohody. Samozřejmostí je poskytnutí pracovního oděvu a obuvi zdarma.
Po vyučení v oboru zedník si mohou absolventi zvýšit kvalifikaci ve
dvouletém maturitním oboru Podnikání nebo získat vyšší kvalifikaci ve
své profesi maturitním studiem oboru Stavebnictví – pozemní stavby.
Helena Marešová, www.stredni-skola.cz

Letovický Domeček? Palec nahoru!
Tedy Paleček a rovnou Veselý. Od nového roku se připojuje mateřské centrum Domeček v Letovicích k MC Veselý Paleček, což je zkušená nezisková
organizace působící již v Blansku, Boskovicích, Lipovci a Lipůvce. Co Vás tedy čeká za změny?
Letovický Paleček bude i nadále místo, kde se potkávají rodiny s malými dětmi, kde najdete radu
i pomoc, přátele pro sebe i své děti či vnoučata, lecčemu se přiučíte a nabídnete své zkušenosti.
Přibývat bude přednášek, workshopů, besed, ale i pravidelného programu. V rámci centra budeme nadále provozovat tematickou knihovnu a půjčovnu dětských potřeb a vybavení včetně šátků
a nosítek. Zprostředkujeme Vám poradenství zaměřené na těhotenství, laktaci, rodičovství, výchovu
dětí a slaďování osobního, profesního a rodinného života. Hlavně tu pro Vás jsme a jsme připraveni
Vám pomoci, protože víme, že začátky s novým členem rodiny bývají oříšek. Ne nadarmo se říká, že
k výchově je potřeba celou vesnici. My jsme ta vesnice, která ráda pomůže.
Na vytváření programu v centru se podílejí samy maminky dle svých představ a my reagujeme
pružně na jejich potřeby. Lektorky a organizátorky jsou dobrovolnice a mezi sebe přivítají každého,
kdo se chce podělit o své schopnosti či dovednosti s ostatními. S příchodem Palečka do Letovic máme
širší základnu zkušených lektorů, kteří nám mohou s programem pomoci, ale rádi dáme příležitost
právě Vám k seberealizaci.
Chtěli bychom k nám srdečně pozvat všechny maminky a děti. V lednu nás čeká například přednáška o zavádění příkrmů a v únoru kurz baby masáží. V pondělí, středu a čtvrtek od 9:00 do 11:00 je
dopoledne otevřena herna, kde si děti můžou spolu hrát i v nepříznivém počasí a využít bohatého vybavení, které pro ně máme.
Sledujte nás na facebooku @palecekletovice, kde najdete přehled akcí i fotky. Můžete nás taky kontaktovat na mc.palecek.letovice@gmail.com a my Vám budeme zasílat pravidelně přehled o programu přímo na e-mail.
Těšíme se na Vás.
Tým Veselý Paleček Letovice

Akce Letokruhu na leden 2018 a jarní prázdniny

POZOR – ZMĚNA TERMÍNU: Čertovský maškarní karneval – neděle 7. 1. 2018
Začátek v 15 hodin v sále restaurace Na Koupališti, ukončení v 17 hodin. Zveme všechny do pekelné
říše, kde budou jenom hodní čerti. S těmi si užijete kopec zábavy. Zveme nejen pekelné kamarády, ale
i princezny, Mimoně, kovboje a jiné známé postavičky. Budeme tancovat, hrát hry a pekelné slosování
o ceny vás nemine. Vstupné 50 Kč, rodičovský doprovod zdarma.

2. 2. 2018 (pátek – pololetní prázdniny) – Zájezd do Aqualandu Moravia
Den plný zábavy v největším aquaparku na Moravě i s obědem. Přihlášky přijímáme online nebo na
recepci Letokruhu od začátku ledna 2018. Bližší informace najdete na plakátech, www.svcletovice.cz
a Facebooku Letokruhu.

3. – 10. 2. 2018 (jarní prázdniny) Pojeďte s námi na hory – Rejdice v Jizerských horách
Pobyt je již plně obsazený, 11. 1. 2018 proběhne v Letokruhu schůzka všech, kteří se zúčastní tohoto
lyžařského a snowboardového kurzu.

6. 2. 2018 (jarní prázdniny) Výlet vlakem do Brna – Jumppark a planetárium
Největší trampolínové centrum a zajímavý film o vesmíru. Bližší informace k akci najdete už na začátku ledna 2018 na plakátech, www.svcletovice.cz a Facebooku Letokruhu.

Nový kroužek – Výtvarné duo
Keramické a výtvarné tvoření v jednom, zajímavé techniky – enkaustika, ebru, gelové barvy, ale i tradiční malba a kresba, keramická prostorová tvorba – to vše v útulném výtvarném ateliéru. Cena na
druhé pololetí je 600 Kč. Vždy v pátek v 14.30 – 16 hodin se na všechny těší Ivona Kubíková. Přihlásit
se můžete online nebo na recepci Letokruhu.
Text: Zuzana Musilová, foto PF: Michaela Musilová

ELIM Letovice, o.p.s.
Volnočasový klub Plán B
Klub je otevřený všem od 7 do 20 let, kdo chtějí trávit svůj volný čas v příjemném a přátelském prostředí. Scházíme se v klubovně budovy Církve bratrské (Okružní 13).
Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a souteže. Mezi nejčastější aktivity patří ping-pong, skákací
hrad, fotbálek, šipky, kulečník, hry na počítači, NERF bitvy, různé stolní hry a další. V případě hezkého počasí býváme na hřišti u ZŠ.

A kdy je klub otevřen?
Úterý 14.30 – 18.30 hodin

Čtvrtek

14.30 – 18.30 hodin

Po skončení klubu nabízíme všem přespolním odvoz domů (po domluvě).
Více info a aktuální program najdete na webových stránkách www.klubac.cz
Další informace o našich aktivitách naleznete na webových stránkách: www.elim-letovice.cz

Ohlédnutí za Mikulášem na hasičárně
Hodné děti dostaly sladkosti, zlobivé skončily v pytli. A to doslova.
Úterý 5. 12. bylo pro spoustu dětí z Letovic a okolí zlomovým dnem. Rohatí pekelníci totiž rozhodovali o tom, kdo jim půjde pomáhat s přikládáním pod kotel a kdo ještě zůstane na podmínku doma
s rodinou. Menší, ale i odrostlejší děti nadšeně přivítaly Mikuláše s jeho andělským doprovodem před
pátou hodinou. Mikuláš pronesl pár milých slov na uvítanou a spustil to pravé čertovské rojení. Peklo
otevřelo svou bránu a mezi nedočkavý dav se začali mísit čerti. Takový pekelník vycítí zlobivé děti na
hony daleko, proto tyto prchaly rychleji, nežli dítka hodná. Ale před služebníky pekla není úniku. Ani
slzy, ani náruč maminky nezabrání statnému čertisku přehodit si malého rošťáka přes rameno a utíkat
s ním na převýchovu do pekla. Ovšem čerti rojící se v Letovicích, zdá se, byli mírnější nátury a nechali
se obměkčit sliby a prosbami. Čert ví, zdali budou dodrženy… Letovické posily tedy tento rok branami
pekelnými neprošly, ač někteří měli opravdu namále. Nezbývá než pronést malou výtku k dětem propuštěným na podmínku – „Čert nikdy nespí!“
Daniela Klusáková

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Letovice děkuje dechovému orchestru ZUŠ Letovice pod vedením
Petra Křivinky za vystoupení při mikulášské nadílce v areálu hasičské zbrojnice dne 5. 12. 2017.
Děkujeme také všem návštěvníkům, kteří přispěli na dobrovolné vstupné. Za vybranou částku,
která činí 11.680 Kč, budou zakoupeny potřebné pomůcky pro Románka Staňka z Letovic.
Přejeme všem organizacím i občanům našeho města mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2018.
Hasiči Letovice

Letovický občan
rektorem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Novým rektorem Veterinární a farmaceutické
univerzity Brno byl dne 19. října 2017 Akademickým senátem VFU Brno zvolen prof. MVDr. Alois
Nečas, Ph.D., MBA. Funkce se ujme v únoru 2018,
předtím ho bude jmenovat prezident republiky.
Mandát rektora trvá 4 roky.
Alois Nečas se narodil 21. dubna 1966 v rodině
veterinárních lékařů – i jeho dědeček byl veterinárním lékařem a dcera Andrea končí studium na VŠ
veterinární a je tak v rodinném pořadí čtvrtou generací veterinárních lékařů. Každého hned napadne známé přísloví, že v rodině Nečasů jablko skutečně nepadá daleko od stromu.
Alois Nečas vystudoval Vysokou školu veterinární
v Brně, promoval v roce 1989 a získal titul MVDr. Po
absolutoriu nastoupil na VŠ veterinární v Brně, kde
v roce 1997 ukončil doktorandské studium v oboru
chirurgie a ortopedie a získal titul Ph.D., o dva roky
později obhájil titul docent a v roce 2004 byl jmenován profesorem.
V letech 2006 – 2010 působil jako prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno, od
roku 2010 je děkanem Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno. Zastával funkci prezidenta Středoevropské asociace veterinárních fakult VŠ, působil v předsednictvu Evropské asociace veterinárních
fakult a univerzit, v řídícím výboru pro postgraduální vzdělávání v Evropě, je také členem komise expertů, kteří jsou vysíláni k provádění evaluací jednotlivých veterinárních fakult Evropy a členem mnoha dalších odborných a vědeckých organizací. Profesor Nečas absolvoval četné zahraniční pobyty zaměřené na řešení výzkumné problematiky na předních evropských, amerických a kanadských veterinárních fakultách, je řešitel či spoluřešitel 24 výzkumných projektů, jejichž poskytovatelem bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR nebo Ministerstvo školství ČR. Prezentuje se na významných zahraničních
kongresech světového významu, publikoval 335 vědeckých a pedagogických publikací a je jedním
z původců patentovaného vynálezu léčby. Doma i v zahraničí publikuje odborné články a prezentuje
se četnými přednáškami. Významná je jeho práce na 300 pacientech s operací páteře, která je citována v nejznámější světové učebnici chirurgie malých zvířat, publikované ve Spojených státech amerických.
Profesor Nečas je talentovaný a neuvěřitelně pracovitý vědec a pedagog, jehož cílem je vybudovat
z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno jednu z nejprestižnějších veterinárních univerzit v Evropě. Přejeme mu v jeho nové funkci hodně úspěchů.
Karel Synek

Zpívání v klášteře
Je to něco mezi radostí a zavedenou milou povinností – každý rok před Mikulášem chodí asi 40
členů Nového sdružení zdravotně postižených Letovice do Nemocnice Milosrdných bratří v Letovicích
potěšit klienty i zaměstnance. Pod vedením paní ředitelky MUDr. Drahoslavy Královcové prochází
průvod – Mikuláš, anděl, dva čerti postupně všemi pokoji a snaží se potěšit všechny nemocné úsměvem, podáním ruky, popřát uzdravení, od děvčat všichni dostanou perníčky. Ostatní na chodbě zpívají
koledy a vánoční písně za doprovodu pana Jiřího Mifky. Takto jsme prošli celý klášter. Potom jsme si
chvíli poseděli v jídelně, dostali jsme kávu a koláčky, paní ředitelka nám moc děkovala. Je to opravdu
důležité, přijít za každým pacientem. Letos se nám zpívání vydařilo, bylo příjemné a radostné.
Text: Ing. Jaroslava Konůpková, foto: Bořivoj Rašovský

Leden, první mrazivý měsíc v roce, se dá jednoduše odvodit.
Souvisí s ledy, které pokrývají hladiny rybníků a řek.
V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná škoda.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Leden studený, duben zelený.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.

Cyklus celoroční detoxikace – pokračování
Zimní část – okruh ledvin a močového měchýře
Pokud tento okruh není v pořádku, máme problémy s klouby, páteří, sluchem, vlasy, zuby, pohlavními orgány a samozřejmě s močením, které je časté a bolestivé. Mít zdravý tento okruh znamená mít
kvalitní protiplísňovou imunitu.
S přibývajícím věkem se v ledvinách vytvářejí infekční ložiska, např. ze streptokoků, obalená solemi, metabolity a těžkými kovy, což vede ke zhoršující se funkci ledvin, vytváří se ledvinné kameny, toxiny se usazují v kloubech, páteři a dalších orgánech.
Ledviny nemají regenerační schopnost, nefrony (funkční jednotky ledvin), které se jednou zničí, se
už neobnoví. Naštěstí je ale jejich počet předimenzován, takže fungují i po proběhlých nemocech, většinou až do vysokého věku. Nejvhodnější doba pro očistu ledvin je leden a únor.

Co ledvinám škodí:
- Více soli – vytahuje minerály z kostí a zubů a odvodňuje
- Mnoho ostrého koření, např. pepř poškozuje ledviny
- Mnoho cukru – rovněž vytahuje z kostí minerály a vitamíny, což vede k osteoporóze, vyživují se
plísně, velký význam má omezení cukru v případě užívání antibiotik
- Nadbytek živočišných bílkovin – vylučování metabolitů vznikajících při trávení masa (puriny, soli
kyseliny močové) ledviny velmi vyčerpává. Proto je vhodné maso konzumovat v menších porcích
2 – 3× týdně. Jinak riskujeme vznik ledvinných kamenů nebo bolestivého kloubního onemocnění.
- Mnoho kávy, černého čaje a alkoholu vede k dehydrataci
- Nedostatečný pitný režim, ale i nadměrný pitný režim (pijáci piva)
- Prochlazení
- Strach a úzkost – významné psychické toxiny pro ledvinný okruh
- Chemické látky, řada léků pro ledvinový okruh má nefrotoxický účinek, pozor na cigarety!
- Ledvinám velmi prospějeme, pokud výrazně omezíme naše oblíbené uzeniny

Co ledvinám prospívá:
- Celer, petržel – dobře pročistí ledviny
- Celá řada bylin – lichořeřišnice, bříza, přeslička, kopřiva, vřes, truskavec, brusinka, svízel, zlatobýl, jehlice trnitá, zelený čaj
- Očista organismu pocením (sauna, pára)
- Koupel s mořskou solí
- Přípravky Urinodren, Deuron, Diocel, Renol, UrHerb
- Pitný režim – zhruba 2,5 až 3 l denně – zvýšit dle teploty a pocení, voda, ovocné šťávy – brusinka,
černý rybíz, malina, ostružina, borůvka, jahoda, bylinné čaje a zelený čaj, občas Magnesi a Mattoni,
Korunní minerálka (zvláště v horku)
Orgánové hodiny: Pro močový měchýř 15. – 17. hodina odpolední, pro ledviny 17. – 19. hodina podvečer, což je vhodná doba pro popíjení ledvinných čajů.
MUDr. Julie Bajerová

Hvězdná obloha v prvním měsíci roku 2018
Jestliže jsme uvažovali o měsíci prosinci jako o měsíci zvláštního postavení v roce, platí totéž o měsíci lednu. Tento měsíc otvírá nový rok s letopočtem 2018 a potvrzuje neúprosný běh času. Astronomové definují nástup nového roku takto: „Rok 2018 gregoriánského (řehořského) kalendáře, který
v běžném životě používáme, u nás začíná 1. ledna v 0:00 h středoevropského času. Jedná se o rok nepřestupný o 365 dnech.“ V novém roce jistě budeme pozorovat hvězdnou oblohu a sledovat zajímavé
úkazy. Ať je každý pohled do hvězdného světa pěkným zážitkem.
Běžnému pozorovateli hvězdná obloha nabízí různé úkazy, jako je poloha Slunce na obloze po celý
rok, fáze Měsíce, polohy planet a jejich konjunkce s Měsícem, zatmění Slunce a Měsíce, komety, meteorické roje, případně další nečekané úkazy. Velká pozornost bývá věnována zatměním Slunce a Měsíce. V roce 2018 nastávají tři zatmění Slunce a dvě zatmění Měsíce. Bohužel, v našich podmínkách
bude možné letos pozorovat jen jedno zatmění, a to zatmění Měsíce v červenci. Je dobré, že zatměním nepodléhají souhvězdí, která zimní obloha představuje v celé nádheře. Když se postavíme čelem
k jižnímu bodu a bude jasno, budeme se obdivovat nápadnému a velkému souhvězdí Orionu, nad jeho
hlavou září souhvězdí Blíženců, Vozky a Býka. Nalevo od Orionu můžeme nalézt Malého psa, pod ním
Velkého psa s hvězdou Sirius – nejjasnější ze všech hvězd na obloze. U nohou Oriona se krčí malé souhvězdí Zajíce. Mléčná dráha je méně jasná a stoupá příkře vzhůru. Obraťme svůj pohled k protějšímu
severnímu bodu u obzorníku. Zde nalezneme souhvězdí Velké medvědice, o kterém byla zmínka v minulé zprávě v prosinci 2017. K Velké medvědici neoddělitelně patří souhvězdí Malého medvěda (běžný název Malý vůz). Toto souhvězdí tvoří sedm hvězd, z nich nejdůležitější je hvězda Polárka. Je zajímavé, že se jedná o pětihvězdu, složenou z pěti hvězd. Pozorovatel však vidí pouze největšího a nejjasnějšího člena této pětice, žlutého velebobra. Polárka má jasnost jen 2,0 mag a je vzdálena 432 ly.
Název této hvězdy vznikl pro její blízkou polohu u severního pólu. Sloužila a doposud slouží k určení
severního směru. Důležité hvězdy souhvězdí nesou názvy Kochab a Pherkad a jsou označeny jako
„strážci pólu“. Jsou to vlastně zadní kola Malého vozu.
Báje k tomuto souhvězdí se váže k báji o Velké medvědici. Pojednává o princezně Kallisto, která bloudila jako medvědice po lesích, bála se divoké zvěře a měla strach z lovců. Jednou mezi nimi zahlédla svého
syna Arkáda. Chtěla ho obejmout, ale Arkád na svou matku zamířil kopí. Nejvyšší bůh Zeus však zabránil
možnému zločinu tím, že Arkáda proměnil v malého medvěda. Z lásky k nim oba umístil na oblohu.
Lednové Slunce nesměle postupuje ke světovému rovníku, ale stále málo hřeje. Denní oblouk Slunce se zvolna zvětšuje, den se během ledna prodlouží o 1 h 7 min. Do znamení Vodnáře Slunce vstoupí
dne 20. 1. ve 4:09 h SEČ. Důležitou skutečností je, že dne 3. 1. v 7:00 h SEČ je Země Slunci nejblíže, a to
147,1 milionů km.
Pozorujme Měsíc. V lednu nám ukáže 5 fází, a to 2. 1. ve 3:00 h úplněk,
8. 1. ve 23:00 h poslední čtvrt, 17. 1. ve 3:00 h nov, 24. 1. ve 23:00 h první
čtvrt a 31. 1. ve 14:00 h úplněk. Dne 1. 1. ve 23:00 h bude Měsíc v přízemí
(356 567 km) a podobně 31. 1. v 11:00 h (359 003 km). V odzemí bude
Měsíc 15. 1. ve 3:00 h (406 449 km). Velký úplněk nastane 2. 1. ve 3:00 h.
Pro hledání planet platí tato informace: Merkur lze vidět počátkem
ledna ráno nad jihovýchodem. Mars a Jupiter najdeme ráno nad jihovýchodem. Venuši a Saturn neuvidíme. V první polovině noci v Rybách je
Uran, večer nad jihozápadem ve Vodnáři je Neptun.
Z lednových úkazů lze uvést seskupení Měsíce se Spikou, Jupiterem
a Marsem na ranní obloze (od 9. do 12. 1.), dále seskupení Jupiteru, Marsu, hvězdy Antares, Saturnu a Merkuru (od 11. do 15. 1.) ráno na jihovýchodě. Dne 3. 1. ve 20:00 h zaznamenáme maximum meteorického roje
MALÝ MEDVĚD
Kvadrantid.
Dr. Jaroslav Chloupek

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A VŠECHNY
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ SPOLUOBČANY
V RÁMCI PROJEKTU
„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
A ZA PODPORY JMK
V ÚTERÝ 9. LEDNA 2018

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

MS Háj Třebětín
pořádá

v sobotu 13. 1. 2018

TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES
v restauraci
Na Koupališti v Letovicích
Začátek ve 20.00 hodin
K poslechu hraje hudba „Martin“
Myslivecká kuchyně
a bohatá tombola zajištěna
Lístky je možné objednat
na telefonu 728 502 683
u pana Mirka Buriánka.
Srdečně zvou pořadatelé!

Městský klub důchodců
leden 2018
•
3. 1. 2018 – středa – 13.00 hodin u „Alberta“
Tradiční novoroční vycházka
do galerie „Domino“
•
10. 1. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Beseda s Radkem Jelínkem
„Vzhůru do Číny“
•
17. 1. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Pokračování cyklu přednášek
pana Jaroslava Hejla „Dějiny Moravy“
•
24. 1. 2018 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Manželé Synkovi přiblíží
významnou osobnost z Letovic
– Huberta Lamplotu
•
31. 1. 2018 – středa – odjezd v 7.58 hodin
vlakové nádraží Letovice
Zájezd do Technického muzea v Brně
na výstavu
„Káva Lamplota – prvotřídní kvalita!“
•

Připravujeme:
9. 2. 2018 – pátek – zájezd do Mahenova
divadla na operu Gioacchi Rosinniho
„Lazebník sevillský“
Odjezd z náměstí v Letovicích v 17.15 hodin
(obvyklé zastávky).
Přihlášky u paní A. Píglové
při lednových akcích v MKD.
•
27. – 31. 5. 2018 relaxační pobyt
ve Zruči nad Sázavou
Ubytování v hotelu „Zruč“. Záloha na pobyt
v měsíci březnu 1500,– Kč.
Přihlášky u paní A. Píglové, informace
u paní J. Pitnerové.

generální partner

www.trikralovasbirka.cz | sbírkový účet 66008822/0800 vs 777

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin

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

Služby lékařů
5. 1.
12. 1.
19. 1.
26. 1.

Dr. Šafránek
Dr. Striová
Dr. Kratochvílová
Dr. Přichystalová

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
Telefonní čísla pro tísňová volání:
150 – Hasičský záchranný sbor ČR
155 – Zdravotnická záchranná služba
158 – Policie ČR
156 – Obecní (městská) policie
112 – Tísňová linka
Přístup k těmto telefonním číslům je tedy zcela
bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních
telefonů i z veřejných telefonních automatů.

Tarif
Down / Up (Mb / s)
Nano B300
5/1
300 Kč
Nano B400
10 / 2
400 Kč
Nano B500
15 / 5
500 Kč
Nano B600
18 / 5
600 Kč
Nano B650
20 / 5
650 Kč
Cena s DPH za měsíc.
Další informace na www.ign.cz
tel.: 733 110 863 Ing. Bronislav Lebiš
tel.: 605 830 328 Ing. Zdeněk Lebiš
TOMÁŠ PANČÍK
Na Vyhlídce 11, Letovice

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

Všem čtenářům a přispěvatelům
Letovického zpravodaje
do nového roku 2018
přejeme
hodně štěstí a pevné zdraví.
Redakční rada

LINKA DŮVĚRY
BLANSKO
tel.: 516 410 668, 737 234 078

NON STOP
Cena hovoru dle tarifu operátora volajícího.
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