leden 2019

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci listopadu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Trunda Josef
Písaříková Ludmila
Němcová Růžena
Kuráňová Marie
Vaculová Jaroslava
Hrazdira Oldřich
Culíková Lydie
Rossý Antonín
Řehořová Jiřina
Hrdličková Jana
Pfefr Ladislav
Dočekalová Blanka
Juras Miroslav
Smutná Růžena
Jašíček Josef

Procházka Miroslav
Neplecha Miroslav
Řezníková Františka
Toul Ladislav
Ženatá Ludmila
Ševčíková Božena
Musilová Marie
Sedlák Jaroslav
Špidlová Božena
Janků Eva
Hellerová Dagmar
Kozlová Eva
Toul Jaroslav
Toulová Eliška
Špičková Marie

Greifová Božena
Procházková Marie
Kudlová Ludmila
Nečas Otokar
Janků Jaromír
Musil Ladislav
Kolářová Marie
Mifková Božena
Rozbořilová Pavla
Hančík Stanislav
Šteslová Jarmila
Konopáčová Vlasta
Alexová Anna
Rosenbergová Marie
Vrána František

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Hynek Bohuslav, Tyršova, ve věku 60 let
Procházková Jiřina, Průchodní, ve věku 60 let
Lingerová Dagmar, J. Haška, ve věku 91 let
Henzlová Jana, 9. května, ve věku 86 let
Prudká Marie, Nová, ve věku 83 let
Prudilová Marie, U Královce, ve věku 87 let

Čest jejich památce!

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se ve čtvrtek 6. prosince 2018 v kostele sv. Prokopa rozloučili s paní Marií
Prudilovou. Velké poděkování patří také paní ředitelce MUDr. Draze Královcové a celému personálu
Nemocnice Milosrdných bratří.
Prudilovi, U Královce 5, Letovice

Oznámení
V hlubokém zármutku oznamujeme, že 25. listopadu 2018 ve věku 48 let zemřel letovický rodák
Mgr. Rostislav Mrázek, bývalý učitel ZŠ Letovice.
S úctou vzpomínají učitelé, spolužáci a kamarádi...
Ing. Karel Synek, plk. Ing. Daniel Synek

Vážení spoluobčané,
věřím, že jste strávili pokojné vánoční svátky a rád bych Vám popřál příjemný
vstup do roku 2019, hodně rodinné pohody a užívání si zimních radovánek na
sněhu či ledu.
Za krátkou dobu, co jsem ve funkci, se toho událo opravdu hodně. K pozitivům určitě patří, že se na Povodí Moravy podařilo iniciovat to, co se nedařilo
celá léta, a sice změnu manipulačního řádu. Tato změna by měla znamenat citlivější vypouštění vody do řeky Svitavy, což se v důsledku pozitivně projeví na
výšce hladiny přehrady Křetínky. Bohužel jsou i velmi nepříjemné novinky. Hospodaření Technických služeb bylo v mínusu 2 000 000 Kč, což citelně dopadne na rozpočet města.
I z tohoto důvodu byl ředitel radou města odvolán a na jeho místo byl do doby konkurzního řízení a nástupu nového ředitele jmenován ředitel prozatímní.
Dovolte mi také krátce reagovat na článek zastupitele Janouška z minulého čísla. Dehonestace volby paní Pařilové do funkce předsedkyně kontrolního výboru je totiž naprosto neakceptovatelná. Paní
Pařilová řádně kandidovala a byla demokraticky zvolena občany do zastupitelstva města. Následně
byla navržena na předsedkyni kontrolního výboru a zvolena většinou zastupitelů. Žádný despota neurčil, že to bude dělat a hotovo. Pro srovnání – v minulém volebním období byla paní ředitelka Pařilová dokonce v radě města a tehdy pro ni hlasoval i pan Janoušek stejně jako všichni ostatní z koalice
ODS, KSČM. Pravomoci radního jsou přitom nesrovnatelně větší než pravomoci předsedy kontrolního
výboru. A to včetně toho, že radní se podílí na jmenování a odvolávání ředitelů příspěvkových organizací města a dokonce určuje jejich plat. Kontrolní výbor podle zákona o obcích kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními
výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Takže je poněkud zvláštní, že v současnosti vadí kompetence kontrolovat
(kdy výstupem kontroly je pouhé sdělení a doporučení), když v minulém volebním období nevadilo,
že jakožto členka rady města měla exekutivní pravomoci a tedy skutečně rozhodovala. Asi všichni
tušíme, proč tomu tak je.
Petr Novotný, starosta města

Tisková zpráva – Město Letovice ze dne 29. 11. 2018
Na svém zasedání v pondělí 26. listopadu 2018 Rada města Letovice odvolala v souladu se zákonem o obcích pana Luďka Elbla z místa ředitele příspěvkové organizace Technické služby Letovice,
a to s účinností ke dni 30. listopadu 2018.
Rada města Letovice pověřila s účinností od 1. prosince 2018 řízením příspěvkové organizace
Technické služby Letovice pana Miroslava Doskočila, na dobu určitou, do doby obsazení tohoto vedoucího místa jmenováním na základě výběrového řízení, jehož vyhlášení se předpokládá v první
polovině roku 2019.
Hlavním důvodem odvolání pana Elbla bylo hospodaření této příspěvkové organizace města a dlouhodobá nesoučinnost se zřizovatelem – městem Letovice.
K pověření dočasného řízení Technických služeb panem Doskočilem vedly radu města tyto zásadní
důvody – nutnost dosadit člověka, který bude se svou znalostí okamžitě schopen organizaci řídit,
bude schopen ji finančně stabilizovat, a také skutečnost, že po provedení auditu hospodaření za rok
2017, ve kterém byl pan Doskočil z této funkce odvolán, nebylo shledáno z jeho strany žádné pochybení.
Rada města Letovice

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 26. 11. 2018 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Rekonstrukce Masarykova nám. – další postup
4. Hospodaření města Letovice
5. Dispozice s majetkem města
6. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
7. Rozpočtové provizorium
8. Plán schůzí RM a ZM na prosinec 2018 a I. pololetí 2019
9. Komise RM Letovice a výbory ZM Letovice
10. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
11. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 13. 12. 2018 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 2. listopadu do 13. prosince 2018
4. Dispozice s majetkem města
5. Výbory Zastupitelstva města Letovice
6. Rozpočtové provizorium města Letovice pro rok 2019
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách Města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Město Letovice
zajistilo

Město Letovice
zajistilo

Plavání

Bruslení

pro občany města Letovice a místních částí

pro občany města Letovice a místních částí

v areálu Městských lázní Boskovice
Tyto soboty:
12. ledna a 26. ledna 2019
od 13.30 do 15.00 hodin

v areálu Zimního stadionu Boskovice
v sobotu 5. ledna 2019
a v neděli 27. ledna 2019
od 17.00 do 19.00 hodin

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

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

Poslední šance na získání dotace na výměnu kotle tuhých paliv
Jihomoravský kraj prodloužil termín pro podávání žádostí na „kotlíkové dotace“. Občané mohou
podávat své žádosti do 31. 3. 2019.
Komu je dotace určena?
O dotaci mohou žádat majitelé rodinných domů na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním.
Na co lze dotaci využít?
Dotaci lze využít na výměnu kotle, otopné soustavy a úpravu spalinových cest. Za určitých podmínek
lze dotaci uplatnit zpětně i na výměnu provedenou od roku 2015.
Procento podpory
z celkově uznatelných
nákladů

Maximální výše
podpory Kč

Tepelná čerpadla / Automatické kotle na biomasu

80 %

120 000

Kotle na biomasu – ruční dodávka paliva

80 %

100 000

Plynové kondenzační kotle

75 %

95 000

Kombinované automatické kotle na uhlí a biomasu

75 %

75 000

Typ nového zdroje

Více informací na:
www.sfzp.cz/kotlikovedotace
www.kr-jihomoravsky.cz (vpravo tlačítko kotlíkové dotace)
Vít Hartl, referent OVŽP Letovice

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
VE DNECH 27., 28. a 31. prosince 2018
BUDE MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOVICE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN

Dovolte mi, abych reagoval na článek z prosincového zpravodaje, který napsal zastupitel města
Petr Janoušek, a abych uvedl na pravou míru některá jeho neopodstatněná tvrzení. Předně vidím významný rozpor v jeho slovech tam, kde správně přisuzuje kontrolní výbor opozici, a přesto mu vadí, že
jej opozice dostala. Je škoda, že takto nehoroval před čtyřmi lety, kdy ze strany právě ODS byl kontrolní výbor odepřen tehdy nejsilnější opoziční Občanské iniciativě. Nová předsedkyně kontrolního
výboru je řádně zvolenou zastupitelkou města, se všemi právy i povinnostmi. Pokud se panu Janouškovi nelíbí, že se jako ředitelka příspěvkové organizace města angažuje v komunální politice, měl toto
své stanovisko vyjádřit již před volbami. Podstatným argumentem, který chci zmínit je, že kontrolní
výbor má sedm členů, jsou v něm zastoupeny všechny volební strany a předseda výboru disponuje
pouze jedním hlasem. Domnívám se, že veškeré demokratické principy jsou zachovány a respektovány. K zamyšlení tak podle mne zůstává spíše jiná věta, uvedená autorem zmiňovaného článku. Proč
vítěz voleb není schopen najít koaliční partnery?
Radek Procházka, Občanská iniciativa

KULTURNÍ PŘEHLED

Katolická Beseda Letovice, z. s.
Katolická Beseda v Letovicích patří mezi nejstarší organizace, které zde působí.
Na rok 2019 připadá 110. výročí otevření „Katolického domu“; což je dnešní Kulturní dům
v Letovicích. V květnu proběhne slavnostní vzpomínka na tuto historickou událost (10. až 12. května 2019).
Z historických záznamů plyne, že iniciátorem vzniku organizace byl tehdejší letovický kaplan P. Jan
Holba, jeho aktivity započali již v r. 1895, kdy byl zahájen nábor členů a přípravné práce k rozsáhlé kulturně-náboženské činnosti, a spolek se dál postupně úspěšně rozvíjel pod jeho vedením. Katolickou
Besedu, která byla v roce 1953 násilně zrušena tehdejším totalitním režimem, opět obnovil letovický
děkan P. František Krchňák v roce 1990. V další vytrvalé a úspěšné činnosti pokračuje spolek do současnosti, pod předešlým dlouholetým vedením Dr. Jaroslava Chloupka, P. Pavla Kopeckého a jiných
kněží, kteří byli vždy úzce spjati s touto organizací jak ve vedení, tak i v duchovní podpoře a tato jejich
podpora se prolíná i s tělovýchovnou organizací Orel Letovice.
I v současnosti se Katolická Beseda snaží šířit vzdělávací, duchovní a kulturní hodnoty podle křesťanských zásad v našem městě i blízkém okolí. Jsou vydávány publikace (ke koupi ve farním kostele
a v Turistickém informačním středisku města Letovice) vztahující se k historii křesťanství a jejich památek, organizují se zájezdy na historicky zajímavá místa a přednášky s touto tematikou. Spolek dál
rozšířil svoji činnost na sportovní (podspolek: „Sportklub Beseda Letovice“)
a větší kulturní záběr (pod-spolek:
„Spolek pro kulturu“ který pořádá
širší kulturní akce, včetně patronace
nad tradičním Festivalem 3+1 Letovice).
Výbor Katolické Besedy také pečuje o cennou relikvii – spolkový prapor,
kterého vznik se datuje do roku 1897,
originál je uložený v muzeu brněnského biskupství a používá se jeho zdařilá moderní replika.
V ČR se zachovaly z minulosti pouze dvě „Katolické Besedy“ (další je aktivní v Kopřivnici a je o jedno desetiletí mladší), ta naše v Letovicích bude
dál pokračovat v původní činnosti i širších kulturně-společenských a sportovních aktivitách a chce zachovat Besedu pro další generace. V roce 2019
plánujeme vydávat na pokračování
v Letovickém zpravodaji detaily z naší
historie od oficiálního založení dne
15. března 1896.
Ing. Jozef Gabarík, předseda spolku
Dobový článek z roku 1948

KULTURNÍ PŘEHLED

Rok 2019. Možná bude rokem obyčejným, možná bude rokem veselým, úspěšným, možná…
Jistě ale víme, že rok 2019 je rokem 110. výročí otevření budovy dnešního Kulturního domu v Letovicích.
Od zakoupení stavebního místa uplynulo pouhých 14 měsíců – a Katolický dům stál hotový, slavnostně byl pro veřejnost otevřen 18. 7. 1909. Velkou zásluhu na postavení této budovy měl farář P. Jan
Holba. Samotná Katolická beseda v Letovicích vznikla již v roce 1896.
Historie této budovy je přebohatá a pestrá. Zdi této budovy by mohly hovořit o činnosti Katolické
Besedy, sportovních cvičeních letovického Orla, bylo zde provozováno kino, zázemí zde našli nadšení
divadelní ochotníci i loutkové divadlo.
Kulturní dům v dnešní podobě je místem kulturního a společenského dění v Letovicích (koncerty,
divadelní představení, výstavy, přednášky, konference, tréninky mažoretek VO CO GOU, cvičení veřejnosti, místo konání svatebních hostin, společenských plesů aj.).
Budova patří mezi dominanty města, je posazena v polovině kopce k Nemocnici Letovice a zámku.
Věřím, že se v brzké době dočká také důstojné (i citlivé) vnější i vnitřní rekonstrukce.
Pokud ve své domácnosti máte předměty, které se týkají budovy kulturního domu nebo Katolické
Besedy Letovice, budeme rádi, pokud nám je zapůjčíte.
V průběhu roku budeme pořádat akce k tomuto výročí – výstavy, besedy s promítáním fotografií,
Den otevřených dveří, varhanní koncert aj. O všech akcích bude veřejnost včas informována. Součástí
oslav je také vyhlášení soutěže pro děti a mládež v kategorii výtvarné a literární.
Po dohodě s panem Ing. Jozefem Gabaríkem, předsedou spolku Katolická Beseda Letovice, z.s., od
lednového čísla Letovického zpravodaje budou průběžně vycházet články i fotografie z historie i současného působení Katolické Besedy v Letovicích.
Jana Trubáková

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 lednu jsme pro Vás připravili:
Tříkrálový koncert pěveckých sborů
Neděle 6. ledna 2019 v 15.00 hodin
Kostel sv. Prokopa
Vstupné dobrovolné
•

Taneční kurzy – zahájení
Úterý 8. ledna 2019 v 19.00 hodin
Alena a Jiří Míšenští
Cena kurzovného za pár: 1500,– Kč
•
Koncert KPH

Taneční kurzy
Úterý 22. ledna 2019 v 19.00 hodin
Alena a Jiří Míšenští
•

Taneční kurzy
Úterý 29. ledna 2019 v 19.00 hodin
Alena a Jiří Míšenští
•
Pohádka

O Nosáčkovi
Čtvrtek 31. ledna 2019 v 10.00 hodin
Hravé divadlo Brno
Vstupné: 40,– Kč

Připravujeme:
Taneční kurzy – zahájení
Úterý 5. února 2019 v 19.00 hodin
Alena a Jiří Míšenští
•
Přednáška Bohuslava Kudy

Letovické domy II.
Středa 13. února 2019 v 17.00 hodin
Kulturní dům Letovice
•

Velký dětský maškarní karneval
Sobota 23. února 2019 od 15.00 hodin
Divadlo Koráb Brno

GALERIE DOMINO

Novoroční koncert
se slavnostním přípitkem
Středa 9. ledna 2019 v 18.30 hodin
Moravské klavírní trio a operní hosté
Vstupné: 150,– Kč
•

Taneční kurzy
Úterý 15. ledna 2019 v 19.00 hodin
Alena a Jiří Míšenští
•
Přednáška Bohuslava Kudy

Letovické domy I.
Středa 16. ledna 2019 v 17.00 hodin
Kulturní dům Letovice
•
Divadelní přednáška

Senior bez nehod
Pondělí 21. ledna 2019 v 10.00 hodin

Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
BETLÉMŮ
vánoční výzdoby a obrazů
se zimní tématikou
Výstava bude otevřena od 6. do 31. 1.
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

KULTURNÍ PŘEHLED

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

Otevírací doba dospělého oddělení
Pondělí: 9.00 – 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
•

KANADA – ALJAŠKA
22. ledna 2019 v 17.00 hodin v čítárně knihovny
Srdečně zveme na cestopisnou přednášku
pana Mgr. Karla Kocůrka.
Karel Kocůrek podnikl několik výprav do
Kanady. Po Torontu a Niagarských vodopádech
ve východní Kanadě navštívili divokou přírodu
kanadských Skalistých hor Rocky Mountains.
Pluli lodí kolem SZ pobřeží Kanady a Aljašky.
Pozorovali orly, tuleně, medvědy, losy, bobry...
Putovali Yukonem, navštívili hrob polárníka
Eskimo Welzla v Dawsonu.
V Britské Kolumbii obdivovali kultury totemů
indiánských kmenů Haida, Tlingit a Tsimshian.
Na Aljašce přecházeli ledovce, koupali se
v jezerech, horkých pramenech a naslouchali
burácejícím vodopádům.
•
KANADA – ALJAŠKA – výstava fotografií
Mgr. Karla Kocůrka je přístupná
v prostorách knihovny.

Dětské oddělení
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna

Výpůjční doba
Pondělí: 12.30 – 16.30
Úterý: 12.30 – 16.30
Středa: 12.30 – 16.30
Čtvrtek: 8.00 – 12.00
Pátek: 12.30 – 16.30
•

Po celý měsíc vyrábíme
sněhuláky, vločky, sněhové koule…
•

Výstavka knih
„Čteme bíle“ knihy s bílou obálkou
•
Kůstkova výzva (stále pokračuje)
čtěte knihy a pomozte tím Kůstkovi
zastavit invazi „Krysáků“.
Více informací v knihovně.
•
Připravujeme na únor:

VÝSTAVA ČESKÝCH POHÁDEK
bude zahájena představením pro děti
v pátek 1. února 2019 ve 14.00 hodin
v prostorách knihovny.
V programu vystoupí principál
Kočovného muzea pan Zdeněk Zajíček.

KULTURNÍ PŘEHLED

Turistické informační centrum

Duhové čtení 2018

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

®

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

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

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.

Už několikátým rokem v dětské knihovně děti soupeří v soutěži Duhové čtení. Soutěž začala 1. 2. 2018
a skončila 30. 11. 2018. Děti soutěžily ve dvou kategoriích. 1. kategorií byly děti 1.– 4. třída, které měly
za úkol přečíst 25 knih. 2. kategorie – děti 5.– 9. třída, musely přečíst 50 knih. Pro větší motivaci byly
tyto cíle rozděleny do pěti pozic, za každou splněnou pozici na ně čekala malá odměna. Přečtené
knihy musely být zapůjčené v Městské knihovně
Letovice a soutěžit mohli jen registrovaní čtenáři.
Přečtené knihy si děti zapisovaly do seznamu, který
obsahoval pravidla k přečtení, například podle barvy obálky, dle žánru, na doporučení kamaráda, rodiče atd. Do soutěže se zapojilo 51 čtenářů z naší
knihovny. Ani jeden čtenář nezůstal zahanben a splnil alespoň první úkol, a to přečíst minimálně jednu
knihu. Soutěž zdárně zvládlo 7 čtenářů z 1. kategorie a 5 čtenářů z 2. kategorie, což neznamená, že
skončili se čtením, naopak soutěžili ještě mezi sebou o Nejlepšího čtenáře naší knihovny. Nejprve
jsme chtěli ocenit jen první místa, ale protože nás
děti velmi překvapily a byly velice snaživé, ocenili
jsme 1.– 3. místo z každé kategorie. Vyhlášení Nejlepších čtenářů proběhlo v pátek 14. prosince 2018.
Výhrami nemohlo být nic jiného, než knihy. Nejlepší čtenářky naší knihovny – v 1. kategorii Valerii
Janečkovou s přečtenými 88 knihami a ve 2. kategorii Lucii Fadrnou s přečtenými 132 knihami, čekaly ještě poukazy do 3D světa v Letovicích, které
nám do soutěže věnoval pan Vlastimil Ješina. Tímto
ještě jednou panu Ješinovi děkujeme.
Děti soutěž nadchla, bavila a my můžeme slíbit,
že se od 1. 2. 2019 mohou těšit na nové kolo. Přihlásit se a číst jako o závod mohou čtenáři v dětském
oddělení knihovny v Letovicích. Lenka Páralová

KULTURNÍ PŘEHLED

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. ledna 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 LEDNOVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

6.

15.00 hodin / Tříkrálový koncert pěveckých sborů
kostel sv. Prokopa

8.

19.00 hodin / Taneční kurzy
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

9.

18.30 hodin / Novoroční koncert se slavnostním přípitkem starosty města
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

12.

20.00 hodin / Myslivecký ples – Myslivecké sdružení Háj Letovice
restaurace Na Koupališti
20.00 hodin / Barevný ples – PaLetA Letovice
Kulturní dům Letovice

15.

19.00 hodin / Taneční kurzy
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

16.

17.00 hodin / Letovické domy I. – přednáška Bohuslava Kudy
Kulturní dům Letovice, tel.: 608 639 621

21.

10.00 hodin / Senior bez nehod – divadelní přednáška
Kulturní dům Letovice, tel.: 774 497 437

22.

17.00 hodin / Kanada – Aljaška – přednáška Karla Kocůrka
čítárna knihovny, tel.: 516 474 225, 775 568 304
19.00 hodin / Taneční kurzy
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

29.

16.00 hodin / Sněhurka – taneční pohádka, baletní soubor ZUŠ Letovice pod vedením
Jany Vinklerové, Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 203, 777 674 203
19.00 hodin / Taneční kurzy
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

31.

10.00 hodin / Nosáčkovo dobrodružství – divadelní představení pro děti
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437

Výzva – kulturní a společenské akce roku 2019
Vážení pořadatelé a organizátoři kulturních, společenských i sportovních akcí v Letovicích,
místních částech i blízkém okolí, obracím se na Vás opět s žádostí o spolupráci v příštím roce.
Pokud již nyní víte o aktivitách, které budete realizovat v roce 2019, napište nám o tom! A to
jednak z důvodu, abychom si navzájem nevykrývali termíny akcí, ale také kvůli včasné propagaci
v připravovaných přehledech kulturně-společenských akcí v Letovickém zpravodaji.
Kontakt: info@mks-letovice.cz
Děkujeme Vám za spolupráci.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

Myšlenka dne
I špatné dny jsou dny, které úderem půlnoci končí.

SVČ Letokruh p. o.
Pozvánka
na otevření workoutového hřiště
Slavnostní otevření
nově postaveného workoutového hřiště v areálu Letokruhu
proběhne

ve čtvrtek 17. ledna v 15.30 hodin.
Po přestřihnutí pásky vystoupí děti i vedoucí kroužku Workout.
Drobné a teplé občerstvení zajištěno.
Zveme všechny!
Váš Letokruh

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

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Letovice děkuje dechovému orchestru ZUŠ Letovice a mažoretkám VO
CO GOU pod vedením Evy Jurnečkové za vystoupení při mikulášské nadílce v areálu hasičské zbrojnice dne 5. 12. 2018.
Děkujeme také všem návštěvníkům, kteří přispěli na dobrovolné vstupné. Za vybranou částku,
která činí 11 062 Kč, budou zakoupeny potřebné pomůcky pro Lukáše Dolejšího ze Zboňka.
Přejeme všem organizacím i občanům našeho města mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2019.
Hasiči Letovice

Biograf VO CO GOU aneb oslava 25 let založení taneční skupiny
„Tady bylo někdy kino?“
„Já myslím, že tady bylo kino vždycky…“
„Nee, tady kino nikdy nebylo.“
I takové komentáře jste mohli zaslechnout jeden páteční listopadový podvečer, když jste se blížili
ke Kulturnímu domu v Letovicích. Pochyby ale nebyly na místě. Nad vchodem totiž opravdu do tmy
zářil nápis KINO. Oproti běžné návštěvě biografu měli diváci trochu nevýhodu. Nevěděli totiž, nač
vlastně jdou. Známé byly jen osoby a obsazení, těmi byly členky Taneční skupiny VO CO GOU pod režijním vedením vedoucích jednotlivých skupin. Ale jestli nás čeká drama, komedie, western, nebo dokonce sci-fi, to jsme netušili.
Ani tenhle handicap ale diváky neodradil. Během pátečního dne čtyřikrát naplnili sál kulturního
domu. A rozhodně nelitovali. Naopak. Už úvodní informační zvuková předtáčka a následně první tóny
pevně usadily diváky do sedadel a vlastně až do závěrečného potlesku ve stoje je nenechaly vydechnout.
Průvodci večerem – Renata Kostlánová a Radek Procházka – vtipně uváděli jednotlivé skladby, ve
kterých se střídalo všech pět tanečních skupin, od přípravky po mladé dámy z VO CO GOU IV. Jednotlivé skladby byly prokládány videomedailonky jednotlivých skupin a došlo i na dnes tolik populární
retro (nebo spíš krátký film pro pamětníky), kdy jsme trochu nevěřícně mohli na plátně sledovat taneční výkony zakladatelek a současných vedoucích z doby, kdy VO CO GOU ještě ani neexistovalo
a děvčata se objevovala na společných akcích s orchestrem hudební školy.
Řekli byste, že v tanci nás nemůže nic překvapit. Víme, jak tančí Jirka Korn, neuměle napodobujeme legendární pohyby Karla Gotta, odborně hodnotíme snažení celebrit ve StarDance. A přece. Co
jsme viděli onoho večera, ohromilo, myslím, úplně všechny. Biograf VO CO GOU nadchnul skvělou filmovou hudbou, krásnými kostýmy, půvabnými tanečnicemi, ale hlavně skvělou choreografií, která
vám všemi svými nápady opravdu nedala ani na chvíli vydechnout. Některé taneční sestavy si dívky
připravily samy, pod většinou ale byly podepsány jejich vedoucí – Renáta Bulová, Barbora Brožková,
Eva Jurnečková, Magdaléna Křížová, Radka Kšicová, Adéla Nováková, Kamila Nováková, Tereza Nováková, Dagmar Procházková, Vendula Šmídlová a Tereza Venclová. Právě jim po právu patřil závěrečný
bouřlivý aplaus, kterým diváci ocenili jejich práci. Naopak poděkování všech tanečnic z VO CO GOU
směřuje k MKS Letovice a Nadaci města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí, bez jejichž
podpory by celý tento úžasný večer nevznikl. A také k Lukáši Chalupovi, na kterém leželo technické
zabezpečení celé akce.
Když jste po skončení celé show odcházeli z kulturního domu, nad hlavou nápis KINO, možná jste
se trochu divili, že se před vámi neotevřelo panorama Prahy nebo Brna. Tenhle biograf by slušel i jim.
Radek Musil

Poděkování všem mažoretkám a jejich vedoucím
Oslava 25 let trvání mažoretkových skupin VO CO GOU při MKS Letovice v pátek 23. 11. 2018 byla
skvělou hudební, taneční, dramaturgickou férií. Jen bych se opakovala – protože v článku pana Radka
Musila je již vše řečeno.
Byla to úžasná oslava radosti ze života, oslava čtvrtstoletí v pohybu, rytmu a kráse. Děkuji Vám všem
za výbornou reprezentaci MKS Letovice, ale i města Letovice. Mažoretky VO CO GOU mají všude, kde
vystoupí, ten nejlepší „zvuk“. Přeji Vám hodně zdraví, radosti a úspěchů. Neboť – co je to 25 let? To je
ten nejkrásnější věk!
Za MKS Letovice Jana Trubáková

Foto: Petr Švancara

„Svoboda je jedna ze základních lidských potřeb.
Bez vzduchu a svobody nemohu dýchat. Dusím se.“

Co nezaznělo na Dni poezie
Letošní Den poezie na téma „Nebát se“ působil možná pochmurným dojmem. Mluvit o ožehavých
tématech není jednoduché a spoustě lidí ne příjemné. Vždyť stále chybí v naší společnosti ochota
vyrovnat se s minulostí a zlo pojmenovat. A přitom „Zlo je křehké a může být poraženo“, jak tvrdí
jeden z autorů, sám mučený nacisty.
Pan Miroslav Kasáček, nositel ceny ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva, na loňské debatě
řekl, že národu, který se nevyrovná s vlastní minulostí, hrozí, že si ji bude muset zopakovat. Jako příklad uváděl atmosféru v Německu po první světové válce. Atmosféru, ve které se dostal k moci Hitler,
protože mu mnozí naslouchali – nepřiznali si pravdu a vlastní omyly. Z tohoto podhoubí se zrodila
2. světová válka…
A my? Poučíme se nebo se k nám totalita opět tajně přikrade, ale tentokrát z úplně jiné strany, než
bychom ji chtěli čekat. To jsou volně citovaná slova M. Kasáčka z listopadu loňského roku.
„Jsem Čech a Čecha nezradím“, zaznívá z úst jednoho z hlavních hrdinů knihy Mlynáři od Babic,
kterou napsal pan Kasáček spolu s novinářem panem Navarou a jejíž úryvky jsme na Dni poezie slyšeli. V tomto kontrastu se dovídáme o udavačích za války. O anonymních dopisech, u kterých se lidé
stejně nakonec dozví, kdo je napsal. Proč toto zlo mezi lidmi stále je? Co člověka vede k tomu, aby
žaloval na druhého? A přitom zatajil své jméno? Strach?
Strach! Strach, jako prostředek k zmanipulování davu. Strach jako metoda k podrobení a zotročení
si druhého. Strach jako forma vězení. Každá totalitní moc diktatury strachu zneužívá, protože člověk
sevřený strachem je snadno ovladatelný.
Ale proč saháme k těmto prostředkům dnes? V době svobody? Není něco špatně v naší hlavě?
Změnila nám totalita už i myšlení?
Povídám dětem o tom, jak jsme si po roce 1989 zase všichni věřili. Jak opět stačila podaná ruka
a slovo platilo bez mnoha papírů a podpisů. Lidé byli plni důvěry a radosti. Přestali se bát.
Dnes nás zákony vybízí, abychom anonymně udali živnostníka a vůbec k tomu nemusíme mít pravdivý důvod. Znelíbí se nám učitelka? Pošleme anonymní dopis. Co dokážeme? Zlo probouzí zase jen
zlo. A strach!!!
Jak se asi pracuje pod diktaturou strachu? Jak se cítí ostatní učitelé, řemeslníci, sousedé, když mají
pocit, že jim někdo stojí za zády a sleduje každý jejich pohyb? Myslíte, že budou pracovat lépe a radostněji?
Asi jsem ze „staré školy“, ale udavačství patří, podle mě, k jednomu z nejohavnějších způsobů jednání.
Jak se lze „Nebát?“ Nemít strach, ale naopak mít odvahu. Odvahu k pravdě. Statečnost k velkým
činům.
Náš národ není a nebyl jen národem udavačů a zrádců, ale i národem velkých lidí. Ti, kteří bojovali
za války proti nacismu, dostali řády a vyznamenání a stali se hrdiny. Celá řada z nich byla za socialismu
zatčena a vězněna. Oni a jejich příběhy měli být zapomenuty. Ale pravda a odvaha jsou příliš silné
ctnosti, než aby mohly být umlčeny.
Příběh pana Miroslava Kasáčka je toho dokladem. Přestože jsou známá jména vyšetřovatelů a věznitelů, kteří nespravedlivě ubližovali poctivým lidem, nikdo z nich dosud nebyl potrestán.
V loňském roce seděla 17. listopadu na jedné ze židlí v sále ZUŠ vedle svého muže i paní Marie Kasáčková. Ta, o které je nemálo kapitol v knize Mlynáři od Babic. Ta, jejíž otec, mlynář, byl moudrý a vážený muž, který za války statečně bojoval za vlast a jehož průkaz odbojáře StB usilovně hledalo, aby

aby nikdo nemohl poukázat na to, že z válečného hrdiny udělali vlastizrádce. Ta, které bylo 9 let, když jí
zatkli otce a vyhodili ji i s matkou a sourozenci ze mlýna, který vystavěl už její prapradědeček...
Před touto ženou a jejím mužem hluboce smekám pro jejich sílu, vytrvalost a statečnost. Jsou pro
nás příkladem i tím, že nezatrpkli a dokázali v tak nelidských podmínkách žít a milovat a dát naději své
rodině, dětem i lidem okolo sebe. Příběh jejich rodu měl být vymazán z dějin, ale opak se stal pravdou.
„Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“ Nenechme si tuto větu vymazat ze srdce. Abychom nemuseli na její slova čekat dalších… cet let.
Hana Bočková

Mladý klavírní génius opět v Letovicích
Ne vždy se může stát obyčejný všední den, jakým byla středa 14. listopadu 2018, velkým svátkem.
Jistě se ptáte proč.
Po roční odmlce do Letovic opět zavítal mladý klavírní génius Matyáš Novák z Hradce Králové, který
vyprodává věhlasné koncertní sály po celém světě! Zde se představil s novým skvělým repertoárem
nazvaným Klavírní pralinky. Nádherně vyzněly skladby B. Smetany, J. Suka, B. Martinů a poté mistrovská díla E. Griega, F. Chopina a F. Liszta. Všechny skladby hrané zpaměti okouzlily početné publikum
virtuózní, technicky dokonalou hrou, úžasnou dynamikou, velmi obtížným, ale efektním repertoárem,
vše předvedeno s velkým zaujetím a fascinujícím způsobem.
Navíc Matyáš všechny skladby kultivovaně a velmi vtipně uváděl a také doplňoval povídáním o svých
zálibách.
Díky, Matyáši! A zase přijeď! Jsi prostě „boží“! Už nyní se těší na další Tvůj koncert nadšená seniorka z publika, a nejen ona.
Text: Eva Janíčková, foto: Petr Švancara

Běh okolo přehrady Křetínky
V sobotu dne 3. listopadu 2018 se konal pod záštitou Fan-clubu „BOP Křetínka“ již 32. ročník běžeckého závodu kolem přehrady Křetínky. Letos závodilo 180 běžců a běžkyň a byl málem překonán
rekord v počtu zúčastněných závodníků. Tradičně velký počet účastníků je způsoben tím, že se do Letovic vracejí stálí závodníci, ale závod v posledních letech přilákal i mnoho nových tváří. Zvyšuje se i počet účastníků z řad letovických žen a mužů. Z úst závodníků zaznívají slova, která chválí malebnou trasu
závodu, vedoucí podzimně vybarvenou krajinou v okolí přehrady Křetínky, skvělou organizaci i přátelskou atmosféru. Tento závod může být pořádán především díky finanční podpoře města Letovice, sponzorů, obětavé pomoci členů Fan clubu a technické pomoci firem Letostav Letovice a Elprum Letovice.
Děkujeme všem, kteří pomohli, přispěli a jsou stále věrni.
Fan-club „BOP Křetínka“, foto: Petr Švancara

Sportovec okresu Blansko roku 2018
Nominujte sportovce z okresu Blansko, o kterém se domníváte, že by si
zasloužil být oceněn za svoje sportovní úspěchy v kategoriích: sportovec
okresu, sportovní talent, sportovec s handicapem, mládežnický tým, seniorský tým, sportovní akce roku, trenér, osobnost sportu.
Pravidla nominace a nominační formulář naleznete na webových stránkách www.sportovecjmk.cz.
Návrh odešlete elektronicky přes www.sportovecjmk.cz/sportovec-okresu nebo písemně na adresu OS ČUS Blansko, Rožmitálova 40, Blansko 678 01, a to nejpozději do 2. 1. 2019. Na pozdější návrhy nebude brán zřetel.
Okresní sdružení České unie sportu Blansko, z. s.

170 let trati Brno – Česká Třebová
Přesně na Nový rok 1849 zde byl zahájen po pěti letech stavební činnosti pravidelný provoz.
Rakouské císařství hledalo v té době co nejkratší spojení z Vídně do Prahy, neboť se tehdy jezdilo oklikou
přes Olomouc, a právě varianta vedená přes Brno a dále údolím řeky Svitavy byla vybrána jako nejvhodnější.
Již od samotného počátku přispěla rozhodující měrou k průmyslovému rozmachu celého regionu. Původně
se jednalo o trať jednokolejnou, jež byla a po dvaceti letech provozu zdvojkolejněna. V terénu pracovaly po
celou dobu tři tisíce dělníků. V členitém úseku mezi Brnem a Blanskem, ve kterém stavěla italská firma Felice Tallachiniho, museli pro zdárný výsledek nasadit veškerý svůj um a fyzické síly. Postupně upravili koryto
řeky, postavili desítky mostů, opěrné zdi a vyhloubili jedenáct tunelů. Jedenadevadesát kilometrů dlouhá
trať stála téměř devět milionů zlatých, což v přepočtu odpovídá dnes částce asi deseti miliard korun.
Po vzniku samostatné Československé republiky se trať stala spojnicí tří nejdůležitějších měst Prahy,
Brna a Bratislavy. Mezi lety 1926 – 1932 došlo k první velké přestavbě celého úseku, když po jejím dokončení
zde mohly soupravy jezdit až devadesátikilometrovou rychlostí a navíc se nápravový tlak zvýšil ze šestnácti
na dvacet tun.
Žel, ani této dopravní cestě se v minulosti nevyhnuly závažné nehodové události. K té nejzávažnější od
zahájení provozu došlo v roce 1936 na nádraží v Letovicích, kdy projíždějícímu mezinárodnímu rychlíku
směrem od Brna byla postavena vlaková cesta na obsazenou kolej nákladním vlakem. Při střetu došlo ke
smrtelnému zranění čtyř osob, mnoha těžkým zraněním a materiálním škodám.
Po přijetí mnichovského diktátu se poměrně dlouhý úsek mezi Moravskou Chrastovou a Českou Třebovou ocitnul na území Sudetské župy, což mělo neblahý následek v přerušení přepravy mezi Prahou a Brnem.
Proto vzápětí byla vystavěna nová trať přes Českomoravskou vysočinu, jež spojila přímo tato dvě naše
největší města.
Kolem roku 1970 nastal postupný úpadek českotřebovské trati, a to proto, že byla elektrifikována právě
trať Brno – Havlíčkův Brod, na níž se převedla velká část, především mezinárodní osobní a nákladní vozby.
Na konci sedmdesátých let přestaly na zdejší trati po sto třiceti letech jezdit parní lokomotivy a byly nahrazeny motorovými. Nákladní vozba byla zajišťována výkonnými sovětskými Sergeji, a ta osobní našimi
Bardotkami, posléze Brejlovci z lokomotivky ČKD Praha.
Na počátku devadesátých let došlo k rozhodnutí, že vzhledem k nepříliš vhodnému profilu trati vedoucí
přes Vysočinu bude zrekonstruována a elektrifikována právě českotřebovská trať. Byl kompletně vyměněn
všechen železniční spodek a svršek, ve stanicích došlo k výměně zastaralého elektromechanického zabezpečovacího zařízení za moderní releové a na širé trati byl vysloužilý poloautomatický blok nahrazen v souladu s požadavkem doby obousměrným blokem automatickým. Tím se několikanásobně zvýšila propustnost
trati a urychlilo se stavění vlakových cest. Tak se celý úsek mohl stát součástí prvního tranzitního koridoru
Berlín – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav – Vídeň s odbočkou v Břeclavi do Budapešti. Po dokončení
rekonstrukce v roce 1998 se sem mohly vrátit dálkové mezinárodní expresy značené jako EuroCity a InterCity, i určitá část nákladní dopravy. Celý elektrifikovaný úsek je napájen střídavým proudem 25 kV, rychlost
se v některých rovných úsecích zvýšila na sto čtyřicet kilometrů za hodinu.
Koncem listopadu 2010 byla předána do užívání zrekonstruovaná výpravní budova železniční stanice
v Letovicích. Obnova, jejíž výsledkem byl skoro k nepoznání modernizovaný interiér, přinesla zásadní přestavbu čekárny, prodejny jízdenek i toalet; tělesně postižení se dočkali celkového bezbariérového přístupu.
Výraznou proměnou prošel i původní nádražní bufet v příjemnou a vkusnou restauraci. Se zřetelem k výši
frekvence cestujících je letovická stanice důležitým bodem krajského integrovaného dopravního systému.
A jaká se jeví budoucnost? Správa železniční dopravní cesty zde hodlá zhruba do tří let zavést tzv. dispečerskou centralizaci. Jedná se o to, že staniční zabezpečovací zařízení již nebudou obsluhovat v jednotlivých
stanicích výpravčí, ale veškerý provoz na této trati bude řízen dálkově, a to z Přerova. Současně vzhledem
k větší bezpečnosti cestujících se vybuduje v Letovicích kryté ostrovní nástupiště s podchodem.
Se zřetelem k tomu, že se naše město nachází na vysoce významné a moderní trati I. koridoru, má možnost se dostávat do povědomí široké cestující veřejnosti.
Jaroslav Hejl

Projekt na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě
Za účelem zvýšení dopravní bezpečnosti seniorů proběhne v letech 2018 a 2019 osvětový neziskový
projekt s názvem Senior bez nehod, jehož cílovou skupinou budou lidé starší 65 let.

Výchozí stav:
Senioři jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohrožení.
V roce 2015 tvořili senioři v celkové populaci České republiky 17,3 %, přičemž jejich podíl na počtu
obětí dopravních nehod dosáhl 25 %. Očekává se, že v roce 2030 bude až 30 % populace starší 65 let.
Zvláště alarmujícím faktem jsou fatálnější následky nehod seniorů. Dle statistik skončí nehoda jedince ve věku 65 – 74 let s dvakrát vyšší pravděpodobností jako smrtelná než u osob ve věku 30 – 49 let.
U osob starších 74 let je tato pravděpodobnost až 4× vyšší!

Hlavní cíle projektu:
• Snížení nehodovosti seniorů a rozšíření povědomí o této problematice.
• Seznámení se specifiky chování seniorů v provozu a doporučení opatření, jež přispějí ke zvýšení
jejich bezpečnosti nejen na silnicích.
• Představení potenciálu moderních asistenčních systémů motorových vozidel.
• Připomenutí pravidel silničního provozu pro řidiče, cyklisty a chodce.
• Upozornění na zdravotní omezení vyplývající z věku účastníka silničního provozu.
• Informování o vedlejších účincích léků a dalších rizikových faktorech.

Forma projektu – turné:
Po celé České republice se uskuteční 300 edukativních přednášek formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací. Součástí těchto představení bude i hlasovací
zařízení v publiku, díky kterému se senioři budou moci interaktivně rozhodovat o vývoji děje, což přispěje k lepšímu pochopení celé problematiky.
Do měst a obcí, ve kterých se turné přednášek neuskuteční, budou distribuovány vzdělávací balíčky
a ty poslouží k edukaci seniorů v režii místních samospráv či klubů seniorů.

Mediální kampaň:
Součástí projektu bude i mediální kampaň (TV, rádio, tisk, internet). Kampaň není zaměřena pouze na
seniora v roli řidiče, ale také chodce, cyklisty a cestujícího prostředky hromadné dopravy.
Předpokládá se mediální dosah kampaně na většinu ze zhruba 1 900 000 seniorů žijících v ČR a účast
přibližně 18 000 seniorů na přednáškách.

Tváře projektu:
Tvářemi projektu a kampaně budou herečka Jaroslava Obermaierová a herec a zpěvák Jiří Štědroň.

Projekt Senior bez nehod je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

21. ledna 2019
v 10.00 hodin

Městské kulturní středisko
LETOVICE

Mikuláš v Nemocnici Letovice
Snažíme se dodržovat tradice, k nim patří každý rok Mikulášské veselí v Nemocnici Letovice. Krásně nastrojený Mikuláš, anděl a dva čerti obcházejí všechny pokoje nemocnice, každému pacientovi podají ruku, popřejí uzdravení a pěkné vánoční svátky, anděl s kouzelným úsměvem, důstojný Mikuláš
s berlou a zvonečkem, čerti trochu straší, ale jen tak, aby se nikdo nebál. Pro potěšení rozdávají naše
ženy krásné perníčky, které všichni obdivují a většinou hned s chutí snědí. Po chodbách mezitím asi
čtyřicet našich členek zpívá koledy a vánoční písně pod vedením a za doprovodu akordeonu pana
Jiřího Mifky. Snažili jsme se tak přispět k dobré pohodě a zlepšení nálady, pozdravili jsme známé a kamarády, někdy jsme vyvolali úsměv, někdy i slzičky, někdo si s námi s chutí zazpíval a potom i zamával
na rozloučenou. Perníky jsme obdarovali i sestřičky a pracovnice nemocnice, které s námi dokonce
pěkně zpívaly. Na závěr jsme si v pohodě poseděli v jídelně při kávě a vynikajících koláčcích z nemocniční kuchyně. Sdělovali jsme si zážitky a dojmy z krásně prožitého odpoledne. Poděkování patří všem
členům našeho sdružení, kteří se snažili potěšit pacienty a zpříjemnit jim pobyt v nemocnici.
Za NSZdP Letovice Ing. Jaroslava Konůpková, foto: Bořivoj Rašovský

Vítáme nový rok 2019 také na hvězdné obloze
Rok 2018, pro mnohé rok jubilejní, je dnes již historií. Zažili jsme mnoho oslav, které připomněly
významné události u nás i ve světě. Protože je však běh času neúprosný, zůstaly nám jen bohaté vzpomínky. Nezbývá nám jak v občanském životě, tak i v astronomii otevírat časovou bránu roku 2019 a čekat, co tento rok přinese. Hvězdná obloha nás určitě překvapí celou řadou zajímavých úkazů, které si
jistě nenecháme ujít, jako např. úplné zatmění Měsíce v lednu, přechod Merkuru přes Slunce v listopadu nebo celá řada konjunkcí nebeských těles, meteorické roje či pozorování komet atd. Jak astronomové definují nový rok? To prozrazuje Hvězdářská ročenka, kde se dočteme: „Rok 2019 gregoriánského (řehořského) kalendáře, který v běžném životě používáme, u nás začínáme 1. ledna v 0:00 h
středoevropského času. Jedná se o rok nepřestupný o 365 dnech.“

Během roku se budeme věnovat hlavně souhvězdím, dobře viditelným souhvězdím, pak Slunci, Měsíci, planetám a dalším známým objektům a úkazům. Obvykle pozorujeme oblohu nad jižním bodem.
Tam je zimní obloha nejpůsobivější v celé své nádheře. Všem souhvězdím v této části oblohy vévodí souhvězdí Orionu. Ten je obklopen řadou krásných zimních souhvězdí. Nad jeho hlavou září souhvězdí Blíženců, Vozky a Býka. Vlevo nedaleko Orionu najdeme souhvězdí Malého psa, pod ním souhvězdí Velkého
psa s hvězdou Sirius, která je ze všech hvězd nejjasnější. Pod nohama Orionu se krčí skromné souhvězdí
Zajíce. Nad Orionem stoupá příkře Mléčná dráha. Pozorovateli se zde představí nádherné hvězdné divadlo.
Značně výrazným souhvězdím se zde představuje souhvězdí Býka, které se nalézá nad hlavou Orionu.
Toto souhvězdí si představíme zblízka. Býk patří mezi zvířetníková souhvězdí. Má tvar písmene V a obsahuje mnoho hvězd, mlhovin a hvězdokup. Připomeňme dvě nejznámější hvězdokupy Hyády a Plejády.
Hyády leží v blízkosti hlavy Býka, avšak Plejády najdeme vpravo na okraji souhvězdí. Tato hvězdokupa se
jeví jako malý obláček, který obsahuje přes 1 000 hvězd. Pouhým okem vidíme jen 6 nejjasnějších hvězd.
Plejády mají také český název Kuřátka. Najdeme zde i nejjasnější hvězdu s názvem Alcyone (česky Kvočna). Souhvězdí Býka má nejjasnější hvězdu s názvem Aldebaran (tzn. Oko býka) načervenalé barvy, která
leží uvnitř Hyád. Je vzdálena jen 5 ly a má jasnost 0,8 mag. Vlevo nahoře na okraji souhvězdí můžeme nalézt zbytek supernovy z roku 1054 zvaný Krabí mlhovina s označením M 1.
Souhvězdí Býka je spojeno s řeckou bájí, která vypráví o tom, jak nejvyšší bůh Zeus chtěl unést dceru
fénického krále Europu. Chtěl ji oklamat, proto se proměnil ve sněhobílého býka a vmístil se do královských stád. Europa si mladého býčka oblíbila. Když se jednou na něho posadila, býk opustil stádo, skočil
do moře a s Europou plaval k ostrovu Kréta a odtud se dostal až na oblohu. Tam uvidíme jen hlavu a plece
Býka. Zbytek jeho těla je ponořen do mořských vln. Souhvězdí Býka nad hlavou Orionu snadno nalezneme.
Lednové Slunce nám připomíná podobnou polohu na obloze jako v prosinci. Skutečně je nízko nad obzorem, avšak rozdíl je v tom, že se pozvolna posouvá nahoru ke světovému rovníku. 1. 1. 2019 Slunce vyjde v 7:59 h a zapadne v 16:08 h, 31. 1. vyjde v 7:35 h a zapadne v 16:52 h SEČ (uvedené časové údaje platí
pro čas a poledník středoevropský, obzor 50° rovnoběžky). Den se během ledna prodlouží o 1 h 18 min.
Sluneční azimut vzroste z 54° na 63°, tedy o 9°. Slunce vstupuje do znamení Vodnáře dne 20. 1. v 10:00 h
SEČ. Dne 3. 1. 2019 v 6:00 h SEČ bude Země Slunci nejblíže, a to 147,1 milionů km.
Náš Měsíc při oběhu kolem Země zase projeví fáze: dne 6. 1. ve 2:00 h nov, 14. 1. v 8:00 h první čtvrt,
21. 1. v 6:00 h úplněk a 27. 1. ve 22:00 h poslední čtvrt. Dne 9. 1. v 5:00 h bude Měsíc v odzemí, vzdálenost 406 140 km, 21. 1. ve 21:00 h nastane měsíční přízemí, vzdálenost 357 337 km.
Jak lze pozorovat planety? Nebude možné uvidět Merkur a Saturn. Ráno vysoko nad jihovýchodním
obzorem se objeví Venuše. Mars (v Rybách) bude vidět v první polovině noci. Jupiter (v Hadonoši) najdeme ráno nad jihovýchodem. Uran (v Rybách) lze nalézt v první polovině noci. Večer nad jihozápadním
obzorem uvidíme Neptun (ve Vodnáři).
Z lednových úkazů na prvním místě uvedeme úplné zatmění Měsíce dne 21. 1. 2019. V našich podmínkách bude toto zatmění pozorovatelné téměř v celém svém průběhu. Jeho začátek nastane v 5:41 h,
střed zatmění v 6:12 h a jeho konec v 6:43 h. Bude-li jasná obloha, bude nutné si na toto zatmění trochu
přivstat.
Další úkazy: Dne 1. 1. ve 23:00 h nastává konjunkce
Měsíce s Venuší a seskupení Měsíce, Venuše a Jupiteru
ráno nad jihovýchodním obzorem ve dnech 1. – 4. 1. Další
podobné seskupení uvedených těles nastane ráno 30. 1.
2019. Další konjunkce proběhne takto: Měsíc a Jupiter
31. 1. v 0:00 h a Měsíc se Venuší 31. 1. v 19:00 h. Meteorický roj Kvadrantid bude pozorovatelný 3. 1. kolem 3:00 h.
Dr. Jaroslav Chloupek
Souhvězdí Býka

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 8. LEDNA 2019

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 INFORMACE
12. 12. 2018 U LENKY RAŠOVSKÉ,
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz
POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z. s.
ZVE ÚČASTNÍKY

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
leden 2019
•
2. 1. 2019 – středa – odchod ve 13.00 hodin
od prodejny „Albert“
Tradiční novoroční vycházka do galerie Domino.
•
9. 1. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Přednáška pana Jaroslava Hejla na téma
„Historie Moravy“.
•
16. 1. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Pastelky pro zimní pohodu,
aneb objevte svůj talent.
•
23. 1. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Beseda s panem Bohuslavem Kudou
o významných občanech města Letovic.
•
30. 1. 2019 – středa – odjezd v 11.57 hodin
vlakové nádraží Letovice
Zájezd do Brna – Šlapanic
na výstavu „Očima ženy“.
Osudové i všední dny stoleté republiky
v životě žen.
•
Připravujeme:
14. 2. 2019 zájezd do divadla na operu
G. Verdiho „Don Carlos“.
•
26. – 31. 5. 2019 relaxační pobyt
v lázních Teplice nad Bečvou.
Informace a přihlášky u paní Anežky Píglové.

OZDRAVNÉHO POBYTU
V LÁZNÍCH SLATINICE

NA INFORMAČNÍ SCHŮZKU
VE ČTVRTEK 10. LEDNA 2019
VE 14.30 HODIN
V SÁLE ZUŠ LETOVICE
ÚČAST VŠECH JE NEZBYTNĚ NUTNÁ!
VÝBOR NSZdP LETOVICE
www.novesdruzenizp.cz

Místní sdružení ODS
děkuje voličům za přízeň.
Přejeme všem občanům Letovic
i místních částí pevné zdraví
a vše dobré v roce 2019.

Spolek PaLetA, z.s.
ve spolupráci s Nemocnicí Letovice
si vás tímto dovoluje pozvat na tradiční

Barevný ples
v sobotu 12. ledna 2019 od 20.00 hodin
v sále MKS Letovice
K tanci vám zahraje skupina

PROROCK Blansko
Těšit se můžete na bohatou tombolu,
drobné občerstvení a pohoštění i další
pozornosti, které jsme si pro vás nachystali.

generální partner

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

Výtěžek plesu půjde na zakoupení
ergoterapeutických pomůcek pro pacienty
Nemocnice Letovice.
Vstupenky za zvýhodněnou cenu budou
k dostání v rámci předprodeje v TIC Letovice.
Bližší informace naleznete již brzy
na Facebooku a plakátech.
Těšíme se na vás!
PaLetA, z.s.

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

MUDr. Řehořková

Blansko, K. H. Máchy 17

777 208 159

5. 1.

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

6. 1.

MUDr. Beranová

Blansko, Gellhornova 9

735 056 656

12. 1.

MDDr. Bočková Eva

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

13. 1.

MUDr. Bočková Jana

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

19. 1.

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

20. 1.

MUDr. Grénarová Magda

Boskovice, Růžové nám. 16

774 710 550

26. 1.

MUDr. Grenarová Marie

Poliklinika Blansko, Sadová 33

724 081 182

27. 1.

MDDr. Veselý

Letovice, Masarykovo náměstí 162/38

792 325 591

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
4. 1. MUDr. Hniličková
11. 1. MUDr. Šafránek
18. 1. MUDr. Striová

Nepřítomnost Zastupuje
MUDr. Striová
2. 1.

MUDr. Šafránek
MUDr. Kratochvílová

25. 1. MUDr. Kratochvílová

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

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

KOTLÍKOVÉ DOTACE
ZPRACUJI A PODÁM ŽÁDOST

TEL.: 607 654 821
www.s-projekt.webnode.cz

MÁTE KOTEL NA TUHÁ PALIVA
A CHCETE NOVÝ KOTEL S DOTACÍ?
DOTACE:
tepelné čerpadlo, automat na pelety

max. 80 % – 120 000 Kč
kotel na dřevo (ruční přikládání)
max. 80 % – 100 000 Kč
plynový kondenzační kotel
max. 75 % – 95 000 Kč
automat na uhlí max. 75 % – 75 000 Kč

Koupím

Hledám ke koupi

byt v Letovicích,
spěchá, nabídněte prosím.
Tel.: 774 193 566

rodinný dům v Letovicích
nebo v okolí do max. 20 km.
Tel.: 721 332 622

UPOZORNĚNÍ
V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné
nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) sdělujeme a upozorňujeme, že respondent/přispívatel
odesláním příspěvku ke zveřejnění v Letovickém zpravodaji potvrzuje, že pokud jeho příspěvek obsahuje osobní údaje, jejich zpracování a zveřejnění je z jeho strany podloženo řádným zákonným titulem (např. Souhlasem
se zveřejněním fotografie). Za zákonnost zveřejnění plně odpovídá respondent/přispívatel.
Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice,
příspěvková organizace. IČO: 43420982, adresa redakce: MKS Letovice, Nová 71/1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437,
e-mail: info@mks-letovice.cz. Šéfredaktor Mgr. 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 20. 12. 2018 č. 1/2019. 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. 2/2019 bude 12. 1. 2019. Fotografie: archiv redakce.

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

Městské kulturní středisko Letovice
KULTURNÍ DŮM

Středa 9. ledna 2019 v 18.30 hodin
Vstupné: 150,– Kč
Na koncert platí předplatné KPH / Studenti uměleckých škol zdarma
Předprodej vstupenek:
MKS Letovice, Nová 71/1, Letovice
tel.: 516 474 422, 739 396 535

