únor 2016

Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem
přejeme novomanželům, kteří v měsíci prosinci uzavřeli sňatek:
Jan Petrželka, Staré Město – Eva Žouželková, Velké Opatovice

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci prosinci oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Danuše Janků
Alena Chmelová
Zdeněk Strnka
Anežka Hertlová
Karel Nečas
Františka Rozsývalová
Vilém Makovička
Marie Šaršonová
Jaroslav Chloupek
Danuše Gořulová
Zdeněk Janků

Stanislava Tomanová
Josef Širůček
Marie Boháčková
Božena Dvořáčková
Jarmila Zábojová
Milada Gottwaldová
Blažena Klusáková
Josef Toul
Severin Skačan
Jiří Lepš
Ladislava Kubínová

Miloš Toul
Otilie Snášelová
Bedřich Dufek
Zdenka Holasová
Eliška Komprdová
Marie Kuběnová
Jitka Prudilová
Zdeňka Jakubová
Ludmila Holasová
Miloslav Sedláček
Libuše Wetterová

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Širůček Martin, Jevíčská, ve věku 41 let
Stehlík Josef, Jasinov, ve věku 73 let
Havránek Josef, V Chaloupkách, ve věku 68
Kohoutková Miroslava, Čapkova, ve věku 62 let
Čapková Anna, Smetanova, ve věku 91 let
Machová Eva, Zboněk, ve věku 82 let
Kizlinková Marie, J. Haška, ve věku 88 let
Širůčková Františka, Kladoruby, ve věku 75 let
Čest jejich památce!

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

Poděkování
Děkujeme paní ředitelce MUDr. Drahoslavě Královcové, všem lékařům, zdravotním sestrám a ostatnímu zdravotnickému personálu, kteří v Nemocnici Milosrdných bratří v Letovicích pečovali o naši
maminku Helenu Fürješovou v posledních dnech jejího života.
Dušan Fürješ

OKÉNKO STAROSTY
… únor bílý, pole sílí…
Počasí venku se snad umoudří a naplní se slova této známé pranostiky.
Zatím sněží všude, jen tady ne. Máme zimu a zima bez sněhu je taková jen
napůl. Nejen kvůli dětem, kterým se pomalu blíží prázdniny, ale hlavně kvůli
vodě. Bez sněhu nebude vláha v půdě a nedoplní se stavy podzemních vod,
což může ovlivnit i úrodu v tomto roce. Letošní únor budeme mít o den delší,
je přestupný rok. Tím chci i popřát všem oslavencům, narozeným 29. 2., je potřeba narozeniny oslavit
na další čtyři roky dopředu. Vrcholí plesová sezona, blíží se masopust, který patří v některých obcích
již k tradičním setkáním občanů. Je dobré, když se udržují staré zvyky a tradice.
Na radnici začínáme vyhlašovat výběrová řízení na akce, které jsou konkrétně plánovány v rozpočtu. Další upřesnění proběhne na únorovém zastupitelstvu. Snad se podaří zařadit do priorit takové akce, které opravdu prospějí městu a zpříjemní bydlení v něm. V plánu máme akcí mnoho, snad
při výběru zvítězí zdravý rozum.
Ještě bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomáhají uklízet sníh u svých domů. Zatím ho moc
nebylo, ale třeba nás bude ještě strašit. Ale i to patří k zimě. Tak užívejte zimy, zimních sportů a pozor
na úrazy a chřipky.
Vladimír Stejskal, starosta města

Starosta města svolává
na čtvrtek 18. února 2016 v 16.00 hodin,
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích,
8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice.
Program:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu.
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice.
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 30. listopadu 2015 do 18. února 2016.
4. Dispozice s majetkem města.
5. Investiční akce města Letovice v roce 2016.
6. Rozpočtové změny na rok 2016.
7. Různé.
8. Diskuse.
9. Závěr.
Vladimír Stejskal, starosta města

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 10. 12. 2015 projednala body dle následujícího programu:
1.
2.

Dodávky energií pro město a příspěvkové organizace
Různé

Rada města Letovice na své schůzi dne 15. 12. 2015 projednala body dle následujícího programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kontrola úkolů
Vystoupení vedoucích odborů
Dispozice s majetkem města
Správa bytových a nebytových prostor
Hospodaření města Letovice za období I. – XI. 2015
Plán práce Rady města Letovice na I. pololetí 2016
Průběžná zpráva o realizaci projektů a investičních akcí města
Zpráva o plnění úkolů v místních částech města v roce 2015
Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
Různé

Rada města Letovice na své schůzi dne 12. 1. 2016 projednala body dle následujícího programu:
1.Bezpečnostní situace v Letovicích, zhodnocení činnosti Městské policie Letovice za rok 2015
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Dispozice s majetkem města
5. Finanční výhled 2016
6. Správa bytových a nebytových prostor
7. Příprava schůzí s občany v místních částech města
8. Program zasedání ZM 18. 2. 2016
9. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
10. Různé
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
http://www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
http://www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

ZMĚNA CENY LETOVICKÉHO ZPRAVODAJE
Vážení čtenáři,

Letovický zpravodaj od ledna 2016 z provozně-technických důvodů stojí 10,– Kč.
Věřím, že i přesto nám nadále zachováte svou přízeň.
Děkuji Vám za pochopení.
Jana Trubáková

Letovice 80 let městem
V letošním roce 2016 si Letovice připomenou jedno z nejvýznamnějších výročí
své bohaté historie – uplyne 80 let od jejich povýšení z městyse na město. Stalo se
tak 13. listopadu roku 1936 na základě rozhodnutí vlády Československé republiky.
Pro pokročilou podzimní dobu se slavnosti konaly až v následujícím roce 1937. Již v únoru byl zvolen přípravný výbor na oslavy ve složení: starosta města František Pelíšek, Jeňko Plevač, Josef Holas,
Ferdinand Rydel, Alois Růžička, Karel Javůrek, Emil Macek, Hubert Lamplota, Emanuel Janoušek a Otakar Viktorín, členové městské rady a letovických spolků.
Již v neděli 13. června se uskutečnilo veřejné cvičení tělovýchovné jednoty Sokol, 20. června pořádaly katolické spolky celodenní národní slavnost, 27. června se konal hasičský den, odpoledne 29. června se konaly na městském koupališti plavecké závody o pohár Lidových novin, 5. července fotbalový
turnaj o pohár Zdeny Hejla, 11. července v 16 hodin sehrál dramatický odbor Sokol – Neruda na sokolském cvičišti slavnostní divadelní představení hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti. Oslavy vyvrcholily v sobotu 17. a v neděli 18. července. Celé město bylo slavnostně vyzdobeno a při slavnostním osvětlení ve večerních hodinách za koncertování místní kapely Josefa Včelíka se na řece Svitavě
konala benátská noc s ohňostrojem. V neděli 18. července již od ranních hodin vyhrávala místní kapela. Přesně v 10 hodin za zvuku státní hymny, kterou zahrála vojenská hudba desátého pěšího pluku
z Brna za řízení kapitána Hančla, byla vztyčena státní vlajka za ohromné, do této doby nevídané účasti
místních obyvatel, letovických rodáků i lidí z celého širokého okolí. Po slavnostních projevech starosty
města Františka Pelíška, ředitele Masarykovy školy Emanuela Janouška, vládního rady Richarda Kubely a předsedy starostenského sboru Aloise Chlupa následoval koncert vojenské hudby. Vše živě vysílala brněnská rozhlasová stanice. Odpoledne se v Tyršově ulici seřadil průvod krojovaných spolků
a 16 alegorických vozů, který odešel za vojenských pochodů do areálu městského koupaliště, kde pokračovala dlouho do noci veselice zpestřená různými atrakcemi a zakončená ohňostrojem. Tak proběhly oslavy k povýšení Letovic na město, které zůstaly v trvalé paměti všech účastníků.
Letošní oslavy k 80. výročí povýšení Letovic na město určitě nezůstanou pozadu za tehdejšími oslavami. Při vernisáži vánoční výstavy 4. prosince v Galerii Domino pokřtili starosta města Vladimír Stejskal, místostarosta Jiří Palbuchta a ředitelka MKS Jana Trubáková s vedoucí městské knihovny Romanou Hoderovou nástěnný kalendář Letovice 2016 a pexeso Letovice, které jsou v prodeji v Infocentru
a v Galerii Domino. MKS – Turistické informační centrum Letovice vydalo sadu kapesních kalendáříků,
které zájemci zdarma obdrží. Osmdesátému výročí, které má také vlastní logo, byl 7. ledna věnován
novoroční koncert v kulturním domě se slavnostním přípitkem starosty města, 10. ledna ve farním
kostele sv. Prokopa Tříkrálový koncert letovických pěveckých sborů a v nejbližší době se bude konat
křest nové knihy Letovice 80 let městem. Po celý jubilejní rok 2016 si budeme připomínat toto významné výročí mnoha kulturními, společenskými a sportovními akcemi, které připravuje město Letovice, Městské kulturní středisko Letovice a další kulturní, společenské, zájmové a tělovýchovné instituce města. O připravovaných akcích se občané budou průběžně dovídat z plakátů, vylepených na
plakátovacích plochách města, na stránkách Letovického zpravodaje, na stránkách města Letovice
www.letovice.net a na stránkách MKS www.mks-letovice.cz.
Popřejme Letovicím, a to nejen proto, že slaví 80 let svého povýšení na město, hezký a šťastný rok
2016!
Karel Synek

Oslavy povýšení Letovic na město – zastupitelé města: zleva Alois Růžička, pan Čech z Novičí, Emil
Macek, František Heger, Josef Holas, František Chmelař a František Toman

Oslavy „Letovice 80 let“
Rok oslav povýšení Letovic na město jsme zahájili slavnostním přípitkem starosty
města pana Vladimíra Stejskala na novoročním koncertu Moravského klavírního
tria 7. ledna 2016.
Další společenskou akcí v rámci oslav „Letovice 80“ let bude koncert Petry Janů se skupinou Amsterdam v pátek 11. března 2016 v Kulturním domě v Letovicích. Jste na něj srdečně zváni, bližší informace o vstupenkách na www.mks-letovice.cz.
Připravovaných kulturních i společenských akcí je mnoho a čas neúprosně běží. Přijměte proto nyní
naše pozvání na některé z nich:
26. května v rámci Hudebních slavností setkání s Hradišťanem & Jiřím Pavlicou
červen – srpen výstava Krajina starých sídel v horním sále kulturního domu
11. června Historický jarmark s kulinářskou soutěží O nejlepší sladkou /slanou letovickou kachli
16. července Městské slavnosti s benátskou nocí
27. srpna Ahoj, léto
Jarmark, benátská noc i Ahoj, léto jsou akcemi pro širokou veřejnost s bohatým doprovodným
programem.
Milovníci pohody nedělních odpolední si přijdou na své na promenádních koncertech, letní sezonu zahajujeme v neděli 26. června 2016 od 16 hodin na Masarykově náměstí v Letovicích.
Bližší informace o těchto i dalších setkáních s kulturou v našem městě naleznete na našich internetových stránkách, na plakátovacích plochách i v Letovickém zpravodaji.
Těšíme se na Vás.
Za MKS Letovice Jana Trubáková

Činnost Sboru pro občanské záležitosti
při Radě města Letovice za rok 2015
Sbor pro občanské záležitosti při radě města Letovice zahrnuje ve své činnosti významné události
v životě občanů města Letovice a jeho místních částí. Vítání občánků našeho města se uskutečnilo
7. března a 7. listopadu v obřadní síni městského úřadu a bylo přivítáno celkem 49 dětí – z toho dvakrát dvojčata. Prvním občánkem našeho města v roce 2015 byla Nina Janoušková. Paní učitelka Jana
Hlaváčková s žákyněmi Základní školy Letovice – Kateřinou Provazníkovou, Terezou Řehořovou, Zuzanou Ščudlovou, Danielou Sičovou, Julií Kaderkovou a Barborou Veselou připravily pro tuto příležitost
hezký a nápaditý kulturní program, za který jim patří poděkování.
Mezi priority sboru patří činnost především pro starší generaci. Členové sboru osobně navštívili 343
občanů při příležitosti jejich životního jubilea 75 let a od 80 let výše. K významným událostem patřila
gratulace členů sboru a starosty města Letovice Vladimíra Stejskala a místostarosty města Ing. Jiřího
Palbuchty šesti občanům, kteří se dožili 90 let.
Pro klienty Centra sociálních služeb města Letovice jsme zhotovili a předali s přáním pevného
zdraví a pohody, za účasti pana starosty, celkem 120 vánočních dárkových balíčků. Nezapomněli jsme
ani na dva letovické občany, kteří žijí v Domově důchodců v Boskovicích.
Na činnosti sboru se taky podíleli členové osadních výborů v místních částech města Letovice, za
což jim patří poděkování.
Všichni členové Sboru pro občanské záležitosti – Marie Bartíková, Věra Jílková, Libuše Pfefrová, Jana
Sedláčková, Ludmila Staňková, Elena Stehlíková, Anežka Ježová a zapisovatelka matrikářka Jindřiška
Volšanová – se snaží přinášet našim občanům radost a pohodu.
Anežka Ježová, předsedkyně SPOZ

Tiskem a sociálními sítěmi proběhla zpráva o rozhodnutí Zastupitelstva města Letovice o úplném
zákazu hazardu na území města. Letovice se tak vypořádaly s hazardem.
Ve stínu této jistě velké události může zůstat drobná úprava vyhlášky o místním poplatku 1/2015...
atd. (jednoduše řečeno vyhláška o platbě za odpady). Po několika letech se rozhodnutím zastupitelstva
napravil drobný nedostatek a nevyváženost ve vyhlášce. Ještě před dvěma lety, když si rodiče přivezli
z porodnice děťátko, jako první pozdrav od města je čekala složenka na zaplacení odpadů. KDU-ČSL
Letovice se pustila do boje za osvobození nejmenších dětí od tohoto poplatku. Po přesvědčování kolegů a kolegyň v tehdejší radě se podařilo domluvit na kompromisu. Rodiče za nově narozené děti neplatili poplatek za odpad v roce, ve kterém se děti narodily. Na moje upozorňování, že zde vzniká nerovnováha mezi dětmi narozenými v lednu a dětmi narozenými v prosinci (první mají slevu na celý rok
a druzí pouze na jeden měsíc), bylo odpovídáno pokrčením ramen. Nebyla tak zvaná politická vůle. Jsem
rád, že si současné zastupitelstvo města uvědomilo tuto nespravedlnost a na zasedání zastupitelstva
města 30. 11. 2015 změnilo text vyhlášky. Ten nyní zní: „Úleva na poplatku …. na děti do věku 1 roku
života, to je 12 po sobě jdoucích měsíců ode dne narození.“
Děkuji všem zastupitelům, kteří svým rozhodnutím podpořili rodiny s dětmi a na tomto konkrétním případu ukázali, že umí nejen slibovat podporu rodinám, ale také sliby převést ve skutečnost.
Bc. František Boček, zastupitel za KDU-ČSL

Městská policie informuje
Městská policie za rok 2015 řešila 484 přestupků. V blokovém řízení byla vyřešena
většina přestupků, ostatní byly oznámeny místně příslušným úřadům. Za přestupky byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 179.500,– Kč. Přestupky, které mají nižší společenskou nebezpečnost, byly vyřešeny domluvou a nejsou zahrnuty do celkového počtu
přestupků. Nejvíce přestupků bylo v dopravě, poté v porušení vyhlášek a nařízení města a ve veřejném pořádku.
Počet trestných činů předaných k šetření Policii ČR či šetřených ve spolupráci s Policií ČR bylo celkem 17. Nejvíce trestných činů bylo majetkových a výtržnictví.
V jednom případě došlo k útoku na strážníka se zbraní – osobním automobilem. Následkem útoku
strážník utrpěl lehké zranění bez nutnosti pracovní neschopnosti.
Pod vlivem alkoholu bylo zjištěno celkem 5 řidičů. Nejnižší hladina alkoholu byla 0,56 nejvyšší 1,47
promile alkoholu v dechu. Dva řidiči měli hladinu vyšší než 1 promile.
Celkem bylo zpracováno 150 čísel jednacích, v těchto případech se nejedná o protiprávní jednání.
- byly vypátrány 2 pohřešované osoby
- bylo odchyceno nebo strážníkům předáno celkem 18 volně pobíhajících psů
- do Protialkoholní záchytné stanice v Brně bylo převezeno 5 osob
- donucovací prostředky byly použity v 11 případech, v žádném nedošlo ke zranění osoby, vůči
které byl prováděn zákrok, ani ke zranění strážníků, rovněž nevznikla škoda na majetku
- byla uložena 7x výzva na autovrak, na jejichž základě bylo 6 autovraků odstraněno, jeden bude
předán k ekologické likvidaci
- 16 osob bylo předvedeno
- doručení písemností: 22
- nález věcí, včetně dokladů: 13
V rámci prevence kriminality se provádějí besedy v mateřských školách, městském klubu důchodců, svazu tělesně postižených, novém sdružení zdravotně postižených, Diakonii, aktivně se podílíme
na projektu Týdne mobility. Jako každý rok byly prováděny ve spolupráci s Policií ČR akce na kontrolu
chatových oblastí, kontroly restaurací zaměřených zejména na podávání alkoholických nápojů mladistvým, akce na kontroly „tzv. kuřáků“, v období Památky zesnulých k zamezení vloupání do motorových vozidel u hřbitova, opatření ke krádežím spojených s vánočními svátky. Upozornění pro občany
je pravidelně sdělováno do zpravodaje.
Mezi samozřejmosti patří zajišťování místních společenských, kulturních a sportovních akcí, jako
např. Festival 3+1, Běh okolo přehrady Křetínky, Letovická pouť, Dračí lodě, Silvestr, lampionový průvod, pochod mažoretek, festival dechových hudeb. Během těchto akcí nedošlo k žádnému závažnějšímu narušení veřejného pořádku.
Dále se zajišťuje přechod na ul. Komenského k bezpečnému příchodu dětí do škol a nedílnou součástí jsou asistence odborům MěÚ a SDH Letovice.
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv vykonávali strážníci výkon služby na katastrálním
území obcí Lazinov, Vranová, Křetín. Příjem z těchto smluv činil 25.420,– Kč.
V roce 2015 byla městská policie vybavena novým služebním vozidlem Dacia Duster. Vzhledem
k tomu, že se jedná o vozidlo kategorie SUV (možnost 4x4) zvýší se mobilita strážníků, a to zejména při
kontrolách chatových oblastí, místních částí a výkonu služby v okolí vodní nádrže.
Strážníci MP Letovice

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

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

V únoru jsme pro Vás připravili:
Beseda

Ing. Tomáš Přibyl
Zkáza raketoplánu Challenger
Čtvrtek 4. února 2016 v 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné
•
Divadlo EXULIS
Hrbáč (podle románu P. Févala)
Čtvrtek 11. února 2016 v 19.00 hodin
Vstupné: 80,– Kč / 50,– Kč
•
Koncert KPH

Cellománie – Štěpán Švestka
Středa 17. února 2016 v 18.30 hodin
Vstupné: 120,– Kč
•

Malostranská zimní pohádka
Čtvrtek 18. února 2016 v 10.00 hodin
Divadlo Matěje Kopeckého
Vstupné: 40,– Kč
•
Zájezd za divadlem

Edith, vrabčák z předměstí
Neděle 21. února 2016 v 19.00 hodin
Mahenovo divadlo Brno

Beseda

Jiří Kolbaba
Ostrov Bali – můj druhý domov
Úterý 23. února 2016 v 18.00 hodin
Vstupné:
předprodej 150,– Kč / na místě 180,– Kč
•

Dětský karneval
Sobota 27. února 2016 od 15.00 hodin
Od 14.30 do 17.00 hodin – malování
na obličej
Divadlo Koráb Brno
Vstupné: děti s maskami zdarma
Děti bez masky 20,– Kč / dospělí 40,– Kč

Připravujeme:
Divadlo
DS Háta

„Do ložnice vstupujte jednotlivě“
Čtvrtek 3. března 2016 v 19.00 hodin
Vstupné:
předprodej 200,– Kč / na místě 250,– Kč
•
Koncert jazz

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

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

Jarní dílna nejen se Šárkou Trubákovou
Sobota 12. března 2016 od 13.00 hodin
•
Koncert KPH

Camerata Brunae a Martino
Hammerle-Bortolotti – baryton
Středa 16. března 2016 v 18.30 hodin
Vstupné: 150,– Kč
•
Ivo Šmoldas – talk show
Úterý 22. března 2016 v 19.00 hodin

KNIHOVNA

KNIHOVNA

Oddělení pro dospělé

Dětské oddělení

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

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

•

•

PŘÍRODA – výstavka knih na dospělém

INDIÁNSKÉ PŘÍBĚHY – výstavka knih.

oddělení knihovny.
•

Prožijte dobrodružství s knihami Amerika
země Indiánů, Indiánská historie, Vinnetou,
Poklad na Stříbrném jezeře.
•
INDIÁNSKÉ HRÁTKY – rozluštěte dopis
psaný indiánským písmem, prozkoumejte
symboliku totemových zvířat
a zkuste si náš vědomostní kvíz.
•

INDIÁNI PRÉRIÍ A NÁRODNÍ PARKY USA
V úterý 9. února 2016 v 17.30 hodin
Vernisáž výstavy fotografií s přednáškou
Mgr. Karla Kocůrka.
Přednáška bude doplněna hrou na indiánské
hudební nástroje a výstavou výrobků
a přírodnin dovezených z cest po USA.
•

VÝSTAVA RUČNĚ VYŠÍVANÝCH NÁSTĚNEK
PETRY TOTUŠKOVÉ
Od 12. února 2016 do 11. března 2016
v čítárně knihovny
Výstava je charitativní. Vstupné dobrovolné
bude použito ve prospěch záchranné stanice
ZELENÉ VENDOLÍ.

DUHOVÉ ČTENÍ – ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Zahájení dalšího ročníku čtenářské hry.
Letos čteme podle autorů, žánrů a dalších
netradičních kategorií. Čtenářské plány
a pravidla soutěže k vyzvednutí u knihovnice.

GALERIE DOMINO
Vás srdečně zve na
prodejní výstavu umělecké fotografie s názvem

DUŠE
Mgr. ADAMA WILTSCHE
Vernisáž se koná v pátek 5. února 2016
v 17.30 hodin
Úvodní slovo autor
V kulturním programu vystoupí
Ing. Jozef Gabarík – akordeon
Výstavu je možné navštívit do 28. února 2016
•
Připravujeme na březen:

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

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

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

Město Letovice
vydalo u příležitosti oslav
80 let povýšení na město
pexeso a nástěnný kalendář

„Letovice městem 1936 – 2016“
Kalendář i pexeso můžete zakoupit
v Turistickém informačním centru Letovice,
Tyršova 2, Galerii Domino a MKS.
Cena kalendáře 120,– Kč,
pexesa 15,– Kč.

KURZY PATCHWORKU V KNIHOVNĚ
Přidejte se k nám a přijďte si ušít originální
patchworkovou deku, kabelku, ubrus, polštář
nebo textilní dekoraci.
Scházíme se každé úterý v 15 hodin
v Městské knihovně v Letovicích.
Informace o kurzech na emailu evape.cz@gmail.com
nebo na tel. čísle 602 733 568.
Těším se na naše společné tvoření.
Eva Schwarzová

Únor bílý – pole sílí.
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.

Pokladní hodiny v MKS Letovice pro veřejnost od 1. 1. 2016
Pondělí 13.00 – 16.30 hodin
Středa 8.00 – 11.30 hodin
Děkujeme Vám za pochopení.

Nové webové stránky MKS Letovice a facebook Letovického zpravodaje
Když nový začátek, tak proč ne s novými internetovými stránkami. Chceme vás pozvat na stránky MKS
Letovice na známé adrese v jiném kabátu a jiné struktuře: www.mks-letovice.cz
Také náš zpravodaj díky Kateřině Bartáškové má propojení na facebook:
https://www.facebook.com/Letovick%C3%BD-zpravodaj-441068369416351
Doufám a věřím, že se vám naše stránky líbí, že se v nich dobře orientujete a že vždy najdete to, co
hledáte.
Na vaše ohlasy se těší Jana Trubáková

MKS Letovice vyhlašuje v rámci Historického jarmarku kulinářskou soutěž

O nejlepší letovickou sladkou či slanou kachli
Meze fantazie se zde nekladou. Je to soutěž jak jednotlivců, tak týmová, třídní…
Především ale kreativních nadšenců, kteří se nebojí zkusit něco nového.
Těšíme se na vaši účast a také na ochutnávky vašich skvělých sladkých nebo slaných dobrot ve tvaru
keramické kachle, neboť k Letovicím právě keramické kachle patří. A proč ne právě sladké či slané.

Kontaktní osobou pro informace ohledně fotografické i kulinářské soutěže je
Jana Trubáková – email: info@mks-letovice.cz, tel.: 774 497 437.

Ohlédnutí za několika akcemi začátkem ledna 2016 v MKS Letovice
Stalo se již tradicí, že novou kulturní a společenskou sezónu zahajujeme novoročním koncertem.
V roce 2016 se opět tradičně této role zhostilo Moravské klavírní trio s operními hosty. Slavnostní koncert se uskutečnil 7. 1. v sále kulturního domu za přítomnosti starosty města, pana Vladimíra Stejskala,
a hojné účasti veřejnosti.
V bravurním podání Moravského klavírního tria jsme měli možnost uslyšet skladby velikánů klasické
hudby například W. A. Mozarta, G. Pucciniho, J. Masseneta, N. Rimského-Korsakova a jiných. Skvělé pěvecké výkony podali sólisté Mária Helienek – soprán (Rakousko) a Pavel Katsiushyn – baryton (Bělorusko).

10. 1. 2016 Tříkrálový koncert pěveckých sborů v kostele sv. Prokopa v Letovicích
Dalším krásným hudebním setkáním byl Tříkrálový koncert pěveckých sborů v kostele sv. Prokopa
v neděli 10. 1. 2016. V zaplněném a slavnostně vyzdobeném kostele jsme nejprve vyslechli koledy v podání dětských pěveckých sborů „Carmina“ a přípravky „Sluníčko“ ZUŠ Letovice pod vedením Marie Nečasové za doprovodu Dagmar Lžičařové. Duchovní skladby i francouzskou koledu zazpíval komorní pěvecký sbor „Carpe diem“ při MKS Letovice pod vedením Karla Pecháčka.
Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby, část Hej, mistře, zazpívali a zahráli smíšené pěvecké sbory Bohuslava Martinů při MKS Letovice a Vlastimil Vanovice pod vedením Dagmar Lžičařové, na varhany doprovázel Miloslav Krejsa.
Děkujeme všem jmenovaným sborům i hudebníkům za hluboký hudební zážitek.

13. 1. 2016 Taneční kurzy Letovice
Zájem o taneční kurzy v Letovicích předčil naše očekávání. Naše pozvání – Pánové, zadejte se, prosím
– přijalo celkem 30! párů z Letovic a blízkého okolí.
První taneční večer se konal 13. 1. Tanečními mistry jsou Alena a Jiří Míšenští, kteří svým odborným
i laskavým vedením po pět středečních večerů zasvětí přítomné do tajů různých druhů tanců.
Přejeme všem zúčastněným lehký taneční krok, radost i pohodu.
Jana Trubáková

S paní Janou Kumštovou – kronikářkou Babolek
(místní část města Letovice)
Milá Jano, děkuji ti, že mně a našim čtenářům věnuješ svůj čas. Na začátku našeho rozhovoru tě požádám, aby ses maličko představila těm, kteří
tě ještě neznají:
Jmenuji se Jana Kumštová, jsem maminkou tří kluků a počítám se k rodákům z Babolek. V roce 2015 jsem se stala kronikářkou obce Babolky.
Co tě vedlo k tomu, že ses stala kronikářkou obce?
Navazuji na rodinnou tradici mého dědy, Františka Janíka, který byl taktéž
kronikářem obce v letech 1970 – 1992. Cením si toho, že jsou mezi námi
stále lidé, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí a kteří se snaží spolu se
mnou udržet kulturní život v Babolkách a okolí. Jsem ráda, že toto dění
můžu zaznamenávat pro naše potomstvo.
Kdo je to kronikář obce a co to znamená být kronikářem?
Je to člověk, který se snaží „být v obraze“, shromažďuje informace a v určité kvalitě je zaznamenává v psané podobě do kroniky obce. Tyto kroniky jsou potom archivovány a uchovávány. V dnešní době je běžné kroniky digitalizovat. Na stránkách Letovic jsou třeba k nahlédnutí kroniky města z let 1918 – 1985
(http://www.letovice.net /informace-o-meste /kroniky-mesta- /).
Jaký typ informací se do kroniky píše?
V první řadě nesmí chybět společenské a kulturní akce, které se v obci uskuteční. Pro mě to znamená si
pečlivě vést počty lidí, kteří se akcí účastní, jména organizátorů, sponzorů a samotný průběh. Kroniky
dále evidují nové občany, ať už se jedná o nově narozené nebo lidi, kteří se do Babolek přistěhují. Stejným způsobem je nutné zaznamenat i případná úmrtí. Běžně se v kronikách dočtete i o extrémním počasí, jako jsou enormní sucha nebo třeba o nezvykle vysokých teplotách v zimě, které způsobí špatnou
úrodu na zahrádkách. Dále se zapisují jakékoli další nezvyklé záležitosti.
Proč myslíš, že je důležité zaznamenávat informace do kronik?
Pro nás je to teď možnost ohlédnout se zpět a třeba srovnat akce minulé a nynější, když se budeme bavit o posledních letech. Já osobně mám k dispozici dědovy poznámky k jeho kronikám a tak můžu také
nahlédnout o hodně dál do minulosti, jak třeba vypadal život na obci a dění takových 30 let zpětně.
Nutno říci, že pro srovnání s jeho příspěvky zjišťuji, jaký blahobyt nás obklopuje a jak je v podstatě život bezstarostnější – bez závislosti na přírodě, počasí a lidské práci. Pro naše děti a budoucí občany
obce bude třeba stejně zajímavé se za třicet let podívat, jak vypadal život na počátku milénia.
Má psaní kroniky nějaká pravidla?
První pravidla jsou hlavně vizuální. Říkají, čím se do kroniky smí psát, rozměry okrajů nebo třeba, že se
z kroniky nesmí vytrhávat žádné listy. To pro mě znamená, že si kroniku píšu prvně nanečisto v počítači
a pak ji přepisuji. Nesmí se do ní lepit žádné fotky nebo obrázky a malovat se do ní smí jen tuší, pastelkou nebo tužkou. Pochopitelně se do ní smí psát pouze spisovným jazykem bez vulgarismů a měla by být
srozumitelná. Není možné, abych uváděla jen křestní jména, protože by po čase nikdo nevěděl, o koho
se jedná.

Zapojuješ se do dění v obci i jinak než psaním kroniky?
Určitě. Snažím se spolupodílet na práci kolem obce, jako jsou třeba obecní brigády a zvelebování
okolí. Jsem členkou Spolku pro obnovu tradic v Babolkách a snažím se zapojovat do akcí, které se tu
dějí, coby spoluorganizátorka.
Máš nějaké motto nebo krédo, kterým se v životě řídíš?
Snažím se být s každým zadobře. Věřím, že když se k sobě budou všichni chovat slušně a s respektem,
pak můžeme jako obec a společnost prosperovat.
Jani, ještě jednou ti děkuji za tvůj čas. I za to, že ses s námi podělila o taje kronikaření.
Kateřina Bartášková

Životní jubileum
Dne 13. února 2016 oslaví 70. narozeniny člen Leteckého klubu Letovice pilot UL letadel Alois Dračka.
Tímto mu členové Leteckého klubu Letovice přejí do dalších roků
dobré zdraví a hodně úspěchů a kolik startů tolik úspěšných přistání.

Členové Leteckého klubu Letovice

Základní umělecká škola Letovice

VIII. JARNÍ PLES

9. dubna 2016 od 20.00 hodin,
v prostorách kulturního domu Letovice

www.materske-centrumdomecek.webnode.cz

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

DOMEČEK

ÚTERÝ, ČTVRTEK: 9.00 – 11.00 hodin HERNA

PÁTEK: 16.00 – 17.30 hodin ŠNEČCI – nejmladší družinka skautů – děti ve věku 0 – 5 let s rodiči

Drazí přátelé, rodiče,
rádi bychom Vás pozvali k příležitosti
Dne zamyšlení na 2. ročník

SKAUTI VŠEM

21. února 2016 ve 14.00 hodin,
Kulturní dům Letovice

Můžete se těšit na představení skautingu,
divadelní scénky, hudební vystoupení,
workshopy, čajovnu, soutěž chilli
papriček, hudební koutek, štrůdlování,
chemické pokusy a další.

Zapojte se i vy do soutěže
o štrůdlování

Rádi pečete? Doneste Váš mistrovský kousek
a věnujte ho do soutěže štrůdlování
a nemusí to být jen štrůdl!
Na výherce čeká odměna.

Zvou skauti z Letovic!

Filmy za knoflíky
Sdružení Paleta vyzvalo v předvánočním čase letovické občany a instituce, aby se připojili k dobrému skutku, který měl potěšit pacienty Nemocnice Milosrdných bratří
v Letovicích. Jako vánoční dárek jim totiž Paleta pořídila DVD přehrávače a sestavila
seznam DVD, které mohli dobrovolní dárci pořídit a spolu s přehrávači věnovat.
Masarykova střední škola se ráda k této aktivitě připojila. Ve školní keramické dílně jsme
vytvořili keramické knoflíky a ty jsme potom
prodávali mezi studenty a zaměstnanci školy.
Přestože se tato sbírka uskutečnila jen ve dvou
dnech, byl její výtěžek krásných 1.800 Kč. Za
tyto prostředky jsme objednali filmy na DVD
podle seznamu a těšíme se, že udělají radost!
Mgr. Alena Opršalová,
Foto: Ing. Marek Chládek

Přehled připravovaných akcí v Letokruhu
20. 2. 2016 (sobota)
II. ROČNÍK MINIPLESU V LETOKRUHU – NOVĚ I PRO DĚTI
Pro děti od 15 hodin v Letokruhu. Vstup ve společenském oděvu. Tanec,
zábava, soutěže, hry, míchané nealkoholické nápoje. Vstupné 50 Kč. Ukončení v 18 hodin.
Pro dospělé od 20 hodin v Letokruhu se vším. Dobrá muzika, tanec, soutěže a dobrá nálada. Prostě všechno, co k plesu patří. Vstupné 50 Kč.
26. 2. 2016 (pátek) od 18 hodin v Letokruhu
ŽIVLY V NÁS – 1. část VODA
Arteterapeutický workshop pro dospělé. Jaké jsou vlastnosti živlů? Jak se projevují v našem životě
a v naší osobnosti? Netradiční výtvarné tvoření i pro ty, kteří „neumějí kreslit“ a sebepoznávání skrze
výtvarnou tvorbu. Cena 150 Kč. Přihlásit se můžete už nyní a do 25. 2. 2016.
Jarní prázdniny 29. 2. 2016 – 4. 3. 2016
ZÁJEZD DO AQUALANDU MORAVIA – pondělí 29. 2. 2016
Odjezd v 9 hodin autobusem od Letokruhu. Pobyt v největším aquaparku na Moravě do 15 hodin.
Cena pro dítě 390 Kč. Možnost přiobjednat za 75 Kč oběd (smažený sýr a hranolky). V ceně je doprava,
vstupné, pedagogický dohled a pojištění. Vhodné pro děti od 8 let. V Aqualandu je pro děti kromě
bazénů s různou teplotou vody k dispozici 7 atrakcí od 120 cm výšky (tobogány, skluzavky), 2 atrakce
od 140 cm výšky a 1 atrakce od 160 cm výšky. Předpokládaný návrat do 17 hodin. Kapacita zájezdu
omezena, přihlášky přijímáme už nyní online v aplikaci „Můj Letokruh“ i v kanceláři Letokruhu, a to
do 22. 2. 2016 a do naplnění kapacity.
JARNÍ LETOKRUHÁKY – úterý 1. 3. 2016 až pátek 4. 3. 2016
Příměstský tábor v Letokruhu, a to vždy v čase 8 – 16 hodin. Každý den zajímavý program – hry, soutěže, tvoření, vycházky do přírody, sportování. Cena tábora 4 dny – 720 Kč, jednotlivé dny 200 Kč /den.
V ceně tábora je materiál, vstupné, pronájmy, pitný režim, odměny, obědy v restauraci Na Dvorku,
pedagogický a zdravotní dohled, pojištění. Přihlášky přijímáme už nyní v aplikaci „Můj Letokruh“ online nebo v kanceláři Letokruhu, a to do naplnění kapacity a do středy 25. 2. 2016.
POJEĎTE S NÁMI K MOŘI – GARGÁNO, VIESTE
Stále probíhá přihlašování na pobyt u moře v jižní Itálii na krásném poloostrovu Gargáno, vyhlášeném
písčitými plážemi oceněnými Modrou vlajkou a průzračným mořem. Termín pobytu je 2. 9. – 11. 9. 2016.
Pobyt je vhodný pro rodiny s dětmi, seniory i děti bez rodičů. Ubytování je cca 50 m od pláže ve vilkách
pro 4 a 6 osob (vilaggio Sant Elio). V ceně 6 400 Kč /dítě a 6 900 Kč /dospělý je doprava, ubytování,
plná penze, pedagogický a zdravotní dohled, program, závěrečný úklid vilky. Cena je rozdělená do tří
splátek. Bližší informace k pobytu najdete na www.svcletovice.cz, přihlásit se můžete v aplikaci „Můj
Letokruh“ online nebo v kanceláři Letokruhu do naplnění kapacity.
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE – již během měsíce ledna můžete platit úplatu za kroužky na druhé pololetí.
Platby by měly být uhrazeny do konce února 2016.
Zuzana Musilová

Letošní koncerty pro seniory a zdravotně postižené
Sdružení PaLetA a kapela Paleta Band si váží podpory charitativních koncertů pro seniory a zdravotně postižené občany. Díky finančním příspěvkům sponzorů CYKLOSPORT – Alois Hynek, GALERIE
PEX – Helena Kalasová a TETA DROGERIE – Karel Hoder v tomto roce prožilo radostná odpoledne více
než 150 klientů léčeben dlouhodobě nemocných a domů s pečovatelskou službou v Letovicích, Moravské Třebové, Jaroměřicích a Velkých Opatovicích.
Tleskám všem sponzorům, kteří cítí, a proto konají.
Text a foto: PhDr. Vladimír Hloušek

Vážení přátelé,
jak je Vám jistě známo, dne 24. 12. 2015 se od 12.00 hodin konala na
Masarykově náměstí v Letovicích dnes snad již tradiční akce „Polévka
pro chudé a bohaté 2015“.
Děkujeme Vám, že jste přišli, účast byla hojná. Děkujeme restauraci Na Dvorku Letovice a hospůdce Zátoka Lazinov za vynikající čočkovou polévku! Dále děkujeme všem sponzorům této akce, neméně také muzikantům, kteří se postarali o hudební doprovod, a skautům, kteří přinesli Betlémské
světlo.
Celkem se vydalo 300 polévek a vybral se od Vás příspěvek, včetně sponzorských darů, ve výši
22.683,– Kč. Tato částka byla předána, po předchozí konzultaci na sociálním odboru na MěÚ Letovice,
matce, samoživitelce, která má v péči těžce nemocného syna. Za peníze bude zaplacena péče osobního asistenta pro tohoto nemocného syna v době, kdy matka musí chodit do práce.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli, věříme, že pomůžou!
Všem Vám upřímné Pán Bůh zaplať a těšíme se na Vás příští rok!
PaLetA Letovice

Předvánoční veselí
Konec roku se blíží a Vánoce jsou za dveřmi. A to je čas na poslední akci, které Nové sdružení ZP Letovice pro své členy pořádá. Je to tradiční „Předvánoční veselí“, které svým bohatým zábavným programem získalo náramnou oblibu. Místem konání byl letovický kulturní dům a sál byl opět do posledního místa obsazen. Po slavnostním zahájení přítomné pozdravil starosta města pan Stejskal, který
všem popřál hodně zdraví, štěstí a dobré nálady do nového roku. Stejné pozdravení nám přednesl také
starosta města Blanska Mgr. Polák, který je rovněž naším tradičním hostem. K pozvaným hostům patřil rovněž letovický místostarosta Palbuchta. Nadaci města Letovice, za jejíž podpory se akce konala,
zastupoval JUDr. Královec. Naše setkání svojí účastí podpořila ředitelka MKS Letovice Mgr. Trubáková.
Každoročními hosty jsou naši přátelé z organizace zdravotně postižených z Černé Hory a Bořitova,
stejně jako klienti letovické Diakonie. Ke slavnostnímu a svátečnímu rázu odpoledne evidentně přispěla vytříbená výzdoba prostor KD, kterou opět připravila paní Stehlíková. Na patřičně nazdobených
stolech se přítomné ženy chlubily svým vánočním cukrovím. Kulturní program byl zahájen nadmíru
hodnotným a poutavým vystoupením žáků ZUŠ Letovice. Zábavným programem s vánočním nádechem žáci letovické umělecké školy zaujali všechny přítomné. Postupně se představil pěvecký soubor
Sluníčko a dramatický kroužek při ZUŠ Letovice. Vytoužený okamžik, na který většina přítomných netrpělivě čekala, nastal, když se na jevišti objevili populární a skvělí muzikanti „Veselé Trojky“ Pavla Kršky. Jejich výtečné písničky se všem velice líbily a jednoznačně bavily nadšené publikum až do samého
konce. Nesnadné bylo loučení s touto znamenitou kapelou, která nás baví již po řadu let na našich
Předvánočních setkáních.
Za NSZdP Bořivoj Rašovský, foto: Lenka Rašovská

Rok 2015 v Novém sdružení
Zásadní náplň činnosti Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích je nezastupitelná péče
o zdraví členů sdružení. Za tímto účelem, byla v roce 2015 připravena celá řada akcí, kde si členové
sdružení měli možnost zažít zdravý životní styl, a to především vlastním přičiněním na akcích pro zdraví, které výbor NSZdP na rok 2015 připravil. Jedná se především o rehabilitační a relaxační odpoledne.
V průběhu uplynulého roku jsme pořádali rehabilitační odpoledne v nemocnici Blansko na balneoterapie při RHB oddělení. Velký bazén je využíván ke cvičení i plavání. Vířivý bazén zase především
k uvolnění svalů. V nabídce služeb je cvičení v tělocvičně s pomocí rehabilitačních pomůcek. Další péči
o zdraví využili naši členové na relaxačních odpoledních v boskovických městských lázních. Zde máme pronajatý celý areál lázní a využíváme ozdravný program, který nám zde nabízí. Je to využití plaveckého bazénu pro zdatné. Příjemný všem je pobyt v rekreačním bazénu, kde jsou k dispozici masážní trysky a další vodní atrakce, které využívají především méně zdatní a předně neplavci. V nabídce
je také vířivka, sauna, pára a solná kabinka. Přibližně stejný ozdravný program využíváme při návštěvě
Aquaparku v Kuřimi. V průběhu roku vždy od října do května mohou zájemci o zdraví využít nabídky
„Relaxačního cvičení s Lenkou“ v Kulturním domě v Letovicích. O cvičení projevilo zájem víc, jak čtyřicet cvičenců. Významné akce pro zdraví, na které se oprávněně klade hlavní důraz, byly týdenní
ozdravné pobyty. Také v roce 2015 to bylo v Orlických horách a na Vysočině. Zde se jedná především
o upevnění zdraví v kolektivu, což prospívalo všem účastníkům s různým onemocněním a zdravotním
omezením. Každý den se cvičilo v tělocvičně, a pokud přálo počasí, tak i v přírodě. Nechybělo využívání bazénu, společné vycházky, přednášky, sportovní hry. Pro ostatní naše členy, kteří z různých důvodů nezvládají akce pro zdraví, byly připraveny poznávací zájezdy, letní a předvánoční setkání, hudební
odpoledne se ZUŠ. Na programu byly taktéž dvě charitativní akce v NMB Letovice a v CSSML u příležitosti velikonočních svátků a při Mikulášské nadílce.
Na akcích, které jsme v roce 2015 pořádali, byly využívány dotace JmK, MěÚ Letovice a Nadace
města Letovice.
Za výbor NSZdP Bořivoj Rašovský

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. 2015. Děkujeme
také všem návštěvníkům, kteří přispěli na dobrovolné vstupné. Za vybranou částku nakoupíme věci,
dle dohody, trojčatům Prudilovým.
Přejeme všem organizacím i osobám, které podporují naši činnost, i všem spoluobčanům mnoho
zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2016.
Hasiči Letovice

NALÉHAVÁ PROSBA
V prosinci minulého roku byl nedopatřením doručen do jiné poštovní schránky dopis s chybně
uvedenou adresou: Paní M. V., Třebětín 184, Letovice 679 61.
Moc prosím o jakoukoliv informaci o dopise, pokud Vám byl doručen, na telefonní číslo 773 632 838.
Případně prosím o odevzdání dopisu na poštu v Letovicích.
Děkuji.
Markéta Skálová

Nabídka únorové hvězdné oblohy
S příchodem měsíce února si uvědomíme, že budeme prožívat nejkratší měsíc v roce. Protože je
letošní rok přestupným rokem, bude trvat 29 dní a rok nabídne 366 dní. Podle gregoriánského kalendáře, který používáme, je přestupný každý rok, jehož letopočet je dělitelný čtyřmi. Roky 1600 a 2000
jsou přestupné, ale roky 1700, 1800 a 1900 přestupné nebyly. Přestupný rok byl zaveden proto, aby
co nejlépe odpovídal roku v přírodě, tzv. tropickému roku. Každý se snadno přesvědčí, že současný
rok 2016 je dělitelný čtyřmi. Nevýhodu mají všichni, kteří se narodili 29. února. Mohou slavit narozeniny pouze jednou za čtyři roky.
Únor je v celé své délce zasazen do období zimy, proto také na obloze vládnou zimní souhvězdí
a „zimní“ Slunce. Večer nad jižním bodem najdeme (směrem nahoru od obzorníku) souhvězdí Zajíce,
krásné a výrazné souhvězdí Orionu, nad ním souhvězdí Býka a ještě výše souhvězdí Vozky. Nad severním bodem na opačném konci září Velká medvědice, Malý medvěd, Drak a Cefeus. Nebude dlouho
trvat a budeme se těšit se skupinou jarních souhvězdí.
Únorové Slunce s jeho paprsky nás ještě moc nezahřejí. Je sice již o něco výše nad obzorem, ale
ještě musí určitou dobu putovat ke světovému rovníku a k jarní rovnodennosti. Dne 1. 2. Slunce vyjde
v 7:34 h a zapadne v 16:53 h, 29. 2. vyjde v 6:45 h a zapadne v 17:41 h. Den se během února prodlouží
o 1 h 37 min. Sluneční azimut vzroste z 64° na 79° (tedy o 15°). Slunce vstoupí do znamení Ryb 19. 2.
v 6:33 h SEČ.
Pro pozorování souhvězdí si vybereme souhvězdí Malého medvěda (běžně Malý vůz). Obrátíme
obličej směrem k severnímu bodu. Protože známe polohu Velké medvědice, stačí odhadnout vzdálenost hvězd Dubhe a Merak tohoto souhvězdí a nanést ji 5x vzhůru. Dospějeme tak k velmi důležité
hvězdě s názvem Polárka. Je to nejznámější hvězda souhvězdí Malého medvěda, má jasnost 2,0 mag
a vzdálenost 432 ly. Polárka se nachází blízko světového severního pólu, má také název Severka. Sloužila a doposud slouží k určení severu. Je také označována jako „vedoucí hvězda na obloze“. Polárka je
pětinásobná hvězda. Důležité jsou také hvězdy Kochab a Pherkad, nazvané „strážci pólu“. O Malém
medvědu byla zmínka v báji, která se váže k Velké medvědici.
Únorový Měsíc nás obdaruje čtyřmi fázemi: 1. 2. ve 4:27 h nastane poslední čtvrt, 8. 2. v 15:38 h
zaznamenáme nov, 15. 2. v 8:45 h první čtvrt a 22. 2. v 19:19 h bude úplněk. Nejblíže Zemi bude Měsíc
11. 2. ve 4:00 h (364 381 km) a od Země se nejvíc vzdálí 27. 2. ve 4:00 h (405 353 km).
Pro pozorování planet platí, že neuvidíme planety Merkur a Neptun. Počátkem února nízko nad jihovýchodním obzorem se objeví Venuše, která silně září (-4 mag). Ráno vysoko nad jižním obzorem v blízkosti souhvězdí Vah můžeme nalézt Mars. Jupiter na rozhraní souvězdí
Lva a Panny září kromě večera po celou noc. Ráno nad jihovýchodním
obzorem spatříme Saturn (ve Štíru). Večer nad západním obzorem lze
nalézt planetu Uran (ve Vodnáři).
Budeme sledovat některé úkazy na obloze. Nejlépe jsou pozorovatelné konjunkce Měsíce s planetami: 1. 2. s Marsem, 3. 2. se Saturnem,
6. 2. s Venuší a 24. 2. s Jupiterem. Únorové konjunkce zakončí konjunkce Měsíce s Marsem.
Závěrem jedna zajímavost. Nejjasnější hvězda oblohy Sirius v souhvězdí Velkého psa je v únoru téměř přesně na jihu a dosahuje své nejvyšší polohy na obloze. Sirius září s jasností -1,5 mag. Stojí za to zhlédMalý medvěd
nout tuto zajímavost.
Jaroslav Chloupek

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z.s.
POŘÁDÁ
V PÁTEK 26. ÚNORA 2016
V NEMOCNICI BLANSKO

REHABILITAČNÍ ODPOLEDNE
PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ A CVIČENÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA VE VÍŘIVÉM BAZÉNU
- RELAXAČNÍ CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ
VŠE POD VEDENÍM REHABILITAČNÍCH
PRACOVNIC
ODJEZD BUDE:
14.40 hodin – PRAŽSKÁ
14.45 hodin – NÁMĚSTÍ
14.55 hodin – BYTOVKY
15.00 hodin – TYLEX
AKCE SE KONÁ ZA PODPORY JMK
A V RÁMCI PROJEKTU
„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
U LENKY RAŠOVSKÉ OD 1. 2. 2016
na tel.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICE z.s.
PŘIPRAVUJE PRO SVÉ ČLENY
NA ÚTERÝ 15. BŘEZNA 2016
ZÁJEZD PRO ZDRAVÍ

ZAJÍMAVOSTI ZA HUMNY
PROGRAM ZÁJEZDU BUDE:
- NÁVŠTĚVA VILY LÖW-BEER VE SVITÁVCE
S VÝKLADEM
- PROHLÍDKA KATEŘINSKÉ JESKYNĚ
V MORAVSKÉM KRASU
- MOŽNOST OBĚDA A NÁKUPU
V GLOBUSU V BRNĚ
- PROHLÍDKA TECHICKÉHO MUZEA V BRNĚ
S PRŮVODCEM
PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE
OD 15. ÚNORA 2016
U B. SOUKUPOVÉ na tel.: 516 481 218
www.novesdruzenizp.cz

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
únor 2016
•
3. 2. 2016 – středa – vlakový zájezd
do Moravského krasu
Odjezd osobním vlakem v 8.58 hodin
z Letovic do Blanska nádraží.
Program v Domě přírody
„Příběh Moravského krasu“.
Podrobné informace u Jany Pitnerové.
Cena 160,– Kč
•
10. 2. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ul.
Výroční členská schůze.
Srdečně zveme.
•
17. 2. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ul.
Literární odpoledne
„Naše známé i neznámé spisovatelky 19. století“.
•
24. 2. 2016 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ul.
Hrátky s pamětí aneb odpoledne plné her.
•
Připravujeme:
V měsíci březnu zájezd za poznáním
židovské kultury do Třebíče.
Informace a platba v měsíci březnu v MKD.
•
Ozdravný pobyt ve Světlé nad Sázavou.
Termín 22. 5. – 27. 5. 2016.
Předběžná cena 2.500,– Kč
za ubytování a polopenzi.
Přihlášky a zálohu 1.000,– Kč do konce února.
Informace u Jany Pitnerové při klubových akcích.

Mobil: 604 985 420

Farníci z Letovic a Rozhraní
Vás zvou na

III. Farní ples
který se uskuteční
v sobotu 6. února 2016
v Městském kulturním domě v Letovicích.
Začátek je ve 20 hodin.
Hraje: Špunt
Míchané nápoje, taneční show, divadlo,
soutěže o ceny, moravská vína.
Do 20.30 hodin uvítací nápoj zdarma.
Vstupné v předprodeji: 100 Kč, s večeří 180 Kč.
Vstupné na místě: 120 Kč.
Rezervace a místenky možno zakoupit
v informačním centru na ulici Tyršova 2
nebo objednat na tel.: 739 396 538

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat
mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je
určena i obětem nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod. Linka
poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat
mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzického,
psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů,
kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže
situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli událostí
traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku
mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou
situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund
Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz

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. 2.
12. 2.
19. 2.
26. 2.

Dr. Šponerová
Dr. Přichystalová
Dr. Bajerová
Dr. Kratochvílová

NEPŘÍTOMNOST
Dr. Šafránek
4. 2.,
26. 2. a 29. 2.

ZASTUPUJE
Dr. Striová,
Dr. 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
nepřetržitě v nemocnici Boskovice.

TJ SOKOL LETOVICE, z.s.

MĚSTO LETOVICE

MĚSTO LETOVICE

zajistilo na

zajistilo na

in

in
pro občany města Letovice a místních částí

pro občany města Letovice a místních částí

Městské lázně Boskovice
Doprava po vlastní ose.
Průkaz totožnosti alespoň jednoho člena rodiny
je vstupenkou do areálu.

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

Poznávací zájezd

ČESKÝ RÁJ
Zveme Vás na třídenní
autobusový zájezd, který pořádáme
20. – 22. 5. 2016
• Ubytování na Malé Skále v srdci tohoto
kouzelného kraje.
• Možnost vlastní přípravy jídel
i stravování v restauracích.
• Cena 2.000,– Kč dospělí, 800,– Kč děti
– zahrnuje ubytování a dopravu.
• Přihlášky do 15. 2. 2016.

Bližší informace na tel.: 603 272 365

Milan Jakubů Auto Němec

ZAHÁJEN PRODEJ UHLÍ
Pražská 76
679 61 Letovice
e-mail: letovice@sdkovosrot.cz
mobil: 606 664 463
Po – Pá 7.00 – 15.00
So (duben – říjen) 8.00 – 11.00 hod.

• prodej štěrku, písku,
oblázků a uhlí
• odvoz a výkup železného
šrotu, barevných kovů
Rozvoz materiálu přímo
k zákazníkovi

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Masivní borovicové
interiérové dveře
Orkan

 8 mm
 stupeň zatížení 32

šířka: 60-90 cm,
levé/ pravé,
bez povrchové
úpravy, kování a zárubní
Eco plné

1.490,-

prosklené

1.890,-

Rámová zárubeň

1.050,-

m2

469,-

Obložkové zárubně
borovice masiv, pro šířku
zdi: 9-11 cm nebo 15-17 cm

Laminátová podlaha Vinto

od

1.490,-

1.990,-

lamela cca: 1285 x 192 x 8 mm, dekor: dub Roadsigns,
záruka 20 let proti oděru

Interiérové dveře
s oblou hranou

 7 mm
 stupeň zatížení 31

šířka: 60-90 cm, levé/ pravé,
bez kování a zárubní
plné, bílé

898,-

plné, akát nebo bílý dub

akát

1.290,-

prosklené, bílé

1.790,-

prosklené, akát
nebo bílý dub

m2

298,-

2.190,-

Obložková zárubeň
pro šířku zdi: 10 nebo 15 cm
bílé, akát 1.890,bílé
bílý dub 1.990,-

3D EFEKT

Laminátová podlaha Terra/ Family
lamela cca: 1285 x 192 x 7 mm, dekor: hruška Reno, záruka 15 let
proti oděru

bílý dub

ETTA

Interiérové dveře
foliované
šířka: 60-90 cm,
levé/ pravé,
bez kování a zárubní,
dekor: ořech
plné
1.190,2/3 sklo 1.850,L2
1.990,ETTA
ETTA 5*

 10 mm
 stupeň zatížení 32
plné

L2

2.090,2.890,-

m2

598,-

*na objednávku

Obložková zárubeň
pro šířku zdi: 10 nebo
15 cm, ořech

1.890,-

Laminátová podlaha My Art
ořech

2/3

ETTA 5

lamela cca: 1280 x 192 x 10 mm, včetně 2 mm integrované izolace
kročejového hluku, dekor: hruška Ambrosia, záruka 20 let proti
oděru

BRNO - Ivanovice, Řečkovická 3, tel.: 517 071 811-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
BRNO, Strážní 7, tel.: 538 725 011-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
Tato nabídka platí od 2. 1. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 1. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

www.bauhaus.cz

Bezdrátový internet
(5,4 GHz) v Letovicích a okolí.
ZÁBAVY, DISKOTÉKY, OLDIES-PÁRTY, SVATBY, OSLAVY

tel.: 777 864 582
www.zvuk-letovice.wz.cz

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

Petr Švancara

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

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

OPRAVY RODINNÝCH
ŠICÍCH STROJŮ

Vytvořím Vám web s libovolným
zaměřením nebo účelem.
Naprogramuji webovou aplikaci
dle Vašeho přání, od e-shopu až
po rezervační systém.

Nabízím pronájem

www.MATYAS-CETTL.cz
Mobil: 774 054 425

Milan Lepka, Nýrov 76
Mobil: 723 307 810

cihlového bytu 3+1 v Letovicích,
71 m2, balkon, sklep.
Byt je v udržovaném stavu.
Volný dle domluvy.

Tel.: 792 405 644
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