únor 2019

Katolická beseda a letovická mládež
vás srdečně zve na šestý

který se uskuteční v sobotu

2. února 2019 ve 20.00
v Kulturním domě v Letovicích

k tanci a poslechu hraje Špunt
míchané nápoje, taneční show, půlnoční představení, tombola, soutěž o ceny

Do 20.30 uvítací nápoj zdarma
Vstupné 120,– Kč
Vstupenky si můžete zajistit v Informačním centru Letovice.
Garantem akce je Katolická Beseda Letovice z.s.
Dotazy a informace na tel.: 774 889 949.

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci prosinci oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Višková Jaroslava
Nečas Karel
Kolouch Robert
Chloupek Jaroslav
Kobylková Zdeňka
Širůček Josef
Haška Emil
Dvořáčková Božena
Špička Pavel
Gottwaldová Milada
Portlová Eva
Lepš Jiří
Medek Miloslav
Toul Miloš
Kinclová Jana
Dufek Bedřich
Beneš Pavel
Komprdová Eliška
Chládková Jitka
Holasová Ludmila
Jachan Jan
Wetterová Libuše

Horská Anna
Chmelová Alena
Pospíšilová Vlasta
Hertlová Anežka
Pospíšilová Anna
Rozsývalová Františka
Stehlíková Zdenka
Šaršonová Marie
Pelíšek Josef
Tomanová Stanislava
Kudla Rudolf
Boháčková Marie
Švec Josef
Klusáková Blažena
Višková Zdeňka
Snášelová Otilie
Širůček František
Holasová Zdenka
Janků Danuše
Kelnerová Božena
Strnka Zdeněk
Sedláček Miloslav

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Jokeš Lubomír, Podolí, ve věku 77 let
Ježová Libuše, Slatinka, ve věku 87 let
Nováková Věra, Albína Krejčího, ve věku 72 let
Vránová Marie, J. Haška, ve věku 84 let
Tesařová Libuše, Halasova, ve věku 66 let
Češková Anežka, J. Haška, ve věku 86 let

Čest jejich památce!

Poděkování
Děkujeme tímto všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým za účast, květinové dary i za
projevy kondolence na pohřbu našeho drahého zesnulého pana Mojmíra Řehoře, který se konal dne
12. ledna 2019 v obřadní síni v Boskovicích.
Zarmoucená rodina

Vážení spoluobčané,
v měsíci lednu proběhla tradiční Tříkrálová sbírka, ve které se vybralo téměř
80 tis. Kč. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na dobrou věc. Možná jste zaznamenali, že v Letovicích probíhá v současné době ještě jeden projekt, a sice
sbírka pro Elim, který má záměr odkoupit a opravit Fabrika club a předělat jej na
volnočasový objekt pro letovickou mládež. I my jako město tento projekt podporujeme.
V současné době dotváříme poslední střípky rozpočtu pro letošní rok. Rozjíždíme přípravu větších investičních akcí, které ale v tomto roce ještě nepůjde
zrealizovat, a proto budeme tento rozpočet držet spíše v úsporném režimu.
Abychom mohli efektivněji vynakládat finance města, musíme využívat všechny dostupné dotace.
V současné době připravujeme žádost o dotaci na opravu komunikace na ulici Střední a Boční. Po
drobných komplikacích se zdá, že tomuto projektu nestojí již nic v cestě.
Všem vám přeji, abyste si udělali čas na zimní radovánky a radovali se i z těchto drobností.
Petr Novotný

Rada města Letovice
Rada města Letovice na své schůzi dne 19. 12. 2018 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
5. Hospodaření města Letovice za I. – XI. / 2018
6. Hospodaření příspěvkových organizací města Letovice na rok 2019
7. Návrh na vyřazení majetku města při inventarizaci v roce 2018
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 9. 1. 2019 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Hospodaření města Letovice za I. – XI. / 2018
5. Zhodnocení činnosti Městské policie a bezpečnostní situace v Letovicích za rok 2018
6. Příprava schůzí s občany v místních částech města
7. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
8. Různé
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/
Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Místní poplatky v roce 2019
Místní poplatky pro rok 2019 jsou upraveny obecně závaznými vyhláškami města Letovice:
• č. 2/2017 a 1/2018 (poplatek za komunální odpad)
• č. 3/2017 a 2/2018 (poplatek ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného a z ubytovací kapacity).

Informace k poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů
Výše poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů zůstávají stejné jako v roce 2018. Poplatek za komunální odpad činí i nadále 550 Kč za kalendářní rok, výše poplatku ze psů se odvíjí od adresy trvalého
pobytu držitele psa. Oba poplatky jsou splatné do 30. 6. 2019. V případě, že poplatková povinnost
vznikne v době od 1. 6. do 31. 12. 2019, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Poplatky lze uhradit v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu v pokladně Městského úřadu Letovice, složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet města Letovice 820631/0100.
Při bezhotovostní platbě poplatku za komunální odpad uvádějte pro identifikaci platby variabilní
symbol, kterým je u poplatku za komunální odpad rodné číslo osoby, za niž je poplatek hrazen nebo
speciální číslo přidělené vlastníkům rekreačních objektů, bytů nebo rodinných domů, ve kterých není
nikdo hlášen k trvalému pobytu. Je-li poplatek hrazen převodem z účtu jednou částkou za více osob,
je třeba správci poplatku sdělit, za které osoby je platba provedena (např. ve zprávě pro příjemce při
zadávání platby nebo e-mailem). Při bezhotovostní platbě poplatku ze psů uvádějte jako variabilní
symbol číslo 315039xxxx, kde xxxx je číslo psí známky. Druhy osvobození a úlev jsou stejné jako v roce
2018. Nárok na osvobození či úlevu je třeba uplatnit a prokázat u poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů do 30 dnů od konce poplatkového období, ke kterému se osvobození nebo úleva vztahují (poplatkovým obdobím se rozumí období v kalendářním roce, po které poplatníkovi trvala poplatková povinnost), u poplatku ze vstupného, z ubytovací kapacity a za užívání veřejného prostranství pak ve lhůtě pro splatnost poplatku. V případě, že údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu nebude ohlášen ve lhůtě stanovené v obecně závazných vyhláškách, nárok zaniká.
Obecně závazné vyhlášky včetně formulářů pro ohlášení vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti,
změny údajů či uplatnění osvobození nebo úlevy naleznete na adrese www.letovice.net (Úřad/ Vyhlášky, nařízení a sazebníky města; Úřad/ Formuláře, Finanční odbor) nebo vám je včetně potřebných
informací poskytne správce místních poplatků: Zdeňka Zedníková, Městský úřad Letovice, kancelář
č. 3.07, tel.: 516 482 222, e-mail: mu.zednikova@letovice.net.
Finanční odbor

VYMÁHÁNÍ NEDOPLATKŮ
Městský úřad Letovice vyzývá občany, kteří dosud nezaplatili místní poplatek za komunální odpad
nebo místní poplatek ze psů za rok 2018 nebo dřívější období, aby svoje nedoplatky neprodleně
uhradili nebo se osobně dostavili k řešení jejich úhrady. V případě neuhrazení bude přistoupeno
k vymáhání daňovou exekucí nebo prostřednictvím soudního exekutora a kromě nedoplatků budou vymáhány také exekuční náklady.
Finanční odbor

Karta z lednice, která pomůže se záchranou života
starším lidem k dispozici již i v Letovicích
Lékař záchranky přijede pomoci starší osobě v tísni a v bytě se podívá na ledničku či na vnitřní stranu vstupních dveří. Zde totiž najde kartu s lékařskými údaji o zachraňované osobě. To je ve zkratce
projekt Seniorská obálka, která vznikla v rámci projektu „Stárneme ve zdraví“, na kterém spolupracovali odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, krajské
záchranky a tísňové služby Girasole z.s. Hustopeče.
I naše město se od 1. 2. 2019 zapojí do distribuce I.C.E. KARTY („In Case of Emergency“, tzn. „v mimořádném případě nebo v případě nouze“) – tzv. Seniorské obálky.
Informace shromážděné na jednom místě mohou znamenat úsporu času v minutách, což pak pomůže záchranným složkám velice rychle získat informace a může vést k záchraně života. Integrované
složky záchranného systému Jihomoravského kraje (zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie)
jsou o umístění karty informovány a budou ji hledat vždy na těchto místech.
Co a proč vyplnit?
- datum narození, zdravotní pojišťovnu i rodné číslo napomůže k rychlé identifikaci (ne vždy mají senioři u sebe doklady, ze kterých lze tyto informace okamžitě zjistit)
- informace k alergiím, zvláště alergie na léky, pyl atd.
- z kolonky nemoci je pro záchranáře důležité vědět, jaké máte současné nemoci a zda jste nemoc
prodělali před rokem nebo před 20 lety
- v záložce léky je nutné uvést název léku, nejlépe opsaný z krabičky, vč. množství (např. 80 mg), dále
dávku (např. 1 tableta) a pak dávkování (např. 1 – 0 – 1)
- kontakt na rodinné příslušníky, sousedy či přátele, praktického lékaře je zcela na každém uživateli
karty. Mělo by jít o lidi, kterým věříte a kterým byste rádi dali vědět o Vaší situaci. Telefonní kontakt
pomůže nejen v případě podání informací o odvozu nemocného, ale i v situaci, kdy je třeba se postarat o domácího mazlíčka.
Veškeré údaje senior (rodina, praktický lékař) pravidelně aktualizuje (změna léků, kontaktů, po hospitalizaci (vložte poslední propouštěcí zprávu), apod.
Seniorskou obálku (I.C.E. KARTU), včetně instrukcí, najdete na webových stránkách města
www.letovice.net v sekci „Důležité odkazy“, kde kliknutím na „Seniorská obálka“ se dostanete přímona webové stránky Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, odkud si můžete kartu zdarma stáhnout do svého počítače k vyplnění.
Vytištěnou kartu včetně instrukcí získají zájemci zdarma na distribučních místech (odbor sociálních věcí MěÚ, podatelna MěÚ, městská knihovna, městský klub důchodců, Nové sdružení
zdravotně postižených Letovice, Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace
Letovice, Centrum sociálních služeb města Letovice, Turistické informační centrum Letovice, praktičtí lékaři).
Pravidla vyplnění karty: www.seniorskapolitikajmk.cz/webfiles/soubory/a4-ice-navod-2xa5-maketa
Daniela Ottová, předsedkyně Komise Projektu Zdravého města a MA 21

Vážené spoluobčanky a vážení spoluobčané města Letovice,
ačkoliv jsem to neměl v úmyslu, jsem nucen reagovat na řadu polopravd a pololží, které jsou v poslední době obsaženy v mediálních výstupech nového starosty Novotného a místostarosty Procházky:
1. Pan starosta Novotný mi dává za vinu, že město nekoupilo podle jeho slov lukrativní pozemky po
Brněnských papírnách a. s., na které mělo město předkupní právo do konce srpna 2018. Na zasedání
zastupitelstva města dne 13. 8. 2018 byli tehdejší zastupitelé za OI pan Bula a pan Šindelář proti koupi, stejně jako paní Ottová zastupitelka za ČSSD. Pan Procházka a pan Chloupek se zdrželi hlasování.
Vzhledem k absenci dalších zastupitelů to bylo rozhodující, město tak pozbylo předkupní právo a do hry
se tak dostal soukromý investor. Definitivně bylo rozhodnuto na jednání zastupitelstva dne 6. 9. 2018,
kdy pan Chloupek zpochybnil znalecký posudek na ocenění pozemků. Koupě pozemků tak byla odsunuta na další jednání. Na to vystoupil budoucí majitel zmíněných pozemků s tím, že tak ušetřil několik
set tisíc korun, aby nemusel město přeplácet (zvukový záznam z jednání zastupitelstva je k dispozici
na webových stránkách města). Tedy ne já, ale někteří zástupci nynější koalice mohou za to, že město
uvedené pozemky nezískalo. Otázkou tedy je, čí zájem vlastně tito zastupitelé hájili?
2. Dále pan Novotný opakovaně říká, snad pod heslem, že opakovaná lež se stává pravdou, že minulé vedení města tvořila koalice ODS a KSČM. Připomínám, že stejně jako v roce 2018, tak i v roce
2014 ODS pod mým vedením v Letovicích vyhrála volby. A i v roce 2014 byla od současné koalice snaha vítěze voleb obejít. Proti tomu se postavila část zastupitelů zvolených za ČSSD a KDU-ČSL. Jak jsem
již mnohokrát konstatoval, starostou jsem byl zvolen i hlasy zastupitelů za KSČM, ale především hlasy
zastupitelů za ODS, ČSSD a KDU-ČSL. Žádná koalice ODS a KSČM tudíž neexistovala, neboť kdyby existovala, bylo by místní sdružení dle stanov ODS zrušeno. Na řečnickou otázku pana Procházky z minulého
zpravodaje města Letovice, proč není schopen vítěz voleb najít koaliční partnery, je jednoduchá odpověď: Letošní kampaň se nesla pod praporem „všichni proti Stejskalovi“, protože Stejskal netančí, jak
oni pískají. Dále je to touha po moci, neboť všichni ostatní, kteří ve volbách nezvítězili, mohou obejitím vítěze voleb jenom získat funkce, vliv a moc.
3. Dále jsme se dočetli samochvály pana Novotného, čeho nové vedení za krátkou dobu dosáhlo.
Ano, došlo k odvolání ředitele příspěvkové organizace města a došlo k obsazení postů radních, předsedů výborů a komisí a stanovení jejich odměn. Na rozdíl od předchozího vedení města dochází v nynější radě ke kumulaci funkcí, kdy většina radních je současně předsedou výboru nebo komise a pobírá tak dvojí odměnu (6000 Kč a 2999 Kč). Vyjádřeno slovy paní Ottové v článku z loňského roku, ve kterém kritizovala stanovení odměn radním a zastupitelům: „Jak nemravné!“ Protože je nyní paní Ottová
jednou z nich, tak je to zřejmě v pořádku. Co je však důležitější, nová koalice nebyla schopna sestavit
a schválit rozpočet města na rok 2019. První 3 měsíce roku 2019 bude město hospodařit podle rozpočtového provizoria, což neumožňuje plnohodnotné financování potřeb města. Argument, že nová koalice má jiné priority a že v tak krátkém čase nebylo možné rozpočet přepracovat, je lichý, neboť ve stejné situaci byla po volbách všechna města a obce v ČR a naprostá většina z nich má schválený rozpočet.
4. Rovněž proběhla polemika o vhodnosti volby ředitelky příspěvkové organizace města předsedkyní kontrolního výboru mezi panem Janouškem a pány Novotným a Procházkou. Správně píše pan
Novotný o pravomocech radních vůči ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací města – stanovují odměny a další nenárokové složky platu, mohou je odvolávat z funkce, popřípadě jinak znepříjemňovat život. Jestliže někdo nevidí nebo nechce vidět rozdíl v postavení ředitelky příspěvkové organizace města, kdy je členkou rady a podílí se na jejím rozhodování, nebo v tom, kdy všechny tyto pravomoci mohou být na ni uplatněny v případě, že se znelíbí svým kritickým kontrolním přístupem vůči
jednání rady nebo zastupitelů, tak je „opravdový demokrat“. V žádném případě nejde o zpochybnění
jejího práva kandidovat ve volbách a účastnit se práce ve volených orgánech města, jak to naznačuje
místostarosta Procházka.
S dodatečným přáním všeho dobrého v roce 2019
Váš Vladimír Stejskal, zastupitel města

Městská policie za rok 2018 řešila 617 přestupků, což je oproti roku 2017 nárůst o 163. Za přestupky
byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 150 400 Kč. V příkazním řízení byla vyřešena většina přestupků, ostatní byly oznámeny místně příslušným úřadům. Nejvíce přestupků bylo v dopravě, poté
porušení vyhlášek a nařízení města a ve veřejném pořádku. Největší úbytek počtu přestupků byl zaznamenán na vodní nádrži Letovice. Ten byl způsoben zejména kombinací preventivní a represivní
činnosti strážníků, ale také nízkou hladinou vody.
Počet trestných činů zjištěných MP a předaných k šetření Policii ČR, či šetřených ve spolupráci s Policií ČR bylo celkem 19. Nejvíce trestných činů bylo výtržnictví spojené s fyzickým napadením. V jednom případě dokonce došlo k útoku na strážníka (TČ útok na úřední osobu). Útokem nebyl strážník
zraněn, došlo k poškození výstroje. V jednom případě byl přímo v chatě zadržen pachatel vloupání.
Přestupky v dopravě jsou nejčastějšími přestupky, které strážníci řeší. Měření rychlosti bylo provedeno dvakrát. I v roce 2019 bude prováděno měření rychlosti.
Pod vlivem alkoholu byli zjištěni celkem 4 řidiči. Nejnižší hladina alkoholu byla 0,48 nejvyšší 1,68
promile alkoholu v dechu. Dva řidiči měli hladinu vyšší než 1 promile.
V součinnosti s PČR DI bývá prováděno pátrání po účastnících dopravní nehody, kteří z místa ujeli.
K několika případům se podařilo zjistit kladných poznatků.
Dále bylo zaevidováno 208 událostí, které nejsou protiprávním jednáním.
- byly vypátrány 3 pohřešované osoby
- bylo odchyceno nebo strážníkům předáno celkem 24 volně pobíhajících psů; mezi kuriózní odchyt
patřil pes, který se do Letovic vydal na výlet vlakem ze Skalice nad Svitavou
- mysliveckým sdružením bylo předáno 5 ks sražené zvěře, dále byl zajišťován únik dvou koní, ovce
a na silnici I/43 byly dvakrát zahnány labutě do řeky
- do Protialkoholní záchytné stanice v Brně byly převezeny 2 osoby
- donucovací prostředky byly použity v 18 případech, v žádném nedošlo ke zranění osoby, vůči které
byl prováděn zákrok, ani ke zranění strážníků, rovněž nevznikla škoda na majetku jiným osobám,
v jednom případě došlo k poškození výstroje strážníka (škoda uhrazena)
- bylo oznámeno 5 vozidel, která se podobala autovrakům, avšak nesplňují tuto zákonnou definici;
bohužel tohoto oprávnění již nelze využít
- 18 osob bylo předvedeno
- bylo doručeno 26 písemností
- 17× nález věcí, včetně dokladů
- ve třech případech byl otevřen v souladu se zákonem byt a byla přivolána RZS
- raněným osobám byla celkem 12× přivolána RZS
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“, dopravní akce „Síto“, v období Památky zesnulých k zamezení vloupání do motorových
vozidel u hřbitova, opatření ke krádežím spojených s vánočními svátky, kontroly ubytovacích zařízení
zaměřené na cizince, v předvánočním období byly prováděny kontroly prodejců zábavní pyrotechniky. Mimo tyto pravidelné akce proběhla i akce na kontrolu omamných a psychotropních látek na
Masarykově střední škole Letovice.
Mezi samozřejmosti patří zajišťování místních společenských, kulturních a sportovních akcí jako
např. Festival 3+1, Běh okolo Křetínky, Letovická pouť, Silvestr, lampiónový průvod, pochod mažoretek, festival dechových hudeb. Obdobně byly kulturně-společenské nebo sportovní akce zajišťovány
i v místních částech. Během těchto akcí nedošlo k žádnému závažnějšímu narušení veřejného pořádku.

Dále se zajišťuje přechod na ul. Komenského k bezpečnému příchodu dětí do školy a nedílnou součástí jsou asistence odborům MěÚ a SDH Letovice. Součástí preventivní činnosti MP byla také účast
na akci Dny mobility. Již tradiční je zářijová akce „Školka na přechodu“, kdy strážníci učí děti ze všech
letovických školek, jak správně přecházet vozovku na přechodu pro chodce, a stejně tak dubnová
akce „Strážníci ve školce“, kdy přímo ve třídách MŠ děti hravou formou učí, jak se zachovat při nenadálých krizových situacích. V dubnu se strážníci MP zúčastnili akce Noc s Andersenem, která se konala
v budově knihovny. Protože námětem této noci byli psi a kočky, připravila si MP o nich povídání a akční
soutěže. Navíc se v rámci spolupráce dostavili strážníci MP Blansko a dětem předvedli ukázku výcviku
služebních psů.
Družstvo MP Letovice vyhrálo střeleckou soutěž městských policií okresu Blansko, Josef Šamalík zde
vyhrál i soutěž jednotlivců. Str. Josef Šamalík na mezinárodní střelecké soutěži pořádané MP Blansko
obsadil 3. místo.
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv vykonávali strážníci výkon služby na katastrálním
území obcí Lazinov, Vranová, Křetín. Příjem z těchto smluv činil 24 330 Kč.
Práce Městské policie Letovice byla v prosinci při slavnostní akci na zámku v Blansku oceněna Policií ČR a MP Letovice obdržela ocenění „Plaketa Krajského ředitelství Jihomoravského kraje“ za dlouhodobou a aktivní spolupráci při ochraně veřejného pořádku, bezpečnosti a dohledu nad BESIP, kterou převzal velitel MP.
Jaroslav Halata, velitel

KULTURNÍ PŘEHLED
Milí čtenáři
navazuji na předchozí článek lednového zpravodaje o Katolické Besedě
v Letovicích (KBL):
K pochopení situace na konci 19. století – kdy vznikla Katolická Beseda
a byl postaven Katolický dům, je potřeba uvést, že tehdejší doba nepřála
křesťansky orientovaným hodnotám a aktivitám, křesťansky smýšlející občané byli vylučování z veřejného života, a proto jako odpověď na tyto okolnosti byl iniciován vznik mnoha náboženských spolků.
Krátce bych zmínil ještě jednou P. Jana Holbu, zakladatele našeho spolku. V r. 1892 přišel do Letovic jako mladý kaplan. Hned se zapojil do veřejného života a založil v Letovicích první tzv. záložnu „Reifeisenku“, které úkolem bylo získávat prostředky k budování zázemí pro křesťansko-náboženskou činnost. V dnešní době bychom ji nazvali „nadace“ nebo „neziskovka“. Tato Reifeisenka vybudovala v Letovicích na náměstí první velký činžovní dům (dnešní sídlo pošty). Za pomoci finančních prostředků Reifeisenky zakoupil P. Jan Holba v roce 1898 tehdejší „Škrobárnu pod Slatinkou“ a vybudoval
z ní strojírenský podnik s názvem „Rolnická strojírna“, později „Letostroj 2“, nyní sídlo firmy Letoplast.
Následovala výstavba Katolického domu, oprava interiéru farního kostela, farní budovu zvýšil o jedno
nadzemní patro, atd. Tyto a mnohé další aktivity vynesli P. Jana Holbu i do politického života a v letech
1906 – 1912 se stal zemským poslancem ve vídeňském parlamentu. V prostorách katolického domu
rozvíjely aktivity mnohé další organizace: Beseda Katolických mužů a jinochů (KBL), Svaz katolických
žen a dívek, Odbor sdružení křesťanského dělnictva, Reifensenka, Orel, Omladina, Junák, byl zde zřízen
taky „Hostinec u Brettschneiderů“ kde vystupoval divadelní soubor Katolické Besedy a za roky 1897 –
1950 zde sehrál a nacvičil více jak 120 divadelních představení. Dále se v prostorách Katolického domu
pořádaly kursy, besídky a zasedání různých jiných organizací ze širokého okolí.
Ing. Jozef Gabarík

KULTURNÍ PŘEHLED

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

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

V únoru jsme pro Vás připravili:
Taneční kurzy
Úterý 5. února 2019 v 19.00 hodin
Alena a Jiří Míšenští
•
Přednáška Doc. PhDr. Jiřího Pernese, Ph.D.

Habsburkové II.
Středa 6. února 2019 v 17.00 hodin
Muzeum města Letovice, Tyršova 2
•
Divadlo

Vražda sexem
Čtvrtek 7. února 2019 v 19.00 hodin
Ochotnické divadlo Boskovice
Vstupné: 80,– Kč / 60,– Kč (studenti, důchodci)
•
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
Vstupné: děti s maskami zdarma
děti bez masky 20,– Kč
dospělí 50,– Kč
•

Připravujeme:
Taneční kurzy – závěr
Pátek 1. března 2019 v 19.30 hodin
Alena a Jiří Míšenští

Koncert KPH

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

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

Velké lásky v malém hotelu
Sobota 23. března 2019 v 19.00 hodin
DS Háta Praha
Vstupné: předprodej 350,– Kč / na místě 400,– Kč
•
Přednáška Bohuslava Kudy

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

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

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
•

VÝSTAVA ČESKÝCH POHÁDEK
Kočovného muzea strašidel Plzeň
Výstava bude zahájena
1. února 2019 ve 14.00 hodin
pohádkovým představením Zdeňka Zajíčka
principála plzeňských strašidel.
Po představení následuje autogramiáda
a prodej knihy Kuchařka plzeňských strašidel.
Výstava je přístupná do 22. února 2019.

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

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

Pozor začínáme – oblíbená soutěž

„Duhové čtení“

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
•

1. 2. – 30. 11. 2019
můžete v naší knihovně soutěžit
v čtenářské soutěži, přihlášky
a informace najdete v knihovně!
•

Tvoření po celý měsíc

Cestovatelskou besedu Radomíra Čížka:

Připravujeme na březen:

vyrábíme „Valentinky“ – přáníčka
•

NA KOLE DO HORSKÝCH VESNIC
ÁZERBÁJDŽÁNU

Výstavka knih – „Čteme modře“

5. března 2019 v 17.00 hodin
v čítárně knihovny.

knihy s modrou obálkou

KULTURNÍ PŘEHLED

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

®

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

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

MOŽNOST KROUŽKOVÉ VAZBY
V TIC LETOVICE
V Turistickém informačním centru Letovice se
snažíme postupně rozšiřovat nabídku služeb pro
veřejnost. Kromě možnosti kopírování, tisku a skenování nyní nově nabízíme zhotovení kroužkové
vazby dokumentů. Jedná se o doplňkovou službu, která je zpoplatněna dle ceníku. V rámci našich možností jsme schopni zhotovit vazbu na
počkání, pouze v případě většího počtu stran mají přednost ostatní služby v rámci TIC.

KULTURNÍ PŘEHLED

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 ÚNOROVÝCH AKCÍ V LETOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

1.

8.00 hodin / Bruno Family park
zájezd o pololetních prázdninách s Letokruhem Letovice, Letokruh Letovice, tel.: 731 481 033
14.00 hodin / Zahájení výstavy českých pohádek
s pohádkovým představením Zdeňka Zajíčka – principála plzeňských strašidel
Městská knihovna Letovice, tel.: 516 474 225

2.

20.00 hodin / Farní ples
pořádá Katolická beseda, Kulturní dům Letovice

5.

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

6.

17.00 hodin / Habsburkové II. – přednáška Doc. PhDr. Jiřího Pernese, Ph.D.
Muzeum města Letovice, Tyršova 2, tel.: 608 639 621

7.

19.00 hodin / Vražda sexem – Ochotnické divadlo Boskovice
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

13.

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

16.

20.00 hodin / Hasičský bál
Kulturní dům Letovice, pořádá SDH Letovice, www.sdhletovice.cz, tel.: 516 474 102

23.

15.00 hodin / Velký dětský maškarní karneval – Divadlo Koráb Brno
Kulturní dům Letovice, tel.: 516 474 422, 739 396 535

Městské kulturní středisko Letovice
oznamuje,
že náhradní termín divadelního představení

Můžem i s mužem
je sobota 30. listopadu 2019 v 19.00 hodin.
Zakoupené a rezervované vstupenky
zůstávají v platnosti.
Pokud Vám přesunutý termín nevyhovuje
je možné vrátit vstupenky
v Kulturním domě v Letovicích,
tel.: 516 474 422, 739 396 535.
Děkujeme Vám za pochopení.

Myšlenka dne
Blázni mají srdce ze zlata a chytráci z toho žijí ve zlatě.
Théodore de Banville

Velký úspěch dětí z Mateřské školy Čapkova Letovice
V listopadu 2018 jsme se s dětmi zapojili do výtvarné soutěže „Jižní Morava čte“ při Městské knihovně Letovice. Vytvořili jsme společně výtvarnou koláž s názvem „PŘEHRADA KŘETÍNKA“. S touto prací
jsme zvítězili a postoupili do krajského kola, ve kterém jsme získali krásné 1. místo.
Blahopřejeme dětem a těšíme se na další ročník této soutěže.
Text: Lenka Kabelková, DiS., učitelka MŠ Čapkova, foto: archiv MŠ Čapkova

Závody horských kol
LETOVICE

V roce 2018 se šestiletý Matěj Kalina z Letovic účastnil série 11 závodů o Pohár Drahanské
vrchoviny. Závodil v kategorii chlapců do 6 let s 38 účastníky ze širokého okolí. Vedl si úspěšně a v průběhu poháru obsadil 4× 1. místo, 4× 2. místo, 2× 3. místo a 1× 4. místo. V celkovém pořadí se umístil
druhý za Samuelem Zítkem z Nového Města, se kterým sváděl celou sezónu vyrovnaný boj. Třetí pak
skončil borec z Brna Michal Hrazdíra. Před námi je teď sezóna 2019, která snad bude neméně zajímavá a přinese dětem další krásné sportovní zážitky.
Matěj byl za své sportovní výkony nominován do ankety „Sportovec okresu Blansko 2018“ a dne 6. 2.
bude vyhlášen Talentem okresu za rok 2018. Blahopřejeme!
Text a foto: Radek Kalina

Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

Může prodávat každý?
Některé typy obchodních řetězců přijímají do svých provozoven zaměstnance, kteří nejsou vyučeni a pouze je zaučí. Tím vznikl dojem, že „vyučit se prodavačem“ je úplně zbytečné. Při vstupu do
těchto obchodních řetězců však my jako zákazníci akceptujeme levnější ceny zboží, slevy a dlouhou
otevírací dobu. V žádném případě nemůžeme očekávat poradenskou činnost, doplňkovou a dodatečnou nabídku zboží, dárkové balení a další odborné služby. V této souvislosti jsem si vzpomněla na citát
Tomáše Bati: „Dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění.“ V těchto typech obchodních řetězců je určitě spokojený zahraniční majitel. A co zákazník? Práce „prodavačů“ v těchto typech
prodejen je stejně namáhavá jako práce v jiných typech prodejen, ale ve své podstatě vlastně neprodávají zboží, ale jen zboží podávají nebo pípáním ho účtují. Na většinu dotazů nedokážou odpovědět,
protože jsou zaškoleni jen na určitý druh práce a o chodu prodejny jako celku nejsou informováni.
Máme také jiné typy prodejen, jejichž majitelé jsou buď soukromé subjekty, nebo menší obchodní
řetězce. Nemají tak atraktivní slevy, ani tak dlouhou otevírací dobu, ale poskytují nám zákazníkům odbornou poradenskou činnost, dárkové a kreativní balení a především lidský přístup při prodeji. Pokud
zde pracuje nevyučený zaměstnanec, nestačí odborným požadavkům a sám prodejnu opustí. V těchto
typech prodejen je velký nedostatek zaměstnanců a jejich věkový průměr se blíží k padesátce.
Masarykova střední škola Letovice po několika letech opět otevřela tříletý denní učební obor
Prodavač, který je ukončený výučním listem. V odborném výcviku se žáci naučí vybalovat, připravovat, vážit a účtovat zboží v různých typech prodejen a prodávat v pultových úsecích potravinářské,
drogistické, textilní a průmyslové zboží. Osvojí si
práci na různých typech kontrolní pokladny. Naučí
se komunikovat se zákazníkem, poskytovat odbornou, dodatečnou a náhradní nabídku zboží. Dále
se naučí balení bonboniéry, lahve, dárkové a kreativní balení různého sortimentu, aranžovat skupinky zboží, vitríny a výlohy, vytvořit cenovky a propagační materiály na zboží. Učí se rozumět základům administrativy v prodejně tj. vytvořit paragon,
objednávku, fakturu, dodací list, vypočítat DPH a reklamovat zboží u dodavatele. Důležité je procvičování obchodních počtů, aby budoucí prodavač dokázal spočítat základní kupecké úkony bez pomoci
techniky.
Odborné znalosti si žáci upevňují v odborných
předmětech zbožíznalství, obchodní provoz, písemná a elektronická komunikace, psychologie prodeje, ekonomika, daňová evidence, informační a komunikační technologie, propagace.

Studium probíhá v týdenních cyklech, které se pravidelně střídají – týden teorie ve škole a týden
praxe na různých pracovištích. Žáci prvního ročníku vykonávají odborný výcvik pod dohledem učitele
odborného výcviku. Během dne střídáme odbornou práci na učebně s odbornou prací na prodejně
Albert Letovice. Žáci druhého ročníku z týdne tři dny vykonávají povinnou praxi na individuálních prodejnách pod dohledem instruktora, kterým je vedoucí prodejny, a dva dny se učí odborné dovednosti
na učebně pod vedením učitele odborného výcviku. Třetí ročník je založen na podobném principu,
jen žáci jsou na prodejně čtyři dny a na učebně jeden den. Prodejny, na kterých žáci pracují, jsou co
nejblíže jejich bydlišti.
Vedle prodejny Albert Letovice spolupracujeme s COOP Boskovice, kde máme žáky na prodejnách
v Letovicích na ulici Pražská a Albína Krejčího, v Boskovicích na ulici Mánesova, Sokolská a Na Vyhlídce, v prodejně ve Velkých Opatovicích, Olešnici na Moravě a v Kunštátu. Dále spolupracujeme s prodejnami OK-Móda Letovice, AK elektro s.r.o. Letovice, Papírnictví, dárky, kreativní potřeby Letovice –
Nesrstová Jana a Karolína, Textilní galanterie Letovice Gabaríková Zdeňka a Qanto Velké Opatovice.
Pokud žák úspěšně ukončí studium Prodavač a chce si doplnit vzdělání pro vedoucí pracovníky, může
na naší škole studovat dvouleté denní studium Podnikání, které je zakončené maturitní zkouškou. Po
absolvování tohoto oboru je také možné pracovat v managementu a marketingu.
Bližší informace o obou oborech je možné získat na internetové stránce www.stredni-skola.cz.
Může tedy prodávat každý?
Pokud jako zákazníci potřebujeme odbornou a profesionální pomoc při nákupu zboží je nutné, aby
měl prodavač odborné vzdělání, které získá studiem a dostatkem odborné praxe.
Mgr. Zdena Stöhrová, učitelka odborného výcviku, foto: archiv školy

SVČ Letokruh p. o.
Co nás čeká…
Od druhého pololetí se můžete těšit na nové zájmové kroužky, více informací získáte na našich
webových stránkách www.svcletovice.cz a Facebooku Letokruhu. Od února je možné provádět platby za kroužky na toto období.
Nabídku pobytových táborů pro letošní léto naleznete tamtéž.
Také příměstské tábory máme již naplánované, jen čekáme na vyřízení grantů a termíny. Témata
poté též zveřejníme na našem webu a Facebooku.
SVČ Letokruh vyhlašuje 4. ročník výtvarné soutěže „Místo, kde žiji“, letošní téma je „Zajímavá
stavba v mém městě nebo obci“. Zamyslete se, najděte zajímavou stavbu ve vašem okolí, nakreslete
ji, vyfoťte nebo ji vymodelujte. Soutěž je určena dětem od 3 do 16 let, vyhodnocena bude ve třech
kategoriích. Práce posílejte nebo odevzdávejte osobně do 31. 3. 2019 na adresu: Středisko volného
času Letokruh, Tyršova 1069/25, Letovice 679 61, a to označené jménem a příjmením, třídou, adresou školy nebo školského zařízení, e-mailem. Na vítěze čekají věcné ceny, na které přispělo město Letovice. Vernisáž výstavy proběhne ve dne 10. 4. 2019 v 15.30 hodin v Městské knihovně v Letovicích.
V měsíci únoru jedeme na hory a všem dětem přejeme krásné jarní prázdniny!
Do našeho pracovního kolektivu hledáme nové kolegy: pedagoga volného času a školního asistenta. Více informací naleznete opět na webových stránkách a Facebooku.
Mgr. Petra Pernicová

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 ping-pong, skákací
hrad, fotbálek, šipky, kulečník, hry na počítači, NERF bitvy, různé stolní hry a další. V případě hezkého počasí býváme na hřišti u ZŠ.

A kdy je klub otevřen?

Úterý
14.30 – 18.30 hodin
Čtvrtek 14.30 – 18.30 hodin
Po skončení klubu nabízíme všem přespolním odvoz domů (po domluvě).
Více info a aktuální program najdete na webových stránkách www.klubac.cz
Další informace o našich aktivitách naleznete na webových stránkách: www.elim-letovice.cz

„Sčítání lidu“ aneb „že by zrovna tam?“
Nedávno putovali naším městem Tři králové. Ještě měsíc před nimi nás navštívilo poselstvo krále
Augusta z Říma, aby nařídilo obyvatelům Betléma úklid a výzdobu města. Všude je plno shonu a zmatku, jak už to tak při sčítání lidí bývá. A najednou tu stojí ANDĚL. Nikdo si ho nevšimne. Anděl se objeví
znovu a – zmizí. Stal se ZÁZRAK. Zázrak zrození. Všiml si ho vůbec někdo? Zdá se, že ne. Všední život
pokračuje dál.
Kolikrát v životě kolem nás projde anděl… Velké zázraky se dějí nenápadně… Nepřehlédněme je…
Vánoční pásmo pro Vás nacvičil dramatický soubor Smíšci a učitelky Hana Bočková, Marie Nečasová a Dagmar Lžíčařová. Mohli jste nás zahlédnout na náměstí, v LDN, DPS a ZUŠ.
Text a foto: Hana Bočková

Vaše škola – moje škola
Letošní rok tvoří mezník v mém životě. Po dvaadvaceti letech již žádné z mých dětí nechodí na Komenského do školy. Dvacet dva let jsem plnila roli rodiče žáka základní školy. Navštěvovala třídní
schůzky, podepisovala žákovské knížky, kontrolovala úkoly, balila svačiny, prala trička do tělocviku
a občas taky na něco zapomněla…
Mám ráda svoje město. Prožila jsem tu dětství, dospívání a chtěla jsem tu vychovat i svoje děti. K dobrému městu patří dobrá škola. Víte, když ji někdo chválí, chválí MOU školu! Když ji někdo haní, plive po
MÉ škole. Nemohu za to, ale dotýká se mě osobně obojí. Byla jsem u toho, když se klepalo na základní
kámen nové školy. Byli jsme jedna z prvních tříd, které se začaly ve škole učit. V dílnách jsme montovali skříně a skřínky, z nichž mnohé slouží dodnes. Když jsme se nyní na třídních schůzkách potkávali
se spolužáky – tentokrát v roli rodičů, oživovaly se nám pocity a příběhy, co jsme zažili a v očích se
zračila stejná jiskra, jako když jsme prováděli žáčkovské lotroviny na NAŠÍ škole.
Já jsem měla tu čest přiblížit se škole lehce i ze strany pedagogické a mohla jsem tak poznat blíž
i některé učitele. O to víc vzrostla moje úcta k jejich práci.
Říká se, že nám chybí osobnosti. Já myslím, že tomu tak není. Osobnosti v našem národě jsou, jen
je někdy nevidíme. Víte, my nejsme jako Američané ve svých filmech: „Helou, tak mě tady máte!“ My,
Češi, jsme jiní. Skutečné osobnosti žijí skromně a často tak nenápadně vedle nás, že si jich ani nevšimneme. Každopádně je stále neumíme ocenit a docenit.
Pro mě byl a je velkou osobností pan ředitel Miloš Randula.
Čestný, přímý, pravdivý slovem i životem. Dokáže říct na rovinu, co si myslí, neuhýbá, ale jde rovnou cestou dál. Dovede přednést jasné argumenty a přitom umí i naslouchat. Najde si čas probrat
problémy a společně s vámi hledá řešení. Takového ho znám já.
Režisér Jiří Strach v jednom rozhovoru řekl: „Jsem konzervativní člověk. Například, víte, že v téhle
hospodě dělávali dobrou svíčkovou? Přijdete tam po pár letech a dělají ji tam pořád. Jsem rád, když
mám v tomhle světě plném nejistot něco, na co se můžu spolehnout. Není to jen ve svíčkové, ale
i v tom, že se můžete spolehnout na člověka, třeba na nějakou osobnost, která před deseti lety říkala
to samé, co dnes.“
Pro mě touto jistotou vždy byl pan ředitel Miloš Randula. Tedy bývalý ředitel, jelikož minulý rok
dosáhl kmetského věku a měl by právo v klidu a s moudrým nadhledem užívat si nicnedělání svého
životního stavu…
A tak chci touto cestou poděkovat za vše, co jste pro naše město, naše děti a nás, rodiče, udělal.
Díky.
Hana Bočková

Vzpomínka na paní Marii Prudilovou
Marie Prudilová byla celoživotní varhanice. Hrála ve farním kostele sv. Prokopa v Letovicích. Denně ve svátek i pátek jezdila na kole ke kostelu a potom fortnou nahoru. Skoro šedesát let. Za každého
počasí a vždycky. Však také měla na pohřbu 9 farářů a půl Letovic. Bylo to velmi dojemné.
Marie byla také celoživotní cyklistkou. Najela každý rok nejméně dva tisíce kilometrů, všechny výlety si dopředu plánovala a poté pečlivě zapisovala. A byly to zážitky. Jen pro ukázku vyberu namátkou
tři z nich. První – to jsme postupně projely celou Labskou cyklostezku. Jenže Labe pramení v Krkonoších a Marie dbala na detaily. Na vrcholovce před Vrbatovou boudou jsme potkaly turistu, který z nás
byl údivem celý zkoprnělý. „No jo,“ ptal se, „a to sem můžete s kolem jet vy, nebo i normální lidi?“ Pro
pořádek uvádím, že při setkání s tímto udivencem bylo Marii 83 let. Druhý – to bylo opět na vrcholovce, tentokrát v Orlických horách. To je zcela pohodová cyklostezka, dobře značená. Samozřejmě jsme

odbočily špatně a samozřejmě jsme se nevrátily, protože jsme byly všechny přesvědčeny, že jedeme
po modré. Víte, to je jedním z úskalí stáří, špatně odbočíte, ani nevíte kdy, a neuznáte to. Jenže ta
cesta tam není. Když jsme vytlačily kola z rokle, následovalo setkání s dalším udivencem, tentokrát
lesním dělníkem. „Ale tady nemůžete být s kolem,“ pravil ten dobrý muž, „protože tady není žádná
cesta.“ Jenže jsme tam byly a to nebylo lze možno popřít… Zážitek třetí – to jsme jezdily v Rakousku
v Zell am See. Důvodem k tomuto pobytu byla úvaha, že Alpy tam jsou, to ano, ale my na ně budeme
jen koukat a s koly budeme jezdit prakticky po rovině. Něco jako v lavoru. No a tam v jednom městečku,
v takovém velkém kostele zpívala Marie Madonu. Protože Marie na naše přání často zpívala v kostelech,
které jsme na svých cestách míjely, tedy v těch, které byly otevřené. A tehdy v tom kostele bylo dost
turistů, když tu se jeden Rakušák procpal dopředu před Marii a užasle zíral na tu bělovlasou nenápadnou osobu, ze které vychází takový hlas. Kdyby to nebylo tak ošklivé slovo, řekla bych, že čučel. Stejně čučel. Byl to nevychovanec, ale omlouvá ho, že nebyl na Marii zvyklý. To my v Letovicích a okolí jsme zvyklí
byli. Ještě vloni na jaře se mne ta paní, co bydlí v posledním domě v Babolkách ptala: „Ale kde je letos
Prudilová? Letos zde ještě nebyla.“ Nemohla to pochopit. Bledule kvetou a Prudilová s kolem nikde.
Další co chci zmínit bylo, že Marie milovala vodu. A protože byla tak aktivní, jezdila každý rok po
celou sezónu na přehradu plavat. Samozřejmě na kole, zaplavala si a rychle domů vařit. Jedna z našich
dalších kamarádek zase žasla nad tím, že Marie ještě v osmdesáti jezdila na toboganu. Já se tomu tak
nedivím, protože jsem znala Mariino uvažování. Když už tady jednou jsem a je tady tobogan, tak na
něm jezdím. To dá rozum.
Nevím, jak je to možné, že někdo toho v životě tolik stihne. Marie s manželem dobře vychovali pět
dětí. Nechali je vystudovat. Měli mnoho vnoučat a pravnoučat. Kdykoliv bylo zapotřebí, Marie sedla
na vlak a vyrazila hlídat děti do Brna nebo i do Prahy. Ve vlacích byla jako doma. A také když třeba zabili králíka nebo vypěstovali hodně salátu, vyrazila Marie na vlak, aby proviant zavezla mladým. Přece
to nenechá zkazit. K nádraží samozřejmě jela na kole. Jak jinak.
To byla naše Marie.
Zdena Coufalová

Lednové setkání Svazu tělesně postižených Letovice
Na první setkání v tomto roce přijala pozvání fyzioterapeutka, paní Marie Štemberová. Opět jsme se
mohli těšit na názorné společné cvičení i seznámení s další metodou k zdárnému upevnění našeho těla.
Tentokrát se jednalo o Dornovu metodu.
Dornova metoda – jednoduchý manuální způsob, jak pomoci sobě, svým blízkým nebo klientům
při akutních problémech nebo dlouhodobých bolestech v zádech a kloubech. Neuvěřitelně rychle srovnává rozdílnou délku dolních končetin, posuny obratlů (a tím řeší výhřezy plotének),
vbočené palce, problémy se všemi klouby, skoliotické vybočení páteře atd.
Paní Štemberová nám nejen o této zajímavé metodě něco pověděla, ale i názorně, na svém synovi i člence našeho sdružení předvedla.
Tak, jak už bývá pravidlem, o tuto přednášku byl velký zájem, o čemž svědčí i plně zaplněná klubovna.
Hana Kudová, STP Letovice

Předvánoční veselí
Nové sdružení ZP Letovice pořádalo v polovině prosince poslední akci roku 2018 – Předvánoční
veselí. Nádherně bledě modře vyzdobený sál kulturního domu byl do posledního místa obsazený.
Slavnost zahájil předseda našeho sdružení Bořivoj Rašovský, přivítal hosty a na jevišti všemi očekávaný Český filharmonický sbor z Brna v komorním obsazení vedený sbormistrem Petrem Fialou. Program byl nazvaný Klenoty českých Vánoc, začínal skladbou o šesti dílech od Adama Michny z Otradovic O narození Páně. Následovaly koledy Nesem vám noviny, Štěstí, zdraví, pokoj svatý, A teče vodička,
Půjdem spolu do Betléma a Veselé vánoční hody. Potom jsme vyslechli skladby od Jiřího Ignáce Linky
Vzhůru bratři a Jana Jakuba Ryby Srdce plesá – Slavíček, obě s nádhernými sóly Jany Melíškové – soprán, Pavly Zbořilové – alt, Pavla Drápala – baryton. Celý koncert doprovázely Martina Matušínská na
flétnu a Miriam Zuziaková na klavír. Závěr koncertu všechny uchvátil – byl to známý sbor Židů z opery
Nabucco Giuzeppe Verdiho. Celý sál odměnil krásný koncert potleskem vestoje, je to pro nás obrovská pocta, že v Letovicích vystoupil tak skvělý sbor. Dozvěděli jsme se, že sbormistr pan Petr Fiala má
k Letovicím blízký vztah, učil na LŠU v sedmdesátých letech, zakládal zde dětský pěvecký sbor. Mezi
jeho žáky patří i dnešní zástupce ředitele ZUŠ Jiří Mifek, který také s nadšením koncert vyslechl. V tomto sboru zpívá také Pavel Rašovský, synovec našeho předsedy.
Pozdravil nás nový starosta města Letovice pan Petr Novotný, místostarosta pan Radek Procházka
a za Nadaci města Letovice pan Jan Královec. Naše Vánoční veselí se konalo za podpory nadace i města Letovice. Vítanými a tradičními hosty byli naši
přátelé z organizace zdravotně postižených z Černé Hory a Bořitova a klienti letovické Diakonie.
Závěr odpoledne patřil hudbě. K tanci a poslechu hrála skupina Klipt. Všichni přítomní si náležitě
užili krásný a slavnostní program k pobavení a dobré náladě.
Do nového roku vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti Vám za NSZdP přeje
Bořivoj Rašovský a Ing. Jaroslava Konůpková
Foto: Petr Švancara

Poděkování
Děkujeme Městskému úřadu v Letovicích za opravu a znovuzprovoznění místní obecní studny.
Občané Havírny

Tříkrálová sbírka 2019
V letošním roce se opět mnoho dobrovolníků vydalo podpořit Tříkrálovou sbírku. Již tradičně se
k letovickým koledníkům přidali i koledníci z Jasinova a Kladorub.
I když nám počasí opět příliš nepřálo a sněžení se pomalu měnilo v déšť, ani to neodradilo skupinky
Tří králů, aby vyrazily do ulic a svou přítomností a zpěvem těšily obyvatele města.
Díky jejich úsilí se nám společně podařilo vybrat neuvěřitelných 78 390 Kč!
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala nejprve všem koledníkům, kteří věnovali svůj čas, energii a pohodlí pro podporu dobré věci. Těší mě, že se často z koledování vracíte plní zážitků, veselých historek a s úsměvem na rtech, i když jste zmrzlí a zmoklí. Špatné zážitky berete s nadhledem a humorem.
Děkuji také všem, kteří na sbírku přispěli a vlídně přijali koledníky k sobě. Velmi si vaší podpory vážím.
Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří chápou, že není v našich silách obejít úplně všechny domácnosti v Letovicích. Letovice jsou opravdu velké město a energie koledníků není nevyčerpatelná.
Děkuji, že přispívají jinou alternativní cestou v podobě DMS zpráv nebo posláním peněz na účet Tříkrálové sbírky či svůj příspěvek vhodí do pokladniček na nedělní mši.
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat pracovníkům MěÚ Letovice, kteří každoročně zaštiťují
Tříkrálovou sbírku a pomáhají s pečetěním pokladniček a následným počítáním vybraných peněz.
Bližší informace o výsledcích a využití peněz z Tříkrálové sbírky naleznete na internetových stránkách www.trikralovasbirka.cz.
Do nového roku bych všem chtěla popřát mnoho pohody, dobrých lidí a úspěchů.
Jana Rozbořilová, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Letovice

Hvězdná obloha v nejkratším měsíci roku
Když přivítáme měsíc únor, uvědomíme si, že prožijeme nejkratší měsíc roku. Únor patří celý do
zimního období. Proto nám obloha nabídne zimní souhvězdí. To na obloze září především krásné souhvězdí Orionu a jeho blízká souhvězdí Velkého a Malého psa, dále sem patří Rak, Blíženci, Býk, Vozka,
Hydra, Jednorožec a další souhvězdí. Tak se nám jeví hvězdná obloha při pohledu směrem k jihu. Zaměříme náš zrak na obě souhvězdí v blízkosti Orionu, tedy souhvězdí Malého psa (Canis Minor) a Velkého psa (Canis Maior). Obě souhvězdí jsou dobře viditelná. Malého psa najdeme pod souhvězdím
Blíženců. Je to malé souhvězdí. Velký pes je rozsáhlejší souhvězdí pod Orionem. K oběma souhvězdím
se váže starověká báje, která prozrazuje, že obě souhvězdí patří ke psí smečce bájného lovce Oriona.
Velký pes představuje psa Lailapsa, který leží u nohou lovce Oriona. Tento pes byl darem bohyně lovu
Artemidy a byl proslulý tím, že byl schopen ulovit každou kořist. Této mimořádné schopnosti psa využil král Amfytrion, který měl ve svém revíru nepolapitelnou lišku. Skutečně pes Lailapsos tuto lišku
ulovil. Za tuto vlastnost byli pes Lailapsos i s dalším psem a liškou samotným nejvyšším bohem Diem
uvedeni na oblohu mezi souhvězdí. Souhvězdí Malého psa tvoří jen dvě viditelné hvězdy, z nichž nejjasnější je hvězda Procyon s jasností 0,4 mag a vzdálenostsí 11,4 ly. Velký pes má nejjasnější hvězdu
s názvem Sirius (blikající). Toto blikání způsobuje neklid vzduchu. Jiný název této hvězdy je Psí hvězda.
Je umístěna na čenichu Velkého psa. Sirius astronomové považují za nejjasnější hvězdu oblohy s jasností -1,5 mag. Od nás je vzdálená jen 8,6 ly a je dvojhvězdou. V souhvězdí je možné nalézt tři hvězdné
obry s názvy Adhara, Murzim a Wezen, okem dobře viditelné. Pouhým okem můžeme někdy nalézt
i otevřenou hvězdokupu M 41.
I když únorové Slunce ještě příliš nehřeje, posouvá se nesměle výš nad obzorník, takže se den
pozvolna prodlužuje. Pro středoevropský čas a 50° rovnoběžky platí údaje východu a západu Slunce.
1. 2. Slunce vychází v 7:34 h a zapadá v 16:54 h. Dne 28. 2. vychází v 6:46 h a zapadá v 17:49 h. Během
února se den prodlouží o 1 h 34 min. Do znamení Ryb Slunce vstoupí 19. 2. v 0:04 h. Sluneční azimut
vzroste z 64° na 79° (o 15°).
Nejsnadnější je pozorování Měsíce, pokud přeje počasí. V únoru uvidíme 4 měsíční fáze: 4. 2. ve 22:00 h nov,
12. 2. ve 23:00 h první čtvrt, 19. 2. v 17:00 h úplněk a 26. 2.
ve 22:00 h poslední čtvrt. Nejdál od Země bude Měsíc
5. 2. v 10:00 h (406 559 km) a nejblíže Zemi 19. 2. v 10:00 h
(356 763 km).
Pohleďme na možnost vidět planety v měsíci únoru.
Merkur ve druhé polovině měsíce večer nad západním
obzorem. Venuše ráno nad jihovýchodním obzorem.
V první polovině noci v souhvězdí Ryb uvidíme Mars.
Ráno nad jihovýchodním obzorem září Jupiter (v Hadonoši) a tamtéž ráno nízko nad obzorem najdeme Saturn
(ve Střelci). Uran (v Rybách) je vidět vysoko na jihozápadě. Neptun nelze pozorovat.
Pokud bude jasná obloha, můžeme pozorovat konjunkce Měsíce s planetami, kterých je v únoru málo. Dne
2. 2. v 7:00 h se Saturnem, 10. 2. ve 23:00 h s Marsem,
27. 2. v 16:00 h s Jupiterem. Na ranní obloze nastane seskupení Měsíce, hvězdy Antares (souhvězdí Štíra) a Jupiteru ve dnech 26. a 27. 2.
Dr. Jaroslav Chloupek
Velký pes

Výročí, která se vztahují k roku 2019 ve městě Letovice
1729 – zrušeno hrdelní právo (hrdelní právo bylo středověkou výsadou té doby, městečko mělo své
popraviště a kata)
1849 – 1. ledna zahájen provoz na jednokolejné trati železnice Brno – Česká Třebová
1899 – založen ženský odbor Sokola Letovice
1909 – postaven Katolický dům – dnes Městské kulturní středisko Letovice
1909 – počátek elektrifikace městečka, které bylo poprvé osvětleno 6. ledna na den svatých Tří králů
1919 – zbourána kaplička sv. Jana Nepomuckého u řeky Svitavy na náměstí
1919 – vysázeno 8 „Lip svobody“ na Sokolském cvičišti na paměť vzniku Československa
1919 – začátek regulace řeky Svitavy přes Letovice
1929 – obnoveny lázně Andělka v Kladorubech
1939 – vznik protektorátu Čechy a Morava, násilné zabrání území Československa hitlerovským Německem, v Letovicích první zatýkání gestapem
1959 – totalitní odsouzení 14 živnostníků lidovým soudem, konaným v Kulturním domě v Letovicích
1979 – zahájeno vyučování v nové základní škole na ul. Komenského
1979 – postavena sportovní hala v ulici V Zahradách
1979 – založen jachetní oddíl TJ Sokol Letovice
1989 – Sametová revoluce – 30 let od obnovení demokracie
1989 – zprovozněna přeložka silnice I/43 přes město
1999 – II. ročník „Nejlepší sportovci města Letovice“
Karel Synek

AFK Letovice
I přesto, že je zimní přestávka a naše týmy zahajují přípravu na jarní část sezóny, tak
se toho kolem našeho klubu děje hodně. Jedna z nejvýznamnějších událostí nejen pro
nás, ale i pro celé město Letovice se povedla v prosinci, a to kolaudací nových kabin.
Stavba budovy proběhla během roku 2018 a výsledek je úžasný. Stavba je financovaná
z dotací MŠMT, JmK a města Letovice – VŠEM DĚKUJEME! Dovolte mi na tomto místě
poděkovat stavební firmě Letostav spol. s r. o., která stavbu prováděla. Poděkování dále patří Jindřichu Bednářovi, který z pozice předsedy klubu stavbu zaštiťoval, Stanislavu Kobelkovi jako členu výboru, který měl stavbu na starost, a všem dalším, kteří se na stavbě podíleli a byli součástí.
Stavbou ovšem změny v klubu nekončí. V pátek 11. 1. 2019 se konala valná hromada, kde již bývalý
předseda Jindřich Bednář ve své funkci na základě svého rozhodnutí skončil a novým předsedou se
stal Petr Stria. Jménem všech členů AFK Letovice děkuji Jindřichu Bednářovi za odvedenou práci a roky
ve funkci. Kolik energie, nadšení, času a sil, které klubu a kopané věnoval, se dá jen těžko slovy vyjádřit. Za sebe slibuji, že se současným výborem uděláme maximum pro to, aby klub AFK Letovice fungoval a byl reprezentativní organizací celého města.
Závěr patří velké gratulaci, a to vítězi Fotbalista roku 2018 okresu Blansko v kategorii starší přípravka Janu Pelíškovi. Honzovi přejeme mnoho dalších úspěchů, chuť do fotbalu v dalších letech a pevné
zdraví.
Petr Stria předseda AFK Letovice z.s.

Krajský halový přebor žen na Ostrovci
Víkend 10. – 11. 11. 2018 patřil v nafukovací hale na Ostrovci ženskému tenisu. Na krajský halový
přebor přijelo 18 účastnic a ty měly možnost bojovat o postup na MČR v Milovicích. Ve startovní listině byl dostatek kvalitních dorostenek, které se mohly poprat o titul přebornice kraje. První a druhé
kolo přeboru nepřineslo žádné překvapení, hladce postoupily všechny nasazené hráčky. V semifinále
nastoupila první nasazená hráčka Diana Šumová (TK Agrofert Prostějov), která je nyní ve světovém
žebříčku WTA na 723. místě, proti Valentině Cváčkové. Diana předvedla rychlý tenis, soupeřku moc
nepustila do delších výměn a zvítězila výsledkem 6/3, 6/2.
Ve spodní části pavouka byla druhá nasazená Kateřina Kocí
(BLTC Brno). Ta se o postup do finále utkala s Veronikou Lebišovou (SOKOL Letovice). Veronika chytla začátek zápasu
a výsledkem 6/1 zvítězila v první sadě. Začátek druhého setu
byl vyrovnaný, ale pak svoji trpělivou hrou Veronika získala
náskok a druhý set skončil 6/2. Finalistky tedy byly jasné a čekalo se na to, jak si Veronika Lebišová poradí s razantní hrou
Diany Šumové. Celé finálové utkání bylo velice vyrovnané.
První set v koncovce přiklonila na svou stranu Veronika poměrem 6/4. I ve druhém setu se bojovalo o každý míč, ale
koncovku zase Veronika nezvládla a za stavu 4/5 na servisu
dala dvě dvojchyby. Třetí set byl vyvrcholením celého zápasu
a přeboru. Každý gem, každý míč byl velice vyrovnaný. Z delších výměn těžila Lebišová, zatímco Šumová se snažila výměny co nejvíce zkracovat, i tak však z její strany přibývalo nevynucených chyb. Za stavu 5/4 pro Dianu šla Veronika na servis. Diana se vypracovala k prvnímu mečbolu, ale z druhého
Veronika Lebišová
servisu Veroniky letěl míč do zámezí. Druhý mečbol si získala
Diana poté, co Veronice ve výměně praskl výplet a míč nekontrolovaně odlétl za základní čáru. Diana však ani druhé
šance nevyužila a opět z druhého podání trestuhodně zahodila šanci na titul. Zvrat v utkání přišel obratem. Veronika jak
politá živou vodou a s čerstvým výpletem nechybovala a poměrem 7/5 si došla pro velice cenné vítězství a titul přebornice kraje.
Dalším bonusem byl postup na MČR ŽEN v Milovicích ve
dnech 19. – 24. 11. 2018. Ve čtyřhře si pro vítězství došel pár
Hromková (SK Tenis Tišnov), Lebišová, které po setech 6/4,
6/2 zvítězily nad dvojicí Kocí, Cváčková. Pozitivem je, že vítězky přeboru reprezentují obě pořádající klub SK Tenis Tišnov.
Veronika Lebišová v kategorii dorostu a Lucka Hromková v dorostu i v dospělých. Vítězce přeboru Veronice Lebišové gratulujeme a přejeme další úspěchy. Ukázala, že je zkušená
hráčka, která bude Jihomoravský tenisový svaz dobře reprezentovat na halovém MČR. (www.jts.cztenis.cz)
Text a foto: Zdeněk Kunický
Veronika Lebišová, Lucie Hromková

POZVÁNKA
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
LETOVICÍCH z. s.
POŘÁDÁ

V PÁTEK 1. BŘEZNA 2019
V NEMOCNICI BLANSKO

REHABILITAČNÍ ODPOLEDNE
PROGRAM:
- PLAVÁNÍ A CVIČENÍ V BAZÉNU
- VODOLÉČBA VE VÍŘIVÉM BAZÉNU
- RELAXAČNÍ CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ
VŠE POD VEDENÍM
REHABILITAČNÍCH PRACOVNIC

ODJEZD:
14.00 hodin – PRAŽSKÁ
14.10 hodin – NÁMĚSTÍ
14.15 hodin – BYTOVKY
14.20 hodin – TYLEX
AKCE SE KONÁ ZA PODPORY MěÚ LETOVICE
A V RÁMCI PROJEKTU
„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
OD 1. ÚNORA U LENKY RAŠOVSKÉ
NA TEL.: 516 474 955, 775 270 155
www.novesdruzenizp.cz

SDH Stovolová Vás zve na

VLKOVSKÝ
MASOPUSTNÍ KOŠT
VI. ročník
soutěžní přehlídky ovocných destilátů
v sobotu 16. února 2019
od 16.00 do 22.00 hodin
ve Vlkovské stodole
• 2x hodnocení vzorků
(odborná komise + návštěvníci)
• sběr vzorků do 5. února (vzorek = 1 litr)
• komisionální hodnocení 9. února
• soutěž pro návštěvníky,
masopustní občerstvení i tombola
• vyhlášení výsledků ve 20.00 hodin
Informace: Ivoš Vinkler, tel.: 606 605 711
Pravidla: www.ivinkler.cz

Městský klub důchodců
únor 2019
•
6. 2. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
„Poznáváme historii Letovic“
•
13. 2. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
„Jen tak v klubu"
Ukončení charitativní akce
pro Diakonii Broumov
•
14. 2. 2019 – čtvrtek – 17.15 hodin
Náměstí Letovice
Zájezd do Brna na operu G. Verdiho
„Don Carlos“
Přihlášky u paní A. Píglové
•
20. 2. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Beseda s panem Bohuslavem Kudou
o významných občanech města Letovic II. část
•
27. 2. 2019 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice
Výroční členská schůze
•

Připravujeme:
6. 3. 2019 – vlakový zájezd do Brna
na výstavu „Titanic“
20. 3. 2019 – autobusový zájezd
do muzeí na Vysočině
Informace a přihlášky u paní A. Píglové

TJ SOKOL Letovice – oddíl volejbalu
Vás srdečně zve na

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

Klub českých turistů, odbor Malá Haná Velké Opatovice
pořádá 24. ročník
dálkového a turistického pochodu

Klub českých turistů, odbor Malá Haná Velké Opatovice
pořádá 24. ročník
dálkového pochodu

OPATOVSKÉ ŠMAJD

MALOHANÁCKÁ STOVKA

Káďova 60
9. února 2019
START: trasy budou startovat ze dvou míst
VELKÉ OPATOVICE: 2 – 60 km
MÍSTO: sokolovna Velké Opatovice, ul. Sokolská (u autobusového nádraží)
Start dle délky tras: 6.00 – 11.00 hodin
SPOJENÍ BUS: z Letovic od ČD 7.06, 10.11 hodin
ze Skalice nad Svitavou od ČD 7.34, 9.34, 6.04 hodin – přestup Boskovice
CÍL: sokolovna Velké Opatovice do 22.00 hodin
LETOVICE: 15 – 45 km
MÍSTO: nádraží ČD (restaurace)
Start dle délky tras: 6.00 – 8.45 hodin
SPOJENÍ: trať 260 Brno – Česká Třebová
CÍL: sokolovna Velké Opatovice do 20.00 hodin
UBYTOVÁNÍ: 8. – 10. 2. v sokolovně V. Opatovice ve vlastním spacák u (40 Kč/noc)
na lůžku – Ubytovna města (230 Kč/noc), tel.: +420 776 383 837
STARTOVNÉ: 20 – 40 Kč
ODMĚNA: pamětní list, něco na cestu, razítka IVV, 200 a pochodu, upomínka
V cíli pochodu v odpoledních hodinách k tanci a poslechu zahraje
dívčí rocková skupina Rebelky.
V průběhu odpoledne vystoupí klienti domova Paprsek.
Po oba dny v prostorách sokolovny zajištěno bohaté občerstvení.
Pochod se koná za finanční podpory města Velké Opatovice.

8. února 2019

START: sokolovna Velké Opatovice, ul.Sokolská (u autobusového nádraží)
společný start ve 20.00 hodin
SPOJENÍ BUS: z Letovic od ČD: 17.11, 17.45, 18.45, 19.11 hodin
ze Skalice nad Svitavou od ČD: 17.34, 18.37 hodin
CÍL: sokolovna Velké Opatovice do 22.00 hodin
LIMIT: 26 hodin
TRASA: cca 100 km – popis trasy a převýšení v lednu na webu akce
STARTOVNÉ: na místě startu nebo zasláním na účet: 2700268496/2010
(do poznámky uvést jméno)
PŘIHLÁŠKY:
na email machourek@seznam.cz (s uvedením jméno + bydliště + rok narození),
nebo na místě startu
ODMĚNA:
pamětní list, medaile, razítko IVV a pochodu, občerstvení na trase pochodu
První tři v kategoriích muži a ženy obdrží poháry.
Trasa pochodu povede převážně po turistických a cyklo trasách.
Mapa trasy pochodu k dispozici na startu a na webu akce v průběhu ledna.

INFORMACE a PŘIHLÁŠKY:
DUŠAN MACHOUREK, Žleb 278, Velké Opatovice, 679 63
mobil: +420 604 133 866 email: machourek@seznam.cz
web: www.smajd.webnode.cz
• možnost zakoupení odznaků pochodu
• akce zařazená do seriálu akcí „IVV“ lnternationaler Volkssportverband +
„Dvoustovka“ (200 turistických akcí KČT)
• možnost získání razítka „Vystup na svůj vrchol“ na podporu výstavby
turistické chaty na Lysé hoře (Hušák 626 m + Opatovické hradisko 514 m)
• každý se účastní akce na vlastní nebezpečí a pojištění
• děti do 15 let jen s doprovodem starší osoby
• trasy pochodu budou uveřejněny v lednu na webu pochodu

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

v areálu Zimního stadionu Boskovice

Tyto soboty:
9. února a 23. února 2019
od 13.30 do 15.00 hodin

Tyto neděle:
3. února a 17. února 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.

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

MUDr. Hanáková

Blansko, Pražská 1b

516 418 788

3. 2.

MDDr. Koudelková

Blansko, Pražská 1b

516 419 538

9. 2.

MUDr. Jílková

Rájec, Ol. Blažka 145

516 410 786

10. 2.

MUDr. Hošák

Adamov, U Kostela 4

516 446 428

16. 2.

MUDr. Houdková

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

17. 2.

MDDr. Vrbová

Knínice u Boskovic 330

516 452 808

23. 2.

MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

24. 2.

MDDr. Janáč

Boskovice, Lidická 10

537 021 289

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

Služby lékařů
1. 2. MUDr. Přichystalová

Nepřítomnost Zastupuje

8. 2. MUDr. Hniličková

MUDr. Šafránek
11. – 15. 2.

15. 2. MUDr. Kratochvílová
22. 2. MUDr. Striová

MUDr. Striová
25. 2. – 1. 3.

MUDr. Kratochvílová
MUDr. Striová
MUDr. Kratochvílová
MUDr. Šafránek

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

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

ZÁBAVY, OSLAVY, Dj, DISKOTÉKY, OLDIES, SVATBY

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

Koupím byt v Letovicích
spěchá, nabídněte prosím

Tel.: 774 193 566
Centrum sociálních služeb města Letovice,
příspěvková organizace

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

příjme do pracovního poměru
všeobecnou sestru
a pracovníka v sociálních službách

s nástupem IHNED.
Podrobnější informace
podá paní Šustrová na telefonním čísle

516 481 255 nebo 608 985 802

Daruji
větší množství červené půdy,
cca 20 tatrovek.
Kontakt: 723 923 087

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 30. 1. 2019 č. 2/2019. 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. 3/2019 bude 12. 2. 2019. Fotografie: archiv redakce.

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