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Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme
novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek:

Vít Halata, Letovice – Vladěna Hrdličková, Letovice

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

Anna Hejlová Marie Michalová Miloš Winkler
Jiří Veselý Bohumil Širůček Josef Šich
Josef Procházka Agnesa Vlasková Josef Portl
Jaroslav Bárta Miroslava Slezáková Marie Kopáčková
Helena Veselá Marie Fadrná Dobromila Graciasová
Růžena Válková Jarmila Topolářová Libuše Mejstříková
Vlasta Janoušková Zdeňka Kalasová Marie Hejlová
Božena Širůčková Růžena Wernerová Miroslav Kacetl
Vladimír Valouch Vlastimil Skalník Zdeněk Čtvrtníček
Marie Janíková Lubomír Brožek Jaroslava Blahová
Marie Holková Blažena Nečasová Helena Hrazdirová
Miluška Ševčíková Marie Kolářová Jiřina Řehořová
Marie Lorencová Františka Benešová Miroslav Werner
Božena Nováková Jaroslav Blaha Ludmila Michenková

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:

Lebišová Květoslava, Kladoruby, ve věku 99 let, Kobylka Bohumil, Jasinov, ve věku 78 let, 
Matušková Eliška, J. Haška, ve věku 90 let, Tomanová Miluška, 9. května, ve věku 85 let, 

Nečasová Anděla, Čapkova, ve věku 93 let, Kaderka Karel, Purkyňova, ve věku 70 let, 
Prusenovský Ladislav, Masarykovo nám., ve věku 61 let

Čest jejich památce!     

Poděkování!
Jako rodiče zdravotně postiženého dítěte bychom chtěli moc poděkovat vedení města Letovice za 
zajištění invalidního vozíku pro našeho syna Lukáše. Velmi si vážíme vstřícnosti a pomoci  našeho 
města.                                                                                                            Manželé Soňa a Tomáš Demlovi   

Poděkování!
Moc bychom chtěli touto cestou poděkovat dvěma skvělým lidem, a to sociální pracovnici MěÚ 
Letovice paní Věře Dvořáčkové a panu řediteli CSS města Letovice panu Ing. Ivo Kubínovi za jejich 
skvěle odváděnou práci a jejich lidský přístup k lidem.                            Manželé Soňa a Tomáš Demlovi
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Činnost Sboru pro občanské záležitosti
při Radě města Letovice za rok 2014

Sbor pro občanské záležitosti při Radě města Letovice zahrnuje ve své činnosti významné události             
v životě občanů města Letovice a jeho místních částí. Tradiční vítání nových občánků našeho města se 
uskutečnilo 8. března a 25. října v obřadní síni městského úřadu. Do společného života přivítal starosta 
města Vladimír Stejskal se členy sboru 41 nově narozených dětí s jejich rodiči a příbuznými. Slavnostního 
uvítání se dostalo Nele Schulzové, prvnímu občánkovi našeho města narozenému v roce 2014 a historicky 
prvním letovickým trojčátkům - Elišce, Michaele a Jakubovi manželů Prudilových.

Paní učitelka Jana Hlaváčková s žáky Základní školy Letovice Eliškou a Štěpánkou Procházkovými, 
Kateřinou Provazníkovou, Terezou Řehořovou, Danielou Sičovou, Zuzanou Ščudlovou a Jolanou Šmídlovou 
připravili pro tuto příležitost hezký a nápaditý kulturní program, doplněný hudbou Sergeje Golubkova, 
Marie Nečasové a zpěvem Denisy Daňkové a Eriky Winklerové, za který jim všem patří poděkování.

Mezi priority sboru patří činnost především pro starší generaci. Členové sboru osobně navštívili 344 
občanů při příležitosti jejich životního jubilea 75 let a od 80 let výše. K významným událostem patřila 
gratulace členů sboru a starosty města Vladimíra Stejskala a místostarosty města Ing. Jiřího Palbuchty 
devíti občanům, kteří se dožili 90 let. Svoji zlatou svatbu (50 let společného života) na Městském úřadu 
oslavily se svými příbuznými 4 manželské páry, diamantovou svatbu (60 let společného života) oslavily         
2 manželské páry. 

Pro klienty Centra sociálních služeb města Letovice jsme zhotovili a předali s přáním pevného zdraví, 
štěstí a pohody za účasti pana starosty celkem 119 vánočních dárkových balíčků. Nezapomněli jsme ani na 
dva letovické občany, kteří žijí v Domově důchodců v Boskovicích, balíček dostal také pan Ladislav Vašek. 

Ve čtyřech místních částech města Letovice - v Dolním Smržově, Kladorubech, Kochově a Zboňku - se 
podíleli na činnosti sboru také členové osadních výborů; za to jim patří poděkování.

Snahou všech členů sboru pro občanské záležitosti města Letovice Marie Bartíkové, Věry Jílkové, Josefa 
Kopáčka, Libuše Pfefrové, Jany Sedláčkové, Marie Synkové a zapisovatelky sboru matrikářky Jindřišky 
Volšanové bylo přinášet našim občanům radost a uspokojení. Koncem roku 2014 jsme se rozloučili                
s dlouholetými a obětavými členy - Miladou Sedláčkovou a Josefem Kopáčkem. Za jejich práci jim                  
s předsedkyní sboru poděkoval starosta města Vladimír Stejskal, který se také rozloučil s předsedkyní Marií 
Synkovou. Všichni tři jsou zastoupeni novými členy, schválenými Radou města Letovice. Sboru pro 
občanské záležitosti s jeho novými členy přeji úspěšnou činnost a oslavencům přeji hezké a milé zážitky při 
gratulacích.                                                                                 Marie Synková, předsedkyně SPOZ (2007 - 2014)                                                                              

Starosta města svolává na čtvrtek 12. března 2015, v 16,00 hodin,
do sálu Městského kulturního střediska Letovice,
3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice.

  Program: 

1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu 
2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 19. prosince 2014 do 12. března 2015
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice za  rok 2014
6. Rozpočet města Letovice na rok 2015
7. Jednací řád Zastupitelstva města Letovice
8. Různé
9. Diskuse

      10.      Závěr
Vladimír Stejskal
starosta města
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ZPRÁVY Z RADNICE

1. Rada města bere na vědomí plnění úkolů 
finančního odboru ke dni 27. ledna 2015.
2. Rada města bere na vědomí plnění úkolů 
technického odboru ke dni 27. ledna 2015.
3. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města 
Letovice schválit název nové ulice v lokalitě u "Hájku 
II" - Ve Žlíbku.
4. Rada města bere na vědomí plnění úkolů správního 
odboru ke dni 27. ledna 2015.
5. Rada města bere na vědomí plnění úkolů tajemnice 
MěÚ k 27. ledna 2015.
6. Rada města bere na vědomí plnění úkolů 
místostarosty k 27. ledna 2015.
7. Rada města bere na vědomí Souhrnnou zprávu        
o kontrolní činnosti města Letovice za rok 2014.
8. Rada města bere na vědomí Plán kontrol města 
Letovice na období 2015-2017.
9. Rada města bere na vědomí Zprávu o výsledcích 
finančních kontrol města Letovice ve zkráceném 
rozsahu za rok 2014.
10. Rada města schvaluje Plán kontrol města Letovice 
na rok 2015 a Tříletý plán kontrol na období 2015-
2017.
11. Rada města schvaluje složení škodní komise 
města pro rok 2015 dle písemného materiálu.
12. Rada města schvaluje převod vyřazené děličky 
těsta v pořizovací ceně 114.158,- Kč z CSSML na 
zřizovatele město Letovice.
13. Rada města schvaluje prodej děličky těsta 
(inventární identifikátor 000000321138) firmě 
Ledeko, a. s., Letovice, za cenu 21 tis. Kč bez DPH.
14. Rada města schvaluje přijetí věcného daru - 
souprava ozvučení v úhrnné hodnotě 20.796,- Kč 
Centrem sociálních služeb města Letovice od paní 

, bytem Letovice, 
.

15. Rada města schvaluje Odpisový plán Městského 
kulturního střediska Letovice dle písemného 
materiálu.
16. Rada města schvaluje provedení rozpočtových 
opatření č. 28/2014 dle písemného materiálu. 
17. Rada města schvaluje přesun v rozpočtu MKS 
Letovice  dle písemného materiálu.
18. Rada města schvaluje text kupní smlouvy na 
prodej a koupi plechového skladu vedeného pod 
inventárním číslem 919027160025.

 
[osobní údaj odstraněn]  [osobní 
údaj odstraněn] 

OKÉNKO STAROSTY
Snad jste všichni ve 

zdraví přečkali i únor. 
Plesová sezona je pryč, 
masopust je už taky za 
námi, tak můžeme už jen 
vyhlížet jaro. Chtěl bych 
poděkovat všem, kteří se 
zasloužili o úklid sněhu

před svými domy. I když většinou sníh hned 
roztál, pár dnů opravdové kalamity jsme zažili.    
I děti a učitelé už mají za sebou jarní prázdniny.  
Je tedy jen na přírodě, kdy jaro opravdu přijde.  
Jistě se nenajde nikdo, kdo by neupravil po zimě 
své zahrádky a jiné pozemky.  Pomalu ukládáme 
zimní oblečení a sportovní náčiní a začínáme 
oprašovat kola a podobně. Venku se opět 
začnou rozbíhat tradiční kulturní a sportovní 
akce.  Jednou z nich bude i Okolo s kolem. Už 
nyní se máte možnost přihlásit na stránkách 
www.okoloskolem.cz. 

Na radnici pracujeme na posledních úpravách 
rozpočtu, který se bude schvalovat na zasedání 
zastupitelstva dne 12. března 2015. Na toto 
zasedání vás všechny srdečně zvu. Po schválení 
budete v dubnovém zpravodaji seznámeni          
s největšími akcemi, které nás v letošním roce 
čekají. Plány jsou velké, uvidíme, jak se nám je 
podaří zvládat, hlavně po finanční stránce. 
Město je však v dobré finanční kondici, takže 
snad vše dobře dopadne. 

Tak co si jen společně přát? Aby bylo krásné 
jaro, jak má být, všem aby se podařilo opět 
nastartovat zahrádky a kvítečka na nich a hlavně 
březen prožívat v pohodě a ve zdraví.
                          Vladimír Stejskal - starosta města

MĚSTO LETOVICE INFORMUJE

RADA MĚSTA LETOVICE
NA SVÉ SCHŮZI

DNE 27. 1. a 9. 2. 2015
PROJEDNALA

MĚSTO LETOVICE
zajistilo na 

7. března 2015 - 14.00 - 15.00 hod.

 21. března 2015 – 14.00 – 15.00 hod. 

4. dubna 2015 – 14.00 – 15.00 hod. 

18. dubna 2015 – 14.00 – 15.00 hod.

pro občany města Letovice a místních částí 
Městské lázně Boskovice

Doprava po vlastní ose. Průkaz totožnosti 
alespoň jednoho člena rodiny

je vstupenkou do areálu.
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podlaží v domě Tyršova 205/1, Letovice, do 30. 6. 
2015 paní , bytem Tyršova 
205/1, Letovice. 
31. Rada města schvaluje měsíční odměnu na základě 
Dohody o provedení práce - pracovní zařazení 
domovník v domě Tyršova 205/1, Letovice, po dobu 
platné nájemní  smlouvy v bytě Tyršova 205/1, 
Letovice, pro pana  dle 
předložených písemných materiálů.  
32. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
dohodou ke dni 27.1. 2015 na bytovou jednotku          
č. 1308 mezi paní , bytem      
J. Haška 1082/12, Letovice, a městem Letovice, 
Masarykovo náměstí 210/19, Letovice.
33. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
dohodou ke dni 27. 1. 2015 na bytovou jednotku        
č. 1406 mezi paní , bytem       
J. Haška 1082/12, Letovice, a městem Letovice, 
Masarykovo náměstí 210/19, Letovice. 
34. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
na byt č. 1406 v DPS Letovice mezi paní 

 a městem Letovice, Masarykovo náměstí 
210/19,67961 Letovice. 
35. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
dohodou ke dni 31.1.2015 na bytovou jednotku         
č. 1411, mezi paní , bytem     
J. Haška 1082/12, Letovice, a městem Letovice, 
Masarykovo náměstí 210/19, Letovice. 
36. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
dohodou ke dni 31.1.2015 na bytovou jednotku          
č. 1411, mezi paní , bytem     
J. Haška 1082/12, Letovice, a městem Letovice, 
Masarykovo náměstí 210/19, Letovice. 
37. Rada města schvaluje ukončení  nájemní smlouvy 
na nebytové prostory Tyršova 10, Letovice, mezi 
panem , Letovice, a městem 
Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, Letovice 
dohodou ke dni 31. 1. 2015.
38. Rada města schvaluje umoření dlužného 
nájemného za nebytové prostory Tyršova 10, 
započtením částky za zhotovení bezpečnostních 
prvků panem Letovice,           
a městem Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 
Letovice. 
39. Rada města neschvaluje zateplení zdi v chodbě      
v domě J. Haška 1095/14, Letovice.
40. Rada města neschvaluje příspěvek města na 
zateplení zdi v domě J.Haška 1095/14, Letovice. 
41. Rada města schvaluje ukončit smlouvu mezi E.ON 
Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice a městem Letovice, Masarykovo 210/19, 
Letovice, na dodávku elektřiny v bytě č. 14 v domě 
Tyršova 205/1, Letovice,  a to z důvodu uzavření 
nájemní smlouvy na tento byt s paní 

 [osobní údaj odstraněn] 

 [osobní údaj odstraněn] 

 [osobní údaj odstraněn] 

 [osobní údaj odstraněn]

 [osobní údaj 
odstraněn] 

 [osobní údaj odstraněn] 

 [osobní údaj odstraněn] 

 [osobní údaj odstraněn] 

[osobní údaj odstraněn] 

 [osobní údaj 
odstraněn] 

19. Rada města bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o energetickém poradenství a správě 
odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu 
elektrické energie a zemního plynu se společností 
Energie pod kontrolou, obecně prospěšná 
společnost, Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín.
20. Rada města schvaluje variantu č. 2 na rozšíření 
zadání "Územní studie Komenského" a pověřila 
starostu podpisem smlouvy. 
21. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na 
vypracování Vyhodnocení  předpokládaných vlivů 
změny č. 3 Územního plánu Letovice na udržitelný 
rozvoj území související se změnou č.3 Územního 
plánu Letovice, uzavřenou mezi Městem Letovice        
a Urbanistickým střediskem Brno, s.r.o. Cena za dílo je 
24.220,- Kč včetně DPH. RM pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy.
22. Rada města schvaluje Dohodu o úhradě nákladů     
s firmou DOPAZ, s.r.o., na základě které budou 
uhrazeny městu Letovice náklady ve výši 24.220,-Kč za 
zpracování Vyhodnocení předpokládaných vlivů 
změny č. 3 Územního plánu Letovice na udržitelný  
rozvoj území, související se změnou č. 3 Územního 
plánu Letovice. Rada města pověřuje starostu města 
podpisem dohody.
23. Rada města schvaluje ukončení "Dohody               
o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 602-
022" s Českou poštou.
24. Rada města bere na vědomí přidělení bytů v DPS 
Letovice - bytu č. 1406 paní L

 K , bytem Nýrov 
byt č. 1411 paní N

 S , bytem 
Letovice,
25. Rada města schvaluje následující smlouvy              
s firmou HDMedia, Lenka Štrubařová, Lutopecny-
Měrůtky 72, Kroměříž:
· Smlouvu o dílo - SW na  pořízení a evidenci 
materiálů RM a ZM "Konsiliář”
· Smlouvu na poskytování technické podpory - SW na 
pořízení a evidenci materiálů RM a ZM "Konsiliář”
26. Rada města schvaluje dar města 1. občánkovi roku 
2015 - zlatý přívěsek se znakem města.
27. Rada města schvaluje tisk Katalogu řemesel            
a služeb města Letovice zajistit u firmy Tisk α reklamy 
– Bc. Josef Bělehrádek, DiS, Letovice.
28. Rada města schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na bytovou jednotku č. 1 v domě Tyršova 
205/1, Letovice, do 28. 2. 2015 panu 

 bytem Tyršova 205/1, Letovice.
29. Rada města schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na bytovou jednotku č. 7 ve 3. nadzemním 
podlaží v domě Tyršova 205/1, Letovice, do 28. 2. 
2015 panu Letovice.
30. Rada města schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na bytovou jednotku č. 7 ve 3. nadzemním

 [osobní údaj 
odstraněn]  [osobní údaj odstraněn]  
[osobní údaj odstraněn],  [osobní 
údaj odstraněn]  [osobní údaj odstraněn] 

 [osobní údaj odstraněn]

[osobní údaj 
odstraněn] 

 [osobní údaj odstraněn] 
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bytové výstavby s panem , tj. 
převedení práv a povinností k bytu č. 8 o velikosti 1+1 
v domě J. Haška 1095/14 v Letovicích vyplývajících ze 
smlouvy původně uzavřené s paní 

,  a to ke dni 1. 4. 2015.
52. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
uzavřené dne 17. 9. 2003 s panem 

dohodou ke dni 31. 1. 2015. Nájemce 
nebude hradit nájemné za rok 2015, protože pozemek 
již v letošním roce neužíval.
53. Rada města schvaluje vyhlásit záměr pachtu 
pozemku p.č. 592 - trvalý travní porost o výměře 

26.145 m  v k.ú. Míchov u Boskovic.
54. Rada města schvaluje vyhlásit záměr pachtu 

2pozemku p.č. 410 - orná půda o výměře 1967 m  v k.ú. 
Podolí u Míchova.
55. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene 
umožňujícího využití zatížené nemovitosti za účelem 
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční 
soustavu - kabel NN  v souvislosti se stavbou „Babolky, 
příp. NN pro garáž “ na 
pozemku města  p.č. 508 v k.ú. Babolky, za 
předpokládanou jednorázovou cenu 3.000,- Kč +  
DPH, pro oprávněného E.ON Distribuce, a.s. České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, nejprve bude 
uzavřena budoucí smlouva.
56. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene 
umožňujícího využití zatížených nemovitostí za 
účelem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 
distribuční soustavu - venkovní vedení NN, kabelové 
vedení NN, betonové sloupy, přípojková skříň               
a rozpojovací skříň v souvislosti se stavbou „Letovice, 
obnova sítě NN ul. V Zahradách“ na pozemcích města 
p.č. 1346/1, 1659, 1676/2 a 1677/1 vše  v k.ú. 
Letovice, za předpokládanou jednorázovou cenu 
27.075,- Kč +  DPH, pro oprávněného E.ON Distribuce, 
a.s. České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, nejprve 
bude uzavřena budoucí smlouva
57. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene 
umožňujícího využití zatížených nemovitostí za 
účelem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 
kanalizaci a vodovod na pozemcích města takto: 
vodovod na pozemcích p.č. 1936/2 a 1936/11, 
gravitační kanalizace na pozemcích p.č. 1936/11, 
1936/10 a  2047/74  a dále kanalizace - výtlak na 
pozemcích p.č. 67/1, 1932/6, 1932/1, 1936/2, 
1936/11, 1936/10 a 2047/74, vše  v k.ú. Letovice, pro 
oprávněné pan , věcné 
břemeno bude zřízeno bezúplatně, neboť tato 
skutečnost vyplývá z uzavřené Plánovací smlouvy, 
nejprve bude uzavřena budoucí smlouva.
58. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 
která byla uzavřena dne 24. 10. 2014 s O2 Czech 
Republic, a.s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2. 
Předmětem dodatku bude doplnění dalšího

 [osobní údaj odstraněn]

 [osobní údaj 
odstraněn] 

[osobní údaj 
odstraněn] 

 [osobní údaj odstraněn] 

[osobní údaj odstraněn]

42. Rada města schvaluje ukončit smlouvu mezi  RWE 
energie, s.r.o. Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10,       
a město Letovice, Masarykovo 210/19, Letovice, na 
dodávku plynu a souvisejících služeb v bytě č. 14           
v domě Tyršova 205/1, Letovice,  a to  z důvodu 
uzavření nájemní smlouvy na tento byt s

43. Rada města schvaluje vyhlásit záměr pronájmu 
2části pozemku p.č. 252 - zahrada o výměře cca 98 m     

v k.ú. Letovice. Zastupitelstvu města schválit prodej 
částí pozemků v k.ú. Kochov: část p.č. 984/19 - ost. 

2plocha ost. komunikace o výměře cca 44 m  a část p.č.  
2984/18 ost. plocha  o výměře cca 206 m  manž. 

2, za cenu 50,- Kč/m . V kupní 
smlouvě bude uvedeno, že kupující berou na vědomí 
existenci stavby kůlny, která není v majetku města,      
a v tomto stavu pozemek kupují.
44. Rada města schvaluje pacht  pozemku p.č. 262/1 - 

2orná půda o výměře 805 m  v k.ú. Třebětín u Letovic, 
na dobu neurčitou, panu , za 
cenu 500,- Kč/rok s půlroční výpovědní lhůtou.
45. Rada města bere na vědomí sdělení manž. 

o nezájmu odkoupit pozemky 
2za nabízenou cenu 75,- Kč/m .

46. Rada města neschvaluje vyhlásit záměr prodeje 
pozemků v k.ú. Letovice: část pozemku p.č. 2645/3      

2o výměře cca 900 m , část pozemku p.č. 2645/12          
2o výměře cca 586 m , pozemek p.č. 2650/6 o výměre 

2 242 m , pozemek p.č. 2645/13 o výměře 5 m                   
2a pozemek p.č. 2650/2 o výměře 43 m  

47. Rada města neschvaluje vyhlásit záměr prodeje 
2části pozemku p.č 2645/3 o výměře cca 600 m  v k.ú. 

Letovice
48. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit zřízení věcného  břemene služebnosti 
spočívající v povinnosti strpět zřízení, provoz, údržbu, 
opravy a odstranění kabelového vedení NN ve 
prospěch města Letovice jako oprávněného na 
pozemku ve vlastnictví Jihomoravského kraje p.č. 
768/1 v k.ú. Novičí v souvislosti se stavbou „Novičí - 
osvětlení autobusové zastávky“, za cenu 1.000,- Kč + 
DPH, město uhradí náklady spojené se zřízením 
věcného břemene. Text Smlouvy o zřízení věcného 
břemene je přílohou.
49. Rada města bere na vědomí informaci o nezájmu 
RWE GasNet uzavřít nájemní smlouvu na užívání části 
pozemku p.č. 361/1 v k.ú. Letovice (pod regulační 
stanicí na ul. Albína Krejčího) a sdělení, že RWE 
dohledává listiny, které by mohly prokázat zřízení 
práva služebnosti ze zákona.
50. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit ukončení Smlouvy o podmínkách realizace 
bytové výstavby uzavřené dne 28. 11. 2005 s paní

, a to ke dni 31. 3. 2015.
51. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit uzavření Smlouvy o podmínkách realizace

 [osobní údaj 
odstraněn]

 
[osobní údaj odstraněn] 

[osobní údaj odstraněn]

[osobní údaj odstraněn] 

 
[osobní údaj odstraněn]
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7 3 .  R a d a  m ě s t a  s c h v a l u j e  S m l o u v u  č .  
1040007740/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., České 
Budějovice.
74. Rada města bere na vědomí návrh lokalit pro 
umístění jednotlivých naučných cedulí v rámci naučné 
stezky  "Poznej te  Letov ice"  př ipravované 
Masarykovou střední školou Letovice.
75. Rada města bere na vědomí poděkování Oblastní 
charity Blansko k organizaci Tříkrálové sbírky 2015       
v Letovicích. 
76. Rada města schvaluje podání žádostí města 
Letovice o finanční prostředky:
· z Dotačního programu JmK na požární techniku        
a věcné prostředky jednotek sboru dobrovolných 
hasičů měst na projekt: "Zateplení objektu SDH 
Letovice a pořízení výstroje a výzbroje" - 
předpokládané celkové náklady 2.021.000,- Kč 
(investice 1.731.000,- Kč - požadavek dotace 
500.000,- Kč, neinvestice: 290 000,- Kč, požadavek 
dotace 200 000,- Kč),
· z Dotačního programu JmK "Podpora udržování 
čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých 
lyžařských tratí" na projekt: "Udržování čistoty 
cyklistických komunikací" - předpokládané 
neinvestiční náklady: 100 000,- Kč, požadavek dotace 
70 000,- Kč,
· z Dotačního programu JmK "Podpora rodinné 
politiky na úrovni obcí" na projekt: "Pořízení 
dopadové plochy na sportovišti na ul. Střední" - 
předpokládané investiční náklady: 150 000,- Kč, 
požadavek dotace 50 000,- Kč,
· z Dotačního programu JmK „Zdravé obce, města, 
mikroregiony JMK“ na projekt: „Letovice- Zdravé 
město 2015“ - předpokládané neinvestiční náklady: 
50.000,- Kč, požadavek dotace: 20.000,- Kč.
77. Rada města bere na vědomí informace k možnosti 
rozšíření "Sběrného dvoru Červený vrch" o skládku 
bioodpadu.
78. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy na 
zpracování digitálního povodňového plánu pro město 
Letovice se společností ENVIPARTNER, s.r.o., 
Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice, za cenu 115.000,- 
Kč bez DPH, a pověřuje starostu města jejím 
podpisem.
79. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy                 
o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří 
Fiala, Tejkal a partneři, s.r.o., ve věci zastupování MěÚ 
Letovice v řízení před Krajským soudem v Brně, sp.zn 
A 103/2014, a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy.
80. Rada města schvaluje plnou moc, kterou město 
Letovice zmocňuje k zastupování v právních věcech 

, společníka obchodní 
společnosti Fiala, Tejkal a partneři, advokátní 
kancelář, s.r.o., a pověřuje starostu města jejím 
podpisem.

[osobní údaj odstraněn]

dotčeného pozemku p.č. 365/3 v k.ú. Podolí                 
u Míchova, bez navýšení ceny.
59. Rada města schvaluje zřídit věcné břemeno 
umožňující využití pozemku města p.č. 2372/1 v k.ú. 
Letovice pro účely zřízení a provozování zařízení 
distribuční soustavy - spočívající v  umístění 
elektropřípojky k budově č.e. 1 postavené na p.č. 
2367 (vlastník p. ) pro 
oprávněného paní  za cenu 
150,- Kč + DPH.
60. Rada města schvaluje vyhlásit záměr prodeje 

2pozemku p.č. 129/165 - orná půda o výměře 832 m      
v k.ú. Třebětín u Letovic.
61. Rada města schvaluje vyhlásit záměr pronájmu 
pozemku p.č. 2091/6 - zast. plocha v k.ú. Letovice, na 
pozemku se nachází stavba jiného vlastníka.
62. Rada města schvaluje Grantový systém města 
Letovice na období 2015-2018.
63. Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu města 
Letovice na rok 2015 jako schodkový se zapojením 
úspory z předešlých let na straně příjmů v celkovém 
objemu 88.991.100,- Kč, na straně výdajů ve výši 
115.586.000,- Kč. 
64. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Jednací řád zastupitelstva města.
65. Rada města schvaluje: navýšení pracovního 
úvazku na místo správa bytů a nebytových prostor na 
finančním odboru o 0,2, rozšíření odboru výstavby a 
ŽP o 1 pracovní úvazek (stavební řízení) od 1. 3. 2015.  
66. Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvy 
uzavřené podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona           
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a ustanovení § 160 odst. 5 zákona                   
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, na výkon přenesené působnosti na úseku 
přestupků s Obcemi Petrov a Sulíkov.
67. Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
uzavřenou podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona          
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a ustanovení § 160 odst. 5 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, na výkon přenesené působnosti na úseku 
sociálně právní ochrany dětí s Obcí Petrov.
68. Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce části 
pozemků p. č. 499/ 2 a 498 v katastrálním území obce 
Lazinov za účelem realizace objízdné trasy s obcí 
Lazinov, se sídlem Lazinov 121, 679 61, IČ: 43 420 613.
69. Rada města schvaluje zveřejňovat na webových 
stránkách města usnesení a zápis z jednání rady 
města, a to po odstranění všech zákonem chráněných 
údajů.
70. Rada města bere na vědomí výsledky voleb do 
Školské rady ZŠ Letovice za rodiče a pedagogy.
71. Rada města bere na vědomí rezignaci Mgr. Renaty 
Kostlánové na funkci předsedy kulturní a školské 
komise RM Letovice.
72. Rada města schvaluje předsedkyni kulturní            
a školské komise - PhDr. Milenu Hejlovou.

 [osobní údaj odstraněn] 
 [osobní údaj odstraněn] 

MĚSTO LETOVICE INFORMUJE

8                                                                                                                          www.mks-letovice.cz



· osoby s různým stupněm omezení (způsobilosti         
k právním úkonům): 7
· osoby ohrožené sociálním vyloučením: 6
· osoby ohrožené rizikovým způsobem života: 2
· oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí: 4
· osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí         
v nejistém či neadekvátním bydlení: 38
· nezaměstnaní a osoby materiálními problémy: 63
· osoby neschopné splácet závazky a anonymní 
klienti:  90
· imigranti: 4
· rodiny s dětmi: 32
Zvláštní příjemce důchodu byl ustanoven ve správním 
řízení v 1 případě.
Funkci veřejného opatrovníka vykonává sociální 
pracovník ve 2 případech.
Podávání zpráv v rámci sociálně právní ochrany      
dětí: 27.
Počet vypravených sociálních pohřbů: 4

Stavební úřad a životní prostředí
- vydáno 19 územních rozhodnutí, 59 kolaudačních 
rozhodnutí (zkolaudováno 20 bytových jednotek),  11 
rozhodnutí o změně stavby před dokončením, 5 
rozhodnutí o odstranění stavby, 18 kolaudačních  
souhlasů, 15 rozhodnutí o přerušení řízení, 8 
rozhodnutí o změně užívání, rozhodnutí – zkušební 
provoz: 0, rozhodnutí pokuty: 2, 20 potvrzení                
o přidělení čísla
- stavební povolení: 14 (povoleno 24 bytových  
jednotek), společný souhlas: 20 (povoleno 12 
bytových jednotek), územní souhlas: 65, souhlas         
s provedením ohlášené stavby: 13, vodovodní 
přípojky: 5, plynové přípojky: 6, garáže: 5, dodatečné 
povolení stavby: 4, rozhodnutí předčasné užívání: 1, 
rozhodnutí zákaz užívání: 1.
- v oblasti životního prostředí bylo ve 26 případech 
vydáno rozhodnutí o kácení dřevin a v 10 případech 
bylo vydáno vyjádření ke kácení dřevin.

Finanční odbor
- bylo evidováno 731 poplatníků místního poplatku ze 
psa
- bylo evidováno 7003 poplatníků místního poplatku 
za komunální odpad a 304 plátců tohoto poplatku za 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, kde není nikdo hlášen k pobytu
- ve městě bylo provozováno 12 ks výherních hracích 
přístrojů v pěti provozovnách
- bylo uzavřeno 27 smluv (kupní, darovací) a 18 
nájemních a pachtovních smluv na využití městského 
majetku (pozemky, kulturní domy), 24 smluv o zřízení 
věcného břemene
- k projednání v radě a zastupitelstvu města bylo 
přijato 132 návrhů na dispozice s majetkem města

    

Evidence obyvatel dle dostupných 
informací k 2. 1. 2015

· k 31. 12. 2014 bylo ve městě přihlášeno k 
trvalému pobytu 6598 občanů - z toho 2747 mužů, 
2928 žen a 923 dětí do 15 let (468 chlapců a 455 
děvčat)
· v loňském roce se narodilo 65 dětí (33 chlapců a 
32 děvčat) a zemřelo 67 občanů (35 mužů a 32 žen)
· k trvalému pobytu ve městě se přihlásilo 204 
občanů, odhlášeno bylo 192 občanů. Cizinci 
hlášení k pobytu v Letovicích k 31. 12. 2014 – 
cizince již neevidujeme, dle údajů na webových 
stránkách ministerstva vnitra je ve městě 
přihlášeno 131 cizinců s trvalým pobytem. Celkový 
počet obyvatel k 31. 12. 2014 (tj. státních občanů 
ČR + cizinců) dle dostupných informací:  6 729.

Oficiální počty obyvatel uveřejňuje 
Český statistický úřad v průběhu roku.

Letovice - matrika - rok 2014

Počet zápisů úmrtí 192
Uzavřená manželství 47
Počet žádostí o změnu jména a příjmení    5
Počet zápisů o určení otcovství                    32
Počet vydaných rozhodnutí ostatních  15
Czech POINT:
Rejstřík trestů 119
Katastr nemovitostí 92
Obchodní rejstřík 60
Živnostenský rejstřík 15
Bodové hodnocení řidičů 9
Výpis z insolvenčního rejstříku  0
Registr osob 1
Žádost o zřízení datové schránky      0
Zneplatnění datové schránky       6
Konverze dokumentů na žádost        31
Konverze dokumentů z moci úřední 9
Počet ověření (legalizace, vidimace) 1 573 

Žádosti do DPS 
Počet podaných žádostí celkem 193, z toho v roce 
2014 bylo podáno 17 žádostí, do DPS bylo v roce 
2014 přijato 6 osob (z toho 1 manželský pár).

Sociální práce na obci
V roce 2014 se aktivně v rámci sociální práce na 
obci pracovalo s občany, kteří patří do těchto 
cílových skupin:
· osoby se zdravotním nebo duševním 
onemocněním:  58
· osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby: 
19
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Město Letovice vyhlašuje výběrové řízení na funkci: referent správního řízení
na odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Letovice

Požadované obecné předpoklady:

- státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

- občanská a morální bezúhonnost
Požadované kvalifikační předpoklady:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním 
oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru

- nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví

- nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru 
stavebnictví

Další požadované předpoklady:

- flexibilita a umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)

- schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů

- znalost správního řádu

- znalost stavebního zákona

- znalost práce na PC

- řidičský průkaz sk. B

- praxe ve veřejné správě výhodou
Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 16. 3. 2015 nebo dle 
dohody, MěÚ Letovice 
Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády       
č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 9. 
Lhůta pro podání písemné přihlášky:  23. 2. 2015
Náležitosti přihlášky:

- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo 
občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis

- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech                     
a dovednostech

- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou 
„VŘ referent státní správy – NEOTVÍRAT“ na adresu: Město Letovice, Mgr. Naděžda Lorenčíková, 
tajemnice, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice. 
Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Naděžda Lorenčíková
tajemník MěÚ Letovice
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Přistavování velkoobjemových kontejnerů na domovní odpad  v roce 2015

V letošním roce budou kontejnery rozmísťovány stejným způsobem jako v předchozím období. Podle níže 
uvedeného  rozpisu budou přistavovány na jednotlivá místa, vždy v sobotu, počínaje dnem 11. 4. 2015. 
Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá místa pouze jednou ročně, a to koncem jara, aby se do zimního 
období pokrylo celé území. Kontejner bude na místě 4 hodiny a přítomný pověřený pracovník bude dohlížet na to, 
aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je systém určen, to je domovní odpad pouze od občanů. Nadále 
platí, že nebezpečný odpad /pneumatiky, akumulátory, televizory, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů 
od nich/ se může celoročně bez poplatku uložit na sběrný dvůr, který je v místě bývalé skládky na Červeném vrchu. 
Podle níže uvedeného rozpisu budou kontejnery přistavovány na jednotlivá místa vždy v sobotu, od 11. 4. 2015.                                                                               
Technický odbor MěÚ Letovice

Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv

Vážení spoluobčané, městský úřad pro Vás ve spolupráci s Jihomoravským krajem připravil nový způsob 
informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – posílání SMS zpráv na Váš mobilní 
telefon.  Nepůjde ale vždy jen o krizové situace, SMS zprávy Vám budou přinášet i řadu dalších potřebných 
informací z běžného života našeho města.

Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, 
povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich 
dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru: JMK mezera LETOVICE 
mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI  mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO POPISNE 
(můžete psát i malými písmeny; vše ale pište bez diakritiky). Příklad SMS zprávy:  

Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo  900 77 03.  Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč 
(vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni. 

Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace i od dalších subjektů 
zapojených do integrovaného záchranného systému, případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, 
plynárenské, vodárenské společnosti. 

Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete, 
prosím, na číslo 900 77 03 SMS ve tvaru: JMK mezera LETOVICE mezera INFORMACE mezera NE

Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů informací vyřazeni.
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete na číslo 900 77 03  SMS zprávu ve 

tvaru: JMK mezera LETOVICE mezera INFORMACE mezera STAV
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání přihlašovací či 

odhlašovací SMS zprávy za 3,- Kč (vč. DPH).
Jen samé dobré informace Vám přeje starosta města Letovice Vladimír Stejskal.

 

 

 

 

jmk letovice informace ano 
novak stepan*krizikova*20

MĚSTO LETOVICE INFORMUJE

 7,00 –11,00 hod 8,00 –12,00 hod 9,00- 13,00 hod 10,00 – 14,00 hod 

11.4. Tyršova u Osevy Komenského Česká Halasova 

18.4. Zámecká U Macků Čapkova Brněnská J.Haška - nahoře 

25.4. Nové Město V Potůčkách Brahmsova A.Krejčího - kaštan 

  2.5. Bohuslava Martinů J.Haška - dole Na vyhlídce - Žlíbek U Hájku 

  9.5. P.Fr.Krchňáka Pražská Žlíbek Rekreační Boční - střed ulice 

16.5. Zámecká dole U Královce Nová 9. května - dole 

23.5. U Zámku Smetanova V Domkách Havírna - restaurace 

30.5. Jásinov u nádrže Slatinka - Údolní Zboněk Novičí 

  5.9. Chlum - Chlumská Kochov - točna Zábludov Chlum v obci 

12.9. Babolky Lhota Kladoruby Slatinka - točna 

19.9. Klevetov Třebětínské nám. Podolí Jasinov - Ořechov  

26.9. Dolní Smržov Kněževísko Borová Meziříčko 
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Jarní měsíce každoročně zaměstnávají hasiče v celé republice zvýšeným počtem 
požárů. Tyto požáry vznikají od neopatrného vypalování suché trávy a náletových dřevin,    
a od spalování suché trávy, listí a klestu na hromadách. Ani město Letovice není v těchto 
případech výjimkou. V letech 2013 a 2014 likvidovali hasiči na území Letovic celkem 20 
požárů. Ne všechny požáry byly beze škody. 

Lidé  -  často osoby dřívějšího data narození, si při vypalování porostů a spalování 
biologického odpadu neuvědomují nebezpečí, které tuto činnost provází.  Hrozí nebezpečí 
přenesení ohně na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované, a to po povrchu suché

vegetace, přenesení větrem nebo i konvektivními proudy horkých spalin s jiskrami a v neposlední řadě 
přenesením ohně  hořlavým podloží. Toto nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je silnější 
vrstva hrabanky. 

Málo pozornosti bývá také věnováno ohništím po ukončení spalování odpadu. Je třeba si uvědomit, že popel 
vzniklý při spalování je velmi dobrý tepelný izolant, který „přikryje“ nedostatečně uhašené oharky dřeva.  Stačí 
však, aby malý závan větru „odfouknul“ popel a oheň se může rozšířit mimo ohniště. 

K nejtragičtějším případům dochází, kdy osoby, které vypalovaly porosty nebo spalovaly odpad, byly při 
požáru popáleny a hospitalizovány či na následky popálenin zemřely. Příčinou úmrtí těchto osob nebývá jenom 
popálení, ale také stresová situace a vypětí při hašení požáru.  

Na závěr několik upozornění a dobře míněných rad: 

· Plošné vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. V případě porušení tohoto 
zákazu hrozí fyzické osobě pokuta až ve výši 25 tisíc korun. Právnické osobě a podnikající fyzické osobě mohou 
hasiči uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun.

· Nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze na otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo 
suché rostlinné materiály. Pálení plastů, pneumatik či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.

· Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při 
spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru 
– jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár.

· Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném 
prostranství, včetně přijatých protipožárních opatření, předem oznámit územně příslušnému hasičskému 
záchrannému sboru kraje.

· I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na 
zahrádce, klestí), je vhodné předem ohlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje, tel: 950 640 405. HZS Jihomoravského kraje nabízí možnost nahlásit pálení on-line 
prostřednictvím webových stránek www.firebrno.cz, v oknu „PÁLENÍ KLESTÍ“. Při ohlášení je třeba uvést místo       
a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu a přijatá protipožární opatření.

· Při silném větru nebo poryvech větru oheň venku vůbec nerozdělávejte.

· Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny, okopáním drnů). 

· Při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky.

· Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh, 
rozpouštědla, použité oleje, pneumatiky.

· Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.

· Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě 
zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést 
do okolí.

· Spalování suchých rostlinných materiálů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od 
objektů, stohů, seníků, polí. Bezpečná vzdálenost k rozdělání ohně od okraje lesa je minimálně 50 metrů, pokud 
se nejedná o činnost, související s  hospodářskou správou lesa (likvidace klestu po těžbě), nebo o vyhrazené 
tábořiště. Zakázáno je rozdělávat oheň na louce se suchým travním porostem, na poli s obilím, na strništi apod. 

· Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let.

· Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.
Pokud se oheň vymkne kontrole a dojde k požáru, volejte okamžitě hasiče prostřednictvím tísňových linek 

150 nebo 112. V přírodním prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velmi rychle. 
Podceněním situace může způsobit neštěstí se značnými materiálními a ekologickými škodami a dalšími – často 
již nevratnými -  následky.                                                                                                                   Strážníci MP Letovice 
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KULTURNÍ PŘEHLED

Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mob.: 775 568 306
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 březnu jsme pro Vás připravili:

Koncert KPH

Trio Trifoglio
Středa 4. března 2015 v 18.30 hod.
Vstupné: 120,- Kč / na koncert platí 

předplatné KPH
Studenti uměleckých škol zdarma.

·
Koncert

Dětský maškarní karneval
Neděle 15. března 2015 od 15.00 hod.
Divadlo Koráb Brno+ balónkový klaun

Vstupné: děti v masce zdarma
       děti bez masky 20,- Kč

dospělí 40,- Kč 

·
Divadelní představení

Světáci
Pondělí 16. března 2015 v 19.00 hod.
Účinkuje: Divadelní společnost HÁTA

Vstupné: předprodej 290,- Kč,
na místě 350,- Kč

·
Koncert

„LAĎA KERNDL 70“
Neděle 29. března 2015 v 17.00 hod.

Vstup: předprodej 200,- Kč, na místě 250,- Kč

Velikonoční dílna

Šárky Trubákové
Květiny Glorie

Sobota 28. března 2015 ve 13.00 hod.
Sál MKS Letovice

 

Připravujeme:

Koncert KPH

Houslový virtuóz Ivan Herák 
s cimbálovou kapelou
Středa 8. dubna 2015 v 18.30 hod.
Vstupné: 120,- Kč / na koncert platí 

předplatné KPH
Studenti uměleckých škol zdarma. 

·
Divadelní představení

ZASE TA SBOROVNA
Pátek 10. dubna 2015 v 19.00 hod.

Hrají: Pavel Trávníček, Linda Finková, Kateřina 
Kornová, Hana Sršňová, Monika Fialková, Hana 

Tunová a Zdeněk Havlas
Vstupné: předprodej 200,- Kč ,

na místě 250,- Kč
·

Beseda
Ing. Tomáš Přibyl

„Neslavné havárie slavných 
raket“

Čtvrtek 16. dubna 2015 v 17.00 hod.
Po besedě bude zahájena výstava RMK 

Letovice.
Dobrovolný příspěvek.

·
Koncert jazz

E CONVERSO
Pátek 24. dubna 2015 ve 20.00 hod.

Sál ZUŠ Letovice
Účinkují:

Michal Wróblewski – saxofon, klarinet
Jan Pisklák – kytara, efekty

Vladimír Micenko – kontrabas
Jan Chalupa – bicí
Vstupné: 100,- Kč

MKS LETOVICE
KULTURNÍ DŮM
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KNIHOVNA

Oddělení pro dospělé
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

Dětské oddělení
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 

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ
V obou odděleních knihovny po celý měsíc 

registrace nových čtenářů zdarma.
2. 3. – 13. 3. 2015 prominutí upomínek.

Jan Werich narozen 6. 2. 1905 – výstava k 110. výročí 
narození herce, dramatika, prozaika a scénáristy.
SLAVNÁ ČESKÁ FILMOVÁ KLASIKA - Středa 4. března 
2015 v 14.30 hod, v městském klubu důchodců
Srdečně zveme na přednášku Ondřeje Slaniny              
o známých i méně známých hercích.
DROBNÁ VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ II - prodejní 
výstava v čítárně knihovny potrvá od 17. března do      
3. dubna 2015. Máte možnost zhlédnout a zakoupit 
výrobky z pedigu paní Aleny Čížkové, jarní látkové 
dekorace a tašky paní Elišky Hanušové a jarní věnečky 
a  k r a s l i c e  v y t v o ř e n é  p a n í  J a r o s l a v o u  
Langhammerovou.
Tátové čtou dětem - Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků České republiky (SKIP) a Liga otevřených 
mužů (LOM) zahajují v lednu společnou kampaň na 
podporu čtení „Tátové čtou dětem.“ Kampaň bude 
probíhat v knihovnách po celé České republice a na 
sociálních sítích.
V knihovnách SKIP vyhlašuje soutěž o čtenáře Tátu. 
Táta čtenář by měl splnit následující kritéria: 
v roce hodnocení má nezletilé dítě/děti, v roce 
hodnocení je on i dítě/děti čtenářem knihovny, 
zúčastňuje se aktivit knihovny.
V průběhu března budou vyhodnoceni tátové čtenáři 
jednotlivých knihoven.
Pomozte zapojit do projektu také Městskou 
knihovnu Letovice.

VEČERNÍČKY – výstavka knih. Prohlédnout si můžete 
klasické večerníčkové pohádky, nachystány budou        
i příběhy novější.
HALÓ, HALÓ - TADY VEČERNÍČEK!  - luštíme velkou 
křížovku, která prověří vaše znalosti příběhů Macha     
a Šebestové. 
2. - 20. března 2015 - Anketa SUK 2014 – hlasujeme     
v celostátní anketě o nejoblíbenější dětskou knihu 
vydanou v roce 2014.

GALERIE DOMINO
Vás srdečně zve na prodejní výstavu 

Ing. Miroslav Daňhel
OBRAZY

 Vernisáž se koná v pátek  6. března 2015
v 17.30 hod. 

Úvodní slovo autor.

 V kulturním programu zahrají Mgr. Věra 
Hromádková - příčná flétna a Tomáš Skalský - 

kytara  
  Výstava bude otevřena do neděle 29. března 

2015 v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hod.,          
So 9.00 – 11.00 hod., Ne 14.00 – 17.00 hod.

Galerie DOMINO, Havírna 55 (u čerpací 
stanice Shell), 679 61 Letovice

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 pa-
mátkách 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.

www.galeriedomino.cz

MKS Letovice –  Tyršova 2, 679 61 Letovice
Otevírací doba říjen - květen:

Pondělí - pátek: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30
tel.: 516 476 790, 739 396 538 

e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz 

www.mks-letovice.cz  

KULTURNÍ PŘEHLED

Turistické informační centrum

_____________________________
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ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ

Odpoledne v pyžamech

Tak nastal ten očekávaný den, na který se vždy celý rok těšíme. V pátek 6. 2. 

2015, jsme se my děti z oddělení školních družin III, IV, VI a VIII sešly v jídelně školy, 

abychom začaly karnevalové řádění. Rozdělily jsme se do družstev podle družin, 

vylosovaly jsme si barvu družstva a zvolily kapitána. Paní vychovatelky pro nás 

připravily spoustu zábavných soutěží a plnění různých úkolů. Za výhry jsme jako 

body dostávaly papírové župánky a jako odměny sladkosti a bábovky, které pro nás 

naše vychovatelky upekly. Při vyhodnocování všechny dojalo gesto družstva 

zelených, kteří darovali bílým jeden svůj župánek a tak celé odpolední klání 

skončilo nerozhodně. Na závěr nás čekala již tradiční stezka odvahy, na jejímž konci 

byl pro každého za odvahu balíček s překvapením. Pak už nezbylo nic jiného, než si 

popřát dobrou noc a hurá do spacáků!   

Už nyní se těšíme na příští karneval. Děti ze družin III., IV., VI. A VIII.

ZŠ Letovice
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ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ

Studenti Masarykovy střední školy začali s pracemi na projektu
 "Poznejte naše město".

Masarykova střední škola je nerozlučně spjata s městem Letovice již několik 
desetiletí a není tedy divu, že studenti se zajímají i o město, ve kterém se tato škola 
nachází.

Spolu se svými vyučujícími si vymysleli projekt "Poznejte naše město", do kterého se s velkou 
chutí zapojily i Základní škola Letovice a Městský klub důchodců Letovice. 

V rámci Týdne stavebnictví studenti Masarykovy střední školy začali s přípravnými pracemi na 
podkladech pro tento projekt a pod odborným vedením Ing. Mgr. Andrey Ježkové se seznámili            
s hlavními architektonickými památkami města Letovice, jež se objeví na informačních tabulích. 
Cílem těchto informačních tabulí je připomenout historii města a upozornit na pěkná místa nejen 
letovickou veřejnost, ale i turisty, kteří do tohoto města zavítají.      Ing. Kateřina Chalupková

POZVÁNKA na besedu o historii města Letovice v rámci projektu „Poznejte naše město”

Masarykova střední škola Letovice, Městský úřad Letovice a Základní škola Letovice
 Vás srdečně zvou na besedu o historii Letovic.

Místo:  Kulturní dům Letovice, Datum: 19. března 2015 od 8.30 hod. do 15.00 hod.

PROGRAM:

8.30 hod. Zahájení besedy – seznámení s programem dne, představení vlastního projektu. 
8.45 hod. Slovo starosty města Letovice 
9.00 hod. Město Letovice, p. Bohuslav Kuda 
10.00 hod. Masarykova střední škola Letovice, Vlastimil Sedlák, Sára Davidová, Vít Kiršner  
11.00 hod. Zámek, Ing. Andrea Ježková 
12.00 hod. Přestávka na oběd 
13.00 hod. Základní škola, Barbora a Dominika 
Čechovi, Alžběta Rozbořilová, Aneta Halasová
14.00 hod. Klášter, MUDr. Drahoslava 
Královcová, Ing. Ludmila Čadková
15.00 hod. Ukončení akce

Během besedy bude v KD umístěna výstava 
prací na téma „Letovice očima žáků MŠ, ZŠ, 
MSŠ“ dále budou vystaveny kroniky městského 
klubu důchodců. Těšíme se na Vaši účast.

Podrobnější informace k připravované akci 
Vá m  p o d á  M g r.  M i ro s l ava  V í t ko vá ,  
e-mail: vitkova@sredni-skola.cz, tel.: 737 948 
511.

Masarykova střední škola Letovice
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Odezva na Ples Masarykovy střední školy

V lednu 2015 jsem měl možnost zúčastnit se velmi zajímavé akce. Po dlouhé době se totiž konal 
Reprezentační ples Masarykovy střední školy  Letovice. Já jsem se zúčastňoval coby absolvent školy 
pouze několika maturitních plesů studentů. Nevěděl jsem tedy, co od této nové tradice očekávat. Ale 
protože mám na svoji školu jen dobré vzpomínky a rád se potkávám s lidmi, kteří mě doprovázeli po 
dobu mého studia na této pro mě nejlepší škole, zařídil jsem si vstupenku a v pátek večer vyrazil na 
ples. 

Už při vstupu jsem potkal bývalé spolužáky a mladší známé, které jsem několik let neviděl. 
Oba dva sály letovického kulturního domu byly zaplněné, kapela hrála takové písničky, které vás 

prostě přiměly jít si zatancovat. Tak jsem si zatančil se svými bývalými učitelkami, které jsou prostě 
každá super ženská, nebo se staršími holkami, jež jsem ze školy znal. Holky se mi líbily a já jsem jim to 
nikdy ani neřekl, protože jsem prostě neměl tu odvahu. 

Příjemná nálada vládla celým kulturákem. Tolik kamarádů ze školy, učitelů a učitelek, velmi 
příjemná obsluha od Sboru dobrovolných hasičů z Nýrova, no prostě super, velmi povedená akce.

Odcházel jsem, až už kapela byla sbalená a bylo nutné vyklidit sály. 
Co dodat? Poděkovat organizátorům, kteří měli celý ples na starosti a všem, jež se nějakým 

způsobem na akci podíleli - studenti z Ekotýmu, Školního parlamentu a další dobrovolníci z řad žáků. 
Dále mě nenapadá nic víc, než se za rok znovu těšit a zamlouvám si vstupenku na Reprezentační 

ples Masarykovy střední školy 2016.   Pavel Horáček, bývalý absolvent školy, dnes obchodní zástupce,

Stavaři Masarykovy střední školy jsou mistry Moravy ve svém oboru

V pátek 25. 1. 2015 se tým naší školy zúčastnil prestižní soutěže HALA ROKU JUNIOR 2015, kterou 
v Praze každoročně vyhlašuje Fakulta stavební Českého vysokého učení technického pro studenty 
středních škol České republiky. Náš tříčlenný tým, který si dal název Propadlíci a skládal se                     
z maturantů Marka Čecha z Benešova, Ladislava  Schulze z Letovic a Jakuba Matušů z Velenova, 
rozhodně nezklamal!

Úkolem soutěže bylo postavit model halové konstrukce, která musela splňovat určené 
geometrické parametry. Tento model byl následně zatěžován tak dlouho, dokud se nezhroutil. 
Podmínkou vítězství bylo postavit co nejefektivnější model, tedy takový, který vykazoval nejlepší 
poměr mezi maximální nosností konstrukce a vlastní vahou.

Soutěže se zúčastnilo 40 týmů z různých škol celé České republiky. Průběh soutěže byl napínavý    
a divoký. Modely se pod postupně přidávaným zatížením často různě vlnily a prohýbaly, až se za 
velkého rachotu padajícího ocelového závaží zhroutily. 

Naši borci z týmu Propadlíci se zde zachovali jako ostřílení soutěžící. „Na řadu jsme šli dvacátí 
čtvrtí,“ popisuje šéf týmu Marek Čech. „A nasadili jsme svým výkonem vysokou laťku, protože jsme se 
dostali rovnou na druhé místo. Náš model, který vážil 706 gramů, unesl přes 28 kilogramů. I pro nás 
to bylo překvapující. Do konce soutěže jsme se pak už jenom modlili, aby se před nás nikdo nedostal. 
Nakonec jsme skončili na neuvěřitelném 3. místě. Sami jsme tomu nemohli uvěřit a vlastně ani naši 
soupeři ne,“ přiznává člen úspěšného týmu. „Při slavnostním vyhlašování výsledků se nás docenti 
ptali, kdeže ty Letovice jsou a co je tam za školu a zvali nás, ať jdeme studovat k nim do Prahy,“ dodává.  

Na prvním místě skončil soutěžní tým z Prahy a druzí byli stavaři z Plzně. Letovičtí reprezentatni 
nechali daleko za sebou všechny ostatní moravské týmy z renomovaných průmyslovek. Ceny               
v soutěži byly také motivující, neboť za 3. místo si tým mimo diplomů, věcných darů a předplatného 
odborných časopisů, po zásluze odvezl také peněžitou odměnu 3000 Kč.

Tento náš úspěch je zároveň i vzkazem pro ostatní: „Nebojte se přihlásit na naši školu, po studiu     
u nás má každý šanci uspět, a to nejen na soutěžích, ale i v profesním životě!“

Ing. Jan Pořízek, učitel odborných předmětů
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KDE  -  KD- LETOVICE ( KULTURNÍ DŮM )             
KDY -     23. 3.  9 - 12 hod.        14 - 17 hod. příjem a prodej
               24. 3.  9 - 12 hod.        14 - 17 hod. prodej
               25. 3.  9 - 12 hod.        14 - 17 hod. prodej a výdej
Možnost nákupu a prodeje dětských věcí, oblečení, obuvi, autosedaček, kočárků, postýlek, věcí 
pro těhotné atd.
Prodej - možný pouze pro přihlášené prodávající z důvodu omezené kapacity. Zájemci o prodej nás 
proto kontaktujte nejpozději do 20. 3. 2015. Jeden prodávající bude mít k dispozici 1 stůl - poplatek 
50 Kč. Zboží musí být oceněno a označeno (jménem, značkou). Možnost zanechání zboží i vlastní 
prodej (za zanechané zboží neručíme). Přihlásit se – SMS na tel. 604 792 576 nebo poslat mail na 
hruska.ilona@seznam.cz. Kontakt pro informace: Ilona Hrušková 604 792 576 
_______________________________________________________________________________

ELIM Letovice, o.p.s.

Volnočasový klub Plán B

Klub je otevřený všem od 7 do 20 let, kdo chtějí trávit svůj volný čas                   
v příjemném a přátelském prostředí. Scházíme se v klubovně budovy Církve 
bratrské (Okružní 13) nebo na hřišti u ZŠ. Hrajeme různé hry, pořádáme 
turnaje a souteže. Mezi nejčastější aktivity patří ping-pong, fotbálek, šipky, 
kulečník, hry na počítači, NERF bitvy, různé stolní hry a další. A kdy je klub 
otevřen?

Úterý 14.30 – 18.30, Čtvrtek 14.30 – 18.30

Po skončení klubu nabízíme dětem odvoz domů (po domluvě). Více info a aktuální program 
najdete na webových stránkách www.klubac.cz

Další informace o našich aktivitách naleznete na www.elim-letovice.cz
.

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 hod. HERNA 

PÁTEK: 9.30 – 11.00 ŠNEČCI – nejmladší družinka skautů – děti ve věku 0 – 5 let s rodiči

BAZÁREK
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NAPSALI JSTE NÁM ...

se měli velmi rádi, a když jeden z nich zemřel, druhý 
nechtěl žít. Proto je nejvyšší bůh Zeus proměnil   
souhvězdí zvané Blíženci, aby navěky vedle sebe na 
obloze zářili. Zářící hvězdy se nazývají Castor            
a Pollux, nejsou však sobě podobné. Jasnější Pollux 
je osamocený oranžový obr s jasností 1,1 mag        
a vzdáleností 34 ly. Castor je šestihvězda složená ze 
tří těsných dvojhvězd. Je vzdálena 52 ly a má 
jasnost 1,6 mag. V souhvězdí najdeme i otevřenou 
hvězdokupu M 35 a planetární mlhovinu Eskimo. 
Hvězdy Castor a Pollux nemůže pozorovatel oblohy 
přehlédnout.

Měsíc nám ukáže své čtyři fáze: 5. 3. úplněk 
(19:04 h), 13. 3. poslední čtvrt (18:47 h), 20. 3. nov 
(10:35 h), který hraje roli při zatmění Slunce,            
a nakonec 27. 3. první čtvrt (8:24 h). Časové údaje 
jsou v SEČ. V odzemí bude Měsíc 5. 3. (vzdálenost 
406 388 km) a v přízemí 19. 3. (vzdálenost            
357 579 km).

Úplně se pozorovatelům schovají planety 
Merkur a Neptun. Večer nad západním obzorem 
bude zářit Venuše, tam také najdeme Mars nízko 
nad obzorem. Jupiter (v Raku) svítí výrazně po 
celou noc. Ve druhé polovině noci najdeme Satrun 
(ve Štíru). Uran (v Rybách) je začátkem března 
večer nízko nad západním obzorem.

Rádi  pozorujeme konjunkce Měsíce                    
s planetami: 3. 3. s Jupiterem, 22. 3. s Marsem        
a s Venuší a 30. 3. opět s Jupiterem. Pozoruhodné 
bude seskupení Měsíce, Venuše a Marsu 22. 3. 
večer nízko nad západním obzorem.

Nesmíme opomenout změnu času v neděli    
29. 3., kdy SEČ se změní na SELČ (středoevropský 
na letní čas).                                                         - Ch -

(Blíženci)

Kdo nemá v oblibě zimu, jistě se zaraduje            
s příchodem měsíce března. Třetí měsíc v kalendáři 
má ten úkol, aby zajistil rozloučení se zimou             
a přivítání radostného období jara. Radost               
a povzbuzení se určitě projeví na každém z nás. 
Vždyť se právě na jaře probouzí příroda ze zimního 
spánku a Slunce při svém pohybu po obloze od 
zimního slunovratu dosáhne světového rovníku     
a nám zajistí jarní rovnodennost. Na večerní obloze 
je situace taková, že se zimní souhvězdí zvolna 
posouvají k západu a na jejich místo nastoupí jarní 
souhvězdí. Na rozloučenou nám „zamává“ 
souhvězdí Blíženců a nad jižním bodem bude zářit 
souhvězdí Lva se svou nejjasnější hvězdou 
Regulem a pod ním podél celého obzoru najdeme 
souhvězdí Hydry. Z východu se na oblohu tlačí 
souhvězdí Lyry, Pastýře, Severní koruny a další. 
Prostě řečeno, i na obloze se probouzí jaro.

Větší pozornost si zaslouží březnové Slunce. 
Světový rovník dosáhne 20. března, kdy vstoupí do 
znamení Berana, což se stane toho dne ve 23:44 h 
SEČ. Tento časový údaj považujeme za začátek 
astronomického jara a zároveň zaznamenáme 
jarní rovnodennost. Znamená to, že den i noc trvají 
přibližně 12 hodin. Slunce vyjde v 6:02 h a zapadne 
po 18. hodině. Sluneční azimut je 90°. V den 
rovnodennosti vychází Slunce přesně na východě 
(východní bod) a zapadá přesně na západě 
(západní bod). Zkuste si tyto body určit v terénu 
(strom, keř, objekt). Slunce nám v letošním březnu 
poskytne další zajímavý úkaz, a to jeho částečné 
zatmění. Právě 20. 3. v 10:47 h nastane maximální 
fáze zatmění a jeho velikost vyjadřuje 0,74 
zakrytého povrchu Slunce. Zatmění můžeme 
pozorovat od začátku (9:38 h) až do jeho konce 
(11:59 h). Při tomto jevu je Měsíc v novu, pořadí 
nebeských těles je: Slunce, Měsíc, Země. Stín 
Měsíce dopadá na zemský povrch. V některých 
oblastech severní zemské polokoule nastane 
úplné zatmění Slunce.

Rozloučíme se se souhvězdími zimní oblohy, 
souhvězdím Blíženců (Gemini), které patří do 
zvířetníku a najdeme jej jako sousední souhvězdí 
Býka nad Orionem. Podle báje se jedná o dvojčata, 
syny boha Dia a spartské královny Ledy. Říkalo se 
jim „nebeská dvojčata“. Oba bratři se zúčastnili 
mořeplavby, při které prožili strašlivou vichřici a 
bouři na moři. Když bouře ustala, na čelech obou 
bratří se rozzářily jasné hvězdy. Od té doby je 
námořníci považovali za své ochránce. Oba bratři

V březnu přivítáme na obloze i jaro
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V galerii Domino se v pátek 6. února 2015 v 17.30 hodin uskutečnila vernisáž 
prací letovického fotografa Petra Švancary. Jeho snímky, převážně reportážního 
charakteru, si letovická veřejnost prohlíží v Letovickém zpravodaji, kde je členem 
redakční rady, a v dalších novinách a časopisech, je také autorem letovické 
fotokroniky 2012 a 2013. Podstatná část výstavy věnovaná Letovicím a jejich okolí 
je obrazový dokument dominant krajiny, najdeme zde ale i poetické snímky              
z Jeseníků a ze zahraničí. Při vernisáži zahrály na příčné flétny Mgr. Jana Kouřilová     
a Mgr. Kateřina Suchnová, úvodního slova tématicky zaměřeného na fotografii        
v minulosti a dnes se s velkým ohlasem zhostil letovický fotograf Bohumil Kocina.  

Návštěvníci vernisáže, kteří zcela zaplnili výstavní prostory, odcházeli zajisté         
s pocitem uspokojení a v dobré náladě. Výstava bude otevřena do neděle 1. března 
2O15.
                                                                                         Text a foto Barbora Švancarová

NAPSALI JSTE NÁM ...

Galerie Domino v Letovicích
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Již ve středověku měli letovičtí řemeslníci dobrou pověst. Letovičtí soukeníci už v XV. století 
vyjížděli po obchodních cestách vedoucích přes Letovice (jedna vedla z Brna na sever k Litomyšli          
a druhá, nazývaná „Trstenická stezka“, z Olomouce přes Jevíčko na západ ke Svojanovu) daleko do 
světa. Soukeníci při zpracování sukna potřebovali valchu. Těchto valch bylo v Letovicích hned několik. 
Na valše se tkané sukno do sebe „zatloukalo“, takže vznikla pevná hladká látka bez detailů tkaní. 
Jednu z nich založil v roce 1480 tehdejší majitel panství Albrecht z Letovic (1477 – 1499). Ve 
středověku se řemeslníci sdružovali podle svých oborů v cechy. Vedle mistrovských cechů zde byla       
i tovaryšská bratrstva, jejichž členové se organizovali hlavně proto, aby mohli čelit svým 
zaměstnavatelům. Vrchnost podporovala živnosti, kterým udělovala četné výsady. Aby byl při 
letovických trzích zachován pořádek, měly cechy povinnost platit jednoho žoldnéře na pomoc právu 
rychtářskému. Na cechy a jejich členy dohlíželi obecní konšelé. V roce 1543 povolil pan Krištof              
z Boskovic cech krejčovský, roku 1546 je zmínka o řemesle blanařském (kožešnickém), z roku 1574 se 
dochoval na jižní zdi kostela sv. Prokopa znak cechu řeznického. V roce 1584 požádali letovičtí krejčí, 
kteří chtěli zdokonalit své řemeslo, brněnské krejčí o opis jejich cechovních artikulí (pravidla                  
a předpisy, které upravovaly organizaci cechů) a ti této žádosti vyhověli. V roce 1617 Jindřich Václav 
Thurn potvrdil cech zámečníků, kolářů, kovářů a bednářů. Letovičtí řemeslníci v roce 1643 za 
purkmistra Jana Lešky žádali úlevu od placení jednoho žoldnéře při jarmarcích, protože je tato 
povinnost finančně zatěžovala. Jejich žádosti bylo vyhověno jen zčásti, od poplatku byli osvobozeni 
jen částečně. V roce 1630 – 1666 všichni letovičtí řemeslníci měli při robotách jisté úlevy. Aby mohli 
řemeslo lépe provozovat, robotovali pouze devět dní v roce – tři dny o senosečích, tři dny o žních a tři 
dny při sklizni ječmene a ovsa. Za tyto výhody musel každý řemeslník zaplatit tři zlaté do panské 
pokladny. Jako ostatní poddaní museli i řemeslníci odebírat z letovického zámku kyselé zelí, omastek 
a sýr za danou cenu.  V roce 1702 se pekařskému cechu při požáru ztratily cechovní artikule, které jim 
obnovil Karel Ludvík z Rogendorfu v roce 1715. V roce 1720 měly Letovice židovského knihaře, za 
primátora Václava Mládka v roce 1734 vznikl cech punčochářský, v roce 1743 schválil Jindřich Kajetán 
Blűmegen letovickým a okolním mistrům provaznickým zřídit si vlastní provaznický cech. Majitel 
panství Jindřich Kajetán Blűmegen v roce 1744 vydal nařízení, v jakém pořadí při slavnostních 
náboženských procesích půjdou příslušníci jednotlivých cechů: první punčocháři a v dalším pořadí 
tkalci, pekaři, zámečníci, kováři, koláři, bednáři, ševci, řezníci, soukeníci, krejčí, provazníci a poslední 
mlynáři, kteří šli při Nejsvětější svátosti. Procesí patřila mezi nejdůležitější městské slavnosti. Z této 
doby se zachovaly cechovní lampy, které se v průvodech nosily a které jsou vystaveny v kostele sv. 
Prokopa dodnes. V roce 1754 byla v Jindřichově založena továrna na plátno a kartoun na místě, kde 
dříve bývala panská ledkárna (dnešní Tylex). Prvním majitelem továrny byl Zachariáš Sauermann         
z Čech od saských hranic. V Letovicích v roce 1771 bylo 10 cechů se 126 mistry. Nejpočetnější byl cech 
soukenický se 34 mistry, cech punčochářský s 19 mistry, společný cech kolářský, kovářský, zámečnický 
a bednářský se 14 mistry, krejčovský s 11 mistry, řeznický s 10 mistry, tkalcovský s 10 mistry, 
obuvnický se 7 mistry a pekařský cech s 6 mistry. V mlynářském cechu bylo 6 mistrů -  Jan Jaroš (mlýn 
podkostelní), Mikuláš Cernotský (mlýn hladíkovský), František Entner (mlýn lazinovský), Jakub Lešák 
(mlýn skrchovský), Dominik Jaroš (mlýn zboněcký), Jan Kubita (mlýn obecní). Provaznický cech měl 5 
mistrů. Mimo cechy byli barvíř Dominik Veselý, mydlář Leopold Hönig, postřihač (prováděl celkovou 
úpravu sukna) Karel Knobloch a zámečník František Matoušek. 

Na sklonku XVIII. století za císaře Josefa II. bylo vyváženo ve velkém množství sukno, plátno hrubé, 
jemné a další tkaniny. Nejjemnější plátno vyráběla janovická továrna hraběte Harracha a letovická 
hraběte Blűmegena (Dvořák, Rudolf: Dějiny Moravy). Z tehdejších listinných dokumentů se 
dovídáme, že řemeslníci a měšťané používali ve velké míře pečetítek se znakem řemesla, začátečními
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písmeny svých jmen a fantastickými výzdobami.  V roce 1817 byla zřízena v brněnské ulici číslo 5 
knihtiskárna Jana Forganta. 

Dne 25. prosince 1842 se konala poslední schůze soukenických tovaryšů v hospodě U Zlatýho 
jelena u pantáty Fridricha Špiky. V roce 1859 byly cechy úředně zrušeny a přeměněny ve 
společenstva. Přesto se ještě dlouhou dobu až do konce 19. století v Letovicích zachovávaly cechovní
z v y k l o s t i ,  k d y  
řemeslníci chodili ve 
s t a r o d á v n ý c h  
černých pláštích na 
pohřby zemřelých 
živnostníků a kdy 
„matka pokladnice“ 
(cechovní truhlice, do 
které se ukládaly 
listiny a finance) čtyř 
cechů byla s náležitou 
pietou uschována 
(dost možná, že se 
u c h o v a l a  a ž  d o  
dnešní doby). 

Málokteré město 
velikosti Letovic se 
může pochlubit tak 
b o h a t o u  h i s t o r i í  
řemesel a odborného 
ž i v n o s t e n s k é h o  
školství jak Letovice.

Z poznámek historika 
a prvního ředitele 
Masarykovy školy 
práce v Letovicích 
Emanuela Janouška 
napsal Karel Synek. 
(Foto Petr Švancara)
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Sloupek zastupitele
Hazard v Letovicích ano či ne?

Vážení spoluobčané, 
vzhledem k tomu, že členové Občanské iniciativy zřejmě nepostřehli, že volební kampaň pro volby 

do zastupitelstev obcí v roce 2014 již dávno skončila, dovolte mi stručně reagovat na článek Michala 
Buly, uveřejněný v únorovém zpravodaji města Letovice.

Zastupitelstvo města volí na svém ustavujícím zasedání členy a předsedy kontrolního a finančního 
výboru. Na funkci předsedy finančního výboru přednesli zástupci politických stran dva návrhy, 
zastupitelstvo většinově zvolilo kandidátku s ekonomickým vzděláním, která tuto funkci úspěšně 
vykonávala již v minulém volebním období, zvolen nebyl kandidát navržený Občanskou iniciativou. 
Co je na tomto postupu nedemokratické a netransparentní? Nebo snad kontrolní funkci může 
vykonávat jen předseda výboru?

Do funkce starosty jsem sice byl zvolen hlasy zastupitelů zvolených za KSČM, ale především 
zastupitelů za ODS, ČSSD, KDU-ČSL, tak nevím, proč je neustále ODS podsouvána koalice s KSČM. 
Bohužel pro Občanskou iniciativu volby dopadly jinak, než si její členové představovali. Místo toho, 
aby její členové řešili své problémy, zhodnotili své volební výsledky a zanalyzovali svůj neúspěch při 
povolebním vyjednávání, tak neustále útočí na ostatní politické subjekty, zejména pak na místní 
sdružení ODS v Letovicích.

Závěrem Vás chci ujistit, že otevřená radnice není pouze prázdným heslem. Již nyní jsou 
zveřejňovány na webových stránkách města všechny zápisy a usnesení rady města i zastupitelstva, 
pořizuje se zvukový záznam z jednání zastupitelstva, který bude rovněž po anonymizaci osobních 
údajů dostupný na stránkách města. Připravuje se rozklikávací rozpočet města a zveřejňování všech 
smluv uzavřených městem Letovice.

Vladimír Stejskal - starosta města Letovice

Hazard je závažný celospolečenský problém. Domnívám se, že my zastupitelé bychom se k tomuto 
tématu měli obrátit čelem.

V Letovicích máme 8 výherních hracích automatů, jejichž provoz může město zrušit. Dalších 22 
videoloterijních terminálů má udělenou licenci od ministerstva financí s tím, že 3 ks mají ukončení v r. 
2016, 8 ks v r. 2017, 8 ks v r. 2018 a 3 ks v r. 2019. Město je tak sice může svojí vyhláškou zrušit, ale 
ukončení jejich provozu je možné až po vyřízení žádosti města o odejmutí licence. 

Celkový přínos do rozpočtu města je cca 2 mil. Kč, z toho 1 mil. Kč jde na financování sportu a druhý 
milion jde do rozpočtu města (celkový rozpočet města je cca 100 mil. Kč).

Ovšem vynahradí nám tyto peníze neštěstí většinou blízkých příbuzných patologických (ať už 
současných či budoucích) hráčů? Díky novému rozpočtovému určení daní získává město od r. 2013 
více jak 11 mil. Kč ročně do rozpočtu navíc oproti minulým létům. Opravdu se bez peněz z hazardu 
neobejdeme?

Jsem pro úplné zrušení hazardu v našem městě. Proto jsem požádala radu města o souhlas se 
zařazením mého návrhu do nové Obecně závazné vyhlášky rušící provozování hazardu v Letovicích na 
program jednání zastupitelstva města ve čtvrtek 12. 3. 2015.

Daniela Ottová (ČSSD) - členka Zastupitelstva města Letovice 

___________________________________________________________________________
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ZPRÁVY Z NAŠÍ FARNOSTI

Přehled akcí a bohoslužeb v březnu 2015
Neděle 8. března – svátek sv. Jana z Boha – 
zakladatele řádu Milosrdných bratří – tento 
svátek se bude slavit v klášterním kostele již     
v sobotu 7. března; při slavnostní mši sv.           
v 18.00 hodin bude zpívat klášterní schola. 
Koncem března plánuje Katolická beseda 
členskou schůzi, na které bude přednášet        
P. Jan Kotík (farář v Řečkovicích). Jsou vítáni 
také noví zájemci o členství.
Neděle 29. března v 18.00 hodin – Večer chval 
ve farním kostele

Své příspěvky do této rubriky
zasílejte, prosím,

na e-mail: mil.trundova@seznam.cz

Křížové cesty během postní doby:
Farní kostel sv. Prokopa – středa v 16.30 hodin, 
pátek  v 17.30 hodin, neděle v 17.00 hodin
Klášterní kostel sv. Václava - v pondělí a v sobotu 
17.00 hodin – růženec, 17.30 hodin – křížová cesta

Možnost změny vyhrazena.

Aktuální informace a zprávy najdete na 
http://farnost.katolik.cz/letovice/

Památka sv. Jana z Boha – zakladatele moderního zdravotnictví
I když se mnohým 8. března vybaví spíš Mezinárodní den žen slavený od roku 1911, přesto je tento 

den od roku 1550 spjatý s památkou zakladatele moderního zdravotnictví a Hospitálského řádu 
Milosrdných bratří, svatého Jana z Boha. 

Po velice dobrodružném životě člověka mnohých povolání prožil Jan jako 43 letý prodavač knih tak 
silné vnitřní obrácení a lítost nad svým nevázaným životem, že ho zavřeli do dobové císařské takzvané 
nemocnice mezi psychicky nemocné, kde v lidsky nedůstojných podmínkách a při metodách 
zdravotní péče tehdejší doby zahořel hlubokou úctou k nemocným a touhou starat se o ně tak, jak se 
postaral Milosrdný Samaritán o nemocného v hostinci. 

Žil v pohnuté době velice podobné té naší – na jedné straně honba za bohatstvím v objevené 
Americe spojená se stěhováním národů v protikladu k veliké materiální a morální bídě na starém 
kontinentu. K tomu ještě arabsko-maurská nadvláda na Pyrenejském poloostrově, kterou španělská 
královna řešila konverzí a inkvizicí maurských obyvatel a šlechticů. Svatost Jana z Boha se ukázala, 
když v tak těžké době nehleděl na původ, rasu a náboženské vyznání chudého nebo nemocného 
člověka, který potřeboval pomoc, ale v každém viděl vždy jen svého bližního. Světcovo motto „Tělem 
k duši“ se stalo základem komplexní péče o nemocné a prozrazuje o něm, že nedělal nic, co by 
nedokázali dělat i jiní lidé.

Dne 8. března 1550 ho našli klečet mrtvého na podlaze jeho cely; bylo mu teprve 55 let. Jako 
dědictví nám zanechal řád, který byl před 265 lety pozván do Letovic hrabětem Jindřichem 
Blümegenem. Řád přinesl praxi hospitality = pohostinnosti, což znamená přijímat a starat se bez 
rozdílu o nemocné v nemocnici jako o hosty. O udržení tohoto ducha hospitality sv. Jana z Boha            
v letovické nemocnici Milosrdných bratří svědčí nejenom záznam v knize Paměti města Letovic            
o hospitalizaci 72 ruských a 140 francouzských znepřátelených vojáků po bitvě u Lipska roku 1813, ale 
i dnešní rodinná atmosféra tohoto zařízení jak po znárodnění, tak i po převzetí nemocnice nynější 
státní správou. 
Svatý Jan z Boha zůstává stále aktuální výzvou života podle nejvyššího principu lásky a spravedlnosti.

Bratr Ján Karlík OH
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Z činnosti Katolické besedy v Letovicích
Mezi nejstarší organizace, které v Letovicích působí, jistě patří Katolická beseda. Její původní název zněl 

„Beseda katolických mužů a jinochů v Letovicích“. Na letošní rok připadá 120. výročí jejího vzniku.
Z historických záznamů Besedy se dočteme, že „iniciátorem vzniku BESEDY byl tehdejší letovický kaplan 

P. Jan Holba, a to již v listopadu roku 1895. V tomto roce byl zahájen nábor členů a přípravné práce                 
k rozsáhlé kulturně-náboženské činnosti“. Činnost Besedy se postupně rozvíjela a k tomuto rozvoji velkou 
měrou přispěl právě její zakladatel P. Jan Holba a pozdější její předseda, letovický děkan P. František 
Krchňák. Na jejich vytrvalou a úspěšnou činnost navazovali další předsedové, k nimž patří v neposlední 
řadě P. Pavel Kopecký i minulý farář P. Jan Bezděk. I v současnosti se Katolická beseda snaží šířit vzdělávací, 
duchovní a kulturní hodnoty podle křesťanských zásad v našem městě a okolí. Každoročně jsou pořádány 
zajímavé přednášky s kulturně-náboženskou tématikou, zájezdy členů a příznivců Besedy na významná 
poutní a historicky zajímavá místa, jako např. zájezd na poutní místo do kostela Božího milosrdenství ve 
Slavkovicích, na poutní místo v rakouském Mariazell a v loňském roce zdařilá návštěva blízkého poutního 
místa Kalvárie u Jaroměřic a významných kostelů v Moravské Třebové. Členové Besedy nechyběli při známé 
akci Dne kostelů, kdy byly instalovány výstavy kostelů z naší vlasti i ze zahraničí. Úspěšná je činnost 
zaměřená na vydávání publikací a pohlednic, o které je ve veřejnosti zájem. Výbor Katolické besedy také 
pečuje o cennou relikvii, spolkový prapor slavnostně posvěcený v roce 1897. V současné době je tato 
vzácná památka uložena v muzeu brněnského biskupství a je nahrazena zdařilou replikou.

V současné době zaznamenala organizace některé změny. Po odchodu bývalého předsedy Jana 
Bezděka byl dne 17. 12. 2014 zvolen nový předseda Ing. Jozef Gabarík. Organizace byla od 1. 1. 2015 
zaregistrována pod názvem Katolická Beseda Letovice z.s. (zapsaný spolek) a byly přijaty nové stanovy 
spolku.

V letošním roce bude Beseda podle plánu pokračovat v činnosti zaměřené na přednášky, zájezdy, oslavy 
náboženských a kulturních výročí a především oslavy 120. výročí založení Besedy, věnovat se zájmové           
i sportovní činnosti a hlavně získat nové členy z řad mládeže. Chceme naplňovat odkaz zakladatele 
Katolické besedy P. Holby i dlouholetého předsedy P. Františka Krchňáka, chceme zachovat Besedu i pro 
další generace.                                                                                                                                      Dr. J. Chloupek

Jak bude použita Tříkrálová sbírka

Letošní tříkrálová sbírka začala na Nový rok a trvala do 14. ledna. 2. ledna při mši svaté požehnal 
koledníkům z celé naší diecéze otec biskup. Mottem letošní sbírky byla slova Matky Terezy: „Člověk nežije 
tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.“
Na Blanensku se vybíralo ve více než stovce obcí. Letošní výtěžek 1 694 427 Kč bude použit na podporu 
charitního díla:

· Podpora krizového ubytování se zajištěním základních životních potřeb lidí v náhlé, nečekané 
krizové situaci

· Pomáháme zdravotně postiženým žít v přirozeném sociálním prostředí
· Podpora dobrovolnického centra
· Vzájemná humanitární pomoc jako východisko z nouze
· Každé dítě má právo na radostné prázdniny, každé dítě má právo na úsměv

Většina prostředků bude použita na projekty Oblastní charity Blansko, do jejíž působnosti patří                  
i Letovice. Další část na Projekty  a na potřeby Charity ČR. Část prostředků poputuje 
na humanitární pomoc do zahraničí a malá část je určena na režii sbírky.
Veliké poděkování patří všem dárcům za jejich dary. Koledníkům za čas a ochotu zapojit se do koledování. 

Marie Sedláková, koordinátorka sbírky 

Diecézní charity Brno

NAPSALI JSTE NÁM ...

26                                                                                                                        www.mks-letovice.cz



KLUBY - SPOLKY - SDRUŽENÍ - STRANY ...

4. 3. 2015 – středa – 14.00 hod. - MKD Tyršova 
ul. - Beseda s panem Ondřejem Slaninou, 
autorem knihy „ Slavná česká filmová klasika“.

11. 3. 2015 - středa – 14.00 hod. - MKD Tyršova 
ul. - Setkání s kastelánem kunštátského zámku 
panem Radimem Štěpánem. 1. 4. 2015 bude 
následovat návštěva zámku v Kunštátě. Odjezd 
z Letovic linkovým autobusem  ve 12.10 hod       
z náměstí. Začátek prohlídky ve 13.00 hod. Za 
příznivého počasí je možná také varianta pěšky 
do Kunštátu ze Sulíkova. Odjezd autobusu do 
Sulíkova v 10.10 hod. Informace u Jany 
Pitnerové.

18. 3. 2015 – středa – 13.10 hod. - autobusové 
stanoviště náměstí Letovice. Odjezd linkovým 
autobusem do Chrudichrom, prohlídka šicí 
dílny paní R. Unčovské a seznámení                      
s občanským sdružením „Chrudichromský 
šípek“. Návrat dle dohody.

25. 3. 2015 – středa –  14.00 hod. - MKD 
Tyršova ul. - Velikonoční inspirace. „Tvůrčí dílna 
– vítáme jaro“.

29. 3. 2015 – neděle – 15.45 hod. - Kulturní 
dům Letovice - Beseda s panem Laďou 
Kerndlem před jeho koncertem v MKS. Začátek 
koncertu je v 17.00 hodin. Využijte této 
mimořádné příležitosti k osobnímu setkání         
s tímto populárním zpěvákem. Srdečně zveme!
Vstupenky na koncert v MKS na ulici Nová 1. 
Bližší informace J. Pitnerová. 

Připravujeme:

1. 4. 2015 – středa - návštěva zámku v Kunštátě.
20. 4. 2015 – pondělí – zájezd na činohru do 
Mahenova divadla v Brně - „ Apartmá v hotelu 
Platza“. Cena vstupenky 230,- Kč. Přihlášky         
a platba u pí A. Píglové při akcích v MKD.

Svaz tělesně postižených 
místní organizace Letovice

zve všechny své členy
na výroční členskou schůzi,

které se koná dne 10. 3. 2015 
ve 14.00 hod.

v klubu důchodců
Tyršova 1, Letovice.

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
březen 2015

TJ SOKOL LETOVICE
ODDÍL ARUL ZRTV

Vás zve na

6. PLES SPORTOVCŮ
v sobotu 21. března 2015

od 20.00 hodin
K tanci a poslechu hraje hudební skupina 

MIX Boskovice.

Vstupenka s místenkou: 100,- Kč
Pro všechny Josefy, Josefky, Pepíky, 

Pepinky i Jožky vstup zdarma.
Předprodej vstupenek: MKS Letovice, 

Nová 1,
tel.: 516 474 422, 516 476 785, 

mobil.: 739 396 535

Městská rada Komunistické strany 
Čech a Moravy v Letovicích
tímto co nejsrdečněji přeje

všem ženám všechno nejlepší,
mnoho štěstí a zdraví k jejich svátku, 

Mezinárodnímu dni žen.
  Tento svátek již tradičně

slavíme 8. března. 
Děkujeme Vám, ženy, za každodenní 

práci, za milé pohlazení, za hezká slova  
a za porozumění.
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NA ZÁVĚR HRAJE HUDEBNÍ SESKUPENÍ KLIPT
VŠECHNY NAŠE ČLENY SRDEČNĚ ZVE  VÝBOR

www.novesdruzenizp.cz

OZNÁMENÍ
NSZdP V LETOVICÍCH

POŘÁDÁ  ZA PODPORY  JMK
OD 23. 5. 2015. DO 30. 5. 2015.

OZDRAVNÝ POBYT
V DEŠTNÉM V ORLICKÝCH 

HORÁCH
Strava je plná penze, ubytování je na  2-3 

lůžkových  pokojích se sociálním zařízením
NA PROGRAMU  POBYTU JE:

RELAXAČNÍ CVIČENÍ, VYUŽITÍ HOTELOVÉHO, 
BAZÉNU, VYCHÁZKY DO HORSKÉ PŘÍRODY, 

MASÁŽE, CESTOU TAM I ZPĚT NAVŠTĚVUJEME 
ZAJÍMAVÁ MÍSTA

ZA ZVÝHODNĚNÝCH PODMÍNEK SE MOHOU 
TAKÉ HLÁSIT ZDRAVOTNĚ  POSTIŽENÍ 

SPOLUOBČANÉ A SENIOŘI
DOPRAVA  JE ZAJIŠTĚNA NÁMI PRONAJATÝM 

AUTOBUSEM
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE U LENKY RAŠOVSKÉ

DO 1. 4. 2015 NA TEL: 
516 474 955,775 270 155

NSZdP LETOVICE
PŘIPRAVUJE  PRO SVÉ ČLENY

ZA PODPORY JMK
NA ČTVRTEK  23.DUBNA 2015

ZÁJEZD PRO  ZDRAVÍ

ZAJÍMAVOSTI  PARDUBICKA
PROGRAM ZÁJEZDU BUDE:

NÁVŠTĚVA BOTANICKÉ ZAHRADY,
MUZEUM PERNÍKŮ, ZÁMEK PARDUBICE

PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE
OD  30. BŘEZNA   2015

U B. SOUKUPOVÉ NA TEL: 516 481 218

www.novesdruzenizp.cz

Český zahrádkářský svaz 
ZO Letovice
Vás zve na

VÝROČNÍ SCHŮZI
v neděli 22. března 2015 

v 9.00 hodin
v restauraci Na Rybárně 

Letovice.
_____________________

NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
v LETOVICÍCH POŘÁDÁ

V  PÁTEK  20. BŘEZNA  2015
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 hod. PRAŽSKÁ, 14.45 hod. NÁMĚSTÍ, 

14.55 hod. BYTOVKY, 15.00 hod. TYLEX
AKCE SE KONÁ ZA PODPORY JMK A V RÁMCI 

PROJEKTU „ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE”
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFORMACE

U LENKY RAŠOVSKÉ
na tel. – 516 474 955, 775 270 155

NSZdP LETOVICE
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY

VE STŘEDU 11. BŘEZNA 2015 ve 14.15 hod.
V MKS - KULTURNÍ DŮM LETOVICE
POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTA

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
PLNÉ HUDBY

S OSLAVOU SVÁTKU ŽEN
NA PROGRAMU ODPOLEDNE BUDE:

· SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

· VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ LETOVICE

· VYSTOUPENÍ  SOUBORU „VJECHÉTEK“
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Florbalový oddíl v Letovicích zve nové členy do svých řad
Malá základna, to je momentálně největší problém, který místní oddíl sráží k zemi. Během 

následujících měsíců připravujeme spoustu akcí, které na florbal upozorní. Doufáme, že oslovíme 
velké množství dětí, které si tento sport s děrovaným míčkem natolik oblíbí a začnou jej hrát. Sami 
připouštíme, že oproti minulému roku jsme nezaznamenali takový přírůstek dětí. Ze začátku 
školního roku jsme nenavštívili místní základní školu, jak tomu bylo v předešlých letech, zde vidíme 
asi největší problém. Stále k nám dojíždí děti z Boskovic, Kunštátu a okolních menších obcí, ale 
musíme se zaměřit především na místní, kteří toho zřejmě o zdejším florbalu moc nevědí. Tréninky 
probíhají každé úterý od 16 hod. v místní sportovní hale, proto vás všechny zveme, abyste se přišli 
podívat a vyzkoušet si tento kolektivní sport právě k nám. Stačí si vzít pouze sportovní oblečení, 
zbytek vám rádi zapůjčíme. 

Letovický oddíl letos již po třetí vypraví svoji mládež na druhý největší mládežnický turnaj Hummel 
open game, který bude hostit jihomoravská metropole od 18. do 21. června 2015. Pokud máš rád 
výzvy, chceš zažít srandu v kolektivu, tak hledáme právě tebe, proto se neváhej zúčastnit našich 
soustředění, která budou směřovat k přípravě právě pro tuto velkou akci. První tréninková jednotka 
proběhne v neděli 22. března 2015 od 10 do16 hod. v místní sportovní hale. Poslední březnový 
víkend bude patřit letovická sportovní hala opět florbalu. Své poslední mistrovské utkání odehrají 
nejprve    v sobotu 28. března 2015 starší žáci. V neděli se naposledy doma představí také tým mužů. 
Budeme rádi, když si najdete čas a přijdete nás podpořit a seznámit se s naším oddílem. Dále za 
zmínku stojí především velikonoční florbalový turnaj, který pro děti chystáme na sobotu 4. dubna 
2015 v místní základní škole. Stačí si vytvořit tým a přihlásit se. Více informací nejen o turnaji se 
dozvíte na www.facebook.com/florbal.letovice. Pokud máte dotazy, nebojte se nás kontaktovat. 
Můžete využít naši mailovou adresu fbcletovice@gmail.com.                                         Florbal Letovice

TURNAJ VE FLORBALU – ZŠ LETOVICE 

Kategorie: nižší – vyšší stupeň ZŠ, Termín konání: 4. 4. 2015 od 8.00 hodin
Přihlášky: p. uč. Štesl – ZŠ Letovice, p. uč. Skřička – ZŠ Kunštát, mail: fbcletovice@gmail.com, 
www.facebook.com/florbal.letovice, 776 053 197, (tým si zvolí název, pod kterým se přihlásí)
Prezentace: 8:00 - 8.30 hodin, Místo: ZŠ Letovice, Organizátor/ředitel turnaje: TJ Sokol Letovice 
ve spolupráci s oddílem florbalu, Rozhodčí: Utkání budou řídit rozhodčí dle stanovených pravidel 
ČFbU, Počet hřišť: 2, Startovné: 150 Kč/tým, (hrazeno při prezentaci v den turnaje), Hrací čas: 2 x 
10 minut (hrubý čas) - 2 minuty přestávka mezi poločasy, (může být upraven dle počtu 
přihlášených týmů), Hrací systém: 3 hráči v poli + brankář, (počet hráčů na soupisce týmu je 
neomezený), 
Při konečném pořadí rozhoduje: 1) vzájemné zápasy, 2) rozdíl skóre, 3) počet vstřelených branek, 
4) počet obdržených branek, 5) los
Bodování: výhra – 2 body, remíza – 1 bod, prohra – 0 bodů
Ceny: 1. místo, 2. místo, 3. místo
Vyhlášen: nejlepší gólman – nejlepší hráč (v kategorii), Superfinále: Vždy nejlepší tým v kategorii 
se utká s hráči z místního oddílu, Občerstvení: Bude zajištěno na místě (pití, cukrovinky, apod.)

SPORT
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Služby lékařů také na www.mudrsafranek.cz

  6
     13. 3.  Dr. Kratochvílová
         20. 3.  Dr. Šponerová
         27. 3.   Dr. Vašková

Nepřítomnost      
16. 3. - 20. 3. 
Dr. Striová                              

. 3.  Dr. Striová 

Rozpis stomatologické LSPP 
Služba je sloužena od 8.00 do13.00 hod. 

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 
Zastupuje
Dr. Šafránek a Dr. Kratochvílová

Pohotovostní službu v uvedené dny (pátky) 
konají lékaři ve svých ordinacích

do 15.30 hod. Od 17.00 hod. denně,
o víkendech a svátcích je lékařská služba první 

pomoci sloužena nepřetržitě
v nemocnici Boskovice. 

ZDRAVOTNICKÁ PÉČE

SPORT

ROZPIS TURNAJŮ A MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ VE SPORTOVNÍ HALE
Neděle   1. 3 .2015 9.00 - 16.00 hod. FLORBAL LETOVICE  RFC  muži
Sobota   7. 3. 2015 10.00 - 15.00 hod. LETOVICE-BRNO JIH volejbal muži
Neděle   8. 3. 2015 9.00 - 16.00 hod. FLORBAL OREL BOSKOVICE ml.žáci
Sobota   14. 3. 2015 10.00 - 15.00 hod. LETOVICE-CHOCEŇ       volejbal ženy       
Neděle 15. 3. 2015 8.00 - 15.00 hod. TURNAJ KOPANÁ AFK žáci přípravka
Sobota  21. 3. 2015 10.00 - 15.00 hod. LETOVICE-ŠLAPANICE „B“ volejbal muži
Sobota 28. 3. 2015 9.00 - 16.00 hod. FLORBAL LETOVICE st.žáci
Neděle 29. 3. 2015 9.00 - 16.00 hod. FLORBAL LETOVICE     muži
Sobota 18. 4. 2015 9.00 - 14.30 hod.          TURNAJ VOLEJBAL  FINÁLE volejbal 7.třídy
Sobota  25. 4. 2015 10.00 - 15.00 hod. FLORBAL OREL BOSKOVICE ženy

1. 3. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197 516 471 210

7. 3. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24   516 454 046

8. 3. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488

14. 3. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 731 144 155

15. 3. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263

21. 3. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452

22. 3. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615

28. 3. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16 774 177 804

29. 3. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422
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Vytiskla tiskárna DTP CENTRUM SVITAVY

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

Canopy B300       5000/1000   300 Kč
Canopy B400     10000/2000   400 Kč
Canopy B500     15000/5000   500 Kč
Canopy B650     20000/5000   650 Kč
Canopy B800     30000/5000   800 Kč

VYKUPUJE

Prodám byt  OV 3+1, 78 m2, 

Albína Krejčího, Letovice. 

Tel: 608969605 
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HOTEL MORAVA JEVÍČKO s. r. o.
a

ROMAN MÜLLER

pořádají představení 

DIVADLA JÁRY CIMRMANA

DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU

se ZDEŇKEM SVĚRÁKEM 

Režie: Ladislav SMOLJAK, Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel, Hudba: Petr Skoumal
 

Představení se uskuteční v úterý 7. 4. 2015 v 19.00 hod. 
v sálu Hotelu Morava v Jevíčku. Předprodej vstupenek bude od 2. 3. 2015. 

MKS LETOVICE - Nová 1, tel.: 516 474 422, 516 476 785, mobil.: 739 396 535.
Vstupné: 400,- Kč

PŘÍJEMNÝ KULTURNÍ ZÁŽITEK PŘEJÍ POŘADATELÉ








