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

Zbyněk Ondráček, Letovice – Barbora Hejlová, Letovice
Michal Kontár, Klobouky u Brna – Dana Bohatcová, Popůvky

Jindřich Jež, Prostřední Poříčí – Eliška Kolářová, Kochov
Václav Kraus, Malíkovice – Eliška Holasová, Svitavy
Jan Učeň, Vanovice – Veronika Alexová, Letovice

David Korec, Slatina – Ivana Písková, Slatina
Martin Karban, Rohozná – Lenka Sedliská, Březová nad Svit.

Filip Schindler, Dolní Životice – Veronika Ester Kovářová, Kladoruby
Petr Šiman, Třebětín – Ivana Květenská, Prostřední Poříčí

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

Pavel Sršeň Vlasta Zoubková František Sedláček
Oldřich Koníček Ludmila Pospíšilová Jiřina Brunnerová
Bohumír Brtnický František Janek Ludmila Korbelová
František Kovář Milan Procházka Marie Petrová
Dagmar Červenková Jiřina Merhautová Stanislav Prudký
Miroslav Kavan Marie Prudilová Růžena Maršálová
Božena Sedláková František Bednář Zdenka Illová
Olga Štrichová Zdeňka Kloudová Miloslava Špačková
Zbyněk Pospíšil Marie Hodycová Milada Toulová
Anna Rybářová Emilie Ryzí Marie Stiborová
Marie Vránová Ilona Nečasová Zdenka Matoušková
Dagmar Pešková Jarmila Orsáčková Marie Hellerová
Marie Palbuchtová Olga Holková Julie Hejlová
Naděžda Dračková Vlasta Bartáková

V měsíci srpnu oslavila významné životní jubileum – 90 let – paní Miloslava Špačková, ul. Alšova. 
K tomuto vzácnému jubileu jí osobně blahopřála paní Anežka Ježová, předsedkyně SPOZ.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Vlasko Ján, J. Haška, ve věku 83 let

Benešová Františka, J. Haška, ve věku 93 let
Hejl Josef, Čapkova, ve věku 68 let

Kobylka František, Havírna, ve věku 78 let
Dražilová Olga, J. Haška, ve věku 76 let

Topolářová Jarmila, Třebětín, ve věku 77 let
Čest jejich památce!

CHYBA V KATALOGU ŘEMESEL
Městský úřad Letovice upozorňuje na chybu, ke které došlo nedopatřením v Katalogu řemesel

a služeb města Letovice 2015 - na str. 5, Poradenství a právní služby:
Advokátní kancelář – JUDr. Hana Loskotová – měla být uvedena i pobočka v Letovicích,

sídlo v budově Masarykovo nám. 3, kde poskytuje veškeré právní služby.

Omlouváme se tímto JUDr. Haně Loskotové za nedostatečně zveřejněné údaje.



Rada města Letovice 
na svých schůzích 

dne 25. a 31. srpna 2015
projednala

1. Rada města bere na vědomí plnění úkolů finanč-
ního odboru uložených k termínu RM 25. 8. 2015.
2. Rada města bere na vědomí plnění úkolů technic-
kého odboru na schůzi Rady města Letovice dne 25. 
8. 2015.
3. Rada města bere na vědomí plnění úkolů odboru 
výstavby a ŽP k 25. 8. 2015.
4. Rada města schvaluje složení HIK a DIK k prove-
dení inventarizace města v roce 2015 dle předlože-
ného písemného materiálu.
5. Rada města bere na vědomí hospodaření města 
za období 1-6/2015 s následujícími výsledky:
- plnění na straně příjmů ve výši 57.186.533,88, tj. 
na 55,17 % oproti upravenému rozpočtu;
- plnění na straně výdajů ve výši 54.399.571,38, 
tj.na 41,67 % oproti upravenému rozpočtu;
- plnění financování ve výši 30.038.491,38 Kč.
6. Rada města schvaluje provedení rozpočtových 
opatření č. 8/2015, která mění rozpočet města na 
rok 2015 ve smyslu: navýšení rozpočtu příjmů 
o 507,7 tis. Kč, navýšení rozpočtu výdajů 
o 645,8 tis. Kč a snížení rozopčtu financování 
o 138,1 tis. Kč.
7. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit provedení rozpočtových opatření č. 
9/2015, která mění rozpočet města na rok 2015 ve 
smyslu: navýšení rozpočtu příjmů o 2.560,1 tis. Kč 
a navýšení rozpočtu výdajů o 2.560,1 tis. Kč.
8. Rada města schvaluje přijetí dotace z JmK na 
financování akce "Festival 3+1 Letovice 2015" ve 
výši 50 tis. Kč.
9. Uzavření trojstranné dotační smlouvy mezi JmK, 
městem Letovice a MKS Letovice na financování 
akce "Festival 3+1" ve výši 50 tis. Kč. 
10. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit úplné znění zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Městské kulturní středisko Letovice 
s účinností k 31. 12. 2015.
11. Rada města schvaluje změnu organizačního 
schématu MKS Letovice dle předloženého písem-
ného materiálu s účinností od 1. 1. 2016.
12. Rada města schvaluje čerpání investičního 
fondu příspěvkové organizace MKS Letovice, se 
sídlem Letovice, Nová 71/1, ve výši 58.750,- Kč na 
zakoupení stroje pro čištění podlah.

OKÉNKO STAROSTY
    Měsíc utekl jako voda, 

prázdninové a dovolenko-

vé opojení je pryč a všude 

se vše vrátilo do normál-

ních pracovních kolejí. 

Ve městě a v okolí můžeme 

pozorovat zvýšený pracov-

ní ruch, což se projevuje i ve zpomalení dopravy 

přes město. Musíme všichni tyto komplikace 

vydržet, odměnou nám snad bude lepší prostře-

dí ve městě a okolí. I když se ne všude daří dodr-

žovat termíny, myslím, že i přes problémy se 

podaří vše zvládnout. Na posledním zastupitel-

stvu se podařila schválit příprava výstavby kom-

postárny. Dále se posunula i příprava stavby 

odstavného parkoviště u nádraží, tím se otevře 

cesta k řešení Masarykova náměstí. Nemohu si 

však odpustit jednu připomínku. Jak se dočítáme 

na různých stránkách na internetu, město, potaž-

mo já jako starosta, můžeme prakticky za všech-

ny zádrhely, které se při akcích objevují. Můžeme 

za odklady a zpoždění prací na ulici Česká, za to, 

že jsou z minulosti položeny sítě jinak, než mají 

být, za to, že jsou pomalé práce na mostě u čer-

pací stanice PHM a že se tvoří kolony, za to, že 

pan premiér nešel hned mezi občany na náměstí, 

ale šel se nejprve podívat na zámek, snad 

i dokonce za to, že neprší nebo naopak zase prší, 

kdy nemá. 

     Jsme tady proto, abychom společnými silami 

pracovali pro zvelebení města a ne proto, aby-

chom se jen dohadovali a vysvětlovali poloprav-

dy či vyvraceli dokonce lži. 

     Příspěvek zakončím citátem z některých pří-

spěvků. „ Ach jo, proč mě to nepřekvapuje.“

Snad si uděláte úsudek sami.

Vladimír Stejskal, starosta města

MĚSTO LETOVICE INFORMUJE
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13. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Dodatek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Technické služby Letovice s účinností 
k 30. 9. 2015.
14. Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve 
výši 1.000,- Kč Centrem sociálních služeb města 
Letovice dle předloženého písemného materiálu.
15. Rada města schvaluje změnu v organizační 
struktuře příspěvkové organizace Centrum sociál-
ních služeb města Letovice dle předloženého 
písemného materiálu s účinností od 1. 9. 2015.
16. Rada města schvaluje vyřazení majetku Centra 
sociálních služeb města Letovice dle předloženého 
písemného materiálu. 
17. Rada města schvaluje přijetí dotace od Jihomo-
ravského kraje se sídlem Brno, Žerotínovo nám., na 
pečovatelskou službu ve výši 67.500,00 Kč a na 
službu domova pro seniory ve výši 368.000,00 Kč.
18. Rada města schvaluje navýšení místních 
poplatků dle předloženého písemného materiálu 
ve variantě č. 1 s účinností od 1. 1. 2016.
19. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit poskytnutí dotace pro TJ SOKOL LETOVICE, 
zastoupenou Ing. Marií Provazníkovou, se sídlem 
Letovice, V Zahradách 1a, ve výši: 414.424,00 Kč na 
úhradu provozních nákladů, 4.500,00 Kč na úhradu 
výdajů spojených s tradiční sportovní akcí, 
123.458,00 Kč na úhradu výdajů spojených s čin-
ností sportujících dětí a mládeže do 18 let 
a 59.359,00 Kč na úhradu výdajů pro trenéry.
20. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit uzavření dotační smlouvy na poskytnutí 
dotace z rozpočtu města s TJ SOKOL LETOVICE, 
zastoupenou Ing. Marií Provazníkovou, se sídlem 
Letovice, V Zahradách 1a, ve výši: 414.424,00 Kč na 
úhradu provozních nákladů, 4.500,00 Kč na úhradu 
výdajů spojených s tradiční sportovní akcí, 
123.458,00 Kč na úhradu výdajů spojených s čin-
ností sportujících dětí a mládeže do 18 let 
a 59.359,00 Kč na úhradu výdajů pro trenéry, dle 
předloženého textu smlouvy.
21. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit poskytnutí dotace pro Amatérský fotbalo-
vý klub Letovice, zastoupený Jindřichem Bedná-
řem, se sídlem Letovice, Tyršova 27, ve výši: 
212.149,00 Kč na úhradu provozních nákladů, 
18.900,00 Kč na úhradu výdajů spojených s tradiční 
sportovní akcí, 76.064,00 Kč na úhradu výdajů 
spojených s činností sportujících dětí a mládeže do 
18 let a 34.651,00 Kč na úhradu výdajů pro trenéry.

22. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

schválit uzavření dotační smlouvy na poskytnutí 

dotace z rozpočtu města s Amatérským fotbalovým 

klubem Letovice, zastoupený Jindřichem Bedná-

řem, se sídlem Letovice, Tyršova 27, ve výši: 

212.149,00 Kč na úhradu provozních nákladů, 

18.900,00 Kč na úhradu výdajů spojených s tradiční 

sportovní akcí, 76.064,00 Kč na úhradu výdajů 

spojených s činností sportujících dětí a mládeže do 

18 let a 34.651,00 Kč na úhradu výdajů pro trenéry, 

dle předloženého textu smlouvy.

23. Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro 

Letecký klub Letovice, zastoupený Ing. Jiřím Pal-

buchtou, se sídlem Letovice, Pod Klášterem 10, ve 

výši: 9.385,00 Kč na úhradu provozních nákladů, 

6.300,00 Kč na úhradu výdajů spojených s tradiční 

sportovní akcí, 1.547,00 Kč na úhradu výdajů spoje-

ných s činností sportujících dětí.

24. Rada města schvaluje uzavření dotační smlouvy 

na poskytnutí dotace z rozpočtu města s Leteckým 

klubem Letovice, zastoupeným Ing. Jiřím Palbuch-

tou, se sídlem Letovice, Pod Klášterem 10, ve výši: 

9.385,00 Kč na úhradu provozních nákladů, 

6.300,00 Kč na úhradu výdajů spojených s tradiční 

sportovní akcí, 1.547,00 Kč na úhradu výdajů spoje-

ných s činností sportujících dětí, dle předloženého 

textu smlouvy.

25. Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro 

Letecko modelářský klub Letovice, zastoupený Ing. 

Gořulou, se sídlem Letovice, Třebětínské náměstí 5 

ve výši: 3.048,00 Kč na úhradu provozních nákladů, 

856,00 Kč na úhradu výdajů spojených s činností 

sportujících dětí a mládeže do 18 let.

26. Rada města schvaluje uzavření dotační smlovy 

s Letecko modelářským klubem Letovice, zastoupe-

ným Ing. Radomírem Gořulou, se sídlem Letovice, 

Třebětínské náměstí 5, ve výši: 3.048,00 Kč na 

úhradu provozních nákladů, 856,00 Kč na úhradu 

výdajů spojených s činností sportujících dětí 

a mládeže do 18 let, dle předloženého textu smlou-

vy.

27. Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro 

Raketomodelářský klub Letostroj Letovice, zastou-

pený p. Jiřím Kašparem, se sídlem Letovice, Skrchov 

3, ve výši: 3.048,00 Kč na úhradu provozních nákla-

dů, 9.000,00 Kč na úhradu výdajů spojených 

s tradiční sportovní akcí a 7.232,00 Kč na úhradu 

výdajů pro trenéry.
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28. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit uzavření dotační smlouvy na poskytnutí 
dotace z rozpočtu města s Raketomodelářským 
klubem Letostroj Letovice, zastoupeným p. Jiřím 
Kašparem, se sídlem Letovice, Skrchov 3, ve výši: 
3.048,00 Kč na úhradu provozních nákladů, 
9.000,00 Kč na úhradu výdajů spojených s tradiční 
sportovní akcí a 7.232,00 Kč na úhradu výdajů pro 
trenéry, dle předloženého textu smlouvy.
29. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit poskytnutí dotace pro Letokruh - středisko 
volného času Letovice, příspěvkovou organizaci, 
zastoupenou Mgr. Ivonou Kubíkovou, se sídlem 
Letovice, Českobratrská 5, ve výši: 3.886,00 Kč na 
úhradu provozních nákladů, 4.320,00 Kč na úhradu 
výdajů spojených s tradiční sportovní akcí, 
12.259,00 Kč na úhradu výdajů spojených s činnos-
tí sportujících dětí a mládeže do 18 let a 3.616,00 
Kč na úhradu výdajů pro trenéry.
30. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit uzavření dotační smlouvy na poskytnutí 
dotace z rozpočtu města s Letokruhem - středis-
kem volného času Letovice, příspěvkovou organi-
zací, zastoupenou Mgr. Ivonou Kubíkovou, se 
sídlem Letovice, Českobratrská 5, ve výši: 3.886,00 
Kč na úhradu provozních nákladů, 4.320,00 Kč na 
úhradu výdajů spojených s tradiční sportovní akcí, 
12.259,00 Kč na úhradu výdajů spojených s činnos-
tí sportujících dětí a mládeže do 18 let a 3.616,00 
Kč na úhradu výdajů pro trenéry, dle předloženého 
textu smlouvy.
31. Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro 
FAN CLUB BOP Křetínka, zastoupený Antonínem 
Žilkou, se sídlem Letovice, Sadová 5, ve výši: 
1.280,00 Kč na úhradu provozních nákladů, 
27.900,00 Kč na úhradu výdajů spojených s tradiční 
sportovní akcí, 1.547,00 Kč na úhradu výdajů 
spojených s činností sportujících dětí a mládeže do 
18 let.
32. Rada města schvaluje uzavření dotační smlou-
vy na poskytnutí dotace z rozpočtu města s FAN 
CLUBEM BOP Křetínka, zastoupeným Antonínem 
Žilkou, se sídlem Letovice, Sadová 5, ve výši: 
1.280,00 Kč na úhradu provozních nákladů, 
27.900,00 Kč na úhradu výdajů spojených s tradiční 
sportovní akcí, 1.547,00 Kč na úhradu výdajů 
spojených s činností sportujících dětí a mládeže do 
18 let, dle přiloženého textu smlouvy.
33. Rada města schvaluje vyřazení majetku dle 
předloženého písemného materiálu v celkové 
hodnotě 539.016,50 Kč.

34. Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 
5 tis. Kč společnosti LEDEKO, a. s., zastoupené Ing. 
Petrem Poláčkem, se sídlem Letovice, Pražská 76. 
35. Rada města schvaluje přijetí účelově určených 
darů v celkové hodnotě 137 tis. Kč příspěvkovou 
organizací města Městské kulturní středisko Letovi-
ce, se sídlem Letovice, Nová ul. 71/1.
36. Rada města schvaluje dodatek k odpisovému 
plánu příspěvkové organizace města Technické 
služby Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, dle 
předloženého písemného materiálu.
37. Rada města schvaluje čerpání investičního 
fondu příspěvkové organizace Technické služby 
Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, v celkové 
výši 4.012.210 Kč dle předložené písemné žádosti.
38. Rada města schvaluje uzavření pojistné smlouvy 
s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., na pojiš-
tění work-outového hřiště, za cenu ročního pojist-
ného ve výši 3.515,- Kč. 
39. Rada města schvaluje použití investičního fondu 
příspěvkové organizace Základní škola Letovice, 
okres Blansko, se sídlem Letovice, Komenského 
902/5, ve výši 253.391,- Kč. 
40. Rada města schvaluje uzavření dodatku ke 
Smlouvě o dílo na přestavbu školních šaten, Základ-
ní školou Letovice, okres Blansko, se sídlem Letovi-
ce, Komenského 902/5, na provedení víceprací za 
cenu 209.414,- Kč bez DPH.
41. Rada města schvaluje přidělení veřejné zakázky 
„TS Letovice - Nádoby na bioodpad“ vyhlášené 
příspěvkovou organizací města Technické služby 
Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, firmě Komu-
nální technika, s. r. o., se sídlem Brandýs nad Labem 
- Stará Boleslav, Boleslavská 1544, za cenu 
1.356.339,- Kč bez DPH. 
42. Rada města schvaluje příspěvkové organizaci 
města Technické služby Letovice, se sídlem Letovi-
ce, Česká 17, uzavření kupní smlouvy se společností 
Komunální technika, s. r. o., se sídlem Brandýs nad 
Labem - Stará Boleslav, Boleslavská 1544, na dodání 
nádob na odpad za cenu 1.356.339,- Kč bez DPH. 
43. Rada města schvaluje odstranění nefunkčních 
radiátorů z objektu sportovní haly V Zahradách 
a následné úpravy dle předložené žádosti a na 
náklady TJ Sokol Letovice.
44. Rada města schvaluje smlouvu o sdružených 
službách dodávky elektřiny se společností E.ON 
Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, na odběrné místo VO Zámek a pověřuje 
starostu města jejím podpisem.
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45. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města 
Letovice schválit změnu katastrální hranice 
a narovnání spůlnosti dotčených komunikací 
v katastrálním území Letovice, Meziříčko u Letovic 
a Skrchov dle předloženého materiálu a dohodu 
s obcí Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Letovice, 
o změně katastrální hranice a narovnání spůlnosti 
dotčených komunikací v katastrálním území 
Meziříčko u Letovic a Skrchov.
46. Rada města schvaluje odložit žádost o zřízení 
autobusových zastávek a o snížení rychlosti na 
silnici v lokalitě Písečná na schůzi RM 15. 9. 2015 po 
projednání s dotčenými orgány.
47. Rada města schvaluje jako dodavatele akce 
„Zateplení hasičské zbrojnice“ firmu STAVBY A1 - 
Martin Pavelec, Sadová 1053/21, 679 61 Letovice, 
za cenu 1.392.897,- Kč včetně DPH.
48. Rada města schvaluje Smlouvu se společností 
STAVBY A1- Martin Pavelec, Sadová 1053/21, 
679 61 Letovice, na realizaci akce „Zateplení 
hasičské zbrojnice“ a pověřuje starostu města jejím 
podpisem.
49. Rada města schvaluje dodavatele akce 
„Letovice, Jasinov - oprava požární nádrže“ 
společnost SASTA CZ a.s., Votroubkova  546/11, 
620 00 Brno, za cenu 933.123,- Kč včetně DPH.
50. Rada města schvaluje Smlouvu se společností 
SASTA CZ a.s., Votroubkova 546/11, 620 00 Brno, na 
realizaci akce „Letovice, Jasinov - oprava požární 
nádrže“ a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
51. Rada města bere na vědomí dopis předsedy 
Osadního výboru Jasinov k opravě požární nádrže 
v Jasinově.
52. Rada města bere na vědomí předložený návrh 
studie výstavby objektu Hoby centrum od firmy 
REALSANT, s.r.o. Žďár nad Sázavou.
53. Rada města souhlasí s pořízením územní studie 
na základě žádosti p. Petra Vrány pro výstavbu 
rodinných domů v místní části Slatinka v ploše Z93 
a Z94, včetně vyřešení technické a dopravní 
infrastruktury, pouze za plné úhrady všech nákladů 
s tím spojených žadatelem.
54. Rada města schvaluje předložený materiál ke 
koncepci likvidace biologicky rozložitelného 
odpadu. 
55. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit projekt realizace kompostárny v rámci 
sběrného dvora na Červeném vrchu, v přímé 
souvislosti s výkupem pozemků a provedením 
změny územního plánu.
56. Rada města neschvaluje zveřejnění kroniky na 
internetu, u které neuplynulo 30 let od zápisu.

57. Rada města schvaluje vyhlásit záměr změnit 
Smlouvu o výpůjčce ze dne 18. 4. 2002, která se týká 
pozemku p.č. 1655/2 a 1655/1 v k.ú. Letovice, a to 
prodloužit platnost smlouvy do 31. 12. 2035.
58. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit zrušení usnesení ZM č. 2015-ZM-4-14 ze 
dne 11. 6. 2015 v plném rozsahu z důvodu doplnění 
žádosti.
59. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit prodej pozemku p.č. 129/164 - orná půda 
o výměře 941 m2 v k.ú. Třebětín u Letovic, za 
účelem výstavby rodinného domu, manž.  Davidu 
a Kateřině Flekovým, bytem Boskovice, Bedřicha. 
Smetany 4, za cenu 680,- Kč/m2 bez DPH, v souladu 
s ujednáními uvedenými v textu kupní smlouvy 
schválené ZM dne 12. 3. 2009. Nejprve bude 
uzavřena budoucí kupní smlouva.
60. Rada města schvaluje změnit nájemní smlouvu 
uzavřenou dne 10. 6. 2009 s  [osobní údaj 
odstraněn] , a to uzavřít dodatek nájemní smlouvy 
o vynětí pozemku p.č. 362/2 v k.ú. Letovice 
z předmětu nájmu.
61. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit prodej částí pozemků oddělených 
geometrickým plánem v k.ú. Slatinka, a to z parc. č. 
65/1 oddělen pozemek parc.č. 65/3 o výměře 256 
m2, z parc. č. 235/1 oddělen pozemek parc.č. 235/4 
o výměře 163 m, z parc. č. 247/9 oddělen pozemek 
parc. č. 247/20 o výměře 97 m2, z parc. č. 127/1  
oddělen pozemek parc. č. 127/6 o výměře 28 m2, 
z  parc. č. 135/5  oddělen pozemek parc. č. 135/11 
o výměře 146 m2, vše v k.ú. Letovice, v návaznosti 
na budoucí kupní smlouvu na převod vlastnického 
práva na Českou republiku, která byla uzavřena dne 
28. 1. 2013, do vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. Hradec 
Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 
1106/19, za symbolickou cenu 1,- Kč, jelikož stavba 
je protipovodňovým opatřením s přínosem pro 
prodávajícího.
62. Rada města schvaluje vyhlásit záměr prodeje 
pozemku p.č. 129/165 - orná půda o výměře 
832 m2 v k.ú. Třebětín u Letovic.
63. Rada města schvaluje nevyhlásit záměr prodeje 
části pozemku p.č. 984/19 - ost. plocha ost. 
komunikace o výměře cca 140 m2 v k.ú. Kochov.
64. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
nevyhlásit záměr a neprodat část pozemku p.č. 
984/19 - ost. plocha ost. komunikace o výměře cca 
140 m2 v k.ú. Kochov, z důvodu zamezení přístupu 
na navazující pozemek města p.č. 984/18.
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65. Rada města schvaluje vyhlásit záměr prodeje 
pozemku p.č. 23/2 - zahrada o výměře 338 m2 

a dále části pozemku p.č. 338/1 - ost. plocha ost. 
komunikace o výměře cca 50 m2 (pozemek pod 
stavbou garáže jiného vlastníka, která není zapsána 
v katastru a příjezd ke garáži), vše v k.ú. Jasinov.

66. Rada města bere na vědomí informace 

o zrušení zástavního práva k pozemku p.č. 1944/5 

v k.ú. Letovice, který má být vykoupen od LEDEKA 

a nutnosti komplexního přepracování převodu 
pozemků v této lokalitě.

67. Rada města schvaluje vyhlásit záměr pronájmu 
podílu ve výši id. 534/14484 na pozemku p.č. 
362/74 v k.ú. Letovice.

68. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene 
umožňujícího využití zatížené nemovitosti za 
účelem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 
distribuční soustavu (umístění kabelu NN) 

v souvislosti se stavbou „Novičí, DP Rozsíval“ na 
pozemku města  p.č. 767 v k.ú. Novičí, za 
jednorázovou cenu 500,- Kč + DPH, pro 
oprávněného E.ON Distribuce, a.s. České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, a souhlasí se 
změnou trasy vedení oproti uzavřené budoucí 
smlouvě.

69. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene 
umožňujícího využití zatížených nemovitostí za 
účelem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 
distribuční soustavu (umístění kabelu NN 

a pojistkové skříně) v souvislosti se stavbou 
„Letovice, 9. Května, rozš. DS Čuda“ na pozemcích 
města  p.č. 260/2 a 266/1 v k.ú. Třebětín u Letovic, 
za jednorázovou cenu 5.050,- Kč +  DPH, pro 
oprávněného E.ON Distribuce, a.s. České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, a souhlasí se 
změnou oproti uzavřené budoucí smlouvě - 
umístěním pojistkové skříně.

70. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene 
umožňujícího využití zatížených nemovitostí za 
účelem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 
distribuční soustavu (umístění kabelu NN 

a pojistkové skříně) v souvislosti se stavbou 
„Letovice, 9. května, rozš. DS Čuda“ na pozemcích 
města p.č. 2093 a 2106, v k.ú. Letovice, za 
jednorázovou cenu 2.850,- Kč +  DPH, pro 
oprávněného E.ON Distribuce, a.s. České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, a souhlasí se 
změnou oproti uzavřené budoucí smlouvě 

- umístěním pojistkové skříně.

71. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene 
umožňujícího využití zatížené nemovitosti za 
účelem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 
distribuční soustavu - kabelové vedení NN a skříň 
NN  v souvislosti se stavbou „Zboněk, kabel NN 
Fanta č.p. 55“ na pozemcích města p.č. 167, 174/3 
a 174/8  v k.ú. Zboněk, za předpokládanou 
jednorázovou cenu 18.000,- Kč +  DPH, pro 
oprávněného E.ON Distribuce, a.s. České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, nejprve bude 
uzavřena budoucí smlouva.
72. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene 
umožňujícího využití zatížené nemovitosti za 
účelem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 
distribuční soustavu - kabelové vedení NN 
a pojistková skříň SS200 v pilíři v souvislosti se 
stavbou „Letovice, 9. května, rozš. DS Škrancová“ na 
pozemcích města p.č. 2093 a 2106 v k.ú. Letovice, za 
předpokládanou jednorázovou cenu 5.500,- Kč +  
DPH, pro oprávněného E.ON Distribuce, a.s. České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6,  nejprve bude 
uzavřena budoucí smlouva.
73. Rada města bere na vědomí žádost spol. 
REALSANT s.r.o., Žďár nad Sázavou o stanovisko 
k záměru.
74. Rada města bere na vědomí soupis aktuálních 
problematických soukromých pozemků k výkupu 
městem.
75. Rada města schvaluje uzavřít smlouvu 
o výpůjčce na bezplatné užívání části budovy bez  
čísla popisného o rozloze 42 m2, který je součástí 
pozemku p.č. 2526 v k.ú. Letovice s Modelářským 
klubem Letostroj Letovice, se sídlem Skrchov, dle 
přiloženého textu smlouvy. 
76. Rada města schvaluje udělení souhlasu 
vlastníka nemovité věci s provedením technického 
zhodnocení nájemcem Českou poštou, s.p., se 
sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, 
v nebytových prostorách umístěných na adrese 
Tyršova 205/1, Letovice, v následujícím rozsahu: 
Rozšíření sítě LAN (přidání zásuvek pro terminály 
POS, rozšíření UTP kabelů od RACK k jednotlivým 
přepážkám) dle předloženého písemného 
materiálu. 
77. Rada města schvaluje panu [osobní údaj 
odstraněn] prodloužení [osobní údaj odstraněn] 
povolení podnájmu v bytové jednotce v domě 
Družstevní 1084/22, Letovice, o další jeden rok.  
78. Rada města schvaluje navržený program 
zasedání ZM Letovice na den 10. září 2015.
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79. Rada města schvaluje podání žádosti o finanční 
prostředky na projekt „Town Twinning“ v rámci 
programu Evropa pro občany (2014-2020), výzva 
Citizenship EACEA.
80. Rada města schvaluje podání žádosti o finanční 
prostředky na projekt „Networking“ v rámci 
programu Evropa pro občany (2014-2020), výzva 
Citizenship EACEA.
81. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo 
č. 111/2015 se společností VF Project & Marketing 
s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa - Veča, 
Slovak Republic, IČ: 44 487 916, na zpracování 
žádosti o finanční příspěvek na projekt „Town 
Twinning“ dle předloženého materiálu.
82. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo 
č. 112/2015 se společností VF Project & Marketing 
s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa - Veča, 
Slovak Republic, IČ: 44 487 916, na zpracování 
žádosti o finanční příspěvek na projekt 
„Networking“ dle předloženého materiálu.
83. Rada města schvaluje vyhodnocení soutěže 
„Rozkvetlé Letovice 2015“ a udělení odměn 
soutěžícím dle kritérií soutěže a návrhu komise PZM 
a MA 21.  
84. Rada města bere na vědomí výsledky veřejného 
projednávání - Veřejného fóra 2015 a doporučuje 
zastupitelstvu města: 
a) vzít na vědomí výsledky veřejného projednání - 
Veřejného fóra 2015, projednání Desatera 
problémů města Letovice a výsledky ověřovací 
ankety.
b) uložit radě města zajistit rozpracování 
jednotlivých témat pro konkrétní řešitele a dle 
možností je naplnit konkrétními aktivitami.
c) schválit zařazení řešení uvedených problémů 
vzešlých z Veřejného fóra 2015 do plánu realizace 
a návrhu rozpočtu města na rok 2016 dle možností 
města Letovice.
85. Rada města bere na vědomí zprávu 
k dosavadním jednáním a návrh řešení ve věci 
Přestupního uzlu IDS JmK na ul. Nádražní.
86. Rada města bere na vědomí plnění usnesení ZM 
ze dne 11. 6. 2015.
87. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
doplnění osadního výboru Zábludov o následující 
členy: 
- Miroslav Hruška, Zábludov 51
- Ivana Hejlová, Kněževisko 24
88. Rada města bere na vědomí podání žádosti 
o dotaci JmK na zajištění akceschopnosti JSDH 
Letovice v roce 2015.
89. Rada města bere na vědomí podporu žádosti 
SDH Jasinov o přidělení požárního vozidla (sanitky) 
z Integrovaného záchranného systému JmK.

90. Rada města bere na vědomí informace 
k přípravě zpracování "Studie proveditelnosti na II. 
etapu protipovodňových opatření na řece Svitavě
 v katastru města Letovice. 
91. Rada města bere na vědomí stanovisko města 
k dotazu Ministerstva vnitra ČR na zájem o vydávání 
občanských průkazů a cestovních dokladů ve 
správním území města Letovice.
92. Rada města schvaluje jako dodavatele 1. části 
akce „HW a SW pro modernizaci a elektronizaci 
veřejné správy v Letovicích“ firmu Z+M Partner, 
spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava, za cenu 1 997 634,98 Kč vč. DPH.
93. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na 
dodávku 1.části  akce „ HW a SW pro modernizaci 
a elektronizaci veřejné správy v Letovicích“ s firmou  
Z+M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava a pověřuje 
starostu jejím podpisem.
94. Rada města schvaluje jako dodavatele 2. části 
akce „HW a SW pro modernizaci a elektronizaci 
veřejné správy v Letovicích“ firmu Z+M Partner, 
spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava za cenu 85 910 Kč vč. DPH.
95. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na 
dodávku 2. části akce  „HW a SW pro modernizaci 
a elektronizaci veřejné správy v Letovicích“ s firmou  
Z+M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava a pověřuje 
starostu jejím podpisem.
96. Rada města schvaluje nevyhlásit záměr prodeje 
části pozemku p.č. 2594/18 - ost. plocha o výměře 
cca 307 m2 v k.ú. Letovice.
97. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
nevyhlásit záměr a neprodat část pozemku p.č. 
2594/18 - ost. plocha o výměře cca 307 m2 v k.ú. 
Letovice z důvodu předpokládaného rozšíření TS 
a vedení inženýrských sítí.
98. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Zprávu o uplatňování Územního plánu 
Letovice v období od jeho vydání, tj. od 09/2011. 
99. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Zadání změny č. 4 Územního plánu 
Letovice.
100. Rada města schvaluje přijetí hmotného daru 
v hodnotě 7.147,- Kč od firmy SEMILEAS, a. s., se 
sídlem Semily, Husova 4, příspěvkovou organizací 
Centrum sociálních služeb města Letovice.
101. Rada města schvaluje neposkytnout dotaci TJ 
Soko l  Letov ice ,  zastoupené  Ing .  Mar i í  
Provazníkovou, se sídlem Letovice, V Zahradách 1A, 
v požadované výši z důvodu neoprávněnosti 
požadavku. 
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102. Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 
ke smlouvě o výpůjčce mezi Konventem Hospitál-
ského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří 
Letovice a Mateřskou školou Letovice, Čapkova 
802/10, okres Blansko, příspěvkovou organizací.
103. Rada města bere na vědomí komentář 
k žádosti o schválení čerpání investičního fondu TS 
Letovice.
104. Rada města schvaluje použití znaku města 
Letovice na fyzických i elektronických verzích 
tabulí naučné stezky realizované Masarykovou 
střední školou Letovice, příspěvkovou organizací.
105. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města 
Letovice schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě č. DZ 
15010142/St na akci "II/365 Letovice - Horní Poříčí, 
intravilán" se společností Metrostav, a.s., Koželuž-
ská 2450/4, 180 00 Praha 8, s termínem dokončení 
do 30. 11. 2015.
106. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Dohodu o spolupráci s Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat. 
107. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit záměr vybudování parkoviště v rámci 
budoucí rekonstrukce západní části Masarykova 
nám.
108. Rada města bere na vědomí informace 
z výběrového řízení "Poskytnutí investičního úvě-
ru" a nabídku České spořitelny a. s., se sídlem 
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00.

Usnesení
z 5. zasedání 

Zastupitelstva města Letovice
konaného

10. září 2015

1. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje pro-
gram dnešního zasedání zastupitelstva města.
2. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje volbu 
předsednictva a návrhové komise.
3. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje ověřo-
vatele zápisu.
4. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje zapiso-
vatelku dnešního zasedání zastupitelstva města.
5. Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města 
Letovice.
6. Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí 
činnost Rady města Letovice od 11. 6. do 10. 9. 
2015.

7. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje stažení 
bodu 4/1 ve věci prodeje a vykoupení pozemků v ul. 
B. Martinů z projednávání.
8. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje úpravu 
cenové mapy takto: vyjmutí textu "a vykupované 
pozemky pod silnicemi a chodníky za cenu 5-10 
Kč/m2" a dále doplnění „ceny uvedené v této 
cenové mapě jsou ceny bez DPH".
9. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje zrušení 
usnesení ZM č. 2015-ZM-4-14 ze dne 11. 6. 2015 
(žádost p. [osobní údaj odstraněn]) v plném rozsa-
hu z důvodu doplnění žádosti, tj. přistoupení man-
želky žadatele a požadavek na uzavření budoucí 
kupní smlouvy.
10. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje prodej 
pozemku p.č. 129/164 - orná půda o výměře 
941 m2 v k.ú. Třebětín u Letovic, za účelem výstav-
by rodinného domu, manž. [osobní údaj odstraně-
n], za cenu 680,- Kč/m2 bez DPH, v souladu s ujed-
náními uvedenými v textu kupní smlouvy schvále-
né ZM dne 12. 3. 2009. Nejprve bude uzavřena 
budoucí kupní smlouva, text je přílohou. Tato 
smlouva bude uzavřena až po dodání závazného 
stanoviska Generálního finančního ředitelství ve 
věci uplatnění DPH.
11. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje prodej 
částí pozemků oddělených geometrickým plánem 
v k.ú. Slatinka, a to z parc. č. 65/1 oddělen pozemek 
parc.č. 65/3 o výměře 256 m2, z parc. č. 235/1 
oddělen pozemek parc.č. 235/4 o výměře 163 m2, 
z parc. č. 247/9 oddělen pozemek parc.č. 247/20 
o výměře 97 m2, z parc. č. 127/1 oddělen pozemek 
parc.č. 127/6 o výměře 28 m2, z parc. č. 135/5 
oddělen pozemek parc.č. 135/11 o výměře 146 m2, 
vše v k.ú. Letovice, v návaznosti na  budoucí kupní 
smlouvu na převod vlastnického práva na Českou 
republiku, která byla uzavřena dne 28. 1. 2013, do 
vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
pro Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, Nový 
Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, za symbolic-
kou cenu 1,- Kč jelikož stavba „Chlumský potok km 
0,400-1,470“ je protipovodňovým opatřením
s přínosem pro prodávajícího, text smlouvy je 
přílohou.
12. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje nevy-
hlásit záměr a neprodat část pozemku p.č. 2594/18 
- ost. plocha o výměře cca 307 m2 v k.ú. Letovice 
z důvodu předpokládaného rozšíření TS a vedení 
inženýrských sítí (žádost LETOINVEST).
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13. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje nevy-
hlásit záměr a neprodat část pozemku p.č. 984/19 - 
ost. plocha ost. komunikace o výměře cca 140 m2
v k.ú. Kochov, z důvodu zamezení přístupu na nava-
zující pozemek města p.č. 984/18 (žádost p. [osobní 
údaj odstraněn]).
14. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje uzavře-
ní budoucí kupní smlouvy na vykoupení části 
pozemku p.č. 1653/1 o výměře cca 180 m2 v k.ú. 
Letovice, od pana [osobní údaj odstraněn], za cenu 
650,- Kč/m2 a současné sjednání budoucího věcné-
ho břemene přístupu a příjezdu plošně přes zbývají-
cí část pozemku p.č. 1653/1, za jednorázovou cenu 
1.000,- Kč. Termín pro uzavření kupní smlouvy bude 
do 30. 9. 2016. Zastupitelstvo města souhlasí s tím, 
že vlastník před podpisem kupní smlouvy vytěží na 
předmětném pozemku porosty, které nejsou před-
mětem budoucí koupě. Město uhradí náklady 
spojené s vykoupením pozemku včetně geometric-
kého plánu. Text budoucí smlouvy je přílohou.
15. Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí 
hospodaření města za období 1-6/2015 
s následujícími výsledky:
- plnění na straně příjmů ve výši 57.186.533,88, tj. 
na 55,17 % oproti upravenému rozpočtu;
- plnění na straně výdajů ve výši 54.399.571,38, tj. 
na 41,67 % oproti upravenému rozpočtu;
- plnění financování ve výši 30.038.491,38 Kč.
16. Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí 
zápis z jednání Finančního výboru č. 3/2015.
17. Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí 
rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8/2015, jejichž prove-
dení bylo schváleno Radou města Letovice. 
18. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje prove-
dení rozpočtových opatření č. 9/2015, která mění 
rozpočet města na rok 2015 ve smyslu:
navýšení rozpočtu příjmů o 2.560,1 tis. Kč 
a navýšení rozpočtu výdajů o 2.560,1 tis. Kč.
19. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje projekt 
výstavby  "kompostárny města Letovice" v rámci 
sběrného dvora města Letovice na Červeném 
vrchu, p.č. PK 792 a 790 v k.ú. Třebětín u Letovic 
a pověřuje vedení města k zahájení přípravných 
prací s tím spojených.
20. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje poříze-
ní změny územního plánu pro umístění kompostár-
ny z plochy SR - plochy smíšené nezastavěného 
území na plochu TO/v - plochy pro  umístění zaříze-
ní, činností a dějů souvisejících s nakládáním
s odpady na pozemcích p.č. PK 792 a 790  v k.ú. 
Třebětín u Letovic.

21. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje vykou-
pení pozemku p.č. PK 790 o výměře 6.480 m2 v k.ú. 
Třebětín u Letovic od současného vlastníka pana 
[osobní údaj odstraněn] za cenu 50,- Kč/m2.
22. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje vykou-
pení pozemku p.č. PK 792 o výměře 1.821 m2 v k.ú. 
Třebětín u Letovic od současného vlastníka paní 
[osobní údaj odstraněn], za cenu 50,- Kč/m2.
23. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje zprávu 
o uplatňování územního plánu města Letovice.   
24. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje zadání 
4. změny ÚP města Letovice. 
25. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje územní 
studii "ulice Komenského", jako podklad pro územní 
rozhodování a ukládá stavebnímu úřadu její vložení 
do evidence územně plánovací činnosti.
26. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje úplné 
znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Měst-
ské kulturní středisko Letovice s účinností 
k 31. 12. 2015.
27. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje doda-
tek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Technické služby Letovice s účinností k 30. 9. 2015.
28. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje poskyt-
nutí dotace pro TJ Sokol Letovice, zastoupenou Ing. 
Marií Provazníkovou, se sídlem Letovice, V Zahra-
dách 1a ve výši: 414.424,00 Kč na úhradu provoz-
ních nákladů, 4.500,00 Kč na úhradu výdajů spoje-
ných s tradiční sportovní akcí, 123.458,00 Kč na 
úhradu výdajů spojených s činností sportujících dětí 
a mládeže do 18 let a 59.359,00 Kč na úhradu výdajů 
pro trenéry.
29. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje uzavře-
ní dotační smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu 
města s TJ Sokol Letovice, zastoupenou Ing. Marií 
Provazníkovou, se sídlem Letovice, V Zahradách 1a, 
ve výši: 414.424,00 Kč na úhradu provozních nákla-
dů, 4.500,00 Kč na úhradu výdajů spojených s tra-
diční sportovní akcí, 123.458,00 Kč na úhradu výda-
jů spojených s činností sportujících dětí a mládeže 
do 18 let a 59.359,00 Kč na úhradu výdajů pro trené-
ry, dle textu smlouvy.
30. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje poskyt-
nutí dotace pro Amatérský fotbalový klub Letovice, 
zastoupený Jindřichem Bednářem, se sídlem Letovi-
ce, Tyršova 27, ve výši: 212.149,00 Kč na úhradu 
provozních nákladu, 18.900,00 Kč na úhradu výdajů 
spojených s tradiční sportovní akcí, 76.064,00 Kč na 
úhradu výdajů spojených s činností sportujících dětí 
a mládeže do 18 let a 34.651,00 Kč na úhradu výdajů 
pro trenéry.
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31. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje uzavře-
ní dotační smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu 
města s Amatérským fotbalovým klubem Letovice, 
zastoupeným Jindřichem Bednářem, se sídlem 
Letovice, Tyršova 27, ve výši: 212.149,00 Kč na 
úhradu provozních nákladu, 18.900,00 Kč na úhra-
du výdajů spojených s tradiční sportovní akcí, 
76.064,00 Kč na úhradu výdajů spojených s činností 
sportujících dětí a mládeže do 18 let a 34.651,00 Kč 
na úhradu výdajů pro trenéry, dle textu smlouvy.
32. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje poskyt-
nutí dotace pro Letokruh -středisko volného času 
Letovice, příspěvkovou organizaci, zastoupenou 
Mgr. Ivonou Kubíkovou, se sídlem Letovice, Čes-
kobratrská 5, ve výši: 3.886,00 Kč na úhradu provoz-
ních nákladů, 4.320,00 Kč na úhradu výdajů spoje-
ných s tradiční sportovní akcí, 12.259,00 Kč na 
úhradu výdajů spojených s činností sportujících dětí 
a mládeže do 18 let a 3.616,00 Kč na úhradu výdajů 
pro trenéry.
33. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje uzavře-
ní dotační smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu 
města s Letokruhem - střediskem volného času 
Letovice, příspěvkovou organizaci, zastoupenou 
Mgr. Ivonou Kubíkovou, se sídlem Letovice, Čes-
kobratrská 5, ve výši: 3.886,00 Kč na úhradu provoz-
ních nákladů, 4.320,00 Kč na úhradu výdajů spoje-
ných s tradiční sportovní akcí, 12.259,00 Kč na 
úhradu výdajů spojených s činností sportujících dětí 
a mládeže do 18 let a 3.616,00 Kč na úhradu výdajů 
pro trenéry, dle předloženého textu smlouvy.
34. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje zrušit 
výběrové řízení na "Poskytnutí investičního úvěru" 
na přestavbu budovy MěÚ.
35. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje poskyt-
nutí investičního příspěvku ve výši 110.500,00 Kč 
příspěvkové organizaci Základní škola Letovice, 
okres Blansko, se sídlem Letovice, Komenského 
902/5, na pořízení elektrického tálového sporáku.
36. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje změnu 
katastrální hranice a narovnání spůlnosti dotčených 
komunikací v katastrálním území Letovice, Meziříč-
ko u Letovic a Skrchov dle předloženého materiálu
a dohodu s obcí Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Letovi-
ce, o změně katastrální hranice a narovnání spůl-
nosti dotčených komunikací v katastrálním území 
Meziříčko u Letovic a Skrchov.
37. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje Doda-
tek č. 1 ke smlouvě č. DZ 15010142/St na akci 
"II/365 Letovice - Horní Poříčí, intravilán" se společ-
ností Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 
Praha 8, s termínem dokončení do 30. 11. 2015.

38. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje záměr 
výstavby parkoviště pro osobní automobily u vlako-
vého nádraží.
39. Zastupitelstvo města Letovice ukládá radě 
města zpracovat varianty řešení parkoviště pro 
osobní automobily u vlakového nádraží.
40. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje dopl-
nění osadního výboru Zábludov o následující členy: 
- Miroslav Hruška, Zábludov 51
- Ivana Hejlová, Kněževisko 24
41. Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí 
výsledky veřejného projednání - Veřejného fóra 
2015, projednání Desatera problémů města Letovi-
ce a výsledky ověřovací ankety.
42. Zastupitelstvo města Letovice ukládá radě 
města zajistit rozpracování jednotlivých témat 
z Veřejného fóra 2015 pro konkrétní řešitele a dle 
možností je naplnit konkrétními aktivitami.
43. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje zařadit 
řešení uvedených problémů z Veřejného fóra 2015 
do plánu realizace a návrhu rozpočtu města na rok 
2016 dle možností města Letovice.
44. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje Doho-
du o spolupráci s Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat. 
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Informace k zasílání krizových SMS 

zpráv
Zasílání krizových SMS zpráv využívá stále více 

lidí. Návod na přihlášení najdete na www strán-

kách města (http://www.letovice.net/mestsky-

urad/informace-v-krizovych-situacich). 

Máme informaci, že se v poslední době někte-

rým občanům nepodařilo do systému krizových 

SMS zpráv přihlásit (jedná se o SMS informující 

např. hrozící nebezpečí, ale i o SMS oznamující 

uzavření vody, plynu, vypnutí elektrické ener-

gie…). V případě, že Vám nejde se do systému 

krizových SMS zpráv přihlásit, s největší pravdě-

podobností nemáte povolené užití služby PRE-

MIUM SMS u Vašeho poskytovatele telefonních 

služeb. V tomto případě kontaktujte pracovníka 

firmy KONZULTA Brno, tel. 541 128 531, kde se 

domluvíte na nastavení.

Ing. Ludmila Veverková, vedoucí správního odboru
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MĚSTO LETOVICE,

Město Letovice člen Národní sítě Zdravých měst ČR
ve spolupráci se 

Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a dalšími partnery zve širokou veřejnost na

MĚSTSKÝ DEN ZDRAVÍ,

který se uskuteční

ve čtvrtek 15. října 2015 od 13.00 hodin,
v sále Kulturního domu v Letovicích.

Akce je zaměřená na podporu zdravého životního stylu, kde se dozvíte, jak správně pečovat o své zdraví 
nebo jak předcházet zdravotním obtížím.

Přítomní budou mít možnost si nechat zdarma změřit krevní tlak a tuk v těle.
Součástí programu budou:

informace o Národní síti Zdravých měst ČR a Projektu Zdravé město a MA 21,
promítání fotografií z akcí konaných v roce 2015, expozice se zahrádkářskými výpěstky a výrobky z nich, 
s recepty na jejich přípravu, výstavka a prodej sportovních potřeb, výstavka a prodej kosmetiky, výstav-

ka a prodej bylinných čajů, produktů z medu.
Na akci se podílí: Jízdní  kola a sport Hynek, Zdravíčko Boskovice,  Český svaz zahrádkářů, Oriflame – 
kosmetika, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Produkty společnosti Forever Living Products – největší 
pěstitel aloe a sibiřská společnost TianDe – léčebná kosmetika z východu,  Finclub Blansko, Zdravíčko 

Frajman, Zdeněk Mikula –produkty z medu.
 Od  15hodin proběhne přednáška paní DiS. Marie Štemberové, fyzioterapeutky na téma:

Rehabilitace dle Ludmily Mojžíšové a Robina Mc Kenzieho „taje  jejich velkého úspěchu“. 
Doporučujeme návštěvu „ Městského dne zdraví v Letovicích” již po jeho zahájení, aby byl dosta-

tek času pro vyšetření a zhlédnutí ukázek.
Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

     S blížícím se svátkem zesnulých je ruch na parkovištích kolem hřbitovů stále čilejší. 
Z tohoto důvodu parkoviště u hřbitova v minulých letech bývalo „zajímavé“ pro zloděje, 
kteří se zaměřují na vloupání do vozidel. Pro zloděje jsou velkým lákadlem, přímo nabídkou, 
viditelně odložené věci – oděvy, kufříky, kabelky, tašky, mobilní telefony a podobně. Přes 
různá varování je stále dost těch, kteří otázku odložených věcí v autě podceňují. Domnívají 
se, že když opustí vozidlo jen na krátkou chvíli, nic se nemůže stát. Přitom je v  České republi-
ce ročně odcizeno 25 000 vozidel, 6 000 součástek z vozidel a 65 000 věcí z vozidel. Je třeba 

také upozornit, že zloději se v poslední době nesoustřeďují jen na parkoviště, ale zaměřují se také na kapes-
ní krádeže přímo na hřbitovech při úpravě hrobů. Je proto nutné dbát zvýšené opatrností a hlídat si i své 
osobní věci. Hlídka MP bude v těchto dnech provádět zvýšený dohled na parkovišti u hřbitova, aby omezila 
možnost provedení těchto krádeží.
Na závěr několik rad pro každodenní užívání vozidel:
 - na viditelných místech nikdy nenechávejte žádné cenné věci (oděvy, kufříky, kabelky, tašky, mobilní
   telefony)
 - uzamykejte vozidlo i při krátkodobém opuštění vozidla
 - vždy zavírejte okna
 - ve vozidle nenechávejte rezervní klíče ani doklady
 - častým předmětem zájmu zlodějů je autorádio, při jeho koupi dejte přednost přístroji se snímatelným
    panelem a ten si odnášejte
 - riziko vloupání se snižuje instalací kvalitních bezpečnostních fólií na skla
 - odstavit vozidlo je vhodnější na hlídaném parkovišti, na osvětleném místě a přes noc je nejlepší jej umístit
   do garáže

Strážníci MP Letovice
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DNY ZDRAVÍ V LETOVICÍCH

od 4. do 17. října 2015
jsou pořádány v rámci celostátní kampaně

Národní sítě Zdravých měst ČR, ke které se město Letovice připojilo

Na podporu zdravého životního stylu jsou připraveny následující akce:

MŠ Čapkova   

1. - 18.10. Dny zdraví – Návštěva Dětské léčebny Křetín:

Výroba ovocného salátu

Výroba jablečného závinu

13. 10. Divadlo MKS – Pekelná pohádka  

MŠ Komenského - Dny zdraví – 4. 10. – 17. 10.

Oslava Dnů zdraví v MŠ – beseda s dětmi o tom, co bychom měli jíst, abychom byli zdraví.

Výroba a konzumace zdravých lahůdek – ovocného a zeleninového salátu, zdravé pomazánky.

Hra „Cesta z města“ – objevování nejbližších přírodních lokalit formou hry na „na šipkovanou“.

MŠ Třebětínská 

Příprava a ochutnávka ovocných a zeleninových salátů

Polodenní výlet spojený s návštěvou MŠ Čapkova

ZŠ Letovice - Dny zdraví

Pro žáky 1. stupně - interaktivní beseda Zdravá výživa – Ovocentrum Valašské Meziříčí

Pro žáky 2. stupně  - Memento – protidrogová prevence

Sex, AIDS a vztahy – přednáška lektorů v oblasti prevence sociálně patologických jevů

Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích

2. 10. RHB Blansko

22. 10. Aquapark Kuřim

Svaz tělesně postižených v Letovicích

Dny zdraví

Rehabilitace Vísky

Přednáška prof. Petra Chalupy, země střední Ameriky

MKD Letovice

7. 10. zdravé vaření, 14. 10. „Průvan ve skříni”

Masarykova střední škola

Dny zdraví 

Nabídka zdravých jídel v kantýně, vytvoření nástěnky k tématu zdraví, prezentace, přednáška 

o zdravém životním stylu + ochutnávka pochutin ze zdravé výživy

Žijme zdravě! – příprava zeleninových pomazánek, beseda o zdravém životním stylu, zdravotní 

cvičení v rámci kroužků míčových her a kulturistiky

Dřevo materiál budoucnosti (zdravotně nezávadné materiály kolem nás…)

Komise  PZM  a MA21  

15. 10. - Městský Den zdraví v Letovicích

Komise  PZM a  MA 21

Akce finančně podpoří Jihomoravský kraj
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MĚSTO LETOVICE INFORMUJE

Výsledek 1. kola elektronické aukce konané na konci května 2015 
pro domácnosti a podnikatele města Letovice,

ve spolupráci s vedením města, 
pro úsporu elektřiny a zemního plynu

Princip a podstata úspory pomocí e-aukce:
Jde o sloučení domácností a firem se svojí spotřebou za celou ČR do jednoho velkého balíku. 
V měsíčních aukcích se počet domácností pohybuje cca od 2.000 do 5.000.
Dodavatelé o tento balík domácností bojují a kdo dá nejlepší cenu, získává všechny domácnosti, 
a cena vítěze se zpětně rozpočítá na jednotlivé domácnosti.
Díky této agregaci za celou ČR se dosáhne úspory, na kterou nedostane žádná domácnost jednotlivě 
se svojí spotřebou.
Podklady do aukce:
Smlouvy o sdružených dodávkách za komoditu, (v krajním případě neplatí u ČEZ a RWE) včetně 
předpisu záloh.
Poslední roční vyúčtování za elektřinu a zemní plyn (v krajním případě neplatí u RWE).
Vše je pro Vás zdarma, k novému dodavateli jdete jen, když ušetříte oproti aktuálnímu stavu. 100% 
administrativní servis zajišťujeme zdarma. Cenové porovnání na místě.
Konkrétní maximální dosažené úspory v tomto kole domácnosti Letovice:
Elektrická energie: 32.200,- Kč
Zemní plyn: 36.012,- Kč
Konkrétní maximální dosažené roční úspory v tomto kole firmy Letovice:
Elektrická energie: 8.417,- Kč
Zemní plyn: 70.385,- Kč

Druhé kolo aukce proběhne v budově Městského úřadu Letovice – zasedací místnost 
ve dnech 5. října a 7. října 2015 od 12.00 hod. do 17.00 hod. 
Neváhejte a šetřete na nákladech Vaší domácnosti a firmy. 
Možnost konzultace a informace na www stránkách města.

Za eCENTRE, a.s. Ladislav Přichystal

Informace k místním poplatkům
Dne 30. 9. 2015 uplynula lhůta pro zaplacení druhé splátky poplatku za komunální odpad pro rok 

2015. 

Městský úřad Letovice vyzývá občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za komunální odpad nebo 

poplatek ze psa za rok 2015 nebo dřívější období, aby svoje nedoplatky neprodleně uhradili nebo 

se dostavili na městský úřad, finanční odbor k řešení jejich úhrady. Nedoplatky lze uhradit 

v hotovosti na pokladně městského úřadu nebo převodem na účet města Letovice - číslo účtu 

820631/0100. Variabilním symbolem při bezhotovostní platbě je u poplatku za odpad rodné číslo 

občana, za něhož je poplatek hrazen, pro vlastníky rekreačních objektů, bytů a rodinných domů, kde 

není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je stanoven speciální variabilní symbol. Variabilní symbol pro 

platbu poplatku ze psa je 134150xxxx, kde xxxx je číslo psí známky. Bližší informace k místním poplat-

kům Vám podá Z. Zedníková, kancelář č. 37, 516 472 222, mu.zednikova@letovice.net.

Městský úřad Letovice děkuje všem občanům, kteří včas plní svou poplatkovou povinnost.



KULTURNÍ PŘEHLED

Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mob.: 774 497 437

e-mail: 

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.

info@mks-letovice.cz, 

MKS LETOVICE
KULTURNÍ DŮM

V říjnu jsme pro Vás připravili:
Koncert

TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR

Čtvrtek 1. října 2015 v 19.00 hod.

Vstupné: 150,- Kč

•
Zahajovací koncert KPH

Kytarový mág Lubomír Brabec

Středa 7. října 2015 v 18. 30 hod.

Vstupné: 190,- Kč

•
Pohádka

Pekelná pohádka

Úterý 13. října 2015 v 10.00 hod.

Vstupné: 40,- Kč

•
Dámský klub aneb

Krása a půvab pro každou z nás

Sobota 17. října 2015 v 14.00 hod.

Vstupné: 90,- Kč

•
Divadelní představení

Kočičí hra

Pátek 23. října 2015 v 19.00 hod.

Účinkuje: Divadelní spolek Rájec – Jestřebí

Vstupné: 80,- Kč / 60,- Kč

Připravujeme:

Koncert jazz

Trio WUH 

Pátek 6. listopadu v 19.00 hod.

Sál ZUŠ Letovice

Skip Wilkins (USA) - klavír, František Uhlíř

 – kontrabas a  Jaromír Helešic – bicí

Vstupné: 100,- Kč

•

Pohádka

„Tetiny v lese“

Středa 11. listopadu 2015 v 10.00 hod.

Účinkují: Brněnské písničkové tetiny Klotylda 

a Matylda

Vstupné: 40,- Kč

•

Koncert KPH

 Flétna & klarinet z rukou talentů

Středa 11. listopadu 2015 v 18.30 hod.

Účinkují: Anežka Vargová – flétna, 

Jan Czech – klarinet, Radim Pančocha – klavír

Vstupné: 120,- Kč

•

METAL MIDNIGHT

Sobota 14. listopadu 2015 v 19.00 hod.

Účinkují: DOGA, SAGITTARI, THEPANT, 

NAUTRAL

Vstupné:

předprodej 150,- Kč / na místě 200,- Kč

•

Divadelní představení

Mandarínková izba

Pondělí 23. listopadu 2015 v 19.00 hod.

 Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol 

Topoľský a Bibiana Ondrejk

Vstupné:

předprodej 200,- Kč / na místě 250,- Kč

•

Adventní tvoření se Šárkou

Sobota 28. listopadu 2015 od 13.00 hod.

•

Zpívání u vánočního stromu

Neděle 29. listopadu 2015 od 16.00 hod.

Masarykovo náměstí
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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 

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

•

Srdečně zveme na cestovatelskou přednášku 
pana Jiřího Máry

JAPONSKO

čtvrtek 8. října 2015 v 17.00 hodin v čítárně 
knihovny.

•

Zažijte knihovnu jinak

Po celý týden knihoven se chodba knihovny 
promění v čítárnu, kde budou k dispozici všem 

návštěvníkům ke čtení časopisy a denní tisk.

Využít čítárnu na chodbě můžete každý den 

od 9.00 do 16.00 hod.

•

Děckama nezatopíš

21. 10. 2015 v 15.00 hod. v Městském klubu 
důchodců se uskuteční autorské čtení 

Evy Staschy

František Nepil – výstavka knih na dospělém 
oddělení

•

PRODEJNÍ VÝSTAVA RUKODĚLNÝCH VÝROBKŮ

12. 10. – 30. 10. 2015

Městská knihovna ve spolupráci s Diakonií ČCE 
Letovice a Atelierem AGAPE pořádá v čítárně 
knihovny prodejní výstavu dekorací, dárků, 

šperků a dalších rukodělných výrobků.

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

•

9. 10. 2015, 13.00 – 16.00 hod.

KNIHOVNA NARUBY

Staňte se na jeden den knihovníkem! 

V knihovně dnes mají vše na starost dětští čte-

náři.

•

Od 12. 10. 2015

Výstava LICHOŽROUTI

Společné tvoření s překvapením

Ponožkový výtvarný kvíz

Teorie vzniku lichých ponožek

MKS - Knihovna, oddělení pro děti a mládež

vyhlašuje v rámci říjnového Týdne knihoven 

2015 soutěž

LICHOŽROUTI

Že jste o nich nikdy neslyšeli? Lichožrouti jsou la-

bužníci na ponožky! Nic jim tak dobře nevoní 

a pozor, nic jiného nejí. Vážně! První lichožroutí 

zákon zní: Nikdy nevezmeš celý pár ponožek! 

Labužnicky snědí vždycky jen jednu, druhou ne-

chají být. Určitě se vám to doma také stává, má-

te spoustu lichých ponožek a druhá do páru je 

fuč.

Dokázali byste si Lichožrouta představit 

a namalovat ho, vymodelovat, vytvořit techni-

kou koláže nebo třeba ušít? Vítány jsou

 i básně a vyprávění nebo komiksy, popisující je-

jich život. Vaše výtvarná i jiná umělecká díla mů-

žete donést do dětského oddělení knihovny nej-

později ve čtvrtek 8. 10. 2015 do 16.30 hodin. 

Autoři nejoriginálnějších prací budou odměně-

ni! Všechny výtvory budou vystaveny 

v prostorách knihovny od 12. října 2015.

Týden knihoven

ZAŽIJTE KNIHOVNU JINAK

5. 10. 2015 – 9. 10. 2015

V obou odděleních knihovny 
nabízíme následující služby:

- prominutí poplatků za upomínky

- přihlášení nových čtenářů zdarma

www.mks-letovice.cz                                                                                                                        17



Informace 
o prodeji
CD Letovice - město 

hudby:

NOVINKA - dárek 

pro přátele a známé! 

V TIC můžete nově zakoupit hudební CD 

„Letovice - město hudby"
Výběr 14 skladeb z repertoáru místních 

hudebních skupin a orchestrů (VDO ZUŠ 

Letovice, CK dechový orchestr Letovice, RH Big 

Band Letovice, Jazzulátka, Mira Kubín,  René 

z Moštárny, Ta druhÁ, Třetí zuby, Sagittari) 

nabízí směs žánrů od dechové hudby, po jazz, 

blues, rock'n'roll, big beat, rock a metal.

KULTURNÍ PŘEHLED

KALASOVÁ GALERIE PEX

Letovice, Pražská 70

srdečně zve Vás i Vaše přátele

na prodejní výstavu

Valéra Kováče

OBRAZY
Výstava potrvá

od 25. září do 22. října 2015.

Otevřeno: Po 9 - 18, 

Út a St zavřeno,

Čt a Pá 11 - 18, 

So 9 - 13, Ne 14 - 18

MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice
Otevírací doba:

tel.: 516 476 790, 739 396 538 
e-mail: tic@mks-letovice.cz

infocentrum.letovice@seznam.cz 
www.mks-letovice.cz  

16. ZÁŘÍ – KVĚTEN:
Pondělí – Pátek: 

8.00–12.00, 12.30–16.30 hod.
sobota – neděle: ZAVŘENO

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.

Turistické informační centrum

GALERIE DOMINO

Vás srdečně zve

 na prodejní výstavu obrazů 

s názvem 

Jižní Morava Dnes

PhDr. Danuše Vítkové
Vernisáž se koná 

v pátek 2. října 2015 v 17.30 hodin

Úvodní slovo autorka

V kulturním programu zahraje 

Ing. Jozef Gabarik - akordeon
 Prodejní výstavu je možné navštívit do 31. 

října 2015 

(28. 10. 2015 zavřeno)

   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

www.galeriedomino.cz
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… spíše než rozhovor vám v tomto čísle Letovického zpravodaje nabízí-

me medailonek dalšího letovického rodáka, 
pana Miloše Winklera (1939).

 Domnívám se, že v Letovicích je zbytečné tohoto muže, který propadnul kouzlu jazzu, 

představovat. Všichni znají jeho zálibu k tomuto hudebnímu žánru, souznění a touhu do Letovic 

pozvat celý jazzový svět.
Pana Winklera jsem osobně poznala před koncertem skupiny Petr Beneš Quartet v létě 

tohoto roku. Zaujal mě.  A protože podzimní čas nabízí možnosti zklidnění i zamyšlení, říjnový rozho-

vor s osobností věnujeme právě jemu.
Miloš Winkler  - kdo by čekal, že je absolventem konzervatoře, je na omylu – dálkově vystu-

doval SPŠ v Jedovnicích. V civilním životě pracoval v Letostroji  jako samostatný ekonom.
Od mládí měl a stále má zálibu v hudbě; okouzlil jej hlavně moderní jazz a řada dalších 

hudebních žánrů převážně nekomerčního charakteru (Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, 

Keith Jarrett, Steve Reich, Arvo Pärt, Charlie Mariano, The Bad Plus…).
I když sám nehraje na žádný hudební nástroj, má dar vnímat hudbu. Nicméně hudební 

sklony získal i jeho syn a hlavně vnučka Erika, která je velmi dobrou klavíristkou.
Kromě hudby patří do okruhu jeho zájmů také literatura a moderní výtvarné umění. Ve 

středu jeho pozornosti byli vždy představitelé tzv. Beat generation (G. Corso, A. Ginsberg, J. Kerouac, 

D. di Prima…) anebo představitelé ruské a jihoamerické literatury (F. M. Dostojevskij, M. P. Arcybašev, 

I. A. Bunin, V. Nabokov, I. G. Erenburg, J. Cortazár, J. L. Borgis). 

ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ ...
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ ...

K rozhovoru s p. Winklerem
Jan Skácel, Básně II

Naděje s bukovými křídly
novému ránu rožnem svíci
je neznámé a nemá tváře
jak anděl v dřevu lípy spící
a čekající na řezbáře

někdy se anděl na nás hněvá
anděla máme každý svého
a naděje má z buku křídla
a srdce z dřeva lipového

Osobně se znal s Janem Skácelem, krásu poetiky obdivuje ve verších Vladimíra Holana či 

Jaroslava Seiferta. K jeho blízkým přátelům patřil také Ludvík Kundera.

 Pan Winkler byl dříve aktivním sportovcem; hrál tenis, lyžoval a podílel se na organizaci 

cyklistického Moravského poháru. Jak sám říká - dříve jsem denně ujel na bicyklu 60-100 km.
V letech 1970 - 1985 pracoval v tiskovém středisku jako poradce v rámci International Jazz 

Festival Praha. V 80. letech stál u zrodu festivalu Blanenské jazzové dny, který byl velmi úspěšný.
Miloš Winkler organizuje přibližně od konce 90. let ve spolupráci s MKS Letovice a ZUŠ 

Letovice jazzové koncerty. Za ta léta se zde objevila nejen celá česká jazzová špička, ale i interpreti ze 
zahraničí (USA, Španělsko, Itálie, Velká Británie). Největší prostor dostává mladá jazzová generace. 
Mezi jazzovými muzikanty mají Letovice velmi dobré jméno a jsou oblíbenou a žádanou zastávkou na 
jejich koncertních turné.

Milovníci tohoto hudebního žánru se mohou minimálně 4 - 5x ročně těšit na tato hudební 
setkání. Mezi jeho současné spoluorganizátory koncertů patří syn Erik, Radek Musil, Josef Beneš, 
Renata Daňková, Pavla Bartáková.

V letošním roce pan Winkler získal cenu Osobnost města Letovice za rok 2014 za celoživot-
ní osvětovou činnost v oblasti jazzové hudby a organizování jazzových koncertů pro občany města 
Letovice.

Dotázala jsem se jej, zda existuje v Letovicích místo, koutek, které má nejradši, kde je mu 
dobře. A získala jsem tuto odpověď: „… tímto místem je letovické koupaliště, je to místo, které je 
mému srdci blízké. Svým uspořádáním, pohodou i akcemi, které se zde konaly, mi připomíná letní 
pohodu a vlídnost Vančurova Rozmarného léta.“
 Na mou otázku, zda má recept na plnohodnotný a spokojený život, říká: „… je nutno brát 
život tak, jak přichází. Nic víc, nic míň.“
 Závěrem bych chtěla panu Winklerovi poděkovat za jeho čas i entuziasmus pro umění 
a krásno; přeji mu pevné zdraví a mnoho setkání s báječnou hudbou a inspirativními hudebníky. 
 A Vás, milí čtenáři, bych ráda pozvala na jazzové koncerty (4 - 5 x ročně), které jsou lahůd-
kou, kterou pro nás vybírá pan Miloš Winkler. 

Jana Trubáková
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Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče. V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný říjen - 

tím déle pěkné a jasné dny potrvají. studený leden.

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.

hodně studený. Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte 
v budoucí zimě sníh padati má.Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima 
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.stálá.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje Říjen když blýská, zima plíská.
zimy víc.Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští Studený říjen - zelený leden.

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

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

PRANOSTIKY NAŠICH PŘEDKŮ
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DĚTI MĚLY SPORTOVNÍ SVÁTEK 
Oslava 70. výročí otevření mateřské školy v Třebětíně

Sportovním výkřikem ZDAR, ZDAR, ZDAR jsme ve středu slavnostně zakončili 7. olympijské 
hry letovických mateřských škol, které se díky ochotě pana ředitele Miloše Randuly konaly na 
sportovním hřišti ZŠ Letovice a byly pořádány mateřskou školou Třebětínská u příležitosti 70. výročí 
otevření MŠ.

Před vlajku se třemi barevnými kruhy, symbolizujícími sounáležitost všech tří mateřských 
škol, nastoupilo ke sportovnímu zápolení asi 180 dětí se svými učitelkami.

Průvodního slova se ujala hlavní organizátorka akce paní učitelka Lenka Gernešová, které 
chceme touto cestou moc poděkovat za skvělou a bezchybnou organizaci, a také děkujeme panu 
Jiřímu Gernešovi za ozvučení celé akce.

Děti přišel pozdravit také pan starosta Vladimír Stejskal, který popřál dětem hodně zdaru 
a štěstí při plnění disciplín a připomenul také nejdůležitější zásadu všech olympijských her, hru fair-
play. Panu starostovi děkujeme také za zajištění pitného režimu pro všechny sportovce.

Potom už mohla paní ředitelka pořádající MŠ Lenka Nováková celé sportovní hry zahájit. 
Děti byly rozděleny do družstev podle tříd a prošly si postupně všechna stanoviště. Na každém 
stanovišti jsme měli velice schopné a šikovné pomocníky z 9. třídy ZŠ. Děti si vyzkoušely závody 
v běhu, jízdě na koloběžce, chůzi na chůdách, trojskoku a mnohé další.

Na závěr byli vybráni zástupci z každé třídy a ti se utkali ve třech soutěžních disciplínách, 
a to štafetovém běhu, skoku v pytli a jízdě na koloběžce.

Celkovými vítězi se staly děti z MŠ Komenského, třídy Motýlků. Při slavnostním vyhlášení 
dostaly děti z rukou pana starosty a paní ředitelky Lenky Novákové putovní pohár olympijských her 
mateřských škol a všichni zúčastnění byli oceněni voňavou perníkovou medailí, kterou pro děti 
upekly a nazdobily paní kuchařky a paní školnice z MŠ Třebětínská. Všechny třídy si také odnesly 
památeční diplom.

Celému tomuto krásnému sportovnímu dni přálo i počasí a my doufáme, že za tři roky bude 
přát i mateřské škole Čapkova, která převzala pomyslné žezlo a olympijskou vlajku a ujme se 
organizace v pořadí již 8. olympijských her mateřských škol v Letovicích.

Bc. Pavlína Jašková, DiS., foto: Lenka Nováková
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SvČ Letokruh Letovice
S Letokruhem na Gargánu
 Azurově modré moře, písečné pláže, vynikající kolektiv lidí, historické městeč-

ko Vieste – to je jen zlomek vzpomínek, které jsme si přivezli z pobytu na jihu 

Itálie. Začátkem září, kdy už u nás nastupuje pozvolna podzimní počasí, jsme strávili krásný týden 

u moře. Městečko Vieste a přilehlé pláže na italském poloostrovu Gargáno jsou proslulé svojí krásou. 

Celý týden jsme společně prožili v aktivním duchu. Letokruh připravil pestrý program, kterého se 

mohl zúčastnit každý. Komentovaná vycházka do města, výlet na lodi do mořských jeskyní, turnaje ve 

volejbalu, kroket, rugby, ranní 

rozcvičky na pláži, aqua aerobik, 

mandaly z písku, výroba broží 

z mušlí, hry pro děti i dospělé, 

rozlučkový večírek s diskotékou – 

to je jen část z nabídky programu, 

kterého se účastnili děti i dospělí. 

A protože jsme byli výborná parta, 

o skvělé zážitky a spoustu legrace 

nebyla nouze. Všem se nám po 

týdnu odjíždělo domů velmi těžko. 

Dobrou zprávou je, že už nyní 

máme zamluvený pobyt na příští 

rok a můžeme se těšit. Termín pro 

přihlašování bude zveřejněný na 

www.ddmletovice.cz a na plaká-

tech.

Akce Letokruhu na měsíc říjen 2015
29. 10. 2015 (čtvrtek – podzimní prázdniny) BONGO BRNO – výlet do oblíbeného zábavního parku 

v Brně. Vhodné pro děti 5 – 13 let. Cena 360 Kč. Sraz v 8.30 hodin v Letokruhu, návrat v 16 hodin do 

Letokruhu. V ceně vstup, doprava autobusem, pojištění, pedagogický dohled. Vhodné sportovní 

oblečení. Přihlášky přijímáme už nyní, nejpozději do 26. 10. 2015 a do naplnění kapacity autobusu. 

30. 10. 2015 (pátek – podzimní prázdniny) PODZIMNÍ TVOŘENÍ – příměstský tábor od 8 hodin do 16 

hodin. Tentokrát v duchu Halloweenu. Tvoření masek, hry, zábava. Cena 120 Kč. Přihlášky předem, 

nejpozději do 26. 10. 2015.

31. 10. – 1. 11. 2015 (sobota – neděle) BU, BU - HALLOWEENSKÁ PÁRTY – oblíbená akce s přespáním 

od soboty 18 hodin do neděle 10 hodin. Strašidýlka z dýně, halloweenský karneval, stezka odvahy, 

bu, bu pohádka. Snídaně a večeře v ceně akce. Cena 140 Kč, přihlášky nutné předem, nejpozději do 

26. 10. 2015 a do naplnění kapacity. Těší se na vás Míša.

Kroužky v Letokruhu
Školní rok se v Letokruhu naplno rozbíhá od 1. října 2015.  Pokud se děti ještě nerozhodly, který 

z kroužků chtějí navštěvovat, mohou se přijít podívat na první schůzku kroužku zdarma. Přihlásit se 

mohou v průběhu celého října, pokud bude v kroužku volná kapacita.

Text Zuzana Musilová, foto Ivona Kubíková
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ZAJÍMAVOSTI ZLÍNSKA
V pořadí čtvrtý zájezd za zdravím a za podpory JmK vedl za poznáním zajímavostí zlínského 

kraje. Hned tři zajímavosti jsme navštívili ve městě Vizovice, které leží východně od Zlína v podhůří 

Vizovických vrchů. Dominantou města je zámek. Vznikl v polovině 18. století na místě bývalého cis-

terciáckého kláštera. Je to dvoupatrová budova se třemi křídly postavená v tehdy moderním fran-

couzském barokním stylu. Další zajímavostí pro nás byla návštěva vizovické likérky Rudolf Jelínek a.s. 

Založená byla roku 1894. Je historickou firmou, která je známá zejména výrobou ovocných destilátů, 

zejména slivovicí. Exkurzní trasa je bezbariérová. Zahrnuje návštěvnické centrum s podnikovou 

prodejnou, pěstitelskou pálenici, kinosál, provoz egalizace – zrání destilátu s obřími sudy, stáčírnu 

a degustační místnost. Poslední zajímavostí Vizovic byla návštěva čokoládovny Carletti s.r.o. Vyrábí 

zde čokoládu - pokrm bohů, balzám pro tělo i duši. Firma sídlí v areálu R. Jelínek. Používají zde klasic-

kou ruční výrobu, která je typická pro Belgii a Holandsko. Z Vizovic naše cesta vedla do Zlína, dříve 

města obuvi. Expozice Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně s názvem Princip Baťa – Dnes fantazie, 

zítra skutečnost se nachází v budově továrního areálu. Představuje historii firmy Baťa od jejího zalo-

žení, až do jejího znárodnění. Za zmínku stojí i část tovární výrobní linky na výrobu obuvi, v níž některé 

stroje jsou dokonce funkční. Správní budova č. 21 Baťových závodů, byla jednou z prvních výškových 

budov v Evropě. Raritou je výtah a zároveň kancelář šéfa firmy Baťa. My jsme tento výtah využili při 

cestě na vyhlídkovou terasu. Návštěva Lesního hřbitova, kde je pochován zakladatel firmy T. Baťa, 

byla tečkou vydařeného zájezdu, který přispěl k upevnění především duševního zdraví všech zúčast-

něných.

Text a foto: za NSZdP BOREK
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Zpívali na Slavnosti chleba
V malé obci Slup nedaleko Znojma u hranic s Rakouskem se již 15 let v měsíci září konají 

Slavnosti chleba spojené s místní poutí. Na tuto slavnost přijedou stovky poutníků z blízkého i vzdále-
ného okolí i ze zahraničí, aby si prohlédli i zakoupili nejen mnoho druhů chleba a pečiva, ale i ve velké 
spoustě krámků vystavené výrobky. Součástí této velkolepé akce je také vystoupení pěveckých sbo-
rů, kapel a tanečníků. 

Letos ve Slupi účinkovalo 20 souborů. Mezi účinkujícími vystoupily také spojené pěvecké 
sbory B. Martinů Letovice a Vlastimil Vanovice. Na podiu před historickým mlýnem pěvci obou sborů 
zazpívali pásmo lidových písní a při poutní mši sv. ve slupském kostele v jejich podání zazněly skladby 
G. F. Händela, L. v. Beethovena, S. Bortnianského a J. Clarkeho. Provedení skladeb řídila sbormystrině 
D. Lžičařová. Snímek zachycuje vystoupení pěvců z Letovic a Vanovic ve Slupi.

Text a foto: Jaroslav Chloupek

Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě životem s mým 

manželem Františkem Kobylkou.

Kobylková Zdeňka, Havírna 18, Letovice

Poděkování
Děkuji pí ředitelce MUDr. Drahoslavě Královcové, všem lékařům, zdravotním sestrám a ostatnímu 

zdravotnickému personálu, kteří v Nemocnici Milosrdných bratří v Letovicích pečovali o mého těžce 

nemocného manžela Josefa Hejla a tišili jeho velké bolesti v posledních dnech jeho života.

S vděčností Milena Hejlová
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Události v Letovicích
Před 870 lety 1145 je ve zmínce uvedeno MÝTO na Střebětské ulici (nyní Pražská). Desátek 
z vybraného mýtného byl odváděn Klášteru v Litomyšli.
Před 570 lety v roce 1445 se uvádí zřízení obecního znaku (hnědé ostrve ve žlutém poli) převzatého 
od pánů z Letovic a Ronova.
Před 560 lety v roce 1455 byl Vaněk Letovický jmenován králem Ladislavem zemským hejtmanem. 
Musel mu být ihned uvolněn hrad Špilberk, který spravoval na svoje útraty.
Před 390 lety pobýval na zámku Jan Amos Komenský.
Před 370 lety dobyli Švédové letovického hradu a zpustošili městečko. Byla to již druhá pohroma po 
husitech.
Před 180 lety měla tehdejší Lhotka u Letovic 25 domů se 150 obyvateli.

Z různých zdrojů vybral Karel Hoder st.

Bývalé mýto v Pražské ulici

KLUBY - SPOLKY - SDRUŽENÍ - STRANY ...

Místní organizace Českého svazu zahrádkářů
oznamuje

ZAHÁJENÍ MOŠTOVÁNÍ

v sobotu 26. 9. 2015 v areálu u Isarna
v době od 7.30 do 12.00 hodin

Moštování bude probíhat každou sobotu až do odvolání, které bude oznámeno městským 
rozhlasem.

Vzhledem k dopravní situaci na ulici Česká, žádáme zájemce, aby se hlásili u pana Lepky, který 
vám pomůže vyřešit situaci s příjezdem k moštárně.

Kontakt: Emanuel Lepka, tel.: 605 190 924
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Barevný podzim s Paletou
Milí občané města Letovice, 
chtěli bychom Vám poděkovat za přízeň, kterou jste projevili účastí na našich akcích. Letní 

měsíce byly pro náš spolek opravdu nabité. Léto v naší režii mělo zejména hudební charakter (počína-
je festivalem BiGy Fest přes po celé léto probíhající Barevné pátky či pro extrémní teploty jen občasné 
jamování muzikantů „River Side Session“ u schodů k řece na náměstí). 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří přišli na náš Restaurant Day ochutnat naše domácí 
palačinky, na místě připravované korbáčky, dále sladké a slané pečivo od klientů Diakonie, domácí 
limonády od Radky Kšicové, lázeňské oplatky od skautů a míchané drinky od profesionálních barma-
nů. Naše jednodenní restaurace na náměstí vydělala zhruba 4500 Kč, které budeme investovat do 
aparatury pro Paleta Band, jež ročně odehraje minimálně 6 benefičních koncertů v nemocnicích či 
ústavech pro seniory a handicapované nebo dětských domovech. 

V průběhu podzimu se můžete těšit na další zajímavé akce našeho spolku. Chtěli bychom 
vás upozornit zejména na oslavu výročí Sametové revoluce, která se uskuteční 17. 11. v sále ZUŠ 
Letovice. Podrobný program uveřejníme v příštím zpravodaji. Chtěli bychom totiž, abyste se na něm 
podíleli i Vy! Rádi bychom zmapovali průběh revoluce v Letovicích. Prosíme Vás proto, abyste nám na 
email posílali naskenované autentické materiály z té doby (fotografie, letáky, texty prohlášení, placky 
OF apod.) nebo nás přes email či facebook kontaktovali a my si kopie obstaráme sami: 

 Moc se těšíme na vaše příspěvky!
S připomínkou Sametové revoluce souvisí také náš zamýšlený dar městu Letovice, které 

v příštím roce oslaví 80. výročí od povýšení na město. Spolek PaLetA by při té příležitosti chtěl městu 
věnovat bystu Václava Havla jakožto prvního českého prezidenta a zároveň osobnosti, jejíž odkaz je 
pro nás osobně stále aktuální. Bystu zhotoví akademický sochař Kryštof Hošek a jako důstojné místo 
se nám jeví prostor před budovou nynější knihovny. O svém záměru jsme informovali pana starostu, 
který tuto aktivitu přivítal. Doufáme, že se nám tento plán podaří úspěšně zrealizovat a město tak od 
Palety dostane důstojný dar ke svému výročí.

Na závěr bychom Vám rádi popřáli, aby také podzim byl pro Letovice stejně tak barevný 
jako léto. 

Těšíme se na setkání a také spolupráci při našich akcích, vaše PaLetA

paleta@po-
st.cz.

RESTAURANT DAY 16. 8. 2015
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Říjen a hvězdná obloha
 Protože je říjen prvním měsícem, který celý patří podzimu, musí také říjnová hvězdná 
obloha nabídnout k pozorování podzimní souhvězdí. Když si stoupneme večer čelem k jižnímu bodu 

a zvedáme hlavu od obzorníku nahoru až k zenitu, defilují před naším zrakem souhvězdí Velryby, 
částečně Jižní ryby, Vodnáře, Ryb, Pegasa, Andromedy a Ještěrky. Od východu se tlačí souhvězdí 
Berana, vpravo odcházejí malá souhvězdí Koníčka a Delfína. S létem jsme se rozloučili letním trojú-
helníkem. Setkáme se však s dalším geometrickým útvarem mezi hvězdami, a tím je souhvězdí Pega-
sa. Výrazné souhvězdí tvaru čtverce pokryje svými rozměry kus podzimní oblohy. Čtverec tvoří něko-
lik dost jasných hvězd, což přispívá ke snadnému nalezení tohoto souhvězdí. Pegasus (zkr. Peg) je 
někdy označován také jako „Podzimní čtverec“. Český název tohoto souhvězdí je Okřídlený kůň. 
Nejjasnější hvězdou souhvězdí je hvězda Sirrah s jasností 2,1 mag a vzdáleností 97 ly. Také další 
hvězdy ve čtverci mají podobnou jasnost. Nejvzdálenější je hvězda Enif (672 ly). Hvězda Scheat, čer-
vený obr, mění nepravidelně svou jasnost. Modrobílá hvězda Sirrah je zajímavá tím, že patří dvěma 
souhvězdím, a to souhvězdí Pegasa a Andromedy a má proto dvojí označení: Sirrah a Alpheratz. 
Zajímavostí souhvězdí je jasná kulová hvězdokupa M 15, jedna z nejvzdálenějších hvězdokup v naší 
galaxii (přibližně 33 000 ly). Patří mezi nejstarší útvary v galaxii.

Báje vypráví o sněhobílém okřídleném koni Pegasovi. Bůh vod Poseidon věnoval tohoto 
koně hrdinnému Bellerofontovi, který s ním vykonal mnoho hrdinských činů. Když však Bellerofont 
přemohl obludu Chiméru, zpychl a chtěl se na Pegasovi dostat mezi bohy na Olymp. Nejvyšší bůh 
Zeus se rozhněval, poslal na Pegasa ovády. Pegas se splašil a jezdce shodil. Zde platilo: „Pýcha před-
chází pád“. Nakonec se Pegas dostal mezi souhvězdí na oblohu. Název bájného koně pochází od 
mořeplavců Féničanů, kteří měli na přídích lodí polovinu okřídleného koně s uzdou (tj. Pega Sus). Na 
obloze je jen polovina okřídleného v obrácené poloze.

Říjnové Slunce už bude svítit méně. Slunce se nachází pod světovým rovníkem, jeho denní 
oblouky se značně zkracují. Dne 31. 10. Slunce vyjde v 5:47 h a zapadne v 15:39 h SEČ (středoevrop-
ský čas). Nezapomeňme na změnu času 25. 10. t. r. Den se během října zkrátí o 1 h 48 min. Sluneční 
azimut klesne o 17° na konečných 69°. Do znamení Štíra Slunce vstoupí dne 23. 10. v 19:46 h SELČ.

Když budeme pozorovat Měsíc, všimneme si jeho fází. Uvidíme jeho poslední čtvrt 4. 10. ve 
23:00 h, nov 13. 10. ve 2:00 h, první čtvrt 20. 10. ve 23:00 h SELČ a úplněk 27. 10. ve 13:00 h SEČ. 
Nejdále od Země bude Měsíc 11. 10. 2015 v 15:00 SELČ (406 376 km) a nejblíže Zemi bude 26. 10. ve 
14:00 h SEČ (358 472 km).

Planety sluneční soustavy uvidíme v říjnu všechny. Merkur najdeme od druhého týdne 
ráno nad východním obzorem, ráno také na východě uvidíme Venuši. Mars a Jupiter se objeví na 
východě. V první polovině října večer nízko nad jihozápadním obzorem bude svítit Saturn (mezi 
Vahami a Štírem). Uran po celou noc se nalézá v Rybách a téměř po celou noc svítí ve Vodnáři Neptun.

Nejlépe se z úkazů na obloze 
pozorují konjunkce Měsíce s plane-
tami: 8. 10. Venuše, 9. 10. Mars, 

a později i Jupiter, 16. 10. Saturn. 
Významným úkazem bude sesku-
pení Měsíce, Venuše, Marsu, Jupi-
teru a Merkuru v blízkosti hvězdy 
Regulus (souhvězdí Lva) 

v době od 8. 10. do 11. 10. ráno na 
východě. Dne 21. 10. můžeme 
pozorovat maximum meteorické-
ho roje Orionid.

- Ch -
PEGASUS
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P O Z V Á N K A
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 

LETOVICE

POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A ZP SPOLUOBČANY

VE ČTVRTEK 22. ŘÍJNA 2015

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

V AQUAPARKU KUŘIM
PROGRAM ODPOLEDNE:

- PLAVÁNÍ V BAZÉNU

- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU

- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY A VÍŘIVÉ 

KOUPELE

ODJEZD BUDE:

14.40   KOVOŠROT

14.45   NÁMĚSTÍ

14.55   BYTOVKY

15.00   TYLEX

PROGRAM ODPOLEDNE ZAČÍNÁ V 16.00 HOD.

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY MěÚ LETOVICE

A V RÁMCI PROJEKTU 

„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO 

U RAŠOVSKÉ LENKY

OD 2. 10. 2015, tel.: 516 474 955, 775 270 155

www.novesdruzenizp.cz

PŘIPRAVUJEME

NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

LETOVICE

PŘIPRAVUJE

NA STŘEDU 4. LISTOPADU 2015

OD 14.30 HOD.

VÝROČNÍ SETKÁNÍ

ČLENŮ NOVÉHO SDRUŽENÍ

V  MKS – KULTURNÍ DŮM LETOVICE

ÚČAST VŠECH ČLENŮ BUDE DŮLEŽITÁ

SRDEČNĚ ZVE VÝBOR NSZdP LETOVICE

www.novesdruzenizp.cz

MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ

říjen  2015
•

7. 10. 2015 - středa - 14.00 hod.

MKD Tyršova ul.

Zdravé vaření – jablka na našem stole. 

Využití jablek ve stravě seniorů.

•

8. 10. 2015 - čtvrtek - 17.00 hod.

čítárna Městské knihovny

Knihovna zve na cestopisnou přednášku 

manželů Márových.

•

14. 10. 2015 - středa - 14.00 hod.

MKD Tyršova ul.

„Průvan ve skříni“- sbírka šatstva pro Diakonii 

Broumov. Šatstvo je možné donést do MKD 

v průběhu měsíce října.

•

21. 10. 2015 - středa - 14.00 hod.

MKD Tyršova ul.

Beseda se spisovatelkou a brněnskou 

patriotkou Evou Stascha. 

Autorské čtení knihy „Děckama nezatopíš“.

•

30. 10. 2015 - pátek - vlak 7.58 hod.

Batikování hedvábí v „Mammahelp centru“ 

v Brně. Poplatek pouze za  spotřebovaný 

materiál. Informace a přihlášky Jana Pitnerová.

•

Připravujeme:

Návštěvy hrobů významných osobností 

v našem okolí.

 Začínáme 4. 11. 2015 v Letovicích. 

Sraz před kostelem sv. Prokopa v 14.00 hod.

•

Zájezd do divadla Reduta v Brně na operetu 

„Bratránek z Batávie“ dne 22. 11. 2015.  

Odjezd z Letovic náměstí ve 12.30 hod. 

Přihlášky přijímá A. Píglová.



KLUBY - SPOLKY - SDRUŽENÍ - STRANY ...
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KLUBY - SPOLKY - SDRUŽENÍ - STRANY ...

Modelářská soutěž v Letovicích
Posledním letošním setkáním raketových modelářů v Letovicích byl tradiční letovický 

„Dlouhý streamer“, který byl zároveň Memoriálem Rudolfa Dvořáka. Soutěž se konala 5. 9. na Letišti 
LK Letovice. Na tuto závěrečnou soutěž přijelo více jak dvacet závodníků z celé České republiky! 
Program byl zahájen vzpomínkou na bývalého člena RMK Letovice Rudolfa Dvořáka a položením 
kytice na místě jeho posledního odpočinku.

Dalším bodem programu bylo otevření soutěží.  Závodníci odevzdali makety skutečných 
nosičů kosmických lodí a sond k bodování a na ploše letiště byla zahájena první kategorie „dlouhý 
streamer“. Streamer je brzdící stuha, na které přistává model rakety a v tomto případě je dlouhá 10 
m. Protože je to spíše zábavná soutěž, dělí se ještě na dvě věkové skupiny, „junioři do 50 let“ a zbytek 
jsou senioři. V juniorech si nejlépe vedl, stejně jako loni, domácí Roman Marek, druhý skončil Jiří 
Špičák z Bučovic a třetí byl opět domácí Petr Pazour! Seniorskou soutěž vyhrál Jaromír Chalupa ze 
Šenova, na druhém místě se umístil domácí Milan Kučka a třetí skončil Jan Kucharzyk z Českého 
Těšína.
 V průběhu této disciplíny obodovali rozhodčí makety, které pak musely zvládnout ještě 
skutečný let. Zde s přehledem zvítězil Jan Pukl z Bučovic se Saturnem 1B, druhý byl Josef Ferbas 
z Hradce Králové s Meteorem 2H a třetí bodované místo obsadil Mirek Knapp z Bučovic se Saturnem 
V. Ceny, medaile a diplomy předal vítězům starosta města Letovice pan Vladimír Stejskal a vyslovil 
přání, aby se modelářství v Letovicích dále rozvíjelo!

Na závěr se uskutečnilo malé posezení s jubilantem našeho klubu Ing. Bohumilem 
Pazourem, který oslavil neuvěřitelných 85 let a na této soutěži také aktivně závodil. Soutěž byla také 
zakončením jubilejního 40. výročí založení Raketomodelářského klubu v Letovicích. 

Poděkování patří za velmi dobrou péči členům Leteckého klubu Letovice, kteří nám 
poskytli plochu letiště s veškerým zázemím. Děkuji také dobrovolným funkcionářům, kteří se podíleli 
na hladkém a bezchybném průběhu celé soutěže a bez kterých nejde takovéto soutěže pořádat.

       Text a foto: Jiří Kašpar RMK Letovice

Jubilant, 85 letý Ing. Bohumil Pazour 
s maketou Interkosmos

Milan Kučka z RMK Letovice
s modelem Ariana L01
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SPORT

ROZPIS TURNAJŮ A MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ VE SPORTOVNÍ  HALE
ŘÍJEN 2015

 

Neděle 4. 10. 2015 8.00 - 16.00 hod. FLORBAL OREL BOSKOVICE  starší žáci 

Neděle 11. 10. 2015 

 

8.00 - 16.00 hod. 

 

VOLEJBAL KVALIF.  K. P. 7. Tříd 

 

volejbal žáci 

 

Sobota 17. 10. 2015 

 

8.00 - 16.00 hod. 

 

LETOVICE – KOMETA BRNO 

 

volejbal muži 

 

Sobota 24. 10. 2015 

 

8.00 - 16.00 hod. 

 

LETOVICE - LETOHRAD 

 

volejbal ženy 

 

Neděle 25. 10. 2015 

 

9.00 - 16.00 hod. 

 

FLORBAL LETOVICE MU 

 

junioři 

 

Sobota 31. 10. 2015 9.00 - 17.00 hod. NOHEJBAL BŘEZOVÁ muži 

Město Letovice děkuje Michalu a Vlastimilu Šafaříkovým za vzornou 
reprezentaci města a České republiky na mistrovství světa v Las Vegas. 

Oba obhájili tituly v silovém trojboji ve svých kategoriích.
Starosta města Vladimír Stejskal
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SPORT

Závody dračích lodí Křetínka Cup 2015
V předposledním slunečném prázdninovém víkendu proběhl na přehradě Křetínka již šestý závod 

dračích lodí Křetínka Cup 2015. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 58 posádek, z toho tři posádky byly čistě 
ženské a dvě posádky tvořily děti. To znamená, že bylo více než 1300 účastníků, což je jednou tolik než v prvních 
letech závodu. Páteční tréninky byly povinné, účastníci se seznámili s technikou pádlování a probíhaly v půlhodi-
nových intervalech. Sobotní závody byly zahájeny v 8.00 hodin poradou kapitánů 
a uskutečnily se na dvou tratích a to na 200 m a na 1000 m. Závodu na 200 m se zúčastnilo celkem 58 posádek, kdy 
děti a ženy měly vlastní kategorii. Závodu na 1000 m se zúčastnilo 52 posádek, z toho dvě ženské. Posádky byly 
složené z 22 pádlujících (z toho minimálně čtyři ženy), jednoho bubnujícího a kormidelníka, kterého dodal pořa-
datel. 

Organizace závodů si vyžádala značné úsilí na jejich uskutečnění. Velkou pomocí pro TJ Sokol Letovice 
bylo poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje na úhradu uznatelných nákladů vzniklých při realizaci závodů. 
Velké poděkování patří i firmám a organizacím Holas CZ Lazinov, obci Lazinov, Hasičům Letovice, Hasičům Jasinov, 
Technickým službám Letovice, Ten Dragons.cz Brno, které se podílely na uspořádání závodů a vybudovaly potřeb-
né technické zázemí na parkovišti a v prostorách závodu, dále i Policii ČR 
a Městské polici Letovice, které se zasloužily o bezpečnost a klidný průběh omezeného provozu při příjezdu na 
závody. Součástí bezpečnosti byla i přítomnost Vodní záchranné služby Nové Mlýny, která prováděla svoji činnost 
záchranným člunem na vodní hladině a poskytovala i zdravotnické služby pro ostatní přítomné účastníky.

Počasí se vydařilo a účastníci si den mohli zpestřit podívanou na leteckou akrobacii uskutečněnou 
reprezentantem ČR Radimem Bagárem, ukázkovým vystoupením Leteckého klubu Letovice nebo zakoupením 
něčeho dobrého či jen tak relaxací. Zajímavé novinky byly vodní zorbing i zorbing na břehu přehrady a malování 
dětem na obličej, které zdarma prováděly Kiss patrolky z Brna. 

Celá akce i vyhlášení výsledků byla v hasičském areálu slavnostně ukončena předáním cen starostou 
města Letovice Vladimírem Stejskalem za moderování Petra Zakopala z rádia Krokodýl, vše pak bylo zakončeno 
ohňostrojem.
Do nočních hodin pak k dobré pohodě přispěla kapela I.U.CH.

Konečné pořadí posádek do 6. místa V. ročníku závodu dračích lodí na Křetínské přehradě.
závod na 200m - 53 posádek 1. místo Draci z pryglu Brno

2. místo Šavlozubý veverky Sanfanpí Soběslav
3. místo Šorani Velké Opatovice

závod na 1000m - 46 posádek                   1. místo Draci z pryglu Brno
2. místo Šavlozubý veverky Sanfanpí Soběslav
3. místo Cetkováci Cetkovice

závod žen na 200m-3 posádky               1. místo Serefena Blansko
2. místo Korzáři Vranová
3. místo Pohodářky Lysice

závod žen na 1000m- 3 posádky               1. místo Serefena Blansko
2. místo Korzáři Vranová
3. místo Pohodářky Lysice

závod mládeže na 2x200m-2 posádky             1. místo  Dráčata z Křetínky
                                                                              2. místo  Sereštěně Blansko

Organizační výbor dračích lodí, foto: Petr Švancara
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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 

Pohotovostní službu v uvedené dny (pátky) konají lékaři ve svých ordinacích do 15.30 hodin
Od 17.00 hodin denně, o víkendech a svátcích je lékařská služba první pomoci sloužena 

nepřetržitě v nemocnici Boskovice. 

ZDRAVOTNICKÁ PÉČE

 2
      9. 10.  Dr. Šafránek
        16. 10.  Dr. Kratochvílová
         23. 10.   Dr. Striová

. 10.  Dr. Bajerová NEPŘÍTOMNOST               ZASTUPUJE
Dr. Striová
9. 10. - 16. 10. 2015               Dr. Šafránek
                                                   Dr. Kratochvílová
Dr. Šafránek
29. 10. - 30. 10. 2015             Dr. Striová
(konference)

Služby lékařů také na
www.mudrsafranek.cz

INZERCE

Hledám
doučování matematiky

pro deváťáka 

v Letovicích.

Tel.: 776 223 941
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  3.10. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16  774 177 804 

  4.10. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422 

10.10. MUDr. Pokorný M.  Blansko, A. Dvořáka 4 516 417 621 

11.10. MDDr. Potůček Blansko, Mahenova 13 516 419 538 

17.10. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326 

18.10. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 

24.10. MUDr. Řehořek (Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 

25.10. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291 

28.10. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319 

31.10. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665 

 



INZERCE

Kurz angličtiny 

pro mírně pokročilé 
/1 rok studia/ 

- pondělí 17.15 - 18.45 hod. (začátek 5. 10.)
•

Kurz angličtiny 

pro 3. třídu ZŠ 
/2 volná místa/ - úterý 13.15 hod.

•

Výuka probíhá v budově bývalé ZŠ 

na ul. Tyršova.

Kontakt: Mgr. Zdena Tušlová, tel. 739017649

email: z.tuslova@gmail.com

Květiny Buš
přijímají objednávky na dušičkovou 

vazbu

– kytice lesní, lesní věnce, kladené 

věnce, misky ….

Kontaktujte na tel.: 602686939, 

nebo email: .

Více na www.kvetinybus.cz

Volný prodej od 23. 10. 2015 

na adrese:

Slatinka 38, Letovice 

od 10 hod. do 17 hod.

o.bus@seznam.cz
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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

KAREL ŠTESL
Kochov 1, LETOVICE

OPRAVY PODVOZKŮ AUTOMOBILŮ
OPRAVY KAROSERIÍ

NÁTĚRY - NÁSTŘIKY PODVOZKŮ,
PODBĚHŮ, DUTIN

Tel.: 723 290 761Tel.: 723 290 761
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PRODÁM 1 + 1 

v Letovicích, OV, 

prostorný - 41 m², 

cena k jednání. 

Tel: 734 360 876

INZERCE

HUDEBNÍ  PRODUKCE    

NA VAŠICH VEŘEJNÝCH I SOUKROMÝCH AKCÍCH 

A  OZVUČENÍ

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

ZÁBAVY,DISKOTÉKY,OLDIES-PÁRTY,SVATBY,OSLAVY  

Hledám
ke koupi dům k bydlení,

i k rekonstrukci.

Tel.: 720 598 284



Doprovodný program:
Podzimní květinové aranžmá 

se Šárkou Trubákovou,
aktuální trendy v líčení 

i účesech a jiné
Hudební vstup je překvapením

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

MALÝ DÁREK JAKO POZORNOST OD NÁS

Vstupné: 90,- Kč

DÁMSKÝ KLUB
aneb

Krása a půvab pro každou z nás 

KDY: 17. října 2015 od 14.00 hod.

KDE: horní sál MKS Letovice

Městské kulturní středisko Letovice / Kulturní dům

Hlavní program:

brněnské návrhářky 
Ivety Nedomové,
móda přírodních 

vláken

MÓDNÍ 

PŘEHLÍDKA 




