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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPO-
LEâNOST, a.s., varuje odbûratele pitné
vody pfied pohybem podvodníkÛ, ktefií
se v tûchto dnech objevili na nûkolika
místech Blanenska a Boskovicka. Tito
lidé tvrdí, Ïe jsou z vodáren a Ïe pro-
mûfiují prÛtok vody v kohoutcích. Za tu-
to sluÏbu a následné údajné zlep‰ení
prÛtoku vody si inkasují peníze. 

Na‰i zamûstnanci Ïádná podobná
mûfiení neprovádûjí, navíc jsou
v‰ichni schopni prokázat se v pfiípa-
dû náv‰tûvy domácností nebo dal-
‰ích odbûratelÛ prÛkazy na‰í spoleã-
nosti. Jejich totoÏnost si pfiípadnû
mÛÏete telefonicky ovûfiit na na‰em
centrálním dispeãinku, a to na ãís-

lech 516 427 249 nebo 734 692 777.
UpozorÀujeme také na skuteãnost, Ïe

ve vût‰inû obcí je podobn˘ podomní
prodej právû kvÛli zaji‰tûní bezpeãnosti
obyvatel jiÏ zakázán vyhlá‰kami. V pfií-
padû, Ïe Vás tedy nûkdo s nabídkou té-
to sluÏby nav‰tíví, nevpou‰tûjte jej do
obydlí a kontaktujte Policii âR na tís-
Àové lince 158, popfiípadû na Mûstskou
policii na lince 156.

Mgr. Iva ·ebková
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s.
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Nevûfite podvodníkÛm, 
ktefií promûfiují prÛtok vody

HAZARD V LETOVICÍCH
NA NÁVRH âSSD ZRU·EN 

Na jednání zastupitelstva mûsta
Letovice v pondûlí  30. 11. 2015 byl
pfiijat, pfii projednávání obecnû závazné
vyhlá‰ky regulující hazard ve mûstû
(v návrhu rady mûsta pouze zru‰ení v˘-
herních hracích pfiístrojÛ), pozmûÀující
návrh zastupitelky Daniely Ottové
(âSSD) na dal‰í omezení hazardu, a to
jak v˘herních hracích pfiístrojÛ, tak i in-
teraktivních videoloterijních terminálÛ
a lokálních loterijních systémÛ na úze-
mí mûsta.  

TotoÏn˘ návrh pfiedloÏila jiÏ v bfieznu
leto‰ního roku, ale pro jeho schválení
chybûly 2 hlasy. Tentokrát se to podafii-

lo a Letovice se mohou pfiipojit k dal‰ím
mûstÛm Blanenska (Blansko a Bosko-
vice) a k v˘zvû Jihomoravského kraje
k budování „ Kraje bez hazardu”. 

Pfiijetí této vyhlá‰ky znamená, Ïe od 1.
1. 2016 je zakázán provoz  v˘herních
hracích automatÛ a bûÏí lhÛta pro ode-
brání licence videoloterijním terminálÛm
ze strany Ministerstva financí. Vzhledem
k tomu, Ïe provozovatelé jistû vyuÏijí
svého práva odvolání, nejbliÏ‰í reáln˘
termín, kdy i videoloterijní terminály ne-
budou provozovány, je konec roku 2016
ãi zaãátek roku 2017.

Text a foto: RePo

Zveme obãany na tradiãní silvestrovskou
oslavu ve 22.00 hodin v Letovicích na
námûstí. Punã a ãaj pro obãany zdarma.
O pÛlnoci ohÀostroj a reprodukovaná
hudba. Ukonãení v 01.00 hodin. 
Souãasnû pfiejeme v‰em fungujícím 
spolkÛm a sdruÏením, organizacím 
i obãanÛm mûsta a v‰ech místních ãástí
pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoãních, 
‰Èastn˘ nov˘ rok, pevné zdraví a mnoho
pracovních i osobních úspûchÛ. 

Vladimír Stejskal, starosta

Ing. Jifií Palbuchta, místostarosta Strom Letovice: Foto: Petr Neãas

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz

prodej domácích elektrospotfiebiãÛ  • prodej a montáÏ satelitní techniky

tel.: 777 733 585, e-mail: akelektro@seznam.cz

Mûsto Letovice zajistilo 
pro své obãany plavání a bruslení 

v Boskovicích zdarma.

Bruslení
20. a 27. 12. 2015 od 17.00 – 19.00 hod

Zimní stadion Boskovice

Plavání
19. 12. 2015 a 2. 1. 2016 od 13.30 – 15.00 hod

Mûstské láznû Boskovice

Doprava po vlastní ose.
PrÛkaz totoÏnosti je vstupenka do areálÛ.


