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V Letovicích se po dlouhé dobû
podafiilo napravit drobn˘ nedostatek
a nevyváÏenost ve vyhlá‰ce o míst-
ním poplatku za provoz systému
shromaÏìování odpadÛ, (jednodu‰e
fieãeno vyhlá‰ka o platbû za odpady).
Je‰tû pfied dvûma lety, kdyÏ si rodiãe
pfiivezli z porodnice dûÈátko, jako
první pozdrav od mûsta je ãekala slo-
Ïenka na zaplacení odpadÛ. KDU –
âSL Letovice se pustila do boje za 
osvobození nejmen‰ích dûtí od toho-
to poplatku. Po pfiesvûdãování kole-
gÛ a kolegyní v tehdej‰í radû se 
podafiilo domluvit na kompromisu.
Rodiãe za novû narozené dûti nepla-
tili poplatek za odpad v roce, v kte-
rém se dûti narodily. Na moje 
upozorÀování, Ïe zde vzniká nerov-
nováha mezi dûtmi narozen˘mi
v lednu a dûtmi narozen˘mi v prosin-
ci (první mají slevu na cel˘ rok a
druzí pouze mûsíc), bylo odpovídáno
pokrãením ramen. Nebyla tak zvaná
politická vÛle. Jsem rád, Ïe si sou-
ãasné zastupitelstvo mûsta uvûdomi-
lo tuto nespravedlnost a na zasedání
zastupitelstva mûsta 30. 11. 2015
zmûnilo text vyhlá‰ky. Ten nyní zní:

„Úleva na poplatku... Na dûti do vû-
ku 1 roku Ïivota, to je 12 po sobû
jdoucích mûsícÛ ode dne narození.”

Dal‰í snahou KDU – âSL Leto-
vice je podpora tfiídûní odpadÛ, mi-
nimálnû rozmístûním kontejnerÛ na
bioodpad, nebo podpora domácího
kompostování. To je je‰tû v jednání.

Text: Bc. Franti‰ek Boãek, 
zastupitel za KDU-âSL Letovice
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V Letovicích uÏ nejmen‰í
dûti za odpad neplatí

Z historie po‰ty v Letovicích
Za starovûku byly zásilky posílány pû‰ím

poslem, jezdcem nebo povozem buì úfied-
nû, nebo soukromû; a je‰tû ve stfiedovûku
zaãátkem 17. století bylo po‰tovnictví na
nízké úrovni - jen v 7 vût‰ích moravsk˘ch
mûstech byly po‰tovní stanice a po‰ta
z Prahy do Brna ‰la tehdy pfies VídeÀ a to tr-
valo skoro t˘den. V letech 1706 – 1707 jez-
dil Paleãek letovick˘ s poselstvím do Brna
na koni za 15 krejcarÛ, za 18 krejcarÛ konal
cestu pû‰ky, poté po‰tovní zásilky do Brna
byly svûfiovány poslÛm z Litomy‰le a z ro-
ku 1744 se dochoval zápis, kde se doãteme
Ïe: „za cel˘ rok, Ïe v‰elijak˘ psaní s sebou
berou, dáno 3 r˘nské”. Za Josefa II. (1781
– 1790) obná‰el poplatek za dopravu pilné-
ho listu 8 krejcarÛ, podavatel zaplatil ihned
polovici a doplatek pfiíjemce. Roku 1823
byly zavedeny spû‰né po‰tovské rychlíky,
vozy taÏené dvûma páry koní z Vídnû do
Brna, Prahy a Bratislavy. Postupnû mûly
pfiipojení na po‰tovní spoje po celé Evropû.
Letovice byly na po‰tovní cestû Brno –
Praha a patfiily k c. k. po‰tû „U zlaté stud-
nû” na Vaculce. Tam úfiadoval v první polo-
vinû 19. století po‰tmistr Markonius
a z Letovic na Vaculku docházel po‰tovní
poslíãek Bindr, kter˘ za tyto cesty dostával
roãní odmûnu 3 r˘nské. Na Vaculce se vy-
mûÀovaly po‰tovské pfiípfieÏe koní jízdní
po‰ty. Na kozlíku po‰tovního vozu sedûl
vy‰Àofien˘ po‰tovsk˘ pacholek s ãerven˘m
kabátcem a pfiíjezd po‰ty ohla‰oval zná-
m˘m vesel˘m vytrubováním: ,,Jede, jede
po‰tovsk˘ panáãek, jede, jede po‰tovsk˘
pán”. V tehdej‰ím klidném Ïivotû na‰eho
mûsteãka byl pfiíjezd po‰ty denní událostí.
Zvûdaví Letoviãané okukovali vzácné ces-
tující, cizince, ktefií tudy projíÏdûli. I spû‰-
ná po‰ta – kur˘fii na koních – tudy uhánûla.
Tehdej‰í po‰ty byly v˘nosné a jsou známy
pfiípady, Ïe páni po‰tmistfii si zakupovali
celá panství. S otevfiením Ïelezniãní trati
Brno – âeská Tfiebová 1. ledna 1849 se
v‰echno dosavadní po‰tovnictví velmi
zmûnilo a pfiineslo zfiizování nádraÏních
po‰tovních úfiadÛ. Do vlakov˘ch souprav
byly zafiazeny po‰tovní vozy, kde se bûhem
jízdy tfiídily zásilky - spojení tak bylo rych-
lej‰í, kvalitnûj‰í a spolehlivûj‰í.
Po‰tovnictví se zdokonalilo zavedením
známek roku 1850, po‰tovních schránek,
sníÏením sazeb a zaruãením po‰tovního ta-
jemství. Od roku 1869 po‰ta zavedla kores-
pondenãní lístky, roku 1890 dopisnice, za-
ãala vyuÏívat pfiipojení telegrafu a telefonu.
Do roku 1866 byl známkován jednoduch˘
dopis do vzdálenosti 10 mil známkou 5

krejcarÛ, od 10 do 20 mil známkou 10 krej-
carÛ a pfies 20 mil známkou 15 krejcarÛ.
V Letovicích byl zfiízen v ‰edesát˘ch letech
19. století c. k. Po‰tovní a v˘pravní úfiad.
Prvním po‰tmistrem byl Franti‰ek Alleé, ob-
chodník a majitel domu ã. 216 (nyní dÛm pí.
Kupsové). Po‰tovní úfiadovnu zfiídil  Alleé
v kuchyni svého domu ve dvofie, kam vraty
docházeli na po‰tu i v˘znamní letoviãtí obãa-
né. V Letovicích rozná‰el po‰tu posel a do-
stával od psaní 2 krejcary a od lístku 1 krejcar.
Venkovské obce si pro dopisy docházely sa-
my. První letovick˘ po‰tmistr patrnû nemûl
s po‰tou mnoho práce. Dfiíve byly telegrafní
stanice jen na nádraÏí a Letovicím byla tele-
grafní stanice nabídnuta do vlastní správy za
300 zlat˘ch roãnû. Roku 1881 chtûla mít
Fábrova továrna (nyní Tylex) telegraf vlastní,
av‰ak na vlivné zakroãení hrabûte Alexandra
Kálnokyho byla zfiízena telegrafní stanice
roku 1882 pfii po‰tovním úfiadû v mûsteãku,
a to v domû ã. 218 (první dÛm na v˘chodní
pravé stranû námûstí, zbourán v roce 1985),
kam se po‰tovní úfiad pfiestûhoval. Od roku
1922 je po‰tovní úfiad v domû ã. 205, kde
sídlí dodnes. Roku 1890 byly Letovice pfii-
pojeny na telefonní linku. Do Letovic dojíÏ-
dûl dennû po‰tovní vÛz z Jevíãka pfies
Vanovice a Kladoruby a v roce 1907 po otevfie-
ní provozu na Ïelezniãní trati Skalice –
Chornice bylo toto spojení zru‰eno.  Za první
republiky do‰lo k rozvoji mezinárodního po‰-
tovního styku. âeskoslovenská po‰tovní správa
mûla zároveÀ na starosti v˘stavbu telefonních
sítí. V roce 1949 byla po‰ta zestátnûna a v 50.
- 60. letech 20. století byla zavedena auto-
mobilová po‰tovní doprava, která zaji‰Èovala
doruãení zásilek tam, kde nebylo vlakové
spojení. V roce 1992 do‰lo k rozdûlení po‰ty
a telekomunikací a od ledna 1993 je âeská
po‰ta státním podnikem, patfiícím do svûtové
po‰tovní unie. O tom, Ïe v˘voj i v po‰tovnictví
jde neustále dopfiedu, svûdãí skuteãnost, Ïe se
prakticky pfiestaly posílat telegramy. Dne 31.
bfiezna 2015 bylo moÏné poslat z po‰ty tele-
gram úplnû naposled, i kdyÏ byl je‰tû v nedáv-
né minulosti jednou z nejvyuÏívanûj‰ích slu-
Ïeb - krok s SMS a e-maily v‰ak neudrÏel.
V poslední dobû prochází v na‰em státû státní
po‰ta krizov˘m obdobím a kaÏdoroãním 
propadem pfiíjmÛ. Proto se objevují snahy o ru-
‰ení mnoha ztrátov˘ch po‰tovních úfiadÛ v ma-
l̆ ch obcích. Doufejme, Ïe nic podobného
Letovice nebudou muset fie‰it a po‰ta jim na-
dále bude slouÏit.

Text: Karel Synek, v ãlánku jsou pouÏity 
zápisky od Emanuela Janou‰ka z roku 1936. 
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Dobová pohlednice Vojtûcha Párala – Po‰tovní stanice na Vaculce (Sebranice).


