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První fáze úprav na koupališti

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v červnu nás snad kromě krásného počasí čeká i několik zásadních investic ve městě. Proto
prosím o strpení, protože každá taková stavební práce je doprovázena řadou omezení. Právě
probíhají komplexní opravy ulic Nerudova, Boční, Střední a ulice Komenského, kde kromě dokončení opravy chodníků od školy k zámku vzniká další nová
část této ulice před novými bytovkami. Nově jsme zadali studii
revitalizace vnitrobloku mezi Komenského a Bezručovou naproti ZŠ. Tato studie bude veřejně projednaná s občany, kteří tu
bydlí, aby jejich připomínky mohly být zapracovány. Parkování mezi těmito bytovkami na blátě a umístění kontejnerů na
parkovacích místech opravdu není optimální.
Další investicí je oprava koupaliště. Byla zahájena první z celé řady úprav. V první fázi došlo k rozšíření zpevněných ploch
i na straně dále od hospody a brodítka budou v protiskluzné
fólii. V příštím roce se bude s opravami pokračovat.
Kompletní oprava prostoru před hasičárnou by měla být již
zahájena. Na ni bude navazovat oprava náměstí. Zde již od roku

2019 čekáme na povolení od dopravního odboru v Boskovicích. Přesto pevně věřím, že v letošním roce bude náměstí
opravené.
Před nedávnem jsem psal o dobré práci městské policie
a o tom, že se jim podařilo vyřešit problém odstavených aut
v Letovicích v rekordním čase. Teď mohu říci, že i poslední odstavené auto v Novičí je vyřešeno. Co ale příjemné není ani trochu, je fakt, že sílí ničení téměř všeho. Koše v parku jsou zdemolované téměř ihned po tom, co tam dáte nový. Každý stojí
dva tisíce korun. Řešíme vandalismus, kdy někdo vytrhá a zničí čerstvě vysázené stromky. Takovéto ubohé chování nelze
tolerovat. Co je ale vrchol všeho, jsou opakovaně nalezené žiletky na dětských hřištích a tady končí vše. To je čin na kriminál. Všichni, kdo cokoli o tomto víte, okamžitě informujte policii ČR a při nálezu něčeho takového také. Zakoupili jsem kvůli
tomu detektor kovů a provádíme prohlídky.
Pevně věřím, že červen bude již plný sportu a aspoň částečně kultury. Obojí je strašně potřeba stejně jako pro Čechy
tak typická hospodská kultura. Prostě zase si naživo popovídat, zasmát se s kamarády, zahrát si karty, někdy i zanadávat a
přijít na jiné myšlenky. Potřebujeme to téměř všichni.
Mgr. Petr Novotný, starosta města
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Hledání žiletek na dětském hřišti pomocí detektoru kovů

Turistické informační centrum Letovice

Komentované prohlídky

historické lékárny

V roce 2021 se uskuteční komentované
prohlídky historické lékárny a klášterní
zahrady s průvodcem v Nemocnici Letovice
(bývalém klášteře Milosrdných bratří):

každou 1. sobotu v měsíci
(červen –září ),
vždy od 14.00 a 15.00 hodin:

. 6. / . . / . 8. / . .
každý čtvrtek v červenci a srpnu,
vždy od 14.00 hodin:

. / 8. / . / . a . .
. / . / . a 6. 8.
Kapacita prohlídky je maximálně 15 osob,
proto je nutné si vždy návštěvu lékárny
rezervovat předem telefonicky, e-mailem
či osobně v Turistickém informačním centru
v Letovicích, Tyršova 2, tel.: 516 476 790,
739 396 538, tic@mks-letovice.cz

Prohlídky začínají před vchodem
do Nemocnice Letovice,
v případě nepříznivého počasí
uvnitř budovy před vrátnicí.
V případě hezkého počasí je součástí prohlídky
i vycházka do klášterní zahrady v areálu nemocnice.
Podrobné informace k prohlídkám najdete na adrese www.mks-letovice.cz/tic,
více informací o objektu Nemocnice Letovice se dozvíte na adrese ww.nemletovice.cz
V případě nepříznivé epidemiologické situace budou prohlídky omezeny, případně
zrušeny. Prosíme o dodržování aktuálních hygienických a bezpečnostních doporučení,
na která budete při rezervaci prohlídky vždy upozorněni.
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Turistické informační centrum Letovice

Komentované prohlídky

farního kostela

sv. Prokopa

V roce 2021 se uskuteční komentované
prohlídky farního kostela sv. Prokopa
s průvodcem:

každou 1. sobotu v měsíci
(červen –září ),
vždy od 14.00 do 16.00 hodin:

. 6. / . . / . 8. / . .
. .

v neděli
(pouť )
bude kostel otevřen
od 14.00 do 16.00 hodin
každý čtvrtek v červenci a srpnu,
vždy od 14.00 do 16.00 hodin:

. / 8. / . / . a . .
. / . / . a 6. 8.
Na prohlídku kostela sv. Prokopa
není nutné rezervovat
si návštěvu předem.
Na místě bude přítomen průvodce,
který vás prohlídkou provede.
V případě nepříznivé epidemiologické
situace budou prohlídky omezeny,
případně zrušeny.
Prosíme o dodržování aktuálních
hygienických a bezpečnostních
doporučení.

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
jelikož vládní opatření nám pomaličku dovolí pořádat kulturní akce, budeme se v MKS těšit na společná setkání. V den, kdy
píšu tento úvodník, teprve všechno domlouváme. Nicméně
i tak můžu slíbit, že během června bude u busty V. Havla postaveno kryté pódium, kde se pomaličku začnou konat kulturní akce, jako jsou pohádky pro děti a hudební produkce.
Mimo uvedené bude každou neděli v podvečer otevřeno muzeum (Tyršova 2) a nabídne komentované prohlídky.
Během prázdnin se mimo tradiční Festival 3+1 můžete
těšit na sérii akcí pro rodiny s dětmi (viz. pozvánka na str. 2)
a promenádní koncerty. 8. července proběhne talk show
Pavla Nového a den poté jazzový koncert.
Jelikož v červenci pomalu začnou opravy budovy ZUŠ Letovice, MKS poskytne dlouhodobě této instituci azyl v některých prostorách. Mimo jiné to bude multifunkční sál muzea, kde probíhaly menší akce a projekce. Během následujícího roku všechny tyto kulturní pořady budou realizovány
v kulturním domě. V případě projekcí (začnou již v červnu) je
pozitivní, že zde bude větší plátno, stolová úprava v části sálu (včetně občerstvení), dokonalé zatemnění i ve dne a především efektivní klimatizace, která zajistí příjemné prostředí i v největším horku.
Jelikož řada akcí byla přeložena nebo zrušena, nebojte se
v případě nejasností zeptat na našem TIC nebo přímo v kulturním domě. Jak jsem již avizoval, cyklus KPH bude přeložen na příští sezónu. Pořad Zdeňka Trošky a divadelní představení Gedeonův uzel budou zrušeny. Vstupné bude vráceno. Koncert Petra Bende proběhne v září, Fleretů v prosinci
a Pokáče v únoru příštího roku. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Pozvánky na nově domluvené akce raději
zveřejníme až v příštím čísle. Termíny sice mám, ale v současné nestabilní situaci se občas mění a nechci proto dělat
zbytečné zmatky.
Přeji všem vydařené léto!
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Starosta města Letovice
svolává na čtvrtek 10. června 2021 v 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích

17. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Letovice
Program zasedání:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 11. března do
10. června 2021
4. Dispozice s majetkem města
5. Závěrečný účet hospodaření města Letovice, účetní
závěrka za rok 2020
6. Hospodaření města Letovice I – IV/ 2021
7. Hospodaření příspěvkových organizací
8. Návrhy změn ÚP města Letovice
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 28. 4. 2021 projednala body dle následujícího programu:
1. Terénní pochůzka na hřbitově v Letovicích
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Hospodaření města za rok 2021 a rozpočtová opatření
5. Dispozice s majetkem města
6. Hospodaření příspěvkových organizací města
7. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
8. Příprava na květnové oslavy a státní svátky – osvobození ČR
9. Návrhy na osobnost roku 2020
10. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
11. Různé
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/

Ing. Radek Zemánek, tajemník MěÚ Letovice

Společenská rubrika
Dodatečně blahopřejeme jubilantům, kteří v období od října
2020 do dubna 2021 oslavili významné životní jubileum – 90 let.
Přejeme jim hlavně pevné zdraví a spokojenost:
Felcmanová Marie, Smetanova
Holíková Milada, J. Haška
Šír Karel, Lesná
Mifková Božena, Komenského
Konopáčová Vlasta, 9. května
Rosenbergová Marie, J. Haška
Fadrná Marie, Zábludov
Mejstříková Libuše, V Potůčkách
Ženatý Jaromír, Novičí
Kacetl Zdeněk, Halasova
Nečasová Františka, V Domkách
Současně blahopřejeme i jubilantům, kteří v tomto období oslavili 75 a více let.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Burkoňová Olga, Masarykovo náměstí, ve věku 97 let
Stříž Josef, Na Vyhlídce, ve věku 94 let
Bahnovská Zdeňka, Dolní Smržov, ve věku 69 let
Werner Miroslav, J. Haška, ve věku 86 let
Loukotová Květa, Masarykovo náměstí, ve věku 89 let
Krejčíř Alois, Nová, ve věku 83 let
Synková Zdenka, Komenského, ve věku 90 let

Čest jejich památce!

Upozornění
Městský úřad Letovice upozorňuje, že dne 30. 6. 2021
uplyne lhůta pro úhradu místního poplatku za komunální odpad a místního poplatku ze psa.
Bližší informace k poplatkům podá Zdeňka Zedníková,
516 482 222, mu.zednikova@letovice.net.
Finanční odbor
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Město Letovice informuje
Sociální pracovníci pomáhají občanům
Současná situace je pro mnohé z nás velmi náročná. Neustále se měnící opatření související s COVID-19 způsobují nemálo starostí nám všem. Potřebujeme něco, co jsme dříve nepotřebovali, např. respirátory, registraci na očkování nebo jinou
pomoc či radu. Sociální pracovníci z MěÚ Letovice se již od začátku pandemie snaží v řešení těchto problémů lidem pomáhat. Někdy stačí telefonická rada, jindy pomohou např. s registrací na očkování nebo zajistí ochranné prostředky.
Od začátku letošního roku již vydali 1465 respirátorů, které
město Letovice zakoupilo pro seniory. Pomáhají i spoluobčanům v nepříznivé sociální situaci (např. osobám v hmotné nouzi, rodinám s nedostatkem příjmů z důvodu uzavření ekonomiky). Pro tyto občany jsme obdrželi od Potravinové banky
respirátory, které sociální pracovníci těmto osobám postupně
vydávají.
I s registrací na očkování se na sociální pracovníky občané
obracejí. V této věci pomohli již 127 občanům. A jsou připravení jim i nadále pomáhat. Sociální pracovníci k tomu řekli: „Vážíme si důvěry občanů, kteří se na nás obracejí.“
Telefonní kontakty na sociální pracovníky – 516 482 253,
516 482 254.
Ing. Ludmila Veverková, vedoucí správního odboru

Vandalství v zámeckém parku

V reakci na opakované vandalství v zámeckém parku v Letovicích jsme připravili krátký článek věnující se tomuto tématu. V současném okamžiku pohár trpělivosti s vandalstvím
v parku přetekl. Na základě ničení laviček a košů (především ve
večerních hodinách) přistoupíme ke snížení celkového počtu
mobiliáře parku. Poškozené bývají nejčastěji lavičky, kdy jsme
svědky jejich posprejování, případně celkového ničení (vytrhané desky a zádové opěrky). Řádění vandalů neujdou ani odpadkové koše, kdy dochází k vysypávání odpadků po okolí a celkovému ničení (sprejování nebo prokopnutí). Vzhledem k tomu, že
náklady na opravu a nákup nového mobiliáře šplhají do výše
desítek tisíc za každý rok nyní přistoupíme na redukci těchto
prvků v rámci areálu. Faktem je, že peníze „nerostou na stromech“, přičemž opakované opravy těchto prvků mají za následek odčerpání vyhrazených financí na údržbu či výsadbu v parku. Jen pro vaši představu, místo opravy či nákupu nového koše
nebo lavičky můžeme vysadit minimálně 2–3 vzrostlé stromy.
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Abychom byli schopni nahlédnout do mysli vandala a porozumět tomu, proč tyto činy dělá (jestli je to vůbec možné),
musíme nahlédnout do literatury. Vandalismus plní svoji roli
tím, že se dotyčný jedinec může ukázat před partou. Dokazuje
tím sílu nejen sám sobě, ale i ostatním, získává pozornosti
a obdivu. Interakčním impulsem pro chování mající znaky vandalismu je alkoholismus a působení sociálního prostředí – nuda. Jedná se o nepříjemný přechodný stav, kdy mladý člověk
cítí nezájem o své obvyklé aktivity, je pro něj obtížné se soustředit, ale nuda není motivem. Důvodem páchání vandalství
je hledání nových zkušeností, vzrušení ze zakázaného a nebezpečného, získání sebevědomí, seberealizace, a právě naplnění
volného času jedince. Vandalismus je dále členěn na několik
druhů, přičemž v parku nejvíce můžeme sledovat druh taktický (ničení zařízení za účelem upoutání pozornosti).
Dnes je park volně přístupný 24 hodin denně, přičemž v parku provádí Městská policie Letovice za účelem prevence vandalství pravidelné pochůzky. Jednou z dalších možností, jak
účinně zabránit projevům vandalismu, může být oplocení areálu nebo omezení návštěv ve večerních hodinách provozním
řádem parku či obecně závaznou vyhláškou. K tomuto kroku
bychom však neradi přistoupili, především proto, že by se omezení návštěv dotklo především vás, bezproblémových návštěvníků parku. Obracíme se proto se žádostí na návštěvníky, kteří
budou svědky vandalismu, aby se nebáli a informovali Městskou polici Letovice, případně Policii ČR.
Abychom nekončili jen negativními zprávami, rádi bychom
vám nastínili, jaké máme plány pro zámecký park pro letošní
rok. Letos bychom se rádi zaměřili na častější sekání trávníku
v centrální části parku. Na základě toho se pokusíme letos realizovat tzv. mozaikovou seč, kdy za účelem ochrany a podpory
biodiverzity budou některé plochy v parku sekány s časovým
odstupem. Mimo údržbu travních ploch se pustíme do ořezů
vzrostlých stromů a instalace vazeb a mimo jiné také budeme
pokračovat s každoroční výsadbou nové generace stromů. Na
přelomu léta a podzimu letošního roku navíc plánujeme vysadit jeden vzrostlý strom za nově narozené občánky Letovic.
Věříme, že spojením výsadby stromů s nově narozenými dětmi se podaří více propojit vztah mezi občany Letovic a okolní
přírodou.
Mgr. Radek Blažek, referent OVŽP MěÚ Letovice

Přistavování velkoobjemových
kontejnerů na domovní odpad v roce 2021
Kontejner bude na místě 4 hodiny a přítomný pověřený pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad,
pro který je systém určen, to je domovní a objemný odpad pouze od občanů. Nadále platí, že nebezpečný odpad (akumulátory, televizory, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od
nich) se může celoročně bez poplatku uložit na sběrný dvůr,
který je v místě bývalé skládky na Červeném vrchu.

Město Letovice informuje
Informace k odpadovému
hospodářství za rok 2020
Jaké máme množství odpadů
Za město celkem

Na jednoho obyvatele
Papír

Sklo

102,241 t
103,589 t
101,969 t

Sklo

15,158 kg
15,358 kg
15,118 kg

Bio

606,285 t

Bio

89,887 kg

Papír
Plast

Plast

Směsný
komunální
odpad

1 328,917 t

Směsný
komunální
odpad

197,023 kg

Celkem

2 243,001 t

Celkem

332,543 kg

Oleje

312 kg

Oleje

Městská policie informuje
Dne 8. 5. 2021 byli strážníci upozorněni, že na ul. Pražská byl
při pracovní činnosti nalezen předmět připomínajícího munici. Na místě bylo zjištěno, že se zde nachází kovová střela většího kalibru bez nábojnice. Z důvodu bezpečnosti hlídka na
místě zabezpečila prostor proti vstupu osob a přivolala pyrotechnika Policie ČR. Pyrotechnik nález vyhodnotil jako vystřelenou, nevybuchlou střelu s trhavinou i roznětkou ráže 75 mm,
tzv. Panzergranat a odvezl ji k likvidaci.
Střely tohoto typu byly určeny za II. světové války do německých tanků Panther, Panzer IV a do protitankového kanónu PaK 40, střela byla nalezena po více než 75 letech a přesto
byla plně funkční.
Upozorňujeme občany, aby při nálezu podezřelého předmětu s ním nijak nemanipulovali, neshlukovali se na místě a nález oznámili městské policii nebo Policii ČR. Nález lze oznámit
jak na lince 156, 158, tak 112.
Strážníci MP Letovice

0,04 kg

Co nás stojí odpadové hospodářství
Výdaje
Celkem za svoz, likvidaci nebo odevzdání k dalšímu
zpracování – SKO, BIO, PLAST, PAPÍR, SKLO, jedlé
oleje, velkoobjemové kontejnery a nebezpečné odpady

6 793 002 Kč

Z toho:
Za svoz a likvidaci SKO, velkoobjemových
a nebezpečných odpadů

3 820 794 Kč

Za svoz a předání ke zpracování BIO, plast,
papír, sklo, jedlé oleje

2 972 208 Kč

Příjmy
Celkem vybráno na poplatcích (550 Kč / občan / rok)
Celkem odměny za třídění od společnosti EKO-KOM

820 344 Kč

Rozdíl
Kolik doplácí město z rozpočtu

Kulturní přehled

3 559 409 Kč

2 413 249 Kč

Festival 3+1 Letovice
31. července 2021

Svozová firma: Technické služby Malá Haná s.r.o.

Co se děje s odpadem
aneb proč má smysl třídit
(Také v případě sobotních velkoobjemových kontejnerů)

Pokud do kontejnerů dáváme vše, včetně využitelných surovin (papír, kov, plasty, sklo) je to ŠPATNĚ !!!

PROČ ?
Příkladem může být třeba papír:
- 1 tuna papíru ve velkoobjemovém kontejneru (doprava a uložení na skládku) stojí město 1 700 Kč
- 1 tuna papíru odevzdaného do výkupu (nebo modrého kontejneru) znamená dle aktuálního ceníku příjem 1 850 Kč + dalších 1 400 Kč odměna od společnosti EKO-KOM za třídění
Podobně to platí pro kovy, plasty i sklo.
Za jeden kalendářní rok se při nakládání s těmito využitelnými surovinami v rámci hospodaření města může jednat o statisícový rozdíl buď do příjmů, nebo do výdajů rozpočtu.
A tady skutečně záleží na každém z nás, kolik ušetříme nebo
proděláme.
Mgr. Radek Procházka, místostarosta

17:00 – 18:00 / Karel

Kahovec
a George & Beatovens
18:20 – 19:00 / Ondřej Ruml
19:30 – 20:50 / Peter Lipa Band
21:20 – 23:00 / Jamaron
23:00 – 00:00 / Band-a-ska

Muzeum
Komentované prohlídky
expozic Muzea Letovice
6., 13. a 20. června 2021 vždy od 17.00 hodin
Rezervace:
tic@mks-letovice.cz, tel.: 516 476 790, 739 396 538
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Knihovna
Knihovna je otevřena
Obě oddělení knihovny mají stejnou otevírací dobu:
Pondělí

8.00 – 12.00 hodin

12.30 – 16.30 hodin

Úterý

8.00 – 13.00 hodin

zavřeno

Středa

8.00 – 12.00 hodin

12.30 – 16.30 hodin

Čtvrtek

zavřeno

zavřeno

Pátek

8.00 – 12.00 hodin

12.30 – 16.30 hodin

· Při návštěvě knihovny je samozřejmostí dodržování doporučených hygienických nařízení.
· Pobyt v prostorách knihovny omezujte prosím na nezbytně
nutnou dobu.

Antoine de Saint-Exupéry
29. 6. 1900 – 121. výročí narození francouzského prozaika – výstavka knih na dospělém oddělení knihovny

„Čteme podle písmene C“
výstava knih na dětském oddělení knihovny

Digitální umění Davida Bročka
výstava od 1. června v Městské knihovně v Letovicích

Úhrady poplatků
Pro placení registračních a dalších poplatků spojených s knihovnou můžete využít platbu na účet. Číslo účtu je: 1360856309,
kód banky 0800. Do variabilního symbolu uvádějte číslo čtenářského průkazu a do poznámky svoje celé jméno.
I nadále můžete využít objednání knih telefonicky na číslech
775 568 310, 775 568 304, 516 474 225, e-mailem knihovna@mks-letovice.cz nebo využít novou službu „ODLOŽ Z POLIČKY“.
Využijte také možnost půjčování e-knih zdarma přes on-line
katalog knihovny. Upozorňujeme, že nejdou půjčovat e-knihy
těm čtenářům, kteří mají pohledávky vůči knihovně. K placení
můžete využít platbu převodem na účet (viz. výše).

VE

NA

Biblioschránka
Městská knihovna Letovice nově nabízí svým čtenářům možnost vrátit půjčené dokumenty 7 dní v týdnů 24 hodin denně
prostřednictvím biblioschránky, která je umístěna před budovou knihovny.

LK

NO É SL
VÉ
E
KN VY
IHY

Pravidla pro používání
• Biblioschránka slouží k vracení knih v době uzavření knihovny, tzn. mimo půjčovní dobu knihovny.
• Knihy do biblioschránky se vkládají jednotlivě, vždy hřbetem napřed.
• Do biblioschránky vracejte jen knihy půjčené v Městské
knihovně Letovice.
• Knihy vložené do biblioschránky vám budou z vašeho čtenářského konta odepsány následující pracovní den.
• Knihy, které budou oproti stavu při půjčení jakýmkoliv způsobem poškozeny, nebudou z vašeho čtenářského konta odepsány. Poškození knihy pak bude řešeno při osobní návštěvě
knihovny.
• Pokud jsou při vrácení knih již vygenerovány sankční poplatky (upomínky), zůstávají načteny ve čtenářském kontě
a čtenář je uhradí při osobní návštěvě knihovny.
• Čtenář si může transakci ověřit prostřednictvím svého čtenářského konta, telefonicky, nebo e-mailem.
• Nevhazujte do biblioschránky CD, časopisy, knihy zapůjčené prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby a Kouzelné čtení.
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PRODEJ NOVÝCH KNIH
ZDARMA OSOBNÍ ODBĚR
VE VAŠÍ KNIHOVNĚ
PRO KAŽDOU OBJEDNÁVKU V JAKÉKOLIV HODNOTĚ

KNIHA

KNIHOVNY.cz

www.knihazknihovny.cz

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Abrakadabra, čarujeme!
Pálení čarodějnic, v České republice velmi oblíbená tradice, bylo letos
opět vzhledem k aktuální epidemické situaci omezeno.
My jsme čarodějnice v MŠ Letovice, Komenského nepálili,
ale zahráli jsme si na ně. Děti mají většinou rády převleky, ty
čarodějnické zvlášť. Za pomoci rodičů, kteří jim ochotně připravili kostýmy, se 30. dubna v mateřské škole sešlo na 54 čarodějnic a čarodějů, aby se na školní přírodní zahradě věnovaly
čarodějnickým dovednostem.
Úkoly pro ně připravené byly malým čarodějnicím a čarodějům šité na míru. Posuďte sami, zvládli byste je?
· Hledání havěti – ulovte si svoji pochoutku! (hledání stonožek, pavouků a jiných kousků v hrnci s pískem, brrr, byli jako
živí).
· Jízda na pekelném stroji (děti ve dvojicích se pekelnou rychlostí navzájem vozily v kočárcích po vytýčené dráze).
· Divotvorný kotel (děti „uvařily“ kouzelný lektvar, postupně
vhazovaly ingredience jako netopýry apod. do hrnce – trénovaly zároveň hod na cíl).
· Zachraň pavouka Edu (přitahování tlusťoučkých obřích pavouků navíjením provázku).
· Chůze nebo běh v sedmimílových botách (děti závodily ve
dvojicích s obutými pánskými gumáky).
· Průlet tunelem a sjezd po skluzavce na koštěti (děti využily
herního prvku – tunelového kopce a březového košťátka).
· Začarovaný obrázek (děti skládaly rozstříhané obrázky čarodějnic a kotlů s vařícím
se lektvarem).
· Čarování s bublinami
(děti vyčarovaly kouzelné
bubliny).
Počasí nám přálo,
všichni se dobře bavili,
společně jsme si vyčarovali skvělou náladu. Jen
nám bylo líto, že tu s námi nemohli být všichni
mladší kamarádi předškoláků.
Text: Eva Pařilová
Foto: Barbora Brožková

Den Země v MŠ Komenského
Možná si někteří z vás při čtení tohoto článku vzpomenete
na oslavy Dne Země, které se od roku 2015 do roku 2019 pravidelně 22. dubna konaly v areálu školní přírodní zahrady Mateřské
školy Letovice, Komenského. Ach, to byly časy! Na zahradě se
nezřídka sešlo až 350 účastníků – dětí, jejich rodičů a dalších
zájemců z řad letovické veřejnosti. Program, který MŠ připravila za pomoci svých úžasných partnerů, byl vždy velmi bohatý a přinesl dětem i dospělým spoustu zábavy, možnosti rozšířit
si znalosti, vyzkoušet nové věci a rozvíjet již nabyté dovednosti.
V roce 2020 se Den Země kvůli nám všem známým důvodům neuskutečnil vůbec.
Letos jsme se s tímto stavem spokojit nechtěli a aspoň pro
předškoláky a děti rodičů zaměstnaných v IZS a vybraných profesích jsme připravili komorní Den Země.
Celý týden žily všechny třídy přípravou na tento svátek. Děti si připomínaly, proč je důležité chránit planetu Zemi a co pro
to mohou udělat.
Brzy dopoledne začaly děti se svými učitelkami na osmi stanovištích, rozmístěných po celé ploše zahrady (jednotlivé třídy se nesměly potkat), plnit úkoly zaměřené na přírodu a její
ochranu. Každé z dětí mělo svou hrací kartu s vyznačenými
stanovišti, po splnění úkolu dostalo do karty razítko.
A jaké to byly úkoly? Seznámení s vývojovými stádii různých
živočichů, malování vlastnoručně připravenými hliněnými barvami, poznávání přírodnin hmatem, pozorování, a poznávání jarních rostlin, třídění odpadu, skládání puzzle
s environmentální tématikou,
zábava s megabublinami, pohybové hry a jiné. Děti využily širokou škálu připravených
pomůcek a činností.
Vítězi byly nakonec všechny děti, které si dopoledne
spolu se svými učitelkami náramně užily.
Doufáme, že v příštím roce
se vrátíme k oslavám Dne Země tak, jak je znáte z minulých let!
Text: Eva Pařilová
Foto: Bc. Jana Leinveberová
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Vývoj keramické tvorby
na Masarykově střední

Je to již devět let, kdy se sloučily SŠUPT Velké Opatovice
a MSŠ Letovice. Keramické obory se tím dostaly po padesáti
letech znovu do Letovic, kde kdysi bývaly. Pro zachování keramických oborů to byla nelehká doba. Počet žáků v keramických oborech tenkrát klesl na 11 žáků.
Začínali jsme úplně od začátku. MSŠ Letovice musela znovu vybudovat dílny pro odborný výcvik a praktické vyučování
včetně materiálního a technického zabezpečení výuky. Škola
rovněž musela stabilizovat personální zajištění výuky odborných předmětů. Po dvou letech usilovné práce se podařilo keramické obory stabilizovat, žáků začalo přibývat. Tříletý a čtyřletý obor Umělecký keramik a Vytváření keramiky se začaly
znovu rozvíjet a tento vývoj pokračuje dodnes. MSŠ Letovice
ušla za 9 let velký kus cesty.
Časem se ukázalo, že období změn po sloučení škol mělo i pozitivní důsledky. Nové podněty vedly k přepracování učebních
programů keramických oborů tak, aby více odpovídaly současným požadavkům na trhu práce a aby výuka více reflektovala soudobé postupy a moderní trendy při vytváření keramiky s důrazem na kreativitu umělecké tvorby. Jako příklad uvedu od letošního školního roku zavedení 3D tisku pro realizaci
modelů, které si žáci navrhují, a podle nich potom tvoří sádrové formy na odlévání keramiky. Žáci se dnes učí tři základní
postupy vytváření keramiky. Prvním je ruční vytváření zahradní keramiky a plastiky. Tady je vedle řemeslné zručnosti kladen důraz na originalitu. Keramika tvořena touto technikou
má dnes široké uplatnění v uměleckořemeslné tvorbě a je o ni
na trhu zájem. Druhým způsobem je tvorba keramiky za pomoci hrnčířského kruhu. Jedná se o tradiční a dosud nenahraditelný způsob provozování keramického řemesla v malých
autorských dílnách. Tato dovednost i v současnosti stále patří
k základní výbavě keramika a žáci se jí především v oboru
Umělecký keramik věnují pod vedením zkušených keramiků.
Třetí, dnes velmi často využívaný způsob tvorby keramiky
v průmyslu i malých dílnách, je výroba keramiky za pomoci
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sádrových forem. Žáci se učí celý výrobní proces od realizace
modelů, sádrových forem a následné odlévání keramiky. Tyto
tři postupy tvoří dnes základní pilíř při vytváření umělecké
a užitné keramiky.
Od roku 2020 umožnilo město Letovice Masarykově střední
škole zřízení výstavní síně v městské knihovně, kde jsou vystaveny práce žáků keramických oborů. Vystavená kolekce
tvoří ucelený soubor, na kterém je vidět průřez učivem keramických oborů, a také práce závěrečné, maturitní a práce
klauzurní. Masarykova střední škola Letovice zve občany Letovic k návštěvě a prohlídce expozice, aby si vytvořili představu o tom, co se žáci u nás učí, jaké jsou výsledky současné
výuky v keramických uměleckých oborech na naší škole. Expozice se průběžně obměňuje. Otevírací doba je shodná s otevírací dobou Turistického informačního centra Letovice, pondělí až pátek: 8.00 – 12.00 hodin a 12.30 – 16.30 hodin; sobota:
10.00 – 16.00 hodin.
Na závěr bych chtěl jménem školy poděkovat městu Letovice a zejména panu starostovi Mgr. Petru Novotnému za nebývale vstřícný přístup k naší škole a poskytnutí prostor ke zřízení expozice.
Bc. Jiří Brtnický,
učitel praktického vyučování uměleckých oborů
www.stredni-skola.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

MC Veselý Paleček – Letovice pořádá

příměstské tábory 2021
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010396/Letovice – místo pro růst dětí i rodičů

19. – 23. července 2021

Cesta kolem světa
Vydej se s námi poznávat svět! Na naší cestě si děti zahrají
na Indiány, poznají život Eskymáků nebo jak se žije v Japonsku. Připravena je spousta zajímavých her, tvoření, aktivit
s Montessori prvky a také hledačky v přírodě. Děti se dozví spoustu zajímavostí o světě. Poznají různá zvířata a vyzkouší si zajímavé techniky tvoření
a práci s různými pomůckami a materiály. Ale hlavně zažijí spoustu legrace
a zábavy! V rámci tábora výlet do ZOO.

2. – 6. srpna 2021

Malý vědec
Máte doma akční děti, které rády zkouší něco nového? Máme tu pro vás tábor Malý vědec kde děti zažijí
spoustu legrace a zábavy s vědou a pokusy. V rámci tábora nás navštíví
mladí vědci z UP Crowd, kteří dětem předvedou, že věda je opravdu zábava!
Na táboře se dotkneme témat jako lidské tělo, vesmír, dinosauři, příroda
a další. Hlavně si ale děti vyzkouší spoustu pokusů, zkoumání pod mikroskopem, zahrají si společně hry venku a zažijí spolu spoustu legrace!
V rámci tábora výlet do Vida! science centrum Brno.
Tábory jsou realizovány v Letovicích – Tyršova 2
a jsou vhodné pro děti od 6 let.

Cena 850 Kč
V ceně tábora je zahrnuta celodenní strava, pitný režim,
materiál na tvoření, vstupné, doprava dle programu tábora.

Přihlášky, dotazy na: jdunatabor@gmail.com
nebo tel.: 728 708 675 – Marie Mlejnková

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež Turistické informační centrum

SVČ Letokruh
SVČ Letokruh od 10. 5. 2021 otevřelo pro děti
opět kroužky, které můžou děti navštěvovat až
do 18. 6. 2021.
Oznamujeme, že v květnu byla v Letokruhu zahájena stavba klubu V KLECI, proto prosíme o obezřetnost a trpělivost.
I když bude přístup na stavbu zamezen, v Letokruhu a v jeho
okolí může být hluk a můžou se zde pohybovat stavaři.
Slavnostní otevření klubu plánujeme v předvánočním čase,
už teď se těšíme!
Pro větší děti a rodiny pořádáme venkovní stezku s železniční tématikou „Kvíz na kolejích“, která začíná v Letovicích – zastávce a závěrečné stanoviště najdete na letovickém nádraží
až do 30. 6. 2021.
Máme pro vás připravené pestré léto s příměstskými i pobytovými tábory, tak neváhejte a přihlašujte se!

Pobytové tábory
„Cesta za Svatým Grálem“
Termín: 11. až 18. 7. 2021, místo: Heřmanov, ubytování na faře
Heřmanov u Křižanova na Vysočině. Letní pobytový tábor, na
kterém se děti promění z pážat a panošů na chrabré rytíře krále
Artuše. Čekají nás rytířská klání, výroba rytířské výzbroje, celodenní výlet i spousta dalších aktivit a her. Pro holky a kluky
od 6 do 11 let. Cena: 4 300 Kč

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

®

Od 1. 6. 2021 je TIC Letovice otevřeno:
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin
Sobota:
10.00 – 16.00 hodin
Turistické informační centrum
poskytuje následující informace:
• informace o turistických zajímavostech, památkách
a atraktivitách města Letovice, Mikroregionu Letovicko
a regionu Boskovicko
• informace o kulturních akcích
• informace o možnostech sportovního vyžití

„Tajná mise“

• informace o stravovacích a ubytovacích možnostech

Termín: 1. až 7. 8. 2021, ubytování na faře v Bedřichově u Lysic.
Pobytový tábor plný her a aktivit, kde se děti stanou tajnými
agenty, které čeká nejedna záhada, luštění šifer a tajemná dobrodružství. Pro děti od 10 let. Cena: 3 950 Kč

• tipy na výlety jak pro pěší turisty, tak pro cykloturisty

„Expedice do Krakonošova“
Termín: 14. až 21. 8. 2021, místo: fara, Rokytnice nad Jizerou.
Týdenní tábor s programem pro děti od 8 let plný výletů, her,
turistiky, zajímavých míst a nezapomenutelných zážitků.
Cena: 4 600 Kč

Příměstské tábory
12. až 16. 7. / Let´s go summer – všeobecný
12. až 16. 7. / Ping-Pong – sportovní
19. až 23. 7. / Keramický ateliér – výtvarný
19. až 23. 7. / Let´s sport – sportovní
26. až 30. 7. / Umění bez hranic – všeobecný
2. až 6. 8. / Léto na bruslích – sportovní
2. až 6. 8. / Zvěrokruh – zoologický
9. až 13. 8. / Špunti na břehu – rybářský
9. až 13. 8. / Trpasličí dobrodružství – pro nejmenší
16. až 20. 8. / Šikulové v akci – výtvarný
16. až 20. 8. / Fotbalové soustředění – kopaná
23. až 27. 8. / Workout summer – sportovní
23. až 27. 8. / Piráti – keramický
Příměstské tábory v letech 2019– 2021 se konají s podporou
z Operačního programu Zaměstnanost. Díky této podpoře vám
můžeme nabízet příměstské tábory pro děti za nižší cenu 850 Kč
za jeden týden tábora (nedotovaná cena je 1 600 Kč).
Bližší informace a možnost přihlásit se online na www.svcletovice.cz nebo v kanceláři Letokruhu.
Za Letokruh Bc. Veronika Schindlerová

(volné kapacity Vám rádi telefonicky ověříme)
• vyhledávání autobusových a vlakových spojů, informace o Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje
• informace o firmách, podnikatelích a službách
• další informace nejen z oblasti cestovního ruchu
Informace poskytujeme bezplatně.

Služby
• veřejný internet (k dispozici jsou dva počítače)

• černobílé kopírování A4, A3
• černobílý a barevný tisk A4
• skenování
• kroužková vazba do plastových hřbetů
• laminace dokumentů – max. A4
• rezervace a prodej vstupenek na kulturní akce pořádané Městským kulturním střediskem Letovice
• prodejní místo sítě Ticketportal a Ticket Art (možno zakoupit vstupenky na akce konané po celé České republice)
• předprodej vstupenek na vybrané akce v regionu
• prodej turistických map, pohlednic, turistických známek, turistických vizitek, magnetek, keramických suvenýrů
• prodej publikací o Letovicích a Mikroregionu Letovicko
• průvodcovské služby v historické lékárně nacházející se
v Nemocnici Letovice
Poskytované služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku.
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Střípky z historie Letovic
V květnovém Letovickém zpravodaji jedna přispívatelka ve
svém článku zmínila zajímavé historické obrázky, které se
objevily na výlepových plochách a u kterých postrádala jejich
popis. Pro mnohé, zvláště mladší, jsou to již neznámé věci. Také
jsem si uvědomoval, jakých proměn Letovice v běhu času doznaly. Proto jsem v uplynulých letech provedl několik besed o historii. Od prvních zmínek o Letovicích až po současnost, o významných osobnostech spojených s Letovicemi, o domech na
náměstí a jejich obyvatelích. Poslední série besed byla o osobnostech, jejichž hroby nacházíme na letovickém hřbitově. Epidemiologická situace případné pokračování přerušila. Na besedách bylo možné promítnout velké množství fotografií, obrázků a dokumentů s podrobnějším komentářem, což článek nebo
rozsah publikace nedovoluje. Snad přijde vhod, vážení čtenáři
Letovického zpravodaje, několik historických střípků. Když hovoříme o minulosti, říkáme, že od té doby uplynulo již mnoho
vody. Tak tentokrát o vodě:
Letovicemi protékají dvě řeky – Svitava, dříve nazývaná Březová a řeka Křetínka, v minulosti nazývána Svitavice. Jejich toky ovlivnila zejména výstavba železniční trati v první polovině
19. století. Řeka Svitava meandrovala až do míst železniční trati
v dnešní ulici Nádražní. Proto její tok musel být posunut. Druhé
rameno Svitavy vedlo od jezu pod Synkovým mlýnem k Jeřábkovu mlýnu pod kostelem, vedle ulice Na Plese pod zámek, kde
se obě ramena Svitavy stékala. Toto rameno bylo zrušeno a zasypáno při výstavbě přeložky silnice I /43 v 80. letech 20. století.
Řeka Křetínka s mnoha zákrutami protékala v místech mezi
dnešní knihovnou (měšťanskou školou) a Masarykovou střední
školou Letovice. Při stavbě železnice byl v Královci vybudován
jez a zcela nové rameno řeky Křetínky vedle ulice U Královce
a Podlesí, ústící do Svitavy u Tylexu. Do tohoto ramene je zaústěn Zábludovský potok, který původně vtékal do Svitavy v místech dnešní městské čistírny odpadních vod. Rameno vedle Masarykovy střední školy Letovice bylo vybudováno k dotování
vod řeky Svitavy pro potřeby textilní továrny Faber (Tylex). Pro
regulaci průtoku je rameno u železnice osazeno stavidlem.
Obě řeky, Svitava a Křetínka, mají rozsáhlá povodí. Rychlé
tání sněhu nebo silné dešťové srážky způsobovaly v Letovicích
opakované záplavy. V archivních materiálech je například uvedeno, že 6. července 1690 nastala velká povodeň (bylo to za primátora Valentina Skalníka). Bylo zničeno osm gruntů a chalup,
poškozeno 43 domků. Také Longinus Traub, stavitel letovického
kláštera zapsal, že v r. 1752, 20. srpna v 19 hodin se strhla velká
bouře s průtrží mračen. Voda odnesla most na náměstí a stodolu 500 kroků daleko. Část Letovic byla zaplavena do výše až
2 metrů. Na radnici, kde bylo skladiště soli, bylo zničeno soli za
3 tisíce zlatých. Poté byla solnice přeložena do Boskovic.
V roce 1919 byla zahájena regulace řeky Svitavy pro omezení nebezpečí záplav. Byly zvýšeny břehy a opevněny kamenem.
Starý dřevěný most na náměstí, na kamenných pilířích přes
řeku Svitavu, byl při regulaci řeky v r. 1920 zbořen a nahrazen
v r. 1921 mostem železobetonovým s chodníky po stranách, položeným výše nad řečištěm. Pro napojení mostu a nábřežních
zdí bylo náměstí navezeno místy až o 1 metr. Pro dovoz stavebního materiálu na zvýšení nábřeží při regulaci řeky byla v roce
1920 zřízena kolejová dráha od obecní skály „pod hájky“ na náměstí, dnešní ulici Tyršovu až na Sokolské cvičiště, které bylo
přebytečným výkopovým materiálem navýšeno až o 1 m.
V r. 1995 byl most na náměstí z r. 1921 pro poruchy konstrukce
a z důvodu dopravní zátěže odstraněn a nahrazen novým, širším, výše položeným. Proto se most nestal překážkou povodňových vod v r. 1997.
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Po zrušení východního ramene Svitavy a po povodni v roce
1997, kdy vody řeky Svitavy opět zaplavily část města, byly v letech 2010–2011 realizovány protipovodňové úpravy na řece Svitavě. Opatření má zajistit, aby profil koryta dokázal udržet a převést stoletou vodu v úseku asi 2,3 kilometrů, a to od jezu u Synkova mlýna nad sportovní halou až po soutok Svitavy s Křetínkou u Tylexu. Byly zvýšeny nábřežní hráze. Někde bylo navýšení řešeno kamennou zdí. S tím souviselo opatření na řece
Křetínce, vybudování dvou stavidel na řece Křetínce, která při
nadměrném průtoku nepustí vodu do Svitavy nebo vody Svitavy z koryta řeky. Náklady celé akce financované státním podnikem Povodí Moravy činily něco málo přes 50 milionů korun.
Město Letovice se rozhodlo v rámci protipovodňových úprav na
části nábřeží Svitavy na náměstí na své náklady, asi 8 mil Kč,
provést úpravu – schodišťové stupně.
Na řece Křetínce byl záměr pro snížení nebezpečí povodní
vybudovat přehradu již v r. 1911. Podle tehdejšího projektu měla
mít přehrada kamennou hráz a objem 5,8 mil. m3. V r. 1929 byl
3
zpracován ideový návrh nádrže s objemem 9,2 mil. m , spádem
26,1 m a instalovaným výkonem turbín 0,2 MW. Tehdy proběhly
i průzkumné práce. Naléhavost vybudovat vodní nádrž k nadlepšování průtoku řeky Svitavy vyvstala v souvislosti s výstavbou II. březovského vodovodu k zásobování města Brna pitnou
vodou, který spolu s I. březovským vodovodem ochudil průtoky
v řece Svitavě. Dílo bylo budováno od dubna 1972 do prosince
1976. Nynější Vodní nádrž Letovice má při výšce hladiny 360,1 m
n. m. (voda po přelivnou hranu) objem zadržené vody 9,015 mil.
m3, zatopená plocha je 106 ha. Délka vodní hladiny od hráze po
most na silnici z Křetína do Lazinova je 4,1 km. Přehradní hráz
je tvořena zemní hrází o maximální výšce 28,5 m, délce 126 m.
Pro energetické využití vypouštěných vod byly do strojovny instalovány 2 turbíny typu Francis a 1 čerpadlová turbína, které
zpracovávají průtoky do maximálního množství 1 090 l /s.

Most na náměstí a stará radnice, ve které býval i hostinec,
školní třídy, šatlava a hasičské skladiště. Byla zbořena v r. 1891.

Lávka přes řeku Svitavu pro kolejovou dráhu.

Napsali jste nám

Jeřábkův mlýn. V roce 1951 byl mlýn vyřazen z provozu pro nevýhodnou komunikační polohu vedle státní silnice s čím dále
větším provozem. Zbořen byl v r. 1988 při budování přeložky silnice 1/43.
Text: Bohuslav Kuda, foto: vlastní archiv

Seniorská obálka je již 3 roky s námi
Nově ji strčíte do kapsy
a obsahuje i informace o očkování
Z historie obálky

Řeka Svitava před regulací.

Seniorskou obálku neboli I.C.E. kartu (In Case of Emergency, z anglického Použít v případě nouze) vytvořil projekt „Senioři v krajích“ Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve
spolupráci s Jihomoravským krajem, především s jeho zdravotnickou záchrannou službou a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) v červnu 2018
jako výstup kulatého stolu Stárneme ve zdraví.
Seniorská obálka pomáhá nejen seniorům v situacích
ohrožení zdraví nebo života v jejich domácím prostředí.
V případě potřeby pomůže složkám IZS urychlit záchranu
života. Nyní jde do světa kapesní verze tiskopisu, která je
navíc vybavena informacemi o očkování majitele.
Díky úspěchu domácí Seniorské obálky ve formátu A4,
kterou si zájemci umísťovali ve svých domovech na vnitřní
stranu vchodových dveří či dveře lednice, se projekt „Senioři
v krajích“ rozhodl udělat také menší, kapesní verzi obálky.
Mini obálka se díky rozměrům necelých 8×10 cm vejde do peněženky či kapsy. Senior, člověk se zdravotním postižením
či omezením nebo řidič ji tak může mít neustále při sobě.

Kam pro ni?
Řeka Svitava po regulaci.

Aktualizovanou Seniorskou obálku na lednici či dveře ve
formátu A4 si můžete nyní zde vystřihnout a pro příští použití zdarma stáhnout a vytisknout na www.seniorivkrajich.mpsv.cz ...pdf anebo ji získáte zdarma buď na sociálním
odboru městského úřadu, v městské knihovně nebo v informačním centru.
Seniorskou obálku MINI do peněženky či kapsy si taktéž můžete nyní zde vystřihnout a pro případné další použití zdarma stáhnout a vytisknout na www.seniorivkrajich.mpsv.cz.
Na webu města najdete výše uvedené odkazy i pokyny
k vyplnění (www.letovice.net/seniorska-obalka).

Více informací zde:
Facebook: @seniorivkrajich
Web: www.seniorivkrajich.mpsv.cz

Dnes zrušené rameno Svitavy v ulici Na Plese.

Daniela Ottová,
členka rady města,
předsedkyně komise pro občanské a komunitní aktivity
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Napsali jste nám
Letovické ulice
– po kom se jmenují?
Ve městě je přes 70 ulic, které povětšinou své názvy získaly
svou místopisnou polohou či ustáleným názvoslovím. Ale jen
některé z nich jsou pojmenovány po osobnostech spjatých s Letovicemi. Pamětníci jejich historii znají, ale bohužel většina
z mladších generací již netuší.
Nápad doplnit uliční cedule dodatkovými informačními cedulemi a připomenout si je vzešel od členek Komise pro občanské a komunitní aktivity. Díky tomu jsme v loňském roce
vzpomenuli Albína Krejčího a jeho bratra Arnošta.
Letos si připomínáme cestovatele a redaktora Jana Bártu
Letovského, a to nejen pro 200. výročí jeho narození (*26. 12.
1821 Letovice, od r. 1853 žil i s rodinou v USA, kde 31. 7. 1898 zemřel).
Když v první polovině 19. století svůj tisk začali vydávat
Němci žijící v Americe, Češi tuto potřebu ucítili také. Vůbec
prvním časopisem v Americe vydaným v češtině se stal SLOWAN AMERIKÁNSKÝ, který díky finanční sbírce krajanů vydal 1. ledna 1860 v Racine (stát Wisconsin) další letovický rodák František Kořízek (*1820 Letovice, zemřel r. 1899 v USA).
Od 25. čísla list redigoval Jan Bárta Letovský. V říjnu 1861 došlo ke spojení „Slowana Amerikánského“ s „Národními Novinami“ a z nich posléze třetí českoamerický časopis „Slavie“
(1861–1946), který se stal jedním z 18 nejvýznamnějších demokraticky laděných tiskovin vydávaných Čechy v Americe.
V listopadu r. 1869 Jan Bárta Letovský, coby vydavatel a současně redaktor, obnovil SLOVANA AMERICKÉHO s podtitulkem: „Týdenník politický, vědecký, zábavný a pěstoun vzájemnosti Slovanů v Americe“. Noviny existovaly do 1. ledna 1910.

12 |

Pracoval v nich i se svým synem Janem Milostínem Bártou
Letovským, sazečem a redaktorem, ale i komunálním politikem v Iowa City (*15. 12. 1845 Letovice, zemřel r. 1931 v USA).
Původním záměrem komise bylo slavnostní odhalení dodatkové cedule za účasti veřejnosti v rámci květnových pietních oslav 76. výročí ukončení II. světové války, a to i z důvodu,
že 3. květen je od r. 1993 vyhlášen Mezinárodním dnem svobody tisku. Ten si klade za cíl připomínat, že média celosvětově
by měla být svobodná a nezávislá.
Bohužel, stejně jako v r. 2020, to nebylo možné z epidemiologických důvodů uskutečnit a akce proběhla pouze za přítomnosti zástupců rady a zastupitelstva města, komise pro
občanské a komunitní aktivity a manželů Hejlových.
A právě manželům Hejlovým bych chtěla obzvlášť poděkovat za to, že umožnili umístění dodatkové cedule a dokonce
uspíšili plánovanou rekonstrukci plotu, abychom důstojně vzpomenuli na našeho rodáka u jeho rodného domu.
Text: Daniela Ottová, členka rady města,
předsedkyně komise pro občanské a komunitní aktivity
Foto: Mgr. Radek Musil
Prameny a literatura:
Čapek, Tomáš: Padesát let českého tisku v Americe. Od vydání
„Slowana Amerikánského“ v Racine, dne 1. ledna 1860 do 1. ledna 1910. S doplňky do začátku 1911. New York 1911.
Skružná, Lucie: Jazyk a styl čechoamerických periodik. Bakalářská práce. FF UK. Praha 2010.

Reakce na článek z minulého čísla
(Poválečná odveta v Letovicích)
Vážený pane Otte,
se zájmem jsem si přečetla váš článek v Letovickém zpravodaji, kde píšete o poválečné odvetě v Letovicích. Jsem pozůstalá po zavražděné rodině Krejčířové z Blanska – Obůrky. Tři
moji příbuzní z této rodiny byli umučeni a zavražděni německými nacisty na koupališti v Letovicích za ukrývání partyzánů. Jedná se o moji babičku, dědečka a dvacetiletou tetu, které
jsem kvůli krutosti německých fašistů a také zrádců z řad Čechů nikdy nepoznala. Byla jsem okradena o lásku prarodičů
a krásné chvíle, které jsem s nimi mohla prožít.
Po odkrytí hromadného hrobu musela moje maminka identifikovat svoje rodiče. Poznala je pouze podle oblečení. Jistě si
dokážete představit, v jakém byli stavu po trýznivém mučení.
V článku píšete, že Němci si museli sami uvázat oprátku
a potom byli oběšeni. Jaký je rozdíl v tom, že věznění Češi si
museli vykopat svůj vlastní hrob, byli mučeni a nakonec zastřeleni.
Dále píšete, že vraždy zrádců byly spáchané na neozbrojených vězních. Chcete tím říct, že moje babička, děda a teta byli
ozbrojeni?
Chápu, že po válce se staly různé excesy, které jsou z dnešního pohledu nepochopitelné.
V měsíci květnu si připomínáme velice důležité datum.
Ukončení druhé světové války, porážku fašistického Německa a osvobození naší vlasti Rudou armádou a armádami spojenců. Je smutné, že si připomínáme v květnu poválečnou odvetu a nepřipomínáme české vlastence. Nebylo by dobré napsat také o osvobození města Letovice Rudou armádou?
S pozdravem M. Jachanová

Napsali jste nám
Svár o Svárovskou alej

Roste tady 100 let a teď by měla být pokácena, aby se mohla
opravit silnice. Opravdu je to nutné? Podívejme se, o co vlastně
skutečně jde. Má se opravit úsek silnice v délce cca 11 km mezi
Velkými Opatovicemi a Chlumem. Při plánované rekonstrukci
by mělo být vykáceno přibližně 200 stromů. Z toho 48 stoletých
lip ve Svárovské aleji. Jádrem sváru se stalo právě kácení stoletých stromů ve Svárovské aleji. Lidem, kteří se snaží zabránit kácení stromů v aleji nikdy nešlo o to zastavit rekonstrukci
celé silnice. Požadují pouze to, aby v úseku přibližně 600 metrů
byla rekonstrukce provedena co nejcitlivěji, tak aby tady stromy mohly zůstat i nadále. Úplně by stačilo odfrézovat vrchní
část komunikace a položit nový koberec. O tom, že si lidé nepřejí vykácení aleje svědčí skoro 2 500 podpisů na petici žádající její zachování. Alej navíc v loňském roce vyhrála prestižní
anketu Alej roku, které se zúčastnilo rekordních 132 alejí.
V podkladech pro projekt se tvrdí, že vykácením 200 stromů
se zlepší životní prostředí. Když bychom se na to takhle dívali,
tak nejlepší životní prostředí by muselo být na poušti. Nikde
žádný strom, co by kazil životní prostředí. Přitom v současnosti vidíme všude kolem tisíce a tisíce uschlých smrků. Někde je
víc dřeva složeného u cesty než toho, které stojí v lese.
V projektu se zmiňuje, že zhruba stejný počet stromů, který
se vykácí, by se měl nově vysadit. Jen se tam jaksi zapomnělo
na to, kdo, kdy a kde výsadbu provede. Navíc, každý kdo má
všech pět pohromadě, si dokáže spočítat, že jeden nový stromek nemůže nahradit stoletý strom ani náhodou. Je tedy nutné kácet? Nešlo by to udělat jinak?
Dalším důvodem pro kácení stromů ve Svárovské aleji je
údajné nebezpečí, které stromy představují. Za mnoho posledních let se stala v aleji jedna jediná dopravní nehoda. Navíc
v úseku, kde silnice stoupá. Nechci nikomu sahat do svědomí,
ale nabourat strom při cestě do kopce to už chce hodně šikovnosti. Zvlášť když vezmeme v úvahu, že každý rozumem obdařený řidič v místech vedoucích alejemi spíše zpomalí, než naopak. Osobně jsem si byl prohlédnout strom, do kterého auto
narazilo. Pochybuji, že to někdo jiný z těch, co mluví o nebezpečném úseku, kdy udělal. Kromě pár kousků plastu u kořenů
by nikdo nepoznal, že tady došlo k nárazu do stromu. Bylo to
jen takové lehké ťuknutí. Na stromu není ani škrábnutí. Kdybychom k tomu přistupovali s touto logikou, měli bychom postřílet všechna zvířata, která by mohla přeběhnout přes cestu.
Protože, jak známo, střet ze zvěří je mnohem častější příčinou
nehod než náraz do stromu. Náraz do stromu ale není příčinou
nehod, pouze následkem v případech, kdy řidič nepřizpůsobí
rychlost jízdy situaci na silnici. Strom prostě neuskočí. Ale auto může jet pomaleji.

Okresní správa silnic v Blansku vedená Ing. Bažantem revitalizace alejí umí udělat velmi dobře. V minulosti to několikrát
prokázala. Příkladem by mohla být silnice z Jedovnice do Lažánek. Proč to teď nejde i ve Svárovské aleji?
Silnice se opraví a ubudou na ní výmoly. Něco tady ale naopak přibude. Stovky kamiónů ve chvíli, kdy dopravci zjistí, že
by si tudy mohli zkrátit cestu a ušetřit na mýtném. Jakmile se
to jednou stane, tak už to nikdo nikdy nezastaví. Uvědomuje si
to vůbec někdo?
Slyšel jsem, že to jinak nejde udělat. Možná bych tomu věřil,
kdybych se v minulosti s podobnou situací už nepotkal. Před
lety se mělo na Frýdlantsku vykácet skoro tisíc 100 až 200 let
starých stromů v rámci připravované rekonstrukce silnice. Plály vášně, obě strany sporu používaly výrazy, které nejsou publikovatelné ani po 22. hodině. Najednou přestalo jít o problém
jako takový, ale jen o to prosadit svoji verzi pravdy. Naštěstí
hlavy vychladly právě včas, aby kraj nepřišel o dotaci 250 miliónů. Pracovní skupina složená ze zástupců obou znesvářených táborů prošla doslova strom od stromu celou trasu. Vykácet se finálně musela jen asi pětina stromů stojících převážně v tzv. Kočárové aleji. Novou Kočárovou alej pak společně
sázeli hejtman Libereckého kraje Martin Půta, ředitel krajské
správy silnic a další aktéři. Navíc kraj přislíbil vyčlenit každý
rok část peněz ze svého rozpočtu na pravidelnou údržbu alejí.
Konec jak v pohádce. Stačilo málo. Trochu myslet a domluvit
se. Na to není nikdy pozdě.
Text: Jiří Židů, foto z historicky prvního úklidu aleje

Trochu jiný BiGy Fest
Milí obyvatelé Letovic,
po loňském zrušení celého ročníku našeho festivalu jsme byli
odhodláni v letošním roce udělat maximum proto, aby mohl
proběhnout. Situace ohledně pandemie se však vyvíjela velmi
nepříznivě a podmínky, které vláda zveřejnila na začátku května pro kulturní akce, pro nás nejsou realizovatelné. Hlavně
jsme ale toho názoru, že festival má být o radosti – z kvalitní
hudby, ze setkávání… A to za daných pravidel není možné.
Proto jsme se rozhodli letošní ročník pojmout jinak…
Letošní BiGy Fest bude spočívat ve dvou menších koncertech. Ten první se bude konat dne 19. 6. (v původním termínu
festivalu) v Nemocnici Letovice pro pacienty a personál nemocnice. Skupina Šnek a spol. potěší přítomné svou interpretací hitů pánů Suchého a Šlitra a dalších. Tento koncert bude
pro veřejnost uzavřen. Pokusíme se ale zajistit streamování
nebo alespoň záznam z něj.
Dne 9. 7. od 18.30 hodin se v prostranství u busty Václava Havla uskuteční jazzový koncert na počest loni zesnulého „jazzového dědka“, pana Miloše Winklera. Více informací o koncertu
se dozvíte v dalším čísle zpravodaje, každopádně ale je na co se
těšit… Dopředu vám dáváme na vědomí, že v případě nepříznivého počasí se koncert bude konat v kulturním domě. Děkujeme moc panu řediteli za spolupráci a podporu této akce.
Toto jsou tedy naše plány na letošní BiGy Fest. V tuto chvíli
nejsme schopni zodpovědně říct, zda definitivní. Situaci neustále monitorujeme a budeme reagovat na průběžné změny.
Za spolek PaLetA ale chceme jednoznačně vyjádřit, že máme
respekt k pandemii a nebudeme riskovat nic, co bychom organizačně nezvládli.
Doufáme, že se nám letošní mini BiGy Fest vydaří a že nám
zachováte přízeň.
Děkujeme.
Za spolek PaLetA D. Kráčmarová, předsedkyně
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Napsali jste nám
Demonstrace Hrad za hranou,
republika v ohrožení!

Dne 29. 4. 2021 jsme se připojili k celostátní demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek a sešli jsme se u busty Václava
Havla v Letovicích. Pár minut před začátkem akce naštěstí
ustal déšť a začalo svítit slunce, takže jsme mohli pokojně vyjádřit svůj občanský postoj k současné politické situaci. Na
místě jsme krátce pohovořili o kauze Vrbětice, chování Hradu
a problémech současné vlády, ale i ohrožení nezávislosti ČT.
Děkujeme všem, kteří se nezalekli deště a přišli, i těm, kteří
nemohli, i když chtěli.
Draha Kráčmarová

Boskovicko.info je vhodná platforma
pro propojování lidí a jejich spolupráci
Obyvatelé Letovic mají možnost sledovat web Boskovicko.info, který jim přináší informace o místních službách, kulturních akcích, nabídce práce, články na domácí témata aj.
Tento web je součástí regionálních portálů Brněnska, které
letos v dubnu oslavily dvacáté výročí vzniku. Jejich záměrem
je podporovat kvalitní život obyvatel a rozvoj obcí v okolí Brna
a na Vysočině.
Na začátku byl nápad dvou středoškolských studentů vytvořit místní periodikum v obci Zastávka na Rosicku. V roce 2001
připravili internetový měsíčník E-METRO, který se po dvou letech změnil v portál regionu Rosicko. Začaly přibývat další regiony a v současnosti je v provozu 21 regionálních portálů. Jejich přehled můžete najít na odkaze RegionyBrněnska.cz, kde
je také celá historie regionálních portálů v datech.
Informace na regionálních portálech slouží především místním obyvatelům, ale přejímají je také velké
mediální společnosti.
Přinášíme vám ukázku z rozhovoru s ředitelem a zakladatelem
portálů Martinem Horkým, kde se
dozvíte, jak se RegionyBrněnska rozrůstaly, kdo jsou uživatelé portálů, k čemu jim stránky slouží
a jak probíhá spolupráce s místními zpravodaji. Celý rozhovor
s redaktorkou Kateřinou Szczepanikovou najdete na www.boskovicko.info. Martin Horký v něm vypráví, jak se mu podařilo
volnočasovou aktivitu přetvořit v ziskový projekt a o neúspěších, které překonával. Dále o tom, jak souvisí rozvoj regionálních portálů s jeho dlouholetým pobytem v Japonsku, a že péče o regionální oblasti ovlivňuje celou společnost.
Regionální portály postupně přibývaly – Blanensko, Židlochovicko, Pohořelicko, Ivančicko a Velkobítešsko...
Portály v dnešním grafickém konceptu a funkčnosti byly
spuštěny před deseti lety, 1. srpna 2011.
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Připadaly mi jako vhodná platforma pro propojování lidí mezi sebou a jejich spolupráci. Jedno z prvních mediálních partnerství, které jsme uzavřeli, bylo při organizování celorepublikové akce Ukliďme Česko. Tím, že jsme regionální, můžeme
informovat o jednotlivých úklidových akcích. Lidé se dali dohromady a řekli si: „Místo výletu půjdeme uklízet.“ Tímto způsobem podporujeme místní iniciativy na různých úrovních.
Jsou mezi těmito jednadvaceti portály významnější rozdíly?
Je obrovský rozdíl mezi regiony, které jsou v blízkosti Brna
a těmi na začátku Vysočiny, jako např. Moravské Budějovicko
nebo Třebíčsko. Čím jdete od Brna dále, tím zřetelnější je rozdíl
ve struktuře průmyslu a služeb. Regiony blízko Brna mají větší
příležitosti kulturního vyžití a je v nich i více firem. V těch vzdálenějších není tolik pestrá nabídka volnočasových aktivit. Bezesporu je tam důležité zase jejich spádové město. Vzhledem
k tomu, že každý náš portál je vystavěn stejně, jsou rozdíly vidět třeba v počtu akcí v kalendáři.
Jakým způsobem s vámi uživatelé portálů komunikují?
Většinou je to tak, že něco potřebují a nedokáží to nastavit.
Pro nás je zpětná vazba velmi cenná, protože neustále zjišťujeme, že jsme uzavřeni ve vlastní bublině a nedokážeme dohlédnout, jakým způsobem mohou uživatelé portály používat.
Když mluvíte o uživatelích, máte na mysli jejich dvě skupiny
– čtenáře portálů a firmy, které na nich inzerují?
Přesně tak, ale ta hranice mezi nimi se neustále stírá. S portálem můžete interagovat různým způsobem. Jednou si tam
čtete článek, jindy si zadáte inzerát na pronájem bytu. Nyní
připravujeme možnost vytvořit si vlastní profil uchazeče o práci a odpovídat pohodlně na nabídky práce různých zaměstnavatelů. Následně můžete sledovat jejich reakce, jak je to běžné
u specializovaných pracovních serverů.
Naše unikum je, že když publikujete nějaký obsah, např. hledáte zaměstnance, dostanete několik služeb najednou – vaši
pracovní nabídku zveřejníme na webu, zároveň ji rozešleme
uchazečům e-mailem, zobrazíme v tzv. boxíku na hlavní stránce Seznam.cz a pošleme Googlu k indexaci. Dokonce umíme
inzerát automatizovaně publikovat až na 42 facebookových
stránkách. Portál tedy funguje jako jakýsi rozcestník, který
vám zjednodušuje práci.
Jak probíhá spolupráce s místními zpravodaji?
V místních zpravodajích se často objevují zajímavé informace. Jsou to periodika, která jsou zajímavá nejen pro čtenáře
z dané obce nebo města. Bývají ale špatně dostupná pro lidi
mimo region. Častokrát je to tak, že o šikovných mažoretkách
z jedné obce, které jsou mistryně Evropy, v sousedním regionu
nikdo moc neví. To je myslím škoda. Z tohoto důvodu spolupracujeme s desítkami redakcí místních zpravodajů a přejímáme jejich články. Zviditelňujeme něco, co v regionech je, ale
informace o tom nejsou dostupné.
Vy jste také zprostředkovávali pomoc v době pandemie. Jak?
Před rokem jsme zpracovávali různé speciály ve spolupráci
s krajem a připravovali jsme základní informační servis ohledně dopravy a nabídek pomoci dobrovolníků přímo v regionech.
Jako pomoc restauracím jsme jim nabídli možnost bezplatně
propagovat polední menu. Informovali jsme také o tom, kde se
šijí roušky, které nemocnice mají nedostatek ochranných prostředků aj. Využili jsme portály k tomu, aby se lidé mohli mezi
sebou propojit.
Dnes je naše role informovat o aktuálním dění, takže připravujeme servis o počtu nemocných, přípravách očkování a podobně. Nabídli jsme pomoc dobrovolnické iniciativě Cesta ven,
která sdružuje komunikační agentury a pro úřad vlády vede
kampaň k očkování. Poskytujeme naše kapacity zdarma, abychom podpořili zvládnutí pandemie. Kateřina Szczepaniková

Napsali jste nám
Nabídka červnové
hvězdné oblohy
Čas neúprosně pádí a posouvá nás k měsíci červnu a tím také
k polovině roku. Oproti jiným měsícům roku má červen určité
priority. Předně se v červnu ukončí jaro a po něm se ujme vlády léto. Červen je nejbohatší na sluneční svit, v naší zeměpisné šířce sluneční paprsky dopadnou na zemský povrch pod
největším úhlem v celém ročním období. V červnu zaznamenáme nejdelší den a nejkratší noc.
Pohleďme na červnovou hvězdnou oblohu. Pro pozorování
je červen značně nevýhodný vzhledem k nejkratší noci, večery se posouvají do nočních hodin. Jarní souhvězdí odcházejí,
aby uvolnily místo letním souhvězdím. Když zaměříme náš
zrak směrem od zenitu k jižnímu bodu, pozdraví nás souhvězdí Herkula, Severní koruny, Pastýře, Hada, Hadonoše, souhvězdí Vah, až nakonec se zastavíme u souhvězdí Štíra (lat. Scorpius), které leží těsně nad obzorníkem. V naší zeměpisné šířce
vidíme jen jeho severní část, zbytek souhvězdí se skrývá pod
obzorem. Souhvězdí Štíra si všimneme podrobněji. Svou polohu zaujímá mezi souhvězdími Střelce a Vah. Svým tvarem skutečně připomíná štíra, který je připraven k bodnutí. To vedlo
starověké národy k jeho názvu. Štír je totiž úhlavním nepřítelem bájného lovce Oriona. Zajímavostí je, že když souhvězdí
Oriona zapadá, souhvězdí Štíra vychází. Starověká báje vypráví, že bohyně Héra prý vypustila z podzemí obrovského štíra,
aby svým bodnutím usmrtil lovce Oriona, protože byl zdatný
lovec. Héra se obávala, že by svými šípy vyhubil na zemi veškerou zvěř. Z vděčnosti za vykonanou službu bohyně Héra přenesla štíra na oblohu mezi souhvězdí. Nejjasnější hvězdou souhvězdí je Antares, podobá se planetě Mars. Odtud pochází název hvězdy (anti = proti, Ares = řecky Mars). Hvězda Antares je
chladný hvězdný obr, viditelný pouhým okem. Od nás je vzdálen 604 ly, má jasnost 1 mag. V blízkosti této hvězdy najdeme
hvězdokupu M 4, která obsahuje na 40 000 odumřelých hvězd
(bílých trpaslíků), proto má tato hvězdokupa název „Hvězdný
hřbitov“. Je od nás vzdálena 6 500 ly. V dolní části souhvězdí
najdeme otevřenou hvězdokupu M 7 s názvem „Škorpionův
ocas“. Je od nás vzdálena 800 ly (viz obrázek).
Červnové Slunce má na náš život velký vliv. Slunce se totiž
posune nejvýš nad obzorník (tedy i nad světový rovník) v celém roce. Sluneční azimut dosáhne nejvyšší hodnoty v roce, tj.
130º. Dne 1. 6. Slunce vyjde ve 4:56 h a zapadne ve 21:01 h, dne
30. 6. vyjde ve 4:54 h a zapadne ve 21:13 h. Časové údaje platí pro
poledník a čas středoevropský, obzor +50º rovnoběžky. Do znamení Raka Slunce vstupuje 21. 6. v 5:32 h SELČ. Začíná astronomické léto a letní slunovrat.
V tento den bude Slunce nejvýš
na obloze. V den slunovratu je
délka dne 16 h 22 min (nejdelší
den v roce). Do 30. června se den
zkrátí o 3 minuty.
Dále uvedeme údaje o Měsíci.
Nejdříve jeho fáze: 2. 6. v 9:00 h
poslední čtvrt, 10. 6. ve 12:00 h
je nov, 18. 6. v 6:00 h první čtvrt,
24. 6. ve 21:00 h úplněk. Měsíční
odzemí nastává 8. 6. ve 4:00 h
(406 211 km), přízemí nastává
Souhvězdí Štíra
23. 6. ve 12:00 h (359 967 km).

Polohy planet: Merkur a Uran nelze pozorovat. Večer nad jihozápadem najdeme Venuši a Mars, ve druhé polovině noci
najdeme Jupiter (ve Vodnáři) a Saturn (v Kozorohu). Neptun je
ráno nad jihovýchodem (ve Vodnáři).
Uvedeme nejdůležitější úkazy na obloze: Dne 10. 6. tr. proběhne prstencové zatmění Slunce, u nás viditelné jako částečné.
Střed zatmění nastane dne 10. 6. tr. v 11:43 h, začátek zatmění nastane v 9:14 h a konec ve 14:13 h SELČ. Důležité jsou konjunkce
Měsíce s planetami, a to 12. a 13. 6. večer s Venuší a Marsem, 27. až
29. 6. ráno se Saturnem a Jupiterem.
Dr. Jaroslav Chloupek

Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...

Svaz tělesně postižených z.s.
místní organizace Letovice
Oznamujeme našim členům,
že vzhledem k epidemiologické situaci

se neuskuteční
ozdravný pobyt v Jeseníku,
ve dnech 6. – 11. 6. 2021,
ale je přesunut na

nový termín 29. 8. – 3. 9. 2021.
Věříme, že zájezd do Olomouce
dne 22. 6. 2021 se uskuteční.
V případě, že se situace dále bude zlepšovat,
budeme prostřednictvím rozhlasu města Letovice
a nástěnky informovat své členy
o konání členské schůze.
V současnosti nelze tento termín stanovit.
Zájemci o zájezd do Olomouce
a ozdravný pobyt se mohou informovat
u Hany Kudové, tel.: 723 823 504
Hana Kudová, předsedkyně STP MO Letovice

OZNÁMENÍ
Nové sdružení zdravotně postižených Letovice z.s.
oznamuje svým členům, že

informační schůzka k pobytu na Vysočině
se bude konat ve čtvrtek 10. června 2021 ve 14.30 hodin
v hasičské zbrojnici v Letovicích.
Budeme vybírat zálohu 2 000 Kč.
Od 3. června 2021 je možné se přihlašovat na

zájezd do Mohelna, Dalešic a na zámek
v Jaroměřicích nad Rokytnou,
který se bude konat v úterý 15. června 2021.
Přihlášky u paní Boženy Soukupové
na telefonu 724 113 356.
Další informace budou ve vývěsce, zpravodaji,
na našich internetových stránkách
nebo telefonicky u předsedkyně.
Za výbor NSZP v Letovice, z.s.
předsedkyně Ing. Jaroslava Konůpková
www.novesdruzenizp.cz
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Letovická drbna
„Zvířata na úprku“
Zajímá vás, jak probíhá odchyt zatoulaného zvířete? Rádi
byste se dozvěděli, kolik bylo v minulém roce v Letovicích odchyceno zaběhnutých zvířat? A věřili byste, že se v korunách
kladorubských stromů proháněla i opice? O zvířatech na úprku
jsem si povídala s velitelem letovické Městské policie panem Jaroslavem Halatou.
Jak takový odchyt zvířete vlastně probíhá?
To nelze jednoznačně říct, každý odchyt je jiný. Nejjednodušší je
samozřejmě pamlsek. Záleží také
na stresu zvířete. Jsou zvířata, která si postaví hlavu a utečou, těžko
je lze odchytnout. Kolegovi se podařil husarský kousek, kdy
během zákroku odchytil tři psy najednou.
Kolik bylo během minulého roku v Letovicích odchycených
zvířat? A našla všechna zvířata svého majitele?
V loňském roce bylo odchyceno 23 zvířat, z toho nejvíce bylo psů, v jednom případě se nepodařilo zjistit majitele. V roce
2016 bylo odchyceno dokonce 46 psů, od této doby se situace
zlepšila a ročně je odchyceno kolem 20 psů.
Jaký byl nejkurióznější odchyt? Utíkalo před vámi i nějaké
exotické zvíře?
Do místní části Kladoruby jsme vyjížděli na opici. Jednalo se
o opici, která utekla z olomoucké zoologické zahrady. Samozřejmě na nás nečekala, oznamovateli se ji podařilo natočit a video bylo zveřejněno ve sdělovacích prostředcích. Zhruba jednou za rok odchytáváme hada. Zatím se naštěstí nikdy nejednalo o hada jedovatého nebo exotického. Hady vracíme do volné přírody.
Nejbližší záchytnou stanicí pro psy je Psí záchytná stanice
v Boskovicích. O tom, jak vypadá provoz takového místa, jak
pandemie vyprázdnila psí útulky a o dobrovolnících s dobrým srdcem, kteří zatoulaným pejskům pomáhají, jsem si povídala se správcovou záchytné stanice paní Adélou Adámkovou, pro kterou je práce se zaběhnutými pejsky posláním.
Útulky jsou v současné době údajně téměř prázdné. Kolik zvířecích obyvatel čeká momentálně na nového majitele u vás?
Klepu na dřevo, ale i u nás je momentálně prázdno. Posledních pár měsíců u nás máme pejsky, o které se brzy po jejich
nalezení ozve majitel a vrací se zpátky domů.
Nemáte trošku strach, že domácí mazlíčci pořízení z útulků
v době covidové, se k vám po určité době zase vrátí?
To je dost záludná otázka. Před rokem jsme se báli, že s covidem naopak pejsků přibyde. Ale naštěstí opak byl pravdou.
Postřehla jsem, že v době covidu si dost lidí pořídilo nového
mazlíčka. Tak budeme doufat, že všichni zvládnou výchovu
a s nástupem do práce se svého zvířecího přítele nebudou chtít
zbavovat a stále mu budou moci dopřát, co potřebuje.
Poskytujete kromě pejsků přechodný domov i kočičkám?
Kočičky u nás nenajdete. O ty se stará organizace Opuštěné
kočičí tlapky a její dobrovolníci. Občas se však stane, že v našem kotci pro pejsky se objeví zatoulané prasátko, koza nebo
čáp. Ovšem tato zvířátka jsou v kotci jen na nezbytně nutnou
dobu, než se převezou do vhodnějšího prostředí nebo (co se týče čápa) do záchranné stanice.
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Jak vlastně probíhá financování záchytné stanice? Pomáhají
vám i dobrovolné sbírky či dárci?
Záchytná stanice patří městu, takže po finanční stránce se
stará město. Míváme již 12 let Vánoční sbírku, která je jak pro
pejsky, tak i pro kočičky. Není ale finanční, pouze materiální.
Lidi pejskům a kočičkám nosí krmivo, hračky, vodítka a další
potřeby.
Využíváte pomoci dobrovolníků například s venčením psů?
Ano, máme stálých pět dobrovolnic, které pejsky chodí venčit. Naše dobrovolnice jsou skvělé, nemají problém přijet např.
v 6 hodin ráno před prací nebo naopak ve 22 hodin večer a jít
na dlouhou procházku. S pejsky, kteří jsou u nás delší dobu, se
snažíme i cvičit a socializovat je.
Určitě existuje nepřeberné množství dojemných historek. Je
nějaká, na kterou obzvláště rádi vzpomínáte?
Historek je dost, stejně jako pejsků, kteří mi přirostli k srdci
a kdybych mohla, mám je všechny doma.
Ale jeden krásný konec třeba byl, když nám někdo uvázal
pejska u brány útulku a za tři dny volali lidi až z Havířova, že se
jim stejný pes asi před půl rokem ztratil. Přijeli se na něj podívat a říkali, že na bříšku měl nějaké znaménko a ten pejsek ho
tam opravdu měl a odjel s nimi domů.
Oběma děkuji za milé povídání a přeji klidné dny.
Daniela Klusálová

„Jdeme na jedno“
aneb jak se pilo v době covidové
Pod taktovkou covidu lidé
nejen přibývají na váze, ale
daleko častěji sáhnou i po
skleničce alkoholu. Aspektů, které u člověka vyvolávají touhu po alkoholu může být hned několik: sklíčenost, nejistota či obavy z budoucnosti, deprese a v neposlední řadě i zavřené hospody.
O tom, jak vládních nařízení dbali obyvatelé Letovic, jsme si
povídali s velitelem Městské policie v Letovicích panem Jaroslavem Halatou.
Během nouzového stavu byl vyhlášen i noční zákaz vycházení. Jak poslušní byli občané v Letovicích? Dodržovali tuto
povinnou večerku?
Dá se říct, že občané Letovic „povinnou večerku“ dodržovali.
Samozřejmě se našly i osoby, které vládní nařízení nerespektovaly, spíše se však jednalo o ojedinělé případy.
A jak se lidé, kteří byli zvyklí si na lavičce otevřít například
plechovku s pivem, vyrovnávali se zákazem pití na veřejnosti?
S pitím na veřejnosti velký problém nebyl, v Letovicích je
platná vyhláška 2 /2016, která zakazuje požívání alkoholických
nápojů na některých místech, jako např. Masarykovo náměstí,
dětská hřiště, Fortna a podobně, řekl bych, že místní občané to
dodržují. Přesto byl zaznamenán případ, kdy dva mladíci po
21. hodině požívali na veřejnosti alkoholické nápoje a pouze
včasným zákrokem ze strany strážníků nedošlo z jejich strany k poškození majetku.
Kolik přestupků jste řešili v souvislosti s těmito opatřeními?
Padaly i nějaké pokuty anebo stačilo slovní napomenutí?
Zaměřili jsme se hlavně na prevenci. Přestupků jsme řešili
poměrně hodně, drtivá většina byla vyřešena domluvou.

Letovická drbna
Kde však domluva nebyla dostačující, zejména v případech,
kdy se jednání přestupců opakovalo, byly uloženy pokuty příkazem na místě, některé přestupky byly oznámeny místně
a věcně příslušným orgánům.
Zvýšený prodej alkoholických nápojů během minulého roku nám potvrdil i Tomáš Kubík, manažer komunikace a tiskový mluvčí Penny Market s.r.o.:
„V loňském roce vzrostly téměř o 12 procent ve srovnání
s rokem 2019 také prodeje nápojů. Z toho nealkoholické nápoje
vzrostly o 6,6 %, pivo o 15 %, lihoviny o 13 %, nejvíce pak vzrostl
zájem o víno a sekty, konkrétně o 16,4 %. Jedním z nejsilnějších módních trendů současnosti je výrazný nárůst popularity ginů. V loňském roce se tak jednalo o nejsilněji rostoucí kategorii nápojů. Prodej ginů v roce 2020 meziročně vzrostl téměř o 90 procent.“
Obdobný trend sleduje i paní Alena Fialová, majitelka sítě
Salenatéka: „Více se prodává pivo, a to především v lahvích
a pet lahvích. Sudové pivo méně. Uzávěra restaurací hraje jistě
roli. Ostatní alkohol – víno a lihoviny – jsou více méně na stejné úrovni,“ říká paní Fialová.
Pomalu ale jistě tak končí éra nuceně vytvořených „domácích hospod v obýváku“ a pěnivý mok si opět bude možné vychutnat na zahrádce restaurací. Možná by stálo za to zvážit zrušení pivních podtácků, protože pivachtivý host si bude muset
přinést podtácek svůj. Jen místo reklamy na pivovar z něj bude možné vyčíst absolvování testu s negativním výsledkem…
Daniela Klusáková

Sport
Florbal v Letovicích
Florbalisté se po dlouhé povinné odmlce vrátili koncem dubna k venkovním tréninkům. Trenéři se zaměřují především na
socializační činnosti a zařazují kompenzační a herní cvičení.
Rádi bychom v trénincích pokračovali i během letních prázdnin, abychom kompenzovali výpadek tréninkové činnosti.
Co nás zajímavého čeká? Dorostenci jsou registrováni na
letní turnaje. Od 2. do 6. srpna 2021 je plánováno příměstské
soustředění, které naváže na úspěšný loňský ročník. Děti zažijí týden nejen plný florbalu.
Pokud si chcete přijít vyzkoušet florbal, tak je nejlepší čas se
mezi nás přidat.
Veškeré informace k plánovaným akcím a tréninkům naleznete na webu www.florballetovice.cz.
Florbal Letovice

Sport
AFK Letovice
Sport má opět zelenou! Dočkali jsme se! I přes
veškerá omezení, pravidla a další se konečně sportuje. Mám velkou radost, že jsme mohli opět spustit tréninkové
jednotky. Pevně věřím, že je již nebudeme muset přerušovat
a brzy se dočkáme i zápasů. Sezona 2020 /2021 byla ovšem anulována a ukončena ze strany FAČR. Celý ročník je anulovaný
a žádný z týmů nepostupuje ani nesestupuje. Připravujeme se
tedy na sezonu 2021 /2022, která snad již bude kompletní a plnohodnotná. Radost nám udělal i fakt, že do mládežnických kategorií se vrátili téměř všichni aktivní hráči. Čas dostat se do formy mají dlouhý, tak snad volna k tréninku využijí naplno.
V mužské kategorii se také většina hráčů zapojila do tréninkových jednotek a brzy plánujeme několik přátelských utkání.
Pokud nařízení dovolí, těšíme se, že již za podpory vás fanoušků.
Ve vedení klubu zajišťujeme veškeré formality pro nadcházející sezónu. Dále jsem se rozhodli pro větší investici, a to
kompletní revitalizaci závlahy hřiště. Dále jsme obdrželi od
firmy Big Mat (Stavebniny ŠKB) dvě sady dresů. Tímto děkujeme všem sponzorům, kteří se podílí na naší činnosti. Jejich
podpory si velmi vážím a i díky jim můžeme nabízet tak kvalitní podmínky, které máme.
Blíží se také tradiční pouť, aktuálně čekáme, jaká budou
opatření, ale pokud vše dobře půjde, rozvolnění by mohla být
taková, že pouť proběhne v klasickém režimu. Bližší informace poskytneme na Facebooku a v dalším vydání zpravodaje.
Těším se tedy na setkání, ať už při fotbalových zápasech
nebo na tradiční pouti. Snad jsme si již to nejhorší odbyli…
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

Fan-club „BOP Křetínka“

OZNAMUJE,
že bude od června zahájen provoz
na minigolfovém hřišti v Letovicích.

SOBOTY a NEDĚLE: 13.30– 18.00 hodin
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Zdravotnictví

Inzerce

Ambulance Praktického lékaře pro děti a dorost v Nemocnici Boskovice. Ordinační hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Základní škola a Mateřská škola Křetín

hledá učitele / učitelku
na 1. stupeň ZŠ

7.30 – 12.00
7.30 – 12.00
9.00 – 16.30 (9.00 – 12.00 prevence a poradna pro děti)
7.30 – 12.00
7.30 – 12.00

(podrobnosti na tel.: 736 484 626)

Kontaktní telefon do ordinace 516 491 332

Petr Švancara

Rozšířené ordinační hodiny pro dětské pacienty z Letovic
a okolí, kteří jsou přihlášeni k MUDr. M. Přichystalové.
Ordinace Letovice, A. Krejčího 1a
Pondělí

svatební fotografie, fotoslužby
www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

Boskovice, Průchodní 3a

7.30 – 11.30

13.00 – 17.00 (jen objednaní 17.00 – 18.00)

Úterý

13.00 – 16.00

7.30 – 11.30 (poradna 9.00 – 11.00)

Středa

11.00 – 14.00 (poradna 11.00 – 13.00)

7.30 – 10.30

Čtvrtek

7.30 – 10.30 (poradna 8.30 – 10.00)

11.00 – 14.00 (poradna 11.00 – 13.00)

Pátek

7.30 – 10.30

11.00 – 12.00 (jen objednaní 12.00 – 13.00)

Sečení trávy
od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337

Služby lékařů

Pronajmeme

Pozor změna!
Od 1. ledna 2020 jsou odpolední páteční služby
lékařů v Letovicích zrušeny a nevypisují se.
V akutních případech volejte tel.: 155

zařízený jednopokojový byt v Letovicích.

Telefon: 606 822 624

(rychlá lékařská pomoc).
V neakutních případech je možné využít Lékařské
pohotovostní služby (LPS) v Nemocnici Boskovice

všední dny: 17.00 – 22.00 hodin
So, Ne, svátky: 8.00 – 20.00 hodin

Lékařská pohotovostní služba v Nemocnici Boskovice
Lékařská služba první pomoci pro dospělé

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

5. 6. Dr. Giryeva Halyna

Boskovice, Lidická 8

734 231 261

6. 6. MUDr. Grenarová Marie

Blansko, Vodní 5B

724 081 182

Ceník inzerce v Letovickém zpravodaji

12. 6. MDDr. Hájková Barbora

Blansko, Gellhornova 9

725 332 967

Černobílá inzerce

Barevná inzerce

13. 6. MUDr. Hanáková Jitka

Blansko, Pražská 1b

516 418 788

A4
A5
A6
A7

A4
A5
A6
A7

19. 6. MUDr. Havlová Petra

Blansko, Pražská 1b

721 425 074

20. 6. MUDr. Hosová Eva

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

26. 6. MUDr. Hošáková Kateřina

Adamov, U Kostela 4

516 446 428

27. 6. MUDr. Houdková Radka

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

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

3 600 Kč
1 800 Kč
900 Kč
450 Kč

4 800 Kč
2 400 Kč
1 200 Kč
600 Kč

Řádková inzerce: 7 Kč za cm čtvereční
Věrnostní sleva za opakovanou inzerci:
2× za rok 4% / 3× za rok 6% / 4× za rok 8%
více jak 5× za rok 10%

Upozornění
V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) sdělujeme a upozorňujeme, že respondent/přispívatel odesláním příspěvku ke zveřejnění v Letovickém zpravodaji potvrzuje, že pokud jeho příspěvek obsahuje osobní údaje, jejich zpracování a zveřejnění je z jeho strany podloženo řádným zákonným titulem (např. Souhlasem se zveřejněním fotografie). Za zákonnost zveřejnění plně odpovídá respondent / přispívatel.
Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace. IČO: 43420982,
adresa redakce: MKS Letovice, Nová 71/1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437, e-mail: zpravodaj@mks-letovice.cz. Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Pléha. Redakční rada ve složení:
Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková, Mgr. Renata Kostlánová, Petr Švancara, Daniela Klusáková. Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice
28. 5. 2021 č. 6 /2021. ZDARMA. Uveřejněné názory nemusí být shodné s názory redakce a vydavatele. Za obsah odpovídá vydavatel, za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci vydavatel neodpovídá. Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje č. 7/ 2021 bude 12. 6. 2021. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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