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Vycházky s radními

Milí čtenáři,
dostává se vám do rukou nový formát Letovického zpravodaje. Berte prosím toto číslo jako zkušební. Je třeba otestovat novou grafiku a uspořádání periodika i roznos do domácností. Obsah tohoto čísla je dost ovlivněn nejistotou
ohledně opatření s bojem proti koronaviru. Může se stát, že
některé informace o plánovaných akcích jakékoliv organizace budou v měsíci dubnu vlivem vládních opatření neaktuální. V budoucnu, až se situace uklidní, se budeme snažit
přinášet do vašich domácností všechny potřebné informace ohledně dění ve městě a přilehlém okolí. Pokud budete
chtít zaslat příspěvek, učiňte tak prosím na e-mailovou adresu zpravodaj@mks-letovice.cz.
Statut zpravodaje, statut redakční rady a ceník inzerce
naleznete na webu MKS Letovice nebo bude k nahlédnutí
v písemné formě v kulturním domě, knihovně a TIC.
Předem děkuji za přízeň a všem přeji pevné zdraví!
Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Nevíme jak Vám, ale nám ten rok utekl jako voda a máme
zde 2. ročník vycházek s radními.
Opět spolu s Vámi projdeme každou ulici ve městě, zkontrolujeme, co se podařilo vyřešit, co se nepodařilo a proč ne-

Krizová pomoc pro
občany města Letovice
včetně místních částí

bo na co by bylo potřeba se aktuálně zaměřit.
Společně strávený čas můžeme využít k neformální diskuzi o problémech města, plánech do budoucna apod.

Vycházka č. 1 / 2020

V souvislosti se šířením koronaviru Městský úřad Letovi-

Kdy: sobota 18. 4. 2020 od 14.00 do cca 17.00 hodin

ce nabízí podporu osamělým a znevýhodněným občanům

Kde: sraz na křižovatce ulic Purkyňova – Jevíčská

Letovic a místních částí, kteří nejsou schopni sami pro-

Trasa ulic: Purkyňova, Příční, P. F. Krchňáka, Třebětínská,

střednictvím rodiny, přátel, sousedů zajistit donášku ne-

Na Čtvrtkách, Třebětínské náměstí, U Cihelny, Polní

zbytných potřeb (potraviny, léky, drogérie). U vyzvedávání

Vycházka č. 2 / 2020

léků je nutná domluva s ošetřujícím lékařem.
V případě, že se nacházíte v uvedené situaci,

Kdy: sobota 25. 4. 2020 od 14.00 do cca 17.00 hodin
Kde: sraz pod kaštany na ul. V Domkách

můžete volat sociálním pracovníkům

Trasa ulic: V Domkách, Havírenská, Havírna, Jevíčská, Praž-

Městského úřadu Letovice

ská od Českomoravské textilní po Galerii Domino, „Třešín-

v pracovní dny dopoledne

ky“

od 8.00 do 10.00 hodin
na telefonní čísla:

516 482 253 nebo 516 482 254
Služba je nabízena zdarma.

Akce se konají pouze za příznivého počasí. Tak jako loni,
pokud dorazí déšť, hromy a blesky, akci přesuneme na náhradní termín, o kterém Vám dáme včas vědět.
Těšíme se na setkání s Vámi
Daniela Ottová, Mgr. František Boček
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Společenská rubrika
V sobotu 7. března 2020 byli v obřadní síni našeho úřadu
slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito
noví občánci:

4. foto: Damian Stria, Simona Trubáková, Ella Řezáčová,
Šarlota Bušová, Eliáš Jacko, Hana Beránková, Stanislav Komeštík

1. foto: Meda Wagnerová – první občánek našeho města
narozený v roce 2020

5. foto: Robert Jarůšek, Dominik Krč, Emma Fučíková, Jana
Vránová, Beáta Dočekalová, Oliver Šváb, Lukáš Žemla

2. foto: Henri Laas, Natálie Hanko, Martin Sychra, Ondřej
Bruno Klapko, Rostislav Portl, Alfréd Kosztolányi, Meda
Wagnerová

Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci únoru
oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Bednářová Libuše
3. foto: Matěj Dítě, Martin Korbel, Albert Musil, Filip Oujeský,
Dominik Maňák, Leontýna Pražáková, Veronika Ambrosová,
Kryštof Janoušek, Aneta Velasová
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Přichystalová Marie

Marková Miloslava

Kubín Ladislav

Širůčková Alena

Janíková Vlasta

Veselá Vlasta

Valouchová Alena

Valenta Jiří

Tajovská Helena

Musikant Jiří

Koláčková Božena

Švábová Božena

Dočekalová Marie

Dočekalová Blažena

Ševčík Karel

Mrázek Ctibor

Rybářová Anna

Buš František

Páteček František

David Josef

Dvorská Jiřina

Kobelková Libuše

Sedláková Pavlína

Kolář Josef

Štarha Jaroslav

Ženatý Jaromír

Chmelař František

Doskočilová Marie

Bohatcová Libuše

Kacetl Zdeněk

Poláčková Božena

Kvapil Antonín

Fabičovičová Růžena

Slovo starosty
V měsíci únoru oslavila krásné narozeniny – 90 let – paní
Marie Přichystalová, ul. J. Haška. K tomuto významnému
životnímu jubileu jí za SPOZ osobně blahopřála paní Anežka
Ježová.
Další jubilantkou, která oslavila v plné svěžesti 90 let – je
paní Vlasta Janíková, ul. Třebětínská. K tomuto významnému životnímu jubileu jí osobně blahopřál pan Petr Novotný
– starosta města, pan Radek Procházka – místostarosta, paní Jindřiška Volšanová – matrikářka a za SPOZ paní Libuše
Pfefrová
Oběma jubilantkám ještě jednou srdečně blahopřejeme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Koníček Oldřich, Jevíčská, ve věku 85 let
Holub Václav, Pod Kostelem, ve věku 64 let
Stryová Josefa, Jevíčská, ve věku 69 let
Bačovský Bedřich, Nerudova, ve věku 61 let
Tajovský Vladimír, Havírenská, ve věku 62 let
Česká Stanislava, J. Haška, ve věku 87 let
Hrdlička Jiří, Lhota, ve věku 76 let
Kinclová Jana, J. Haška, ve věku 76 let
Sponar Rostislav, Rekreační, ve věku 74 let
Němcová Růžena, J. Haška, ve věku 76 let
Winklerová Wilma, Česká, ve věku 75 let

Čest jejich památce!

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 24. 2. 2020 projednala body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
5. Zpráva o hospodaření v městských lesích a zámeckém
parku v roce 2019
6. Setkání družebních měst v roce 2020
7. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
8. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 4. 3.
2020 projednalo body dle následujícího programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 4. prosince 2019
do 4. března 2020
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice za rok 2019
6. Dotace města Letovice v roce 2020
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
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/

Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

Vážení spoluobčané
všichni jistě sledujeme situaci kolem koronaviru a já bych si moc přál,
aby, až budete číst tento článek, byla situace již klidnější. Pokud budou některá sdělení v tomto textu
již neaktuální, tak mi to promiňte,
ale situace se opravdu mění a vyvíjí
každým dnem. To, že všichni respektujeme nařízení vlády je samozřejmostí. Reagujeme na každé toto
nařízení okamžitě. Ohleduplnost a odpovědné chování je nezbytností. Naši pomoc nejvíce potřebují senioři, a proto musím velmi poděkovat panu řediteli Centra sociálních služeb
Kubínovi za velmi profesionální přístup a stejně tak i paní
doktorce Královcové, ředitelce letovické nemocnice i všem
zaměstnancům těchto zařízení. Zároveň chci poděkovat a vyjádřit obrovský respekt k práci všech pracovníků ve zdravotnictví, v pečovatelských domovech, prodejnách potravin
a jiných podobných zařízeních, které pro nás v těchto dnech
zabezpečují to nejnutnější.
Od 16. 3. je na městském úřadě zřízena linka pomoci seniorům 516 482 253 a 516 482 254, kam se může obrátit každý,
kdo nemá možnost v rámci rodiny si zabezpečit léky, nákup
potravin a drogerii.
Důrazně doporučujeme seniorům, kteří jsou sami, aby využili této nabídky a co nejvíce omezili svůj pohyb mezi ostatními a tím se řádně chránili. Vše koordinujeme i s praktickými lékaři a lékárnami.
Další poděkování, a to velké, patří firmě Alfachem Milana
Seidla za urgentní dodání hygienických potřeb. Opravdu se
skláním před nádherným přístupem mého kamaráda Davida Joury, majitele firmy DCT Chemicals Czech, který dodal
200 litrů antivirotické dezinfekce ZDARMA pro CSSML, Nemocnici Letovice, praktické lékaře, lékárníky a zaměstnance prodejen potravin. Davide, děkuji Ti za tento nezištný čin.
To, že jsou omezeny provozy úřadů, je pochopitelné. Drtivá většina věcí k vyřízení jistě snese odklad. Pokud vyvstane potřeba prodloužit nějaké lhůty pro poplatky a jiné záležitosti, jistě tak učiníme. Pokud můžete, využívejte telefonický či e-mailový kontakt a co nejvíce platby převodem či kartou.
Nechci a nebudu laciným kritikem, ale vyjádřím přesvědčení, že se na úrovni státu budeme schopni poučit z chyb
a připravenost na podobné nebo další hrozby v budoucnu
nebude podceněna.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Muzeum města Letovice
Prosíme všechny občany Letovic, kteří mají jakýkoliv dokument či fotografii o historii města z jakékoliv oblasti (průmysl, kultura, sport, politické dění…), aby jej zapůjčili muzeu
nebo umožnili zhotovení jejich kopií. Stejně tak, pokud máte trojrozměrné předměty, které by se daly využít v rámci
naší plánované expozice prvorepublikového koloniálu, budeme velmi rádi za jejich darování nebo bezplatné zapůjčení. Muzeum musí splňovat přísnější bezpečnostní podmínky a evidovat veškerý zapůjčený majetek, proto se nemusíte bát odcizení čehokoliv.
Kontakt: Mgr. Tomáš Pléha, info@mks-letovice.cz, 774 497 437
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Slovo místostarosty
Vážení čtenáři,
pokud v této chvíli čtete můj text,
znamená to, že se vám dostal do rukou nový Letovický zpravodaj. Nový
nejen tím, že vychází na aktuální měsíc duben roku 2020, ale především
svým novým vzhledem a formátem.
Další novinkou je jeho distribuce, která probíhá přes Českou poštu a také
to, že ho dostává každá domácnost ve
městě a našich místních částech zdarma. Podobně je tomu
ale ve spoustě obcí kolem nás.
Žijeme v době, která je založena na předávání a získávání
nejrůznějších informací, a tak jsme se ve vedení města rozhodli, že kromě využívání webu, facebooku či hlášení městským rozhlasem se pokusíme dostat informace i k těm, kteří
tato média nevyužívají, a také k těm, kteří si v minulosti
zpravodaj z nejrůznějších důvodů nekupovali.
Od nového vzhledu a velikosti tohoto papírového informačního zdroje si kromě jiného slibujeme i to, že umožní
mírné zvětšení písma, výraznější zvětšení fotografií a nejrůznějších inzertních sdělení, takže k jejich přečtení a prohlédnutí (zvláště u skupinových fotografií) již nebudete potřebovat lupu. V souvislosti se zmínkou o inzerci chci rovněž
zmínit, že naším záměrem je prostřednictvím nového typu
zpravodaje částečně nahradit Katalog řemesel, který od letošního roku přestal vycházet.

Ti, kteří chtějí nabízet své služby, tak budou moci každý
měsíc aktuálně zařazovat svoje nabídky a rovněž předpokládáme, že se v různých intervalech budou ve zpravodaji
uveřejňovat různé potřebné informace, jako jsou kontakty
na úřady, lékaře, sociální služby či spolky, které ve městě
působí a které jste byli zvyklí nacházet soustředěné na jednom místě katalogu.
Závěrem článku bych chtěl požádat ty z vás, kterým tato
změna možná nebude úplně vyhovovat a raději by „nechali
vše při starém“, abyste dali novému zpravodaji a způsobu
jeho distribuce šanci.
S přáním všeho dobrého
Radek Procházka, místostarosta města

Nový ceník inzerce
v Letovickém zpravodaji
Černobílá inzerce
A4
3 600 Kč
A5
1 800 Kč
A6
900 Kč
A7
450 Kč

Barevná inzerce
A4
4 800 Kč
A5
2 400 Kč
A6
1 200 Kč
A7
600 Kč

Řádková inzerce
7 Kč za cm čtvereční

Město Letovice informuje
Přistavování velkoobjemových kontejnerů na domovní odpad v roce 2020
V letošním roce budou kontejnery rozmísťovány stejným způsobem jako v předchozím období. Podle níže uvedeného
rozpisu budou přistavovány na jednotlivá místa, vždy v sobotu, počínaje dnem 11. 4. 2020. Kontejnery budou přistavovány na
jednotlivá místa pouze jednou ročně, a to počínaje koncem jara, aby se do zimního období pokrylo celé území. Kontejner
bude na místě 4 hodiny a přítomný pověřený pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je
systém určen, to je domovní 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.
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7.00 – 11.00 hodin

8.00 – 12.00 hodin

9.00 – 13.00 hodin

10.00 – 14.00 hodin

11. 4.

Tyršova u Osevy

Komenského

Na Vyhlídce – Žlíbek

Halasova

18. 4.

Zámecká u Macků

Čapkova

Brněnská

J. Haška – nahoře

25. 4.

Nové město

V Potůčkách

Brahmsova

A. A. Krejčího – kaštan

2. 5.

B. Martinů

J. Haška – CSSML

Česká

U Hájku

9. 5.

P. Fr. Krchňáka

Pražská – Žlíbek

Rekreační

Boční – střed ulice

16. 5.

Zámecká – dole

U Královce

Nová

9. května – dole

23. 5.

U Zámku

Smetanova

V Domkách

Havírna – restaurace

30. 5.

Jasinov – u nádrže

Slatinka – Údolní

Zboněk

Novičí

5. 9.

Chlum – Chlumská

Kochov – točna

Zábludov

Chlum – v obci

12. 9.

Babolky

Lhota

Kladoruby

Slatinka – točna

19. 9.

Klevetov

Třebětínské nám.

Podolí

Jasinov – Ořechov

26. 9.

Dolní Smržov

Kněževísko

Borová

Meziříčko

Město Letovice informuje
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starosta města Letovice
vyhlašuje výběrové řízení na místo
vedoucího úřadu – tajemník /tajemnice
Městského úřadu Letovice
pracovní poměr na dobu neurčitou,
se zkušební dobou šest měsíců
Předpoklady pro vznik pracovního poměru a jmenování vedoucím úřadu podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
• státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem
v ČR
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá
k právním úkonům, je bezúhonná
• znalost jednacího jazyka
• nejméně tříletá praxe jako vedoucí zaměstnanec nebo při
výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním, nebo služebním poměru ke státu, nebo ve
funkci člena zastupitelstva územního samosprávného
celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce. Délka této praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.
Další požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
• znalosti zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 500/
2004 Sb., správní řád, zákoníku práce, zákona o úřednících
územních samosprávných celků, vše ve znění pozdějších
předpisů a dalších pracovně právních předpisů
• schopnost řídit, motivovat, delegovat a rozhodovat pod tlakem, formovat pracovní tým
• schopnost koncepční práce
• výborné komunikační schopnosti, výborné organizační
schopnosti
• schopnost vysokého pracovního nasazení, časová flexibilita
• znalost práce na PC
• ochota dále se vzdělávat.
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu: město Letovice, k rukám starosty, Masarykovo náměstí 210/19,
679 61 Letovice nebo předejte na podatelně Městského úřadu Letovice tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do
15. 4. 2020. Zásilku označte na obálce heslem „NEOTEVÍRAT
– výběrové řízení na tajemníka“. O termínu ústního pohovoru a přesném času budete informováni prostřednictvím
e-mailu.
Termín nástupu: 1. 7. 2020, příp. dle dohody
Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády číslo
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění – platová třída 11.
Náplň práce: kompletní zajišťování chodu městského úřadu obce s pověřeným obecním úřadem, plnění úkolů tajemníka obecního úřadu dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve

znění pozdějších předpisů, zabezpečování koncepce rozvoje a komplexního zajištění přenesené působnosti výkonu
státní správy ve správním obvodu, příprava podkladů pro
jednání a účast na zasedáních rady a zastupitelstva města
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo
narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefon, e-mail, datum
a podpis uchazeče.
K přihlášce připojte:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se zejména správních a řídících činností
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než
3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
• osvědčení podle § 4 odst. 1 (nebo čestné prohlášení o jeho
vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 ve smyslu
zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, v platném znění (nevztahuje se na občany narozené po 1. 12. 1971)
• koncepci řízení městského úřadu
• čestné prohlášení ve smyslu ust. § 7 odst. 2 zákona č. 312/
2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, v platném znění.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi
a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže
být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené
funkční místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.
Upozornění pro uchazeče: uchazeči, kteří budou výběrovou
komisí na základě vyhodnocení došlých přihlášek zařazeni do druhého kola výběrového řízení (ústní pohovor), budou k ústnímu pohovoru pozvaní prostřednictvím e-mailu
uvedeného v přihlášce.
Mgr. Petr Novotný, v. r. starosta města

Sběr železného šrotu
S bor dobrovolných hasičů Letovice provede ve

dnech 23. a 24. dubna sběr železného šrotu. Prosíme spoluobčany, aby kovový šrot umístili v tyto
dny na obvyklých skládkách. V případě, že máte
větší množství nebo těžší předměty, kontaktujte
členy sboru nebo volejte na mobil: 605 994 132,
608 161 409 (pevná 516 474 102). Rádi vám tyto
předměty vyneseme. Zabráníte tak rozebírání hromad některými spoluobčany. Lednice a mrazáky
nejsou kovový šrot!!!
Výtěžek bude použit na činnost mladých hasičů.
Děkují hasiči
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Kulturní přehled
MKS Letovice / Kulturní dům

Knihovna
Oddělení pro dospělé

Nová 71 / 1, tel.: 516 474 422, mobil: 774 497 437
e-mail: info@mks-letovice.cz, www.mks-letovice.cz
tel.: vstupenky 739 396 535, ekonomka: 516 476 786

Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovna@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna

Zajišťuje předprodej vstupenek na pořádané kulturní pořady.
Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 3 dny
před konáním akce.

Otevírací doba dospělého oddělení

Pro zrušené akce v měsíci březnu bude
MKS vyjednávat náhradní termíny.
Zakoupené vstupenky
zůstávají v platnosti.
Pokud se situace ohledně koronaviru zlepší
a vládní opatření pominou,
bude MKS realizovat v měsíci dubnu
níže uvedené akce:
Beseda – Ladislav Větvička

Arménie / Náhorní Karabach

Pondělí: 9.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin
Úterý: 12.30 – 16.30 hodin
Středa: 12.30 – 18.00 hodin
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 9.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hodin

České tajemno
29. dubna 2020 v 17.30 hodin
v městském kulturním středisku
Srdečně zveme na přednášku pana Arnošta Vašíčka
Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, překvapivé hypotézy.
Dějiny jsou plné událostí, které se navzdory vědeckému
zkoumání doposud nepodařilo uspokojivě vysvětlit a které
nás provokují svou tajemností. Záhadné archeologické nálezy i podivné záznamy v kronikách naznačují, že minulost
je daleko vzrušivější, než si vůbec dovedeme představit.

Čtvrtek 16. dubna 2020 v 17.30 hodin
Muzeum města Letovice
Vstupné: 50 Kč

Koncert Mladých brněnských symfoniků
Pátek 17. dubna 2020 v 19.00 hodin
Vstupné dobrovolné
Beseda – Bohuslav Kuda

Osobnosti města
ve světle hřbitovních náhrobků – 2. část
Středa 22. dubna 2020 v 18.00 hodin
Kulturní dům
Vstupné dobrovolné
Divadlo – Když se zhasne
Úterý 28. dubna 2020 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 320 Kč / na místě 350 Kč

Připravujeme
Vzpomínková slavnost
Čtvrtek 7. května 2020
Koncert KPH

Koncert duchovní hudby
Čtvrtek 14. května v 19.00 hodin
kostel sv. Václava
Pohádka

O princezně, Luciášovi
a makových buchtách
Středa 20. května 2020 v 10.00 hodin
Talk show Haliny Pawlowské

Chuť do života
Středa 27. května 2020 v 19.00 hodin

FESTIVAL 3 + 1 Letovice
Sobota 1. srpna 2020
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Oddělení pro děti
Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225
e-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz / knihovna

Otevírací doba dospělého oddělení
Pondělí: 12.30 – 16.30 hodin
Úterý: 12.30 – 16.30 hodin
Středa: 12.30 – 16.30 hodin
Čtvrtek: 8.00 – 12.00 hodin
Pátek: 12.30 – 16.30 hodin

Vyrábíme – zvířátka z papíru
Výstavka knih
čteme knihy o „Čarodějnicích a čarodějích“

Duhové čtení
soutěž je v plném proudu, přihlásit se můžete v knihovně
soutěžíme až do 30. 11. 2020

Výstavka
v prostorách dětské knihovny výstava obrázků dětí z družin
ZŠ Letovice na téma „Letovice“

Turistické informační centrum
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

®

Otevírací doba:

1. ČERVNA – 15. ZÁŘÍ
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin
Sobota – Neděle:
9.00 – 13.00 hodin

16. ZÁŘÍ – 31. KVĚTNA
Pondělí – Pátek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 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
• informace o stravovacích a ubytovacích možnostech (volné kapacity Vám rádi telefonicky ověříme)
• tipy na výlety jak pro pěší turisty, tak pro cykloturisty
• 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.

Stezka letovické bílé paní
Zima, která nás a naše blízké držela spíše uvnitř našich
domovů, je na ústupu. Nezadržitelně se blíží jaro a společně s ním jdou ruku v ruce
i procházky v přírodě. Pro rodiny s dětmi připravujeme ve
spolupráci s destinačním managementem Moravského
krasu a okolí Stezku letovické
bílé paní, která vás provede po
zajímavých místech našeho
krásného města. Tato cesta
je koncipována tak, aby ji bez
větších problémů zvládly projít i menší děti, nebude tedy
příliš fyzicky náročná. Čekat
na vás bude 8 zastavení a na
každém z nich bude vaším
úkolem vyplnit kvíz. Výsledná tajenka vás zavede na
místo s pokladem. Nemusíte
se obávat, každá složitější otázka bude mít svou odpověď dohledatelnou na místě, kde se budete právě nacházet. Vaším průvodcem bude tištěný materiál s mapou a krásným grafickým zpracováním, který bude k vyzvednutí v našem informačním centru.
Nejde o žádný závod, proto není potřeba, abyste stezku prošli co
nejrychleji, ale naopak se na chvíli zastavili a procítili atmosféru
daného místa. Jsou věci, které nám v dnešní uspěchané době často
unikají. Tato zajímavá procházka vám nabídne možnost, jak strávit
příjemné odpoledne s rodinou, pobavit se, zasmát, zkrátka být spolu
a navíc se dozvědět i něco zajímavého. A tohle všechno by mělo být
podstatou a smyslem této stezky. Daniela Klusáková, TIC Letovice

Novinky v TIC
Předprodej vstupenek na akce MKS byl rozšířen i na turistické informační centrum. Každý bude mít možnost zvolit si, zdali vstupenky zakoupí v kulturním domě, informačním centru nebo online
přes webové stránky MKS. Další novinkou v této oblasti je zřízení
prodejního místa sítě Ticketportal a Ticket Art opět na informačním centru v budově Tyršova 2. Přes tyto portály je možné zakoupit
vstupenky na kulturní i sportovní akce konané po celé republice.

Starostka obce Nýrov
vyhlašuje konkurz na pracovní místo

ředitele/ ředitelky Základní školy Nýrov
Více informací na www.nyrov.cz
nebo telefonu 723 975 014.
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Co nabízí MŠ Komenského
Mateřská škola Komenského je zaměřená na environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu a je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu Mrkvička. Zaměření MŠ odpovídá i zahrada MŠ, která po rekonstrukci v roce 2014 splnila kritéria pro přírodní zahradu,
obdržela certifikát k Zahradní plaketě a stala se oficiálně přírodní zahradou.
Zahrada je hojně využívána pro pohybové, vzdělávací a pracovní vyžití dětí,
ale plní i komunitní funkci: nabízí rodičům s dětmi možnost pobytu v odpoledních hodinách, místo setkávání s dětmi z MŠ pro návštěvy babiček a dědečků z nedalekého Centra sociálních služeb, na podzim zde probíhá oblíbená brigáda pro celé rodiny. Veřejnosti se brány zahrady otevírají na jaře, kdy je
zvána na tradiční akci Den Země, na které se školkou spolupracují jako partneři další školy, zájmové organizace, sdružení a spolky z Letovic.
MŠ nabízí možnost logopedické péče prostřednictvím logopeda ze soukromé kliniky Logo, s.r.o. hrazenou zdravotními pojišťovnami. Ve spolupráci se
základní školou probíhají každoročně Edukativně stimulační skupinky pro
předškoláky, které připravují děti i rodiče na docházku do ZŠ. MŠ je zapojena
do programu kvalitního a udržitelného stravování Skutečně zdravá škola, pro
děti jsou připravována jídla klasická i jídla z netradičních surovin podle receptů
zdravé výživy s využitím regionálních potravin. Recepty si rodiče mohou najít
na webových stránkách MŠ. Jednotlivé třídy pak nabízejí další aktivity: zdravotní cvičení, péči o oblovky obrovské, cvičení jógy, šití na šicím stroji, používání Hejného metody krokování. Všechny třídy od října 2019 trénují Metodu
dobrého startu, která je cíleně zaměřena na přípravu předškoláků na školu.
Rodiče se během školního roku mohou zúčastnit pracovních dílniček,
besídek, ukázek zdravého vaření, pasování předškoláků. MŠ nabízí 2× ročně
konzultační hodiny, v rámci kterých mají rodiče možnost dozvědět se o svém
dítěti podrobnější informace, popřípadě si kdykoliv domluvit konzultaci individuální.
Další činnosti si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webových stránkách
MŠ: www.msletovice.cz
Mgr. Romana Korbářová

OZNÁMENÍ
o zápisu do letovických
mateřských škol
Zápis do mateřských škol
Komenského, Čapkova a Třebětínská
se uskuteční dne

4. května 2019
od 8.00 hodin do 15.30 hodin
v budovách jednotlivých
mateřských škol.
Obecně závazná vyhláška města Letovice
č. 1/2017 stanovuje školské obvody mateřských škol zřízených městem Letovice, rodiče však mají i nadále možnost podat žádost k předškolnímu vzdělávání do kterékoliv mateřské školy.

Rodiče si k zápisu přinesou:
· vyplněnou Žádost o přijetí s vyjádřením
dětského lékaře / lékařky o zdravotním
stavu a řádném očkování dítěte (ke stažení na webových stránkách jednotlivých
MŠ, případně k vyzvednutí v mateřských
školách v termínu od 6. do 17. 4. 2020)
· rodný list dítěte
· potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Letovicích
Bližší informace najdete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.
Těšíme se na vás!

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO LETOVICE ve spolupráci
s NADACÍ MĚSTA LETOVICE PRO ROZVOJ KULTURY
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
s MASARYKOVOU STŘEDNÍ ŠKOLOU LETOVICE
a s dalšími partnery
zve děti, rodiče a veřejnost na oslavu

KTERÁ SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU
22. DUBNA 2020 OD 16.00 DO 18.00 HODIN
V AREÁLU PŘÍRODNÍ ZAHRADY MŠ KOMENSKÉHO
Co vás čeká:
HRY NA STANOVIŠTÍCH
LANOVÁ DRÁHA
KONCERT
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
SKÁKACÍ HRAD A DALŠÍ
PŘIJĎTE SE PODÍVAT, TĚŠÍME SE NA VÁS!
Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
SVČ Letokruh
Akce na duben
24. – 25. 4. Čarodějnická přespávačka
Již tradiční a velmi oblíbená akce pro děti od 6 do 15 let.
Večer bude probíhat „upálení čarodějnice“, opékání buřtů
a hry. Děti se naučí jednoduché kouzelnické triky a vyrobí
si něco pěkného na památku. Doporučujeme dětem přijít
v kostýmu. S sebou: oblečení na převlečení, pyžamo, hygienické potřeby, přezůvky. Cena: 290 Kč (večeře, snídaně,
pedagog, materiál na tvoření). Vedoucí: Daniela Mášová
a Jaroslav Havel.

Nabídka táborů na léto 2020
Pobytové tábory
„Dobrodružství s Vikingy“
Termín: 18. – 25. 7. 2020, místo: Pastviny (YMCA Letohrad,
táborová základna na Pastvinské přehradě v podhůří Orlických hor). Letní pobytový tábor s klasickou celotáborovou hrou, táboráky, výlety a nezapomenutelnými zážitky.
Pro děti od 6 let. Cena: 3 800 Kč. Vedoucí: Petra Pernicová

„Ze světa čar a kouzel“
Termín: 8. – 15. 8. 2020, místo: Heřmanov, ubytování na faře
Heřmanov u Křižanova na Vysočině. Pobytový tábor s klasickou celotáborovou hrou a množstvím výtvarných aktivit. Pro děti od 7 let. Cena: 3 700 Kč. Vedoucí: Hana Havlíčková

Jezdecké pobytové tábory – #konarizvisek
Jezdecký tábor 1 – Termín: 5. – 10. 7. 2020
Jezdecký tábor 2 – Termín: 12. – 17. 7. 2020
Program a výcvik: Ohrada Vísky, ubytování: Letokruh. Pro
děti od 6 do 15 let všech pokročilostí v jezdeckém sportu
i pro začátečníky.
Cena: 4 500 Kč. V ceně je ubytování, výcvik 2× denně, pedagogové, pojištění, strava 5× denně, pitný režim, program
včetně materiálu a odměn, tričko.
Program: Vyjížďky do lesa, hry, soutěže, táborák, péče o koně, praktický výcvik na koni a teorie. Pořádá Jezdecký klub
Vísky a Letokruh Letovice.

Příměstské tábory
13. až 17. 7. – #bavsesletokruhem – všeobecný
13. až 17. 7. – #sportujsletokruhem – všeobecný sportovní
20. až 24. 7. – Keramický týden
20. až 24. 7. – Ping-pong – stolní tenis
27. až 31. 7. – Umění bez hranic – všeobecný
3. až 7. 8. – Špunti na břehu III. – rybářský
3. až 7. 8. – Pohádkový týden – pro mladší děti od 5 let
10. až 14. 8. – Na skok umělcem III. – výtvarný
10. až 14. 8. – English&Sport Academy – anglicko-sportovní
17. až 21. 8. – Fotbalové soustředění – kopaná
17. až 21. 8. – Prázdninové inlajnování – sportovní
24. až 28. 8. – Zvěrokruh III. – zoologický
24. až 28. 8. – Workout summer – sportovní
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 800 Kč za jeden týden tábora (nedotovaná cena
je 1 500 Kč za jeden týden tábora).
Bližší informace a možnost přihlásit se online
na www.svcletovice.cz nebo v kanceláři Letokruhu.
Za tým Letokruhu Mgr. Hana Havlíčková

Mateřské centrum Veselý Paleček
Tyršova 2, Letovice
Facebook: MC Veselý Paleček Letovice
Mateřské centrum
je z důvodu bezpečnosti do odvolání uzavřeno.
Aktuální stav budeme zveřejňovat na fb.
Akce, které neproběhnou, budou mít náhradní termín hned,
jak to bude možné. Děkujeme za pochopení.
9.00 – 11.00 hodin
6. dubna – 1× měsíčně

MIMIDEN pro děti od 6 týdnů

16.00 – 17.00 hodin

TANYKY pro dívky 3 – 6 let

16.00 – 17.30 hodin

Otevřená herna

Úterý

9.30 – 11.00 hodin

Little linguist pro děti od 1 roku

Středa

15.45 – 16.45 hodin
8. a 22. dubna

Muzicírek pro děti od 2 let

9.00 – 11.00 hodin

Otevřená herna s možností tvoření

10.00 – 11.00 hodin

HOPIKY pro děti 1,5 – 3 roky

Pondělí

Čtvrtek

Beseda s ředitelem MŠ a ZŠ Radostné Vísky
Středa 1. 4. v 17.00 hodin
Zajímá vás vzdělávací systém a přístup na Základní škole ve
Vískách? Existuje v okolí škola, která si cení individuality
dítěte a přistupuje ke školství kreativně? Principy školy vám
představí a na vaše dotazy odpoví ředitel školy.
Mgr. et Bc. Antonín Loukota. Cena 20 Kč / rodina.

Výroba velikonoční dekorace z proutí břízy
Čtvrtek 2. dubna 9.00 – 11.00 a 15.30 – 17.00 hodin
Chystáte se na Velikonoce a do vašeho příbytku chybí něco
krásného na stůl nebo dveře? V Palečku si s námi můžete vyrobit věnec, zajíčka, vajíčko nebo uplést něco úplně jiného dle
vaší fantazie z březových proutků. K dispozici čerstvé pruty,
stuhy, dekorační předměty. Cena 80 Kč / výrobek.

Chodidlo, jeho funkce a vliv na celé tělo
Workshop s Janou Streckovou
Úterý 14. dubna v 17.00 hodin
Jak poznáme zdravé chodidlo dospělého a dítěte? Co vše je
možné na plosce nohy detekovat? Mají děti nosit papuče?
A jak nás ovlivní chůze na boso? Vbočený palec: estetický
problém nebo něco mnohem víc? Odpovědi nejen na tyto
otázky, trocha teorie a hlavně cvičení pro zdravá chodidla
v každém věku.
Cena 420 Kč platba předem /520 Kč na místě, nutné přihlášení.

Cannisterapie a přednáška dítě a pes
Středa 22. dubna 9.00 – 11.00 hodin
Máte doma psa a čekáte miminko? Nebo naopak? Kudy
vede cesta ke spokojenému vztahu dítěte a psa? Jaké jsou
varovné signály psa, kdy už je chování dítěte přes čáru?
Anebo doma zvíře nemáte a chcete se přijít pomazlit? Maruška a její pes Tazz vám budou plně k dispozici.
Cena 40 Kč / rodina, nutné přihlášení.

JARNÍ LETOVICKÝ SWAP
Neděle 26. dubna 14.00 – 18.00 hodin
Swap neboli výměna. Přijď provětrat svůj šatník, přines, co
už nenosíš, a odnes nové. Peníze nejsou potřeba, pouze věci
na výměnu. Co přinést? Oblečení, boty, doplňky, dětské věci.
Těšíme se!
Nutnost přihlášení na mc.palecek.letovice@gmail.com,
nebo zprávou na FB MC Veselý Paleček Letovice,
seminář se koná od pěti účastníků.
e-mail: mc.palecek.letovice@gmail.com, tel.: 799 501 437
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Masopust v Kladorubech
Kladoruby ctí tradice! Proto i letos prošel vesnicí masopustní průvod. Masopust se konal v sobotu 22. 2. 2020 a sešlo
se asi 40 maškar. Dobře jsme se bavili. Pan král si rozuměl
s loupežníkem, harmonikář a členové skupiny KISS našli také společnou notu, nechyběl ani lékař se zdravotní sestrou.
K vidění byl mimo tradičních masek i upír, čertík, robot a dokonce i obložená topinka.
Letos byl Masopust v Kladorubech již počtrnácté. Je to už
pěkné číslo, máme na co vzpomínat, vesnicí prošlo již mnoho pěkných masek. Proto bude Masopustu věnován i doprovodný program při Setkání rodáků, které se bude konat 23. 5.
2020 v Kladorubech a kam jsou srdečně zváni místní i přespolní.
Text: Marie Adamová, foto: Petr Švancara

Pan ředitel nás seznámil i s dobrovolnictvím, které je vítaným zpestřením života některých klientů domova. Jde o bezplatnou činnost, kterou dobrovolník věnuje svůj čas lidem,
kteří již nemají tak četné návštěvy. Zájemci o toto dobrovolnictví získají bližší informace na stránkách Centra sociálních služeb města Letovice.
Tato beseda byla velice zajímavá. I když někteří z Vás, kteří tento příspěvek čtete, si řeknete, že se Vás tato tematika
netýká, ale život, a obzvlášť v této době, rychle ubíhá. Buďme
rádi, že v našem městě máme tak dobré zařízení, ve kterém
se personál vzorně stará o kvalitní život našich spoluobčanů. I z médií víme, že toto není vždy pravidlem.
Text: za STP Hana Kudová, foto: Bohuslav Kuda

Městský klub důchodců / duben 2020
1. 4. 2020 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice

Výroba velikonočních dekorací
8. 4. 2020 – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice

Velikonoce v klubu
15. 4. 2020 – středa
Pěší vycházka do obce Lhota u Letovic
Odchod od MKD ve 12.30 hodin nebo autobusem
č. 273 ve 13.18 hodin z náměstí Letovice.
Zpět autobusem v 16.01 hodin.

22. 4. 2020 – středa – 14.00 hodin

Beseda v měsíci únoru
K našemu pravidelnému společnému setkání tentokrát
přijal pozvání od Sdružení zdravotně postižených ředitel
Centra sociálních služeb v Letovicích, Ing. Ivo Kubín.
Tato instituce, která je příspěvkovou organizací města
Letovice, je jeho významnou součástí, a to nejen svojí budovou, která patří k novodobým dominantám našeho města.
Hlavním posláním tohoto zařízení je zajistit seniorům spokojený, důstojný a bezpečný život, pokud již toto nelze zajistit
prostřednictvím rodiny a nemohou žít ve svém přirozeném
prostředí. Ing. Kubín nás informoval o základních podmínkách k přijetí klienta, financování tohoto pobytu a aktivitách,
které centrum zajišťuje pro jejich spokojený život, a to v domově důchodců, domě s pečovatelskou službou a také s terénní pečovatelskou službou. Pro klienty zajišťuje pořádání
kulturních akcí i rukodělných prací ve společenské klubovně.
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MKD Tyršova ulice

Vzpomínka na „Zlatého slavíka“
29. 4. 2020 – středa
Zájezd do Telče a Jaroměřic nad Rokytnou
Odjezd v 7.30 hodin z náměstí Letovice.

Připravujeme na 20. 5. 2020
Zájezd do Litomyšle a Chrasti u Chrudimi

Nové sdružení zdravotně postižených
Letovice z. s.

ruší plánované akce
21. dubna a 28. dubna 2020

Napsali jste nám
T. G. Masaryk a Letovice

Před 170 lety z. března 1850 se narodil Tomáš Garrigue Masaryk, který byl 14. listopadu 1918 zvolen Národním shromážděním prvním československým prezidentem. Letovičtí občané pana prezidenta poprvé vítali v pátek 16. září 1921, kdy vlakem velmi pomalu projížděl slavnostně vyzdobeným městem
a nádražím za radostného a upřímného nadšení několika tisíc
lidí, kteří se shromáždili podél trati. Podruhé si tento významný zážitek nenechaly ujít tisíce lidí z Letovic a okolí 17. června
1924 při prezidentově cestě na Moravu.
Letovické obecní zastupitelstvo se usneslo 15. února 1930 jmenovat T. G. Masaryka čestným občanem Letovic, dále navrhlo,
aby nově budovaná Živnostenská pokračovací škola nesla čestný název Masarykova škola práce. Ten byl škole propůjčen prezidentskou kanceláří 7. března 1930.
O letovických sochách prvního prezidenta Československé
republiky T. G. Masaryka existují různé dohady. Když před 129
lety v roce 1891 byla pro svůj havarijní stav zbourána na letovickém náměstí stará radnice, která sloužila našemu městečku
několik století, byla zde na uvolněném prostoru vytvořena sadová úprava tzv. „Růžový palouček“. Na tomto místě byl k desátému výročí trvání Československé republiky 28. října 1928 za
velké slávy a nadšení letovických občanů odhalen pomník prezidentu Tomáši Garrigu Masarykovi. Sochu vytvořil zdarma letovický rodák akademický sochař Jan Komárek, absolvent kamenické školy v Hořicích a Akademie výtvarných umění v Praze. Když bylo v obecní radě projednáváno, aby pomník T. G. Masaryka byl postaven nákladem obce, návrh neprošel pro nesouhlas komunistů. Tato skutečnost je uvedena v zápisech ze zasedání Obecní rady v Letovicích, které jsou uloženy v Okresním
archivu v Blansku. Uhrazení nákladů, spojených s postavením
pomníku, vyřešila sbírka v obci, kterou zorganizovali legionáři
a Sokolové. Do podstavce byla dána schránka s pamětním listem
a mincemi. Zápis na pamětním listu zněl: „Tento pomník, zhotovený Janem Komárkem, rodákem letovickým, byl postaven
z vděčnosti svému osvoboditeli, prvnímu presidentu T. G. Masarykovi, péčí pokrokového občanstva a odhalen dne 28. října 1928.
Jindřich Bednář, předseda Jednoty československé obce legionářské, Jeňko Pleváč, starosta Sokola a obce.“ Při této příležitosti
bylo letovické náměstí pojmenováno na Masarykovo náměstí.
V období německé okupace Sokoli sochu ukryli v kůlně ve
dvoře tehdy Sokolského domu (dnešní MěÚ). Pamatuji si, jaké to
pro nás bylo dobrodružství, když jsme si jako děti půjčovali od
zasloužilé sokolky Ludmily Kolářové klíče od dřevníku a odhrabávali vrstvu pilin, abychom se mohli podívat a pohladit kamennou tvář T. G. Masaryka. Toto naše dobrodružství bylo ovšem
vázáno bobříkem mlčení. Socha v dřevníku zůstala uschována
až do roku 1968.
Po II. světové válce Jan Komárek vysochal novou sochu
z bohdaneckého pískovce podle svého návrhu pro město Brno
z roku 1938, která byla ustavena na původní místo sochy první

a slavnostně odhalena 28. 10. 1946. Proč nebyla ustavena socha
z roku 1928? Údajně proto, že se mnohým letovickým občanům
zdála málo honosná a tak obecní rada schválila vytvoření sochy
nové. Janu Komárkovi se podařilo vskutku mimořádné umělecké dílo. V padesátých letech v období totalitního režimu byly demokratické myšlenky T. G. Masaryka pro komunisty nepřijatelné a proto tento pomník nenávratně zničili. Jeho rozřezané části
byly dány do základů rodinného domu předního letovického
komunistického funkcionáře. V roce 1968 v období „Pražského
jara“ bylo rozhodnuto pomník T. G. Masaryka s původní sochou
z roku 1928 obnovit. Pro instalaci sochy posloužila základová
deska z roku 1938 v areálu Masarykovy školy práce, která byla
původně určena pro pomník obětem I. světové války. Pomník byl
slavnostně odhalen 28. října 1968. Na tomto místě si také nepobyl dlouho. Již v březnu roku 1975 v době politické normalizace
po vstupu sovětských vojsk byla socha odstraněna a převezena
do jízdárny letovického zámku. Svého znovuodhalení (v pořadí
již čtvrtého) se dočkala po „Sametové revoluci“ 27. října 1992.
Restaurátorské práce na soše provedl ak. mal. Jiří Brtnický, kamenické práce jsou dílem Ladislava Prudila. Pomník stojí nedaleko svého prvního umístění v parčíku na letovickém Masarykově náměstí.
Jak vidět, nejenom lidské osudy, ale i osudy budov a pomníků jsou závislé na proměnách doby a odráží společenskou situaci, ve které vznikaly. Pomník T. G. Masaryka bude letovickým
občanům po celou dobu svého trvání připomínat časy nesvobody a symbolizovat znovu nabytou demokracii v roce 1989.
První prezident Československé republiky Tomáš Garrigue
Masaryk i v dnešní době je pro náš národ symbolem morální velikosti a velké autority.
Text Karel Synek,
foto z archivu Karla Hodera st. upravil Petr Švancara

Beseda o kosmonautice

Ve čtvrtek 5. března se v Kulturním domě v Letovicích uskutečnila již desátá jubilejní beseda s publicistou a odborníkem na
kosmonautiku, Ing. Tomášem Přibylem, se kterým Raketomodelářský klub v Letovicích udržuje velmi dobré vztahy. Téma besedy bylo „Cesta na Měsíc, která se nepovedla“. Pan Přibyl objasnil některé méně známé skutečnosti z programů obou velmocí,
USA a Sovětského svazu při dobývání kosmu, přípravy a boj
o prvenství přistání člověka na Měsíci. O besedu byl velký zájem,
sál byl téměř naplněn a přítomní se dověděli zejména dlouho
utajované skutečnosti o sovětském programu a neúspěšných
startech nosičů N1, bez kterých by se plán dobytí Měsíce nemohl uskutečnit. Přednáška pana Přibyla byla velmi poutavá,
protože jako autor mnoha knih o kosmonautice navštívil některá kosmická střediska a muzea.
Součástí besedy byla také výstava modelů Raketomodelářského klubu Letovice. Na výstavce bylo možno zhlédnout raketové modely, odborné a obrazové publikace a také novou knihu „Dobytí Měsíce“, kterou nedávno pan Přibyl vydal a pokřtil v Technickém muzeu v Brně.
Text a foto: Jiří Kašpar RMK Letovice
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Nabídka dubnové hvězdné oblohy
S příchodem měsíce dubna oblohu pokryje mnoho pěkných
jarních souhvězdí. Každé z nich má své pojmenování a tvar,
který před dávnými časy lidé spojili s jejich představami. Názvy souhvězdí nám pomáhají k orientaci na obloze a na umístění hvězdných objektů. K jarním souhvězdím patří např. souhvězdí Hydry, část souhvězdí Panny, Lva, Malého lva, dále souhvězdí s názvem Vlasy Bereniky, Pastýř, až se nakonec dostaneme k Velké medvědici. Kdybychom uvažovali jejich velikost
a hvězdné velikosti, jednoznačně by zvítězilo souhvězdí Lva.
Toto souhvězdí si zaslouží větší pozornost, protože je možné
v něm nalézt řadu zajímavých hvězdných objektů. Pro pozorovatele je výhodou dobrá viditelnost souhvězdí. Najdeme je
vysoko nad jižním obzorem. Lev je zvířetníkové souhvězdí
a svým tvarem připomíná ležícího krále zvířat. Souhvězdí tvoří
devět poměrně jasných hvězd. Z nich nejjasnější je hvězda
s názvem Regulus (česky Srdce lva). Má jasnost 1,4 mag a nalézá se ve vzdálenosti 78 ly. Zde by bylo vhodné připomenout, že
na obloze najdeme čtyři tzv. „královské hvězdy“, které na úsvitu dějin označovaly důležité body na dráze Slunce. Mezi tyto
královské hvězdy patří předně Regulus, dále pak Aldebaran,
Fomalhaut a Antares. Na úsvitu dějin tyto hvězdy označovaly
významné body na dráze Slunce a tím rozdělovaly rok na čtyři
části, tedy roční období. Toto rozdělení pomocí hvězd sloužilo
kdysi pastevcům, zemědělcům a mořeplavcům. Další významnou hvězdou souhvězdí je Denebola s jaností 2,1 mag a vzdáleností 36 ly. Hvězda Zosma leží na hřbetě lva a hvězda Algieba
na jeho krku. V souhvězdí Lva také najdeme mnoho spirálních
galaxií a také radiant meteorického roje Leonid, který lze pozorovat v polovině listopadu.
Souhvězdí Lva doprovází starověká báje, která vypráví o slavném hrdinovi Heraklovi, který sloužil mykénskému králi a měl
pověst velkého hrdiny. Mykénský král tuto jeho schopnost využil a požádal ho, aby zneškodnil velkého a zlého lva. Tato šelma sužovala celý kraj. Herakles králi vyhověl. V jedné jeskyni
lva objevil, mohutným kyjem ho omráčil, svými silnými pažemi zardousil a odnesl králi. Za tento záslužný čin a další hrdinské činy byl Herakles obdařen nesmrtelností, a tak se spolu
s poraženým lvem dostal mezi souhvězdí (dnes se souhvězdí
místo Herakles nazývá Herkules).
Ptáme se, jak se zachová dubnové sluníčko? Pociťujeme, že
více hřeje, posouvá se ke světovému rovníku a jeho denní oblouk se prodlužuje. Sluneční azimut vzroste z 99° na 115° (o 16°).
Časové údaje zde uvedené jsou v současně platném SELČ a pro
poledník a čas středoevropský, obzor +50° rovnoběžky. 1. 4.
Slunce vyjde v 5:36 h a zapadne v 18:32 h, 30. 4. vyjde ve 4:38 h
a zapadne v 19:18 h. Den se během dubna prodlouží o 1 h 44 min.
Do znamení Býka Slunce vstupuje 19. 4. v 15:46 h.
Pokud je jasno, velmi dobře můžeme pozorovat Měsíc. Zaměříme se na jeho fáze. V letošním dubnu zaznamenáme pět

Souhvězdí Lva
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fází, a to 1. 4. v 11:00 h první čtvrt, 8. 4. ve 4:00 h úplněk, 14. 4. ve
24:00 h poslední čtvrt, 23. 4. ve 3:00 h nov a 30. 4. ve 22:00 h první čtvrt. Dne 7. 4. v 19:00 h bude Měsíc v přízemí (356 909 km)
a 20. 4. ve 20:00 h nastane měsíční odzemí (406 446 km).
Jistě nás bude zajímat, kde se nacházejí planety. Předně musíme uvést, že nebude možné vidět tři planety: Merkur, Uran
a Neptun. Ostatní planety sluneční soustavy, kromě Venuše,
najdeme ráno nad jihovýchodním obzorem v oblasti souhvězdí Střelce. V tomto období budou planety Mars, Jupiter a Saturn
vytvářet pěkná seskupení spolu s Měsícem a také trpasličí planetou Pluto. Výrazným objektem na dubnové obloze bude planeta Venuše. Nalezneme ji v souhvězdí Berana a Býka. Její jasnost nelze přehlédnout a její maximální jasnost se ukáže 27. 4.
v 19:00 h, kdy dosáhne hodnoty -4,5 mag. Pokud se týká konjunkcí Měsíce a planet, nastane ve zmíněném seskupení dne 15. 4.
ve 13:00 h. Konjunkce Měsíce s Venuší nastane 26. 4. v 19:00 h.
Dr. Jaroslav Chloupek

Oslava MDŽ
V pátek dne 6. března 2020 jsme již tradičně oslavili Mezinárodní den žen v jídelně paní Marty Kalasové mladší na Brněnské ulici v Letovicích.
Zatančily nám čtyři skupiny mažoretek Základní umělecké
školy v Letovicích pod vedením paní učitelky Moniky Ošlejškové. Každá skupina děvčat tančila dvakrát, všechna děvčata
byla velmi šikovná, krásně načesaná a v krásných kostýmech
od paní Jachanové. Jejich vystoupení se nám moc líbila, jsou
rok od roku lepší, všechno mají dokonale nacvičené a moc jim
to sluší. Tančila i nová malá děvčátka, opravdu kouzelná, a když
jedna chyběla, zastoupila ji hravě paní učitelka. Zasloužily si
náš obdiv a velký potlesk. Pozdravit nás přišla paní JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová.
Všem ženám k svátku blahopřáli pánové Jan Řehoř a Stanislav Navrkal, předseda Klubu zastupitelů za KSČM Jihomoravského krajského zastupitelstva.
Poděkovali ženám za jejich každodenní zodpovědnou a pilnou práci, popřáli mnoho štěstí a zdraví. K MDŽ od nich ženy
dostaly krásné petrklíče a blahopřání. S květinami vždy pamatujeme i na další naše ženy, které za námi nemohly přijít.
Oslavu MDŽ vnímáme jako možnost příjemně si popovídat
a pobavit se s bývalými spolupracovníky a známými, na oslavu
se chodíme pochlubit svými dětmi a vnoučaty, mnohé z nich
nám také dnes zatancovaly.
Velice tímto děkujeme paní Martě Kalasové mladší, všem
sponzorům a všem, kdo nám pomohli oslavu uspořádat.
Za Městskou organizaci KSČM Letovice
Ing. Jaroslava Konůpková

Sport

Inzerce

Fotbal má stopku!
Máme tu jaro a fotbalová sezóna startuje. V zimní přestávce se všechny naše
týmy věnovaly přípravě a pevně věřím, že
se dostaví i výsledky. Tým mužů čeká náročná část odvetných zápasů v OP. Žáci jsou připravení zabojovat o prvoligové body. Přípravky v rámci turnajů budou
bojovat o body v rámci okresu.
To vše ovšem pouze za předpokladu, že soutěže budou na
jaře pokračovat. Vzhledem k nouzovému stavu v ČR je veškerá činnost přerušena. Nezbývá než čekat, co se bude dít
dále. O budoucnosti nižších soutěží se rozhodne až po 10. 4.
2020. AFK Letovice nastalou situaci respektuje a jsme připraveni ihned po odsouhlasení a spuštění soutěží činnost obnovit.
Žádám tedy naše příznivce, aby sledovali náš FACEBOOK
(www.facebook.com / fotballetovice), kde budeme průběžně
informovat o aktuálním dění.
Děkujeme za přízeň a přeji všem především mnoho zdraví v této neobyčejné situaci.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.
SPORTOVNÍ ODDÍL
ARUL ZRTV TJ SOKOL LETOVICE
pořádá
pod záštitou starosty města Petra Novotného

ve dnech 16.– 17. května 2020

16. ROČNÍK
V MÍČOVÉM
SEDMIBOJI DVOJIC
Místo: Sportovní hala Letovice
Zahájení: 16. 5. 2020 v 8.00 hodin
Soutěží: dvoučlenná družstva
Startovné: 600 Kč za dvojici
Pořadí disciplín:
Sobota 16. 5. – stolní tenis, tenis, nohejbal, volejbal
Neděle 17. 5. – kopaná, házená, basketbal
Každá disciplína probíhá na dva prohrané zápasy.
!!!Pořadatelé si vyhrazují právo změny!!!

Popis disciplín:
tenis – čtyřhra na jeden vítězný set do 6 gamů bez výhod
nohejbal – čtyřhra na 1 vítězný set do 20 bodů
basketbal – hody na koš (5 + 5)
stolní tenis – čtyřhra na 2 vítězné sety do 11 bodů
volejbal – debl na 1 vítězný set do 20 bodů
házená – sedmimetrové hody (5 + 5)
kopaná – penalty (5 + 5)

KOUPÍME
STAV. POZEMEK
NEBO ZAHRADU
NA STAVBU MENŠÍHO DOMKU

LETOVICE A OKOLÍ DO 3 KM
VOLEJTE / SMS: 739 324 416

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE USKUTEČNÍ
DISCIPLÍNY V HALE SYSTÉMEM K.O.,
tj. NA 1 PROHRU. MÍSTO TENISU SE HRAJE SOFTTENIS.

Sečení trávy, tel.: 608 065 337

Přihlášky do 5. května 2020 na:
Antonín Petrů 737 647 155, antoninpetru@seznam.cz
Vlastimil Šimák 776 890 885, vlastik.simak@seznam.cz

KOUPÍM

Nejlepší družstva obdrží věcné ceny,
občerstvení zajišťuje pořadatel.

byt nebo menší domek v Letovicích. Platba hotově.

Tel.: 605 708 884
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Inzerce
Časový rozpis hromadných vakcinací proti vzteklině 2020
DATUM
Pátek 17. dubna

MÍSTO
Zboněk
Kladoruby
Kochov
Novičí
Chlum
Meziříčko
Vranová
Křetín
Dolní Poříčí
Prostřední Poříčí
Horní Poříčí
Letovice
Skrchov
Vlkov
Stvolová
Rozhraní
Půlpecen
Chrastavec
Študlov
Rumberk
Deštná
Horní Smržov
Roubanina
Letovice

Sobota 18. dubna

Sobota 25. dubna

ČAS
16.45 náves
17.10 náves
17.30 náves
17.50 náves
18.10 náves
18.30 bus
9.00 hasičská zbrojnice
9.15 obecní úřad
9.45 bus
10.00 obchod
10.30 obchod
11.00 hasičská zbrojnice
9.00 obecní úřad
9.15 u křížku
9.30 obecní úřad
10.00 obecní úřad
10.45 bus
11.00 obecní úřad
11.30 obecní úřad
12.00 bus
12.15 hasičská zbrojnice
12.30 obecní úřad
13.00 u kostela
13.30 – 14.00 veterinární ordinace

Ceny vakcinací: vzteklina ………..……………..………............................. 150,– Kč
kombinace psinka + vzteklina ………..……………....... 300,– Kč
Cena odčervení za každých začínajících 10 kg váhy ……….…………….. 25,– Kč
Provedení zákroku u chovatele ................................................... + 100,– Kč
Přípravky proti blechám, klíšťatům, na králíky apod. ............... dle nabídky
Čipování (NUTNO PŘEDEM OBJEDNAT!) ....................................... 500,– Kč

MVDr. Luděk Voráč, Pražská 55, Letovice, mobil: 602 513 697

PROJEKCE / REALIZACE / MATERIÁLY

KNÍNICE

email: 66.navrat@seznam.cz
tel.: 731 148 987

Petr Švancara
svatební fotografie, fotoslužby

www.fotosvancara.cz
mobil: 776 261 869

MATERIÁLY PRO DŘEVOSTAVBY:
- KVH A BSH HRANOLY
- OSB DESKY
-PALUBKY, SPÁROVKY
- IZOLACE, FÓLIE
- KOVÁNÍ DO DŘEVA, VRUTY

CENTRUM DŘEVOSTAVEB

Prodejna, mobil: +420 777 449 449
drevnik@drevnikboskovice.cz

PROVÁDĚNÍ STAVEB:
- DŘEVOSTAVBY
- REKONSTRUKCE RD
- NÁSTAVBY A PŘÍSTAVBY ZE DŘEVA
- STŘECHY ŠIKMÉ I PLOCHÉ (PVC)

VÁŽANY

Jaroslav Tajovský, mobil: +420 604 660 177
tajovsky@drevnikboskovice.cz

SUDI

CE

KOSTEL

DŘEVNÍK
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Zavedená kapela hrající hlavně country
a bluegrass hledá muzikanty.
Především mandolína, housle, basa dobro,
foukací harmonika. Zpěv výhodou.
Zkoušky cca 2× až 3× za měsíc.
Aparaturu máme.
Hrajeme česky a převážně v okolí
Velkých Opatovic, Letovic,
Boskovic apod.

Vážany 104
Boskovice 680 01
mobil: +420 777 449 449
drevnik@drevnikboskovice.cz
WWW.DREVNIKBOSKOVICE.CZ

Inzerce

Služby lékařů

Oblastní stomatologická komora Blansko

Pozor změna!
Od 1. ledna 2020 jsou odpolední páteční služby lékařů v Letovicích

zrušeny a nevypisují se.
V akutních případech volejte tel.: 155 (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

Gynekologická ambulance v Letovicích
oznamuje, že od ledna 2020 místo MUDr. Lhotského
trvale ordinuje MUDr. Marta Mičínová.
Ordinační hodiny:
Úterý 10.00 – 16.00 hodin | Pátek 8.00 – 14.00 hodin
MUDr. Mičínová registruje nové pacientky,
telefonní číslo do ambulance zůstává stejné: +420 516 474 840.

OZNÁMENÍ
Na základě rozhodnutí představenstva
Oblastní stomatologické komory Blansko
ze dne 16. 3. 2020 přerušuji od výše uvedeného dne
provoz organizované zubní lékařské služby
první pomoci (soboty, neděle, svátky)
v působnosti OSK Blansko až do odvolaní.
Zdůvodnění:
Od roku 2013 organizuje zubní lékařskou službu
první pomoci OSK Blansko v ordinacích svých členů.
V současné době, kdy nejsou v ordinacích osobní
ochranné pomůcky (ústenky, roušky, respirátory,
desinfekce), nejsme schopni zajistit bezproblémový
provoz zubní LSPP pro pacienty, ošetřující lékaře
a ostatní zdravotnický personál.
S pozdravem
MUDr. Kraml Pavel, předseda OSK Blansko

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
27. 3. 2020 č. 4/2020. 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. 5/2020 bude 12. 4. 2020. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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