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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s mírně lepším počasím se ve městě rozjedou opravy komunikací. Již probíhají kompletní opravy ulic Boční a Střední
a zahájena byla i ulice Nerudova, kterou opravuje firma Reistav. V měsíci květnu by měla být zahájena rekonstrukce povrchů na Novém městě před hasičárnou. Tuto zakázku vyhrála firma KTS montáže. Oproti předpokladu se povedlo vysoutěžit cenu o téměř dva miliony nižší a pro město je to opravdu
velmi příjemné. Navíc se pokoušíme dosáhnout na nově vydaný dotační titul na veřejná prostranství. V měsíci květnu
také předpokládáme zahájení rekonstrukce chodníků na ulici
Komenského od základní školy k zámku.
Samostatnou kapitolu budou tvořit bodové opravy silnic
a chodníků, které provádí naše technické služby. Ty začnou
ještě v měsíci dubnu. V ulicích, které se budou kompletně rekonstruovat příští rok, se díry zadělají bez vyřezávání okrajů.
Chtěl bych velmi ocenit ty z vás, kteří dávají slušnou formou
upozornění na nějaké problémy s komunikacemi, a je možno
tudíž rychle reagovat. Ne vždy to jde ale opravdu rychle, protože velká část komunikací není města. Jsou ale i městské komunikace, kde je zase problém s vodovodem či kanálem, který
musí řešit VASka.
Pokračování na str. 2

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
sice se možná blýská na lepší kulturní časy, ale i přesto se stále
bojím závazně zveřejňovat jakékoliv termíny a pozvánky na
plánované akce. V současné době sice jednám o termínech, ale
většinou za pár dní opět všechno předěláváme a jednáme znovu. Velmi rád bych ale připomněl, že před dobou covidovou jsme
zřídili společný kalendář kulturních a společenských akcí v Letovicích. (Samozřejmě lze uplatnit i pro akce sportovní.) Funguje v rámci webu turistického informačního centra Letovice
(odkaz je i na webu MKS Letovice). Možnost zapisovat do tohoto kalendáře má každý pořadatel, který se zaregistruje na webových stránkách MKS. Postup je sice jednoduchý, ale přece
jen nelze shrnout do jedné věty, proto prosím o kontakt na mail
info@mks-letovice.cz. Vše vám bude vysvětleno. Výhodou kalendáře je především to, že funguje ve dvou režimech – interní
a pro veřejnost. Pokud pořadatel zadá do kalendáře termín akce
v režimu „pro pořadatele“, akci uvidí pouze ostatní pořadatelé.
Díky tomu získáte prostor pro jednání v případech, kdy se např.
akce překrývají. Jakmile tato kooperace skončí, jednoduše změníte status pozvánky na „veřejnou“ a je možné ji sdílet dál.
Všem přeji pěkné májové dny!
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS
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Slovo starosty
Pokračování ze str. 1
Příkladem takové silnice je ulice Purkyňova a Třebětínská, kde jednáme s krajem o její
opravě a následnému převedení na město. Po
jednání s panem Jiřím Crhou si myslím, že
tato komunikace bude opravena ještě letos.
Další velmi významnou akcí letošního roku by měla být oprava budovy ZUŠ. O prázdninách by měla proběhnout oprava střech a výměna oken. Následovat bude oprava elektroinstalace, topení, odpadů, fasády
a dalších nezbytných oprav této budovy. Je jasné, že takto časově náročná oprava se neobejde bez spolupráce se ZŠ a MKS
a jejich chod bude taktéž po dobu rekonstrukce ovlivněn.
Bohužel kvůli situaci, která nám pořád nedovolí pořádat akce, kde se setkáváme, bude i letos uctění památky u pomníku
v květnových svátcích probíhat bez účasti veřejnosti. To stejné zatím platí i pro vítání občánků, na které nezapomínáme,
ale proběhne, až to situace dovolí. Pevně věřím, že už to bude
v dohledné době. Tak neztrácejme optimismus a dobrou náladu.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

bude probíhat za provozu s jen malým omezením šířky vozovky. Finální oprava vozovky na mostě proběhne po skončení
opravy hráze. A možná nejpodstatnější informací je, že výsledný stav by měl být po opravě takový, že most nebude mít omezenou tonáž.
Chci poděkovat SÚS a JmK za nepodcenění situace a připravenost opravy tohoto mostu. Mgr. Petr Novotný, starosta města

Neuvěřitelných 100 let
Pro drtivou většinu z nás naprosto nedosažitelná meta. Paní Božena Nováková a paní Anna Brtnická oslavily 100 let. Oběma dámám bych chtěl popřát co nejpevnější zdraví a zvlášť
v této době co nejlepší vztahy s příbuznými a známými.
Paní Brtnická je mi velmi blízká. Mého otce a jejího syna Jiřího spojovalo přátelství stejně tak jako mě a jejího vnuka. Proto jsem býval u paní Brtnické doma na návštěvě velmi často
a vždy mě překvapovala neskutečným přehledem a velmi zdravým úsudkem. Je obdivuhodné, že jí vše toto zůstalo.
Tak bych Vám chtěl ještě jednou popřát, ať co nejdéle zůstanete tou svéráznou, jadrně upřímnou a inspirující maminkou,
babičkou a pro nás ostatní přesně tou paní Brtnickou, kterou
jste.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Oprava mostu přes přehradu
bude v letošním roce
V březnu proběhla schůzka s radním pro dopravu JmK Jiřím
Crhou, starosty Letovic a Vranové a s ředitelem správy a údržby
silnic ohledně situace s opravou mostu na naší přehradě. Most
je v celkem znepokojivém stavu. Hráz přehrady je v plánu letos
opravovat. To znamená, že bude přehrada prakticky bez vody
a je logické, že by se situace měla využít k opravě mostu. Z toho
důvodu jsme společně s Vranovou chtěli vědět, že se kraj, v jehož majetku je komunikace i most, na opravu připravuje.
Jsem velmi rád, že JmK má v plánu na letošní rok opravu
pilířů mostu. Velmi důležitá je také informace, že oprava pilířů

02 |

Rada města

Město Letovice informuje

Rada města Letovice na své schůzi dne 31. 3. 2021 projednala
body dle následujícího programu:
1. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok
2020, 2021
2. Příprava areálu městského koupaliště na sezónu 2021
3. Kontrola úkolů
4. Vystoupení vedoucích odborů
5. Hospodaření města za rok 2021 a rozpočtová opatření
6. Dispozice s majetkem města
7. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
8. Směrnice – pravidla pro vyřizování petic a stížností
9. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
10. 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
V měsíci březnu oslavila krásné a vzácné jubileum – 100 let –
paní Anna Brtnická, ul. Pražská.
K tomuto významnému jubileu jí osobně blahopřál pan Petr
Novotný – starosta města. Srdečně blahopřejme.

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Dufková Vlasta, Nerudova, ve věku 84 let
Reinwald Jiří, Tyršova, ve věku 65 let
Hladilová Drahomíra, Jasinov, ve věku 90 let
Širůček Bohumil, Novičí, ve věku 82 let
Holková Olga, Kněževísko, ve věku 83 let

Čest jejich památce!

Město Letovice informuje
Přistavování velkoobjemových kontejnerů
na domovní odpad v roce 2021
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 10. 4. 2021. 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.

Kulturní přehled
Vzhledem k vývoji opatření proti šíření coronaviru předpokládáme, že avizované akce se bohužel neuskuteční.
Pro většinu z nich se budeme snažit najít náhradní termín. Sledujete prosím web a plakátovací plochy.
Kolektiv MKS

Festival 3+1 Letovice
31. července 2021

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
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Muzeum
Znovu nalezená krása
Pracovnice našeho Muzea Letovice Blanka Veselá pomocí
razítek ukrytých v depozitáři vytvořila vyšívanou zástěru. Jde
o rekonstrukci její podoby, kterou nosily místní ženy před sto
lety. Práce na výšivkách jí zabrala taktéž sto hodin, určitě stála
za to a tímto bych jí rád veřejně poděkoval.
Pokud byste měli zájem si něco podobného vytvořit, uvádíme postup:
Razítko přitiskneme na podušku s ultramarínovou modří,
pak jej otiskneme na textil na všechna místa, kde chceme vzor
mít. A pak už jen vyšíváte a vyšíváte. Razítka lze samozřejmě
použít i na zkrášlení dnešních polštářů či plátěných tašek.
Mgr. Tomáš Pléha

Knihovna
Knihovna je otevřena od 12. dubna 2021
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.
· Až do odvolání nebude v provozu veřejný internet.

Adolf Born
22. 5. 2016 zemřel Adolf Born malíř, kreslíř, ilustrátor a karikaturista – 5. výročí úmrtí si připomeneme výstavou knih na dospělém oddělení knihovny.

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

KNIHAZKNIHOVNY.CZ
Zprostředkujeme pro vás nákup nových knih s velkoobchodní
slevou ZDARMA a osobním odběrem v knihovně.
Jak funguje Kniha z knihovny
· Kupte knihu online na www.knihazknihovny.cz
· Knihu si vyberete a zaplatíte bankovním převodem
· Objednávku zpracovává knihovna společně se svým nákupem knih do fondu
· Po doručení knihy do knihovny vám zašleme avízo k odběru
· Kniha bude vydána tomu, kdo se prokáže heslem (kód zašleme do mailu)
· Přijďte si vyzvednout svou knihu do knihovny
· Osobní odběr vždy ZDARMA

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).
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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.
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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.
Romana Hoderová, vedoucí knihovny

PRODEJ NOVÝCH KNIH
ZDARMA OSOBNÍ ODBĚR
VE VAŠÍ KNIHOVNĚ
PRO KAŽDOU OBJEDNÁVKU V JAKÉKOLIV HODNOTĚ

KNIHA

KNIHOVNY.cz

www.knihazknihovny.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 – 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
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
SVČ Letokruh
SVČ Letokruh pro vás a vaše ratolesti pořádá
napříč vládním opatřením hry v Letovicích a jejich blízkém okolí. V minulých měsících to byly:

„Nedej se a hýbej se“ – „recyklohry“ ke Dni Země. Z recyklovaných materiálů jsme dětem připravili hry do zahrady Letokruhu s ekologickou tématikou.
„Runová stezka za posvátným stromem“ – noční stezka, která v dubnovém čase zavedla odvážlivce po světýlkách
do tajemného lesa k posvátnému stromu, kde je čekal poklad.
Zde se každému hodily znalosti keltských run.
„Hrátky s Velikonocemi“ – zábavná hra ve velikonočním
čase v zahradě Letokruhu. Po splnění hrátek na deseti stanovištích mohly děti nalézt velikonoční poklad.
„Obrazy jara“ – kreativní hra, kde účastníci tvořili z přírodnin
či jiných materiálů obrazce, jejichž fotku nám k vyhodnocení
zaslali na e-mail, a odměna je neminula.

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).
Těšíme se na společně strávené léto, i když nevíme, co nám
ještě události do prázdnin přinesou. V případě, že by se tábory
nemohly konat (ta nejhorší varianta), budeme peníze samozřejmě vracet v plné výši.
Bližší informace a možnost přihlásit se online na www.svcletovice.cz nebo v kanceláři Letokruhu.
Za Letokruh Bc. Veronika Schindlerová

„Wanted“ – pátrací hra po neznámé osobě, jejíž části obličeje
na obrazech mohly děti nalézt ve výlohách letovických obchodů. Hledanou osobou byl Jan Amos Komenský!

Informace o zápisu do mateřských škol
Komenského, Čapkova a Třebětínská

„Šifra Alexandra Kálnokyho“ – šifrovací hra, která hráče

Zápis do mateřských škol v Letovicích

zavedla do historie Letovic a na tajemná místa města.

se bude konat v prodlouženém termínu

„Po stopách tří pruhů“ – šifrovací hra po stopách minulosti

ve dnech 4. až 6. května 2021.

a za památkami Kunštátu.

„Drahokamy“ – hra pro menší děti v prostorách zahrady Letokruhu. Cílem bylo nalézt správné množství kamenů se zvířaty a z kamenů s písmeny složit co nejvíce slov.
Jaké stezky pro vás aktuálně tvoříme se dozvíte na našem
Facebooku a na www.svcletovice.cz.
Situace s tábory se rýsuje pozitivně, a proto 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

„Tajná mise“
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

„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

Úterý 4. 5. 2021 od 8.00 do 15.30 hodin
Středa 5. 5. 2021 od 13.00 do 15.30 hodin
Čtvrtek 6. 5. 2021 od 8.00 do 12.00 hodin
Podání žádostí proběhne bez osobní přítomnosti dětí.
Podepsané žádosti se všemi náležitostmi (viz. níže) přineste osobně v obálce označené jménem dítěte do mateřské školy.
Tiskopis žádosti je ke stažení na webových stránkách jednotlivých mateřských škol nebo k vyzvednutí v mateřských školách od 19. do 24. 4. 2021.

K žádosti je třeba doložit následující:
· Podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je
splnění povinnosti pravidelného očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které lékař potvrdí přímo v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
· Potvrzení o trvalém pobytu dítěte, které zákonný zástupce obdrží na MěÚ Letovice.
· Prostou kopii rodného listu.
Po předání žádosti a dokumentů bude zákonnému zástupci předáno registrační číslo a informace o dalším
postupu.
S případnými dotazy k přijímacímu řízení se lze obrátit
na vedení jednotlivých mateřských škol.

Příměstské tábory

MŠ Komenského

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

Eva Pařilová, info@msletovice.cz, 516 474 979
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MŠ Čapkova
Iva Širůčková, info@skolka-letovice.cz, 516 474 126

MŠ Třebětínská
Lenka Nováková, ms.trebetin@tiscali.cz, 516 474 572

Napsali jste nám
Také jste propadli kouzlu
putovních kamínků?
Často si jich nevšimneme, ale dětským očím málokdy uniknou. Je pravděpodobné, že i vaše ratolest nejednou přiběhla
s rozzářeným výrazem ve tváři a v dlani svírala malý pomalovaný kamínek. Putovní kamínky se stávají jakýmsi fenoménem. Pro jedny jsou relaxací, kolikrát je až neuvěřitelné, jaké
umělecké dílko dokáží na niterném kamenném podkladu tito
malíři stvořit, a to často kreslí poprvé. Další jsou takzvaní přenašeči. Úkolem putovního kamínku opatřeného obrázkem
a směrovacím číslem je totiž cestovat z místa na místo a dělat
radost všem.
Vláček
autorkou je Kateřina Vlková,
výpravčí z Ústí nad Labem

3 kamínky kačer Donald
autorkou je Hana Sýkorová, Frýdek Místek
U zrodu české odnože Putovních kamínků stála i Ivana
Hrušková, která nám v krátkosti tuto aktivitu představí:
„V roce 2020 se v České republice rozjela aktivita putovních
kamínků. Jak to ale celé vzniklo? Sáhneme nejprve hluboko
do historie. Stáří nejstarší známé jeskynní malby je datováno
nejméně na 43 900 let. Byla objevena teprve před pár lety na
indonéském ostrově Sulawesi. Malba zachycuje lov zvířat.
Ztvárnění příběhu patří k evolučnímu vývoji lidstva a schopnosti vyprávět, tedy i k rozvoji řeči. Za vůbec nejstarší umělecké dílo vytvořené lidskou rukou je považován 73 000 let starý
shluk červených čar na kousku kamene objeveného v jihoafrické jeskyni.
V novověké historii nemusíme pátrat tak hluboko. Ve skupině se příležitostně objevují kamínky, které malovali lidé třeba před 30– 40 lety, mnohdy jde o rodinné památky. První zmínky o putovních kamíncích jsme zaznamenali v souvislosti se
skauty, kteří přibližně před 25 lety malovali kamínky, označovali je názvem oddílu a nechávali pro radost ostatním na různých místech. Naše facebooková skupina Kamínky byla založena v lednu 2020. Vzorem byly rakouská skupina Stoaroas,

Indiana Jones
autorem je Martin Náhlovský,
Ing. arch. z Ostravy

britská skupina Love on the rocks UK a několik dalších. Skupiny se odkazují na aktivity v USA, kde jsme vypátrali pravděpodobně původní projekt The Kindness Rocks. Megan Murphy,
zakladatelka projektu, začala v roce 2015 nechávat vzkazy
a inspirativní slova na kamíncích na pláži Cape Cod v USA, kde
je lidé mohli najít a nechat se motivovat ke změnám ve svém
životě. Mottem projektu je krásná myšlenka: „Jedna zpráva ve
správný okamžik dokáže člověku změnit den, pohled na svět
i celý život.“ Projekt se rozšířil do mnoha míst po celých Spojených státech amerických i do zahraničí. V Evropě je to třeba
Velká Británie, Švýcarsko, Německo, Rakousko, Slovensko
a řada dalších. Drobně se liší v pojetí, ale v principu je spojuje
stejná myšlenka – udělat někomu radost a třeba i změnit den
k lepšímu.“
Dnešní doba je prosycena těžkou a hutnou atmosférou a je
potřeba ji odlehčit a zkusit se věnovat i příjemným činnostem.
Chopte se štětce a namalujte svůj první kamínek, který umístíte na viditelné místo, kde počká na svého přenašeče. Anebo
se staňte hledačem a zažijte radost z každého nalezeného kousku. Věřte, že každý malíř dá do kamínku i kousek svého srdce.
A pokud nás v budoucnu opět čeká nějaké omezení cestování,
tak se alespoň naše kamínky podívají za hranice…
Daniela Klusáková
Pro inspiraci, více informací a zhlédnutí nalezených kamínků můžete navštívit fcb stránky: www.facebook.com/groups/
kaminky

Preventivní
lékařské prohlídky
V minulém čísle jsme v článku o dostupnosti lékařské péče
již nestihli zveřejnit informaci o posledním vývoji počtu preventivních prohlídek. Proto bych rád stručně doplnil, že dle
zdrojů VZP ČR počet preventivních prohlídek u praktických
lékařů pro děti a dorost byl (po drobném zaokrouhlení) v roce
2019 a 2020 konstantní. Dospělí patrně vlivem pandemie navštívili preventivní prohlídky u praktických lékařů v roce 2020
o 15% méně než v roce 2019. Stomatologické prohlídky vykazují meziroční pokles asi o 10%.
Mgr. Tomáš Pléha
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Napsali jste nám
Poválečná odveta v Letovicích
Letovice si každý rok v Den vítězství 8. května připomínají
památku svých občanů, na kterých byli nacisty spáchány hrůzné válečné zločiny. Málokdo si ale vzpomene na druhý válečný zločin, který zde byl v květnu 1945 spáchán samotnými obyvateli Letovic na Němcích.
Masové hroby nad koupalištěm byly objevovány postupně
v průběhu několika dní a s každým dalším objeveným tělem
v tehdejších obyvatelích Letovic narůstal vztek a touha po odplatě. Samotnou exhumaci těl museli provést zajatci z řad německého civilního obyvatelstva, kteří byli na konci války v Letovicích internováni. Ti byli během prací opakovaně uráženi
a biti jak svými strážemi, tak obyvateli města, kteří již nedokázali zadržet svůj vztek a poválečné emoce. Jeden z pracujících
Němců, letovický rodák Ottakar Konopáč, měl být 15. května
ubit k smrti pažbami vojenských pušek. Podle jiných tvrzení
zemřel po krátké konfrontaci na náhlou srdeční příhodu. Každopádně ten skutečný zločin měl teprve následovat.
Příštího dne, tj. 16. května, projížděl po zdejší železnici vlak
s prezidentem Benešem, který se po téměř sedmi letech exilu
vracel do Prahy. Protože bezpečnost ve městě musela být při
této události náležitě posílena, dorazil sem také oddíl partyzánů jako dočasná výpomoc místního četnictva. Partyzánský
velitel Josef Jakeš, přezdívaný Juraj, se od místních obyvatel
brzy dozvěděl o hromadných hrobech i o náladě panující ve
městě. Po bezpečném průjezdu prezidentského vlaku, který se
ostatně na letovickém nádraží zdržel jen asi pět minut, se proto pozornost partyzánů obrátila k internovaným Němcům. Co
v příštích hodinách následovalo, bylo s odstupem doby různě
interpretováno. Skutečností však zůstává, že se jedná o jednu
z nejtemnějších chvil letovické historie.
Velitel partyzánů Juraj se po odjezdu prezidenta obrátil na
shromážděné letovické občany a pozval je na „malou oslavu“,
která se dle jeho slov měla konat téhož dne ve 13.00 hodin na
Masarykově náměstí. Poté už si dal ukázat cestu k vězení, kde
byli zajatí Němci hlídáni a s pomocí místních občanů vybral ze
skupinky zajatců tři největší provinilce. Jednalo se o Václava
Šmardu, Karla Körnera-Kopečka a Jana Kihslinga, vesměs členy NSDAP a SS, bývalé spolupracovníky a konfidenty gestapa
či SD. Velitel Juraj i přes námitky některých přítomných prohlásil, že tito muži budou jako odplata za válečné zločiny Němců na letovických občanech popraveni a krátce po poledni je
nechal vyvést na letovické náměstí.
Zde byli „za široké účasti obyvatel obce ztýráni,“ – bylo jim
různě spíláno a také byli několikrát zbiti, Körneru-Kopečkovi
byly dokonce odříznuty oba ušní boltce. Po tomto mučení byli
ztýraní němečtí muži dovlečeni na most přes řeku Svitavu,
kde si sami museli okolo krku uvázat oprátky a následně byli
z mostního zábradlí oběšeni. Těsně předtím byly Körneru-Kopečkovi ještě zapáleny vlasy na hlavě, k nadávkám a výkřikům
se přidaly také „výbuchy smíchu a tleskání“. Po několika okamžicích velitel partyzánů Juraj každému z dusících se mužů
vpálil kulku do hlavy coby ránu z milosti. Z vězení byli přivedeni další čtyři Němci, kteří museli oběšené mrtvoly pozdravit
zdviženou pravicí a zvoláním „Heil Hitler!“. Až poté jim bylo
dovoleno mrtvá těla odříznout a vylovit z řeky – ani oni přitom
neunikli pokračujícím násilnostem ze strany letovických občanů. Navečer byla těla oběšených, společně s tělem Ottakara
Konopáče a několika těly německých vojínů, pohřbena do hromadného hrobu na letovickém hřbitově.
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Celý incident neunikl pozornosti vyšších úřadů, které žádaly jeho okamžité a bedlivé prošetření. V Archivu bezpečnostních složek se dodnes nachází přes čtyři desítky stran protokolů a svědeckých výpovědí. Přesto, a to je ostatně pro podobné zločiny poválečné odvety typické, nebyl nikdo ze samozvaných katů trestně stíhán nebo odsouzen. Sám velitel Juraj
tyto popravy při vyšetřování obhajoval tvrzením, že vlastně
jen tlumil vášně davu, které byly po událostech předešlých
dnů značně vyhrocené a zabránil tak mnohem „většímu zlu,
ke kterému mohlo jinak dojít, protože většina obyvatel byla
ozbrojená“. Hlasy volající po hromadné popravě všech Němců
internovaných v Letovicích se toho dne skutečně několikrát
ozvaly. Samotné vedení města, tehdy představované Revolučním místním národním výborem, vydalo rozporuplné prohlášení, že „sice uznává oprávněnost poprav, ale nesouhlasí se
způsobem provedení“.
Nechci nijak zlehčovat válečné utrpení letovických občanů,
které je třeba si stále a znovu připomínat. Ale výše zmíněné
vraždy, krutým způsobem spáchané na neozbrojených vězních týden po oficiálním skončení bojů, byly rovněž válečným
zločinem. V tehdejší době snad pochopitelným, ale dnes již jen
těžko omluvitelným. Pokud si každoročně připomínáme jeden, měli bychom si připomínat i druhý.
Autor: Matěj Ott
Prameny a literatura:
Archiv bezpečnostních složek, fond A2/1 Sekretariát (ministra národní bezpečnosti) ministra vnitra, I. díl, 1945 –1959, inv. č. 1765 Události v porevoluční době, kart 57, fol. 238 – 313.
Státní okresní archiv Blansko, fond Městský národní výbor Letovice, Pamětní kniha města Letovic, okres Boskovice, II. díl, Další
události od května 1945 do 30. 4. 1953, s. 7.
Staněk, Tomáš: Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945
a jejich vyšetřování. Praha 2005, s. 246.
Mrňka, Jaromír: Politika a sociální praxe kolektivního násilí v českých zemích 1944 –1946. Disertační práce. FF UK. Praha 2017, s. 179.
Použité fotografie:
SOkA Blansko, fond Městský národní výbor Letovice, Kronika města Letovic, obrazová část 1, s. 8.

Máj – nejkrásnější měsíc roku
na obloze
Při pohledu na noční hvězdnou oblohu v květnu vidíme úžasné množství hvězd, které na obloze září. Možná, že nás napadne srovnání s bohatou vegetací, rozkvetlými stromy v zahradách, na stráních a s bohatou květenou na lukách. Zvolíme si
pohled od jižního obzoru nahoru až k zenitu a uvidíme krásná
jarní souhvězdí. Sem patří souhvězdí Havrana, Poháru, Panny,
Lva, Vlasů Bereniky, Pastýře, Severní koruny a Honicích psů až
k hvězdám Velké medvědice. Z této velké nabídky souhvězdí
květnové oblohy si tentokrát vybereme dvě souhvězdí malých
rozměrů s názvy Havran (lat. Corvus) a Poháru (lat. Crater). Za
jasné noci obě souhvězdí najdeme nízko nad jižním obzorem pod
souhvězdím Panny. Nejjasnější hvězdy těchto souhvězdí se nazývají Alchita a Alkes. Hvězda Alchita má jasnost 4,0 mag a vzdálenost 48 ly a Alkes má jasnost 4,1 mag a vzdálenost 174 ly. Z údajů o jasnosti těchto hvězd je patrné, že jde o slabě svítící hvězdy.
Také k těmto souhvězdím se váže zajímavá řecká báje, která prozrazuje, že bůh Slunce Apollon poslal havrana, aby mu donesl
pohár vody určené jako oběť nejvyššímu bohu Diovi. Cestou se
havran usadil na fíkovníku, aby si odpočinul. Na fíkovníku havran dostal chuť na fíky, avšak zjistil, že ještě nejsou zralé, a tak
čekal, až dozrají. Po určité době se vrátil k Apollonovi s výluvou,
že mu Hydra (sousední souhvězdí) nedovolila nabrat do poháru
vodu. Apollon však tuto havranovu lež prohlédl a potrestal ho.
Teď musí havran za trest stát před pohárem čisté vody, ale napít
se nesmí, protože Hydra pohár hlídá. Nakonec tedy jsou všechny postavy jako souhvězdí umístěny vedle sebe na obloze.
V květnu se Slunce zase o kousek posune blíž k obratníku Raka. To se projeví tak, že se den prodlužuje a zvětšuje se sluneční
azimut. Dne 1. 5. Slunce vychází v 5:36 h a zapadne ve 20:19 h, 31. 5.
vyjde ve 4:57 h a zapadne ve 20:59 h SELČ. Tyto údaje platí pro poledník SELČ a obzor + 50° rovnoběžky. Během května se den prodlouží o 1 h 19 min, sluneční azimut vzroste ze 115° na 127° (o 12°).
Do znamení Blíženců Slunce vstoupí dne 20. 5. ve 21:37 h SELČ.
Snadné je pozorování Měsíce, kde nepotřebujeme ani dalekohled. Pravidelně se setkáváme s měsíčními fázemi: Dne 3. 5.
ve 22:00 h poslední čtvrt, 11. 5. ve 21:00 h nov, 19. 5. ve 21:00 h
první čtvrt, 26. 5. ve 13:00 h nastane tzv. super úplněk (nejmenší
vzdálenost od Země při úplňku). Zároveň proběhne úplné zatmění Měsíce, u nás neviditelné. Měsíční odzemí nastane 11. 5.
o půlnoci (406 514 km) a přízemí 26. 5. ve 4:00 h (357 314 km).
Pokud chceme pozorovat planety, platí tento návod: Merkur
a Venuše se nalézají večer nad severozápadním obzorem (v Býku). Planetu Mars (v Blížencích) najdeme večer vysoko nad západním obzorem. Jupiter (ve Vodnáři) je také vysoko nad jihovýchodním obzorem. Také Saturn (v Kozorohu) je ráno vysoko
nad jihovýchodním obzorem. Uran a Neptun nelze pozorovat.
Uvedeme úkazy na květnové obloze, předně konjunkce Měsíce s planetami: 3. 5. ve 21:00 h se Saturnem a 5. 5. v 1:00 h s Jupiterem. Dále 13. 5. ve 22:00 h s Merkurem a 16. 5. v 6:00 h s Marsem a ještě 31. 5. v 6:00 h se Saturnem. Zajímavé bude seskupení
Měsíce, Venuše, Merkuru
a Marsu 13. až 15. 5. večer na
severozápadě. Maximum
meteorického roje Akvarid
lze pozorovat dne 6. 5. v 5:00 h.
Jedná se o pozůstatky Halleyovy komety, kterými Země v květnu prochází.
Havran a Pohár
Dr. Jaroslav Chloupek

Sníh i v květnu
Sněhová nadílka během dubna není až tak neobvyklá. Pokud padá sníh ale i v květnu, jde už o záležitost zcela výjimečnou. Pamětníci prvomájových průvodů si určitě vzpomenou
na pár případů, kdy bylo nutné vyrazit s čepicí a kolem poletovaly sněhové vločky. Největší sněhovou nadílku zaznamenala naše kotlina během roku 1953, kdy napadlo místy až 45 centimetrů sněhu. Dle svědectví pamětníka se tak stalo i během
kunštátské pouti v témže roce. Díky paní Evě Nečasové jsme
získali pro naše vydání LZ i dvě fotografie ze 7. května roku
1953. Zachycují sněhovou nadílku na Nádražní ulici v Letovicích. Na druhé fotografii je letovický občan pan František Jeřábek. Je na cestě za prací do Brna. Na památku se nechal vyfotit před nádražím.
Za zaslání fotografií děkujeme.
Mgr. Tomáš Pléha

POZOR
na letovického udavače
Vážení spoluobčané,
v posledních měsících bylo na území Letovic anonymně
udáno několik rodin na úsek sociálně – právní ochrany dětí. Každá z rodin si tedy musela prožít nečekanou návštěvu
sociálních pracovnic s tím, že dle textu udání žijí jejich děti
v nevyhovujících podmínkách. Ve všech případech se dané obvinění nepotvrdilo a jednalo se tedy o zjevné lži. Zbytečně byl zneužit institut sociálně právní ochrany dítěte
a marněn čas jeho pracovníků, který mohli využít k řešení
opravdových případů.
Nejsem si jistá, jaké pohnutky vedou člověka k takovým
činům, jako je udání bez očividné příčiny. Zda zde hraje roli
zášť, zloba, závist či prostá nuda.
Jelikož se nejedná o ojedinělý případ, po konzultaci
s právníkem zvažujeme podání trestního oznámení pro
pomluvu.
Jestliže se tento text dostane až k pachateli, velmi ho
žádám, aby se svým zavrženíhodným jednáním skončil.
Zbytečně tím ubližujete slušným rodinám, které se o svoje
děti řádně starají.
Za bezdůvodně udané rodiny
Mgr. Jana Rozbořilová, DiS. a Mgr. Jakub Rozbořil, Ph.D.
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Napsali jste nám
Milí letovičtí
Chtěla jsem vás oslovit citací: „Vy jste z Letovic? Tam je krásně.“ Tento citát nechám na příště a začnu jeho obměnou: „Vy
jste z Letovic? Tam bylo krásně.“
Inspirací mi je městský billboard, kolem kterého chodíme
denně. Objevil se, a je velmi zajímavý. Jsou na něm historické fotografie, jak vypadalo město v minulosti. Chaloupky, domy, budovy, stavby a další – jak vypadaly dříve. Nepamatujeme si je, ale
byly zde. Některé asi zanikly, neexistují. Posoudit je obtížné. Některé lze poznat v současnosti, jiné na nás dýchají pouze minulostí. Je to škoda. Chybí na nich popisky, skrývají se v anonymitě.
Bylo by úžasné, kdyby si jich pamětníci všimli a doplnili svým
poznáním. Určitě by nebyl problém fotografie doplnit. Vše, co by
určilo, kde stavba stála či stojí, třeba upřesnit číslem, místem
nebo i vzpomínkou. Vzpomínka by byla příjemná, možná i pro toho, kdo si nad ní zavzpomíná. Možná by byla pro někoho další
inspirací k zamyšlení, třeba i potěšením. Vzpomínka na dům,
cestu, pěšinu – po které se chodilo, kolem kterého se chodilo, kde
se třeba sáňkovalo, kde si děti hrály, kde si mohly hrát, kde byl
plácek na dovádění či skrýš na schovávání. Nabízí se vzpomínka s otázkou: „Jak si děti dříve hrály?“ Možná téma další kapitoly
na vzpomínání. Věřím, že historické dokumenty nezapadnou,
ba naopak, dočkají se dalšího zveřejnění. Máme Letovický zpravodaj, v něm informace o našem městě. Je kam napsat i psát.
Je nyní příjemné chodit kolem pěkné vývěsní tabule, která
je najednou milá našim pohledům. Neatakuje obrazy, od kterých se zraky odvrací.
Děkuji za nápad. Zase další kamínek do mozaiky života v Letovicích. Každý měsíc nás zpravodaj vítá, ta pěkná slova, ať
úvodní či další, jsou nevšední, patří nám, letovickým.
L. S.

Sport
AFK Letovice
Možná začneme sportovat! Velmi
důležité je slovíčko možná. V čase,
kdy vzniká tento článek, končí nouzový stav nastupuje nový ministr zdravotnictví a vše se mění z minuty na
minutu. Jsme ve fázi, kdy se snažíme připravit podmínky tak, aby se již
konečně začalo. Hřiště je připravené,
jarní počasí venkovním sportům přeje. Nezbývá, než začít alespoň trénovat. Soutěže se s největší pravděpodobností na jaře
2021 nerozběhnou. Je to obrovská škoda! Jsou to již 2 roky, kdy
se téměř nehraje a několik fotbalový ročníků může být touto
skutečností poznamenáno. Nezbývá než věřit, že se všichni
hráči a trenéři velmi rychle zapojí a budou pokračovat v nastavené cestě.
I ve vedení klubu jsme na rok 2021 připraveni. Díky získání
dotací z města Letovice a MŠMT jsme z velké části i ekonomicky zajištěni, co se provozu týče. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří mi pomáhají a podílí se na přípravě podkladů
a následné žádosti o dotace.
Máme před sebou mnoho plánů, jak opět povýšit náš sportovní areál, ale také se posunout dále po sportovní stránce. Usilovně pracujeme na dohodě s Vranovou, abychom mohli plnohodnotně využívat jejich krásný sportovní areál na tréninky
všech věkových kategorií. Spolupráce obou klubů se prohlubuje a mám z ní velkou radost.
Čeká nás jaro, nejkrásnější období roku, doufejme tedy, že se
brzy setkáme společně na fotbale.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...
Městský klub důchodců
oslaví čtyřicátiny
Čas se nedá zastavit, léta běží… Městskému klubu důchodců
v Letovicích, který je organizační složkou městského úřadu, je
40 let.
Jako pamětník si dovolím trochu zavzpomínat:
O založení MKD se zasloužil velkou měrou primář MUDr. Jan
Hrubý, ředitel LDN v Letovicích, významný odborník v oblasti
péče o seniory. V květnu v roce 1981 se poprvé otevřely klubové
místnosti na Tyršově ulici. Oslovení senioři, první členové klubu, měli jasnou představu o jeho fungování. Žádné sezení v klubu, ale aktivní program, včetně cvičení. Cvičení se ujala Anna
Hrubá, dcera doktora Hrubého, bohužel jen na půl roku. Její smrt
zasáhla všechny, ale senioři chtěli cvičit dál. A tak jsem se mezi
seniory dostala já. Klub důchodců mne vtáhl do svých řad a stala jsem se jeho součástí.
V prvním roce se ve vedení klubu vystřídalo několik členů,
kteří se zasloužili o jeho fungování, ale nezanechali výraznější
paměťovou stopu.
V roce 1982 převzala vedení paní Stanislava Bajerová s kolektivem dalších velmi aktivních členů a postupně daly městskému klubu punc jedinečnosti. Nechci vypočítávat, co se v klubu
za čtyřicet let všechno zrealizovalo, ale cílem vždy byl takový
program, aby si každý senior našel to své, aby mohl přijít mezi
své vrstevníky, poslechnout si zajímavou přednášku, jet na zájezd, jít na vycházku nebo si jen tak do klubu zajít a popovídat.
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Za 40 let to byly stovky přednášek, kdy se senioři mohli vzdělávat i pobavit, svůj čas naplnit smysluplně a aktivně. Uskutečněných vycházek, zájezdů, divadelních představení, ozdravných
pobytů, výtvarných a rukodělných činností bylo nepočítaně.
Prodejem rukodělných výrobků byly a jsou stále podporovány
mnohé charitativní organizace i jednotlivci.
Za dobu trvání městského klubu důchodců bylo už popsáno
několik obsáhlých kronik, ale žádný papír nenahradí pocit sounáležitosti, atmosféru přátelství a vědomí toho, že je zde někdo,
kdo rád poradí a pomůže v případě problémů.
Škoda, že současná situace nepřeje tomu, abychom se mohli
v našem krásném klubu scházet.
Jana Pitnerová

Městský klub důchodců
květen 2021
5. 5. – středa – výlet na „Andělku“
Sraz ve 13.30 hodin před MKD Tyršova ulice.
Odjezd autobusem ve 13.45 hodin směr Kladoruby.
Zpět v 15.50 hodin autobusem do Letovic.

19. 5. – středa – procházka přes Kroupku do Zboňku
Sraz účastníků ve 13.00 hodin u podchodu
u kruhového objezdu.
Doufáme, že se situace zlepší a budeme se od září
opět setkávat v MKD Tyršova ulice.

Letovická drbna
Jedny boty do sněhu i k vodě
aneb rok s covidem očima letovických
živnostníků a podnikatelů
Všudypřítomná pandemie covidu-19 se chtě nechtě dotýká
každého z nás. Velkou měrou byli zasaženi živnostníci a podnikatelé. Někteří byli nuceni zavřít své provozy úplně, jiní fungovali na výdejní okénka a hrstka šťastlivců mohla své provozovny ponechat otevřené.
Jak se s ročním utahováním šroubů, které bylo prokládané
chvilkovými záchvěvy rozvolnění, vyrovnávají někteří letovičtí drobní podnikatelé?

S paní Milenou Štulpovou jsme si například povídali o tom,
jak vnímá jedno z nelogických nařízení možnosti prodeje dětské obuvi pouze do určité velikosti či jak problematický je nákup obuvi na internetu.
S obchody to bylo jako na houpačce. Jeden den svitla naděje
na otevření, další den byla tato naděje pohřbena. Jak jste vnímala tuto neustálou nejistotu?
Ano, máte pravdu, že situace, která nastala vloni na jaře a doposud trvá, není růžová a příjemná. Tato nejistota, kdy se bude
moci otevřít, se měnila ze dne na den. Myslím, že nás to ubíjí
všechny.
Díky prodeji dětské obuvi jste mohla mít na nějaký čas otevřeno. Stačily vám vůbec naskladněné zásoby? Přeci jenom
obuv není zrovna artikl, který by se mohl jednoduše objednat
poštou kvůli nemožnosti vyzkoušet si, co mi sedí. Ten zájem
musel být v tu chvíli enormní.
Chvíle, kdy přišla zpráva, že můžu prodejnu otevřít alespoň
pro prodej dětské obuvi, mě velice potěšila. Alespoň ti nejmenší dostali možnost si obuv vyzkoušet a koupit. Ne každý si boty
objednává z internetových obchodů, protože mnohdy neodpovídá velikost, vzhled ani kvalita. Zvlášť u dětské obuvi je třeba,
aby dobře seděla a přispívala ke správnému vývoji dětské nohy.
V tu chvíli byl zájem veliký a myslím, že se mi podařilo uspokojit většinu zákazníků.
Na vlastní kůži jste zažila paradox, kdy menší dítě jako rodič obout mohu, ovšem pro to starší, s dospělou velikostí bot,
už v kamenném obchodě boty nenakoupím. Co na to říkáte?
Nařízení vlády související s možností prodeje jen dětské obuvi mě šokovala. V dnešní době mnohdy děti mají větší velikost
nohy než rodiče. Není výjimkou, když dívka v 15 letech má velikost 41 a kluk 45, proto považuji toto rozhodnutí za nesmysl.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem mým věrným zákazníkům za podporu a také pronajímatelům mé provozovny manželům Krátkým a Tomanovým za to, že mi vyšli vstříc ohledně
nájemného, kdy muselo být zavřeno. Všem přeji pevné zdraví
a hodně sil v této nelehké době a těším se snad brzy na viděnou.

Jak se s pandemií vyrovnává kadeřnice paní Jana Sedláčková si můžete přečíst na následujících řádcích. Obor podnikání paní Sedláčkové patřil mezi ta odvětví, která podléhají
těm nejpřísnějším opatřením.
Nařízením vlády patří kadeřnictví mezi ty provozovny, které
jsou neprodyšně uzavřeny. Jak citelně se tato restrikce na vás
podepsala?
Musím říct, že když nás zavřeli poprvé, nedokázala jsem si
představit, že ze dne na den nemůžu do práce, takže jsem to
těžce nesla. Ale teď, když je to potřetí, tak si člověk zvykne, nic
jiného nezbyde.
Byla jste například nucena poohlédnout se po nějaké brigádě,
přivýdělku?
Finančně to také postihne každého, ale člověk se musí přizpůsobit situaci a díky kompenzačním bonusům a rodině to
jde zvládnout. Takže jsem žádný přivýdělek nehledala.
Přinesla vám pandemie i něco pozitivního? Máte díky plošnému uzavření většiny služeb například více času na aktivity,
kterým jste se dříve díky pracovnímu vytížení nemohla tolik
věnovat?
Volný čas věnuji čtení knížek a pokud je hezky, tak kolo
a dlouhé procházky.
A co vaše zákaznice? Volají vám, přemlouvají vás abyste je
ostříhala, nabaravila? A jak se připravujete na nápor vašich
klientek, který jistě nastane, až se kadeřnictví opět otevřou?
Zákaznice samozřejmě volají, je to pro ně dlouhé, ale bohužel musí vydržet. Vím, že to bude náročné, až nás pustí, ale já se
těším. Mám svoji práci ráda a kontakt s dlouholetými zákaznice už chybí.
S paní Olgou Míkovou z Penzionu Havírna jsme nahlédli
pod pokličku stravovacích a ubytovacích služeb. To, jak vládní
nařízení ovlivňují chod penzionu a restaurace, si můžete přečíst na následujících řádcích.
Rozhodli jste se využít možnosti výdejního okénka. Přivítali
lidé tuto možnost? Odnáší si s sebou například obědové menu? Přeci jenom tato forma stravování může být určitým ulehčením i pro rodiče, jejichž děti jsou na distanční výuce.
Využívají jak výdejní okénko, tak i rozvozy, které máme po
Letovicích zdarma. Snažíme se, aby výběr obědového menu byl
vhodný i pro děti, polévka i s miskou jsou v ceně obědu.
Čím se ještě snažíte alespoň částečně vyvážit ty velké ztráty
v tržbách, které plošné uzavření způsobilo? Připravili jste pro
strávníky nějaké speciální akce?
Začala jsem od poloviny října pracovat jako dobrovolník v domě s pečovatelskou službou, protože náklady na energie a úvěry musím stále hradit, i když jsou restaurace zavřené. Připravujeme stále nějaké akce, které by mohly zaujmout, například
párty boxíky, kde je více jídla pro více strávníků a za lepší cenu,
věrnostní kartičky na pizzu, nově jsme zavedli rozvoz večeří,
víkendová jídla. Máme také sobotní pohotovost až do půlnoci.
A jak to bylo na začátku pandemie například s pivem, které
hosté nevypili?
Pivo jsme rozprodali pod cenou, aby se nezkazilo.
Chystáte pro vaše hosty něco nového, až se restaurace opět
plošně otevřou?
Určitě ano, máme v plánu akce s živou hudbou, tematické
večery podle různých zemí, večerní promítání, obnovu jídelního lístku a určitě ještě něco přibude :-)
A na závěr bych chtěla moc poděkovat všem, kteří nás podporují, moc si toho vážíme a děkujeme, jen díky vám přežíváme a věříme, že se vše dá brzy do normálu a setkáme se u dobrého jídla a pití :-)
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Letovická drbna
S podobnými otázkami jsme se obrátili i na paní Marcelu Zápotockou, která provozuje v Letovicích Občerstvení u Marcely.
I vy využíváte výdejní okénko. Odnáší si s sebou strávníci
například obědové menu? Setkala se tato možnost stravování
s pozitivními ohlasy například u rodičů, jejichž děti jsou na
distanční výuce?
Ano, v době uzavřených restaurací jsem přešla na prodej
přes výdejní okénko. Lidé tuto možnost využívají a často si odnášejí obědové menu celé rodiny. Z důvodu, že děti se učí ze
svých domovů na distanční výuce a rodiče, kteří chodí do práce, nemají tolik času, aby každý den vařili svým dětem teplé
obědy. S naší domácí kuchyní jsou lidé spokojeni a doporučují
nás i dalším zákazníkům. Naše provozovna je určena hlavně
k tomu, že si lidé odnášejí jídlo s sebou, takže prodej přes okénko není tak velká změna.
Zvýšil se u vás obecně rozvoz jídel?
Rozrostl se nám počet zákazníků, kteří využívají naši službu rozvoz jídla domů. Vzhledem k tomu, že mají jen omezené
možnosti, kam jít na procházky apod. jsou rádi, že si mohou
objednat jídlo až domů. Dále naši službu rozvozu často využívají i lidé, kteří jsou v karanténě a nemohou si dojít nakoupit.
Zájem zákazníků nás moc těší a snažíme se nabízet stále něco
nového, aby nabídka byla pestrá a zajímavá.
Děkuji všem za milé povídání a nezbývá než popřát jen to
dobré a hodně sil v této složité době.
Daniela Klusáková

Na návštěvě ve Slepčanech
Malebná slovenská obec Slepčany je
dalším místem, které jsme navštívili
v rámci našich virtuálních toulek po partnerských městech. Se starostou Slepčan
panem Ing. Jánem Határem jsme si povídali o návštěvě prezidentky Slovenské
republiky Zuzany Čaputové a také o tom,
jaká významná osobnost spojuje právě Letovice a Slepčany.
Řeč přišla i na koronavirovou pandemii.
Pane starosto, jaké jsou vaše plány pro rok 2021?
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sme riešili určitý program a projekty na rok 2021. Je to nová situácia ovplyvnená
šírením koronavírusu, nevieme čím nás môže prekvapiť. Čo
nám opatrenia vlády a najmä Ministerstva zdravotníctva prinesú. Celá naša práca je pomerne paralyzovaná. Máme v pláne
pokračovať v Programe rozvoja vidieka. Chceli by sme udržať
zamestnanosť našich občanov. Na miestnej úrovni stále chceme pokračovať v podpore podnikania a vo výstavbe bytoviek.
Projektov je viac, mnohé vznikly z iniciatívy poslancov obecného zastupiteľstva a komisíí. Možno ich deliť na investičné
a kultúrnospoločenské. Jednou z myšlienok je riešenie Parku
mládeže v zanedbanom parku za kostolom. Našim zámerom
je vybudovať v parku chodníky, vyrovnanie terénu, osadiť lavičky, osvetlenie a realizovať výsadbu nových drevín, rozmiestniť odpadkové koše. V pláne je aj vytvorenie pódia s využitím
pre kultúrne podujatia. Riešiť sa bude aj revitalizácia významnej technickej pamiatky Zungov na rieke Žiatava. Myslíme aj
na obnovu ekosystému a tým aj zvyšovanie kvality ovzdušia
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a biodiverzity. Vznikne tak na Žitave v časti Zungova hodnotný
a ucelený ekosystém. V oblasti kultúrnospoločenskej, ak nám
to COVID dovolí, budeme pokračovať v tradícii podujatí ako sú:
privítanie novorodencov, fašiangová zabíjačka s pochovávaním basy, stavanie májov, deň detí, mesiac úcty k starším.
Dôležité je udržať záujem mladých o dychovú hudbu a dopĺňať hudobníkov mládežou. Snažíme sa v zastupiteľstve podielať sa na finalizácii vydania monografie „Slepčany – história“,
na ktorej pracuje Dr. Jarolím Koprda, CSc. náš rodák. V nej podľa
doterajších informácií, bude zachytený historický, spoločenský život obce od najstarších dôb až dodnes. V športovej oblasti
okrem využívania multifunkčného ihriska, malého futbalového štadióna, kulturistickej posilňovni sa sústredíme na akciu
behu „Slepčianskej 15“ pre všetky vekové kategórie od detí, dorast, dospelákov až po seniorov. Tradícia tohto behu je na Slovensku známa a zúčastňujú sa na ňom štartujúci niekedy aj zo
zahraničia.
Jak se lidé ve Slepčanech vyrovnávají s pandemií covid-19?
Takmer rok napäto sledujeme vvíjajúcu sa situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu. To, čo prežívali naši predkovia pri mnohých epidémiách v minulosti prežívame dnes
pri pandémii COVID-19. Ba je to niečo, čo mnohí obyvatelia našej obce prirovnávajú k vojnovému stavu. Ľudia nemôžu chodiť do práce, deti do školy a vírus znamená aj zomieranie ľudí
menej imúnnych, slabých a starých.
Začalo to všetko od 6. marca 2020. Tento dátum bude určite
v učebniciach dejepisu pre budúce generácie. Krízový štáb Slovenskej republiky vydal už pri I. vlne pandémie opatrenia a zákazy. Zverejnili sme ich niekoľkými opakovanými výzvami
v našej obci miestnym rozhlasom a na webovej stránke obce.
Ako starosta obce som upozornil na riešenia zákazu hromadného stretávania, ale aj na uzavretie vyučovania na školách či
hromadného stretávania spolkov, klubov. Základná škola pod
vedením riaditeľky PaedDr. Andrei Koprdovej fungovala v online priestore s vučovaním doma. Škole pomáhal ako technik
poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Tomáš Turček. Deti tak
nestrácajú kontakt so školou a niektoré tvrdia, že domáca výučba cez počítač je zaujímavejšia. Našu obec a základnú školu
s materskou školou 15. 5. 2020 poctila svojou návštevou prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Paní prezidentka po privítaní starostom sa pozdravila s našimi občanmi, malej skupinke detí rozdala malú pozornosť a zapísala sa aj do
kroniky. Poďakovala nám za inovatívny prístup vo výučbe žiakov a dodržiavaní opatrení vlády z hľadiska pandémie. Pozitívne sa riešili v Slepčanoch aj pokyny Konferencie biskupov
Slovenska. Dôstojný pán farár Mgr. Ľubor Gál realizoval obmedzenia vzájomného stretávania sa veriacich počas katolíckych
bohoslužieb. Táto epidémia ukazuje, že občania pri objasňovaní všetkých opatrení majú zmysel pre zodpovednosť. Prejavuje sa to vo veľkej solidarite a zomknutosti ľudí pre dodržiavanie vzájomnej ohľaduplnosti. V Slepčanoch počas COVIDU-19
zomrelo do konca februára 2021 15 občanov na túto pandémiu.
Kríza ukázala, aká je pravá tvár ľudskosti a lásky k blížnemu,
ale najmä spolupatričnosť občanov. Mnoho ľudí prišlo o svojich blízkych. Situácia okolo pandémie je neustále starostlivo
sledovaná poslancami obecného zastupiteľstva. Spolu sme
zvládli všetky preventívne opatrenia. Zvládlo sa nikekoľko vĺn

testovania, ktoré ešte stále prebieha každú nedeľu. Verme, že

teraz použitím očkovacej záchrannej vakcíny sa zastaví doteraz kritická situácia pandémie. To želáme aj vám, priatelia
v Letoviciach.
Jak se těšíte na opětovné setkání se v Letovicích?
Družobné vzťahy medzi Letovicami a Slepčanmi sa v začiatkoch zakladaly na tom, že nás spája významná osobnosť stredoeuropskej histórie 17. storočia arcibiskupa – primasa, miestokráľa Uhorska, diplomata a grafika Juraja Selepčéniho-Pohronca. Narodil sa 24. 4. 1593 v Slepčanoch a zomrel 14. ledna
1685 v Letoviciach na Morave. Táto naša spoločná významná
osobnosť mala veľlkú zásluhu na porážke Turkov pri Viedni
v roku 1683, za čo dostal od cisára Leopolda I. titul – conservator Viennae – záchranca Viedne. Stretnutie našich družobných spoločenstiev vždy prináša oživenie a aktivizáciu, ale aj
mnohé podnety na rozvoj priateľských vzťahov medzi našimi
národmi. Možno vždy nájsť nejaké rezervy v našej družobnej
činnosti. Pri spoločnom stretnutí možno prejednať otázky
ďaľšieho skvalitnenia spolupráce v oblasti vzájomných vzťahov ako sú napr. aj generačné priblíženie v oblasti školstva či
kultúry alebo telovýchovy. Vo vzájomnej výmene skúseností
najdeme ďaľšie spojivá pre našu vzájomnú družobnú činnosť
a vždy sa na ňu tešíme. Ak by COVID-19 nám ustúpil, na naše
vzájomné tohtoročné stretnutie sa tešíme a určite bude pre
nás aj pre vás prínosom.
Srdečne vás pozdravujem Letovice,
Ing. Ján Határ, Starosta obce Slepčany
Děkuji za rozhovor a přeji Vám klidné dny. Daniela Klusáková

Kostel ve Slepčanech

Slepčany

Prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová ve Slepčanech
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Zdravotnictví
Lékaři pro děti a dorost
V minulém čísle Zpravodaje jsem avizoval otevření nové
ambulance Praktického lékaře pro děti a dorost v Nemocnici Boskovice. Ambulance registruje nové pacienty od
pondělí 19. 10. 2020. Pro ty, kteří chtějí využít její služby přináším následující informace:
Ordinační hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

Kontaktní telefon do ordinace 516 491 332

Další dobrou zprávou pro rodiče a děti je rovněž rozšíření
ordinačních hodin pro dětské pacienty z Letovic a okolí,
kteří jsou přihlášeni k MUDr. M. Přichystalové. Paní doktorce tímto děkujeme, že zajišťuje lékařskou péči pro děti
a dorost přímo zde ve městě. Zároveň vzkazuje, že nové pacienty do péče stále přijímá.
Pondělí

7.30 – 11.30

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

Mgr. Radek Procházka, místostarosta města

Ordinace Letovice, A. Krejčího 1a

Služby lékařů

Boskovice, Průchodní 3a

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)

Kontaktní telefon 724 696 055
www.mudr-martina-prichystalova.cz
Mgr. Radek Procházka, místostarosta města

Lékařská služba první pomoci pro dospělé

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

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

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

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
1. 5. MDDr. Veselý (MDDr. Veselá)

Letovice, Masarykovo nám. 162/38

792 325 591

2. 5. MDDr. Veselý Petr

Letovice, Masarykovo nám. 162/38

792 325 591

8. 5. MDDr. Vrbová Markéta

Knínice u Boskovic, 330

774 844 735

9. 5. MUDr. Žilka Vlastimil

Benešov, 19

516 467 313

15. 5. MUDr. Beranová Alžběta

Blansko, Gellhornova 9

735 056 656

16. 5. MDDr. Bočková Eva

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

22. 5. MUDr. Bočková Jana

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

23. 5. MDDr. Dufková Simona

Blansko, Pražská 1b

721 425 074

29. 5. MUDr. Fenyk Vlastimil

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

30. 5. MDDr. Fojtíková Veronika

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

Pronájem bytu
Od 1. 5. 2021 pronajmeme zařízený jednopokojový byt
v Letovicích. Telefon: 606 821 624

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.
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
29. 4. 2021 č. 5 /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. 6/ 2021 bude 12. 5. 2021. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy

14 |

Inzerce

Make your vision

SHOPFITTER s. r.o.
- dodávka a montáž oken, dveří a vrat
- servis oken a dveří
- stínící technika, sítě proti hmyzu, markýzy
- sádrokartony, veškeré stavební práce

www.shopﬁtter.cz 604 170 092
okno@shopﬁtter.cz
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