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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
situace sice pořád není v normálu a vypadá to, že ještě nějaký čas ani nebude. Spousta věcí, bohužel, nebude tak jako v minulých letech. Například rozsvěcení stromku, novoroční ohňostroj, a i jiné akce, kde
se potkávala spousta lidí, jsou za těchto
podmínek neuskutečnitelné. Bohužel i pozvánka na tradiční kulturní akce konané
ke konci roku či na kraji roku nového postrádá za těchto okolností smysl. Pevně věřím, že po skončení v této době nutných
opatření se situace v kulturní a sportovní oblasti rychle zlepší.
Obojí je neskutečně potřeba.
Za minulý měsíc se povedlo dokončit opravu první části ulice Boční a výsledek je opravdu pěkný. Absolutní neúnosnost
podloží nás donutila přidat ještě další technologická opatření,
která pomohou velice výrazně kvalitě tohoto díla. Firma COLAS a.s. i přes velmi nepříznivé podmínky odvádí velmi dobrou práci (obr. 1).
Téměř před dokončením je i oprava obou tělocvičen na základní škole. Tato akce za více jak tři miliony korun je spolufinancována z dotace téměř 1,5 milionu z MMR. Byla kompletně
vyměněna palubovka v obou tělocvičnách, ale i tady se bohužel ukázalo, že pod povrchem nás čekalo nepříjemné překvapení v podobě zcela nevyhovujících rozvodů vody. Hlavně z těchto důvodů jsme museli přerušit spoustu práce, kterou dělají
technické služby a umístit jejich pracovníky do tělocvičen, aby
veškeré práce byly dokončeny včas, jak po nás požaduje dotační titul. Nyní už pracovníci TS dokončují další akce. Na hřbitově jste jistě zaznamenali již téměř dokončenou zeď a hlavně
její tři nové brány. V úpravách hřbitova se bude pokračovat. Další činností TS bude oprava chodníků, děr v silnicích a jiné drobné úpravy (obr. 2). Bohužel jich je v našem městě tolik, že nejde
vše naráz.
Věcí, která je viditelná, je úprava toku Kladorubky od soutoku s Třebětínkou. Již nyní vidíte kompletní vykácení keřů
a stromů, pak bude následovat práce v korytě. Výsledkem bude kompletní vyjmutí celého území od Letovických strojíren
až po náměstí ze záplavového území Kladorubky na stoletou
vodu. Musím velmi poděkovat panu řediteli Tajovskému z Letovických strojíren za velmi dobrou spolupráci při řešení tohoto problému. Zároveň bych chtěl také poděkovat za opravy
a údržbu areálu, kterou Letovické strojírny dělají a která velmi
přispívá ke zkrášlení Letovic.
V Letovicích máme tolik krásných míst, že nám je mohou
leckde jen závidět. Jednou z nich je lokalita u koupaliště. Obnovou Lamplotových stezek se pokusíme zpřístupnit toto úze-
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mí. Cílem je udělat nádhernou procházku z Klondajku třešňovou alejí nad rybník, Lamplotovými stezkami až ke Komárkovu lomu a pak zaokruhovat tuto trasu až do Žlíbku. Nad koupalištěm je již hotové místo na odpočinek, které bylo kompletně
hrazeno z dotace (obr. 3).
Další věcí, která se povedla, je výkup komunikace V Potůčkách od Tylexu. Zde je situace komplikovaná z pohledu dopravního a je nutné zde umístit minimálně zrcadla kvůli bezpečnosti. Zde bych chtěl znovu připomenout, že ne každá komunikace, která je ve městě, patří městu a město má možnost
ji opravovat.
Chtěl bych poděkovat Draze Kráčmarové a Paletě za to, že
i v těchto bojových podmínkách udělaly, jako již tradičně, něco
k připomenutí 17. listopadu. Připomínat si hrdinství studentů
z roku 1939 a z roku 1989 je nutné. Svoboda s sebou přináší i obtíže, ale je to to největší, co kdy kdo vymyslel.
Na závěr mi dovolte popřát vám všem co nejpříjemnější
prožití Vánoc a Nového roku. V každé době lze najít i spoustu
pozitivního a krásného. Moc vám všem přeji, abyste toho byli
schopni a těšili se z každého dne.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Všem občanům města a našich místních částí přejeme
prožití nadcházejících vánočních svátků ve zdraví,
klidu a blízkosti svých rodin. Do nového roku 2021
pak každému z Vás přejeme opět především
pevné zdraví, optimismus a motivaci vypořádat se
s aktuálními problémy a výzvami dnešní doby.
Mgr. Petr Novotný, starosta města
Mgr. Radek Procházka, místostarosta města
členové Rady města Letovice
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Chodník k České (obr. 2)

Slovo úvodem
Opravená první část ulice Boční (obr. 1)

Milí čtenáři,
zřejmě se ještě nějakou dobu nebudeme moci setkat na kulturních akcích, proto bych aspoň touto cestou rád všem popřál
požehnané Vánoce v kruhu rodiny! Termíny přeložených pořadů, bohužel, zatím nemůžeme vyjednat, protože situace je nepřehledná a trvání opatření se nedá odhadnout. Věřím, že příští
rok bude lepší než ten stávající. Ať se vám vše daří a především
ať jste zdraví a plni optimismu!
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Polévka pro chudé a bohaté
Milí občané Letovic, letošní Polévka bude!
V době uzávěrky zpravodaje s ohledem na vládní restrikce
sice ještě nejsme schopni sdělit konkrétní informace,
jedno vám ale slíbit můžeme – v nějaké podobě se 24. 12.
tato tradiční akce uskuteční. Prosíme, sledujte
náš Facebook a také rozhlas, budeme vás informovat.
Děkujeme a těšíme se na vás,
za spolek PaLetA Draha Kráčmarová

Lamplotova lesní pěšina – místo na odpočinek (obr. 3)
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Rada města

Společenská rubrika

Rada města Letovice na své schůzi dne 4. 11. 2020 projednala

Vážení spoluobčané,
vzhledem k nouzovému stavu, kdy s ohledem na vaše, ale i naše zdraví se až do zklidnění situace nemohou uskutečňovat
návštěvy jubilantů, vás prosíme o trpělivost. Všichni jubilanti
budou dodatečně navštíveni a zároveň i zveřejněni ve zpravodaji.
Všem vám přejeme pevné zdraví a optimismus.
Sbor pro občanské záležitosti

2. Plán zimní údržby místních komunikací

Dodatečně blahopřejeme a děkujeme za celoživotní práci panu Zdeňku Sedlákovi, který v měsíci září oslavil 75 let.

7. Hospodaření příspěvkových organizací

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:

9. Různé

Višková Zdeňka, Albína Krejčího, ve věku 78 let
Podsedníková Růžena, Jevíčská, ve věku 78 let
Štarha Jaroslav, Tyršova, ve věku 93 let
Vlček Jan, Pod Klášterem, ve věku 50 let
Sychrová Anna, Jevíčská, ve věku 94 let
Rybářová Anna, Slatinka, ve věku 88 let
Bartáková Vlasta, Meziříčko, ve věku 90 let
Ille Bořivoj, J. Haška, ve věku 92 let
Báčová Marta, J. Haška, ve věku 75 let
Kocina Bohumil, Podlesí, ve věku 88 let
Toul Miloš, Dolní Smržov, ve věku 81 let
Tintěrová Marta, J. Haška, ve věku 87 let
Chladil Lubomír, Zboněk, ve věku 77 let
Dřevo Miloslav, Zábludov, ve věku 59 let
Pazuchová Jiřina, Brahmsova, ve věku 82 let

Čest jejich památce!

Poděkování
Jménem celé rodiny chceme velmi
poděkovat MUDr. Královcové, nemocničnímu kaplanovi Mgr. Sedlákovi a všem
pracovníkům oddělení „C“ Nemocnice
Letovice za obětavou a laskavou péči
o našeho tatínka, pana Bohumila Kocinu, v posledních týdnech jeho života.
Velké díky patří také MUDr. Šafránkovi
za jeho dlouholetou péči a přátelství.
Děkujeme všem za slova útěchy, povzbuzení i řadu milých
vzpomínek na pana Kocinu. Manželka Maria a děti s rodinami

Uzávěrka příspěvků
do Letovického zpravodaje č. 1 /2021
je do 3. prosince 2020!
Děkujeme Vám za respektování
zkrácené lhůty i za Vaše pochopení.

Provoz Městského úřadu Letovice
v době vánočních svátků
Městský úřad Letovice
bude pro veřejnost uzavřen ve dnech:
22. až 27. 12. 2020 a 30. 12. 2020 až 3. 1. 2021

body dle následujícího programu:
1. Vyhodnocení letní sezóny na městském koupališti
3. Kontrola úkolů
4. Vystoupení vedoucích odborů
5. Návrh rozpočtu města na rok 2021
6. Dispozice s majetkem města
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ

Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 5. 11. 2020
projednalo body dle následujícího programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Dispozice s majetkem města
3. Různé
4. Diskuse
5. 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/

Ing. Radek Zemánek, tajemník MěÚ Letovice

Starosta města Letovice
svolává na čtvrtek 3. prosince 2020
v 16.00 hodin do sálu Městského kulturního
střediska v Letovicích

15. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Letovice
Program zasedání:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise,
ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva
města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice
od 10. září do 3. prosince 2020
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice za I. – X. / 2020
6. Hospodaření příspěvkových organizací
města Letovice
7. Návrh rozpočtu města Letovice na rok 2021
8. Střednědobý výhled města Letovice
na období 2021 až 2023
9. Různé
10. Diskuze
11. Závěr
Mgr. Petr Novotný, starosta města
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Slovo radního
Článek v minulém čísle Letovického zpravodaje byl, řečeno
novinářským žargonem, nevyvážený. Předložil jsem vám samé problémy, jako by se v Letovicích nedělo něco pěkného,
o čem by bylo dobré napsat. Tak nyní to chci změnit.
Chvályhodný počin se povedl zaměstnanci městského úřadu panu Mgr. Blažkovi. Ten zachytil v rádiu informaci o nabídce sazenic hrušní. Jednalo se o sazenice, které ekologická nadace Veronica dovezla z Holandska, kde by skončily ve štěpkovači. Nyní je nabízí jak městským úřadům, a to zdarma, tak
i občanům za symbolickou cenu. Ihned zareagoval a informoval vedení města o této nabídce. Co je na tom divného, dalo by
se říci, vždyť jen dělal svoji práci. On se však nespokojil s tím,
že objednal stromky pro město, ale informaci o nabídce stromků rozšířil mezi občany. Také s nadací Veronica domluvil, že
prodej sazenic se uskutečnil v Letovicích. Původně totiž byl odběr možný pouze v Doubravici nad Svitavou. Zásluhou všímavosti pracovníka úřadu se okolí Letovic stalo domovem mnoha hrušní, které za několik let potěší majitele chutnými plody.

Knihovna
Uzavření knihovny o Vánocích!!!
Z důvodu vládního nařízení je knihovna uzavřena. V současné
chvíli nevíme, kdy bude opět otevřeno. Sledujte naše webové
stránky, facebook a hlášení místního rozhlasu, kde budou
zveřejněny aktuální informace.

Knihovna bude uzavřena od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021.
Obě oddělení knihovny budou otevřena opět v pondělí 4. ledna 2021.

E-knihy – novinka v knihovně
Nově naše knihovna ve spolupráci s portálem www.palmknihy.cz nabízí svým čtenářům k vypůjčení přes 9 000 e-knih.
Navíc odkudkoliv a zdarma v rámci ročního čtenářského poplatku. Z pohodlí domova si můžete jednoduše vypůjčit e-knihu přes on-line katalog knihovny, která se Vám obratem zobrazí v knihovničce aplikace eReading s viditelně označeným
termínem vrácení. Výpůjční lhůta je 31 dnů a lze číst dva tituly
najednou bez nutnosti připojení k internetu. 32. den se e-kniha sama vymaže z aplikace.
Jak si e-knihu vypůjčit a všechny další potřebné návody a informace najdete na webové stránce knihovny www.mks-letovice.cz/knihovna

Výstavka knih
„Čteme podle písmene A“
(knihy od spisovatelů s příjmením začínajícím písmenem A)

Výstava prací zapojených do soutěže
„Jižní Morava čte“
„Duhové čtení“
Soutěž prodloužena do 31. 12. 2020
Další chvályhodný počin mají na „svědomí“ učitelé a učitelky Základní školy Letovice. U jejich školy proběhly stavební
práce, při kterých byly vybudovány nové parkovací zálivy. Po
skončení prací stavební firmou se pedagogové chytili iniciativy a pustili se do úpravy zeleně kolem nově vybudovaného
stání a před vchodem do základní školy. Ve spolupráci s odbornou zahradnickou firmou na volných prostranstvích vysadili keře a květiny, na kterých, jak by řekl básník, jistě s rozkoší
spočine oko kolemjdoucích, tak i dítek školou povinných.
Pak, že se nic pěkného neděje.
Původně jsem chtěl navázat na článek z minulého čísla Letovického zpravodaje a představit další z letovických oříšků,
tedy problémů, které na radě města řešíme. Vědom si toho, že
se jedná o vánoční výtisk, chci končit optimisticky, takže příště.
Přeji všem v Letovicích i všem v letovických místních částech do nového roku hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a aby
vás neopouštěla dobrá nálada. Chci také poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na zkrášlení našeho města a dělají naše
město lepším.
Mgr. František Boček, člen Rady města Letovice za KDU-ČSL

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
04 |

Pracovnice Městské knihovny
přejí všem čtenářům a návštěvníkům knihovny
příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví
a vše dobré v novém roce 2021.

Jižní Morava čte
Letošní ročník soutěže „Jižní Morava
čte“, byl zvolen v souvislosti s výročím
350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. Téma prací dostalo název „Svět v obrazech“. I přes nepříznivou situaci uzavření škol a knihovny, děkujeme za práce,
které se nám v knihovně sešly.
Vítěznou práci ve výtvarné kategorii
opět obhájila MŠ Čapkova Letovice s prací „Letem světem“, druhé místo obsadili žáci 1. ročníku ZŠ Nýrov s kolektivní prací „Svět očima koček“. V další kategorii „Volná tvorba“ získala první místo Beáta Klusáková, druhé Sandra
Pavlů a třetí místo Mei Kurialová se svými obrázky. Slavnostní
předání cen se, bohužel, za dané situace nemohlo uskutečnit,
je nám to moc líto. Vítězové ale o své ceny nepřijdou, dostanou
je prostřednictvím učitelek svých školek a škol.
V letošním roce se do soutěže přihlásily jen výtvarné práce,
své místo si nenašel ani jeden literární příspěvek. Všem účastníkům soutěže moc děkujeme a vítězům gratulujeme. Věříme,
že i nadále pomůžete naší knihovně a budeme opět v soutěži
pokračovat. Těšíme se na další vaše práce, a to nejen výtvarné,
ale i literární.
Text a foto: Lenka Páralová

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Soutěž Jižní Morava čte
Dnešní doba, ve které žijeme spolu s COVIDEM-19, je velice
obtížná pro nás všechny. Znovu a znovu na občany proudí nová a nová vládní omezení. Média na nás chrlí zprávy o počtech
nemocných, o kritické situaci ve zdravotnictví, o distanční výuce ve školství…
Mateřská škola je malý ostrůvek, kde žádný vládní nouzový
stav neplatí. Pro učitelky a děti neplatí nošení roušek. Na omezení sociálních vztahů tady není ani pomyšlení. Mateřskou
školou za normálních okolností prochází až 150 lidí. Maminky
(v mnoha případech s kočárky s mladšími sourozenci), které
ráno vedou děti do školky, tátové, kteří si odpoledne děti vyzvedávají, babičky, dědové a starší sourozenci a další rodinní
příslušníci…
Tyto dva pro nás rozdílné světy pochopitelně prožívají moje
kolegyně rozdílně. Větší či menší obavy z onemocnění má ta
kolegyně, která se stane brzy maminkou, která v minulosti prodělala závažné onemocnění, která se stará o přestárlé rodiče
i ta, která je maminkou dětí s povinným školním vzděláváním.
Přestože chceme přispět svojí energií současné složité situaci, být oporou pracujícím rodičům a především dětem, není
jednoduché udržet se za těchto okolností v dobré psychické
i fyzické kondici.
A právě proto chci ze srdce poděkovat každé ze svých kolegyň za skvělou práci, za to, že se jim daří se situací se vyrovnat,
že ani přes všechno jim nechybí pozitivní energie a že se snaží
udělat každý den hezký pro děti i pro nás všechny ostatní.
I přesto všechno, jsme se rozhodli zapojit do soutěže „Jižní
Morava čte“, kterou pořádá Moravská zemská knihovna Brno
ve spolupráci se zapojenými knihovnami jižní Moravy a za finanční podpory Jihomoravského kraje a dalších sponzorů, do
které se zapojujeme již od roku 2018. Shrňme si, s jakými díly
jsme doposud soutěžili.
Ve školním roce 2018/2019 se celý kolektiv dětí naší mateřské školy pod vedením paní učitelky Lenky Kabelkové, DiS., poprvé zapojil do soutěže na téma „Moje obec – moje město – můj
kraj za 100 let“ s výtvarnou koláží s názvem „Přehrada Křetínka“. Práce postoupila do krajského kola, ve kterém jsme získali
1. místo.
O rok později, ve školním roce 2019/2020 jsme se opět soutěže zúčastnili. Tématem soutěže bylo „Tajemství knihovny“.
Naše práce spočívala v tom, že děti vymyslely tajemný příběh,
vyrobily knihu a různými technikami ji ilustrovaly. A opět práce postoupila do krajského kola. Ve své kategorii jsme opět zvítězili!
Jinak tomu není ani v letošním školním roce 2020/2021, kdy
byla vyhlášena soutěž s názvem „Svět v obrazech“. Zapojil se
celý kolektiv dětí, který vedla paní učitelka Bc. Anna Prudilová, DiS. Společně s ostatními kolegyněmi jsme se vzájemně
doplňovaly, inspirovaly a fungovala tak vynikající spolupráce.
Podařilo se nám tak vytvořit zeměkouli s názvem „Letem světem“. Ke každému kontinentu děti namalovaly zvířata, která
v něm žijí, sebe dokreslily jako obyvatele kontinentu nebo se
dokreslily jako zvířátka. Na naší vyrobené zeměkouli nechybí
ani naše mateřská škola. Děti se velice snažily, měly skvělé
nápady a hlavně je tvoření bavilo. Dílo opět postoupilo do krajského kola! Bude se vítězství opakovat do třetice?

Zároveň jsme se zúčastnili soutěže s názvem „Místo, kde
žiji“, kterou pořádá letovický Letokruh. Letošní téma znělo
„Přírodní zajímavost“. Pod vedením paní učitelky Lenky Kabelkové, DiS., vytvořil Šimon Hoang prostorovou koláž s názvem
„Pepina a Ušáček“ – to jsou králíčci naší MŠ.
Vážení letovičtí občané, držte nám v obou soutěžích palce.
Přejeme vám pevné zdraví, mějte příjemné chvíle jak v osobním, tak i pracovním životě, stejně jako my v mateřské škole.
Iva Širůčková, ředitelka
a Bc. Anna Prudilová, DiS., učitelka MŠ Čapkova Letovice

„Přírodní zajímavost” od Šimonka Hoanga

Společná práce s názvem „Letem světem“

SVČ Letokruh
AKCE NA PROSINEC
14. a 19. ledna 2021 / Soutěž „Místo, kde žiji“
Poptává další účastníky, kteří k nám do Letokruhu doručí
svá tvořivá díla na téma „Zajímavý živočich nebo rostlina
v místě mého bydliště“. Vaše výrobky shromažďujeme do
14. ledna 2021 v Letokruhu, 19. ledna 2021 proběhne vernisáž
v muzeu na Tyršově ulici.
16. prosince

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže o nejkrásnější a nejoriginálnější doma vyrobený betlém
V případě, že se chcete podílet na volbě vítězů a vyhlášení výsledků, sledujte náš Facebook, kde budou od 2. do 16. prosince 2020 všechny betlémy vystaveny. Podpořte účastníky svým
hlasem, na vítěze čekají slibné odměny.
Letokruh přeje všem krásné prožití vánočních svátků, dny
plné pohody a lásky a v roce 2021 spoustu šťastných a úspěšných dnů.
Za Letokruh Veronika Schindlerová
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Masarykova střední
konečně v novém

Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

Masarykova střední škola Letovice ukončila v září po dvouleté realizaci rozsáhlou rekonstrukci budovy školy. Získala tak
nový „kabát“ v podobě zateplené fasády v obnoveném funkcionalistickém stylu s částečně obměněnými otvorovými výplněmi, šest nových dílen a strojoven se sociálním zázemím pro
žáky i učitele, efektivní otopný systém s chytrou regulací vytápění, vzduchotechnické jednotky udržující optimální složení vzduchu v učebnách a nový vzhled a vybavení mnoha učeben a ostatních prostor budovy.
Rekonstrukce si vyžádala investice ve výši 35 miliónů Kč
a další milióny neinvestičních výdajů. Při získávání finančních
zdrojů školu významně podpořil při jednání se zřizovatelem
starosta města pan Mgr. Petr Novotný, kterému náleží velké
poděkování. Za podporu děkuji také paní radní Daniele Ottové.
Mohlo by se zdát, že škola má na mnoho let s investicemi
vystaráno, ale opak je pravdou. V současnosti je v poslední fázi
rekonstrukce ateliérů uměleckých keramických oborů a konferenční místnosti a další projekty se připravují. Známe to všichni – nikdy není hotovo, život nám přináší stále nové výzvy
– a je to tak dobře.
Tak jen doufejme, že současná doba covidová se zákazem
osobní přítomnosti žáků ve školách nebude mít dlouhé trvání
a že našim studentům bude brzy umožněno při vzdělávání plně
využívat nové funkční a podnětné prostředí a vybavení školy.
Ing. Helena Marešová, ředitelka školy
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Víte, jaké je to být
dezinformátorem?
Třetí ročník studijních oborů Masarykovy střední školy Letovice provázelo v anglickém jazyce téma FAKE NEWS. Nárůst nedůvěryhodných či falešných zpráv v online prostředí je
v současné době obrovský, a to nejen v souvislosti s onemocněním Covid-19.
Z důvodu uzavření škol probíhala naše diskuse v příhodném
prostředí, a to formou online schůzek. Zaměřovali jsme se na
následující otázky a tvrzení: „Where do you get your news?
Which sources do you use? Will newspapers disappear in the
future? Which of these topics interest you the most? Politics,
celebrities, sport, fashion, culture, crime, or the art? What do
you think about this sentence? It must be true because I read it
on the Internet.“ Procvičovali jsme schopnost vyjádřit se k aktuálnímu dění, výslovnost a slovní zásobu v cizím jazyce spjatou
s tímto tématem.
Studenti si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je být dezinformátorem. Prostřednictvím webových generátorů vytvářeli
fake news v anglickém jazyce. Nechtěli jsme se zaměřovat
pouze na téma současné pandemie, a tak si studenti volili
libovolná témata.
Výsledky snažení můžete posoudit sami. Jsou jejich fake
news uvěřitelné či nikoliv?
Je nutné podotknout, že účelem nebylo studenty navádět k šíření falešných zpráv, ale nahlédnout na tuto problematiku z jiné-

ho úhlu pohledu. Uvědomit si, jakým způsobem nás manipulátoři mohou ovlivňovat, jak to poznáme a jak se můžeme chránit.
Dokážete také vy rozpoznat tuto formu manipulace?
Hana Páralová, www.stredni-skola.cz
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Minisérie skautingu
v Letovicích – část 1.
V rámci letošního výročí založení skautingu v Letovicích
a nemožnosti uspořádat plánované akce pro veřejnost se naše
středisko rozhodlo vydat tuto minisérii o třech částech, která
bude mapovat tři zásadní období skautingu v našem městě.
V první části se budeme věnovat současnosti. Druhá část
bude obsahovat zejména činnost polistopadového skautingu
a ve třetí části se vrátíme až k úplným kořenům vzniku skautingu v Letovicích v roce 1920.

Po obnovení činnosti doufáme hlavě v návrat výprav do přírody a společného setkávání při nejrůznějších aktivitách. Samozřejmě se už teď těšíme na letní tábor, který je pro většinu
z nás vyvrcholením roční skautské činnosti.

Rok 2020 – vize do budoucna
Skautování během krize spojené s Covid-19
V celé České republice je skautská činnost pozastavena. Nařízení respektujeme a místo schůzek a výprav se snažíme dětem poskytnout možnost vidět se alespoň v online prostoru,
a proto pořádáme schůzky online. Ve 4. dívčím oddíle společně
cvičíme, pečeme nebo třeba vyrábíme. Chlapecký 1. oddíl se
dokonce rozhodl nachystat pro své členy venkovní hru s úkoly, kterou si každý bude moci projít sám nebo se svojí rodinou.

Tipy na aktivity pro rodiny s dětmi:
www.skaut.cz/programdoma/ – skautský web
www.svobodnahra.cz – web se seznamem startérů her a výzev pro děti
www.jdeteven.cz/cz – co dělat s dětmi venku v přírodě?
Ačkoliv se nemůžeme ke společným aktivitám scházet rozhodně to neznamená omezení skautování. Skauting je totiž
především o tom, jak se chováme k druhým lidem, zda na sobě
pracujeme a zda hledáme ve svém životě hodnoty Pravdy
a Lásky.
Snažíme se tak povzbuzovat děti i sebe navzájem, že skauting můžeme žít každý den. Tím, že zavoláme někomu, kdo žije sám, plníme svědomitě svoje povinnosti nebo si všímáme
potřeb lidí kolem sebe. Na to, abychom se snažili, aby náš svět
byl lepším místem, nemusíme mít ideální podmínky.
Informace o skautské pomoci naleznete na webových stránkách www.elpida.cz / linka-senioru nebo na bezplatné lince
800 200 007
V tuto chvíli skauti realizují pomoc v těchto činnostech:
• nákup potravin a základních potřeb (v rozsahu ideálně na
celé stokoruny, dle individuálního nákupního seznamu)
• návštěva pošty (kdy není nutné, aby byl senior přítomný
osobně)
• návštěva lékárny
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Současné vedení a vize
V současnosti naše skautské středisko Erb tvoří 4 oddíly dohromady s 128 členy. V jeho vedení stojí Vilém Heger.
1. Chlapecký oddíl
Ve vedení oddílu v současné době stojí Jája Ottová a 37 členů
skautuje ve třech družinách.
2. Oddíl rodinného skautingu
Oddílovou vedoucí je nyní Jana Leinveberová a do činnosti je
zapojeno 25 členů s jejich rodinami.
3. Kmen dospělých
Vedoucím oddílu kmene dospělých zůstal bývalý vedoucí střediska Karel Hoder-Kostin a kmen má v současnosti 21 členů.
4. Dívčí oddíl Slunce
Oddíl, který momentálně čítá 45 členek ve čtyřech družinách,
momentálně vede Rozárka Fadrná společně se svou sestrou
Anežkou Fadrnou.
Chceme nadále pracovat na rozvíjení činnosti, abychom se
dokázali podílet na výchově dětí pro 21. století. Součástí naší
vize do budoucna je i nalezení řešení problému spojeného
s nedostatkem prostor pro naše aktivity uvnitř budovy, jako
jsou zejména každotýdenní schůzky, pořádání vzdělávacích
a víkendových akcí.
Pokud byste nás chtěli finančně podpořit nebo byste se rádi
zapojili do naší činnosti, navštivte pro více informací naše
webové stránky www.letovice.skauting.cz nebo naší facebookovou stránku Skaut Letovice.
Za letovické skautské středisko Erb
vedoucí 4. dívčího oddílu Slunce, Róza-Rosenka Fadrná,
foto: Anežka Fadrná

Napsali jste nám
150. výročí založení SDH Letovice
Vážení spoluobčané, letošní rok uplynulo 150 let od založení
sboru dobrovolných hasičů Letovice. K tomuto významnému
výročí jsme plánovali mnoho akcí, které jsme bohužel nemohli
uskutečnit z důvodu opatření proti Covid-19. V měsíci březnu
jsme plánovali slavnostní schůzi, kterou jsme nakonec přeložili
na říjen, ale ani v tomto termínu se nemohla konat. Na měsíc
červen jsme připravovali oslavy založení sboru s výstavou historické techniky, ukázkou hašení od minulosti po současnost, námětovým cvičením a zábavným odpolednem pro děti v areálu
zbrojnice. Současně měla probíhat výstava z historie sboru v MKS
Letovice. V průběhu roku jsme plánovali další akce v rámci oslav,
které se bohužel také nemohly uskutečnit. Moc nás mrzí, že
jsme spolu s vámi nemohli oslavit naše výročí, ale některé akce
plánujeme v příštím roce, pokud nám to však okolnosti dovolí.
Sbor dobrovolných hasičů města Letovice byl založen v roce
1870 a za ta dlouhá léta se v něm vystřídalo několik generací.
Snad je to právě ta dobrovolnost, která nás spojuje při pomoci
našim spoluobčanům v nouzi, nedbajíc denní doby, volna či
svátků. S tímto ideálem zřejmě zakládali sbor i naši předkové.
Svědčí o tom i nápis na historickém džbánu od Mořice Biacha
Sílu a statečnost za bližního bezpečnost.
Po velkém ohni v Jevíčku, kde shořelo 69 domů bylo přistoupeno v roce 1870 k založení řádného hasičského sboru. Pozdější zápisy zdůrazňují, že náš sbor byl první s českým velením na
Moravě. V roce 1873 byla zakoupena sací stříkačka za 600 zlatých a v roce 1884 byla zakoupena nová čtyřkolová stříkačka za
1000 zlatých. 50 let svého trvání již sbor oslavil ve svobodné
vlasti. V roce 1921 byla zakoupena nová parní stříkačka, se kterou byl v roce 1923 hašen požár továrny Cosmanos, jenž byl asi
největším požárem v dějinách sboru. Celých 24 hodin bojovalo
12 sborů s ničivým ohněm, který způsobil škodu za 8 mil. Kč.
V roce 1924 byla zakoupena první automobilová stříkačka Ford,
později vyměněná za silnější zn. Škoda, která se osvědčila při
velkém požáru lihovaru v roce 1931. 23. 11. 1936 sbor účinně zasahoval při železničním neštěstí u letovického nádraží. Nepříjemnou noc zažili členové sboru dne 21. 9. 1941 při výbuchu
v zrcadlovém sále hotelu Penzion Lamplota (nyní Na Koupališti), kde byla ubytována německá mládež. V roce 1946 byla
z vraku postavena u firmy Chábek automobilová stříkačka
Steyer a v roce 1947 dopravní vůz Mercedes. V roce 1958 byla
sboru předána cisternová automobilová stříkačka Praga, která
byla velkým přínosem. Rok 1959 přinesl našemu sboru velký
úspěch, neboť družstvo mužů se v soutěži požárních družstev
probojovalo až do celostátního kola, které se uskutečnilo v Bratislavě. V roce 1969 byla dokončena výstavba nové hasičské
zbrojnice a společně s ní nám byla předána nová cisterna Škoda 706 RTH (CAS 25), požární stříkačka PS 12 a dvoukolový výsuvný žebřík DZ 12. V dalších letech jsme se věnovali mimo výcviku také budování areálu. Byly zhotoveny stoly, lavice, elektrické osvětlení, taneční parket, sociální zařízení a dřevěný
srub. V roce 1975 nám byl předán nový dopravní vůz Avia (A 31)
a v roce 1978 člun, určený k záchranným pracím na přehradě
Křetínka. Rok 1995 byl ve znamení 125. výročí založení našeho
sboru. Při této příležitosti byl u firmy Velebný Ústí nad Orlicí
zhotoven první hasičský prapor. Tento byl 7. 5. posvěcen v kostele sv. Prokopa při mši za zemřelé členy našeho sboru. V roce
1996 oslavujeme 60. výročí povýšení Letovic na město a náš
sbor předvedl vodní fontánu spolu s ohňostrojem… O tom, že
provedení fontány mělo úroveň, svědčí i zájem o její natočení
televizí Nova, které se uskutečnilo pod přehradou.

Začátkem roku 1997 byla zásahová jednotka vybavena radiostanicemi Motorola, které byly velkým přínosem, a to při záplavách, které neměly pamětníka. Zaplaveno bylo celé náměstí, ulice Tyršova, Čapkova a Nové město. Na pomoc byli povoláni hasiči z Kladorub, Zábludova, Jasinova, Tylexu, V. Opatovic, hasičský záchranný sbor Boskovice a příslušníci armády. Po skončení záplav náš sbor ještě mnoho dní zasahoval při čerpání
sklepů, studní a odstraňování následků škod. Nové tisíciletí
a rok 2000 bylo pro nás dvojnásob významné, neboť jsme oslavovali 130. výročí založení sboru a dne 6. 11. nám byla slavnostně
předána do užívání nová cisterna CAS 24 Tatra 815. V roce 2001
jsme se věnovali převážně výcviku s CAS 24 a dne 1. 4. jsme se
rozloučili se starou cisternou CAS 32 Škoda 706 RTH, která našemu sboru sloužila 32 let. V roce 2007 byly pořízeny členům
sboru nové vycházkové obleky. V roce 2009 a to 30. 1. bylo zařazeno do výjezdu nové dopravní vozidlo IVECO DA 1Z. Rok 2011
dal nový vzhled našim garážím neboť byla uskutečněna výměna vrat a provedeno zateplení a nová fasáda. Spoustu prací jsme
prováděli brigádnicky. V roce 2012 obsadila zásahová jednotka
1. místo za Jihomoravský kraj v soutěži RWE za zásah roku.
V roce 2014 byla provedena z prostředků města výstavba nových šaten, které zvýšily úroveň, ale čhlavně bezpenost zásahové jednotky. V tomto roce nám také byla předána za účasti
hejtmana p. Haška repasovaná cisterna CAS 32 Tatra 815. V roce
2015 byla zásahová jednotka vybavena přístrojem AED, na jehož pořízení má velkou zásluhu nadační fond Kryštůfek a místní dárci. Díky vedení města a vynaloženým finančním prostředkům bylo také dokončeno zateplení hasičské zbrojnice a oprava fasády. 16. 5. 2015 se sešli členové sboru dobrovolných hasičů Letovice v restauraci Na Koupališti při slavnostní schůzi.
Nejdříve však proběhlo společné focení. 20. června 2015 oslavil
náš sbor významné výročí 145 let od svého založení. Oslavy začaly v 10 hodin, kdy se uskutečnila „spanilá“ jízda městem historické i současné techniky. Byla také zahájena výstava historických i současných dokumentů, fotografií a hasičské výzbroje
a výstroje. V odpoledním programu následovaly ukázky hašení
od historie po současnost. Pro děti jsme připravili různé soutěže a skákací hrad. Večer pak program oslav pokračoval taneční
zábavou a proběhla ohnivá show a ohňostroj. V roce 2017 jsme
provedli demolici stávajících toalet v areálu zbrojnice, které
měly být nahrazeny novými. Bohužel se situace zkomplikovala díky společnosti Play a stále musíme objednávat mobilní
toalety. V roce 2018 jsme se přihlásili do ankety Dobrovolní hasiči roku 2018 se zásahem záchrany osoby a umístili jsme se na
2. místě v oblasti jih Moravy. Za přispění pana starosty města
jsme v roce 2019 zakoupili z dotací JmK termokameru, která je
vynikajícím pomocníkem při požárech.
Kromě výjezdů k požárům, technickým zásahům a pomocím pořádají členové sboru každoročně kulturní, společenské
a sportovní akce jak pro členy, tak i občany našeho města.
Je to již tradiční hasičský ples, taneční zábavy, Mikulášská
nadílka, hasičské soutěže a akce ostatních sdružení a organizací v areálu zbrojnice.
V současné době má sbor 116 členů z toho 61 mužů (26 v zásahové jednotce) 35 žen, 7 dorostenců a 15 mladých hasičů. Starostou sboru je Přemysl Heger a velitelem Martin Leinveber.
Omlouváme se všem, kteří se těšili na tradiční Mikulášskou
nadílku dne 5. 12., neboť letošní rok se z důvodu opatření proti
Covid-19 neuskuteční.
Přejeme všem spoluobčanům do roku 2021 hodně zdraví,
štěstí, pohody a návrat do lepších časů bez koronaviru a omezení.
Hasiči Letovice
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Napsali jste nám
Pan fotograf
Když jsem se v roce 1988 přihlásil do Školy výtvarné fotografie, netušil jsem, s kým se potkám
a jaký vliv to bude mít na můj fotografický vývoj. Dva roky výuky
o víkendových blocích se spolužáky a osobnostmi kantorů mi
otevřely bránu do světa fotografie
a daly dobré základy pro budoucí
fotografickou živnost.
Nejdůležitějším kantorem ve
škole byl pro mě Bohumil Kocina.
S hlubokým přehledem, filozofickým nadhledem a lidským přístuBohumil při vernisáži
pem
uměl o fotografii a také o živ Podivíně (1994)
votě přednášet, diskutovat i vyprávět. Brzy jsme se spřátelili, zjistili jsme, že na mnoho věcí máme podobné názory a má fotografická tvorba byla zásadně
ovlivněna Bohumilovým vzorem. Psali jsme si dopisy a ty Bohumilovy, psané rukou ozdobným krasopisným písmem, začínaly takhle krásně: „Milý příteli, tisknu tvoji pravici...“
Společně s dalšími spolužáky a kantory jsme v roce 1989 založili Klub moravských fotografů, který dodnes úspěšně funguje. Často jsme se nad fotografiemi scházeli, hodnotili je a diskutovali.
Bohumil fotky vždy fundovaně rozebral, hodnotil a ocenil,
ale také často našel možnosti, jak záběr ještě zlepšit. Několikrát ročně jsme se s kolegy vydávali na fotografické výjezdy
– byly nejen poučné a důležité pro rozvoj a konfrontaci názorů, ale také jsme při tom užili spoustu zážitků a legrace.
Bohumil svou tvorbu představoval divákům na mnoha úspěšných výstavách, získával mnohá ocenění, ale nejraději o své
práci debatoval s návštěvníky či v soukromí s přáteli. Pravidelně se zúčastňoval klubových výstav a tradiční výstavu v Letovicích organizoval, neuvěřitelně letos již po jednadvacáté.
Ani na sklonku života Bohumil nerezignoval a bez obtíží
zvládal vymoženosti digitální techniky a ač ze zdravotních
důvodů omezen možností pohybu mimo rodinné zázemí, udivoval fotografické kolegy nezvyklými postupy, umocněné malířskými znalostmi.
Budeš mně i nám všem chybět, Pane fotografe Bohumile
Kocino...
Jiří Sláma, dlouholetý předseda KMF

Bohumil (uprostřed) na semináři a založení KMF (1989)
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Bohumil (uprostřed) na výjezdním focení v M. Krumlově (1990)

Debata na výjezdním focení (1994)

Typický projev Bohumila na výstavě v Letovicích (2006)

Bohumil s Jiřím Slámou před výstavou v Letovicích (2017)

Vánoční nadílka
na prosincové hvězdné obloze
Běh času prozrazuje, že nastal měsíc prosinec. Přišel měsíc,
který má mezi dvanácti měsíci roku zvláštní postavení. Je řada
důvodů, které k tomuto měsíci patří. Alespoň některé z nich si
připomeneme. Především nastává poslední měsíc občanského
roku, který otevře brány roku nového. I letopočet se nepatrně
změní. Místo letopočtu 2020 budeme psát letopočet 2021, jednu
nulu vystřídá jednička. Prosinec je také nejštědřejším měsícem
roku, zažijeme Mikulášskou nadílku a hlavně nejkrásnější svátky
– Vánoce. Přijdou vánoční svátky, které mají nejvíce v oblibě děti,
ale také dospělí. Ke kouzlu Vánoc patří množství dárků a zvláštní vánoční pohoda, ke které přispěje splnění mnoha přání.
Také v oblasti astronomie proběhne řada událostí. Na obloze
nám svítí hvězdy, které patří do zimních souhvězdí. Slunce se
pohybuje nízko nad obzorem až do slunovratu a s ním zajistí
nejkratší den v roce. Také zaznamenáme nejmenší sluneční azimut. Vedle těchto hmotných jevů je s Vánocemi spojena i duchovní oblast. O Vánocích si připomeneme známou betlémskou hvězdu, která nesmí chybět na žádném lidsky vyrobeném
betlému. Celý svět si připomene jedinečnou událost, a to narození spasitele všeho lidstva Ježíše Krista. Evangelium sv. Matouše prozrazuje, že při Ježíšovu narození se na obloze objevila
„jasná hvězda“, která ukazovala směr svého pohybu k Betlému,
k místu Kristova narození. Mimořádný úkaz na obloze upoutal
mudrce z východu, pravděpodobně astrology. Ti se za hvězdou
vydali k Betlému s přesvědčením, že jde o neobvyklou událost.
Našli zde skutečně dítě Ježíše. Poklonili se mu a přinesli dary
vpravdě královské. Podle evangelia to bylo zlato, kadidlo a myrha. Po setkání s Kristem se vydali zpět k domovu. Po staletí si
lidé tuto událost připomínají stavbou betlémů. V žádném betlému nesmí chybět jasná kometa, která má zobrazovat betlémskou hvězdu. Po staletí se snažilo mnoho astronomů tento úkaz
a příběh vysvětlit. Nejlépe objasnil tento úkaz slavný astronom
Jan Kepler, který žil v 17. století na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze. Geniálním výpočtem zjistil, že v době Kristova narození se
na obloze ukázala výrazná trojnásobná konjunkce velkých planet Jupiteru a Saturnu, a to v roce 7 před naším letopočtem. Naše betlémy zdobí komety, ne však hvězdy. Tato změna nastala
zásluhou italského malíře se jménem Giotto di Bondone, který
v roce 1301 v Itálii pozoroval jasně zářící Halleyovu kometu. Ta
ho tak zaujala, že ji umístil do své fresky „Klanění tří králů“ v kapli Scrovegni v Padově. Tento výjev na obloze se z Itálie rozšířil
po celé Evropě a dostal se až do Čech. Tak se stala Halleyova
kometa betlémskou hvězdou.
Nad jižním bodem až směrem k zenitu září řada souhvězdí,
z nichž dobře vyniká vysoko nad obzorem souhvězdí Persea
(Perseus) mezi souhvězdími Andromedy a Vozkou. Perseus má
tvar obráceného písmene Y. Najdeme zde mnoho zajímavých
objektů. Hvězda Algenib je nejjasnější hvězdou souhvězdí s jasností 1,8 mag a vzdáleností 592 ly. Největší zájem astronomů je
zaměřen na hvězdu Algol, proměnnou dvojhvězdu, která mění
svou jasnost přibližně jednou za 3 dny. V Perseu najdeme otevřenou hvězdokupu Chí a h Persei a další otevřenou hvězdokupu
M 34. V horní části souhvězdí se nalézá radiant meteorického
roje Perseid. Starověká báje prozrazuje souvislost se souhvězdím Andromedy.
Prosincové Slunce se chová, jako by chtělo zmizet z oblohy.
Nejníže nad obzorníkem bude dne 21. 12., kdy Slunce vstupuje do
znamení Kozoroha v 11:03 h. Tento časový údaj považujeme za
začátek astronomické zimy, nastává zimní slunovrat. Slunce se
vrací zpět ke světovému rovníku. Dne 21. 12. prožijeme nejkrat-

Perseus
ší den v roce v trvání 8 h 4 min. Do konce roku se den prodlouží
o 5 minut. Sluneční azimut měří 53°, je nejmenší v roce.
Prosincový Měsíc se nám ukáže ve čtyřech fázích: 8. 12. ve
2:00 h poslední čtvrt, 14. 12. v 17:00 h nov, 22. 12. v 1:00 h první
čtvrt, 30. 12. ve 4:00 h úplněk. Měsíční přízemí nastane 12. 12.
(361 757 km), odzemí 24. 12. (405 047 km). Při novu proběhne úplné zatmění Slunce, u nás neviditelné (lze jej pozorovat v Chile
a Argentině).
Některé planety by se daly na prosincové obloze nalézt. Merkur je nepozorovatelný, Venuše je ráno nízko nad obzorem. Po
většinu noci můžeme nalézt Mars (v Rybách). Večer na jihozápadě najdeme planety Jupiter a Saturn (v Kozorohu). Uran (v Beranu) lze pozorovat téměř po celou noc a Neptun (ve Vodnáři)
najdeme večer na jihu.
Nejdůležitějším úkazem v letošním prosinci bude velmi těsná konjunkce planet Jupiteru a Saturnu v Kozorohu (jen 0,1°).
Jev nastane dne 21. 12. v 19:00 h.
Dr. Jaroslav Chloupek

Milí letovičtí
Četla jsem ve zpravodaji našeho města o nově vznikající
kavárně. Budeme ji mít v areálu u zámku. Jistě se většina z nás
těší, kteří jste místními obyvateli, ať už jako rodáci či přistěhovalí. Jsme zde všichni rádi. Budeme mít kam chodit, ať už
jenom vycházkou či s úmyslem posezení v krásném prostředí.
Nejen posezení, ale také občerstvení. Samozřejmě posedět
a občerstvit se můžeme doma, ale mít možnost někam zavítat,
je přeci jen sváteční. Pocit hezčí a obohacující.
Takové zařízení moc chybělo. Letovice jsou krásné město,
s krásným okolím, krásnou přírodou kolem. Město vždy bylo
spádovým centrem, kdy se o to postaral velký počet průmyslových podniků. Dnes snad se stane centrem také kulturním
a společenským. Zárukou se stává kulturní středisko se svým
ředitelem. Výrazná osobnost, s neutuchajícím elánem, přehledem, uměním dostát perfektně své práci.
Bude fajn, až pomine celosvětový zdravotní problém, který
všechny potkal. Věříme, že těžké období ustojíme ve zdraví a budeme moci se opět plně rozvíjet. Je plánů a nabídek dostatek.
Takové akce jsou příležitostí k setkávání a také poznávání spoluobčanů. Vždyť vzpomenout si třeba na krásnou atmosféru
nádherných koncertů zdejší hudební školy je zážitek nezapomenutelný. Tvořivý entuziasmus pana ředitele je obdivuhodný.
A to byly akce výjimečné významu celoevropského. Děkujeme
za ně. Každý jeden muzikant daleko od domova v cizí zemi
hrdě vystupoval za Letovice.
Přeji všem trochu hrdosti na svoje město.
L. S.
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Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...

Městský klub důchodců
V měsíci říjnu jsme už počtvrté uspořádali sbírku šatstva
pro charitu Broumov. 2. 11. 2020 si odvezli 78 pytlů a 19 krabic
oblečení. Charita Broumov všem děkuje a doufá, že budeme ve
sbírkách pokračovat.
I když nám současná situace nedovoluje chodit do klubu,
tak naše členky stále pletou bavlněná obinadla. Také šijeme
látkové tašky, polštářky a toaletní kabelky. Výtěžek z prodeje
věnujeme jako každý rok na charitu.
Přejeme všem hezké a pohodové Vánoce a do roku 2021
hlavně hodně zdraví.
Samospráva MKD

OZNÁMENÍ
Nové sdružení zdravotně postižených Letovice z.s.
Oznamujeme našim členům termíny ozdravných
pobytů a možnost přihlášek na tyto pobyty
v roce 2021. Z důvodu nastalého omezení
není možné pořádat veřejné akce, proto touto
cestou informujeme naše členy o termínech pobytů
na rok 2021 a možnosti se závazně přihlásit.

Lázně Slatinice
Budou pouze v jednom termínu.
Termín pobytu je od 25. do 31. 3. 2021.
Závazné přihlášky budou u Ing. Konůpkové
od 15. 12. 2020 do 15. 1. 2021 na tel.: 732 601 072.

Vysočina – Tři studně
Termín pobytu je od 31. 7. do 7. 8. 2021.
Závazné přihlášky budou u Ing. Konůpkové
od 1. 1. do 30. 4. 2021 na tel.: 732 601 072.
Program akcí pro rok 2021 bude zveřejněn
na našich webových stránkách od 1. 12. 2020.
V tištěné podobě bude k dispozici na akcích spolku
po uvolnění vládních nařízení.
Výběr členských příspěvků na rok 2021 je možný
osobně u pana Stehlíka, po předchozí domluvě,
tel.: 732 772 466 nebo na nejbližších
akcích spolku v roce 2021.

Sport
AFK Letovice
Končí nám rok 2020. Rok plný očekávání a mnoha změn, které se nově v našem klubu nastavily.
Bohužel díky aktuální situaci s nákazou Covid-19
nebylo možné tento rok využít naplno. Jarní část sezóny 2019/
2020 byla celkově zrušena a podzim sezóny 2020 / 2021 byl přerušený. I přes tyto nastalé komplikace jsem přesvědčený, že rok
2020 byl opět pro fotbal v Letovicích jedním z těch zlomových.
Žákovské týmy se nadále mohou měřit s těmi nejlepšími a po
povzbudivých výkonech počítáme s tímto systémem i do budoucna. Mužstvo mužů se povedlo velmi kvalitně posílit a aktuálně ztrácí pouhé tři body na první místo OP. V nastaveném
také hodláme pokračovat i v dalších letech a doufám, že se v budoucnu zařadíme mezi stabilní týmy hrající o nejvyšší příčky.
Co se týká areálu, který spravujeme, tak si troufám říct, že ani
letos jsme nezaháleli. Povedlo se vybudovat technické zázemí,
opravit zábrany kolem hlavního hřiště, v budově položit koberce a mnoho dalšího. Materiálně jsme doplnili zásoby spotřebních věcí, jako jsou míče, dresy a další. Tohle vše jsme schopni
zvládat díky finanční podpoře města Letovice, Jihomoravského
kraje, MŠMT a v neposlední řadě díky sponzorům, kteří i v této
velmi složité době náš klub podporují. Z celého srdce děkuji
a velmi si podpory všech vážíme!
Za prací odvedenou v roce 2020 pro letovickou kopanou stojí
mnoho lidí, od členů výboru, trenérů, vedoucích mužstev, správců až po paní uklízečku a další. Jejich práce si velmi vážím a moc
děkuji, bez nich by to totiž v žádném případě nešlo, a už teď se
těším na další spolupráci v následujícím roce 2021. V roce, který bude snad o mnoho veselejší, než byl ten uplynulý. V roce, ve
kterém na letovický fotbal čeká opět mnoho výzev a úkolů. Jsem
přesvědčený, že i s podporou všech kolem a fanoušků tyto výzvy opět zvládneme.
Závěrem bych vám chtěl jménem celého klubu popřát krásné Vánoce, ať se nám všem povede tyto svátky prožít s těmi
nejbližšími, které máme rádi a pokud možno ve zdraví. Protože
právě zdraví je to nejdůležitější, co všichni máme.
Děkujeme za podporu a těšíme se v roce 2021 na dobré kopané v Letovicích.
Petr Stria, předseda AFK Letovice z.s.

S přáním pevného zdraví a krásného
prožití vánočních svátků
Výbor Nového sdružení zdravotně
postižených Letovice z.p.

www.novesdruzenizp.cz

Krizová pomoc pro občany
města Letovice včetně místních částí
V souvislosti se šířením nového koronaviru Městský úřad Letovice nabízí podporu osamělým a znevýhodněným občanům Letovic a místních částí, kteří nejsou schopni sami
prostřednictvím rodiny, přátel, sousedů zajistit donášku nezbytných potřeb (potraviny, léky, drogérie). U vyzvedávání
léků je nutná domluva s ošetřujícím lékařem.
V případě, že se nacházíte v uvedené situaci, můžete volat
sociálním pracovníkům Městského úřadu Letovice v pracovní dny dopoledne od 8.00 do 10.00 hodin na telefonní
čísla: 516 482 253, 516 482 254. Služba je nabízena zdarma.

12 |

Foto z posledních zápasů mladší přípravky a mužů

Letovická drbna
Restaurace Karlov znovu ožívá
I přes nelehkou dobu, která se dotýká každého z nás, neztrácím optimismus a věřím, že naše restaurace bude místem, kam se hosté budou rádi vracet, říká budoucí provozovatel Karlova Pavel Slovák, který je po skončení nouzového
stavu připraven restauraci otevřít a po dlouhé době opět přivítat milovníky poctivé české kuchyně a dobrého piva.
Dočká se objekt restaurace nějakých změn nebo půjde čistě
jen o nabídku stravovacích služeb a nápojů?
Znovuotevření restaurace Karlov je pro nás výzvou a prestižní záležitostí. Jsme si vědomi tradice a významu restaurace pro celé Letovice. Z minulého Karlova pro Karlov budoucí
chceme přenést to nejlepší, co Karlov nabízel a současně dát
lidem vysokou kvalitu současné moderní gastronomie.

orientovat pouze na hudbu, rádi bychom totiž veřejnost oslovili i s nejrůznějšími tematickými přednáškami.
Současná situace sice otevření takového podniku neumožňuje, ale nebrání nám v přípravách, které samotnému otevření
nutně předcházejí. Pokud by se někdo z vašich čtenářů chtěl
zapojit, budu rád, když se na mě obrátí.
Nezbývá, než vám oběma poděkovat za rozhovor a popřát
spoustu spokojených hostů, kteří se do prostor Karlova budou
vždy rádi vracet.
Daniela Klusáková

Stavíte tedy i na profesionalitě svého týmu?
Ano, tohle je v podstatě stěžejní bod, na kterém stavím. Ať už
jde o tým kuchařů nebo číšníků a servírek, tito lidé jsou prvotním ukazatelem toho, jak se v naší restauraci budou hosté cítit.
Profesionální a usměvavý tým se samozřejmě v dobrém slova
smyslu promítne na celkové atmosféře restaurace a pohodovém prostředí.
Na jakou kuchyni se primárně zaměříte? Přiznejme si, že Češi
jsou milovníci poctivé domácí kuchyně a dobrého piva.
Toho jsem si plně vědom, a proto našim hostům nabídneme
právě českou kuchyni. Chybět nebudou omáčky, vyhledávaná
žebírka či pečené koleno. Na své si ale přijdou i milovníci sladkovodních ryb a vegetariány potěšíme výběrem z rozmanitých
salátů. Kromě stálého jídelního lístku bude připravené i denní
menu. Chystáme se i na víkendové tematické nabídky, kdy
konkrétním dnům budou přiřazena určitá jídla. Naší kuchyni
budou dominovat zkušení profesionálové. A co se piva týče,
nabídka bude opravu široká a pestrá. Rád bych ještě zmínil, že
prostory naší restaurace bude možno pronajmout na nejrůznější oslavy a hostiny.
Většina místních obyvatel má Karlov úzce spojený s kinem,
které v prostorách budovy promítalo několik desítek let. Neuvažujete nad tím, že by byl provoz kina opět obnoven?
Tuhle možnost jsme samozřejmě zvažovali, ale přechod na
novou digitální technologii by byl finančně velmi náročný a ve
výsledku nerentabilní. Proto jsme se po důkladném zvážení
všech pro a proti rozhodli letovické kino znovu neuvádět do
provozu.
S poslední otázkou jsem se obrátila na pana Jakuba Dorňáka z Prostředního Poříčí, který by rád v Letovicích zrealizoval zajímavý počin.
Pane Dorňáku, máte v úmyslu „oživit“ Karlov i nějakou novou
aktivitou? Neplánujete například nabídnout lidem nějakou
formu kulturního vyžití v objektu Karlova?
Ano, nadchla mě myšlenka otevření Kulturního baru, který
by ve večerních hodinách nabídl spojení kvalitní muziky v podání živých kapel společně s posezením u sklenky dobrého pití.
Odpolední hodiny by potom patřily kupříkladu maminkám
s menšími dětmi, pro ně by podnik v tomto čase zprostředkoval příjemné kavárenské posezení. Ale nechtěli bychom se
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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
Mgr. Radek Procházka, místostarosta města
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.
Ordinace Letovice, A. Krejčího 1a
Pondělí

Služby lékařů
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

Inzerce

Boskovice, Průchodní 3a

7.30 – 11.30

Petr Švancara

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)

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

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

KOUPÍM
byt nebo menší domek v Letovicích. Platba hotově.

Rozpis stomatologické LSPP

Tel.: 605 708 884

Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
5. 12. MUDr. Houdková Radka

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

6. 12. MUDr. Chatrný Martin

Boskovice, Lidická 8

516 454 338

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046
537 021 289

12. 12. MUDr. Jaklová Eva
13. 12. MDDr. Janáč Jiří

Boskovice, Lidická 10

19. 12. MDDr. Javorská Aneta

Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455

20. 12. MUDr. Jílková Stanislava

Rájec, Ol. Blažka 145

24. 12. MUDr. Kopáčková Drahomíra Letovice, A. Krejčího 1a

516 410 786
516 474 369

25. 12. MDDr. Koudelková Dagmar

Blansko, Pražská 1b

778 168 741

26. 12. MUDr. Kraml Pavel

Boskovice, Růžové nám. 16

733 644 499

27. 12. MUDr. Křížová Romana

Knínice u Boskovic, 330

774 844 735

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.

Ceník inzerce
v Letovickém zpravodaji
Černobílá inzerce

Barevná inzerce

A4
A5
A6
A7

A4
A5
A6
A7

3 600 Kč
1 800 Kč
900 Kč
450 Kč

4 800 Kč
2 400 Kč
1 200 Kč
600 Kč

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

Upozornění
V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) sdělujeme a upozorňujeme, že respondent/přispívatel odesláním příspěvku ke zveřejnění v Letovickém zpravodaji potvrzuje, že pokud jeho příspěvek obsahuje osobní údaje, jejich zpracování a zveřejnění je z jeho strany podloženo řádným zákonným titulem (např. Souhlasem se zveřejněním fotografie). Za zákonnost zveřejnění plně odpovídá respondent / přispívatel.
Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace. IČO: 43420982,
adresa redakce: MKS Letovice, Nová 71/1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437, e-mail: zpravodaj@mks-letovice.cz. Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Pléha. Redakční rada ve složení:
Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková, Mgr. Renata Kostlánová, Petr Švancara, Daniela Klusáková. Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice
26. 11. 2020 č. 12/2020. 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. 1/ 2021 bude 3. 12. 2020. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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