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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval o několika důležitých jednáních s novými představiteli kraje. Minulý měsíc do Letovic přijal pozvání
hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.
Stěžejním tématem byla budova základní
umělecké školy. Schizofrenní situace, kdy
krajská organizace je v městském objektu
a nájem je historicky nastaven prostě tak,
jak je. Budova opravdu potřebuje opravu a vyžaduje z mého pohledu spolupráci kraje s městem. Na krásném příkladu Masarykovy střední školy vidíme, že kraj opravil svoji budovu školy
za více než 30 milionů. Kraj se svými finančními možnostmi
je úplně někde jinde než město a jednali jsme s panem hejtmanem o možnostech řešení. Cílem má být opravená budova na
náměstí. Budu vás postupně informovat, která z možností se
jeví jako nejschůdnější a nejvýhodnější. Dalším důležitým tématem byla doprava. Hlavně krajské komunikace. Jednáme
o opravě některých z nich. To, co se diskutovalo i hodně veřejně, je oprava silnice do Velkých Opatovic přes svárovskou alej.
Město má samozřejmě velký zájem na tom, aby tento úsek byl
opraven na parametry, které umožní bezpečné využívání silnice, zvláště když už je i odsouhlasena dotace cca 80 milionů.
Kdyby se silnice opravovala, jsme připraveni opravit navazující autobusovou točnu na Chlumu. Navíc jsme nabídli hejtmanovi, že jsme připraveni dělat poměrně rozsáhlou náhradní výsadbu nad rámec toho, co je přislíbeno v projektu. Poslední věcí byla záležitost Masarykovy střední školy, kde paní ředitelka
Marešová představila plány rozvoje své školy a musím říci, že
u pana hejtmana našla velmi kladnou odezvu. Tady bych chtěl
poděkovat i paní senátorce Vítkové, která se také zúčastnila
této schůzky a sehrála velice pozitivní roli. Je na místě zde říci,
jak neskutečně důležité a nutné je pro chod města toto krajské
zařízení a já jsem velice rád, že se škole tak dobře daří.
Další velmi významná schůzka proběhla s radním pro dopravu a starostou města Blanska Jiřím Crhou. Opět jsem ho seznámil s problematikou budovy ZUŠ, ale samozřejmě hlavním tématem byly krajské komunikace a autobusové nádraží. Jednání jsou však na začátku a já musím velice ocenit vstřícnost
a rychlost jednání pana Crhy.
Další významnou návštěvou, kterou jsme mohli v Letovicích uvítat, byl předseda výboru pro regionální rozvoj Radomír
Pavlíček, který starosty mikroregionu v Letovicích velice fundovaně seznámil s dotačními programy Jihomoravského kraje, a já jsem moc rád, že tak velice operativně přijal mé pozvání.
Mám velkou radost, že nám opět vyšla další dotace, a to na
světla veřejného osvětlení, kde jsme získali 2 miliony Kč, a ve
výsledku budeme mít okolo 330 nových světel pouličního osvět-
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lení. Ta kromě toho, že přinesou díky novým technologiím roční úspory v řádu několika set tisíc korun za elektrickou energii, budou také
umožňovat měnit barvu světla. O tom ale třeba v příštím
čísle samostatný článek. Jedná se prakticky o třetinu svě- S hejtmanem JmK
Mgr. Janem Grolichem
tel v Letovicích.
Velmi dobrá zpráva je, že
se podařilo dohodnout s majiteli pozemků v cestě ve Žlíbku na jejich výkupu, a okamžitě jsme zadali vypracování
projektu na veřejné osvětlení a na chodník. V této frekventované lokalitě je to absolutní nezbytnost. Tento krok
je velmi strategický pro potenciální rozvoj celého území.
Další důležitou věcí schválené radou jsou městské dotace do 50 000 Kč. Je pravda,
že za loňský rok přišly i poměrně vysoké vratky, ale je
to vzhledem k situaci pocho- S Jiřím Crhou
pitelné. Nebylo naší snahou radním JmK pro dopravu
krátit dotace, ale dát jistotu
spolkům, že budou moct svoji činnost nejen provádět, ale i plánovat. Uvidíme, jak moc pandemie i tento rok zasáhne do fungování těchto organizací. Schvalování dotací nad 50 000 Kč
proběhne až na březnovém zastupitelstvu.
Na závěr bych chtěl ještě velmi poděkovat městské policii
za perfektní práci, kterou odvedli. Od 1. 11. 2020 platí novela zákona č. 13 / 1997 Sb., O pozemních komunikacích, která mimo
jiné stanoví (zjednodušeně řečeno), že je zakázáno odstavovat
na pozemních komunikacích silniční vozidla, které mají propadlou technickou prohlídku více než šest měsíců. Od tohoto
data se strážníci věnovali problematice odstavených vozidel,
která svým vzhledem jednak „hyzdí“ své okolí, a také zabírají
tolik potřebná parkovací místa. I přes to, že odstranění vozidel
z komunikace může trvat několik měsíců, strážníci do konce
roku 2020 „zlikvidovali“ z komunikací celkem 13 osobních motorových vozidel. Využili jak zákonného oprávnění, tak i místní
a osobní znalosti. Podařilo se odstranit vozidla i z ulice Pražská, která sice není majetkem města, ale je průjezdní na trase
Brno – Svitavy, a každý kdo Letovicemi projíždí, již nevidí „vrakoviště“ podél silnice I /43 a nekazí si tak dojem z průjezdu naším městem.
Mgr. Petr Novotný, starosta města
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Slovo úvodem
Milí čtenáři,
doba je nejistá, proto, bohužel, stále není možné říct náhradní
termíny většiny odložených představení. Abychom se mohli
aspoň na něco těšit, přikládám do kulturní rubriky několik termínů plánovaných akcí. Současně zde najdete snad už konečný přehled kapel pro Festival 3+1 Letovice 2021. Z loňského ročníku sem byli „překlopeni“ Ondřej Ruml a jeho program Na hubu a kapela svižných SKA a funky rytmů Band-a-ska. Nově byl
přidán Karel Kahovec, který mimo jiné zazpívá písně Petra Nováka, a populární slovenský zpěvák Peter Lipa s kapelou. V rámci festivalového programu také zahraje mladá progresivní kapela Jamaron.
Jelikož jsme byli nuceni zavřít naše turistické informační
centrum, rozhodli jsme se v mezičase udělat rekonstrukci těchto prostor, aby vyhovovaly požadavkům certifikace Asociace
turistických informačních center ČR. Mimo změny interiéru
se můžete těšit na novou barevnou laserovou kopírku (nově
možnost tisku i kopírování barevných A3), možnost platby kartou a do několika týdnů i nový počítač pro klienty.
Na závěr bych rád dodal, že Muzeum Letovice připravuje
vydání publikace o historii textilní výroby v Letovicích. Pevně
věřím, že za dva měsíce bude titul dostupný k zakoupení v našem TIC.
Příjemné předjaří přeje
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Inzerce
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Rekonstrukce prostor TIC

Společenská rubrika

Slovo radního

V měsíci lednu oslavila významné a vzácné životní jubileum – 100 let – paní Božena Nováková, ul. Jiráskova.
K tomuto krásnému výročí jí srdečně blahopřejeme.

19. ledna jsme si připomněli výročí sebeupálení Jana Palacha. Už je
tomu 52 let, ale jistě jeho čin stojí
za připomenutí. Hlavním motivem,
podle tehdejší zpráv, bylo probuzení
společnosti, která byla apatická
a cele se smířila s okupací Československa sovětskou armádou. Zoufalý
čin v zoufalé situaci.
Když jsem před zmíněným výročím pročítal různé články k tomuto
se vztahující, zaujalo mne, že Jan Palach měl následovníky. Nejznámější je jistě Jan Zajíc, který se k onomu
hrůznému činu odhodlal 25. února
Fotka na bustě Václava Havla 1969. Dále následovali další, takže podle historických pramenů se v období od Palachova činu do konce dubna 1969 pokusilo upálit 26 lidí, z toho 7 zemřelo. Věděli jste to? Já tedy ne. Šílená čísla.
Tak jsem přemýšlel, co může vést mladé lidi, kteří mají život
před sebou k tak hrůznému činu. V komentářích jsem četl, že to
byla touha po slávě, neúcta k životu nebo dokonce, že to všechno byli duševně narušení jedinci. Takové „blbosti“ se dají najít
v komentářích. Jak jsem již napsal: „Zoufalý čin v zoufalé situaci“. Mladí jsou radikální, a je to dobře, protože pak by nebylo pokroku, ale když se radikalita spojí ještě s beznadějí, dostaneme
zoufalé lidi, kteří nevidí žádnou budoucnost. Ti jsou pak schopni konat činy, které my ostatní nedokážeme pochopit.
V období kolem výročí jsem na bustu Václava Havla umístil
vzpomínku na Jana Palacha a úmyslně jsem ke vzpomínce dal
fotku Jana Zajíce. Měl jsem strach, že to nikdo nepozná. Jaké
však mne čekalo překvapení. Spousty telefonátů, na sociálních
sítích a v osobních rozhovorech si lidé záměny všimli a jsem
tomu rád.
Aby byl článek přece jen slovem radního, tak ještě několik
zpráviček z rady města.
Přísun finančních prostředků v minulém roce nakonec nebyl
tak radikálně omezen, jak se předpokládalo. Je příslib, že se začne s některými stavbami a opravami. Nyní se zdá, že největším
problémem je získat všechna povolení. Tak nám držte palce. V návaznosti na tyto skutečnosti jsme se na radě města vážně zabývali zahájením placení za parkování na náměstí. S tím kde, kdy
a za kolik budete informovaní, jen mohu říci, že to pro běžné návštěvníky nebude žádná „raketa“. Pouze chceme, aby na náměstí nebyla auta odstavována na celý den, jak se to děje doposud.
Jsem také rád, že rada města jednomyslně podporuje aktivity občanů a spolků ve městě a avizovaný dotační program proběhl přibližně ve stejných číslech, jak minulý rok. To znamená,
že jsme se rozhodli dobře a nehodili jsme spolky přes palubu.
Třeba Jihomoravský kraj v minulém roce v polovině období naprosto zrušil individuální dotace, takže mnozí se dostali do svízelné situace. Kdo o kolik požádal a komu rada města přispěje,
si jistě jednoduše dohledáte na stránkách města. Těm, co požádali o větší částky, bude žádosti schvalovat zastupitelstvo města v březnu.
Ještě mi to nedá a musím se vrátit k činu Jana Zajíce a všech
po Palachovi. Jistě byli obeznámeni s tím, v jakých bolestech
a jak dlouho Jan Palach umíral. Přesto od svého rozhodnutí neupustili. To jen dokazuje hloubku zoufalství. Snad již takových
činů nikdy nebude potřeba.
Text a foto: Mgr. František Boček,
člen Rady města Letovice za KDU-ČSL
Kontakt: radni.bocek@letovice.net

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Šustrová Eliška, J. Haška, ve věku 93 let
Váša Vladimír, Družstevní, ve věku 83 let
Kalas Bohuslav, J. Haška, ve věku 94 let
Zoubek Zdeněk, Albína Krejčího, ve věku 83 let
Krejsa Miloslav, U Královce, ve věku 91 let
Hájková Anna, Boční, ve věku 77 let
Barešová Jiřina, J. Haška, ve věku 74 let
Slavíčková Naděžda, J. Haška, ve věku 75 let
Němcová Zdeňka, Družstevní, ve věku 72 let

Čest jejich památce!

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 3. 2. 2021 projednala
body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Zpráva o činnosti Městské policie Letovice za rok 2020
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Výsledek hospodaření města Letovice za rok 2020
5. Dispozice s majetkem města
6. Hospodaření příspěvkových organizací
7. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
8. Žádosti o dotace pro rok 2021
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

Starosta města Letovice
svolává na čtvrtek 11. března 2021 v 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích

16. 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 3. prosince
2020 do 11. března 2021
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice
6. Hospodaření příspěvkových organizací
7. Střednědobý výhled na rok 2021
8. Dotace města Letovice pro rok 2021
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr
Mgr. Petr Novotný, starosta města
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Město Letovice informuje
Statistické údaje a vybraná data
o činnosti MěÚ Letovice za rok 2020
Evidence obyvatel dle dostupných informací MěÚ Letovice
a informativních údajů ministerstva vnitra k 1. 1. 2021:
• k 31. 12. 2020 bylo ve městě přihlášeno k trvalému pobytu
6505 občanů – z toho 2649 mužů, 2810 žen a 1046 dětí do 15 let
(553 chlapců a 513 děvčat)
• v loňském roce se narodilo 49 dětí (24 chlapců a 25 děvčat)
a zemřelo 118 občanů (64 mužů a 54 žen)
• k trvalému pobytu ve městě se přihlásilo 205 občanů, odhlášeno bylo 259 občanů
Dle informativních údajů na webových stránkách ministerstva
vnitra je ve městě přihlášeno 243 cizinců s trvalým pobytem
a přechodným pobytem.
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2020 (tj. státních občanů ČR +
cizinců s TP a PP) dle dostupných informací: 6748
Oficiální počty obyvatel uveřejňuje Český statistický úřad v průběhu roku.

Matrika
Počet zápisů narození – 0
Počet zápisů úmrtí – 232
Uzavřená manželství – 50
Počet žádostí o změnu jména a příjmení – 5
Počet zápisů o určení otcovství – 23
Počet vydaných rozhodnutí ostatních – 23
Počet zápisů do zvláštní matriky – 0

Czech POINT
Rejstřík trestů – 46
Katastr nemovitostí – 40
Obchodní rejstřík – 21
Živnostenský rejstřík – 4
Bodové hodnocení řidičů – 3
Výpis z insolvenčního rejstříku – 0
Registr osob – 1
Žádost o zřízení datové schránky – 4
Zneplatnění datové schránky – 7
Konverze dokumentů na žádost – 33
Konverze dokumentů z moci úřední – 37
Veřejná listina o identifikaci fyzické osoby – 2
Poskytnutí referenčních údajů
z registru obyvatel jiné osobě – 9
Počet ověření (legalizace, vidimace) – 1 139

Žádosti do DPS
Počet podaných žádostí celkem 185, z toho v roce 2020 bylo podáno 16 žádostí, do DPS bylo v roce 2020 přijato 11 osob (z toho
2 manželské páry).

Sociální práce na obci
V roce 2020 se aktivně v rámci sociální práce na obci pracovalo s občany, kteří patří do těchto cílových skupin:
• osoby se zdravotním nebo duševním onemocněním – 29
• osoby pečující o jiné osoby – 46
• osoby s různým stupněm omezení svéprávnosti – 2
• osoby ohrožené sociálním vyloučením – 49
• osoby ohrožené rizikovým způsobem života – 5
• osoby v nejistém či neadekvátním bydlení – 42
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nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy – 18
osoby neschopné splácet závazky – 31
imigranti – 0
rodiny s dětmi – 18
anonymní klienti – 121

Veřejné opatrovnictví, sociálně právní ochrana
dětí, ostatní ze sociální oblasti
• funkci veřejného opatrovníka vykonává sociální pracovník
v 5 případech
• podávání zpráv sociálně právní ochraně dětí, soudům a policii – 20
• vyhodnocení podmínek případu zvláštního zřetele pro nárok
na doplatek na bydlení pro Úřad práce ČR – 12
• počet vypravených sociálních pohřbů – 1

Stavební úřad a životní prostředí
• vydáno 24 územních rozhodnutí, 45 kolaudačních rozhodnutí
(zkolaudováno 23 bytových jednotek), 8 rozhodnutí o změně
stavby před dokončením, 8 rozhodnutí o odstranění stavby,
50 kolaudačních souhlasů, zkolaudováno 18 bytových jednotek, 9 rozhodnutí o přerušení řízení, 10 rozhodnutí zastavení
řízení, 5 rozhodnutí o změně užívání, 121 potvrzení o přidělení čísla, 114 zápisů RUIAN
• stavební povolení – 13 (povoleny 3 bytové jednotky), společný
souhlas – 34 (povoleno 17 bytových jednotek), územní souhlas – 31, souhlas s provedením ohlášené stavby – 10, vodovodní přípojky – 6, plynové přípojky – 10, kanalizační přípojky – 1, dodatečné povolení stavby – 5
• v oblasti životního prostředí bylo v 23 případech vydáno rozhodnutí o kácení dřevin a ve 3 případech bylo vydáno vyjádření ke kácení dřevin

Finanční odbor
• bylo evidováno 781 poplatníků místního poplatku ze psa.
• bylo evidováno 6993 poplatníků místního poplatku za komunální odpad, z toho 337 plátců tohoto poplatku za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není
nikdo hlášen k pobytu.
• bylo uzavřeno 69 smluv (kupní, darovací) a 18 nájemních
a 1 pachtovní smluva, 4 smlouvy na krátkodobé pronájmy,
20 smluv o zřízení věcného břemene.
• k projednání v radě a zastupitelstvu města bylo přijato 257 návrhů na dispozice s majetkem města.
Ing. Radek Zemánek, tajemník MěÚ Letovice

Plavání
občanů města Letovice a místních částí
v areálu Městských lázní Boskovice bude
od 2. 3. 2021 každou sobotu od 13.30 do 15.00 hodin.

Bruslení
občanů města Letovice a místních částí v areálu
Zimního stadionu Boskovice se zatím z důvodu opatření
souvisejících s Covid-19 nebude realizovat.
Situace se může aktuálně během následujících
dní změnit, aktuální informace budou hlášeny
městským rozhlasem případně na webu města.

Městská policie informuje
Městská policie za rok 2020 řešila 355 přestupků. Za přestupky byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 81 100 Kč.
V blokovém řízení byla vyřešena většina přestupků, ostatní
byly oznámeny místně příslušným správním orgánům. Přestupky s nízkou společenskou škodlivostí byly vyřešeny domluvou, tyto nejsou zahrnuty do celkového počtu přestupků.
Nejvíce přestupků bylo v dopravě, poté v porušení vyhlášek
města a ve veřejném pořádku.
Trestných činů předaných k šetření Policii ČR či šetřených
ve spolupráci s Policií ČR bylo celkem 14. V jednom případě byl
spáchán útok na strážníka. Díky včasnému použití donucovacích prostředků nedošlo k jeho zranění.
Přestupky v dopravě jsou nejčastějšími přestupky, které
strážníci řeší. Pod vlivem alkoholu byli zjištěni celkem 4 řidiči.
Nejnižší hladina alkoholu byla 0,48 nejvyšší 2,47 promile alkoholu v dechu. V součinnosti s PČR DI je rovněž prováděno pátrání po účastnících dopravní nehody, kteří z místa ujeli. K několika případům se podařilo zjistit kladných poznatků.
Díky vybudování odstavné plochy K+R u základní školy se
zlepšila dopravní situace před začátkem vyučování, bohužel
provoz je zde v tuto dobu nadměrný a z tohoto důvodu zde MP
stále provádí dohled.
Dále bylo zaevidováno 161 čísel jednacích, v těchto případech se nejedná o protiprávní jednání.
• byly vypátrány 3 pohřešované osoby, z toho jedna v mezinárodním pátrání
• bylo nalezeno jedno vozidlo v celostátním pátrání
• bylo odchyceno nebo strážníkům předáno celkem 19 volně pobíhajících psů, dva hadi, jeden papoušek, jedna labuť,
18 psů bylo předáno majitelům, jeden pes byl svěřen do náhradní péče
• mysliveckým sdružením bylo předáno 6 ks sražené srnčí
zvěře, jeden zajíc
• donucovací prostředky byly použity v 10 případech, v žádném nedošlo ke zranění osoby, vůči které byl prováděn zákrok, ani ke zranění strážníků, rovněž nevznikla škoda na
majetku
• bylo vyřešeno 13 vozidel, které měly propadlou technickou
prohlídku déle než 6 měsíců
• 15 osob bylo předvedeno
• bylo doručeno 34 písemností
• 16× nález věcí, včetně dokladů
• v jednom případě byl otevřen v souladu se zákonem byt a byla přivolána RZS
• zraněným osobám byla celkem 10× poskytnuta první pomoc
a přivolána RZS
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv vykonávali
strážníci výkon služby na katastrálním území obcí Lazinov,
Vranová, Křetín. Příjem z těchto smluv činil 42 180 Kč.
Vzhledem ke „Covidové situaci“ nemohly být prováděny různé akce jako v minulých letech. I přesto se podařilo uskutečnit
akci pro mateřské školy „Bezpečně na přechodu“, po které byly
dětem předány drobné dárky. Dále se podařilo uskutečnit ve
spolupráci s Policií ČR kontrolu chatových oblastí, kontrolu
míst zaměřených zejména na podávání alkoholických nápojů
mladistvým, na kontrolu vodní nádrže Letovice, v období Památky zesnulých opatření k zamezení vloupání do motorových vozidel u hřbitova.
Družstvo MP Letovice obhájilo již potřetí vítězství ve střelecké soutěži městských policií okresu Blansko a završilo tak
„Zlatý hattrick“.
Strážníci Městské policie Letovice

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

Připravujeme
8. dubna / Pokáč
17. dubna / Pavel Nový – S vámi mě baví svět
5. května / Na kole po Kyrgyzstánu
13. května / Petra Janů
22. září / Krasavci na chmelu
10. listopadu / Partička
25. listopadu / Gedeonův uzel (V. Cibulková, A. Stanková)
27. listopadu / Fleret a Zuzana Šuláková
1. prosince / Žena za pultem / Pult osobnosti (O. Kaiser a J. Lábus)

Festival 3+1 Letovice
31. července 2021

16:45 – 17:45 / Karel Kahovec

a George & Beatovens
18:10 – 18:50 / Ondřej Ruml
19:20 – 20:40 / Petr Lipa Band
21:15 – 22:35 / Jamaron
23:00 – 00:00 / Band-a-ska

Knihovna
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Registrace nových čtenářů zdarma
po celý měsíc březen
Nové služby knihovny
Nově nabízíme službu „ODLOŽ Z POLIČKY“. Jde o rezervaci
volně dostupných knih. Dosud šlo rezervovat jen knihy, které
byly půjčené. Knihy si můžete objednat touto službou následovně:
• Přihlaste se do svého konta
• Vyhledejte knihu v katalogu
• Pro získání knihy použijte nabízená tlačítka „Získat“, poté
potvrdit zaškrtnutím rezervace /odložení z poličky a konečným objednáním „Odlož z poličky“.
Objednané a rezervované knihy si vyzvedněte až ve chvíli, kdy
obdržíte e-mail nebo sms s oznámením, že jsou pro vás připraveny.
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Knihovna
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.
Protože v současné chvíli, při uzávěrce Letovického zpravodaje, nevíme, jaká budou další vládní nařízení, sledujte naše
webové stránky, facebook a hlášení místním rozhlasem.
I nadále můžete využít objednání knih telefonicky na čísle
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).

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež

Zápis
do 1. ročníku základní školy

LETOVICE

1. března 1971

zemřel FRANTIŠEK HRUBÍN
básník, prozaik a dramatik (nar. 17. 9. 1910)
50. výročí úmrtí – výstavka knih na dospělém odd. knihovny

8. – 31. března 2021

Vážení rodiče,

„Masopust a vše kolem“
Výstava bude přístupná v prostorách knihovny. Můžete si prohlédnout práce a fotografie Mateřských školek Letovice a čtenářů naší knihovny, které se nám sešly k výzvě „Oslavte s námi masopust!“
Knihovna Letovice

Městská knihovna Letovice

pokud to epidemiologická situace dovolí, bude se

ZÁPIS do 1. tříd ZŠ Letovice
pro školní rok 2021 /22 konat

v sobotu 10. dubna 2021
od 8.00 do 14.00 hodin
v budově Základní školy Letovice, Komenského 5.
V případě nepříznivé epidemiologické situace bude
organizace zápisu upřesněna na webových stránkách
školy.
• Zápis v řádném termínu – povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců dětí narozených od
1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
• Žáci s odkladem – děti narozené před 1. 9. 2014, které
dosud nezahájily školní docházku a mají udělen od-

představuje novou službu
www.knihazknihovny.cz

KNIHA

KNIHOVNY.cz

Zprostředkujeme pro vás nákup nových knih
· s extra slevou
· ZDARMA osobním odběrem v knihovně
Jak funguje Kniha z knihovny:
-

1. Kupte knihu online na www.knihazknihovny.cz
-

2. Knihovna vám ji objedná

klad školní docházky, se k zápisu dostavit mohou.
V případě, že se k zápisu nedostaví, jsou zákonní zástupci povinni do 26. 4. 2021 písemně požádat o přijetí
k základnímu vzdělávání na ZŠ Letovice (tiskopis je
k dispozici v kanceláři školy nebo na www.zsletovice.cz/ke-stazeni).
• Dřívější nástup do školy – k zápisu se mohou dostavit
i rodiče s dětmi narozenými v době od 1. 9. 2015 do
30. 6. 2016, kteří uvažují o dřívějším nástupu dítěte do
školy.
• U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz žadatele (zákonného zástupce).

-

3. Po doručení knihy do knihovny vám
zašleme avízo k odběru
-

4. Přijďte si vyzvednou svou knihu do knihovny
Více na www.knihazknihovny.cz
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S případnými otázkami se lze obrátit na Základní školu
Letovice. Telefonickým dotazem na číslo 516 414 548,
e-mailovým dotazem na adrese skola@zsletovice.cz nebo osobní návštěvou.

Mgr. Vítězslav Šos, ředitel školy

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
SVČ Letokruh
Nabídka táborů na léto 2021!
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 let 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

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

Blíží se doba daňových přiznání a současná situace spojená s pandemií koronaviru si žádá vytvořit podmínky pro to, aby lidé nemuseli na finanční úřady s odevzdáním vyplněných formulářů. V souvislosti s tím Ministerstvo financí ČR od 28. 2. 2021 spouští portál
www.mojedane.cz. Ten umožní vyplnění a odeslání daňových přiznání bez potřeby datových schránek, elektronických podpisů apod.
K odesílání bude stačit jen tzv. bankovní identita, což je v podstatě
přihlášení do bankovních internetových portálů. Službu bankovní
identita již některé banky zavedly a ostatní postupně budou tuto
službu také nabízet. Uživatel portálu zde nejen jednoduše vyplní
daňové přiznání, ale uvidí i historii svého „daňového účtu“.

Mladý ornitolog (2. část)
Dobrý den, jmenuji se Matyáš Dyčka a v minulém čísle Letovického zpravodaje jsem vám slíbil povídání o ptácích, které
můžete sledovat v okolí Letovic. V zimním období se ptáci nejlépe pozorují na krmítku. Sám mám celkem 4 krmítka a letos
jsem pozoroval 17 druhů: sýkora koňadra, sýkora modřinka,
sýkora babka, sýkora uhelníček, vrabec domácí, pěnkava obecná, pěnkava jikavec, stehlík obecný, zvonek zelený, čížek lesní, dlask tlustozobý, brhlík lesní, mlynařík dlouhoocasý, hrdlička zahradní, strakapoud velký, kos černý, červenka obecná.
Z vlastní zkušenosti vím, že je důležité umístnění krmítka, aby
se tam ptáčkům líbilo. Je dobré, když je v blízkosti krmítka větší strom nebo keř. To ocení zejména sýkorky, které si krmení
jen vezmou a odletí do nejbližšího úkrytu. Nejčastěji krmím
slunečnicí a směsí pro venkovní ptáky. Jen pozor, ať neobsahuje ambrozii. Také mám lojové koule ve válcovém krmítku,
tam bych rád nalákal strakapoudy.
Při procházkách přírodou nejčastěji pozoruji dravce a to: káně lesní, poštolku obecnou, krahujce obecného a jestřába lesního. Nedávno jsem pozoroval nedaleko bydliště kriticky ohroženého sokola stěhovavého, který k nám pravděpodobně zavítal z Moravského krasu, kde každoročně hnízdí.
Při toulkách kolem vodních toků či nádrží můžete pozorovat kachnu divokou, volavku popelavou i bílou, skorce vodního, ledňáčka říčního a labuť velkou.
Pokud se vydáte na večerní procházku můžete zaslechnout
volání sov a při troše štěstí ji můžete i zahlédnout. S přicházejícím jarem se můžete těšit na návrat tažných ptáků.
M. D.

Sokol stěhovavý

Strakapoud velký
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Napsali jste nám
Miloslav Krejsa
Dětství a studia
Miloslav Krejsa se narodil 31. července 1929 v Letovicích manželům
Aloisii a Vincenci Krejsovým. Otec
pracoval jako stolařský dělník, matka byla v domácnosti. Miloslav měl
sestru Marii (provdaná Prudilová),
která se také stala varhanicí.
Miloslav vychodil obecnou
a měšťanskou školu v Letovicích
v roce 1943.
Jelikož byl jeho otec lidový hudebník, začal postupně učit malého Miloslava na housle. Ten později přešel k učiteli Josefu Růžičkovi. V roce 1938 otec zakoupil
klavír a nechal syna zapsat do soukromé hudební školy Ladislava Nováka v Letovicích.
Ve čtrnácti letech vstoupil Miloslav na Konzervatoř Brno.
Jeho hlavním oborem byly varhany. Varhany studoval u prof.
F. Michálka, J. Reinberga a V. Hawlíka. V rámci dalších předmětů a oborů studoval dirigování u prof. A. Balatky, J. Šoupala,
K. Hradila a B. Lišky. Kompozici u prof. V. Petrželky. V roce 1944
byla konzervatoř Němci uzavřena a student Krejsa byl totálně
nasazen jako dělník v luštírně lesních semen na zámku v Letovicích.
Ve studiu pokračoval Miloslav až po osvobození, avšak po
roce onemocněl plicní TBC a musel studia zanechat. V roce 1947
mu byla provedena torakoplastika (z toho důvodu mu byla později prominuta vojenská služba). Díky přerušení studia z důvodu nemoci se vyhnul čistkám na konzervatoři, kde po „Vítězném únoru 1948“ vyloučili mnoho studentů. Ve studiích pokračoval až od září 1948. Kromě studia pracoval v malém pěveckém sboru varhanního oddělení, se kterým účinkoval na mnoha akcích a koncertech po celém Brně.
V posledním roce studia 1950 bylo studentu Krejsovi svěřeno vedení Okresního pionýrského pěveckého sboru v Brně, se
kterým získal řadu uznání a ocenění.
V roce 1950 složil státní zkoušku ze hry na klavír a v červnu
1951 absolvoval s vyznamenáním Konzervatoř Brno.

Život učitele
Po ukončení konzervatoře, byl Miloslav jako čerstvý absolvent poslán krajským inspektorem Tomaštíkem do Březové
nad Svitavou, aby tam založil a vedl pobočku svitavské hudební školy. Kromě toho působil v Březové i jako varhaník.
Za krátkou dobu založil v Březové pěvecký soubor ČSM, který byl kulturně velmi činný. V soutěži STM v roce 1952 získal
čestné uznání jako nejlepší venkovský soubor na okrese Svitavy. Jedno jeho pásmo bylo dokonce vysíláno rozhlasem.
Od 1. ledna 1953 odchází Miloslav Krejsa na doporučení svého bývalého učitele Františka Kaliny do Brna, kde působí jako
ředitel kůru u sv. Jakuba a jako učitel na hudební škole Jaroslava Kvapila. Kůr u svatého Jakuba bylo prestižní místo. Post
ředitele kůru zahrnoval mimo varhanické činnosti i vedení
smíšeného chrámového sboru a dětského sboru, kde začínalo
svou kariéru mnoho vynikajících zpěváků. Rok poté ale Miloslav znovu onemocněl tuberkulózou. Nastoupil tedy léčení
v sanatoriu v Pasece na Moravě. Odtud se potom vrátil do rodných Letovic. Pobíral invalidní důchod a se svolením svého
lékaře působil jako varhaník a sbormistr ve Svitávce. Dirigoval
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také dechovou hudbu Vlněna Svitávka. Současně učil v hudebním kurzu Osvětové besedy v Letovicích.
V roce 1958 se Miloslav Krejsa stává ředitelem kůru u sv. Prokopa v Letovicích. Místo přebírá po svém učiteli Ladislavu Novákovi. Farářem a děkanem je v Letovicích P. František Krchňák. Za jeho duchovní podpory a Miloslavova talentu a nadšení se chrámový sbor rozrůstá až na 46 zpěváků. V komorním
orchestru, který akce doprovází, sedí vedle sebe amatéři i profesionálové z brněnských škol a divadel, za varhany usedají
přední varhanní umělci a často se kostelem nese hlas sólistů
Janáčkovy opery.
V roce 1959 byla v Letovicích provedena premiéra Liturgické české mše Zdeňka Pololáníka. Během dalších let tu zaznělo
v premiéře mnoho dalších skladeb tohoto světového skladatele, který je řazen, vedle Petra Ebena, k nejvýznamnějším skladatelům 20. století. Na premiérách i reprízách býval Zdeněk Pololáník s manželkou přítomen a vyslovoval díky za dobrá provedení. Následovaly premiéry i jiných skladatelů – Petra Fialy, Jana Nevěčného, Mirko Daňka, Emila Háby, Jiřího Laburdy
a dalších.
Když byl v roce 1962 založen pěvecký sbor Bohuslava Martinů, stal se Miloslav Krejsa sbormistrem mužského sboru a po
smrti Vojtěcha Řeháka převzal i ženský sbor.
V září 1963 nastoupil na místo učitele hry na akordeon na
Lidové škole umění v Letovicích. Musel se ovšem vzdát postu
ředitele kůru. Formálně jej tedy převzala jeho sestra Marie Prudilová. Od 1. září 1968 byl Miloslav pověřen funkcí ředitele LŠU
a v letech 1968 –70 absolvoval funkční studium pro ředitele
LŠU. Že se stal ředitelem, i když odolal tlaku a nikdy nevstoupil
do KSČ, svědčí o jeho vysokých kvalitách jak uměleckých, tak
lidských.
Za dobu působení Miloslava Krejsy ve funkci ředitele školy
došlo k největšímu rozkvětu ve všech oborech. Rozšířil učitelský sbor o spoustu vynikajících umělců i začínajících skladatelů. Dělaly se velké muzikály, divadla, balety, operety.
Žáci a učitelé této školy byli dvakrát v Čs. televizi (1974 a 1976),
jedenkrát v Čs. rozhlase (1977), byl založen dětský pěvecký sbor
a dechový orchestr, osmkrát soutěžili žáci v ústředních kolech
soutěží (Kraslice, Příbram, Pardubice, Kladno, Ostrava, Kroměříž). V roce 1977 měl hlavní podíl na vydání almanachu k 25. výročí založení LŠU Letovice.
Od 1. září 1979 byl Krejsa, kvůli udání, zbaven funkce a přeložen na LŠU Boskovice jako učitel hry na akordeon. Založil zde
a vedl Boskovický dětský pěvecký sbor. Ten se účastnil všech
soutěží v okresních a krajských kolech.
Od 1. ledna 1982 si členové smíšeného pěveckého sboru Vlastimil z Vanovic zvolili Miloše Krejsu jako svého sbormistra. Od
1. září 1983 také nastoupil jako nový sbormistr mužského sboru Janáček Boskovice a společně s Aloisem Čadou vedl i smíšený sbor Janáček Boskovice.
Miloš Krejsa nežil pouze prací. V roce 1958 se oženil s Marií
Trundovou z Březové nad Svitavou. Ta byla absolventkou Vyšší pedagogické školy v Brně. V minulosti působila hlavně jako
učitelka na Středním odborném učilišti v Letovicích. Dlouhá
léta byla členkou a jednatelkou pěveckého sboru Bohuslava
Martinů Letovice. Spolu s Marií měl Miloš Krejsa čtyři dcery.
Díky nim se může pyšnit také jednadvaceti vnoučaty a devíti
pravnoučaty. Všechny dcery se věnují hudbě, tři z nich vystudovaly konzervatoř.
Přestože měl tento sbormistr rozvrh velmi nabitý, vždy si našel čas na dobrou knihu, práci na zahrádce, chov králíků a včel.
Věnoval se také fotografování.

Život sbormistra

Miloš Krejsa za svoji kariéru prošel šesti dětskými, čtyřmi
mládežnickými, třemi ženskými, třemi mužskými a jedenácti
smíšenými sbory. Jelikož jeho sbormistrovské aktivity byly
početné pro větší přehlednost je užit níže uvedený seznam.
1946–1947

smíšený sbor Besedy Letovice

1947, 1958–1990 smíšený chrámový sbor kostela sv. Prokopa

Letovice
1948, 1954–1955 smíšený sbor pacientů v sanatoriu Paseka na
Moravě
1948, 1954–1955 ženský sbor řádových sester v sanatoriu Paseka na Moravě
1949–1951
kulturní úderka posluchačů konzervatoře v Brně
1950–1951
Okresní pionýrský soubor Brno
1950–1951
smíšený chrámový sbor klášterního kostela
sv. Václava Letovice
1951–1952
smíšený chrámový sbor kostela sv. Bartoloměje v Březové nad Svitavou
1951–1952
Mládežnický soubor SČM v Březové n. Svitavou
1953–1954
smíšený chrámový sbor kostela sv. Jakuba
v Brně
1952–1954
dětský sbor chrámu sv. Jakuba v Brně
smíšený chrámový sbor kostela sv. Jana Křti1955–1958
tele ve Svitávce
mužský pěvecký sbor Bohuslava Martinů Le1962–1977
tovice
ženský komorní sbor Bohuslava Martinů Le1977–1990
tovice
1990–dosud
smíšený pěvecký sbor Bohuslava Martinů
1978–1979
dětský sbor LŠU Letovice
1979–1990
dětský sbor LŠU Boskovice
1982–dosud
smíšený sbor Vlastimil Vanovice
1983–1994
mužský sbor Janáček Boskovice
1983–1994
smíšený sbor Janáček Boskovice
1986–1991
dívčí sbor Středního odborného učiliště Letovice
mužský sbor Sokola Brno
1992
dětský sbor Sluníčko ZUŠ Letovice
1994–dosud
dívčí sbor Biskupského gymnázia Letovice
1995–1998
ženský komorní sbor Bohuslava Martinů Le1995–dosud
tovice
přípravný dětský sbor Paprsek ZUŠ Letovice
1998–dosud
1999–2009
Komorní smíšený sbor Bohuslava Martinů při
MKS Letovice

Miloš Krejsa pro všechny svoje sbory upravoval
lidové písně a prováděl instrumentace děl svých kamarádů komponistů. Byl
také dlouholetým předsedou okresního poradního
sboru pro zpěv při OKS
Blansko, členem Jihomoravského oblastního výboru Unie českých pěveckých
sborů, členem Smíšeného
sboru českých sbormistrů
při UČPS v Praze a členem
Hudební společnosti Bohuslava Martinů.
Za svoji kariéru dostal několik cen a vyznamenání jak z oblasti pedagogiky, tak z oblasti hudby. Šlo především o cenu
Karla Hradila, cenu Bratří Veselkových, diplom HV UČPS za
dlouholetý rozvoj sborového zpěvu, Zlatý odznak UPČS s granáty, pamětní medaili sv. Petra a Pavla brněnské diecéze
a Osobnost města Letovice za rok 2007 (za padesátiletou činnost ve vedení pěveckých sborů a za mimořádný přínos k rozvoji kultury v Letovicích).
Text: Mgr. Tomáš Pléha a Hana Bočková
Foto: Petr Švancara

Poděkování
Minulý měsíc proběhlo rozloučení s naším tatínkem Miloslavem Krejsou. Chtěla bych všem moc poděkovat za nádhernou slavnostní atmosféru, zvláště hudebníkům, kteří neváhali
a přijeli mu zahrát.
Úvodní Bachův chorál zahrál tatínkův žák, regenschori ve
Frýdku Místku Miroslav Maňoušek. Poté za varhany usedl a celou mši doprovázel doc. JAMU Jan Král. Sóla zpíval absolvent
konzervatoře Tomáš Chloupek a houslové sólo hrála Jitka Pecháčková ml. Celý obřad doprovázeli členové brněnské filharmonie Miloslav a Kateřina Prudilovi a Dušan Zemánek, studentka konzervatoře Markéta Prudilová a člen pražské filharmonie Václav Prudil.
Děkuji kněžím, kteří ho přišli doprovodit a z jejichž úst zazněla spousta krásných slov. Našemu duchovnímu otci Jiřímu
Brtníkovi, rodáku Pavlu Vybíhalovi, Zdeňkovi Fučíkovi a Josefu Kohoutkovi.
Také bych chtěla poděkovat těm, kdo se o tatínka v posledních chvílích obětavě starali. Paní doktorce Královcové, kterou měl tatínek moc rád spolu s její maminkou MUDr. Drahou
Pištělákovou a na jejíž výročí narození zemřel, paní doktorce
Kratochvílové, která obětavě přijela, ač sama má svých pacientů hromadu, a otci Sedlákovi, který byl tatínkovi velkou duchovní oporou. Víte, ten klášter v Letovicích, to je tak velké požehnání. Važme si ho.
Na závěr děkuji všem, kdo jste se přišli s naším tatínkem
rozloučit. Také všem, kdo jste chtěli přijít a nemohli jste. A všem,
kdo jste na něj mysleli a kdo jste ho měli rádi. Věřte, že táta na
vás nezapomene a až vy budete odcházet, půjde vám naproti.
Děkuji.
Hana Bočková
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Napsali jste nám
První jarní měsíc
na hvězdné obloze
Kdo čeká jaro, dočká se právě v měsíci březnu. Tento měsíc
je mezi měsíci roku významný, protože končí vláda „paní Zimy“,
která uvolní vládu očekávanému jaru. Jak se tato změna projeví
na obloze? To se ukáže předně na poloze Slunce a také se změní postavení hvězd. Zimní souhvězdí postoupí k západu a jejich
místo zaplní řada jarních souhvězdí. To znamená, že při pohledu na jarní oblohu, když se večer postavíme čelem k jihu, budeme pozorovat od západu směrem k východu známá souhvězdí
Velkého a Malého psa, Blíženců, Raka a rozsáhlé souhvězdí Lva.
Výše nad nimi se setkáme s Velkou medvědicí a Malým medvědem se známou hvězdou Polárkou. Směrem vlevo se nabízí
výrazné souhvězdí Vozky. Rozloučíme se na obloze se zimou tak,
že si všimneme souhvězdí Blíženců (Gemini). Nalézá se právě
pod souhvězdím Vozky. Svým tvarem připomíná obdélník. Nabídne nám dvě nejjasnější hvězdy s názvy Castor a Pollux, ležící blízko sebe. Castor je od nás vzdálen 52 ly a má jasnost 1,6 mag.
Vedle něj zářící Pollux je vzdálen 34 ly s jasností 1,1 mag. Po astronomické stránce je zajímavější Castor. Jde o šestinásobnou
hvězdu složenou ze tří těsných dvojhvězd. Dalším významným
objektem souhvězdí je otevřená hvězdokupa M 35 se vzdáleností 2 806 ly. Je složena přibližně ze 200 hvězd. Je možné ji najít
i pouhým okem. Zajímavá je také planetární mlhovina s názvem
Eskimo. Radiant meteorického roje Geminid se nalézá blízko
hvězdy Castor.
Seznamme se s antickou bájí, která k tomuto souhvězdí patří.
Prozrazuje nám, že Castor a Pollux byli synové nejvyššího boha
Dia a spartské královny Ledy. Nesli pojmenování „nebeská dvojčata“. Oba bratři se zúčastnili plavby argonautů do Kolochidy pro
zlaté rouno. Při plavbě po moři prožili velkou bouři. Když na prosby bájného pěvce Orfea bohové bouři utišili, na čelech obou bratří se rozzářily jasné hvězdy. Od té doby se oba bratři stali ochránci námořníků. Castor a Pollux se měli oba moc rádi, takže po smrti jednoho druhý nechtěl žít. Proto je Zeus proměnil v souhvězdí
Blíženců. Tato prastará báje je známá již víc než 3 000 let.
Je nutné se podrobněji věnovat březnovému Slunci, které bude o něco více zahřívat zemský povrch severní polokoule. Při
pohybu po obloze Slunce dosáhne světový rovník. Přitom zaznamenáme jarní rovnodennost, což znamená, že délka dne i délka noci bude přibližně stejná (12 h). Přitom Slunce vstupuje do
znamení Berana, což se stane dne 20. 3. 2021 v 10:38 h SEČ a tím
začíná astronomické jaro. Tehdy naměříme sluneční azimut
90°. Slunce vychází přesně ve východním bodě a zapadá v západním bodě na obzorníku. Je možné si v přírodě tyto body vyznačit (určit přesně východ a západ). Když Slunce dosáhne světový rovník, bude se nad něj posouvat stále výš a dny se budou
prodlužovat až do letního slunovratu. Během března se den prodlouží o 1 h 52 min.
Snadné a zajímavé je pozorovat naši přirozenou družici Měsíc, jeho fáze a vzdálenosti od Země. Dne 6. 3. ve 3:00 h je Měsíc
v poslední čtvrti, 13. 3. v 11:00 h nastane nov, 21. 3. v 16:00 h první
čtvrt a 28. 3. ve 20:00 h úplněk. O vzdálenostech Měsíce od Země
uvedeme v březnu tři údaje. Měsíční přízemí dne 2. 3. v 6:00 h
(365 400 km), odzemí 18. 3. v 6:00 h (405 285 km) a ještě znovu přízemí dne 30. 3. v 8:00 h SELČ (360 296 km).
Pokud se týká viditelnosti planet, Merkur, Venuši a Neptun
nelze pozorovat. Do půlnoci je vidět Mars (v Býku). Jupiter a Saturn najdeme v Kozorohu ráno nízko nad jihovýchodem, Uran
(v Beranu) je vidět večer na západě.
Z úkazů na březnové obloze lze uvést konjunkce Měsíce a planet, a to dne 10. 3. v 1:00 h se Saturnem a dále 10. 3. ve 20:00 h s Ju-
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Blíženci
piterem. Dne 19. 3. ve 21:00 h zaznamenáme konjunkci Měsíce
s Marsem.
V astronomii se často pracuje s časovými údaji. Proto připomeňme časovou změnu dne 28. března, kdy se hodiny ve 2:00 h
SEČ (středoevropský čas) posunou o 1 hodinu vpřed na 3. hodinu SELČ (středoevropský letní čas).
Dr. Jaroslav Chloupek

Psychoterapeutická podpora
dostupná i v Letovicích
V těchto dnech to bude již
rok, co naše životy ovlivňuje
Covid-19 a s ním spojená
opatření. Jistoty, které jsme
považovali za samozřejmé,
byly otřeseny a zažíváme situace, na které nejsme úplně
připraveni. To vše má vliv na
naše psychické rozpoložení, na to, jak se cítíme, a samozřejmě
se to odráží i v našich vztazích, ve kterých žijeme. Leckteré vztahy jsme museli omezit, potkávat se méně, možná online formou. Jiné vztahy, naopak díky práci z domova, distanční školní výuce apod., nabraly na intenzitě.
V této náročné době bych vám, letovickým občanům, chtěla
nabídnout své terapeutické služby. Pracuji s jednotlivci, páry
i rodinami. Na konzultace je potřeba se dopředu objednat, a to
na telefonním čísle: 602 227 039, či e-mailové adrese: ma.tinterova@gmail.com. Konzultace jsou hrazené, není třeba žádné
doporučení.
Když píši tyto řádky, jsou vládní omezení taková, že mohu
pracovat hlavně přes telefon, skype, zoom a podobné komunikační prostředky. Jakmile to bude možné, budu poskytovat
osobní konzultace v kanceláři na Okružní 13 v Letovicích. Přes
současná omezení vnímám důležitost toho, mít s kým mluvit
o věcech, které člověk řeší. I tento způsob může přinést úlevu,
povzbuzení a pozitivnější pohled na život. Napadá mě připodobnění. Když naše tělo trápí nějaký zdravotní neduh, většinou
hledáme pomoc u lékaře. Stejnou péči si zaslouží i naše psychika, když nás něco trápí, bolí, měli bychom vyhledat pomoc
odborníka v této oblasti.
V současné době Česká asociace pro psychoterapii, jíž jsem
členem, a Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí svým pojištěncům příspěvek na využití psychoterapeutických služeb u hrazených terapeutů – voucher na max. 10 konzultací. Více informací a seznam terapeutů na stránkách VZP (www.vzp.cz).
Pro úplnost informací dodávám, že osobní konzultace i v této době mohou poskytovat zdravotnická zařízení, poskytující
psychoterapii, nebo krajská zařízení, jako rodinné poradny, např.
v Blansku a Svitavách.
Mgr. Martina Tintěrová

Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...
Městský klub důchodců
březen 2021
3. 3. – středa – vycházka
směr Nové město – MKS – ulice Na Vyhlídce
– Žlíbek – na ulici Pražskou.
Sraz účastníků ve 13.00 hodin u MKD Tyršova ulice.

17. 3. – středa – vycházka
přes park, Kroupku do Zboňku.
Odchod ve 13.00 hodin od MKD Tyršova ulice.

31. 3. – středa – vycházka
na koupaliště, kolem rybníka – Kladoruby – Letovice.
Sraz účastníků ve 13.00 hodin u prodejny Albert.
Žádáme všechny pletařky obvazů, aby hotové výrobky
odevzdaly v klubu ve dnech 3. 3. nebo 17. 3. 2021
od 12.30 do 13.00 hodin. Jinak po domluvě.

Paní J. Pitnerová našila z darovaného materiálu tašky, polštářky a toaletní taštičky.
V roce 2020 jsme nemohli naše výrobky prodávat na „Jarmarku“, tak jsme je nabízeli našim spoluobčanům při sbírce šatstva. Vybrané peníze máme na „Charitu“.
V prosinci jsme darovali 2 000 Kč v Letovicích při akci „Polévka pro chudé i bohaté“.
V lednu 2021 jsme zase sbírali dětská pyžamka velikosti 40 až
178 pro Fakultní dětskou nemocnici v Brně a pro dětské oddělení nemocnice Boskovice.
Naši spoluobčané darovali 143 pyžamek, za což jim patří velký
dík.
Za MKD Letovice A. Píglová

Činnost Nového sdružení
zdravotně postižených v roce 2020

Jaký byl rok 2020 v Městském
klubu důchodců v Letovicích
Scházíme se každou středu v Klubu důchodců v Letovicích,
Tyršova ulice.
Leden
První středu byla vycházka do Galerie Domino.
Další středu jsme byli v sále ZUŠ na divadelním představení
„V Betlémě není místa“.
Také nás navštívil pan Mgr. Tomáš Pléha, aby nám popovídal
tom, co nového v kultuře v Letovicích.
M. Kolářová nám četla ze vzpomínek paní Pochopové.
Únor
Vyslechli jsme přednášku pana J. Hejla „Vypuknutí husitské
revoluce, 600 let po té“.
Vlakem jsme jeli do Brna na výstavu „Poklad Inků“.
Autobusový zájezd do Janáčkova divadla v Brně na operu R.
Strausse „Rigoletto“.
S panem B. Kudou byla beseda na téma „Střípky z historie“.
Březen
Museli jsme všechny akce pro členy zrušit a klub uzavřít kvůli
pandemii do září.
Září
V září jsme mohli klub otevřít, a bylo „Jen tak v klubu“.
Ve čtvrtek byl autobusový zájezd do Mahenova divadla v Brně
na hru Lucerna od Aloise Jiráska.
Ve středu bylo grilování kuřat v areálu hasičské zbrojnice.
Byl i autobusový zájezd – Plumlov, Slatinice a Náměšť na Hané.
Poslední středu byla vycházka do obce Lhota u Letovic.
Opět jsme museli všechny akce zrušit a klub uzavřít.
Říjen
Od 5. do 10. proběhla v klubu – už počtvrté – sbírka šatstva pro
Diakonii Broumov. V klubu jsme se střídali. Každý den 2 členky odebíraly přinesené šatstvo. Až v listopadu si Diakonie odvezla 78 pytlů a 19 krabic, poděkování členkám za pomoc při
odvozu. Diakonie všem děkuje a věří, že budeme ve sbírkách
pokračovat.
I když nám současná situace nedovolila chodit do klubu, tak
naše členky pletly obinadla z bavlny.

Nové sdružení ZP v Letovicích pořádá různorodé rehabilitační akce pro zdraví, akce s kulturním zaměřením, ozdravné
pobyty a poznávací zájezdy za zdravím pro zdravotně postižené a znevýhodněné občany, převážně seniory. V současné době
máme zaregistrováno 270 členů z Letovic a okolních obcí. Dotace města Letovice byla účelově využita na oblíbeném ozdravném pobytu na Třech Studních v hotelu „U Loubů“ v měsíci
srpnu pro 32 našich členů. To je plná kapacita hotelu. Zde si
účastníci upevňovali své zdraví při aktivních relaxačních cvičeních s Emou, odbornými masážemi, každodenním využíváním hotelového bazénu při plavání a cvičení, ale i při vycházkách do okolí hotelu. Ke společenskému životu v rámci pobytu
sloužila zájmová setkání, různorodé přednášky o myslivosti,
historii a požární ochraně, sportovní hry, minigolf a společenský večírek s nádherným programem letovické skupiny Chakali. Cestou na Vysočinu jsme si prohlédli hrad Pernštejn a poslední den jsme se zastavili ve skanzenu na Veselém Kopci.
Také všechny další akce, které naše sdružení během loňského roku pořádalo, byly zaměřeny na zlepšení fyzické a psychické kondice našich členů. Patří k nim rehabilitační a relaxační odpoledne v lázních Boskovice, kde jsme byli v roce 2020
jen třikrát, protože více akcí nedovolila vládní nařízení související s Covidem-19. V únoru jsme byli na rehabilitaci v Nemocnici Blansko, kde dvě hodiny intenzivně cvičíme v bazénu
a v tělocvičně pod dohledem odborných pracovnic rehabilitačního oddělení.
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Městská rada Komunistické strany
Čech a Moravy v Letovicích
přeje všem ženám všechno nejlepší

je

MDŽ

s
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Dále sdružení podporuje pravidelné relaxační „Cvičení
s Emou“, kde cvičí asi 40 našich členů. Cvičilo se každý týden,
až do uzavření tělocvičny. Dotaci města Letovice jsme také využili na poznávacím zájezdu za zdravím, který se konal v září
do vily Löw-Beer ve Svitávce, do arboreta ve Křtinách a do Senetářova. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a poučného,
to vše přispělo k dobré pohodě a pěkně strávenému dni. Byli
jsme rádi, že jsme se po dlouhé době mohli společně vidět.
Na konci září a v říjnu se uskutečnily dva pobyty v lázních
Slatinice, termíny byly přesunuté z března, kdy byly lázně celostátně zavřené. Obou pobytů se zúčastnilo celkem 74 našich
členů, zde jsme využili dotaci od Jihomoravského kraje.
Poděkování patří také SDH Letovice, umožnili nám se setkat před pobyty na hasičské zbrojnici venku, když to jinde nebylo možné. Na všechny naše akce zajišťujeme dopravu autobusem, pochvala patří firmě Dopaz za vždy perfektně poskytnuté služby. Naši členové, vzhledem ke svému věku a omezeným možnostem, jsou za ně vždy vděční.
Tradiční předvánoční akce se nemohly uskutečnit, předali
jsme alespoň perníčky do Nemocnice Letovice a Centra sociálních služeb města Letovice. Všechny akce jsou u našich členů
nesmírně oblíbené a vždy podle možností obsazené. Obě dotace nám umožnily v zásadní míře zvýšit programovou úroveň,
návštěvnost, finanční dostupnost pro seniory a oblibu našich
akcí, které jsme se v roce 2020 snažili uskutečnit i přes všechny potíže s Covidem-19 a za dodržení přísných hygienických
opatření.
Poděkování všech členů našeho sdružení patří městu Letovice, Jihomoravskému kraji, všem našim ostatním sponzorům
a přátelům, kteří nás podporují. Tradiční březnové setkání se
letos nebude moci uskutečnit, nahradíme to akcí ve venkovním prostoru, jen jak to bude možné.
Za Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích, z.s.
Ing. Jaroslava Konůpková

Tříkrálová sbírka v Letovicích
Drazí příznivci Tříkrálové sbírky,
i když v letošním roce nemohla sbírka proběhnout
klasickým způsobem, díky pokladničkám umístěným
v Letovicích a Kladorubech se podařilo vybrat krásných

41 785 Kč
Děkuji všem, kteří byli ochotní do pokladniček přispět.
Dále bych chtěla poděkovat Římskokatolické farnosti Letovice,
prodejnám COOP a osadnímu výboru Kladoruby za možnost
umístění pokladniček v jejich prostorách.
V neposlední řadě děkuji těm, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku
jiným způsobem (online, pomocí DMS…).

Přeji všem mnoho zdraví a klidu do nového roku
Jana Rozbořilová
koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Letovice a okolí

Sport
AFK Letovice
Volnočasový sport má stále stopku. V době,
kdy připravuji tento článek, bohužel, stále trvá pro
sportovce stav temna. Nově vybudovaná sportoviště jsou uzavřená, děti ani dospělí nesportují, sociální bublina se prohlubuje a funkcionáři stále netuší, zda se rozběhnou
tréninky nebo dokonce i soutěže. Nejistota, napětí a nedůvěra,
které kolují ve společnosti se již dostávají i mezi okruh sportovců. Nezbývá než se soustředit na individuální trénink, sportovce motivovat a být připraveni naskočit zpět do sportovního koloběhu, který tolik z nás miluje. Věřme, že již brzy bude
opravdu lépe.
Po stránce vedení klubu ale i nadále pracujeme na rozvoji.
Po sportovní stránce především díky vypracované koncepci
zástupců FC Boskovice budeme už u těch nejmenších hráčů
aplikovat stejný tréninkový plán a rozvoj jak v Boskovicích, tak
i v Letovicích. Cílem je, aby děti měly jednodušší přesun do vyšších věkových kategorií a rychlejší individuální rozvoj.
V rámci prvních měsíců jsme vyúčtovali přidělené dotace za
rok 2020, také jsme žádali o novou podporu na rok 2021. Plány
a přípravy vedení do roku 2021 jsou takové, jako by nás čekal
režim bez veškerého omezení.
Těšme se na jaro, na sluníčko a buďme pozitivní. Stále pevně věřím, že se již brzy setkáme v Letovicích na fotbale.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

Letovická drbna
Jak se žije v Kirchlintelnu
Ohledně plánů na příští
rok, o tom, jak koronavirová
pandemie zasahuje do života lidí a jaký vztah má k Letovicím starosta jednoho
z našich partnerských měst
Kirchlinteln, pan Wolfgang
Rodewald, si můžete přečíst
v následujícím rozhovoru.

Palčivým problémem je
všudypřítomná pandemie
koronaviru. Jak tato epidemie ovlivnila život ve vašem městě?
Situace kolem koronaviru je zde aktuálně vnímána díky lockdownu beze změny jako
velmi obtěžující. Školky a školy fungují v nouzovém režimu,
mnoho obchodů je zavřených a všechno běží na úsporný provoz. Mnoho podniků si stěžuje na velké ztráty. Sice je zde na
celém území obce aktuálně nemocných 7 osob, od počátku
pandemie se nakazilo koronavirem celkem 114 lidí a bohužel
také dvě osoby zemřely. Tedy ve srovnání s jinými velice nízká čísla, ale i lidé u nás v Kirchlintelnu touží po tom, aby se po
krůčcích zase vrátilo do našich životů více normality. Zatím na
okrese Verden je bohužel jen málo očkovacích dávek, takže se
očkují pouze senioři v domovech důchodců a v domech pečovatelských služeb. Jakmile tato fáze skončí, začne se s očkováním 80letých a starších v očkovacích centrech k tomu zřízených. Doufám, že lidé zůstanou rozumní a budou dále dodržovat pravidla.
Pro letošní rok se chystá setkání u nás, v Letovicích. Jaký
máte k našemu městu vztah?
Samozřejmě velmi doufám, že v létě již bude opět možné jet do
Letovic, abychom se mohli vidět – doufejme, že ve zdraví a pohodě – se všemi přáteli. Již je velice postrádám! Já osobně nejvíce lituji toho, že jsem se loni nemohl osobně setkat se svými
přáteli z Letovic a Vísek kvůli pandemii koronaviru. Také proto jsme museli s mojí ženou oželet dovolenou na Ohradě ve
Vískách, která je pro nás již mnoho let samozřejmostí.

Místní škola

Hasičská zbrojnice

Jaké projekty chystáte v roce 2021?
Jako starosta obce Kirchlinteln bych rád i v novém roce
2021 nerad obec zadlužil a vyšel tak s penězi, které máme k dispozici. Budeme pokračovat na obnově železniční zastávky
v Kirchlintelnu, rádi bychom pokročili s digitalizací našich
škol a u obou základních škol prosadili přechod na koncept
celodenní školy (pozn.: škola dopoledne plus pár hodin odpoledne dva dny v týdnu a k tomu družina, není dosud v plném
rozsahu takto u nás zavedeno). Plánujeme modernizaci našich
13 hasičských sborů, jejich přechod na digitalizovaný alarm
a novostavbu hasičské zbrojnice v jedné ze vsí. Kromě toho
budou v září 2021 komunální volby, ve kterých již nebudu kandidovat. A proto jsem samozřejmě zvědavý, kdo bude příštím
starostou v Kirchlintelnu. V úřadě končím 31. 10. 2021.
Děkuji za rozhovor a dovolím si vám popřát spoustu sil
a zdraví.
Daniela Klusáková

Kostel sv. Petra
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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

7.30 – 11.30

6. 3. MUDr. Tomaštíková Eva

Adamov, Smetanovo nám. 327

722 907 551

7. 3. MUDr. Semrádová Marie

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

13. 3. MUDr. Sládek Jiří

Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319

14. 3. MDDr. Soldmann Martin

Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

20. 3. MUDr. Soldmannová Svatava Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

21. 3. MUDr. Staňková Vlasta

Jedovnice, Zdrav. středisko

516 442 726

27. 3. MDDr. Stibor Jan

Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

28. 3. MUDr. Stojanov Milan

Blansko, B. Němcové 1222 /15

605 184 479

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.

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

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)

PRONAJMU

Kontaktní telefon 724 696 055
www.mudr-martina-prichystalova.cz

výrobní nebo skladovací prostory v Letovicích.
Plyn a el. energie samostatně. Vše v přízemí.

Mgr. Radek Procházka, místostarosta města

Tel.: 602 447 525

Služby lékařů

KOUPÍM

Pozor změna!
Od 1. ledna 2020 jsou odpolední páteční služby
lékařů v Letovicích zrušeny a nevypisují se.

Tel.: 605 708 884

V akutních případech volejte tel.: 155
(rychlá lékařská pomoc).
V neakutních případech je možné využít Lékařské
pohotovostní služby (LPS) v Nemocnici Boskovice

Ceník inzerce v Letovickém zpravodaji

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

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
25. 2. 2021 č. 3 /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. 4 / 2021 bude 12. 3. 2021. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Inzerce
Nabídka rozvozu obědů
do domácností a firem

Kalasová stravování s.r.o.,
Letovice
Vám nabízí dovoz obědů

Výběr je z pěti jídel
Čtyři jídla jsou s polévkou
a jedno jídlo je bez polévky
formou balíčku
1. masové jídlo
2. masové jídlo
3. sladké jídlo
4. jídlo bezmasé, krajové, zeleninové
5. jídlo vhodné jako balíček – svačina
Některá jídla jsou vhodně doplněna
kompoty nebo saláty

Cena oběda je 75 Kč
Telefon pro objednání:

603 540 336
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Inzerce
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