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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
připravujeme projekt na zkrášlení veřejného prostoru. Město
si ve spolupráci se základní uměleckou školou nechá vypracovat možné návrhy na výmalbu místní trafostanice ve spojce
mezi Bártovou a Albína Krejčího, ale i podchodu u kruhového
objezdu. A pokud budou návrhy dostatečně zajímavé, pustíme
se do jejich realizace. Samozřejmě by se muselo jednat o speciální omyvatelnou malbu, která by byla připravena na případné řádění vandalů.
Další akcí, která již probíhá, je obnova sadu v zámeckém parku. Zámecký sad nebyl desítky let volně přístupný, jednalo se
o zahrádkářskou zónu. Postupně téměř všechny pozemky přešly pod město, a když jsme udělali revizi, zjistili jsme, že je tu
jen posledních asi pět lidí a někteří z nich plánují končit. Proto
jsme se rozhodli obnovit sad, který ale bude volně přístupný.
Půjde hlavně o švestky, protože těch není nikdy dost, ale také
jabloně nebo višně.

V první fázi počítáme s tím, že vysadíme asi stovku stromů,
opravíme a vyčistíme plochu, ošetříme stromy, které tu již jsou,
a budeme postupně pokračovat s celou lokalitou. Umístíme tu
také lavičky a plánujeme stromovou kapli. Vznikne tu relaxační zóna pro odpočinek s nádherným výhledem a prostředím.
Máme již povolení na vybudování, ale já bych to spíše nazval opravou, cest v zámeckém parku. Cesty budou nadále přírodního charakteru, ale hlavním smyslem, proč jsme žádali
o povolení památkáře a ochranáře, je projet parkem i s kočárkem, a to hlavně úsekem od spodní cesty k řece.
Na poslední radě jsme již projednávali žádosti o dotace. Samozřejmě nejde vyhovět všem a v plné míře, ale myslím, že
podpora sportu, kultury a sociálních oblastí je v Letovicích dlouhodobě velice kvalitní.
Velmi mě potěšily první výkazy odpadů od zavedení nového systému s barevnými popelnicemi. Čísla jasně říkají, že došlo k velmi podstatnému navýšení tříděných složek a zároveň
k poklesu komunálu. Jednoznačně se prokazuje, že se do třídění zapojilo podstatně více lidí.
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Slovo starosty
Nejsou ale jen dobré zprávy. Bohužel nám již odmítli převzít
bioodpad za únor, protože obsahoval igelity a vlastně i spoustu
jiných složek normálního komunálního odpadu. Opravdu není
možné dávat do bia cokoli. Velmi vás všechny žádám o dodržování pravidel třídění.
Na ulici Smetanova byla již dokončena výměna vodovodu,
a ještě v únoru bude zahájena přeložka vodovodu včetně přípojek na ulici B. Martinů. V březnu začne ﬁrma SKANSKA kompletní opravu komunikací na těchto dvou ulicích. Samozřejmě to
s sebou přinese i jisté komplikace v dopravě, a to bohužel i v přilehlých ulicích.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
je tomu už pár měsíců, co náš zpravodaj dostal nový kabát a je
zdarma roznášen do všech domácností ve městě. Jelikož zpětná vazba na tuto změnu není zrovna početná, rád bych vás požádal o zaslání námětů na zlepšení našeho periodika. Zejména by nás zajímala čitelnost textu, témata článků a spolehlivost roznosu, který zajišťuje Česká pošta. Postřehy můžete nahlásit v Turistickém informačním centru nebo zaslat na email:
info@mks-letovice.cz. Předem všem děkuji za spolupráci!
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Starosta města Letovice
svolává na čtvrtek 17. března 2022 na 16.00 hodin
do sálu Městského kulturního střediska v Letovicích

21. 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 9. prosince 2021 do 17. března 2022
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice
6. Hospodaření příspěvkových organizací
7. Dotace města Letovice pro rok 2022
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Inzerce

V pátek 4. 2. zahrálo v Letovicích Divadlo Járy Cimrmana
divadelní představení Posel z Liptákova (foto: Petr Švancara)

02 |

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 9. 2. 2022 projednala
body dle následujícího programu:
1. Zpráva o činnosti Městské policie Letovice za rok 2021
2. Představení územní studie – lokalita Družstevní
3. Kontrola úkolů
4. Vystoupení vedoucích odborů
5. Hospodaření města Letovice
6. Dispozice s majetkem města
7. Hospodaření příspěvkových organizací města
8. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
9. Dotační program města pro rok 2022
10. Program zasedání Zastupitelstva města Letovice dne 17. 3.
2022
11. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
12. 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

Slovo místostarosty
Prosba o větší kvalitu třídění

V průběhu měsíce února letošního roku jsme se potýkali
s problémem, kam vyvézt BIO odpad z hnědých popelnic a kontejnerů v našem městě. V kompostárně nám ho odmítli převzít,
protože obsahoval spoustu jiných surovin, především plastových sáčků, ale někde i stavební sutě. V tom okamžiku není jiné
řešení, než tento odpad odvézt na skládku, bohužel za téměř
čtyřnásobnou cenu. Problém se týká hlavně velkých sběrných
hnízd na sídlištích u bytových domů.
Zásadním problémem je, že bio zbytky není možné vhazovat
v igelitových sáčcích, ale je nutné je do sběrných nádob z těchto obalů vysypat. V případě že nedojde v této věci k nápravě,
budou zbytečně utráceny peníze občanů i města a konečným
důsledkem bude výrazné navýšení plateb za odpady. Stát nám
nastavuje přísná kritéria pro třídění druhotných surovin, která
bez řádného a poctivého přístupu všech nejsme schopni splnit.
Je to možná otřepané klišé, ale tady opravdu každý z nás může
přispět svou pověstnou „troškou do mlýna“.
Díky za to, že třídíte.
Mgr. Radek Procházka, místostarosta města

Vážení občané,
u příležitosti 145. výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností našeho města pana Huberta Lamploty, bychom vás rádi pozvali na slavnostní odhalení pamětní desky umístěné na jeho
rodném domě na Masarykově náměstí (mezi radnicí a lékárnou Milosrdných bratří), a to ve čtvrtek
17. března 2022 v 15.00 hodin.
Členové Rady města Letovice

Společenská rubrika
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci lednu oslavili svoje
narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro
jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Klügl Zdeněk
Viška Tomáš
Kohoutek Miroslav
Procházková Vlasta
Kopecká Olga
Kozel Jan
Paděra Miroslav
Pátečková Eva
Penková Alena
Hejlová Anna
Provazník Ladislav
Rouchal Bohumil
Tomková Jiřina
Graciasová Dobromila
Vondálová Věra
Hejlová Marie
Fidlerová Ivana
Janoušková Vlasta
Ihnátová Věra
Čtvrtníček Zdeněk
Langerová Věra
Holková Marie
Liko Ludvík
Hrazdirová Helena

Davidová Ludmila
Kolářová Marie
Karlík Miloslav
Valouch Vladimír
Kotoulková Božena
Wernerová Růžena
Petrová Ludmila
Blaha Jaroslav
Píglová Anežka
Král Vladimír
Podsedníková Marie
Veselý Jiří
Vašíček Ludvík
Vlasková Agnesa
Fadrná Dana
Bárta Jaroslav
Hejl Jiří
Fadrná Marie
Samotná Viera
Mejstříková Libuše
Kopecký Jiří
Nováková Božena
Peterka Antonín

V měsíci lednu oslavil krásné narozeniny – 90 let – pan Jaroslav Bárta, Rekreační. K tomuto významnému životnímu jubileu mu osobně blahopřála za SPOZ paní Libuše Pfefrová.
Srdečně blahopřejeme

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Skoupý Miloslav, Pražská, ve věku 61 let
Ducháček Jan, Boční, ve věku 83 let
Horská Anna, Zámecká, ve věku 79 let

Čest jejich památce!

Vzpomínka
2. 3. je to přesně rok, co nás opustil náš
milovaný manžel a tatínek Jiří Reinwald.
S velikou láskou na něho všichni vzpomínáme. Manželka Ludmila s rodinou
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Město Letovice informuje
Statistické údaje a vybraná data
o činnosti MěÚ Letovice za rok 2021
Matrika
Počet zápisů úmrtí – 180
Uzavřená manželství – 42
Počet zápisů narození – domácí porod – 0
Počet žádostí o změnu jména a příjmení – 2
Počet zápisů o určení otcovství – 34
Počet vydaných rozhodnutí ostatních – 20

Czech POINT
Rejstřík trestů – 37
Katastr nemovitostí – 53
Obchodní rejstřík – 11
Živnostenský rejstřík – 4
Bodové hodnocení řidičů – 3
Registr osob – 1
Žádost o zřízení datové schránky – 4
Zneplatnění datové schránky – 0
Konverze dokumentů na žádost – 34
Konverze dokumentů z moci úřední – 20
Veřejná listina o identifikaci fyzické osoby – 6
Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě –13
Žádost o vydání osvědčení o stát. občanství – 0
Počet ověření (legalizace, vidimace) – 1 223

Evidence obyvatel
Evidence obyvatel dle dostupných informací MěÚ Letovice
a informativních údajů Ministerstva vnitra ČR k 1. 1. 2022:
• přihlášeno k trvalému pobytu bylo 6526 občanů – z toho
2693 mužů, 2864 žen a 969 dětí do 15 let (503 chlapců a 466
děvčat)
• v roce 2021 se narodilo 66 dětí (32 chlapců a 34 děvčat) a zemřelo 88 občanů (43 mužů a 45 žen)
• k trvalému pobytu se přihlásilo 219 občanů, odhlášeno bylo
198 občanů
Dle informativních údajů na webových stránkách Ministerstva
vnitra ČR bylo k 1. 1. 2022 v Letovicích přihlášeno 133 cizinců
s trvalým pobytem a 126 cizinců s přechodným pobytem – celkem 259.
Celkový počet obyvatel v Letovicích k 1. 1. 2022 (tj. státních občanů ČR + cizinců s TP a PP) dle dostupných informací: 6785
Oﬁciální počty obyvatel uveřejňuje Český statistický úřad
v průběhu roku.

Žádosti do DPS
Celkem je evidováno 177 žádostí (z toho v roce 2021 bylo podáno 18 žádostí)
Do DPS bylo v roce 2021 přijato 10 osob (z toho 1 manželský pár)

Sociální práce na obci
V roce 2021 se aktivně v rámci sociální práce na obci pracovalo
s občany, kteří patří do těchto cílových skupin:
• osoby se zdravotním nebo duševním onemocněním – 58
• osoby závislé na péči jiné osoby – 36
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

osoby s různým stupněm omezení svéprávnosti – 9
osoby ohrožené sociálním vyloučením – 90
osoby ohrožené rizikovým způsobem života – 1
osoby v nejistém či neadekvátním bydlení – 25
nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy – 19
osoby neschopné splácet závazky – 42
imigranti – 1
rodiny s dětmi – 11
anonymní klienti – 157

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 – 11
• Vyhodnocení podmínek případu zvláštního zřetele pro nárok na doplatek na bydlení pro Úřad práce ČR – 7
• Počet vypravených sociálních pohřbů – 1

Stavební úřad
Územních rozhodnutí – 10
Kolaudační rozhodnutí – 14
Ohlášení dokončených staveb – 41 (zkolaudováno 20 bytových jednotek)
Rozhodnutí o změně stavby před dokončením – 15
Rozhodnutí o odstranění stavby – 2
Kolaudačních souhlas – 32
Rozhodnutí o přerušení řízení – 7
Rozhodnutí o změně užívání – 1
Potvrzení o přidělení čísla – 18
Stavební povolení – 1 (povoleny 3 bytové jednotky)
Společný souhlas – 46 (povoleno 16 bytových jednotek)
Územní souhlas – 50
Souhlas s provedením ohlášené stavby – 10
Vodovodní přípojky – 9
Plynové přípojky – 7
Kanalizační přípojky – 5
Dodatečné povolení stavby – 4

Životní prostředí
Rozhodnutí o kácení dřevin – 34
Vyjádření ke kácení dřevin – 3
Závazné stanovisko ke kácení dřevin – 5

Finanční odbor
• Bylo evidováno 725 poplatkových povinností k místnímu poplatku ze psa (počet poplatníků bude o něco nižší, protože někteří platí za dva či více psů).
• Bylo evidováno 7238 poplatníků místního poplatku za komunální odpad z toho bylo 362 poplatníků z titulu vlastnictví
stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného
domu, kde není nikdo hlášen k pobytu.
• Bylo uzavřeno 69 smluv (kupní, darovací) a 15 nájemních
a 3 pachtovní smlouvy, 3 smlouvy na krátkodobé pronájmy
(kulturní dům), 14 smluv o zřízení věcného břemene.
• K projednání v radě a zastupitelstvu města bylo přijato 264 návrhů na dispozice s majetkem města.

Město Letovice informuje
Hodina Země
Řada měst nejen po České republice, ale i po celém světě, se v sobotu 26. března v době od 20.30 do
21.30 hodin zahalí do tmy.
Patří mezi ně i Letovice, které
se poprvé připojí k celosvětové
HODINA ZEMĚ
klimatické akci s názvem Hodina Země. Jejím pořadatelem je největší světová organizace pro
ochranu přírody, WWF, která tuto aktivitu u nás propaguje prostřednictvím Českého svazu ochránců přírody.
Jde o symbolické hodinové zhasnutí osvětlení dominant,
budov měst i ﬁrem či pouhé zhasnutí světel v jednotlivých domácnostech.
První ročník této akce proběhl v roce 2007. Mezi světově
známými památkami, které podporují akci zhasnutím, jsou

např. pyramidy v Gíze, socha Krista Spasitele v Rio de Janeiru,
římské Koloseum nebo pařížská Eiffelova věž. Také v letošním
roce mnoho významných budov a staveb napříč Evropou, Asií,
Paciﬁkem a Amerikou zůstane potemnělých.
Hromadné zhasnutí mnoha miliónů světel po celém světě
má sloužit jako symbolické gesto obyvatel naší planety, kteří
si uvědomují hrozbu klimatických změn, které se dotknou nás
všech, a k odvrácení jejich nejhorších dopadů bychom měli
přispět všichni.
Město Letovice se k této akci připojí zhasnutím nasvětlení
kostelů sv. Prokopa, sv. Václava a prostor u busty Václava
Havla.
Hodina Země tak může být začátkem tmavší noci, ale světlejší budoucnosti.
Přidáte se i vy?
Daniela Ottová
za komisi pro občanské a komunitní aktivity

Městská policie informuje
Městská policie za rok 2021 řešila 335 přestupků. Za přestupky byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 72 600 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, veřejného pořádku a v porušování usnesení vlády a Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.
Počet trestných činů předaných k šetření Policii ČR či šetřených ve spolupráci s Policií ČR bylo celkem 13. V jednom případě se strážníci podíleli na zadržení pachatele trestného činu
loupeže. Ve čtyřech případech se jednalo o výtržnictví, čtyři
byly majetkové, dva ohrožení pod vlivem návykové látky a dva
nedovolené podávání alkoholu mladistvým.
Přestupky v dopravě jsou nejčastějšími přestupky, které
strážníci řeší.
Pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek byli zjištěni celkem 4 řidiči. Nejnižší hladina alkoholu byla 0,54, nejvyšší
1,54 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.
Ve druhé polovině roku byla nejsložitější situace na Masarykově náměstí, ta by měla pominout dokončením parkoviště na
Novém městě.
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.
Celkem bylo zpracováno 132 čísel jednacích:
• byly vypátrány 3 pohřešované osoby
• bylo odchyceno nebo strážníkům předáno celkem 14 volně
pobíhajících psů, jeden pes byl předán náhradnímu majiteli,
jeden pes musel být následkem zranění utracen
• mysliveckým sdružením bylo předáno 8 ks sražené srnčí zvěře, jedna kachna divoká, sele divočáka, jezevec a bobr

• donucovací prostředky byly použity ve 12 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
• 12 osob bylo předvedeno
• bylo doručeno 21 písemností
• 17× nález věcí, včetně dokladů
• ve třech případech byl v souladu se zákonem otevřen byt zraněným osobám byla celkem 11× poskytnuta první pomoc a přivolána RZS
Vzhledem ke „covidové situaci“ byly omezeny různé akce,
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, kontrolu vodní nádrže Letovice, v období Památky zesnulých opatření k zamezení vloupání do motorových vozidel u hřbitova, kontroly
k dodržování mimořádných opatření MZ.
Mezi samozřejmosti patří asistence HZS, RZS, různým odborům, při akcích Festival 3+1, Běh okolo Křetínky a podobně.
K zajímavostem patří nález vystřelené, nevybuchlé střely
s trhavinou i roznětkou ráže 75 mm, tzv. Panzergranatu. Střely
tohoto typu byly určeny za II. světové války do německých tanků Panther, Panzer IV a do protitankového kanónu PaK 40. Střela byla nalezena po více než 75 letech a přesto byla plně funkční. Byla odvezena pyrotechnikem PČR.
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv vykonávali
strážníci výkon služby na katastrálním území obcí Lazinov,
Vranová, Křetín. Příjem z těchto smluv činil 27 195 Kč.
Družstvo MP Letovice po třech vítězstvích v řadě ve střelecké soutěži městských policií okresu Blansko skončilo „až druhé“. Za zmínku stojí individuální úspěchy – strážník Šamalík
vyhrál soutěž jednotlivců, strážník Halata byl na třetím místě.
Strážníci Městské policie Letovice
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Kulturní přehled
Když se zhasne (přeložené představení)

Knihovna
Otevírací doba – oddělení pro dospělé

Úterý 1. března 2022 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 320 Kč / na místě 350 Kč

Zahájení tanečních kurzů
Úterý 8. března 2022 v 19.00 hodin
Další lekce: 15. 3., 22. 3., 29. 3., 5. 4.
Cena za pár: 1 500 Kč

Otevírací doba – oddělení pro děti

Dušan Procházka: Středomořská plavba I.
(cestovatelská beseda)

Čtvrtek 10. března 2022 v 18.00 hodin
Krásy Středomoří představí v letošním roce cestovatel
a fotograf Dušan Procházka ve dvou večerech.
Fiktivní plavbou navštívíme zajímavá města, ostrovy
a letoviska, dozvíte se o jejich historii, zajímavostech
i autorovy zážitky. Prohlédnete si také minivýstavu obrazů
a materiály z těchto cest.
Vstupné: 50 Kč

Miroslav Donutil – „Na kus řeči“
(náhradní představení)

Pondělí 14. března 2022 v 19.00 hodin
Vstupné: 450 Kč

Janoušek-Wróblewski Quartet (koncert jazz)
Pátek 18. března 2022 v 19.30 hodin
Štěpán Janoušek – trombón, Michal Wróblewski – saxofon,
Miloš Klápště – kontrabas, Jan Chalupa – bicí
Vstupné: 150 Kč

Arnošt Vašíček: České tajemno (beseda)
Středa 23. března 2022 v 18.00 hodin
Vstupné: 50 Kč

Jindřich Macek: Loutnová hudba
v proměnách staletí (koncert KPH)
Čtvrtek 24. března 2022 v 19.00 hodin
Vstupné: 100 Kč
na koncert platí abonentky KPH / do 18 let zdarma

Veselé Velikonoce (pohádka pro děti)
Středa 30. března 2022 v 10.00 hodin
Vstupné: 50 Kč

Filip Vítek: Z Blanenska na střechu světa
(cestovatelská přednáška)

Čtvrtek 31. března 2022 v 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné

Připravujeme:

Andělika a laskavec
Pátek 8. dubna 2022 v 19.00 hodin
Účinkuje: Divadelní spolek Rájec-Jestřebí
Vstupné: 60 Kč

Nový termín divadelního představení

Krasavci na chmelu
Středa 4. května 2022 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 350 Kč / na místě 390 Kč

Veselá trojka
Pátek 13. května 2022 v 18.00 hodin
Vstupné: předprodej 250 Kč / na místě 280 Kč
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BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Registrace nových čtenářů zdarma po celý měsíc
Čtenářská amnestie – prominutí upomínek po celý měsíc

České tradice
Postní doba, příprava na Velikonoce v knihách – výstavka
knih na dospělém oddělení knihovny.

České tajemno
23. března 2022 v 18.00 hodin v sále MKS
Srdečně zveme na přednášku pana Arnošta Vašíčka
Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, překvapivé hypotézy. Dějiny jsou plné událostí, které se navzdory vědeckému zkoumání doposud nepodařilo uspokojivě vysvětlit, a které nás provokují svou tajemností. Záhadné archeologické nálezy i podivné
záznamy v kronikách naznačují, že minulost je daleko vzrušivější, než si vůbec dovedeme představit.

„Místo, kde žiji“
2. března v 15.00 hodin v prostorech dětské knihovny
Vernisáž výstavy výtvarných prací pořádanou Letokruhem Letovice.

Výstavka knih
Čteme podle písmene G (knihy, které napsal autor s příjmením
začínajícím na písmeno G).

„Milujeme Čtyřlístek“ (po celý měsíc)
Výstava obrázků, knih, pracovní listy na téma Čtyřlístek
Noc s Andersenem
1. dubna od 16.00 do 21.00 hodin
Tématem letošní noci s Andersenem bude „Vesmír a hvězdy“
(vhodné pro děti od 6 do 11 let), přihlášky a informace najdete
v oddělení pro děti.

Duhové čtení (1. září 2021 – 26. června 2022)
Oblíbená čtenářská soutěž pro děti od 1. do 9.třídy, hlásit se
můžete na dětském oddělení během celého školního roku!
Připravujeme:
Bosenské údolí pyramid
6. dubna 2022 v 18.00 hodin v sále MKS Letovice
Přednáška pana Jiřího Voňky

Kontakty
Dospělé oddělení:
knihovna@mks-letovice.cz, 516 474 225, 775 568 304
Dětské oddělení:
knihovnadeti@mks-letovice.cz, 775 568 310

Kulturní přehled

Napsali jste nám
Jak se dříve pohřbívalo
Chtěla bych vám popsat, jak se dříve pohřbívalo. Byla jsem
na pohřbu naší známé a uvědomila jsem si, že dříve bylo těžší
dopravit rakev do kostela a na hřbitov. Moji prarodiče a teta
chodili zvonit jak na pohřby, tak i na mši a když někdo umřel,
tak zvonili umíráčkem.
Proč vám to píši? Někdy jsem šla pomoct zvonit s tetou Marií
Kulhavou na pohřeb, když chyběl druhý, protože se zvonilo zvonem sv. Prokopem. Ten byl těžký a museli být dva, aby ho rozhoupali. Pohřební průvod byl dříve vypravován z domu, a když
došel ke schodům pod kostel, tam se rakev přeložila z auta na
máry a ty pak nosiči na ramenou nesli až do kostela. Kolikrát
se museli nosiči vystřídat, protože nemohli rakev unést. Pohřeb vypravoval pan Jiří Mifka.
Když jsme vystoupaly na věž tak jsme šly na půdu kostela
a tam jsme otevřely čtvercové okno ve štítě a poslouchaly
jsme, jestli uslyšíme hrát pohřební hudbu, ta vždy doprovázela
nebožtíka. Když jsme ji uslyšely šly jsme zvonit. Musely jsme
pořádně zabrat, abychom zvon rozhoupaly, a to stejnoměrně,
aby srdce netlouklo na jednu stranu. Tak jsme se i zhouply.
První údery byly nejhorší, než jsme si zvykly na zvuk a chvění
vzduchu kolem nás, žádné ucpávky do uší jsme neměly. Zvonily jsme až průvod došel do kostela. Při mši se nezvonilo, začaly
jsme zvonit, až se lidé v kostele začali zvedat z lavic. To jsme
zjistily, že jsme se dívaly z půdy kostela průzorem ve stropě,
kde jsou zavěšené lustry. Zvoněním jsme doprovodily nebožtíka na hřbitov. Sv. Prokopem se přestalo zvonit, až když se pořídily dva nové zvony sv. Josef a sv. Marie, a pak se zvony elektriﬁkovaly.
Vzpomínám na to zvonění, když se dívám na štít kostela
a tam vidím to čtvercové okno, kterým jsme se dívaly. Byl to pěkný pohled na město a okolí. Prohlížela jsem si i půdní klenbu
a celý prostor.
Božena Kotoulková, roz. Konůpková
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
MŠ Čapkova Letovice
slaví 60. výročí
První zápis z kroniky naší školky je z ledna roku 1958. Zapsala jej první učitelka mateřské školy ve výslužbě Marie Novotná. Mateřská škola v Letovicích byla založena roku 1910 zásluhou tehdejšího starosty pana Karla Synka. Tenkrát měla název Dětská opatrovna a vyučování se ujaly slečny z místních
rodin. O rok později město stanovilo kvaliﬁkovanou sílu – pěstounku. V roce 1920 opatrovna obdržela název Mateřská škola a pěstounka dostala titul učitelka mateřské školy. V roce
1946 propůjčilo ředitelství měšťanské školy jednu třídu mateřské škole. V roce 1951 vzniká dvoutřídní mateřská škola. MěNV
v Letovicích k tomuto účelu rozhodl adaptovat místnosti v domě č. 210 na letovickém náměstí (současný městský úřad). Nastupuje nová paní ředitelka z Knínic Ludmila Pulcová, později
Dobešová.
Historie nynější budovy mateřské školy sahá do roku 1959,
kdy se přistupuje k výstavbě nové trojtřídní mateřské školy.
Autorem projektu byl pan Milan Hensl. Stavba trvala tři roky
a v roce 1962 byla mateřská škola uvedena do provozu. Tehdejší ředitelkou byla paní Dobešová. Na stavbě se podíleli rodiče,
občané Letovic a také všechny letovické továrny. Hodnota mateřské školy byla 750 000 Kč. Vnitřní prostory zdobí keramická
výzdoba Josefa Pěty vsazená do omítky. V roce 1983 odešla paní
ředitelka Dobešová do důchodu, ředitelkou se stala paní Libuše
Vránová a po roce nastoupila nová paní ředitelka Alena Otoupalová. V kronice mateřské školy je uvedeno: „… Od 1. 9. 1991 bylo dojednáno dočasné snížení počtu tříd, a to vzhledem k tomu,
že do budovy byla umístěna městská knihovna...“ V roce 2001,
odešla paní ředitelka Otoupalová do důchodu a novou ředitelkou se stala nynější ředitelka paní Iva Širůčková. V roce 2012
byla knihovna umístěna do bývalé školy na Tyršově ulici. Tak
se mohla kapacita mateřské školy opět navýšit na původní
trojtřídku.
Nepočítáme-li opravy budovy po povodních v roce 1997, bylo
v minulých letech provedeno několik zásadních renovací budovy a školní zahrady. V roce 2002 bylo vybudováno na zahradě hřiště s pevným povrchem a kopec k bobování. V roce 2004
proběhla rekonstrukce kuchyně a elektroinstalace. Další velká
rekonstrukce proběhla v roce 2009, kdy se v celé budově vyměnila okna, budova byla zateplena a kompletně se zrekonstruoval stop a střecha. V letech 2013 až 2018 proběhla rekonstrukce pískoviště, dveří v budově, hygienického zázemí kuchyně,
zabezpečil se přístup do budovy a proběhla instalace funkčního odčerpání vody ve sklepě. V roce 2020 se opravila terasa na
zahradě.
V letošním roce slaví naše mateřská škola 60. výročí. V rámci oslav tohoto výročí jsme vyhlásili výtvarnou soutěž „Probouzení přírody aneb jaro očima dětí“. Podmínky soutěže jsou uveřejněny v minulém čísle Letovického zpravodaje.
Zároveň vás všechny zveme na „Den otevřených dveří“ spojený se slavnostním otevřením jarní zahrady s programem.
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce níže.
Iva Širůčková, ředitelka MŠ
Bc. Anna Prudilová, DiS., zástupkyně ředitelky MŠ
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Základní škola Letovice,
LETOVICE

příspěvková organizace
Komenského 5, 679 61 Letovice

tel.: 516 474 548 e-mail: skola@zsletovice.cz IČO: 62072897

Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd ZŠ Letovice pro školní rok 2022 /23 se koná
v sobotu 9. dubna 2022 od 8.00 do 14.00 hodin v budově
Základní školy Letovice, Komenského 5.
• Zápis v řádném termínu – povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9.
2015 do 31. 8. 2016.
• Žáci s odkladem – děti narozené před 1. 9. 2015, které dosud nezahájily školní docházku a mají udělen odklad
školní docházky, se k zápisu dostavit mohou. V případě,
že se k zápisu nedostaví, jsou zákonní zástupci povinni
do 22. 4. 2022 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. 2016 do 30. 6.
2017, kteří uvažují o dřívějším nástupu dítěte do školy.
• U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský
průkaz žadatele (zákonného zástupce).
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. Iva Bajerová, zástupkyně ředitele ZŠ

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
„Expedice do Krakonošova“

Mateřské centrum
Veselý Paleček
Českobratrská 3, Letovice

Od března se na vás těšíme na nové adrese:
Českobratrská 3, Letovice (bývalý klub Fabrika, dnes ELIM)
První týden open week – všechny aktivity zdarma,
přijďte si s dětmi prohlédnout nové prostory
a vyzkoušet program.

Pravidelné aktivity
Angličtina pro nejmenší (od jednoho roku)

Little Linguist s Kendrou
každé úterý 9.30 – 11.00 hodin
Příspěvek dobrovolný

Cvičení pro děti 1– 2 roky
každou středu 9.00 – 11.00 hodin
Vstupné: 40 Kč

Angličtina pro předškoláky
POZOR změna: každá středa 15.00 – 15.45 hodin
Vstupné: 50 Kč

Termín: 13.– 20. 8. 2022, místo: fara, Rokytnice nad Jizerou. Týdenní tábor s programem pro děti od 8 let plný výletů, her, turistiky, zajímavých míst a zážitků. Cena: 4 750 Kč

„Turné de Magicco“
Termín: 20.– 27. 8. 2022, ubytování na faře v Bedřichově u Lysic. Staňte se na týden kouzelníky a vydejte se s námi na kouzelnické turné po městech USA! Kouzla, pohyb i tvoření. Pro
holky a kluky od od 6 let. Cena: 3 950 Kč.

Příměstské tábory
11.– 15. 7. / Let´s go summer – všeobecný
18.– 22.7. / Tvořím, tvoříš, tvoříme – kreativní
18.– 22.7. / Pán prstenů – všeobecný
25.– 29. 7. / Let´s sport – sportovní
1.– 5. 8. / Keramické léto – keramický
8.– 12. 8. / Robin Hood – zoologický
8.– 12. 8. / Rybáři – Špunti na břehu – rybářský
8.– 12. 8. / Malí tvořílci – kreativní pro nejmenší
15.– 19. 8. / Ferda mravenec – pro nejmenší
15.– 19. 8. / Jump with us – sportovní / parkour
22.– 26. 8. / Dobrodružství za humny i dál – výletní
22.– 26. 8. / Workout – sportovní / workout

Herna s možností tvoření

Příměstské tábory Letokruhu v roce 2022

každý čtvrtek 9.00 – 11.00 hodin
Vstupné: 30 Kč

Milí rodiče, ptáte se nás někteří na možnost snížené ceny za
příměstský tábor tak, jako to bylo v letech minulých. Bohužel
to letos není možné, protože program z Operačního programu
Zaměstnanost, který jsme pro vás v Letokruhu realizovali (zažádali jsme, získali ho a tak jste mohli čerpat příspěvek = tím
pádem byla cena tábora poloviční), byl určen pro roky 2019 až
2021. V tuto chvíli není vypsána žádná další výzva, ale jakmile
bude, samozřejmě se zase zúčastníme! Začíná další programové období, tak doufáme, že to bude brzy. A nejen kvůli příměstským táborům. Dlouhodobě se snažíme využívat vypsané granty a dotace a vytvářet tak projekty, které budou k užitku i radosti dětí a dospělých v Letovicích. Máme toho dost v plánu, už
teď se můžete těšit! Nejbližší úkol je dotáhnout kolaudaci klubu V KLECI a slavnostně ho otevřít!

Pro aktuální informace sledujte naše FB stránky
www.facebook.com / palecekletovice
mc.palecek.letovice@gmail.com, 704 392 329

Mateřské centrum Veselý Paleček
pořádá

Dětský bazárek jaro / léto
Termín: neděle 20. 3. 2022 od 9.30 do 12.00 hodin
Místo: Kulturní dům Letovice ( Nová 1)
- dětské oblečení a boty
- dětské potřeby, hračky, sportovní potřeby
- těhotenské oblečení

Bližší informace a registrace prodávajících
na e-mailu: mc.palecek.letovice@gmail.com
- prodávající si rezervuje stůl (maximálně 2 na osobu),
cena 50 Kč /stůl, prodává sám

Akce na březen
Příměstský jednodenní tábor na jarní prázdniny

„Za pokladem hradu Svojanov“
V pátek 11. 3. 2022 vyrazíme s dětmi za pokladem hradu Svojanov. Děti čeká pěší výlet a hra o poklad. V ceně 470 Kč je zahrnutá doprava, pedagogický doprovod, materiál a oběd v hradní
restauraci.

Soutěž „Místo, kde žiji“ – vernisáž a výstava

SVČ Letokruh
Nabídka táborů na léto 2022!
Pobytové tábory
„Časostroj“
Termín: 10. – 17. 7. 2022, místo: Heřmanov u Křižanova, ubytování na faře. Letní pobytový tábor, kde kromě sportovních aktivit, her a výletu si děti vyrobí i časostroj dle návrhu podivínského vynálezce a každý den je čeká napínavá výprava do historie. Pro děti od 6 let. Cena: 4 150 Kč

Vernisáž děl z výtvarné soutěže „Místo, kde žiji“ proběhne letos
v Městské knihovně Letovice v 15.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni! Díla zde budou ještě po dobu 14 dní vystavena.

Jarní keramická dílna 26. 3. 2022
V jarní keramické dílně si mohou keramici vytvořit hmyzí příbytek do zahrady, objekt s korálky nebo květináč dle vlastního
výběru.
Bližší informace o všech akcích a táborech pořádaných Letokruhem a také možnost přihlásit se online naleznete na
www.svcletovice.cz nebo v kanceláři Letokruhu.
Za Letokruh Bc. Veronika Schindlerová
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Napsali jste nám
Střípky z historie Letovic
V měsíci lednu se v letovické farnosti na pozvání pana faráře Jiřího Brtníka konalo ekumenické shromáždění ke sbližování a smíření mezi křesťanskými církvemi. Jednou z událostí, které přispěly k rozdělení křesťanských církví byla bitva na
Bílé hoře roku 1620. Tu ve své přednášce přiblížil Mgr. Tomáš
Parma, Ph.D., působící na Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Vystoupili kněží a kazatelé
církví působících na Letovicku. Bylo zmíněno soužití věřících
v Letovicích za posledních asi 50 let i vhled na historické okolnosti, které ovlivňovaly náboženskou orientaci obyvatel na tehdejším letovickém panství. Snad by mohl být zajímavý i pro čtenáře Letovického zpravodaje.
Abychom si mohli přiblížit situaci v době předbělohorské
a pobělohorské v našem regionu a na letovickém panství, je třeba uvést souvislosti, které tomuto období předcházely.
Nacházíme se na území, které bylo na hranici mocenského
vlivu olomouckého knížete, biskupství olomouckého a zemské
správy brněnské, jak v oblasti světské, tak církevní. Ve 20. letech 14. století na letovické panství přicházejí Ronovci. Za nich,
mimo rozšiřování hradu, byl asi v polovině 14. stol. postaven
kostel sv. Prokopa – vrcholně gotická stavba. Na klenebních
svornících a na kamenném sedadle vedle oltáře jsou dochovány znaky Ronovců, zkřížené ostrve.
Roku 1421 se Hynek z Ronova a Letovic připojil ke sněmovnímu zápisu moravských stavů v Brně proti husitům, na straně císaře Zikmunda. To se posléze odrazilo ve škodách, způsobených husity na letovickém panství.
V podzimních měsících, krátce po smrti Jana Žižky 11. října
1424 u Přibyslavi, vtrhla na Moravu husitská vojska. Asi dvacetitisícové husitské vojsko přitáhlo i k hradu v Letovicích a přes
statečnou obranu zejména letovických soukeníků, jej dobylo
a obránce povraždilo.
Po smrti Hynka z Ronova r. 1427 dědí dcery. Eliška z Letovic
polovinu hradu a panství prodala r. 1446 Vaňkovi z Boskovic.
Druhá polovina sňatkem dcery Machny přešla na pány z Lomnice, kteří ji pak prodali r. 1505 pánům z Boskovic. Za nich v Letovicích ubývalo katolíků, jelikož Kryštof z Boskovic podporoval reformní náboženské názory včetně učení Jednoty bratrské.
Roku 1544 koupil panství Kryštof hrabě z Hardeku a Kladska, dědičný šenk v Rakousích. V Letovicích se Hardekové usadili na několik dalších desetiletí. Hardekové byli luteránského
vyznání, většina obyvatel panství byla převedena na tuto náboženskou orientaci. Její kazatelé obsadili kostel. Menšina katolíků užívala kapli Panny Marie, oddělenou od hlavní lodi, se
samostatným vstupem a kůrem. Uvádí se, že katolíky byli jen
2 radní a několik žen. Jména duchovních nejsou známa. Kaple
sloužila katolíkům ještě v r. 1652.
Hardekové se snažili povznést letovické panství. Wolf Dětřich
z Hardeku zde zřídil ledkovou huť. Roku 1561 vydal pro panství
nové nařízení, které upravilo systém správy letovického panství a rovněž také samosprávné řízení městečka. V tzv. napomenutích nabádal, aby poddaní se vystříhali zahálce, pomluvám, nevysedávali nad páleným v krčmách a nezanedbávali
práce domácí a kostela. Dále se píše: „Dítky vaše jakž pacholátka, tak i děvečky z mladosti do školy dávejte, aby se hned
v mladých letech svých v pobožnosti cvičiti uvykaly a modlitbám svatým, katechismu a začátkům náboženství křesťans-

10 |

kého vyučovati a tudy pána Boha svého poznávati a chváliti
mohly.“ Do zdejších dějin Volf Dětřich zasáhl i negativně, a to
jako aktivní pronásledovatel českých bratří.
Hardekové zřídili r. 1574 v Letovicích vyšší latinskou školu
s výukou gramatiky, dialektiky, rétoriky a řečtiny. Regina z Hardeku dala v r. 1581 pro školu postavit novou budovu. Hardekové
na žádost rady městečka postoupili právo k místní faře do rukou rady městečka, která měla nadále dosazovat pouze evangelické duchovní podle augsburské konfese.
V 16. století Letovice byly vzkvétajícím městečkem, pevně
organizované, s mnoha řemeslníky. Dařilo se zejména řemeslu soukenickému. „Obecní artykule“ stanovují: účast na pobožnostech, povinnosti k vrchnosti a představeným městečka, sirotčí řád, správu obecních záležitostí, řád trhový, živností a obchodu, obecních oprav (cesty, mosty), požární, „řád mezi sousedy“. Uvádějí i privilegia. R. 1585 byly Letovice postihnuty morem.
V Letovicích býval také špitál.
Jaká byla situace v českých zemích? Kolem r. 1615 zesílil tlak
císaře Matyáše k omezení vlivu stavů a k posílení katolické
církve na území habsburské říše, především v Čechách. Když
byl na český královský trůn povýšen Ferdinand II. Štýrský, situace se ještě více vyhrotila. Dne 21. a 22. května 1618 se sešel
v Praze v Karolinu sjezd českých evangelických stavů, který
ale císař Matyáš zakázal. Za původce zákazu sněmu byli považováni tehdejší královští místodržící, Vilém Slavata a Jaroslav
z Martinic. To vedlo k jejich defenestraci z oken pražského hradu i s jejich písařem. Defenestrace byla demonstrativním aktem
odporu českých stavů vedených Jindřichem Matyášem Thurnem proti porušování Rudolfova majestátu o náboženské svobodě, který zahájil české stavovské povstání a tím i třicetiletou
válku. Událost způsobila u obyvatel v Praze ohromné rozčilení,
ale Thurn se postaral, aby k výtržnostem proti katolíkům nebo
Židům nedošlo. 8. listopadu 1620 došlo k bitvě na Bílé hoře mezi
českými stavy a katolickou jednotou, kde byli stavové poraženi. Následovaly tvrdé tresty a poprava 27 českých pánů.
V Letovicích se r. 1613 Regina Juliana z Hardeku provdala za
Jindřicha Václava z Thurnu, jehož strýc patřil mezi vedoucí
stavovského povstání. Regina Juliana z Hardeku záhy zemřela a Thurn se r. 1616 oženil s Apolenou z Žerotína. Jindřich Václav Thurn se také aktivně zúčastnil stavovského povstání. Byl
jmenován i do stavovského zemského soudu. Po porážce stavovského povstání na přímluvu svých přátel u panovnického
dvora dostal císařský generální pardon. Unikl tak trestu a konﬁskaci majetku. Manželka Jindřicha Václava z Thurnu Apolena byla hrabivá. Po smrti sestry Jindřicha Václava z Thurnu,
Elišky, provdané za Žerotína v Moravské Třebové, sebrala zde
cennosti, peníze a dlužní úpisy. V listopadu r. 1625 věc do Letovic přijel řešit J. A. Komenský. Spor po letech, pro obstrukce
Apoleny, pro Žerotíny skončil špatně. Ani Thurnové nedopadli
dobře. Syn Jindřicha Karel Kašpar, ač ženatý vedl prostopášný
život, týral manželku i poddané, včetně primátora. Za provinění
byl uvržen do žaláře na Špilberku. Letovické panství r. 1654 prodal Jiřímu Štěpánu Bruntálskému z Vrbna. Kašpar Thurn zemřel asi r. 1655.
Třicetiletá válka za sebou zanechala spoušť. Letovicemi opakovaně táhla vojska, která plenila. Nejhorší bylo poslední desetiletí války. Roku 1645 obsadili Letovice Švédové, snad i hrad.
Později odtáhli k Olomouci. Roku 1648 se do Letovic vrátili a vypálili městečko za to, že nechtělo platit kontribuci, jako císařské armádě. Zanikla tak tehdy původní složitá urbanistická
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struktura městečka, která byla výsledkem mnoho let trvajícího
rozdělení na dva majetkové díly, aby již nikdy nebyla obnovena. Letovice ani v dalších letech nedosáhly svého předbělohorského rozsahu a významu, který je řadil mezi významná
centra na sever od Brna. Škody na hradě nejsou doloženy. Na
celém letovickém panství bylo před válkou 424 osedlých stavení, po válce 283.
V samotných Letovicích před válkou bylo 188 osedlých stavení, po válce jen 83. Počet obyvatel se válečným strádáním
a epidemiemi snížil asi na polovinu. Poddaní se před vojáky
skrývali v lesích. Zchudli, odvykli hospodaření a řemeslům. Po
třicetileté válce poddaní začali postupně přestupovat na katolickou víru. V kostele sv. Prokopa byl pak pouze katolický kněz
a katolické bohoslužby až od roku 1667.
Letovice po velmi krátkou dobu vlastnila Alžběta z Náchoda, od r. 1666 do r. 1668, kdy prodala panství Jiřímu Szelepcsénymu.
Jiří Szelepcseny z Pohronce byl místokrál uherský a arcibiskup ostřihomský. Přispěl k obnově třicetiletou válkou poničeného panství, výrazně omezil robotu. Nechal přestavět poškozený gotický kostel sv. Prokopa v barokním slohu. Nad vchodem do kostela je jeho erb. On a jeho následovníci, páni z Pohronce, přeměnili v letech 1670– 1711 hrad na trojkřídlé barokní panské sídlo dnešní hmoty. Tehdy byly Letovice již rozlehlým panstvím, patřilo k němu mimo městečko a hrad 30 obcí.

Kostel sv. Prokopa po barokní přestavbě.
Jiří Szelepcseny z Pohronce se významně podílel na porážce Turků. Předvídal útok Turků na Vídeň. V r. 1683 věnoval duchovní a velkou materiální pomoc, roční výtěžek ze svých statků a stříbro na úhradu žoldu, na záchranu Vídně během tureckého obléhání 280 000 vojáky vedenými velkovezírem Kara
Mustafou. Dohodl účast polských a litevských vojsk pod vedením Jana Sobieského v bitvě u Vídně proti Turkům. Tím se přičinil o vyhnání Turků.
Jiří Szelepcseny zemřel v Letovicích 14. ledna 1685 ve věku
90 let. Dle vlastního přání byl pohřben v bazilice v Maria Zielu
v Rakousku.
Dodnes nedoceněnou osobností Jiřího Szelepcsenyho je
možné vyprávění o době předbělohorské a pobělohorské ukončit.
Je potěšitelné, že v žádných materiálech o tomto období není zmínka o nějakých konfliktech v Letovicích mezi věřícími
katolické církve a luterány augsburského vyznání. Věřili a uctívali jednoho Boha.
Bohuslav Kuda, fotografie: vlastní archiv

Poradci Bílého kruhu bezpečí
mohou nyní přijet až za vámi

Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí
obětem trestných činů, pozůstalým i svědkům trestných činů.
A od loňského roku dokonce není vázaná na prostory brněnské poradny. Díky tomu, že pro svou činnost získala vozidlo,
mohou poradci z Brna vyjet za klienty i mimo své domovské
město.
Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc
na brněnskou poradnu Bílého kruhu bezpečí žije v Brně či
okolí. Je však samozřejmé, že oběťmi se stávají i lidé mimo tuto oblast. A pokud nebydlí v dojezdové vzdálenosti od Brna
nebo je pro ně zkrátka nemožné na pobočku přijít, zůstávali až
do nynějška odkázáni pouze na naši bezplatnou non-stop linku pro oběti na čísle 116 006. Změnu v této situaci přináší právě
mobilní poradna. Díky ní se nyní právní a psychologická pomoc může dostat do kteréhokoli kouta Jihomoravského kraje.
Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení na zdraví, týrání, vydírání, znásilnění, porušování domovní
svobody, loupeže, podvodu, krádeže a mnohých dalších trestných činů. Poradci jim nabídnou především konzultaci, při které vyslechnou konkrétní příběh a poskytnou právní informace
a psychickou podporu. Poradci pracují bezplatně a konzultace
jsou diskrétní. Setkat se s právníkem a psychologem může
klient prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní poradně
samotné. Je vybavena tak, aby konzultaci bylo možné vést přímo uvnitř. Klient tedy nemusí uvádět svou adresu pro to, aby si
poradce k sobě zavolal.
Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání na kontaktní telefonní číslo
732 842 664. Pracovnice bílého kruhu pak s volajícím domluví
vše potřebné a dohodne konkrétní podobu a možnosti konzultace. Díky mobilní poradně již není domluva vázaná pouze na konzultační hodiny brněnské pobočky, tzn. čas konzultace je domluven dle možností klienta. Přijít však stále může
klient i osobně, a to každé úterý či čtvrtek. I v takovém případě je však lepší se objednat na uvedeném mobilním telefonním čísle.
V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí kontaktovat – www.bkb.cz, e-mail: bkb.brno@bkb.cz
Bílý kruh bezpečí, regionální pobočka v Brně
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Hvězdná obloha v měsíci,
který přináší jaro
Loď času, která pluje vesmírem, nás unáší stále dál a s ní jsme
snadno „dopluli“ do měsíce března, prvního měsíce, který přináší jaro. Znamená to, že se rozloučíme se zimou a rádi přivítáme
jaro. Na obloze to znamená, že se zimní souhvězdí posunou na
západ a jejich místo zaujme řada jarních souhvězdí s názvy Pohár, Sextant, Hydra, Lev, Rak a Malý lev. Toto malé souhvězdí
najdeme nad Lvem a Rakem. Zastavme se u souhvězdí Raka
(lat. Cancer), které najdeme mezi souhvězdími Lva a Blíženců.
Patří mezi souhvězdí zvířetníku a je málo výrazné. Uvádí se také název Krab, protože v představách pozorovatelů svým tvarem připomíná obrovského kraba. Souhvězdí je obohaceno
pěknou bájí, která vypravuje, že obrovský krab pomáhal Hydře
v boji proti řeckému hrdinovi Heraklovi. Devítihlavá Hydra žila v bažinách u města Lerny a pustošila zdejší okolí. Tento boj
dopadl nešťastně pro Hydru i pro kraba, protože oba v boji zahynuli. Oba bojovníci patřili k nepřátelům hrdiny Herakla. Bohyně Héra nadržovala všem Heraklovým nepřátelům, a proto
kraba a Hydru přenesla na oblohu mezi souhvězdí. Souhvězdí
Raka je nevýrazné a nejchudší souhvězdí zvířetníku. Jeho hvězdy září slabě. Nejjasnější hvězdou tohoto souhvězdí je hvězda
ACUBENS s jasností 4,2 mag a je od nás vzdálena 174 ly. Nejzajímavějším objektem souhvězdí je otevřená hvězdokupa s názvem Jesličky (M 44, Praesepe). Za temné oblohy je vidět i pouhým okem, má jasnost 3,7 mag jako mlhový svítící obláček, který připomíná rozcuchané seno v jesličkách. Po obou stranách
„jesliček“ najdeme hvězdy gama a delta, zvané oslíčci. Další
otevřená hvězdokupa v Raku je M 67, je slabě viditelná. Hledat
toto souhvězdí je úspěšné jen za jasné bezměsíční noci.
Březnové Slunce si zaslouží naši pozornost, protože se posune nad světový rovník, a tak zajistí jarní rovnodennost. V březnu zima „předá štafetu“ jaru, jarní Slunce nás bude více hřát.
Sluneční paprsky budou osvětlovat zemský rovník kolmo a pak
se Slunce bude posouvat výše k obratníku Raka. Sluneční azimut vzroste na 90°, my zaznamenáme jarní rovnodennost. Tehdy Slunce vstoupí do znamení Berana, a to 20. 3. 2022 v 16:33 h
SEČ. V tento okamžik začíná astronomické jaro. Rovnodennost
znamená, že denní sluneční oblouk je přibližně stejný jako noční oblouk. V den rovnodennosti vyjde Slunce přesně na východě a zapadne přesně na západě. Je možné si v tento den vyznačit místo na obzorníku, kde leží východní a západní body.
Délka dne i noci je dána číslem 12 h.
Také v březnu pozorujeme Měsíc. Uvedeme jeho fáze: Dne
2. 3. v 19:00 h bude Měsíc v novu, 10. 3. ve 12:00 h nastane první
čtvrt, úplněk nastane v 8:00 h 18. 3., poslední čtvrt bude v 7:00 h
dne 25. 3. Měsíční odzemí proběhne v 0:00 h 11. 3. (vzdálenost
404 308 km) a přízemí nastane 24. 3. v 1:00 h (369 724 km).
Pokud chceme nalézt planety, tak platí, že neuvidíme planety Merkur, Jupiter a Neptun.
Ráno můžeme vidět Venuši
a Mars nad jihovýchodem. Koncem března je nízko nad jihovýchodem Saturn (v Kozorohu)
a Uran (v Beranu) najdeme vysoko nad západním obzorem.
Pokud jde o konjunkce Měsíce s planetami, nastane seSouhvězdí Raka
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skupení Měsíce, Venuše, Saturnu a Marsu 28. 3. ve 20:00 h nízko nad jihovýchodem.
Nezapomeňme na březnovou změnu času dne 27. 3., kdy se
hodiny ve 2:00 SEČ posunou o 1 hodinu vpřed a bude do října
platit SELČ (středoevropský letní čas). Dr. Jaroslav Chloupek

Hrabata z Thurnu
na letovickém panství
Významný rod hrabat z Thurnu a Valssasiny, pocházející ze
severní Itálie, se usadil v Českém království v polovině 16. století. Letovické panství získali Thurnové v roce 1613, kdy se jeho
poslední držitelka z rodu Hardeků, Regina Juliana, (dcera Jana
z Hardeka, vnučka Volfa Dětřicha a paní Reginy, rozené Fuggerové z bohatého rodu augsburských bankéřů), provdala za majetného Jindřicha Václava z Thurnu, jenž nedlouho předtím
zdědil po nevlastním bratrovi rozsáhlé majetky v Korutanech,
Kranjsku a Gorici. Jako zanícený protestant podporoval svoje
letovické souvěrce v jejich odporu proti katolicismu. Vždyť také
v té době byla obsazena letovická fara luteránskými duchovními a taktéž nařídil, aby učitelé v Letovicích byli znalí německého jazyka. Zde stojí za zmínku skutečnost, že se jednalo o bratra Jindřicha Matyáše, vůdčí postavu českého stavovského povstání v letech 1618–1620, rebela a nejhoršího nepřítele Habsburků. Po brzkém ovdovění se Jindřich Václav znovu oženil
roku 1616 s paní Apolonií ze Žerotína, vdovou po majiteli boskovického panství Bohuši ze Zástřizl, který zemřel čtyři roky
předtím. Je zajímavé, že v době manželství s tímto velmožem
vlastnila svobodný dvůr ve Vískách, který jako ovdovělá kolem roku 1615 vrátila zpět do rukou původních majitelů, předků
dnešních držitelů, víseckých Vondálů. Je vysoce pravděpodobné, že se jedná o nynější usedlost č.p. 13 v dolní části obce.
V roce 1616 se provdala blízká příbuzná letovických Thurnů
Alžběta za velmi zámožného Ladislava Velena ze Žerotína,
pozdějšího vůdce stavovského povstání na Moravě v letech
1619–1620. Jednalo se o velmi dobře promyšlený kalkul ze strany odbojného thurnovského rodu, neboť právě ona ho do této
role pomalu, ale jistě usměrňovala. Je jistě důležité se zmínit
taktéž o tom, že po prohrané bitvě na Bílé hoře se Jindřich Matyáš při svém útěku před pomstou Habsburků na krátký čas
zastavil u svého bratra na letovickém hradě, a to při cestě do
Horních Uher.
Aby se právě letovický Jindřich Václav vyhnul trestu za
účast v povstání, přestoupil raději ihned poté ke katolictví. Po
jeho smrti v roce 1642 nastoupil v držbě panství jeho syn Karel
Kašpar, avšak ten ho o dvanáct let později prodal rodu Bruntálských z Wrbna.
A jak dopadli ostatní výše zmiňovaní bělohorští poražení?
Jindřich Matyáš z Thurnu i Ladislav Velen ze Žerotína se nezřekli svojí víry a přesvědčení, a proto emigrovali, tamtéž i zemřeli. Alžběta Žerotínská z Thurnu zůstala ve svojí domovině,
avšak v boji s vítězi, jež se vrhli na ohromný žerotínský majetek rychle podlehla, a navíc již roku 1622 zemřela.
Při vší úctě ke všem šlechtickým rodům, jež vlastnily zdejší
panství od roku 1654 až do moderní doby, jsem přesvědčen
o tom, že nedosáhly ve svých dobách takového společenského
významu a důležitosti, jako rody pánů z Ronova, Boskovic, Hardeka a Thurnu, vlastnící Letovice v rozmezí od roku 1322 až do
poloviny 17. století.
Jaroslav Hejl

Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...
Městský klub důchodců
březen 2022

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

2. 3. – středa

že v úterý 15. března 2022 pořádá

Vycházka Sulíkov – Křetín

Plavání v lázních Boskovice

Odjezd ve 13.14 hodin autobusem do Sulíkova.
Sraz ve 13.00 hodin před kovomatem „U Bednářů“.
9. 3. – středa – 14.00 hodin

„Svatá Anežka Česká“
Přednáška s promítáním ﬁlmů.
Přednáší senátorka paní Jaromíra Vítková.
MKD Tyršova ulice.
16. 3. – středa – 14.00 hodin

Romové v Auschwitzu
Návazná přednáška na návštěvu romského tábora
v Hodoníně u Kunštátu.
Přednáší Mgr. Radovan Krhovský.
MKD Tyršova ulice.

Odjezd:
13.10 hodin – Pražská / 13.15 hodin – náměstí
13.20 hodin – bytovky / 13.25 hodin – Tylex
Začátek ve 14.00 hodin. Možnost občerstvení v cukrárně.
Přihlášky u paní Konůpkové na telefonu 732 601 072.

Sport
AFK Letovice

23. 3. – středa – 14.00 hodin

Jen tak v klubu
Hrátky s pamětí.
MKD Tyršova ulice.
26. 3. – sobota

Zájezd do Brna do Janáčkova divadla
na operu „Nabucco“
Odjezd v 16.15 hodin autobusem z náměstí Letovice.
Zastávky jako obvykle.
30. 3. – středa

Výstava o Moravském krasu – zámek Blansko
Odjezd v 8.58 hodin vlakem z nádraží Letovice.
Vstupenky na divadlo „Nabucco“ se budou prodávat
ve středu 16. 3. od 13.00 hodin v MKD Tyršova ulice.

POZVÁNKA
Nové sdružení zdravotně postižených Letovice, z.s.

pořádá ve středu 9. března 2022
ve 14.00 hodin v MKS Letovice
za podpory Nadace města Letovice

SLAVNOSTNÍ ODPOLEDNE
PLNÉ ZÁBAVY A HUDBY
s oslavou svátku žen
a připomínkou 20 let činnosti našeho sdružení.
,

Program
- houslový soubor Bohemia Classic Quartet
- Český rozhlas Brno a jejich „Babské rady“
- výborná hudba k dobré náladě, tanci a poslechu
Přijďte si prožít příjemné odpoledne.
Doneste prosím malý dárek pro potěšení přátel.
Výbor NSZdP Letovice z.s.
www.novesdruzenizp.cz

Tak, a je to opět tady! Máme tu měsíc březen a tím nám startuje jarní část sezóny 2021 /22. Bohužel mužstvo mužů zasáhla
velká změna, a to ukončení spolupráce s hlavním trenérem Lukášem Vybralem. Spolupráce byla ukončena na žádost trenéra
těsně před zahájením přípravy. Aktuálně vedení klubu pracuje
na angažování nového kouče. Pevně věříme, že tým bude pro
jarní část sezóny dostatečně připraven a bude dělat fanouškům radost.
Ostatní týmy prošly a prochází přípravou. Odehrály několik
halových turnajů a přátelských utkání. Nyní se již všichni těšíme, až začnou mistrovské zápasy.
V únoru také proběhlo vyhlášení Fotbalista roku okresu Blansko pořádané OFS. V kategorii žáků byl vyhodnocený Lukáš
Staněk a v kategorii mužů Marek Niessner. Pro letovický fotbal určitě příjemné ocenění. Oběma velmi gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v budoucnu.
Ve stejný měsíc proběhla také valná hromada klubu, o jejím
průběhu a výsledcích vás budu informovat v příštím zpravodaji.
Na závěr mi dovolte pozvat vás na zápasy AFK Letovice/ FC
Boskovice. Čeká nás toho mnoho a věřím, že je na co se těšit.
O všech zápasech a akcích budete informování prostřednictvím letáků, rozhlasu a na našem Facebooku.
Děkuji za přízeň a již brzy na viděnou na fotbale.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.
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Sport

Zdravotnictví
Město Letovice

zajistilo pro občany Letovic a místních částí

PLAVÁNÍ

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

v Městských lázních Boskovice

Pronájem lázní je pro město Letovice každou sobotu

od 8. ledna do 28. května 2022
vždy od 13.30 do 15.00 hodin.
Z důvodu konání plaveckých závodů
bude pro občany města Letovice 19. 3.
posunuté plavání na čas od 15.00 do 16.30 hodin.
Doprava vlastní, vstupenkou do areálu je průkaz
totožnosti alespoň jednoho člena rodiny.
Na základě usnesení vlády ČR je návštěvník lázní
povinen se řídit platnými opatřeními. Základní pravidla
jsou uvedena na internetových stránkách lázní.

Město Letovice

5. 3. MUDr. Nečasová Lucie

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

6. 3. MUDr. Padalík Karel

Boskovice, Nemocnice Boskovice

607 812 963
516 491 263

12. 3. MUDr. Paděrová Miroslava

Šebetov 117

516 465 452

13. 3. MUDr. Paulíčková Jarmila

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

19. 3. MUDr. Paulíčková Veronika Černá Hora, Zdrav. středisko

723 184 842

20. 3. MUDr. Pernicová Libuše

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

26. 3. MDDr. Potůček Jiří

Blansko, Pražská 1b

516 419 538

27. 3. MUDr. Roth Pavel

Ostrov, Zdrav. středisko

516 444 326

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

zajistilo pro občany Letovic a místních částí

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Petr Švancara

v areálu Zimního stadionu Boskovice,

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

a to v neděli 13. března 2022
od 17.00 do 19.00 hodin.
(cca do konce března bude bruslení po 14 dnech,
plánujeme měsíčně dle aktuálního rozpisu ledu)
Doprava vlastní, vstupenkou do areálu je průkaz
totožnosti alespoň jednoho člena rodiny.
Na základě usnesení vlády ČR je návštěvník areálu
povinen se řídit platnými opatřeními, která jsou uvedena
na internetových stránkách Služeb Boskovice.

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%
Žádáme všechny přispěvatele do LZ, aby své články
posílali výhradně na emailovou adresu:

zpravodaj@mks-letovice.cz
Pokud tak neučiníte, nemůžeme garantovat,
že bude příspěvek zveřejněn.
Děkuje redakce Letovického zpravodaje
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. 2022 č. 3 / 2022. 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/ 2022 bude 12. 3. 2022. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Inzerce

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

63 790 Kč
Děkuji všem, kteří byli ochotní
do pokladniček přispět.
Dále bych chtěla poděkovat Římskokatolické farnosti Letovice,
MěÚ Letovice, městské knihovně, lékárně Milosrdných bratří,
prodejně ELPRUM, prodejně potravin U Kaštanu,
prodejnám COOP, knihovně Jasinov a knihovně Kladoruby
za možnost umístění pokladniček v jejich prostorách.
Děkuji všem dobrovolníkům, kteří pomohli s roznosem
tříkrálových letáků do schránek. A v neposlední řadě děkuji těm,
kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku jiným způsobem
(online, pomocí DMS…).
Přeji všem mnoho zdraví a klidu v novém roce
Jana Rozbořilová, koordinátorka
Tříkrálové sbírky pro Letovice a okolí
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Inzerce

POUKAZ
na slevu 500 Kc
JARMILA LETFUSOVÁ, BOROTÍN

Obočí – 3 500 Kč (pudrové, klasik. microblading)
Rty – 3 900 Kč (pudrové, celovýplň)
Linky horní – 2 200 Kč (linka v řasové linii)
Linky dolní – 1 800 Kč (linka v řasové linii)

OBJEDNÁVKY TERMÍNŮ
FB: Jarmila Letfusová / e-mail: j.let@seznam.cz
tel.: 737 081 322
Platnost poukazu do 31. srpna 2022
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