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Letovická
drbna

Slatinka,
první část opravy kapličky (nová střecha). Další etapy budou s podporou města následovat.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vždy se snažím vás informovat o aktuálním dění v Letovicích.
Dnes začnu informacemi o přehradě. Povodí Moravy má už vysoutěženo a začne se s rekonstrukcí hráze, s odbahněním dna
a opravou celého přepadu. Tato zakázka za více než 200 mil. Kč
citelně zasáhne dopravu u přehrady a samozřejmě i její rekreační
využití. Zásadním problémem je v této souvislosti oprava mostu
přes přehradu, kterou v současné době řešíme s radním pro dopravu panem Jiřím Crhou. Jsem velmi rád, že kraj počítá s rekonstrukcí pilířů právě při snížení hladiny u této rekonstrukce přehrady. Na konci března proběhnou jednání o technických parametrech. Je nutné, aby most měl nějakou nosnost, protože například
velké mixy s betonem nepodjedou pod naším mostem na náměstí a jediná přístupová cesta k hrázi je přes most na přehradě. Rekonstrukce mostu i přehrady začne letos. Pokračování na str. 3

Foto: Radek Hanskut (Člověk a Víra)

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
přichází nám jarní období a my se budeme moci opět vrhnout
na pěstování všech možných rostlin. I přesto, že ne všichni
jsou nadšení zahrádkáři, určitě mohu říci, že jsme si všichni
úspěšně vypěstovali alergii na slovo COVID a s ním spojené
události. Vzhledem k nedobré situaci lze s jistotou říci, že koncert Pokáče se uskuteční zřejmě až v roce 2022. Předjednaný
termín je 17. února 2022. Stejně tak i koncertní sezóna cyklu
KPH bude překlopena do dalšího období 2021/22. Pořadatelé
a umělci zatím jen pořád dokola překládají již smluvené akce,
proto musíme být ještě trpěliví. Až tato pandemická situace
skončí, uspořádáme jako MKS velkou oslavu...
Všem přeji pěkné slunečné jarní dny!
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice
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Slovo starosty

Plán rekonstrukce prostoru před hasičárnou (obr. 1)

Plán parkovacích míst u školy (obr. 2)
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Slovo starosty
Pokračování ze str. 1
Na Novém městě již započala rekonstrukce
celého prostoru před hasičárnou. Dojde k vybudování více jak 70 parkovacích míst, kompletní obnově kanalizace pod povrchem a obnově chodníků a silnice (viz obr. 1). Tento prostor bude sloužit hlavně jako odstavné parkování, které bude zdarma. Ovšem parkování přímo na náměstí
bude zpoplatněno. První hodina korunou a každá další hodina
částkou výrazně vyšší.
Další částí, která letos dozná velkých změn je prostor kolem
základní školy. Bytovky naproti už by měly být v létě dokončeny. Pro město vzniknou nové komunikace, které umožní, aby
se auta nemusela otáčet v křižovatce a mohla se plynule vracet do směru od zámku. Vznikne 20 parkovacích míst pro potřeby města (obr. 2), která budou moci využívat ti rodiče, kteří
chtějí doprovodit dítě do školy. Pro ostatní slouží parkovací
prostor Kiss and Ride přímo před školou, kde s autem mohou
jen zastavit, dítě vystoupí na chodník před školou a řidič musí
odjet. Máme i vysoutěžené dokončení chodníku na ulici Komenského od školy až k zámku. Zde se oproti předpokladu povedlo ušetřit více jak 400 tisíc Kč.
Další pozitivní zprávou je, že bylo zahájeno povolení rekonstrukce Nerudovy ulice. Doufám, že v době, kdy budete číst tyto
řádky, už budeme mít pravomocné rozhodnutí. Projektovou
dokumentaci jsme odevzdávali na úřad v dubnu loňského roku. Dále budou probíhat opravy ulic Boční a Střední, které by
měly být zahájeny v dubnu.
Ani nevíte, jak moc se těším, že budu moci napsat i něco
o sportování v Letovicích nebo krásných setkáních při kulturních a společenských akcích. Nicméně zkusme i přes ten velký tlak, co spousta lidí cítí, to ještě chvíli vydržet. Životy našich
blízkých za to jistě stojí.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Společenská rubrika
Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Ryzí Emilie, J. Haška, ve věku 90 let
Valouchová Alena, Meziříčko, ve věku 81 let
Gežová Božena, Kladoruby 59, ve věku 93 let
Martinek Bohumil, Bezručova, ve věku 85 let
Kopecký Milan, Albína Krejčího, ve věku 76 let
Štěpán Miroslav, Tyršova, ve věku 54 let
Roytová Jarmila, Purkyňova, ve věku 63 let
Hlaváč Drahomír, Česká, ve věku 74 let

Čest jejich památce!

Město Letovice informuje
Čestné občanství města
Město Letovice připravuje v souvislosti s 85. výročím povýšení Letovic na město slavnost spojenou s předáváním „Čestného občanství města Letovice“. Pokud to situace v ČR dovolí,
je slavnost připravována na přelom října a listopadu 2021.
Své návrhy můžete podávat dle schválených Pravidel pro
udělování čestného občanství města Letovice, které jsou zveřejněny na webových stránkách města Letovice. Je možné, že
termín pro podávání návrhů bude vzhledem k současné situaci posunut na červenec 2021.
Město Letovice

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 1. 3. 2021 projednala
body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Zpráva o hospodaření v městských lesích a zámeckém
parku v roce 2020
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření příspěvkových organizací
6. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
7. Program zasedání ZM Letovice 11. 3. 2021
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 11. 3. 2021
projednalo body dle následujícího programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 3. prosince 2020
do 11. března 2021
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice
6. Hospodaření příspěvkových organizací města Letovice
7. Dotace města Letovice pro rok 2021
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr

Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/

Ing. Radek Zemánek, tajemník MěÚ Letovice

Omluva
Na Zastupitelstvu města Letovice 11. 3. 2021 jsem zmínil
nutnost řešit školní stravování pro žáky i na distančním vzdělávání na Základní škole Letovice. Omlouvám se panu řediteli
Mgr. Vítězslavu Šosovi a personálu jídelny za svůj omyl plynoucí z nedostatku informací, neboť strava byla již opět vydávána od 9. 3. 2021.
Ing. Marek Chládek

Inzerce

Make your vision

SHOPFITTER s.r.o.

- dodávka a montáž oken, dveří a vrat
- servis oken a dveří
- sádrokartony, veškeré stavební práce
- altány a pergoly
Nechejte si udělat nezávaznou cenovou nabídku

SHOPFITTER.CZ@GMAIL.COM
WWW.SHOPFITTER.CZ

604 170 092
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Město Letovice informuje
Přistavování velkoobjemových kontejnerů
na domovní odpad v roce 2021
V letošním roce budou kontejnery rozmísťovány stejným způsobem jako v předchozím období. Podle níže uvedeného rozpisu
budou přistavovány na jednotlivá místa, vždy v sobotu, počínaje dnem 10. 4. 2021. Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá
místa pouze jednou ročně, a to počínaje koncem jara, aby se do zimního období pokrylo celé území. Kontejner bude na místě
4 hodiny a přítomný pověřený pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je systém určen, to je
domovní a objemný odpad pouze od občanů. Nadále platí, že nebezpečný odpad (akumulátory, televizory, barvy, oleje a ředidla
včetně prázdných obalů od nich) se může celoročně bez poplatku uložit na sběrný dvůr, který je v místě bývalé skládky na
Červeném vrchu.

7.00 – 11.00 hodin

8.00 – 12.00 hodin

9.00 – 13.00 hodin

10.00 – 14.00 hodin

10. 4.

Tyršova – u Osevy

Komenského

Na Vyhlídce – Žlíbek

Halasova

17. 4.

Zámecká – U Macků

Čapkova

Brněnská

J. Haška – nahoře

24. 4.

Nové město

V Potůčkách

Brahmsova

A. Krejčího – kaštan

15. 5.

Bohuslava Martinů

J. Haška – CSSML

Česká

U Hájku

22. 5.

P. Fr. Krchňáka

Pražská – Žlíbek

Rekreační

Boční – střed ulice

29. 5.

Zámecká – dole

U Královce

Nová

9. května – dole

U Zámku

Smetanova

V Domkách

Havírna – restaurace

12. 6.

Jasinov – u nádrže

Slatinka – Údolní

Zboněk

Novičí

4. 9.

Chlum – Chlumská

Kochov – točna

Zábludov

Chlum – v obci

11. 9.

Babolky

Lhota

Kladoruby

Slatinka – točna

18. 9.

Klevetov

Třebětínské nám.

Podolí

Jasinov – Ořechov

25. 9.

Dolní Smržov

Kněževísko

Borová

Meziříčko

5. 6.

Žlíbek
Ve čtvrtek 11. 3. 2021 schválilo Zastupitelstvo města Letovice výkup pozemků v této lokalitě. Díky tomu dojde k opravě cesty
a zbudování veřejného osvětlení. Do budoucna bude umožněn rozvoj této oblasti Letovic.
Město Letovice
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Kulturní přehled
Vzhledem k vývoji opatření proti šíření coronaviru předpokládáme, že avizované akce se bohužel neuskuteční.
Pro většinu z nich se budeme snažit najít náhradní termín. Sledujete prosím web a plakátovací plochy.
Kolektiv MKS

Festival 3+1 Letovice
31. července 2021

17:00 – 18:00 / Karel

Kahovec
a George & Beatovens

18:20 – 19:00 / Ondřej
19:30 – 20:50 / Peter

Ruml

Lipa Band

21:20 – 23:00 / Jamaron
23:00 – 00:00 / Band-a-ska

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

Z POLIČKY“ jde o re-

zervaci 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.

Úhrady poplatků
Pro placení registračních a dalších poplatků spojených s knihovnou můžete využít platbu na účet. Číslo účtu je: 1360856309,
kód banky 0800. Do variabilního symbolu uvádějte číslo čtenářského průkazu a do poznámky svoje celé jméno.

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB LETOVICE
Diakonie ČCE – středisko v Brně

NABÍZÍ SVÉ KAPACITY
Zaměřujeme se na péči o lidi s lehkým a středně
těžkým mentálním postižením (případně v kombinaci
s dalším postižením) ve věku od 19 do 80 let.
Snažíme se jim umožnit žít aktivní život mimo
domácí prostředí a podpořit je v rozvoji dovedností.
tel.: 739 244 678, e-mail: cdsl@diakoniebrno.cz
Alšova 3, 679 61 Letovice
Pomoc má mnoho tváří

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 číslech
775 568 310, 775 568 304, 516 474 225, e-mailem knihovna@mks-letovice.cz nebo využít novou službu „ODLOŽ Z POLIČKY“.
Využijte také možnost půjčování e-knih zdarma přes on-line
katalog knihovny. Upozorňujeme, že nejdou půjčovat e-knihy
těm čtenářům, kteří mají pohledávky vůči knihovně. K placení
můžete využít platbu převodem na účet (viz. výše).

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

KYRGYZSTÁN na kole, sám horskou divočinou
5. května 2021 v 17.30 hodin v sále muzea Tyršova 2
Radomír Čížek se podělí o své zážitky z dobrodružné sólo výpravy na kole po Kyrgyzstánu, jejímž cílem bylo zdolat některé
z nejvýše položených průsmyků pohoří Ťan-Šan.
Knihovna Letovice
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Knihovna

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež

Mezigenerační propojení

Stavařina jako životní styl

Začátkem února naše knihovna oslovila místní mateřské
školy s nápadem potěšit v této těžké době obyvatele centra sociálních služeb. Paní učitelky byly z nápadu nadšené. Během
února se podařilo MŠ Čapkova vytvořit pěkné výrobky a obrázky, které nám stihli předat ještě před uzavřením školek. Dalším dárkem od dětí pak bylo k předání natočeno DVD s vystoupením dětí jednotlivých tříd školky. Vše jsme s radostí odvezli
do centra sociálních služeb, předali pouze na vrátnici a doufáme, že jsme tak obyvatele centra sociálních služeb alespoň
trochu rozveselili. Další mateřské školky přislíbily výrobky, jakmile doba dovolí. Věříme, že se naše návštěva bude brzy opakovat.
Všem zúčastněným moc děkujeme za milou a příjemnou
spolupráci!
Text i foto: Knihovnice

V Masarykově střední škole Letovice je možnost studia čtyřletého oboru s maturitou s názvem Stavebnictví, který je v současnosti velmi žádán ze strany zaměstnavatelů. Tento obor se
zaměřuje na navrhování pozemních staveb. Předáváme našim
žákům znalosti týkající se různých odvětví stavitelství tak, aby
po ukončení studia věděli, jakým směrem se chtějí vydat. Sama vím, jak bylo pro mne studium na střední škole důležité
a ovlivnilo mou profesní dráhu.
Naši žáci pokračují na vysokou školu, nebo se mohou po absolvování maturity a získání potřebné praxe stát dobrými projektanty, rozpočtáři, referenty na stavebním úřadě, stavbyvedoucími, atd. Možností uplatnění je nepřeberné množství a náplň práce je různorodá. Jako aktivní projektant předávám žákům kromě důležitých teoretických znalostí také své zkušenosti z praxe. Získají alespoň základní přehled a „know-how“,
které je v počátcích profesního života téměř k nezaplacení.
Toto byl také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla vyučovat. Stavařina není jen obor, je to životní styl, lásku a cit pro něj
si vytváříme právě na střední škole. V praxi je to pak hlavně
spousta dřiny, po které jsou za námi vidět výsledky, které mají
na očích lidé po další generace. Společně s kolegy jdeme s dobou, probíráme nové trendy, učíme se projektovat ve 3D, zabýváme se problematikou BIM.
Dále také staticky posuzujeme konstrukce, zaměřujeme stavby, zkoušíme materiály v laboratoři, stavíme mosty ze špejlí,
soutěžíme, ale hlavně se nikdy nenudíme. Stavařina je nesmrtelná. Stavět nebo rekonstruovat budou lidé stále. U nás se naučíte, jak na to!
Ing. et. Ing. Pavlína Bilan

Masarykova střední škola Letovice
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příspěvková organizace
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PRODEJ NOVÝCH KNIH
ZDARMA OSOBNÍ ODBĚR
VE VAŠÍ KNIHOVNĚ
PRO KAŽDOU OBJEDNÁVKU V JAKÉKOLIV HODNOTĚ

KNIHA

KNIHOVNY.cz

www.knihazknihovny.cz
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Informace o zápisu do mateřských škol
Komenského, Čapkova a Třebětínská

Zápis
do 1. ročníku základní školy

Zápis do mateřských škol v Letovicích
se bude konat v prodlouženém termínu

ve dnech 4. až 6. května 2021.

LETOVICE

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

K žádosti je třeba doložit následující:
· Podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je
splnění povinnosti pravidelného očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které lékař potvrdí přímo v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
· Potvrzení o trvalém pobytu dítěte, které zákonný zástupce obdrží na MěÚ Letovice.
· Prostou kopii rodného listu.

Vážení rodiče,
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

Po předání žádosti a dokumentů bude zákonnému zástupci předáno registrační číslo a informace o dalším
postupu.
S případnými dotazy k přijímacímu řízení se lze obrátit
na vedení jednotlivých mateřských škol.

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

MŠ Komenského

dosud nezahájily školní docházku a mají udělen od-

Eva Pařilová, info@msletovice.cz, 516 474 979

klad školní docházky, se k zápisu dostavit mohou.

MŠ Čapkova
Iva Širůčková, info@skolka-letovice.cz, 516 474 126

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

MŠ Třebětínská

k dispozici v kanceláři školy nebo na www.zsletovi-

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

ce.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).
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
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Dostupnost lékařské péče
na okrese Blansko
Pro vytvoření rámcové představy o dostupnosti lékařské péče na našem okrese jsem oslovil vedoucího tiskového oddělení
a mluvčího VZP ČR Milana Řepku. Níže předkládám jeho vyjádření. Z důvodu omezeného prostoru je redakčně kráceno.
Všeobecná zdravotní pojišťovna za poslední období neeviduje
v okrese Blansko žádné požadavky pojištěnců na zajištění péče
s výjimkou občasných žádostí v odbornosti č. 014 (klinická stomatologie), které byly vždy s klienty úspěšně vyřešeny. Jen pro
informaci od března 2020 se jednalo celkem o 8 požadavků.
Dostupnost kvalitní péče pro pojištěnce VZP ČR je pro nás prioritou, a proto v zájmu zlepšení organizace zdravotní péče a zajištění dostupnosti zdravotních služeb provádíme pravidelné
analýzy sítě.
Pokud klient nemůže najít lékaře, může se osobně dostavit na
klientské pracoviště VZP ČR nebo kontaktovat naši informační
linku VZP ČR (a to buď telefonicky 952 222 222, nebo e-mailem
info@vzp.cz), kde jsou mu poskytnuty informace, kteří lékaři
v požadované odbornosti registrují nové pacienty. Rozhodnutí,
zda bude konkrétní klient registrován, je výhradně v kompetenci lékaře s ohledem na jeho aktuální možnosti.
(Red. pozn. V rámci požadavku na zajištění lékaře je třeba uvést
jméno a příjmení klienta, rodné číslo, kontaktní e-mail, požadovanou odbornost lékaře a místo, kde lékaře hledá. Pokud se
VZP nepodaří lékaře zajistit, požadavek se předává k dalšímu
řešení znovu.)
Klient hledající nového stomatologa může také využít webových stránek České stomatologické komory www.dent.cz, kde
je k dispozici seznam zubních lékařů, kteří registrují nové pacienty a také přehled zubních pohotovostí v ČR. (Red. pozn. Dle
výše uvedené databáze přijímají pacienty MUDr. Jitka Hanáková, Blansko a MUDr. Ludmila Šumberová, Lysice.)
Na stránkách Národního registru poskytovatelů zdravotních
služeb (Red. pozn.: www.nzip.cz/vyhledavaci-mapy) je pak možné vyhledat si ve svém okolí nejbližší praktické lékaře. Ve většině případů jsou i zde uvedeny kontakty na poskytovatele zdravotních služeb, aby byl kontakt s lékařem co nejjednodušší. Odkaz je též přístupný z webu VZP.
Mgr. Tomáš Pléha

Rozhovor s Pavlem Kramlem,
předsedou Oblastní stomatologické komory Blansko
Česká stomatologická komora je profesní sdružení, které ze zákona organizuje všechny zubní lékaře v ČR, nastavuje standardy vzdělávání stomatologů, zastupuje zubní lékaře před státní správou, dohlíží na kvalitu péče zubních lékařů
a pomáhá zubním lékařům s provozem jejich praxí. Na území
ČR pracuje 61 oblastních stomatologických komor, z nichž jedna je Oblastní stomatologická komora Blansko. Jejímu předsedovi MUDr. Pavlu Kramlovi jsem položil několik otázek.
Je v současné době v silách zubařů v rámci okresu Blansko pokrýt všechny pacienty?
OSK Blansko v současné době sdružuje 97 zubních lékařů,
z nichž je asi 20 nepracujících důchodců a 4 lékařky na mateřské dovolené. V aktivním pracovním procesu je tedy zbytek, což
je asi 73 lékařů. Při statistickém počtu 108 tis. obyvatel okresu
Blansko, údaj z roku 2020, vychází tedy na 1 lékaře asi 1480 pacientů, což je asi optimální počet a všichni pacienti mohou být
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ošetřeni. V některých částech okresu však mohou být problémy
z následujících důvodů: specializace lékařů – stomatochirurgie,
paradentologie, lékař nemá uzavřené smlouvy se zdravotními
pojišťovnami a pracuje pouze za přímou úhradu nebo má naplněnou kapacitu ordinace a z časových důvodů nové pacienty
nepřijímá. Jedná se o rozhodnutí jednotlivých lékařů a OSK nemá pravomoc zasahovat do rozhodnutí lékaře.
Bude v budoucnu i nadále dostupná tzv. lokální pohotovost mimo ordinační hodiny, například o víkendu?
Pokud nebude změněno znění zákona o zdravotní péči, předpokládá představenstvo OSK Blansko, že dosavadní model lékařské služby první pomoci bude fungovat nezměněn — sobota,
neděle a svátky v době od 8.00 do 13.00 v ordinacích jednotlivých lékařů dle půlročních rozpisů.
Vzhledem k většímu počtu „starších zubařů“ nehrozí v budoucnu, že staří odejdou a mladí je nevystřídají?
V současnosti pracují lékaři všech věkových kategorií, generační výměnu zubních lékařů nelze predikovat, někteří končí
s dosažením důchodového věku, někteří pracují 8, 10 a více let
přes starobní důchod. Ročně na lékařských fakultách končí okolo 400 nových zubních lékařů.
Dle mých informací jsou přijímací zkoušky v rámci vysokých
škol na obor stomatologie těžší než na medicínu. Pokud tomu
tak skutečně je, není to ke škodě oboru jako takového? Komunikuje OSK s vysokými školami?
Oblastní stomatologická komora s lékařskými fakultami nespolupracuje, bližší informace o vztahu a spolupráci komory
s fakultami vám poskytne Kancelář ČSK Praha.
Chodí pacienti v rámci okresu na preventivní prohlídky poctivě nebo zaostáváme za jinými okresy?
Na bezplatnou preventivní prohlídku má pacient nárok 2×
ročně. Jestli ji využije, záleží na pacientech. Souhrnný přehled,
jestli prohlídek přibývá, ubývá nebo stagnují, vám přesně sdělí
zdravotní pojišťovny. Tyhle statistiky OSK neeviduje, nemá k tomu prostředky ani pravomoci.
Mají pacienti při návštěvě zubaře dostatečně vyčištěné zuby?
V jakém stavu (v porovnání s minulými léty) je dětský mléčný
chrup?
Úroveň hygieny dutiny ústní celým spektrem pacientů je rozdílná – jsou pacienti, kteří se o chrup starají a mimo preventivní prohlídky zubního lékaře nepotřebují, jsou pacienti, kteří
mohou u lékaře být několikrát měsíčně. Kaz zubu není dědičný,
vzniká pouze na základě nedostatečné hygieny, následuje devastace zubu, extrakce a následně protetické řešení defektu. V současnosti není problém se zakoupením kvalitních kartáčků, past,
dentálních pomůcek na čištění zubů a ústních vod. Na okrese
pracuje několik dentálních hygienistek. Vše je v kompetenci
pacienta. Podobně je to s dětským chrupem. Rodiče se zdravým
chrupem vedou a kontrolují svoje děti tak, že i ony mají zdravý
dětský chrup.
Má komora informace o mladých zubařích, kteří by chtěli působit v rámci okresu Blansko?
Mladí zubní lékaři, kteří by chtěli působit v okrese se musí především rozhodnout sami. Musí si zajistit prostor pro ordinaci,
ordinaci musí podle zákona vybavit přístrojově a personálně, rozhodnout se, jestli chtějí pracovat se smlouvami se zdravotními
pojišťovnami nebo bez nich a po splnění všech náležitostí se
registrovat na příslušném krajském úřadě. Pokud chtějí městské nebo místní úřady zajistit zubního lékaře pro svůj region,
mohou lékaři nabídnout ordinaci, byt, vybavení ordinace apod.
A formou inzerátů oslovit lékařské fakulty, zveřejnit nabídku
v časopise LKS ČSK Praha, ve zdravotnických novinách apod.
Děkuji za rozhovor.
Mgr. Tomáš Pléha

Napsali jste nám
Red. pozn.: Vyjádření prezidenta ČSK

doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc.
Je to malinko jinak. Přijímací zkoušky jsou stejné pro obor
Praktické zubní lékařství i pro obor Lékařství. Je ale pravda, že
na stomatologii musíte mít více bodů. To je dáno tím , že je více
zájemců. Naše vysoké školy, státní – jiné nejsou v medicíně,
snižují počet studentů, ačkoli mají kapacity, neb prý „více nezvládnou“. Mají prý málo peněz atd. Školství je placeno podle
počtu studentů, tedy málo peněz mají, neb berou méně studentů. Je to hrozná škoda – ničí to školy a hlavně spousta talentů
je ztracena. Selektivně to postihuje zájemce z venkova, neboť
špičková gymnázia ve velkých městech už svojí větší konkurencí připravují studenty na přijímačky lépe. S panem premiérem a panem ministrem Vojtěchem jsme výrazně navýšili platy univerzitních učitelů – na obor lékařství vzali studentů více, ale na stomatologii ne, že prý je učitelů stejně málo… Sám
jsem učitel a vím, že bych učil i více, ale školy na tom nemají
zájem. Pokud se to nezmění, cesta je asi ve vzniku dalších medicínských škol nebo podpoře studia našich studentů v cizině
– nadějné je jednání s Německem. V tuto chvíli jsou jen dvě země v EU, kde je velká kapacita škol, ale jazykově je to problém
Portugalsko a Rumunsko.

Zubní průkaz dítěte
vydala Česká stomatologická komora ve spolupráci
se Státním zdravotním ústavem již po sedmnácté.
Užitečná pomůcka, která připomíná rodičům, jak často
mají se svým dítětem navštěvovat zubního lékaře,
si získala i ty nejmenší pacienty díky edukativnímu
kreslenému komiksu s Dentíkem, který je součástí
průkazu již třetím rokem.
Pro rok 2021 byly zubní průkazy vydány v počtu
130 000 kusů a Státní zdravotní ústav je distribuuje
do všech porodnic v ČR. Zubní průkaz dítě využívá
od narození až do 15. roku života. Občas se stává, že rodiče
nemůžou průkaz najít a žádají o něj u svého stomatologa.
Lze se také obrátit na Kancelář ČSK, která je schopna
vám omezené množství průkazů zaslat poštou.

Jak na výsadbu stromů
na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si
dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například, k čemu má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude strom v dospělosti
i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné či světlomilné. To vše je při navrhování potřeba zohlednit.

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše
či vrby jsou silné alergeny a na jaře by si zahrady moc neužili.
Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se výsadba do daného
místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází ze
Severní Ameriky, se v podmínkách České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní
druhy je tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká:
„Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních
zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společné
hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být dostatečně široký, aby
nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším
měřítku vyžaduje peníze a čas.
Ucelené informace o tom, co
organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet a jak
o ně po výsadbě pečovat. Na
webu najdete také informace
o možnostech finanční podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální
registr stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do
něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování se strom přidá na interaktivní mapu
a započítá se mezi nové stromy vysazené v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech
stromů vysazených v ČR a můžeme měřit dopad společného
úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují
žádné souhrnné přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto velmi důležitá.
Anna Poledňáková
PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost

| 09

Napsali jste nám
Hvězdná obloha v měsíci dubnu
Měsíc duben je celý vložen do jarního období, což rádi přivítáme. Duben je spjatý s názvem „apríl“. Podívejme se do starořímského kalendáře a tam se setkáme s názvem aprilis, odvozený od latinského slova aperire, což česky znamená otvírat.
My toto chápeme ve smyslu jarního otvírání přírody. My pozorujeme to, že se skutečně v přírodě vše rozvíjí a potvrzuje příchod jara. Na obloze se tato změna nevyskytuje, ale místo toho
ovládnou oblohu jarní souhvězdí. Z nich uveďme např. Raka,
Lva, Pannu, Vlasy Bereniky, Havrana, Pohár a další. Mezi hvězdy, které tvoří uvedená souhvězdí, nejvíce září Regulus v souhvězdí Lva. Při pozorování oblohy se nyní obrátíme o 180° od
jihu, a tak budeme hledět k severu. Zde se nám nabídnou známá souhvězdí Velké medvědice, Malého medvěda s Polárkou
a mezi nimi souhvězdí Draka.
Popišme souhvězdí Velké medvědice, které každý bezpečně
najde, hlavně jeho výraznou část zvanou Velký vůz. Je tvořen
sedmi hvězdami. Ty skutečně svým rozmístěním připomínají
oj a čtyři kola vozu. Nejjasnější z hvězd Velké medvědice je
hvězda Dubhe s jasností 1,8 mag a vzdáleností 123 ly. Dále nás
upoutá střední hvězda v oji Velkého vozu s názvem Mizar. V její těsné blízkosti je slabší hvězda Alcor. Již malým dalekohledem však zjistíme, že se jedná o tři hvězdy. Rozlišit pouhým
okem Mizar a Alcor od sebe je odedávna zkouška dobrého zraku. Druhou hvězdou souhvězdí co do jasnosti je hvězda Merak
s jasností 2,4 mag a vzdáleností 79 ly. Hvězdy Merak a Dubhe
považujeme za zadní kola Velkého vozu a jejich spojnice míří
k Polárce. Proto se tyto hvězdy nazývají ukazatelé. V blízkosti
hvězdy Merak se nalézá nádherná velká planetární Soví mlhovina M 97.
K tomuto velkému souhvězdí patří zajímavá řecká báje, která prozrazuje, že krásná arkadská princezna Kallisto vzbudila
žárlivost Héry, manželky nejvyššího boha Dia. Ten zplodil s princeznou Kallisto syna Arkada. Rozhněvaná bohyně Héra proměnila Kallisto v medvědici a vyhnala ji do lesů. A tak bývalá
princezna bloudila po lesích. Bála se divoké zvěře, lovců a jejich psů. Jednou mezi lovci zahlédla svého syna Arkada a chtěla jej obejmout. Arkad však namířil na svou matku kopí. V posledním okamžiku zasáhl Zeus. Aby zabránil zlému činu, proměnil Arkada v malého medvěda. Oba měl rád, a proto je umístil na oblohu jako souhvězdí Velké medvědice a jejího syna Malého medvěda. Souhvězdí Velké medvědice je cirkumpolární,
nikdy nezapadá.
Naše nejbližší hvězda Slunce se v dubnu bezpečně pohybuje nad světovým rovníkem. My to pozorujeme stále větší výškou Slunce nad obzorníkem, stále větším azimutem a růstem
délky dne, taky zvětšením denního oblouku. Dne 1. 4. Slunce vyjde v 5:37 h a zapadne v 18:32 h, 30. 4. vyjde ve 4:38 h a zapadne
v 19:37 h. Časové údaje platí pro poledník a čas středoevropský,
obzor 50° rovnoběžky. Den se prodlouží o 1 h 44 minut, sluneční azimut vzroste z 99° na 115° (o 16°). Do znamení Býka Slunce
vstupuje dne 19. 4. ve 22:33 h SELČ.
Ve své pouti kolem Země nám Měsíc nabídne 4 fáze: 4. 4. ve
12:00 h poslední čtvrt, 12. 4. v 5:00 h nov, 20. 4. v 9:00 h první
čtvrt a 27. 4. v 17:00 h úplněk (časové údaje jsou v SELČ). Nejdále od Země bude Měsíc ve vzdálenosti 406 139 km dne 14. 4.
v 6:00 h a nejblíže Zemi ve vzdálenosti 357 373 km dne 27. 4.
v 17:00 h (časy v SELČ).
Viditelnost planet: Merkur koncem dubna večer nad severozápadem (ve Vodnáři) a mění svou jasnost. Venuše v závěru
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dubna večer nízko nad
severozápadem (v Rybách), Mars v první polovině noci (v Býku). Jupiter a Saturn ráno nízko nad jihovýchodem
(v Kozorohu). Uran
Velká
a Neptun nelze v dubmedvědice
nu pozorovat.
Také v měsíci dubnu zaznamenáme na obloze některé úkazy. Nejdůležitějším úkazem bude 6. a 7. 4. konjunkce Měsíce
s planetami Saturnem a Jupiterem ráno na jihovýchodě a 17. 4.
konjunkce Měsíce s Marsem ve 12:00 h (pozorovat večer). Je
vhodné připomenout tzv. Gagarinovu noc dne 12. 4., 60. výročí
prvního pilotovaného orbitálního letu kosmonauta J. A. Gagarina, který „otevřel bránu“ mnoha dalším kosmonautům pro
lety do vesmíru. V kosmické lodi Vostok obletěl jedenkrát Zemi a jeho let trval 108 minut.
Dr. Jaroslav Chloupek

DISTANČKA A POTOM
Při slově distanční výuka již asi vstávají vlasy na hlavě všem
učitelům. I my v ZUŠ se s ní potýkáme.
Skřípavé tóny linoucí se z reproduktorů nemají se slovem
hudba často mnoho společného a většinou nejsou zaviněny
žákem. Nu což, snažíme se dělat maximum. I přes směs skřeků z mého obyváku musím říct, že většina žáků se rozehrála.
Někteří mají víc času, víc tedy cvičí. Přednes, jemné detaily dynamiky, které počítač nezachytí, doladíme potom. Ano, nemá
cenu naříkat, ale je potřeba uchopit, co se dá. Takže nyní tvoříme repertoár, pilujeme techniku.
Že nelze napodobovat zaběhnutý stav, ale je potřeba podívat
se na věci z jiného úhlu, platí hlavně o dramaťáku. Jiný úhel
pohledu nabízí často nové možnosti. Základem výuky literárně dramatického oboru je tvořivá dramatická hra. Souhra, empatie, spolupráce – kolektiv, divadlo, představení se veřejnosti.
To je motor naší práce. Co teď s tím? Naříkat, že to nejde a že je
to k ničemu?
Otevřete tedy prostor dalším otázkám a jdete do hloubky.
Objevíte slovo „Nadšení“. A v nějakém jiném šuplíku Tvůrčí
psaní. Videa. Vlastní tvorba.
Přemýšlíte dál – nemůžeme být spolu fyzicky, podpořme se na
dálku. Nemůžeme se chytnout za ruce, tak se chytněme za srdce.
Najednou se začínají uskutečňovat věci, které dřív nešly, nebavilo nás to, nechtělo se, protože zářivější a záživnější přikryly ty zdánlivě nedůležité.
NEMOŽNOST POTKAT SE ROZVÍJÍ FANTAZII
A tak uvězněni ve svých domovech dáváme prostor a svobodu svým myšlenkám, pocitům, představivosti. Skryti před
světem, objevujeme nový rozměr svobody. Svobody ducha.
Schovaní doma, sedíme u počítačů a svůj prostor, své jeviště má nyní pro sebe fantazie. A že jí to, holce nezbedné, fakt
jde. V hledišti sedí mimika, gestikulace, pantomima, herectví,
akrobacie i rozevlátý jevištní pohyb a na scéně tančí fantazie,
představivost, hravost, ale i výslovnost, artikulace a nové nápady. A to už je pěkný ansámbl, se kterým se dá leccos vytvořit.
Vznikají nové scénáře, povídky, básně, ale i videa a originální přání či pohlednice.
Tvoříme repertoár a spoustu věcí na potom. POTOM. PO TOM.
Doufám, že TOM přijde brzy…
Hana Bočková, učitelka ZUŠ

Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...

Sport
AFK Letovice

PŘIJĎ MEZI

NÁS!

Městský klub důchodců
duben 2021
7. 4. – středa – procházka
parkem a okolo zámku.
Sraz účastníků ve 14.00 hodin u brány u zámku.

21. 4. – středa – vycházka
směr Třebětín.
Odchod ve 13.00 hodin od prodejny Albert.

OZNÁMENÍ
Nové sdružení zdravotně postižených Letovice z.s.
OZNAMUJE SVÝM ČLENŮM,
ŽE Z DŮVODU SOUČASNÉ NEJISTÉ SITUACE

NEBUDEME POŘÁDAT
- plavání v úterý dne 13. dubna 2021
odpoledne v Lázních Boskovice
- ze stejného důvodu přesunujeme plánovaný
dubnový zájezd na 18. května 2021,
možnost přihlášek od 26. dubna 2021
Další informace budou ve vývěsce, zpravodaji,
na našich internetových stránkách nebo
telefonicky u předsedkyně.
Za výbor NSZdP v Letovicích, z.s.předsedkyně
Ing. Jaroslava Konůpková

Je ti 6–15 let?

STAŇ SE
FOTBALISTOU
ÚTERÝ | ČTVRTEK
16.30 – 18.00

www.novesdruzenizp.cz
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Letovická drbna
Na skok u letovických hasičů...
Stát se hasičem je přáním nejednoho malého
chlapce. Někteří o hrdinství jen sní, jiní se takovým hrdinou i stanou. To,
jak náročné je vykonávat
toto poslání a kolik píle,
úsilí a odhodlání za ním
stojí,
si jistě každý z nás
Hasičská technika
dokáže představit. Pojďme se na chvíli podívat za letovickými hasiči, kteří v roce 2020
vyjížděli k více než stovce zásahů. Náročným výjezdům jistě
nepřidala ani koronavirová pandemie. O tom, co tato obětavá
práce hasičů obnáší, si s námi popovídal velitel JSDH Letovice
pan Martin Leinveber a zástupce velitele JSDH Letovice pan
Tomáš Leinveber.
V minulém roce jste vyjížděli k více než stovce událostí. Byly
některé náročnější než jiné?
Spektrum zásahů je samozřejmě různé, některé zásahy jsou
jak fyzicky, tak psychicky náročnější. K těm náročnějším zásahům patřila dopravní nehoda, kde byla zraněna těhotná žena
nebo požár lesa, kde naše jednotka zasahovala dlouhou dobu
sama, protože ostatní jednotky z okolí byly u jiného požáru. Foukal silný vítr a hrozilo rozšíření do mladého dubové porostu. Požár se naštěstí podařilo dostat pod kontrolu a nenapáchal mnoho škod. Ihned po návratu na základnu byla jednotka vyslána
k dalšímu požáru lesa do obce Louka, kde zasahovala 6 hodin.
Psychicky velmi náročné jsou zásahy u záchrany osob pomocí AED, kdy se nám již nepodaří pacienta zachránit. Celkově
náročnější bylo období jara, ať už z důvodu koronavirové situace nebo také zákazem činnosti v jednotce dobrovolných hasičů členům, kteří jsou zaměstnáni u HZS ČR (profesionální hasiči). Naše jednotka tak přišla o 4 členy po dobu nouzového stavu.
Mezi vaše záslužné činnosti patří právě i výše zmiňované výjezdy k záchraně osob pomocí AED. Popíšete krátce čtenářům,
co tento přístroj umí? Byly obecně tyto zásahy nějak ztížené
díky koronavirové pandemii?
Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je přístroj určený
k laické resuscitaci. Postiženému se nalepí na hrudník elektrody jako například u EKG a srdci se podá elektrický výboj (tzv.
defibrilace). V ideálním případě pomůže srdce znovu „nahodit“. Laika navádí hlasitými mluvenými pokyny.
Ztížené zásahy určitě byly. Členové, kteří se zásahu při záchraně pomocí AED zúčastnili, museli mít kromě zásahové výstroje navíc respirátor, brýle nebo štít. U pacienta s podezřením na COVID-19 dokonce ochranný chemický oděv Tyvek.
Tyto prostředky způsobovaly, že resuscitace byla velmi fyzicky náročná.
Je nějaký výjezd, který byste rádi zmínili?
Chtěl bych zmínit ten, který nás nejvíce potěšil dobrým
koncem.
Jednalo se o záchranu muže se zástavou srdce. Na místě již
zasahovala Policie ČR. Jednotka přebrala resuscitaci a rozšířila ji o kyslíkovou terapii. Do příjezdu ZZS byly podány 3 výboje z AED. Poté společně se ZZS byly obnoveny základní životní
funkce u osoby. Osoba byla transportována pomocí nosítek do
sanitního vozu a převezena do nemocnice. Manželka postiženého nás informovala, že pán přežil a osobně nám poděkovala.
Když se tato záchrana povede, je to taková připomínka, že to
naše snažení dává smysl.
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Spoustu lidí by jistě i zajímalo, jak se řeší výjezdy, kdy jde
o planý poplach. Jak vysoká může být pokuta za zneužití výjezdu?
Pokud například někdo ohlásí kouř z lesa nebo z chatové oblasti, kde si myslí, že by mohlo hořet, a to se po příjezdu jednotky nepotvrdí (jde například o pálení klestí apod.), tak pokuta nehrozí. Pokud ale někdo cíleně zavolá a zneužije jednotku, tak
pak je pokuta na místě. Ta by měla být od hasičů až do výše
20 000 Kč. Pokud by se jednalo o vícero zneužití jednotky, byla
by věc oznámena Policii ČR. Poté by hrozilo podezření na trestný čin a tam už mohou být pokuty mnohonásobně vyšší.
V průběhu minulého roku se Českou republikou prohnala
spousta vichřic, jako byla například větrná bouře Sabine či
orkán Yulia. Vedete některou z nich v patrnosti jako obzvláště ničivou pro Letovice a okolí?
Na každou hlášenou vichřici se dopředu snažíme připravit,
ať už je to kontrola motorových pil a prostředků, tak i zajištění
pohotovosti více členů pro případ, že bude událostí na území
města více. Většinou naše jednotka vyjížděla na spadené stromy nebo mírně poškozené plechy na střechách budov, ale vyšší škody naštěstí nevznikaly.
A jak je to s malými dětmi, které by jednou rády šly ve vašich
stopách? Vedete stále v Letovicích kroužek mladých hasičů?
Ano kroužek mladých hasičů vedeme, bývá každé úterý, ale
bohužel nyní to situace nedovoluje. Pevně věříme, že až se situace uklidní, kroužek mladých hasičů opět rozjedeme naplno.
Přeci jenom si potřebujeme svoje nástupce pečlivě vychovat.
V závěru bych chtěl poděkovat našim manželkám, přítelkyním a dětem za to, že nám tolerovaly naše „útěky“ z domovů za
uplynulý rok za zvuku hasičských sirén.
Děkuji za rozhovor a zároveň i za skvělou a záslužnou práci,
kterou všichni odvádíte.
Daniela Klusáková

Hasičský sbor

Hasiči věnují svůj volný čas i dětem

Letovická drbna
Jak se žije v Chelmnu
V minulém čísle jste si
mohli přečíst, jak se momentálně žije v německém
Kirchlintelnu. V tomto rozhovoru se společně vypravíme do našeho dalšího partnerského města, a to konkrétně do polského Chelmna. O tom, jaké kulturní počiny chystají pro letošní sezónu či jak se město vyrovnává s koronavirovou pandemií a pomáhá lidem v této nelehké době, si můžete
přečíst na následujících řádcích v optimisticky laděném rozhovoru se starostou Chelmna
panem Arturem Mikiewiczem.
Pane starosto, jaké jsou vaše plány pro rok 2021?
Pro tento rok jsme si v Chelmnu stanovili opravdu hodně cílů. Mezi investičními projekty, které bych rád vyzdvihnul, patří
nutné opravy komunikací či výměna stávajícího pouličního
osvětlení. Děti a mladiství jistě uvítají stavbu nového skate parku. Ale nebudeme se věnovat pouze technickým věcem, čekají nás totiž i bohaté kulturní počiny. Na začátek srpna je například naplánovaný oblíbený Festival 9 kopců – Perspektivy, kdy
se Chelmno na 3 dny promění na město umění. Na letošní únor
připadla oslava 20. výročí Dne svatého Valentýna v Chelmnu,
kterou doprovázel víkend plný atrakcí, koncertů či výstav.
Vzhledem k momentální situaci jsme byli nuceni přesunout
doprovodné aktivity do virtuálního prostředí internetu.
Rádi bychom naše další úsilí a energii věnovali i do oblasti
školství. Od září minulého roku byly díky vzdělávacímu projektu vybaveny základní školy novým zařízením a pro potřeby
školáků byly předány k využívání i tematické laboratoře. Naším cílem je podporovat a rozvíjet u dětí tolik potřebnou kreativitu.
Počátkem tohoto roku jsme nabídli k využívání renovovaný
činžovní dům, který patří k těm nejhezčím v našem městě.
Sloužit bude pro potřeby nevládních organizací a k realizaci
sociálních projektů.
Dalším inovativním počinem, který bychom rádi spustili, je
projekt Sociální turistické informace. Tento projekt si klade za
cíl semknout místní obyvatele, kteří toho o našem krásném
městě vědí nejvíce a rádi předají tyto informace dále turistům.

Rodinám, které neměly potřebnou výbavu na online vyučování, jsme zapůjčili laptopy a pro naše starší občany a lidi s handicapem organizujeme mobilní svoz do očkovacích center.
Nemoc se sice ještě ve městě vyskytuje, ale doufáme, že
jdeme tím správným směrem. Velmi si cením přístupu všech,
kteří poctivě dodržovali a dodržují nutná opatření.
Děkuji za milý rozhovor a přeji vám hodně sil a zdraví
a uskutečnění všech plánovaných počinů.
Daniela Klusáková

Zimní Chelmno

Oslava Dne sv. Valentýna

Jak se těšíte na opětovné setkání se v Letovicích?
Obzvláště v této nelehké době, kdy nám chybí kontakt s našimi přáteli ze zahraničí, si vážíme toho, že jako město s námi
zůstáváte v kontaktu. Velmi doufáme v brzkou možnost Letovice opět navštívit a také vás samozřejmě rádi přivítáme i u nás
v Chelmnu.
Jak se lidé v Chelmnu vyrovnávají s pandemií COVID-19?
Dovolím si tvrdit, že se situace v našem městě dostává pod
kontrolu. Nejtěžší pro nás byl začátek pandemie, kdy měli lidé
obecně strach z neznámé nemoci. Netušili jsme, čemu vlastně
čelíme a co nás v budoucnu čeká. Jako město jsme udělali vše
pro to, aby bylo zajištěné maximální bezpečí všech našich obyvatel.

Festival 9 kopců
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Zdravotnictví
Lékaři pro děti a dorost
V minulém čísle Zpravodaje jsem avizoval otevření nové
ambulance Praktického lékaře pro děti a dorost v Nemocnici Boskovice. Ambulance registruje nové pacienty od
pondělí 19. 10. 2020. Pro ty, kteří chtějí využít její služby přináším následující informace:
Ordinační hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30 – 12.00
7.30 – 12.00
9.00 – 16.30 (9.00 – 12.00 prevence a poradna pro děti)
7.30 – 12.00
7.30 – 12.00

Kontaktní telefon do ordinace 516 491 332

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

Pozor změna!
Od 1. ledna 2020 jsou odpolední páteční služby
lékařů v Letovicích zrušeny a nevypisují se.
V akutních případech volejte tel.: 155
(rychlá lékařská pomoc).
V neakutních případech je možné využít Lékařské
pohotovostní služby (LPS) v Nemocnici Boskovice

všední dny: 17.00 – 22.00 hodin
So, Ne, svátky: 8.00 – 20.00 hodin

Lékařská pohotovostní služba v Nemocnici Boskovice

Mgr. Radek Procházka, místostarosta města

Ordinace Letovice, A. Krejčího 1a

Služby lékařů

Lékařská služba první pomoci pro dospělé

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Inzerce
Petr Švancara

Boskovice, Průchodní 3a

7.30 – 11.30

13.00 – 17.00 (jen objednaní 17.00 – 18.00)

Úterý

13.00 – 16.00

7.30 – 11.30 (poradna 9.00 – 11.00)

Středa

11.00 – 14.00 (poradna 11.00 – 13.00)

7.30 – 10.30

Čtvrtek

7.30 – 10.30 (poradna 8.30 – 10.00)

11.00 – 14.00 (poradna 11.00 – 13.00)

Pátek

7.30 – 10.30

11.00 – 12.00 (jen objednaní 12.00 – 13.00)

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

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

Sečení trávy

Mgr. Radek Procházka, místostarosta města

od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337

Rozpis stomatologické LSPP

KOUPÍM

Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
2. 4. MUDr. Ševčík Štěpán

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

3. 4. MUDr. Ševčíková Bohdana

Blansko, Svitavská 1A

516 416 386

4. 4. MUDr. Ševčíková Radomíra

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 454

Boskovice, Lidická 8

731 074 479

10. 4. MUDr. Štrajtová Jana

5. 4. MDDr. Šméralová Kristýna

Černá Hora, Zdrav. středisko

608 220 806

11. 4. MUDr. Šumberová Ludmila

Lysice, Komenského 429

516 472 227

17. 4. MUDr. Švendová Zdena

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

Tel.: 605 708 884

Ceník inzerce v Letovickém zpravodaji
Černobílá inzerce

Barevná inzerce
A4
A5
A6
A7

18. 4. MUDr. Tomášková Barbora

Blansko, Pražská 1b

734 177 800

24. 4. MUDr. Semrádová Danuše

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

A4
A5
A6
A7

25. 4. MDDr. Trubáčková Pavlína

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

Řádková inzerce: 7 Kč za cm čtvereční

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.

3 600 Kč
1 800 Kč
900 Kč
450 Kč

4 800 Kč
2 400 Kč
1 200 Kč
600 Kč

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
29. 3. 2021 č. 4 /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. 5/ 2021 bude 12. 4. 2021. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Máme za sebou 15 měsíců od slavnostního otevření Fabriky, zároveň čas, který se stal
možná nejzvláštnějším za dobu existence naší organizace. Ještě před rokem jsme slova
jako COVID nebo LOCKDOWN vlastně ani neznali, dnes vidíme jak naprosto zásadním
způsobem zbrzdily naši činnost mezi dětmi a mladými lidmi. Měl to být rok, kdy se měla
práce v Letovicích naplno rozeběhnout v nových prostorách. Místo toho se z nás sociálních
pracovníků stali zedníci – o tom ale ještě napíšeme. Pojď te se nyní s námi podívat na to, jaký
byl i přes všechna opatření rok 2020...

PŘIDEJ CIHLU K CIHLE… NA FABRICE
Hned v únoru roku 2020 jsme se pustili do modernizace vnitřních prostor
Fabriky. Postupné covidové omezení naší práce s dětmi nám umožnilo se
plně věnovat rekonstrukci dvou dalších kluboven a technického zázemí.
Velké poděkování patří všem, kdo nám v letošním roce jakkoliv pomáhali
nebo přispěli finančně. Během 12 měsíců prací na Fabrice se zde vystřídalo neuvěřitelné množství dobrovolníků všech věkových kategorií. Jak jednou prohlásila jedna nejmenovaná paní zastupitelka: „Budujeme si zde
takové malé národní divadlo.“ :-)

JAK NÁS COVID PŘESUNUL DO ONLINE PROSTORU…
Na rok 2020 jsme se obzvlášť těšili – ustálil se nám tým vedoucích pro
obě města, konečně jsme měli své prostory na Fabrice v Letovicích…
všechno ale nakonec parádně šlapalo jen v lednu a únoru. Pak už jsme
museli improvizovat v podobě sníženého počtu klubáků, roušek,
úplného uzavření… až jsme postupně přešli na ONLINE kluby, kterých
doposud proběhlo už téměř 50 a my máme možnost být s některými
klubáky alespoň trochu v kontaktu. Co přinesou další měsíce zatím
nevíme, ale už se nemůžeme dočkat na normální provoz a osobní
kontakt s dětmi.

TŘETÍ PLÁN B A ROVNOU NA ZÁMKU?
Naší vizí je zakládání klubů a práce s dětmi, tam kde podobné aktivity
chybí. Velké Opatovice jsou dlouhé roky velkou výzvou, která nyní získává jasnou podobu, a to především díky skvělé spolupráci s vedením města. Díky všemu kolem covidu jsme museli předpokládaný start klubu už
podruhé odložit. Věříme však, že i tam brzy naše práce začne. Radní
města nám nabídli prostory přímo na zámku, kde sídlí také městský úřad.
Nebojte, Letovice však pro nás vždy zůstanou hlavní srdeční záležitostí
a sídlem organizace.

Před mnoha lety ELIM začínal práci doslova na
zelené louce“ bez jediné koruny. Za ty roky se
naše výdaje poměrně navýšily a právě díky
podpoře dárců, místních firem, církví a města
Letovice je možné už několik let táhnout tolik
projektů, které i tak stojí hlavně na ochotě
dobrovolníků.

VÍCE INFO, FOTKY, VIDEA NAJDETE NA:
WEBY:
FACEBOOK:
INSTAGRAM:
YOUTUBE:

www.elim-letovice.cz | www.fabrikaproelim.cz
www.facebook.com/ElimLetovice
@elimletovice | @plan_b_letovice | @plan_b_boskovice
www.youtube.com >>> ELIM Letovice
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