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Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na návštěvě v Nemocnici Letovice

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
celou dobu, co píšu články do zpravodaje, se snažím psát co nejvíce pozitivně. Někdy to ale nejde. To, co se děje na Ukrajině, je
prostě bez příkras tragédie. Jsem ale strašně rád, že Letovčáci
nejsou k této hrůze lhostejní a pomoc, kterou poskytují, je neskutečně rychlá. Je to nejenom podpora materiálního vybavení pro město Koločava, kam lidé donesli kamion věcí, jako jsou
matrace, trvanlivé potraviny a drogerie, ale hlavně pomoc s ubytováním ukrajinských žen s dětmi. Zatím se nám daří zprostředkovat ubytování od lidí a není nutné používat tělocvičny, které
jsou na pokyn kraje připravené pro případ nouze.
Město poskytlo i ﬁnanční pomoc přes nadaci Člověk v tísni,
a to v celkové výši 120 000 Kč. Je určitě dobré přispívat přes
zkušené a ověřené organizace, které umí pomoc poskytnout
profesionálně a cíleně, ale hlavně koordinovaně.

Musím velice poděkovat zaměstnancům městského úřadu
za vše, co udělali od začátku této tragédie. Nakoupili za vlastní
peníze omalovánky, hračky, prací prášky a další věci nutné jak
pro běžný chod domácnosti, tak věci nutné pro emoční zklidnění. Míra empatie, kterou tu vnímám, je opravdu obrovská. Tyto
věci pak dávají všem, kterým tu pomáhají s registrací a dalšími
nutnými úkony. Již se podařilo i dohodnout spoustu pracovních
míst pro ty, kteří mohou pracovat. Co bude trošku složitější, je
umístění do školky, protože máme třídy přeplněné. Ale vláda
chystá změnu legislativy, která by nám mohla výrazně pomoci.
Nedovedu si vůbec představit, co to musí udělat s psychikou
dětí. Ta šílená skutečnost, že museli opustit svůj domov jen
s maminkou a tatínka nechat doma ve válce, je nepředstavitelná. Jsem opravdu neskutečně rád, že všude okolo sebe vidím,
že dokážeme pomoci.
A teď zpět k ryze letovským záležitostem. Chci poděkovat
Daniele Ottové a komisi pro občanské aktivity za připomínku
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Slovo starosty
Huberta Lamploty v podobě pamětní desky na jeho rodném
domě vedle lékárny na náměstí. Více informací si přečtěte v samostatném článku.
Velmi významná návštěva Letovic, přesněji nemocnice, proběhla v měsíci březnu. Letovice, na moje pozvání, navštívil vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. S paní ředitelkou Královcovou probírali speciﬁka následné péče a potřeby stejně zaměřených nemocnic. Po prohlídce nemocnice došlo k velmi milému ocenění paní ředitelky ze strany pana vicepremiéra. Všichni, kdo paní doktorku známe, víme, že si toto
čestné uznání více než zaslouží. Opravdu je potřeba vyzdvihnout ten obrovský kus práce, který za paní ředitelkou je.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Odhalení pamětní desky
Při příležitosti 145. výročí narození letovické legendy – Huberta Martina Lamploty jsme ve čtvrtek 17. 3. 2022 s kolegy zastupiteli i občany odhalili pamětní desku na jeho rodném domě č.p. 21.
Více o jeho životě si přečtete na str. 11 v článku pana Karla
Synka.
Za radu města Daniela Ottová, foto: Radek Hanskut

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
v minulém čísle našeho
zpravodaje jsem vás vyzval k zasílání názorů na
náš měsíčník. Od místních občanů nepřišlo zatím nic (k datu 14. března
2022), ale spolek Kvalikom nás zařadil v soutěži radničních listů na první místo v rámci okresu Blansko
v kategorii měst do 10 tisíc obyvatel. Náš zpravodaj získal 46
bodů z 50. Plný počet bodů byl udělen za titulní stránku,
texty, nestrannost, praktičnost, edukativní obsah a dostatečný rozsah. Malé rezervy máme v graﬁckém zpracování, originalitě a zábavním obsahu. Kompletní text hodnocení komise bude umístěn na webových stránkách a bude k dispozici na TIC.
V této neveselé době přeji všem krásné jarní dny!
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS

Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice slaví (více na str. 8)

foto: Petr Švancara
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Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 2. 3. 2022 projednala
body dle následujícího programu:
1. Vystoupení zástupců Policie ČR – zhodnocení roku 2021
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Zpráva o hospodaření v městských lesích, zámeckém parku, údržba zeleně v roce 2021
5. Hospodaření města Letovice I.– XII. /2021
6. Dispozice s majetkem města
7. Hospodaření příspěvkových organizací
8. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
9. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
10. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 17. 3. 2022
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 9. prosince 2021
do 17. března 2022
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice
6. Hospodaření příspěvkových organizací města Letovice
7. Dotace města Letovice pro rok 2022
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

Vycházky s radními
Vážení občané,
covidová pandemie se podepsala i na našem projektu vycházek, kdy jsme neměli možnost se s vámi 2 roky společně sejít,
ale letos, letos už to snad dáme.
Rádi s vámi opět projdeme každou ulici ve městě, zkontrolujeme, co se podařilo vyřešit, co se nepodařilo a proč, nebo na
co by bylo potřeba se aktuálně zaměřit.
Společně strávený čas můžeme využít k neformální diskuzi
o problémech města či plánech do budoucna.

Vycházka č. 1 / 2022
Kdy: sobota 9. dubna 2022 od 14.00 do cca 17.00 hodin
Kde: sraz na křižovatce ulic Purkyňova – Jevíčská
Trasa ulic: Purkyňova, Příční, P. F. Krchňáka, Třebětínská, Na
Čtvrtkách, Třebětínské náměstí, U Cihelny, Polní

Vycházka č. 2 / 2022
Kdy: sobota 23. dubna 2022 od 14.00 do cca 17.00 hodin
Kde: sraz pod kaštany na ulici V Domkách
Trasa ulic: V Domkách, Havírenská, Havírna, Jevíčská, Pražská od Českomoravské textilní po Galerii Domino, „Třešínky“
Akce se konají pouze za příznivého počasí. Pokud dorazí
déšť, hromy a blesky, tak akci přesuneme na náhradní termín,
o kterém vám dáme včas vědět.
Těšíme se na setkání s vámi.
Daniela Ottová, Mgr. František Boček

Vážení občané,
při vzpomínce 30. výročí úmrtí jedné z nejvýznamnějších osobností našeho města, faráře a děkana,
dlouholetého předsedy Katolické besedy, znovuzakladatele letovického skautingu a čestného občana Letovic
P. Františka Krchňáka bychom vás rádi pozvali
na slavnostní odhalení dodatkové uliční cedule.
Kdy: v pátek 22. dubna 2022 v 16.00 hodin
Kde: na rozcestí ulic Purkyňova
a P. Františka Krchňáka v Třebětíně
Daniela Ottová
Za Komisi pro občanské a komunitní aktivity

Slovo radního
Tak, jak to tedy je?
Někde v médiích zazněla zpráva, že ruský prezident Putin je
psychopat. Naznačil to i poradce v otázkách bezpečnosti generál
Andor Šándor. No, nedokážu tuto informaci ani potvrdit, ani vyvrátit. Přesto mě to zaujalo. Na Wikipedii jsem si vyhledal slovo psychopatie. Píše se tam: „Slovo psychopatie má několik významů:
• v užším smyslu pouze antisociální (disociální) porucha osobnosti nebo její těžší formy (psychopati Cleckleyova typu) nebo tzv. sociopatii
• v širším smyslu zastaralý termín pro dnešní pojem porucha
osobnosti obecně, což kromě antisociální poruchy může zahrnovat i lehčí formy, jako například narcistickou, histriónskou, paranoidní, schizoidní, anankastickou, vyhýbavou, závislou nebo hraniční osobnost
• v nejširším smyslu jakákoliv duševní porucha, duševní nemoc nebo porucha chování (tento význam v současné době
také není obvyklý).“
Pěkná deﬁnice, ale laikovi moc neprozradí. Vrhl jsem se tedy do víru internetových informací a objevil jsem zajímavou
pomůcku pro rozpoznání člověka s poruchou osobnosti, tedy
trpícího psychopatií. Sedm bodů psychopatie:
1. Patologické lhaní a manipulace
2. Nedostatek morálky a sklon k porušování pravidel
3. Žádná empatie a srdce z ledu
4. Narcismus a pocit vlastní nadřazenosti
5. Mistři psychologické šikany
6. Nedostatek lítosti a stylizování se do role oběti
7. Své psychopatické rysy nemusí projevovat vždy a proti všem
Zajímavé. Pro sebe jsem si z tohoto vyvodil, že osoby trpící
psychopatií ovládají okolí strachem a nesplnitelnými sliby. Dále jsem se dočetl, že psychopaté nejsou ve společnosti ihned
rozeznatelní. Naopak mohou mít dobré společenské postavení (např. diktátoři).
Když jsem si oněch sedm bodů přečetl, dokázal jsem si představit několik minulých i současných politiků, kterým bych doporučil vyhledat odbornou pomoc s léčbou zákeřné choroby jménem psychopatie. O co lepší je setkat se s politikem, který spojuje, dokáže se vcítit do druhého a má opravdovou snahu lidem pomoci. Takoví dělají náš svět lepší. Není jich mnoho, ale najdou se.
Přeji našemu národu a všem národům naší planety, aby ve
vedoucích funkcích měli osobnosti, u kterých si nemusíte pokládat otázky: Tak, jak to tedy je? Je to psychopat nebo není?
Mgr. František Boček, člen Rady města Letovice za KDU-ČSL
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Společenská rubrika
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci únoru oslavili svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro
jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Hašková Božena

Valenta Jiří

Koláčková Božena

Válková Marie

Pelíšková Helena

David Josef

Chmelař František

Buš František

Prudil Jaroslav

Kolář Josef

Páteček František

Kacetl Zdeněk

Tajovský Emanuel

Mrázek Ctibor

Poláčková Božena

Ženatý Jaromír

Němcová Zdeňka

Švábová Božena

Marková Miloslava

Přichystalová Marie

Válek Jan

Doskočilová Marie

Musikant Jiří

Dvorská Jiřina

Bednářová Libuše

Kubín Ladislav

Veselá Vlasta

Bohatcová Libuše

Širůčková Alena

Kvapil Antonín

Město Letovice informuje
Obnova a údržba starých
ovocných sadů na Letovicku
Velké množství ovocných sadů, které se v našem okolí v době minulé vyskytovalo, již dávno zaniklo. Na starých leteckých
mapách ze 30. až 50. let lze pozorovat velké množství sadů
v okolí Meziříčka, Kněževíska, Třebětína, Dolního Smržova
a dalších. Nelze samozřejmě dávat současným vlastníkům za
vinu fakt, že sady mizí. Vše je dáno změnou v hospodaření a ve
společnosti, kdy je pro nás pohodlnější a jednodušší nakoupit
ovoce v nejbližším obchodě. Jedná se o přirozený vývoj, kdy
péče o ovocné stromy stojí energii a čas. Ne vždy naše celoroční úsilí je odměněno bohatou sklizní ovoce.

Dočekalová Blažena
V měsíci únoru oslavil krásné narozeniny – 90 let – pan František Buš, Komenského. K tomuto významnému životnímu
jubileu mu osobně blahopřál pan Petr Novotný – starosta města, pan Radek Procházka – místostarosta a za SPOZ paní Marie
Bartíková.

Srdečně blahopřejeme

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Král Vladimír, Komenského, ve věku 88 let
Švancarová Alena, Smetanova, ve věku 63 let
Holek Jaroslav, Alšova, ve věku 54 let
Válková Věra, Bezručova, ve věku 90 let
Kobelková Libuše, Slatinka, ve věku 90 let
Štulpová Anna, Zámecká, ve věku 74 let
Burger Jaroslav, Družstevní, ve věku 76 let
Jurková Marie, Kladoruby, ve věku 95 let
Novák Lubomír, Havírna, ve věku 88 let
Čížková Anna, Kladoruby, ve věku 91 let
Čechová Marie, J. Haška, ve věku 84 let

Čest jejich památce!

Městská policie informuje
Upozorňujeme občany, že se na okrese Blansko pohybovala skupina dělníků slovenské národnosti, převážně se
jednalo o romské občany, která nabízela hlavně starším
lidem zhotovení různých oprav, zednické a stavební práce.
Sice mají pracovní povolení, ale práci nabízeli za výrazně
předražené částky. Vystupovali suverénně, důrazně a nekompromisně. Nelze vyloučit, že se v budoucnosti může obdobná skupina lidí opět pohybovat po našem okrese.
Neotvírejte jim, nebavte se s nimi a nic nepodepisujte.
V případě, že budou neodbytní, volejte linku 158 nebo 156.
Strážníci Městské policie Letovice
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Napříč změně hospodaření jsou ovocné sady i nadále nedílnou součástí našeho živého kulturního dědictví. Proto je důležité alespoň ve fragmentech ovocné sady udržovat, čímž napomůžou jako genový fond zachovat pestrou škálu různých odrůd, které naši předkové cíleně desítky let šlechtili a které nyní
z volné krajiny postupně nenávratně mizí. S mizejícími sady
se však snižuje i bohatá druhová rozmanitost kvetoucích rostlin, motýlů, včel a dalších bezobratlých.
A co si lze představit pod pojmem obnova sadu? Samozřejmě to neznamená, že vykácíme celý sad a vysadíme stromy
nové. Obyčejně se v první fázi musí odstranit náletové dřeviny
a výmladky stromků (nejčastěji slivoňové a třešňové sady), které dusí vzrostlé stromy a urychlují tak destrukci celého sadu.
Jedná se o opravdu náročný úkol, vždyť mnohdy je v hustém
porostu téměř nemožné dohledat původní stromy. V následujícím kroku se provede prořezávka větví a výmladků u starých
stromů. V posledním kroku je nutné zahájit pravidelnou seč,
alespoň dvakrát za sezónu, případně travnaté plochy nabídnout k pastvě.
V závěru minulého roku nás oslovila s tématem na obnovu
sadů a zachování genofondu ovocných stromů parta studentů
z boskovického gymnázia pod vedením Vojty Hrabala. V rámci spolupráce jsme nabídli k obnově starý ovocný sad v místní
části Lhota u Letovic, který dlouhá léta postupně zarůstal náletem. Kluci se zápalem pro věc se pustili ve svém volném čase do obnovy sadu, kdy od února provádějí vyřezávku hustých
náletů dřevin. S ohledem na velikost sadu a jeho současný
stav je obnova otázkou několika následujících měsíců až let.
Kolegy ještě čeká velké množství práce, přičemž každá pomocná ruka při obnově sadu je vítána. Pokud byste měli čas a chuť
se k obnově připojit, můžete se pro další informace obrátit na
mu.blazek@letovice.net, případně vojtahrabal123@seznam.cz.
Mgr. Radek Blažek, referent OVŽP MěÚ Letovice

Město Letovice informuje
Přistavování velkoobjemových kontejnerů na domovní odpad
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 9. 4. 2022. Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá
místa pouze jednou ročně, a to od konce 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

Tyršova – u Osevy

Komenského

Na Vyhlídce – Žlíbek

Halasova

23. 4.

Zámecká – U Macků

Čapkova

Brněnská

J. Haška – nahoře

30. 4.

Nové město

V Potůčkách

Brahmsova

A. Krejčího – kaštan

Bohuslava Martinů

J. Haška – CSSML

Česká

U Hájku

14. 5.

P. Fr. Krchňáka

Pražská – Žlíbek

Rekreační

Boční – střed ulice

21. 5.

Zámecká – dole

U Královce

Nová

9. května – dole

28. 5.

U Zámku

Smetanova

V Domkách

Havírna – restaurace

4. 6.

Jasinov – u nádrže

Slatinka – Údolní

Zboněk

Novičí

3. 9.

Chlum – Chlumská

Kochov – točna

Zábludov

Chlum – v obci

10. 9.

Babolky

Lhota

Kladoruby

Slatinka – točna

17. 9.

Klevetov

Třebětínské nám.

Podolí

Jasinov – Ořechov

24. 9.

Dolní Smržov

Kněževísko

Borová

Meziříčko

9. 4.

7. 5.

Kulturní přehled
Kalasová galerie Pex

GALERIE DOMINO

Pražská 70, Letovice
srdečně zve na výstavu obrazů

Vás srdečně zve na prodejní výstavu obrazů

Petra Lorenze

MALOVÁNÍ PRO RADOST
pod vedením Jiřího Hlouška

OBYČEJNÝ ŽIVOT

Úvodní slovo: Ing. arch. Jiří Hloušek
Kulturní program: Ing. Jozef Gabarík

Zahájení proběhne
v pátek 1. dubna 2022 od 18.00 hodin
v galerii za účasti autora.
Výstava potrvá do 1. května 2022.

Vernisáž se koná v pátek 8. dubna 2022 v 17.30 hodin
Výstava bude otevřena do neděle 1. května 2022,
v době Po–Pá: 9.00–15.00 hodin, So: 9.00–11.00 hodin,
Ne: 14.00–17.00 hodin
Galerie Domino, Havírna 55 (u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice

Festival 3+1

Program 23. ročníku
Otevřeno
St, Čt, Pá: 14.00–18.00 hodin, So: 9.00–13.00 hodin
Ne: 14.00–18.00 hodin
www.galeriepex.cz

Hromosvod / Vlasta Šafařík trio

VLASTA REDL & KAPELA
Prago Union / Divá Bára
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Kulturní přehled
Jiří Voňka: Bosenské údolí pyramid

Knihovna
Otevírací doba – oddělení pro dospělé

(přednáška)

Středa 6. dubna 2022 v 18.00 hodin
Vstupné: 50 Kč

Andělika a laskavec
(divadlo)

Pátek 8. dubna 2022 v 19.00 hodin

Otevírací doba – oddělení pro děti

Účinkuje: Divadelní spolek Rájec-Jestřebí
Vstupné: 60 Kč

E CONVERSO
(koncert jazz)

Pátek 22. dubna 2022 v 19.30 hodin
Michal Wróblewski – sax, Vladimír Micenko – bass,
Jan Pisklák – guitar, Jan Chalupa – drums
Vstupné: 200 Kč

Klasický saxofon
(koncert KPH)

Středa 27. dubna 2022 v 19.00 hodin
Lukáš Kolek
Vstupné: 100 Kč / na koncert platí abonentky KPH /
do 18 let zdarma

Připravujeme:
Nový termín divadelního představení

Krasavci na chmelu
Středa 4. května 2022 v 19.00 hodin
Hrají:
Milan Peroutka, Miroslav Šimůnek, Braňo Polák,
Václav Upír Krejčí, Jaroslava Stránská,
Barbora Rajnišová, Aneta Vrzalová
Vstupné: předprodej 350 Kč / na místě 390 Kč

Dušan Procházka: Středomořská plavba II.
(cestovatelská beseda)

Čtvrtek 5. května 2022 v 18.00 hodin
Vstupné: 50 Kč

Pietní vzpomínková slavnost
Pátek 6. května 2022
19.15 – pietní akt u Památníku obětem zvůle
a násilí u kostela sv. Prokopa
19.45 – pitní akt u Památníku umučených u koupaliště
20.00 – lampiónový průvod do areálu SDH Letovice,
kde bude kulturní program

Veselá trojka (koncert)
Pátek 13. května 2022 v 18.00 hodin
Vstupné: předprodej 250 Kč / na místě 280 Kč

Varhanní koncert (koncert KPH)
Čtvrtek 19. května 2022 v 19.00 hodin
Kostel sv. Prokopa
Hana Bočková, Jitka Jelínková – varhany
Kristýna Vrbovská – soprán
Vstupné: 100 Kč / na koncert platí abonentky KPH /
do 18 let zdarma
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České tradice
Velikonoce nejen v knihách – výstavka knih na dospělém oddělení knihovny.

Bosenské údolí pyramid
6. dubna 2022 v 18.00 hodin v sále MKS Letovice
Přednáška pana Jiřího Voňky.

Jarní tvoření
4.– 14. dubna 2022 na oddělení pro dospělé čtenáře
Prodejní výstava jarních dekorací paní Elišky Hanušové.

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

Výstava „Masopustní výzva“
Rozluštění úkolů, fotky a obrázky našich čtenářů, kteří se do
výzvy zapojili.

Velikonoční tvoření
V prostorách dětského oddělení si můžete vyrobit zajíčky, kraslice, ovečky, kuřátka…

Velikonoční hrátky
1.– 30. dubna 2022
Pracovní listy, informace najdete v knihovně pro děti nebo na
webu knihovny.

Beseda „Poprvé do knihovny“
Besedy v rámci projektu „Knížka pro prvňáčka“ pro děti 1. ročníku ze ZŠ Letovice.

Beseda se spisovatelem – Michal Vlk
20. dubna 2022
Autor navštíví ZŠ Letovice s besedou ke knize Tajemství Querburů (pro žáky 5. ročníku).

Duhové čtení
1. září 2021 – 26. června 2022
Oblíbená čtenářská soutěž pro děti od 1. do 9. třídy, hlásit se
můžete v Městské knihovně Letovice na dětském oddělení během celého školního roku!

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

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
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

Sběr papíru pro Ukrajinu
Základní škola Letovice se připojuje k humanitární pomoci
a podpoře Ukrajiny. V rámci projektu „Škola pomáhá“ jsme březnu vyhlásili Sběr papíru pro Ukrajinu – potrvá do 22. dubna. Výtěžek ze sběru bude vložen na sbírkový účet Charity ČR – Charita pro Ukrajinu. Více informací najdete v našem plakátku.
Děkujeme všem, kteří pomohou.
Renata Kostlánová

Škola pomáhá
Starý papír lze odevzdávat v období 14. 3. – 22. 4. do sběrny
surovin REMAT v provozní době – nahlaste prosím heslo „Škola pomáhá“.
V období 19. – 22. 4. mohou žáci odevzdávat
papír v základní škole.

Výtěžek půjde na pomoc Ukrajině.
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Velký dechový orchestr
ZUŠ Letovice slaví

S celým bohatým programem oslav budete včas seznámeni. Již dnes vás ale můžeme pozvat na sobotu 30. dubna
2022, kdy k nám zavítá náš spřátelený orchestr Hrvatská
gradská glazba Stari Grad z chorvatského ostrova Hvaru. Tento výborný dechový orchestr a mužský pěvecký sbor vystoupí se svým programem v 18 hodin v sále kulturního domu
v Letovicích. Vstupné bude dobrovolné.
Každá vesnička, každé město, region v České republice má
nějakou zajímavost, zvláštnost, originalitu. V kulturním prostředí našeho regionu působí dlouhodobě a velmi úspěšně
VDO ZUŠ Letovice – koncertní orchestr, jehož členové na vysoké úrovni reprezentují českou kulturu. Toto je třeba připomenout. Také je třeba poděkovat mnohým za celoživotní aktivní kulturní činnost a oslavit výročí orchestru, který již 50
roků velmi pozitivně obohacuje naši společnost.

Velký dechový orchestr (VDO) ZUŠ Letovice slaví v letoš-

Petr Křivinka, ředitel školy a dirigent VDO ZUŠ Letovice

ním roce 50 let od svého založení. Za dobu svého trvání si toto
mimořádné hudební těleso vybudovalo trvalé místo mezi
českými orchestry koncertní dechové hudby. Znají ho a uznávají hudební odborníci u nás i v zahraničí.
Mimo koncertní dechovou hudbu je činnost orchestru také zaměřena na širokou škálu hudebních žánrů, které zvládá bravurně. V současné době je VDO ZUŠ Letovice jediný
orchestr v Jihomoravském kraji, který se koncertní dechovou hudbou zabývá.

Oznámení zápisu
do letovických mateřských škol
Zápis do mateřských škol Komenského,
Čapkova, Třebětínská a Tyršova
se uskuteční dne

406 muzikantů, kteří se učili orchestrální hře, a v jejich podá-

13. května 2022
od 8.00 do 15.30 hodin

ní slyšeli skladby českých i světových autorů posluchači

v jednotlivých mateřských školách.

V současné době má orchestr 86 členů. Za 50 let jím prošlo

u nás, ale i ve 12 evropských zemích. Orchestr měl celkem
1951 samostatných koncertů. Zúčastnil se 73 hudebních festivalů a soutěží, kde získal 56 ocenění. Tito hudebníci z Letovic a širokého okolí po několik generací vzorně reprezentovali Letovice, Jihomoravský kraj a Českou republiku u nás
i v zahraničí.
Činnost VDO ZUŠ Letovice se dá směle přirovnat k vrcholovému extraligovému sportovnímu týmu. Vždyť sportovní
terminologií jen za posledních 15 let nebyl náš orchestr v 18

Zákonní zástupci si k zápisu přinesou:
·vyplněný tiskopis žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, ve které je dětským lékařem / lékařkou uvedeno
vyjádření ke zdravotním stavu a řádnému očkování dítěte (tato povinnost se netýká dítěte s povinným předškolním vzděláváním)
·doklad o trvalém bydlišti dítěte (potvrzení MěÚ)
·doklad totožnosti zákonného zástupce
·originál rodného listu dítěte

soutěžích u nás nikdy poražen a na evropských kolbištích
jsme vždy stáli na stupních vítězů. A převážně to bylo na
tom stupni nejvyšším.
Oslavy 50 let VDO budou probíhat po celý rok 2022 for-

Žádost o přijetí je ke stažení na webových stránkách jednotlivých MŠ, případně k vyzvednutí v mateřských školách v termínu 25.– 29. dubna 2022.

mou koncertů pro veřejnost. Hlavní oslava ale bude v sobotu

Po předání žádosti a další dokumentace bude zákonnému

13. srpna 2022 v areálu hasičského výletiště v Letovicích, kam

zástupci přiděleno registrační číslo a informace o dalším

budou pozváni všichni muzikanti, kteří VDO prošli a také sa-

postupu přijímacího řízení.

mozřejmě hudební veřejnost. Chtěli bychom pozvat i zástupce měst a obcí z širokého okolí, aby tito společně s vedením
orchestru ocenili zásluhy svých občanů muzikantů, kteří reprezentovali a reprezentují českou kulturu u nás i v zahraničí. V neposlední řadě přivítáme delegace přátel z orchestrů
a radní z polského Chelmna, chorvatského Starého Gradu,
maďarské Budapešti, německého Kirchlintelnu, slovenských
Slepčan a Vozokan, španělského Malgrad de Mar.
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S případnými dotazy se lze obrátit na vedení jednotlivých
mateřských škol prostřednictvím těchto e-mailových
kontaktů:
MŠ Letovice, Komenského / info@msletovice.cz
MŠ Letovice, Čapkova / info@skolka-letovice.cz
MŠ Letovice, Třebětínská / info@mstrebetin.cz
MŠ Letovice, Tyršova / info@mstyrsova.cz

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Mateřské centrum
Veselý Paleček
Českobratrská 3, Letovice (ELIM, dříve klub Fabrika)

ELIMácká angličtina pro nejmenší (od jednoho roku)

Little Linguist s Kendrou
písničky, hry a tvoření s rodilou mluvčí
každé úterý 9.30 – 11.00 hodin
Dobrovolný příspěvek

Cvičení pro děti 1– 2 roky
jemná a hrubá motorika, zpívánky,
děti poznávají zvířata, barvy...
každou středu 9.00 – 11.00 hodin
Vstup: 40 Kč / rodina

Angličtina pro školkáčky (3– 6 let)
hravou formou seznámení s jazykem,
barvy, čísla, zvířata...
každou středu 15.00 – 15.45 hodin
Vstup: 50 Kč / rodina

Herna s možností tvoření
různé výtvarné techniky, tematické dílny
každý čtvrtek 9.00 – 11.00 hodin
Vstup: 20 Kč, 30 Kč s tvořením / rodina

Novinka: Klubíčko
každý čtvrtek 14.00 – 16.00 hodin
Pozor, nekoná se na ELIMu.
SVČ Letokruh, Tyršova 1069, sál 3. patro (úplně nahoře)
Pravidelné odpolední setkávání maminek a jejich malých
klubíček (věk není omezen, pojďte to prostě zkusit).
Od 15.15 hodin se společně rozhýbeme (i ty, mámo!).
Jedenkrát měsíčně bude setkání tematické.
První téma: 7. 4. 2022 – Dítě a pes
(canisterapie, setkání s cizím psem na hřišti,
příchod miminka do domácnosti se psem)
Vstup: 30 Kč / rodina

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

„Expedice do Krakonošova“
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
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

Napsali jste nám
Masopust v Kladorubech

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

SVČ Letokruh
Akce na duben
Příměstský jednodenní
velikonoční tábor na Zelený čtvrtek 14. 4. 2022
Na první den velikonočních prázdnin pořádáme v Letokruhu
a jeho blízkém okolí jednodenní příměstský tábor. Bližší informace na Facebooku a webových stránkách Letokruhu.

Účast Letokruhu na Dni Země 20. 4. 2022
v přírodní zahradě při MŠ Komenského
I v letošním roce se Letokruh přidá ke Dni Země pořádaném
MŠ Komenského. Pro návštěvníky budeme mít připravený stánek s tvořivými aktivitami.

Po nucené roční pauze se v Kladorubech opět konal masopustní průvod. Masky tradiční i neobvyklé, pohádkové a strašidelné, sportovně tematické a hudebně laděné pobavily obyvatele a projíždějící. Zatančily, zazpívaly, pojedly a popily.
A nakonec, jako každý rok, pochovaly basu. Zkrátka masopust,
jak má být, se vrátil do Kladorub.
Veronika Havlínová
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Napsali jste nám
Občané JmK loni do sběrných
míst odnesli přes 13 milionů
tužkových baterií

Za loňský rok se v České republice ve sběrných místech posbíralo více než 2 026 tun odpadních baterií. K tomuto výsledku přispěli i občané Jihomoravského kraje svými 332 tunami
baterií. Jihomoravané tím tak překonali svůj sběrový výkon
z roku 2020, a to o celých 62 tun. Sběrných míst je v Jihomoravském kraji již více než 3 000 a v roce 2021 do nich, v přepočtu na jednoho obyvatele, jeden Jihomoravan odnesl 11 baterií
typu AA. Stejně jako v předchozích letech patřila i loni mezi
nejvyužívanější sběrná místa ta, která jsou umístěna v obchodech a prodejních sítích, úřadech a ve ﬁrmách.
Po celé České republice je téměř 27 000 sběrných míst, do
kterých je možné ukládat přenosné odpadní baterie. „Ačkoliv
cíleně nová sběrná místa nevytváříme, jejich počet v meziročním srovnání vzrostl. Jsme rádi, že o spolupráci žádají přímo
maloobchodníci, ﬁrmy, obce a města, kteří nás vnímají jako
kvalitní řešení jejich legislativních povinností. V roce 2020 se
do spolupráce zapojila například i Česká pošta, na jejíchž pobočkách bylo v loňském roce nasbíráno bezmála půl tuny baterií,“ komentuje výsledky Kateřina Vránková, ředitelka oddělení Obchodu a Marketingu z neziskové společnosti ECOBAT
a dodává: „Současně vnímáme, že Češi přistupují ke sběru odpadních baterií čím dál zodpovědněji. Udržitelnost se dostává
do popředí a stává se běžnou součástí našich životů. Stále oblíbenější je také repasování baterií, kdy se v bateriích vymění
staré články za nové. Repase často zvyšuje výkon, a tedy i kapacitu, původní baterie. Můžeme si tak déle ponechat náš oblíbený aku šroubovák, vrtačku nebo dokonce i elektrokolo.“ Tento životní cyklus baterií je pozitivně vnímán i z důvodu snižování uhlíkové stopy.
Ovšem zpátky do Jihomoravského kraje. Nejčastěji se zde
sbíralo do sběrných míst v obchodních sítích COOP, Kaufland
a Albert. Pozadu samozřejmě nezůstávají ani ostatní: „V loňském roce jsme například ve spolupráci s UPS Technology,
spol. s r.o. nasbírali bezmála 14 tun olověných baterií, které teď
nově sbíráme. Následnou recyklací nejen těchto baterií významně přispíváme k ochraně životního prostředí,“ chválí sběrové partnery Ing. Michaela Helclová, specialistka provozu společnosti ECOBAT. „Sběr baterií je mravenčí práce, ale stojí to za
to. Jako distributor baterií jsem ráda, že jejich sběrem přispívám k pravidelné osvětě,“ komentuje výsledky loňského sběru
Eva Sapáková, které se v roce 2021 podařilo posbírat více jak
pět a půl tuny baterií.
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Česká republika v číslech
V celorepublikovém srovnání v přepočtu na jednoho obyvatele nejvíce baterie třídí obyvatelé na Vysočině, v Jihomoravském kraji a v hlavním městě Praze. V těchto krajích bylo za
rok 2021 do sběrných míst nasbíráno přes 830 tun odpadních
baterií, což představuje 15 % nárůst oproti roku předchozímu.
Do sběrných míst lidé odnesli v průměru 11 přenosných odpadních baterií typu AA. Naopak nejméně baterií se do sběrných
míst dostalo v Moravskoslezském, Karlovarském a Pardubickém kraji (189 tun). Do sběrného místa donesli lidé z těchto
krajů v průměru 4 vybité baterie typu AA. Za rok 2021 tak Češi
v průměru do sběrný míst donesli 7 ks baterií typu AA.
Trh s bateriemi i v loňském roce vzrostl. Na český trh se do
oběhu dostalo v přepočtu přes 170 miliónu kusů baterií. Normy
EU přikládají členským zemím povinnost vytřídit minimálně
45 % přenosných baterií, za rok 2021 ČR dosáhla účinnosti sběru ve výši 48,9 % a bylo vráceno 80 milionů tužkových baterek
typu AA. Sběr a recyklaci baterií v České republice zajišťují dvě
společnosti. Nezisková společnost ECOBAT se ve sběru použitých baterií řadí k evropské špičce.

Důležitá je i nadále osvěta
Nezisková společnost ECOBAT poskytuje městům a obcím,
školám, ﬁrmám, úřadům i běžným spotřebitelům zdarma sběrné nádoby na použité baterie a následně zabezpečuje bezplatný svoz nashromážděných baterií k třídění a recyklaci. „Novinkou roku 2021 je sběr všech skupin baterií (tzn. autobaterie, přenosné, průmyslové) a prioritou je pomáhat sběrovým partnerům snižovat možná rizika spojená s nakládáním s odpadními bateriemi při třídění, skladování a bezpečné přepravě. Samozřejmě nepolevujeme ani s osvětou spotřebitelů. Ty nově
informujeme o správném způsobu používání, prevenci a předcházení případnému zkratu baterií,“ dodává Vránková.
Významnými partnery pro sběr baterií jsou města a obce.
Svým občanům nabízí možnost odevzdávat baterie přímo na
úřadech, ve sběrných dvorech nebo do venkovních červených
kontejnerů. Aktivně též přistupují k osvětě. I díky tomu třetina
všech baterií, která byla v roce 2021 určena k recyklaci, pocházela z měst a obcí.

Krabička Ecocheese na domácí třídění baterek
S každou vybitou baterií není nutné okamžitě vyrážet do
sběrného centra. Pro větší pohodlí je možné si baterie doma
skladovat do originálního boxu Ecocheese. V rámci České republiky ji ECOBAT zájemcům na vyžádání posílá do jejich poštovních schránek. Za dobu existence projektu bylo takto distribuováno na stovky tisíc krabiček. V současné době si lidé mohou vybrat ze 4 barevných designů – zelené, modré, růžové nebo
s rybičkou. Projekt má své webové stránky www.ecocheese.cz.
Martina Vokrouhlíková, ECOBAT s.r.o. / www.ecobat.cz
ECOBAT je česká nezisková společnost založená v roce 2002
výrobci baterií – značek Bateria, GP, Panasonic a Varta, Energizer, Duracell – s cílem umožnit výrobcům a dovozcům splnit
povinnost zpětného odběru pro český trh. ECOBAT dává použitým bateriím nový život a řadí se k evropské špičce v jejich
sběru. Odpadní baterie lze pohodlně a zdarma odevzdat na jednom z 27 000 sběrných míst. ECOBAT organizuje jejich sběr,
proces třídění a recyklace. ECOBAT je zapojen do aktivit ČAObH,
je členem evropské asociace EUCOBAT sdružující národní systémy zajišťující sběr baterií a partnerem evropského sdružení
RENEOS, které pro výrobce baterií zajišťuje sběr, opakované
použití, přepravu a recyklaci lithiových baterií.

Napsali jste nám
Hubert Lamplota,
patriot a mecenáš města Letovice
Dne 17. března 1877 se narodil
v Letovicích v domě č. 21 na náměstí v chudé šestičlenné rodině
Hubert Lamplota. Obecnou školu navštěvoval v Letovicích a poté německou měšťanku ve Svitavách. Tehdy nebyla v Letovicích
žádná měšťanská škola a bylo
zapotřebí se učit němčině. Základem jeho životního štěstí bylo,
že jeho otec, který prošel tvrdou
školou života, byl přísný, ale spravedlivý. Na studie všech čtyř bratří nebylo, a proto otec rozhodl, že si každý má vybrat řemeslo,
které by se mu líbilo. Nejmladší Hubert se chtěl učit zahradníkem u zámeckého zahradníka pana Irana. Když mu ale otec
řekl, že bude muset každý den nosit paní hraběnce květiny a políbit jí při tom ruku, rychle si to rozmyslel. Tak se začal učit kupectví u pana Bauera v Letovicích. Obchod se otevíral ráno v 6
a zavíral v 10 hodin večer. Prodávalo se všechno, nač si kdo
vzpomněl. Doba učení probíhala neradostně a příliš zdlouhavě. Po vyučení dostával Hubert 7 zlatých měsíčně. Jako kupecký mládenec odešel do Opavy, aby se doučil německy a protože byl Čech, užil si hodně posměšků a ústrků. Podle tehdejšího
zvyku bydlel u pana šéfa a také se u něho stravoval. K obědu
bylo převážně vařené hovězí s knedlíkem a k večeři ponejvíce
to, co se v obchodě neprodalo. Celý den prodával za pultem
a musel se hodně otáčet. Ve všední dny nebyly vycházky povoleny, jen v neděli chvíli odpoledne. Když onemocněl, napsal
domů, jestli by se nemohl vrátit. Tatínek nechtěl zprvu ani slyšet, až později přišel dopis, že může přijet. Po všech dosavadních životních zkušenostech si začal hledat místo v některém
známějším obchodě v Brně a byl přijat v tehdejším vyhlášeném lahůdkářství u Wagnerů. Spropitné, které dostával a které
tvořilo základ jeho úspor, mu později přišlo velmi vhod.
Na sklonku 19. století byl v Brně už čilý český národní život,
který se soustřeďoval i v obchodnických a řemeslnických spolcích. Hubert Lamplota začal navštěvovat Obchodnickou jednotu v Besedním domě, kde se pořádaly pěvecké a hudební koncerty, na nichž i sám účinkoval. Nezapomenutelným zážitkem
pro něho byla návštěva primátora Prahy a tehdejšího starosty
Svazu Slovanského sokolstva dr. Podlipného v roce 1898. Na
jeho počest byl uspořádán průvod Brnem, kde byl dr. Podlipný
brněnskými Čechy nadšeně pozdravován. V národních krojích
se průvodu zúčastnili i čeští zaměstnanci ﬁrmy Wagner, a když
se dozvěděl pan šéf, že na této manifestaci byl i Hubert Lamplota, dal mu výpověď. V tehdejší době to byla velmi vážná věc
a měla vždy nepříjemné následky při hledání dalšího zaměstnání. Brzy však Hubert nastoupil na vojenskou službu a už tehdy začal přemýšlet, že se osamostatní.
Začínal v roce 1902, když si otevřel malý obchod na Obilním
trhu. Nebylo to lehké období. Z otcovského podílu koupil regály
a jen malá částka zůstala na nákup zboží. Ponenáhlu získával
nové a nové zákazníky, prožíval chvilky veselé i smutné. Po
dvouletém obchodování začal pražit malé množství kávy, aby
to v obchodě krásně vonělo. To byla jeho první reklama, která
se mu rozhodně vyplatila. S radostí vzpomínal, jak německým
zákazníkům prodával Maršnerovu čokoládu v obalu v českých
národních barvách.

V té době se stal členem tělocvičné jednoty Sokol Brno a s několika přáteli začal houževnatě organizovat Obchodnickou jednotu. Jezdili po schůzích a burcovali české kupectvo, aby český obchodnický živel byl co nejvíce posilován. Usilovali o to, aby
obchody převzali čeští zaměstnanci nebo si otevřeli obchody
nové. Pro českého obchodníka z Brna to všechno nebylo snadné,
jak se dnes může zdát. Sám to poznal na své kůži po tzv. Volkstagu v roce 1905, jehož výsledkem bylo, že české obchodníky němečtí zákazníci bojkotovali. Už to vypadalo i pro Lamplotu beznadějně, ale když se svěřil se svými nesnázemi dávnému příteli
Adolfu Burianovi, našel u něho porozumění i s velkou ﬁnanční
pomocí. Začal hledat ve vnitřním městě vhodný obchod, který
našel v Kostelní ulici. Když při jednání s majitelem domu podotkl, že chce mít českou ﬁrmu, dozvěděl se s úžasem, že majitel nic nenamítá. V tehdejších brněnských poměrech to byla věc
nevídaná. Zařídil si obchod co nejlépe a od počátku se mu vedlo dobře. Věnoval se převážně pražení a prodeji kávy a čaje, také
začal vyrábět velmi oblíbené kávovary značky „LAMKA“. Po domácnostech rozesílal ceníčky, inzeroval, prováděl důslednou
reklamu, a tak ponenáhlu, jak se tehdy říkalo, začal prorážet.
V roce 1906 se oženil s Annou Chládkovou z Letovic. Od této
chvíle měl ve své manželce oporu ve všem svém snažení a podnikání až do roku 1934, kdy ovdověl. V roce 1907 přeložil svůj
obchod do tehdejší Rudolfské, nyní České ulice č. 6. Tehdejším
majitelem domu byl význačný český politik dr. Adolf Stránský.
Zde byl život již veselejší. V roce 1914 narukoval do 1. světové
války, živnost poté vedla jeho manželka s pokladní slečnou Životskou, muži byli do jednoho ve válce. Po příchodu z války byl
obchod úplně prázdný, tak začal Hubert zase nanovo a v krátké době se mu podařilo vše obnovit i vylepšit. Později si zřídil
obchod na rohu Masarykovy třídy, kde u vchodu vítal zákazníky černoušek – to byla v tehdejší době velká atrakce. Dodnes
je v suterénu tohoto domu restaurace s názvem Lamplota.
V pozdějších letech se Hubert Lamplota stal jedním z nejvýznamnějších brněnských velkoprůmyslníků. Svůj obchodní
a společenský věhlas si získal svojí obrovskou pílí, pracovitostí
a mimořádnou inteligencí. Přes svoje tehdejší významné postavení nikdy nezapomínal na rodné Letovice. Dne 16. dubna 1932
byl jmenován obecním zastupitelstvem čestným občanem Letovic. V době hospodářské krize v roce 1933 zajistil mnoha rodinám obživu, když začal budovat moderní koupaliště. To se
stalo vyhledávaným střediskem rekreace a zábavy nejen pro
místní obyvatele a široké okolí, ale i pro mnoho návštěvníků
z Brna i Prahy. Pro nově postavenou Masarykovu školu práce
zakoupil vnitřní vybavení a ﬁnančně podporoval nově vznikající muzeum, které v roce 1931 založil Emanuel Janoušek. Stal
se významným mecenášem dobročinných, kulturních, sportovních a stavebních akcí. Se svou manželkou Annou založil
nadaci pro podporu zdejších chudých občanů. Svými osobními konexemi se také zasloužil o to, že byly Letovice povýšeny
v roce 1936 na město a při této příležitosti dal zhotovit pro městský úřad pečetidlo ze stříbra, vykládané drahokamy. V roce 1948
po uchopení moci komunisty byl Hubertu Lamplotovi znárodněn všechen majetek. Tehdy už starý a nemocný člověk se vrátil do rodných Letovic, ale ani zde jako „třídní nepřítel“ neměl
klid. Byl mu vyměřen důchod, který mu nestačil ani k velmi
skromnému živobytí v malém domku u koupaliště, a proto jako přivýdělek mu byla nabídnuta možnost uklízet v jeho bývalém penzionu a v pozdější době si přivydělávat vázáním a prodejem březových košťat. Těžce nemocný umírá 7. října 1958 v Nemocnici Milosrdných bratří a je pochován na místním hřbitově. Do posledních chvil života ho navštěvovali jeho bývalí zaměstnanci, tzv. „Lamplotovci“, kteří si ho nesmírně vážili.
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Napsali jste nám
Kvůli obavám z možných nepříjemností a sankcí se jeho
pohřbu zúčastnilo jen málo občanů Letovic. Tak odešel na věčnost jeden z největších a nejznámějších patriotů a mecenášů
našeho města, který si zaslouží, aby byla jeho památka obnovena. Když 27. října 2017 bylo otevřeno nové Muzeum města
Letovice, byla jedna z prvních výstav věnovaná právě Hubertu
Lamplotovi. Část této výstavy byla zapůjčena z Technického
muzea v Brně.
Dne 17. března 2022 město Letovice odhalilo pamětní desku
Hubertu Lamplotovi na rodném domě č. 21 na Masarykově náměstí při příležitosti 145. výročí jeho narození.
Karel Synek

Duben nabízí krásnou jarní
hvězdnou oblohu
Měsíc duben je dost známý pod názvem apríl. Původ tohoto
názvu nás zavede až do starořímského kalendáře. Ten nám prozradí, že název aprilis je odvozen z latinského slova aperire, což
česky znamená otvírat. V dubnu se celá příroda otvírá a rozvíjí,
což odpovídá současnému jarnímu období. Na obloze toto otvírání nepozorujeme, zato nám obloha nabídne řadu zajímavých
jarních souhvězdí. Když budeme pozorovat tato souhvězdí nad
jižním bodem nahoru k zenitu, uvidíme souhvězdí Poháru, Havrana, Hydry, Sextantu, Lva, Malého lva, Vlasů Bereniky, Honicích psů až k Velké medvědici. Z celé této skupiny nejvíce vyniká souhvězdí Lva (Leo), které nemůže pozorovatel vynechat.
Toto souhvězdí patří do skupiny tzv. zvířetníkových souhvězdí. Svým tvarem připomíná ležícího lva, krále zvířat. Souhvězdí
Lva je tvořeno devíti dost jasnými hvězdami. Nejjasnější z nich
je hvězda Regulus (česky Srdce lva) s jasností 1,4 mag a vzdáleností 78 ly. Regulus patří mezi tzv. „královské hvězdy“, k nimž
patří Aldebaran (v Býku), Fomalhaut (v Jižní Rybě) a Antares
(ve Štíru). Mezi významné hvězdy souhvězdí také patří hvězda
Denebola, která leží na ocase Lva, má jasnost 2,1 mag a je vzdálena 36 ly. Na hřbetě Lva najdeme hvězdu s názvem Zosma
a na krku leží hvězda Algieba. V souhvězdí Lva bychom našli
mnoho spirálních galaxií a také radiant meteorického roje Leonid (pozorujeme v polovině listopadu). Souhvězdí Lva najdeme vysoko nad jižním bodem.
Ve starověké báji k souhvězdí Lva vystupuje slavný hrdina
Herakles, který sloužil jako sluha mykénskému králi a měl pověst velkého hrdiny. Král tuto jeho schopnost využil a požádal
ho, aby zneškodnil velkého a zlého lva, který sužoval celý kraj.
Herakles králi vyhověl. V jedné jeskyni lva objevil, omráčil jej
mohutným kyjem a pak jej silnými pažemi zardousil. Mrtvého
lva odnesl králi. Za tento čin a za další hrdinské činy byl Herakles obdařen nesmrtelností, a tak spolu s poraženým lvem byl
uveden mezi souhvězdí. (Dnes se souhvězdí místo Herakles
nazývá Herkules.)
Je možné pocítit, že dubnové Slunce již více hřeje. Na obloze
se posunulo nad světový rovník, prodlužuje se denní oblouk
Slunce. Sluneční azimut vzroste z 98° na 115° (o 17°). Během
dubna se den prodlouží o 1 h 44 min. Slunce vstupuje do znamení Býka dne 20. 4. ve 4:24 SELČ.
Často a snadno pozorujeme naši přirozenou družici – Měsíc.
Sledujeme jeho fáze: Dne 1. 4. v 8:00 h nov. 9. 4. v 9:00 h první
čtvrt, 16. 4. ve 21:00 h úplněk,
23. 4. ve 14:00 h poslední čtvrt
a 30. 4. ve 22:00 h nov. Dne 7. 4.
ve 21:00 h je Měsíc v odzemí
(404 477 km), dne 19. 4. v 17:00 h
je v přízemí (365 120 km).
Souhvězdí Lva

12 |

Pro pozorování planet jsou uvedeny jejich polohy na obloze.
Merkur ve 2. polovině měsíce večer nad jihozápadem. Ráno
nízko nad jihovýchodním obzorem najdeme Venuši a Mars.
Koncem měsíce ráno nad východním obzorem je Jupiter (ve
Vodnáři). Nízko nad jihovýchodem najdeme Saturn (v Kozorohu). Uran je v první polovině dubna v Beranu nad západním
obzorem. Neptun nelze pozorovat.
Z úkazů na dubnové obloze uveďme, že proběhnou zajímavé
polohy planet a Měsíce nad jihovýchodním obzorem. Úkazy
proběhnou od 24. do 28. 4. Měsíc ráno postupně prochází okolo
seskupení Saturnu, Marsu, Venuše a Jupiteru. 30. 4. ve 23:00 h
proběhne konjunkce Venuše s Jupiterem. Dne 30. 4. ve 22:00 h
bude Měsíc v novu a tehdy nastane částečné zatmění Slunce,
u nás nepozorovatelné. Maximum meteorického roje Lyrid lze
pozorovat ve 21:00 h dne 22. 4.
Dr. Jaroslav Chloupek
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Oslava svátku žen
a 20 let činnosti našeho sdružení

Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích uspořádalo ve středu 9. března 2022 slavnostní odpoledne s oslavou
svátku žen. Celý sál kulturního domu rozkvetlými větvičkami
zlatého deště, kytičkami a srdíčky vyzdobila děvčata s Emou
Stehlíkovou. Pan starosta Mgr. Petr Novotný a náš místopředseda pan Bořivoj Rašovský blahopřáli ženám k jejich svátku,
nám všem k dvacátému výročí založení spolku a popřáli mnoho úspěchů do dalších let. Pobavit se s námi přišli i naši přátelé z letovické Diakonie. Zahájili jsme vystoupením houslového souboru Bohemia classic quartet Brno, ve kterém hraje
letovický rodák pan Karel Hejl. Zahráli nám a pěkně uvedli
výběr klasických i ﬁlmových melodií. Následovaly Babské
rady Českého rozhlasu Brno s paní Jarkou Vykoupilovou
a Jiřím Kokmotosem. Velký úspěch mělo vystoupení hudby
Chakali. Zahráli k potěšení a dobré náladě, rozezpívali a roztančili celý sál. Kulturní program se vydařil, všem se velmi líbil a nikomu se nechtělo domů, vždyť jsme takto slavili po
dvou letech.
Poděkování patří všem, kdo přišli, všem účinkujícím, sponzorům, Nadaci města Letovice pro rozvoj kultury a životního
prostředí za ﬁnanční podporu naší akce a všem, kteří celé odpoledne pracovali.
Za výbor NSZdP text a foto Ing. Jaroslava Konůpková
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115 let ZO ČSCH Letovice
Vážení spoluobčané,
je to neuvěřitelných 115 let, kdy v Letovicích vznikla základní
organizace Českého svazu chovatelů. Dnes máme 12 členů,
z nichž nejzkušenějšímu, panu Zdeňku Kacetlovi, je 91 let. Tímto mu blahopřejeme a děkujeme za mnohaletou práci odvedenou pro naši organizaci. Naše činnost zdaleka nekončí jen pořádáním výstavy drobného zvířectva v době pouti jednou za
dva roky.
K hlavním aktivitám našich chovatelů patří vystavování zvířat (králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva) nejen v rámci okresu Blansko, ale i na celorepublikové úrovni. Bohužel, málokdo ví, jak úspěšně naši chovatelé reprezentují Letovice a celý
okres a kolik titulů Mistr a Šampion ČR mají. K největším úspěchům patřil zisk titulu Evropský šampion v dánském Herningu.
Není ale vše jen o výstavní činnosti. Na pravidelných setkáních probíráme radosti a starosti spojené s našimi zvířaty a vzájemně si předáváme své zkušenosti. Rádi bychom ve svých řadách přivítali ty z vás, kteří již nějaké drobné zvířectvo chovají,
nebo by s tím chtěli začít. Naši členové jsou dlouholetými zkušenými chovateli a rádi komukoliv poradí. Důvodů stát se chovatelem je přeci spousta!
Chovat králíky, drůbež, holuby aj. je velmi naplňující a přináší mnoho radosti a v dnešní hektické době i možnost relaxace.
Vidět spokojená mláďata a těšit se tím, jak dobře se jim díky vaší péči daří, přináší krásný pocit. Obrovským beneﬁtem je pak
produkce kvalitního masa, vajec a podobně. A toto, dnes, kdy
se vše rapidně zdražuje, bude stále aktuálnější. V neposlední
řadě si jako organizovaní chovatelé můžete najít spoustu přátel a pokusit se uspět v nemalé konkurenci a bodovat na výstavách. Je to velká výzva a možnost seberealizace.
Pokud vás výše uvedené řádky zaujaly, neváhejte a kontaktujte nás (www.zocschletovice.websnadno.cz). Rádi vás mezi
sebou uvidíme! Srdečně také zveme všechny občany na výstavu, která se bude konat 2. a 3. července 2022.
Mgr. Ivana Kvapilová (ZO ČSCH Letovice)

Městský klub důchodců

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

v úterý 12. dubna 2022
pořádá

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

POZVÁNKA
Nové sdružení zdravotně postižených Letovice z.s.
pořádá zájezd za zdravím

Poznáváme okolí Brna
ve čtvrtek 28. dubna 2022
Program
- Zámek Náměšť nad Oslavou
- Zámek Rosice
- Exkurze ve vinařských závodech

Odjezd autobusu
7.30 – Pražská / 7.40 – Masarykovo náměstí
7.45 – bytovky / 7.50 – Tylex
Informace a závazné přihlášky od 4. dubna 2022 u paní
Boženy Soukupové na telefonu 516 481 218 (od 8.00 hodin).

www.novesdruzenizp.cz

Jarní výlov
přehradního rybníka ve Křetíně,
spojený s prodejem ryb

Sobota 9. dubna 2022

duben 2022
6. 4. – středa – 14.00 hodin

„Železnice údolím Svitavy“
Přednáška pana Pavla Stejskala.
MKD Tyršova ulice.

13. 4. – středa – 14.00 hodin

Velikonoce v klubu
MKD Tyršova ulice.

20. 4. – středa – 14.00 hodin

Beseda s autorem knih o přírodě a myslivosti
s panem PhDr. Oldřichem Koudelkou.
MKD Tyršova ulice.

27. 4. – středa

Vycházka z Meziříčka přes Vrše do Letovic
Odjezd ve 13.08 hodin autobusem do Meziříčka
z náměstí Letovice.
Sraz účastníků před kovomatem „U Bednářů“.

Pobočný spolek MRS v Letovicích
pořádá mimořádný výlov přehradního rybníka ve Křetíně,
který se bude konat od brzkých ranních hodin.
Součástí výlovu bude i prodej ryb.
Na nevšední podívanou,
Vás všechny srdečně zveme.
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Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...
Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů Letovice provede
ve dnech 28. a 29. dubna 2022 sběr železného šrotu.
Prosíme spoluobčany, aby kovový šrot uložili v tyto dny
na obvyklých skládkách. V případě, že máte větší
množství nebo těžší předměty, kontaktujte členy sboru
nebo volejte na mobil: 776 185 703, 605 994 132
(pevná 516 474 102). Rádi vám tyto předměty vyneseme.
Zabráníte tak rozebírání hromad některými spoluobčany.

Lednice a mrazáky nejsou kovový šrot!
Děkují hasiči

Časový rozpis hromadných
vakcinací psů v roce 2022
Sobota 23. dubna

Sobota 30. dubna

Vranová

9.00 hasič. zbrojnice

Křetín

9.15 obecní úřad

Dolní Poříčí

9.45 bus

Prostřední Poříčí

10.00 obchod

Zboněk

10.30 náves

Kladoruby

10.45 náves

Kochov

11.00 náves

Novičí

11.30 náves

Chlum

11.45 náves

Vlkov

9.00 u křížku

Stvolová

9.15 obecní úřad

Rozhraní

9.45 obecní úřad

Půlpecen

10.30 bus

Chrastavec

11.00 obecní úřad

Študlov

11.30 obecní úřad

Rumberk

12.15 bus

Sport

Deštná

12.30 hasič. zbrojnice

Horní Smržov

12.45 obecní úřad

Město Letovice

Roubanina

13.15 u kostela

zajistilo pro občany Letovic a místních částí

Ceny vakcinací:
Vzteklina s platností na 3 roky – 175 Kč
Kombinace psinka a spol. + vzteklina – 390 Kč
Kombinace psinka, hepatitida, leptospiróza a spol. každoročně – 350 Kč
Cena odčervení za každých začínajících 10 kg váhy – 25 Kč
Provedení zákroku u chovatele – +150 Kč
Čipování – nutno předem objednat – 500 Kč
Přípravky proti blechám, klíšťatům, na králíky apod. – dle nabídky

PLAVÁNÍ
v Městských lázních Boskovice

MVDr. Luděk Voráč, Pražská 55, Letovice, mobil: 602 513 697

Pronájem lázní je pro město Letovice každou sobotu

od 8. ledna do 28. května 2022
vždy od 13.30 do 15.00 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,
která jsou uvedena na internetových
stránkách lázní.
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Sport
Josef Lebiš
tenisový halový mistr ČR ve čtyřhře

Jan Raštica a Josef Lebiš
Čtrnáctiletý rodák z Letovic Josef Lebiš získal první místo
ve čtyřhře v kategorii starších žáků na halovém mistrovstvím
ČR, které se konalo od 5. do 8. 3. 2022 v Prostějově.
Josef Lebiš bydlí v Letovicích. K tenisu ho přivedla starší sestra Veronika, která nyní studuje a hraje tenis v USA na UTEP
(University of Texas at El Paso). Josef se věnuje tenisu od svých
3 let. Jeho první úspěchy byly zaznamenány už v minitenise,
kdy hrál za TK Agrofert Prostějov a vyhrál v roce 2015 mistrovství ČR ve družstvech. Poté na sobě začal více pracovat a trénovat. Doma má od té doby velkou sbírku pohárů a medailí. Je
vítězem několika turnajů a krajských přeborů. Letošní halové
vítězství z Mistrovství republiky je zatím nejcennější. V českém tenisovém žebříčku pro rok 2021 / 2022 ročníku 2008 je
nyní na 9. místě.
V současné době je Josefův trenér v Letovicích Lukáš Gorecký. Kromě individuálních tréninků v Letovicích trénuje Josef
také v Prostějově. Studuje na gymnáziu v Boskovicích. Ve volném čase si rád zahraje fotbal a další kolektivní sporty.
Titul mistra ČR získal Josef Lebiš společně s Janem Rašticou
z Prostějova. Nejdříve porazili dvojici Dominik Vágner (TC Dvůr
Králové) a Pavel Oliver Dufek (TK Agrofert Prostějov) 6:0 6:1,
poté Daniela Rata (TENIS Klánovice) a Daniela Vaňka (I. ČLTK
Praha) 6:2 6:3, v semiﬁnále si poradili s Tomášem Krejčím (Tenis Dobříš) a Matějem Fejkou (TK Slavia Plzeň) 6:0 6:4 a ve ﬁnále
porazili Jana Psotu (TK Slavia Plzeň) a Aleše Kotrce (TK Sparta Praha) 6:2 6:2.
Josefa čeká ještě tuto zimní sezónu turnaj kategorie A starších žáků v Havířově. V létě pak MČR, které se bude konat 26.
až 31. 7. 2022 ve Valašském Meziříčí. Další jsou poté turnaje
mezinárodní a dorostenecké. Na podzim končí v kategorii starších žáků a přechází do dorostu, kde je daleko větší a silnější
konkurence. Ale i tak by se rád brzy dostal na přední příčky
v žebříčku ČTS.
Za podporu by rád poděkoval trenérům, panu Miloši Hlaváčkovi staršímu, který Josefovi vyplétá rakety, rodičům, sestrám
Veronice a Marušce, spolužákům, kamarádům a tenistům z oddílu Sokol Letovice.
Markéta Lebišová

AFK Letovice
V našem klubu proběhlo na konci února a v březnu mnoho organizačních akcí a změn. Jako první
proběhla volební Valná hromada AFK Letovice. Schůze proběhla v prostorách AFK Letovice, jako hosté se zúčastnili zástupci
FC Boskovice Milan Strya a za město Letovice starosta Petr Novotný. Valná hromada si poté zvolila na svém zasedání jako
předsedu Petra Striu, který tuto funkci již tři roky vykonával.
Složení našeho výboru se také nemění a zůstává ve složení: Stanislav Kobelka, Marian Klíč, Michal Sič, Alois Pelíšek, Petr Heger a Vojtěch Širůček. Jsem moc rád, že fungující výbor zůstává a můžeme tak nadále pokračovat v rozdělané práci.
Změny proběhly i v mužstvu mužů, a to ve složení realizačního týmu pro jaro 2022. Realizační tým „A“ mužstva bude fungovat ve složení Daniel Heller a jeho nejbližší parťák Radek Hlaváček, který bude hrajícím členem „A“ mužstva. Dalšími z týmu budou Petr Heger a Vojtěch Širůček, jako doposud. Krýt záda všem bude, tak jak jsme na AFK zvyklí, Viktor Daněk.
Vedoucím „B“ týmu samozřejmě nadále zůstává Pavel Zemach. Všem přeji mnoho štěstí do jejich práce.
Mládežnické týmy zahájily již v březnu svoji jarní část sezóny. Týmy U12/ U13 hned na úvod přivítaly hráče FC Zbrojovka Brno a vedly si víc než statečně. Sezóna odstartovala i starším žákům a dorostencům. Všem držíme palce v právě probíhající sezóně.
Závěrem bych všechny fanoušky rád pozval na domácí zápasy AFK Letovice/ FC Boskovice. O termínech zápasů budete
informováni prostřednictvím plakátů a našeho Facebooku.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

SPORTOVNÍ ODDÍL
ARUL ZRTV TJ SOKOL LETOVICE
pořádá pod záštitou starosty města Petra Novotného

ve dnech 14. a 15. května 2022

18. ROČNÍK
V MÍČOVÉM SEDMIBOJI
DVOJIC
Místo: Sportovní hala Letovice

Zahájení: 14. května 2022 v 8.00 hodin
Soutěží: dvoučlenná družstva
Startovné: 600 Kč za dvojici

Pořadí disciplín:
Sobota 14. 5. – nohejbal, volejbal, tenis, basketbal
Neděle 15. 5. – stolní tenis, kopaná, házená

Popis disciplín:
tenis – čtyřhra na jeden vítězný set do 6 gamů bez výhod
nohejbal – čtyřhra na 1 vítězný set do 20 bodů
basketbal – hody na koš (5 + 5)
stolní tenis – čtyřhra na 2 vítězné sety do 11 bodů
volejbal – debl na 1 vítězný set do 20 bodů
házená – sedmimetrové hody (5 + 5)
kopaná – pokutové kopy (5 + 5)
Vlastimil Šimák / 776 890 885 / vlastik.simak@seznam.cz

| 15

Letovická drbna
Znáte lesní bar?
Jistě jste o něm už slyšeli také. Je samoobslužný, schovaný v lesích přírodního parku Halasovo Kunštátsko a přiložená truhla v sobě ukrývá poklady v podobě kýženého občerstvení během výšlapu.
Ano, uhádli jste, jde o lesní bar, jehož realizace během krátké chvilky nadchla nejen „letovčáky“. Také jste zvědaví, kdo
za tímto nápadem vlastně stojí?
Nejen o výše zmíněném projektu jsme si povídali s Ondřejem Procházkou, jedním ze zakladatelů skupiny 4OURPRINCESS, která pořádá netradiční události, jako například párty
v tramvaji či na parníku, vinobraní či mezigenerační ples
a spoustu dalších, neotřelých akcí.

Povíte nám něco o začátcích této skupiny? Jak vznikla a kdo
byli zakladatelé 4OURPRINCESS?
Celý koncept 4OURPINCESS vznikl na základě našeho prvního eventu. Začátkem roku 2018 jsme si udělali výlet na Lysou horu, kam jsme si po předchozí zkušenosti rozhodli vzít
boby. Po jejím výšlapu jsme ji následně celou sjeli dolů. Tato
akce se nám velice zalíbila a rozhodli jsme se o tento zážitek
podělit i s našimi přáteli. Každý jsme tehdy oslovili nejbližší
okruh přátel v domnění, že se sejdeme jako skupina pár kamarádů, která si autem zajede tento zážitek zopakovat. Situace se
však změnila ve chvíli, kdy o tuto akci mělo zájem více jak 30
lidí. Jelikož jsme chtěli jet všichni společně, počet aut byl omezen a doprava vlakem byla značně komplikovaná, tak jsme se
rozhodli objednat si vlastní autobus.
Akce měla obrovský úspěch a po roce, když jsme se ji rozhodli uspořádat znovu, jsme se domluvili, že by nebylo od věci
vytvořit si také vlastní značku, pod kterou tuto netradiční událost povedeme.
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Po mnoha večerech a diskuzích o jméně a logu jsme došli
na již ﬁnální verzi s názvem 4OURPRINCESS se 4 zakladateli
Ondrou Procházkou, Tuanem Ahn Nguyenem, Daliborem Mikoláškem a Ondrou Petečukem. Jsme nejlepší přátelé ze základní školy, každý studujeme jiný obor na vysoké škole, jako například ekonomii či informatiku, a právě díky rozdílnosti našich
zájmů a osobností dokážeme vymyslet nevšední nápady, které realizujeme skrze naše akce. Vždy nám dělalo radost, když
jsme mohli lidem vykouzlit úsměv na tváři, a tak se tato činnost stala naší závislostí.
Pokud se zaměříme na jednotlivé akce skupiny, kde berete inspiraci? A jsou tyto akce něčím limitovány, například věkem?
A je možné se na jakýkoliv váš počin přihlásit?
Každá akce v podstatě stojí na naší fantazii a dětských snech,
které bychom rádi uskutečnili. Zároveň vždy usilujeme o to, aby
každý z našich eventů byl něčím netradiční a byl na něm zřetelný otisk 4OURPRINCESS. Jelikož spolu trávíme čas jako přátelé, dříve či později se stane, že někoho z nás napadne nějaký
netradiční nápad na novou událost. Inspiraci ale samozřejmě
čerpáme také z dalších zdrojů, mezi které patří cestovní kanceláře nebo proﬁly na Instagramu zaměřené na sport, zábavu
a přírodu. Pomáhají nám také odezvy účastníků našich akcí,
kde zjistíme, které prvky byly ty nejzajímavější. Akce limitované věkem nemáme, ale naše pole působnosti jsou hlavně studenti. A proto se snažíme vymýšlet události orientované na
tuto věkovou kategorii a obecně záliby mladých lidí. Stává se
ovšem, že zájem na některé z nich je i ze strany starších účastníků. Na naše eventy se tedy může přidat opravdu každý. Vždy
pak vytváříme facebookovou událost a stránku na našem webu www.4ourprincess.com, kde se mohou lidé přihlásit.
Z avizovaných akcí mě zaujala například ta s názvem Tradiční škola v přírodě. Co mě jako účastníka vlastně během tohoto
dobrodružství čeká?
Tato událost je vlastně takovým symbolickým návratem do
našich mladých let. Chtěli jsme si znovu prožít pravou školu
v přírodě tak, jak si ji všichni pamatujeme ze základní školy.
Jedná se o víkendový pobyt v horské chatě, kde máme pro
účastníky připravený pestrý program. Nebude chybět stavění
domečků pro skřítky, večerní diskotéka, stezka odvahy či pověstný čaj z várnice. Zároveň si také oddychneme s partou přátel od stereotypního městského života v krásné přírodě. Je toho
opravdu mnoho, na co se mohou účastníci těšit.
Často skloňovaným tématem se nejen pro místní obyvatele
stal lesní bar. Vítaný počin, který nedaleko od vlakové stanice Letovice zastávka nabídne žíznivým turistům kýžené občerstvení. Na jakém principu bar funguje a jak probíhá například platba za produkty?
Myšlenka lesního baru vznikla v období pandemie covid-19,
kdy jsme naše akce nemohli realizovat. Chtěli jsme mít místo,
kde se budou moci setkat menší skupiny lidí a přátel. Zároveň
veškeré naše akce vždy někdy začnou a někdy skončí. Lesní
bar však funguje po celou sezónu.
Návštěvníci tu najdou truhlu s drobným občerstvením, které si mohou vychutnat přímo na místě nebo si nabrat zásoby
na svoji cestu. V přilehlém potoce si pak můžou vybrat mezi
vždy nachlazeným pivem nebo se osvěžit některou z limonád.
Platba za produkty je pak možná do kasičky v baru nebo na účet
či prostřednictvím QR kódu. Součástí je také příjemné posezení, kde si lidé mohou odpočinout a relaxovat. Neustále však
veškeré vybavení a sortiment inovujeme, takže při každé návštěvě tu mohou lidé nalézt něco nového.

Zdravotnictví
Lékařská pohotovostní služba v Nemocnici Boskovice

V současné době lesní bar funguje pouze v letních měsících.
Znovuotevření po zimní pauze plánujeme na duben. Máme
však za sebou teprve první rok provozu a do budoucna bychom
rádi fungovali v omezeném režimu také přes zimu.
Bohužel jsme byli svědky i toho, že došlo k poničení lesního
baru. Podařilo se viníky vypátrat?
Ano, bohužel i takoví lidé se mezi námi dnes najdou. Ve chvíli, kdy se člověk snaží dělat něco pro místní obyvatele, děti či seniory, je pak vykradený a poničený lesní bar velkou ránou. Takovéto incidenty jsme řešili již dvakrát. V obou případech jsme
se k pachatelům dopátrali. Velkou podporou pro nás byla obrovská vlna solidarity na sociálních sítích a v našem okolí, která
vyústila až k reportážím v České televizi. Doufáme tedy, že to
případné další vandaly odradilo, a my svůj čas můžeme věnovat úpravám a zlepšování lesního baru.
Je možno nějak bar před vandaly ochránit anebo budete spoléhat na to, že lidé budou slušní a solidární?
Jelikož je bar samoobslužný a stojí na poctivosti a dobrovolnosti finančního příspěvku, je takřka nemožné se proti vandalům nějakým způsobem bránit. Nicméně díky velké podpoře ze
strany města a letovické policie se snažíme dělat kroky k tomu,
abychom tyto případné vandaly odradili od krádeží a ničení
lesního baru.
Na závěr bych se vás ráda zeptala, jestli jste poháněni nějakou vizí, přáním, jaký je vlastně hnací motor skupiny 4OURPRINCESS?
Hnacím motorem je především naše chuť si plnit sny a zároveň pak podpora od našich přátel a účastníků. V dnešní uspěchané době je velice náročné se pravidelně scházet s kamarády, jezdit s nimi po světě a vytvářet nové zážitky. Naší činností
se snažíme tyto situace vytvářet a udržovat si tak kontakt s kamarády, jak jen to je možné. Vytváříme pak zážitky, na které
budeme moci v dospělosti vzpomínat. Chceme zkoušet netradiční nápady a být tou skupinou, o které budou jednou vyprávět naši účastníci svým dětem a třeba jednoho dne nás takto
nahradí budoucí generace, která povede 4OURPRINCESS zase
novým směrem.
Děkuji za rozhovor.
Daniela Klusáková

Lékařská služba první pomoci pro dospělé

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

2. 4.
3. 4.
9. 4.
10. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.
23. 4.
24. 4.
30. 4.

MUDr. Řehořek Tomáš
MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)
MUDr. Semrádová Danuše
MUDr. Sládek Jiří
MDDr. Sojková Terezie
MDDr. Soldmann Martin
MUDr. Soldmannová Svatava
MUDr. Staňková Vlasta
MDDr. Stibor Jan
MUDr. Stojanov Milan
MUDr. Ševčíková Bohdana

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Sloup, Zemspol, 221
Velké Opatovice, Mládežnická 492
Boskovice, Růžové nám. 16
Lomnice, Tišnovská 80
Lomnice, Tišnovská 80
Jedovnice, Zdrav. středisko
Lomnice, Tišnovská 80
Blansko, B. Němcové 1222/15
Blansko, Svitavská 1A

516 488 453
516 488 453
516 435 203
516 477 319
774 710 550
549 450 128
549 450 128
516 442 726
549 450 128
605 184 479
516 416 386

Mimo výše uvedenou dobu je služba stomatologické LSPP
zajištěna v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel.: 545 538 111.
Všední dny: od 18.00 hodin do 24.00 hodin.
Soboty, neděle a svátky: od 8.00 hodin do 20.00 hodin.

Inzerce
Petr Švancara

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

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

PentaCo
s.r.o.
Firma Pentaco spol. s r. o. v Boskovicích
hledá nového kolegu do týmu na pozici

obsluha pily a olepovacího stroje
Naše požadavky:
Manuální zručnost nejlépe se zkušeností v truhlářské výrobě
Ochota učit se novým věcem / Odpovědnost za odvedenou práci
Schopnost pracovat v týmu / Pečlivost a smysl pro detail
-

Pro pozici nabízíme:
Nástupní plat na první 3 měsíce = 25 000 Kč
Práci v mladém kolektivu / Dotované stravování
Pracovní doba od pondělí do pátku
Dobrá fyzická kondice podmínkou
-

Jan Lipták, t: 604 431 706, e: liptak@pentaco.cz

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
30. 3. 2022 č. 4 / 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. 5 / 2022 bude 12. 4. 2022. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Inzerce

GALLUS
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

Výdej objednané drůbeže 20. května 2022
v 15.00 hodin v Letovicích (u hasičské zbrojnice)
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex
stáří: 15 – 18 týdnů / cena: 230 Kč
Dominant Greenshell – NOVINKA! / 15 – 18 týdnů / 260 Kč
Kuřice Vlaška / 15 – 18 týdnů / 230 Kč
Chovní kohoutci / 15 – 18 týdnů / 230 Kč
Moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny)
2 – 3 týdny / 110 Kč
Husy bílé / 2 – 3 týdny / 190 Kč
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)
6 – 10 týdnů / 320 – 400 Kč
Brojlerová kuřata / 1 – 7 dní / 30 Kč
Perličky / 1 – 3 týdny / 120 Kč

Drůbež prosím OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel.: 567 212 754, 567 214 502
mobil: 731 701 331, 734 833 158 (NE SMS!)
Volejte Po–Pá: 7.00–15.00 hodin
e-mail: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz
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