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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
doufám, že jste prožili pohodové Vánoce
v rámci možností oslavili příchod nového
roku 2021. Pro město to bude rok, kdy zatím
nevíme ani to, s jakými budeme moci počítat příjmy. Co ale víme je, že se s tím budeme
muset poprat sami. Předpokládaný obrovský výpadek na straně příjmů bude prostě
fakt. Opakuji to už po několikáté, ale to, že
máme schválený úvěrový rámec, kde se úrok momentálně pohybuje pod 0,4 procenta, je jediná možnost, jak nezastavit opravy chodníků, silnic a budování všeho ostatního. Z tohoto úvěrového rámce jsme doposud nečerpali ani korunu a město nemá
ani korunu dluhu. Ale nevyužít úvěr, který je tak silně pod inflací, by byla hloupost.
Hlavní věci, které chceme v tomto roce udělat jsou kompletní rekonstrukce střední části náměstí a Nového města. S tím
bude spojena změna v parkování na náměstí a sice tak, že parkování přímo na náměstí bude zpoplatněno systémem za první půlhodinu či hodinu symbolická koruna. Smyslem je dostat
z náměstí auta, která jsou tam v podstatě odstavena.
Pak jsou to opravy ulic. Dokončení opravy Boční a Střední,
kompletní oprava ulice Smetanovy a B. Martinů, Nerudovy ulice,
dokončení rekonstrukce chodníků na Komenského až k zámku, kompletní vytvoření silnice Na Hliníkách. Určitě chceme
mít dokončeny všechny úpravy na Kladorubce tak, abychom
byli kompletně chráněni před stoletou vodou.
Finančně nejnáročnější by mohla být rekonstrukce sportovní haly. Tu budeme ale opravovat jen za podmínky, že obdržíme
dotaci. Máme požádáno o 28 milionů Kč.
Zásadní změnu dozná péče o zámecký park. Fakt, že je v něm
spousta stromů opravdu ve velmi neutěšeném stavu a hlavně
to, že je to přírodní památka, nás jednoznačně vede k tomu, že
bude mít svého člověka, který se o park bude starat. Nejde si myslet, že tak velké území, které vyžaduje každodenní péči, bude
nádherné jen z podstaty. Velmi se mi líbí nápad radních Františka Bočka a Daniely Ottové, že bychom mohli každoročně vysadit nějaký vzácný strom ve spolupráci s rodiči v tom roce narozených dětí. Zapojení občanů, kteří pak budou cítit větší vztah
k tomu, co sami udělali, je jen dobře.
Dělá mi velkou radost, že mohu téměř pokaždé pochválit někoho, kdo vykonává v Letovicích nebo pro Letovice něco velmi
prospěšného. Npor. Radek Sperát může být právem hrdý na své
oddělení policie ČR. Naši místní policisté s následnou pomocí
našich hasičů zachránili resuscitací další lidský život. I já se
chci připojit k poděkování všem hasičům a policistům za velmi
obětavou a fundovanou pomoc.
Další poděkování patří opět panu řediteli Tylexu Novákovi
a panu majiteli. Celková investice do plynofikace Tylexu dosáhla
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téměř 35 milionů korun. To je asi nejlepší odpověď na „zaručené zprávy“ o tom, co bude s Tylexem.
V lednu proběhne Tříkrálová sbírka. Forma zatím ještě není
pevně stanovena a bude samozřejmě záležet na situaci.
Snažme se uchovat si co nejvíce pozitivní mysli a optimismu.
Mgr. Petr Novotný

Plynofikace Tylexu
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Slovo starosty

Poděkování paní Dity záchranářům, policistům i hasičům za záchranu jejího manžela

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
i já bych se chtěl připojit k bilancování loňského roku z pohle-

na kulturní a sportovní akce prostřednictvím portálů Ticket
Art a Ticket Portal, předprodej vstupenek MKS).
V průběhu roku bylo také oživeno Kino Letovice, které zatím
promítá v prostorách multifunkčního sálu muzea.

du ředitele MKS. Ještě v lednu jsme plánovali, chystali a při-

Řadu plánovaných kulturních akcí jsme nemohli uspořádat.

pravovali akce nejrůznějšího charakteru, aby nás stejně jako

Většinu se ale budeme snažit postupně zařazovat do progra-

téměř všechna jiná odvětví zasáhla nečekaná životní situace

mu. Vzhledem k nekončícím opatřením ale prosím o trpěli-

vyvolaná coronavirem. Kulturní zařízení jsme zavírali takřka

vost. Můj plán na příští rok se vlivem corony zhroutil jako do-

ze dne na den po uspořádání dětského karnevalu s Komedian-

meček z karet, ale přesto můžu vypíchnout aspoň některé pro-

ty na káře. Osobně jsem byl rád, že jsme tuto povedenou a dět-

jekty, které jsou nezávisle na termínu jisté. V letošním roce se

mi hojně navštívenou akci stihli uspořádat. Po prvotním šoku

můžete těšit mimo tradiční akce na koncert Petra Bendeho,

jsme se však neváhali okamžitě přeorientovat na jiné, přesto

Pokáče, Fleretu, muzejní noc, pravidelné projekce filmů a po-

důležité činnosti. Obratem jsme poté využili všech tzv. uvolně-

hádek, happening Letovice jinak atd. Rádi bychom také otev-

ní, během kterých jsme zvládli uspořádat akce pro děti (puto-

řeli novou expozici v muzeu, pokusili se postupně aktivně ře-

vání za Letovickou bludičkou a sérii promítání), tradiční festi-

šit publikační činnost a přispěli k realizaci Lamplotových ste-

val 3+1 Letovice (jako jedni z mála pořadatelů v širokém okolí)

zek.

a v září dokonce otevřít nové expozice a výstavy v muzeu – ex-

V kulturním domě již máme pár měsíců klimatizaci. Mým

pozici Historie textilní výroby v Letovicích, Prvorepublikový ko-

dalším cílem v budoucích třech letech bude vybudování výta-

loniál, Letovice v pohlednicích, výstavní síň Masarykovy střed-

hu v budově Tyršova (knihovna, TIC, muzeum), aby byla budova

ní školy a Mikrovýstavu makrofotografií Karla Himmera. Otev-

plně bezbariérová. Samozřejmě budeme také intenzivně pra-

řena byla i putovní výstava k historii čokolády v Českosloven-

covat na zadání pro výstavbu nového kulturního domu s ko-

sku.

munitním centrem.

Během nařízených nouzových stavů se na MKS ve velkém

V rámci zvýšení informovanosti občanů byl v loňském roce

stěhovalo, malovalo, připravovaly se a opravovaly interiéry, uši-

Letovický zpravodaj nově distribuován do všech domácností

lo a rozdalo se přes tisíc roušek, třídily a řadily se sbírky v mu-

zdarma. Prošel navíc i grafickou proměnou. Nyní budeme pra-

zeu apod. Knihovna přešla na nový systém Tritius, provedla

covat na zlepšení jeho obsahu a zavedení video reportáží o pro-

rozsáhlé revize knižního fondu, zavedla půjčování e-knih. TIC

blémech a životě v Letovicích.

dostalo nový kabát. Kromě již nevyhovujícího a dosluhujícího

Do nadcházejícího nového roku 2021 přeji všem zejména

vybavení došlo i na rekonstrukci podlahy. Dále se naše „íčko“

pevné zdraví a věřím, že až se situace uklidní, budeme se bě-

stalo členem Asociace turistických informačních center a za-

hem roku opět setkávat na akcích pořádaných MKS.

čalo pracovat na rozšíření nabídky služeb (prodej vstupenek
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Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Společenská rubrika

Město Letovice informuje

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:

Místní poplatky v roce 2021

Vrána Josef, Jevíčská, ve věku 83 let
Kolář Miloslav, Družstevní, ve věku 73 let
Kovářová Božena, Halasova, ve věku 86 let
Sychra František, Jasinov, ve věku 74 let
Bárta Emil, J. Haška, ve věku 93 let
Pospíšilová Anna, Halasova, ve věku 77 let
Chládková Jitka, Pražská, ve věku 77 let
Kopecký Josef, Novičí, ve věku 63 let
Hoder Karel, Českobratrská, ve věku 93 let
Hájková Marta, J. Haška, ve věku 83 let
Chmelová Alena, J. Haška, ve věku 84 let
Jagoš Milan, 9. května, ve věku 94 let

Čest jejich památce!

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 23. 11. 2020 projednala
body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Dispozice s majetkem města
4. Hospodaření města
5. Hospodaření příspěvkových organizací
6. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
7. Plán schůzí RM a ZM Letovice na I. pololetí 2021
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 9. 12. 2020 projednala
body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Hospodaření města
4. Dispozice s majetkem města
5. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
6. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
7. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 3. 12. 2020
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 10. září do 3. prosince 2020
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice za I. – X. / 2020
6. Hospodaření příspěvkových organizací města Letovice
7. Střednědobý výhled města na období 2021 – 2023
8. Návrh rozpočtu města na rok 2021
9. Různé
10. Diskuse
11. 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

Místní poplatky pro rok 2021 jsou upraveny obecně závaznými
vyhláškami města Letovice:
• č. 1 / 2019 ve znění č. 1 / 2020 (poplatek za komunální odpad)
• č. 3 / 2020 (poplatek ze psa, z pobytu, za užívání veřejného
prostranství, ze vstupného).

Informace k poplatku
za komunální odpad a poplatku ze psa
Sazba poplatku za komunální odpad činí i nadále 550 Kč za
kalendářní rok a fyzickou osobu přihlášenou v Letovicích nebo místních částech nebo fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba.
Sazba poplatku ze psa se odvíjí od místa přihlášení nebo sídla
držitele psa a činí:
• je-li držitelem psa fyzická osoba
- bytový dům I. a II. zóna: 800 Kč, III. zóna: 300 Kč
- ostatní dům (rodinný dům, stavba k individuální rekreaci…)
I., II., III. zóna: 300 Kč
- držitel psa starší 65 let, I. a II. zóna: 200 Kč, III. zóna: 100 Kč
• je-li držitelem psa právnická osoba: 1 000 Kč
Od 1. 1. 2021 je sazba za prvního, druhého a každého dalšího psa
téhož držitele stejná.
Splatnost poplatku za komunální odpad a ze psa je do 30. 6. 2021.
V případě, že poplatková povinnost vznikne v době od 1. 6. 2021
do 31. 12. 2021, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Poplatky lze uhradit v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu v pokladně Městského úřadu
Letovice, složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet
města Letovice 820631 / 0100. Při bezhotovostní platbě poplatku za komunální odpad je třeba uvádět pro identifikaci
platby jako variabilní symbol rodné číslo osoby, za kterou je
poplatek hrazen, nebo speciální číslo přidělené vlastníkům
rekreačních objektů, bytů nebo rodinných domů, ve kterých
není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Je-li poplatek hrazen
převodem z účtu jednou částkou za více osob, je třeba správci
poplatku sdělit, za které osoby je platba provedena (např. ve
zprávě pro příjemce při zadávání platby nebo e-mailem). Při
bezhotovostní platbě poplatku ze psů uvádějte jako variabilní
symbol číslo 315039xxxx, kde xxxx je číslo psí známky.
Osvobození a úlevy jsou stejné jako v loňském roce a naleznete je ve shora uvedených obecně závazných vyhláškách. Nárok
na osvobození či úlevu je třeba uplatnit a prokázat, a to u poplatku za komunální odpad a poplatku ze psa do 15 dnů od konce poplatkového období, ke kterému se osvobození nebo úleva
vztahují (poplatkovým obdobím se rozumí období v kalendářním roce, po které poplatníkovi trvala poplatková povinnost).
V případě, že údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu nebude
ohlášen ve lhůtě stanovené v obecně závazných vyhláškách,
nárok zaniká.
Obecně závazné vyhlášky včetně formulářů pro ohlášení vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti, změny údajů či uplatnění osvobození nebo úlevy naleznete na adrese www.letovice.net (Úřad / Vyhlášky, nařízení a sazebníky nebo Úřad /Formuláře /Finanční odbor) nebo vám je včetně potřebných informací poskytne správce místních poplatků Zdeňka Zedníková,
Městský úřad Letovice, kancelář č. 3.07, telefon: 516 482 222,
605 559 423, e-mail: mu.zednikova@letovice.net.
Finanční odbor
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Město Letovice informuje Kulturní přehled
Výzva k úhradě nedoplatků
Městský úřad Letovice vyzývá občany, kteří dosud nezaplatili
místní poplatek za komunální odpad nebo místní poplatek ze
psa za rok 2020 nebo dřívější období, aby svoje nedoplatky neprodleně uhradili nebo se osobně dostavili k řešení jejich úhrady. V případě neuhrazení bude přistoupeno k vymáhání daňovou exekucí nebo prostřednictvím soudního exekutora a kromě nedoplatků budou vymáhány také exekuční náklady.
Finanční odbor

Městské kulturní středisko Letovice
Kulturní dům

POKÁČ

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

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

Čtvrtek 8. dubna 2021 v 19.00 hodin

PF 2021

Vstupné předprodej: 350 Kč
Předprodej vstupenek od ledna
MKS Letovice, Nová 71/1, tel.: 516 474 422, 739 396 535
TIC Letovice, Tyršova 2, tel.: 739 396 538
www.mks-letovice.cz

Děkujeme Vám za projevenou důvěru
v uplynulém roce
a do nového roku 2021
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů.
Zároveň se těšíme na další spolupráci.

Kolektiv MKS Letovice
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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

Knihovna
Protože v současné chvíli, při uzávěrce Letovického zpravodaje, nevíme, jaká budou další vládní nařízení, sledujte
naše webové stránky, facebook i hlášení místním rozhlasem. I nadále můžete využít objednání knih telefonicky na
čísle 775 568 310, 775 568 304, 516 474 225 nebo e-mailem:
knihovna@mks-letovice.cz. Využijte také možnost půjčování e-knih zdarma přes on-line katalog knihovny.
Knihovnice

Turistické informační centrum
Kalendáře na rok 2021
Nově jsou u nás v Turistickém informačním centru k dispozici kapesní kalendáříky na rok 2021 a plánovací kalendáře s fotografiemi naší budovy ve stylu „jak šel čas“.

®

Soutěž „O nejlepší vánoční dekoraci“

1. místo
Veronika Prudilová + Sebastiánek

2. místo
Eliška Dvořáčková

3. místo
Marcela Válková

Ocenění budou odměněni vstupenkami na kulturní pořady MKS dle vlastního výběru (např. koncert Pokáče, Petra Bende,
Petry Janů či divadelní představení).
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Seriál o keramice
Pro ty, kteří chtějí vidět řemeslu pod povrch
Naše škola je, jak již asi víte, nositelkou národní kulturní tradice Keramika – kamenina na Letovicku a Kunštátsku. To je
jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli, seznámit vás „nekeramiky“ s tím, co vlastně v našich keramických oborech učíme
a o čem to naše dědictví je. V souvislosti s touto tradicí připravujeme celou řadu článků popisujících jednotlivé oblasti keramické výroby a navazujících na náš školní vzdělávací program. Mimochodem na základě již skončeného projektu Cerasmus+ víme, že naše republika je se svým vzdělávacím programem pro keramiky unikátní, a to konkrétně v tom, že na rozdíl
od ostatních zemí, které byly v projektu zapojené, učíme téměř
všechny techniky nutné k ovládnutí tohoto krásného řemesla.
Nejprve je třeba říci, že na naší škole máme dva obory s keramickým zaměřením. Tříletý učební – Umělecký keramik a čtyřletý s maturitou – Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
– Design keramiky. Navzdory zažitým představám o tom, pro
koho se řemeslo hodí (že prý jenom pro holky) se keramikem
můžou stát i kluci. Koneckonců dřív byli hrnčíři převážně muži.
Tak pozor, začínáme!
Jako první téma na nás ze stránek školních vzdělávacích
programů pro keramické obory vykukuje jedno z našich nejoblíbenějších: Vytváření na kruhu.
Vytváření na hrnčířském kruhu neboli točení je jedna z nejtěžších a zároveň nejúžasnějších oblastí keramické výroby.
Vypadá tak lehce, jste-li jenom divákem, zdá se, že Vám před
očima jakoby z ničeho vzniká hrnek, mísa, konvice…
Jak tedy na to? Je potřeba si uvědomit, že vytváření na hrnčířském kruhu zahrnuje velké množství úkonů, které nejsou
laikovi zjevné, ale bez kterých žádnou z výše zmíněných nádob nevytvoříte. Každý z těchto kroků je důležitý a nelze jej vynechat. Dohromady tvoří souhru pohybů, vytvářejících ladný
celek lahodící oku, dokonalý funkční tvar.
Nejprve si musíme připravit materiál, dnes se vyrábí keramické hmoty průmyslově a dají se koupit v originálním balení.
Před samotným začátkem točení si musíme hlínu ještě zpracovat ručně, aby se vyrovnaly nerovnoměrnosti, které se samovolně v každé keramické hmotě vytvoří. Jen tak se Vám bude
točit dobře. Zpracovanou hlínu upevníme do středu kruhu, aby
se nám při práci neuvolnila a neutrhla. Samotná hlína nám
ovšem k vytváření nestačí, potřebujeme také misku s vodou,

Masarykova
střední
škola
Letovice

www.stredni-skola.cz
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misku na odpadní materiál a speciální nářadí. Při točení používáme vodu, a to vždy ve větším množství. Voda funguje jako
mazadlo, aby nám hlína pod rukama dobře prokluzovala. První fáze točení se jmenuje centrování. Na centrování musíme
zaujmout správný posed, tato část je opravdu náročná na sílu,
které je zapotřebí velké množství, a pokud bychom neseděli stabilně, to znamená lokty opřené o tělo, které vlastním pohybem
přenáší sílu do kruhu, tak bychom tento krok nemohli zvládnout. Je to základní a neopomenutelný důležitý krok, který je
nutné udělat dobře, jinak nejsme schopni dál v točení pokračovat. Dobře vycentrovaná hrudka by neměla být ani příliš široká, ani příliš vysoká. Další fází točení je prolomení středu hrudky, aby uprostřed byla silná tak, jak má být silné budoucí dno
výrobku. Poté začneme tvořit dno. Dno budoucího výrobku se
upravuje zvnějšku dovnitř, srovnáním na stejnou sílu střepu
dna. Nyní nastává vlastní vytahování, přibližně v 95% nejrůznějších možných tvarů točení se dostáváte do této fáze, kdy
výrobek je vytažený do tzv. základního kachle a mívá podobu
elektrárenské věže. Dále vytahujeme tak, abychom zvýšili výšku
budoucí nádoby, pokud možno dbáme na to, aby vršek nádoby
byl vždy užší než její spodní část. Je to známka toho, že máme
hlínu pod kontrolou. Po každém tahu musíme srovnat vrchní
hranu nádoby. Nyní se pustíme do vlastního tvarování. Začátek spočívá v tom, že si nanečisto rukama naznačíme budoucí
tvar. Je to proces, při kterém se částečně vytahuje a částečně
již tvaruje. Nyní použijeme dřevěnou čepel, abychom začistili
spodní část výrobku – zbavili ji přebytečné hlíny. Čepel dále
používáme k tvarování a zároveň s ní stahujeme horní rozmočenou vrstvu, která nám vznikla při používání vody a která by
nám bránila sundat výrobek z kruhu. Až nakonec točením upravíme vršek nádoby. Vodu, která se nám během točení nahromadila uvnitř výrobku vysoušíme tzv. kulmikem, což je houbička upevněná na dřevěné tyčce. Ještě srovnáme případné
nerovnosti na vršku nádoby a výrobek je hotov. Na závěr jej od
kruhu odřízneme strunou, osušíme si ruce a výrobek zvedneme a dáme na podložku.
Mohli bychom říct: „Jéé a máme hotovo!“ Nu, není tomu tak.
V této fázi máme dvě možnosti, co s výrobkem dál. Ale o tom
až příště.
Bc. Martina Brtnická, www.stredni-skola.cz

Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

Umělecký keramik

www.stredni-skola.cz

Design keramiky

www.stredni-skola.cz

Mateřské centrum Veselý Paleček

SVČ Letokruh

Tyršova 2, Letovice
Facebook: MC Veselý Paleček Letovice

AKCE NA LEDEN

Prosíme, sledujte aktuální situaci
(která se může s ohledem na COVID-19 měnit) na našem FB.

Uzávěrka soutěže „Místo, kde žiji“

LEDEN 2021

/ PRAVIDELNÝ PROGRAM

Cvičení pro miminka (a nelezoucí děti)
Pondělí 9.00 – 9.45 hodin
Kde: herna MC Paleček, Tyršova 2
Na lekcích se seznámíte s vhodnými aktivitami, které stimulují a podporují psychomotorický vývoj. Pravidelné cvičení zajistí dostatek nových podnětů a zvyšuje sociální stabilitu děťátka.
V průběhu cvičení je možno kojit či přebalovat k individuální
spokoje nosti miminka. Možná přítomnost staršího sourozence. Cena: 40 Kč

Lali jóga pro děti
Pondělí 16.00 – 16.45 hodin
Kde: cvičebna MC Paleček, Tyršova 2
Vydejte se s námi na cestu za poznáním vlastního těla, rozvíjením dovedností a radostí z pohybu. Je to zábava, kterou si mohou dopřát všichni od neútlejšího věku.
První lekce ukázková s rodiči, ostatní pouze děti. Cena: 40 Kč

14. ledna
Uzávěrka soutěže se nám blíží. Do 14. 1. odevzdávejte plody
vaší kreativity u nás v Letokruhu a doufejme, že tentokrát už
vernisáž (19. 1. 2021 v 15.00 hodin), výstava vašich výrobků i volba vítěze již proběhne v Muzeu města Letovice. Pokud ne, pak
vaše díla vystavíme ve virtuálním světě, a to na našem Facebooku, kde bude probíhat i volba vítězů.

Ohlédnutí za výstavou
doma vyrobených betlémů
V soutěži se sešlo 11 betlémů, které vyrobili jednotlivci, skupiny či rodiny z Letovic a okolí. Betlémy jste mohli vidět od úterý 1. 12. 2020 tentokrát na facebooku a tam také hlasovat pro
vašeho favorita.
S vítězi soutěže vás seznámíme v únorovém vydání zpravodaje. Je skvělé, že i přes nepřízeň doby se do soutěže zapojilo
tolik účastníků ať už svými díly, tak svými hlasy!
Za Letokruh Bc.Veronika Schindlerová

Krásný rok 2021 vám přeje Letokruh!

HOPIKY
Úterý 9.30 – 10.30 hodin
Kde: cvičebna MC Paleček, Tyršova 2
Cvičení zahrnuje básničky i písničky, procvičení hrubé i jemné
motoriky, rytmiku, relaxaci a další. Cena: 40 Kč

Zmrzlé tlapky
Středa 15.00 – 16.30 hodin
Kde: cvičebna MC Paleček, Tyršova 2
Z terénu se schováme do cvičebny Palečku, protáhneme si tlapky i zbytek těla při hrách a pohybových cvičeních, na závěr si
i něco vyrobíme. Aktivity jsou vhodné pro děti 3 – 6 let, mladší
sourozence berem taky do party. Cena: 40 Kč.

Otevřená herna s možností tvoření
Čtvrtek 9.00 – 11.00 hodin
Kde: herna MC Paleček, Tyršova 2
Přijďte si s dětmi pohrát a nebo něco vytvořit, otevřeno každému
věku, tvoření přizpůsobeno věku návštěvníků.
Cena: 20 Kč / 30 Kč (s tvořením)

Cheeky monkeys
Čtvrtek 16.15 – 17.00 hodin
Kde: cvičebna MC Paleček, Tyršova 2
Seznámení s angličtinou hravou formou. Cena: 50 Kč

Zpátky do formy
Čtvrtek 17.00 – 18.00 hodin
Kde: herna MC Paleček, Tyršova 2
Cvičení pro ženy jakkoli dlouho po porodu za přítomnosti dětí.
Cvičení s fyzioterapeutkou Míšou bude zaměřeno na zpevnění
břicha, pánevního dna a zad. Naším cílem bude odcházet domů vzpřímeně a se vztyčenou hlavou, vstříc dalším výzvám
všedních dnů. Cena: 40 Kč

Připravujeme
- Přednáška o roli stravy při snaze zvýšit imunitu
- Beseda s logopedkou

| 07

Napsali jste nám
Bylo jen málo oblastí,
do kterých nezasáhl
V sobotu 28. listopadu 2020
zemřel pan Karel Hoder, známý také pod skautskou přezdívkou Kostin. Skaut, hasič,
sběratel všeho možného a organizátor všeho možného.
Narodil se v roce 1927 do rodiny živnostníka – majitele obchodu se zbožím smíšeným
v Pražské ulici, jako nejstarší
ze čtyř dětí. V průběhu 2. světové války se vyučil obchodníkem u firmy Smékal v Litovli, po skončení války pak vystudoval obchodní akademii.
Jeho celoživotní láskou se stal skauting, kterému se věnoval od roku 1937 do jeho zákazu nacisty. V roce 1945 se poprvé
podílel na obnově činnosti skautského střediska v Letovicích.
Obnovu si pak znovu zopakoval v roce 1968 a 1989 po zákazech
komunistickým režimem. Zde je zajímavé tehdejší oficiální
zdůvodnění škodlivosti skautingu: je apolitický a mládež musela být vychovávána v duchu marxismu-leninismu.
Po druhém zákazu v roce 1950 přesunul těžiště své činnosti
do sboru dobrovolných hasičů, kde působil také jako jednatel,
starosta, kulturní referent a organizační referent. Po ukončení
aktivní hasičské činnosti se v rámci sboru věnoval především
kulturní a organizační činnosti. Koncem šedesátých let minulého století navštívil Znojemské historické vinobraní, které jej
nadchlo natolik, že s členy hasičského sboru uspořádali několik ročníků vinobraní včetně průvodu v historických kostýmech
a programu v areálu hasičské zbrojnice. Na rok 1977 připadlo
530. výročí založení zámeckého pivovaru v Letovicích, při této
příležitosti inicioval uspořádání Pivovarských slavnosti, opět
v rámci sboru dobrovolných hasičů. Když byly při rekonstrukci
budovy obecné školy (dnešní ZUŠ) nalezeny na půdě historické cechovní lucerny, byl to opět on, kdo spolu s hasiči zajistil
jejich restaurování. Lucerny jsou nyní umístěny v presbytáři
kostela svatého Prokopa.
Za svoji práci ve sboru získal mnoho ocenění a medailí včetně titulu „Zasloužilý hasič“, což je nejvyšší ocenění.
Méně viditelná byla jeho práce pro farnost, kde působil, například ve funkci kostelního hospodáře, ale hlavně při zajišťování nedostupného materiálu a služeb.
Systém socialistického zásobování způsoboval, že zboží, které se nedalo běžně koupit v Jihomoravském kraji, bylo dostupnější třeba v tehdejším Východočeském kraji, a to, které bylo ve
všech krajích podpultovou záležitostí, se někdy dalo sehnat
v běžném prodeji v Praze. A pokud nezafungovala ani Praha,
pak byla jakási šance provést nákup na Slovensku, které bylo
přece jen zásobováno o něco lépe, než česká část federace. Bratr
Karel pracoval od šedesátých let jako zásobovač v letovickém
závodě společnosti ČKD Blansko, což obnášelo také služební
cesty prakticky po celém území Československa. Těchto cest využíval ke shánění zboží všeho druhu, nejprve pro kolegy ze zaměstnání, později i pro ostatní zájemce. Jen pro ilustraci – jednou takto způsobil kolegovi velkou radost, když mu odněkud
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přivezl nerezový dřez. Také nabídka zboží v jeho obchůdku v kině byla bohatší, než jinde, díky jeho velkému akčnímu rádiu.
V listopadu 1989 už byl v důchodu a okamžitě se zapojil do
tehdejšího dění – nejprve dělal, co bylo třeba, pod hlavičkou
Občanského fóra, později například při obnově činnosti nynější Katolické besedy.
Několik dní po sametové revoluci v listopadu 1989 se vydal
do Prahy zaregistrovat letovické skautské středisko, které tak
bylo obnoveno mezi prvními. Jako vedoucí střediska pak působil až do roku 2011. Pro skauting žil tělem i duší. Zasloužil se
především o získání finančních prostředků na obnovu táborového vybavení a rekonstrukci kluboven v zámeckém parku
a na farním dvoře. Organizoval i četné zájezdy, například na
Ivančenu v Beskydech, do kolébky českého skautingu Vorlovy
a na hrad Lipnici, do Mariazell v Rakousku i na mnohá představení v brněnských divadlech. Od roku 2011 vedl oddíl oldskautů, pro které organizoval rovněž výlety a zájezdy a jejich
pravidelná setkávání. Až do letošního roku navštěvoval skautské akce a tábory. Za své výrazné zásluhy a dlouhodobou práci
v oblasti výchovy a vzdělávání byl Náčelnictvem Junáka oceněn Medailí sv. Jiří zlatého stupně.
Významnou součástí jeho života bylo sběratelství, a to zejména filmových plakátů a všech možných suvenýrů souvisejících s pivem a s pivovary. O svoje sbírky se několikrát podělil
s veřejností při výstavách v letovickém kulturním domě. Expozice starého obchodu v letovickém městském muzeu je částečně sestavena z exponátů pocházejících ještě z obchodu jeho
tatínka, pana Antonína Hodera.
Rozsah jeho zájmů byl opravdu velký – kromě jiného také
v mládí hrál ochotnické divadlo, zajímal se o historii, cestování, byl členem Orla a určitě by se našly i další.
Až do konce života byl aktivní, i když už potřeboval hodně
odpočívat. Ve volných chvílích třídil fotografie, vystavoval do
výlohy svého obchůdku Dárek plakáty a připomínal jimi významné dny, výročí, narozeniny i úmrtí známých herců a jiných osobností české i světové kultury. Jeho život byl naplněný prací a zájmem. Bude s námi i nadále…
Skaut, Středisko Erb Letovice
Hasiči Letovice

PaLetA v čase pandemie
Rok 2020 byl náročný pro každého z nás. Ne jinak tomu bylo
i pro náš spolek. Dovolím si ale tvrdit, že jsme se situaci postavili čelem a dokázali vhodně reagovat na nové potřeby.
V lednu jsme uspořádali tradiční Barevný ples, který se následně stal poslední hromadnou akcí, která se nám povedla
zrealizovat. Z výdělku plesu jsme postupně pořídili ochranné
pomůcky pro pracovníky Nemocnice Letovice a také Centra
Sociálních služeb města Letovice. Konkrétně se jednalo o materiál na roušky (našili jsme cca 100 ks), 1 km filtrů do roušek,
62 ks obličejových štítů a 100 ks natahovacích pásek. Všem
účastníkům plesu patří touto cestou srdečný dík!
V průběhu zimních měsíců se nám podařilo obdarovat výdělkem Polévky pro chudé a bohaté 2019 hned několik potřebných – jednalo se o závažně nemocné dospělé pacienty a handicapované či jinak znevýhodněné děti.
V době jarního lockdownu jsme se dozvěděli úžasnou novinku – s naším projektem Kino v klidu (projekce filmů pro osoby
s autismem či mentálním postiženým) jsme vyhráli prestižní
celostátní cenu APLAUS, která se uděluje organizacím zlepšujícím život osobám s autismem. Slavnostní předání ceny v budově Senátu ČR bylo sice zrušeno, to však nic nemění na naší
radosti a odhodlání projekt šířit dále. Snad se nám v budoucnu
podaří dohodnout i s nějakým kinem v dostupnosti pro letovické občany…
Letní období bylo sice ve znamení rozvolňování, s přihlédnutím všech pro a proti jsme se však rozhodli protentokrát zrušit naše tradiční akce – hudební festival BiGy Fest a oblíbený
Restaurant Day. V červnu jsme se alespoň připojili k protestní
akci Milionu chvilek pro demokracii a v souladu s restrikcemi
se sešli u busty Václava Havla, abychom vyjádřili náš občanský postoj.
V říjnu těsně před celostátním zákazem zpěvu jsme zorganizovali koncert písní Suchého a Šlitra kapely Šnek a spol. v prostorách kvadratoria Nemocnice Letovice. Chtěli jsme tak zpříjemnit den všem pacientům a poděkovat celému personálu za
jejich náročnou práci.
V listopadu jsme uskutečnili tradiční akci „Vzpomínka na
17. listopad“. Celá akce musela být v souladu s vládními restrikcemi, takže měla specifický ráz. V průběhu dne byli lidé vyzváni k procházce od Olgy k Vaškovi (Stromu Olgy Havlové k bustě Václava Havla). U sochy TGM a u busty VH byly přichystány
svíčky Festivalu svobody, jehož jsme součástí. V 18 hodin prostřednictvím rozhlasu zazněl náš pozdrav všem občanům, zakončený Modlitbou pro Martu a společným zvoněním klíčů.
Toto gesto mělo nejen připomenout ideály Sametové revoluce,
ale také jsme jím chtěli poděkovat všem lidem v první linii. Srdečně děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, a zejména těm,
kteří se s námi podělili o své fotografie a videa. Letošní festivalové heslo „Sami, ale spolu“ se nám, myslím, podařilo naplnit.
V době uzávěrky zpravodaje připravujeme další tradiční akci
v netradičním režimu – Polévku pro chudé a bohaté. Abychom
předešli koncentraci velkého množství lidí a případné nákaze,
vyzvali jsme veřejnost, aby se šla v čase 11 až 13 hodin projít
k soše TGM. Zde si budou moci za zvuku koled a snad živé muziky vyzvednout letošní „polévku“ – bude se jednat o recept na
novoroční, chcete-li pokocovinovou, polévku. Na místě bude
také kasička na dobrovolný příspěvek. Výdělek akce po novém
roce opět rozdělíme mezi potřebné.
Ráda bych na tomto místě poděkovala za celý uplynulý rok
2020 všem členům PaLety – za jejich nápady, čas a energii.

I v nelehké době dokázali, že jsou ochotni a schopni nezištně
pomáhat druhým. Za to jim patří můj velký respekt a dík.
A nyní bych ráda popřála každému z vás co nejlepší vstup
do nového roku. Za náš spolek vám slibuji, že se i nadále budeme snažit pořádat smysluplné akce k radosti všech. Doufám,
že se budeme moci setkávat při radostných příležitostech, těšíme se na vás na našich akcích a děkujeme vám za přízeň
a podporu.
Draha Kráčmarová, předsedkyně PaLetA
(Paleta Letovických Aktivit), z. s.
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Napsali jste nám
Nabídka hvězdné oblohy
v lednu roku 2021
Že píšeme nový letopočet, můžeme poděkovat času, který
tak rychle ubíhá. Díky této skutečnosti nám nezbývá nic jiného
než otevírat časovou bránu jak v občanském životě, tak v astronomii roku 2021 a čekat, co tento rok přinese. I když na pohled se zdá, že je na obloze klid, dějí se tam mnohé změny. To
pozorujeme např. u Slunce, u Měsíce, objeví se jejich zatmění,
objeví se i komety, meteory a vlastně i celá obloha vlivem oběhu Země kolem Slunce se jeví jinak podle ročních období. Nový
rok můžeme přivítat odbornou definicí podle Hvězdářské ročenky: „Rok 2021 gregoriánského (řehořského) kalendáře, který
v běžném životě používáme, u nás začíná 1. ledna v 0:00 h středoevropského času. Jedná se o rok nepřestupný o 365 dnech.“
Během roku se budeme věnovat dobře viditelným souhvězdím,
pak Slunci, Měsíci, planetám a dalším zajímavým objektům
a úkazům. Nejlépe se obloha pozoruje nad jižním bodem, kde je
nejzajímavější. V lednu pozorujeme zimní oblohu a tedy zimní
souhvězdí. V této části oblohy nás nejvíce upoutá souhvězdí
Orionu. Je obklopeno řadou souhvězdí, z nichž připomeneme
souhvězdí Blíženců, Vozky a Býka. Září nad hlavou Orionu. Pod
ním najdeme souhvězdí Velkého psa a Zajíce. Bez souhvězdí
Orionu si nedovedeme zimní oblohu představit. Je tak výrazné,
že ho pozorovatel nemůže přehlédnout. Toto souhvězdí můžeme pozorovat od prosince do února. Svým charakteristickým
tvarem připomíná motýlí křídla. Tvoří jej sedm dobře viditelných
hvězd s názvy Betelgeuze, Bellatrix, Alnitak, Alnilam, Mintaka,
Saipha a Rigel. Nejjasnější z nich je Rigel s jasností 0,1 mag
a vzdáleností 1 400 ly. V Orionu můžeme nalézt řadu dalších zajímavých objektů. Z nich nejdůležitější je mlhovina M 42 zvaná Velká mlhovina v Orionu, a záliv temné mezihvězdné hmoty označené podle svého tvaru Koňská hlava.
Báje prozrazuje, že bájný lovec Orion byl synem vládce moří
boha Poseidona a bohyně lovu Artemidy. Lovec Orion byl prostořeký a svým chvástáním urazil bohyni Héru. Héra zato poslala na lovce Oriona obrovského štíra, který svým bodnutím
lovce usmrtil. Na přímluvu bohyně Artemidy byl Orion umístěn mezi souhvězdí. Souhvězdí Orionu a Štíra se nemohou na
obloze setkat. Když na východě vychází souhvězdí Štíra, souhvězdí Orionu zapadá za obzor.
Naše životodárné Slunce je v lednu po slunovratu ještě nízko nad jižním obzorem. Máme však naději, že zvolna „šplhá
vzhůru“ jako kozoroh po skalách (je ve znamení Kozoroha) směrem ke světovému rovníku. Dne 1. 1. vychází v 7:53 h a zapadá
v 16:09 h, dne 31. 1. vyjde v 7:35 h a zapadá v 16:53 h SEČ. Den se
během ledna prodlouží o 1 h 2 min (na Hromnice o hodinu více). Sluneční azimut vzroste z 54° na 64° (o 10°). Do znamení
Vodnáře vstoupí dne 19. 1. ve 22:00 h SEČ. Země je nejblíže ke
Slunci 2. 1. ve vzdálenosti 147,1 milionů km.
Rádi pozorujeme Měsíc, který se projeví ve čtyřech fázích:
6. 1.v 10:37 h poslední čtvrt, 13. 1. v 6:00 h nov, 20. 1. ve 22:00 h
první čtvrt a 28. 1. ve 20:16 h úplněk. Měsíc bude nejblíže Zemi
9. 1. v 17:00 h (367 360 km) a nejdále od Země 21. 1. ve 14:00 h
(404 400 km).
Pro pozorovatele planet uvedeme jejich polohy na obloze:
Merkur najdeme ve druhé polovině noci večer nad jihozápa-
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Orion
dem. Venuše se počátkem měsíce nalézá nízko nad jihovýchodem. V první polovině noci je vidět Mars (v Rybách). Planety Jupiter a Saturn (ve Střelci) září počátkem ledna nad jihozápaem. Uran (v Beranu) lze nalézt v první polovině noci a Neptun
(ve Vodnáři) je večer na jihozápadě.
Z úkazů na obloze zaujmou konjunkce Měsíce a planet: 11. 1.
ve 22:00 h s Venuší, 14. 1. v 10:00 h s Merkurem a 21. 1. v 10:00 h
s Marsem. Dne 3. 1. ve 21:00 h můžeme vidět maximum meteorického roje Kvadrantid (po setmění letí dlouhé meteory ze
severu).
Dr. Jaroslav Chloupek

Milí letovičtí
Přijďte se podívat – vánoční stromeček na náměstí je rozsvícený. Je krásný, nádherný.
Bohužel, když budete číst tyto řádky, bude moje pozvánka
už neaktuální. Bude po Vánocích Přesto moje pozvání platí.
Budou příští vánoční svátky, bude příští rok zase nazdobený
stromeček na náměstí. Věřím, že stejně líbivý jako letošní. Věřím, že vás pohled potěší, potěší na duši, zahřeje na srdíčku.
I když se nevypravíte schválně, ale třeba ho budete míjet jen
při cestě za nutným nákupem. Brzy ráno či pozdě večer. To je
jedno, na tom nezáleží. Za tmy svítí nejvíce. Třeba se s někým
potkáte, i když nebude zrovna váš známý, a třeba se seznámíte. Podělíte se o svoje pozitivní pocity. Už jenom pozdrav dobré
ráno, dobrý večer. Potkáte sousedku, souseda nebo prostě někoho letovického.
Možná budete mít štěstí jako já. Nevšední zážitek. Stromeček
si fotila paní. Prý pro svoji maminku. Že jí je 93 let, nechodí, tak
aspoň tak ho uvidí. Ta neznámá paní určitě svoji maminku velmi miluje. Děkuji za ni a také za můj nevšední zážitek.
L. S.

Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...

Městský klub důchodců
leden 2021
6. 1. – středa – novoroční vycházka
Směr Galerie Domino, přes Havírnu zpět.
Sraz účastníků ve 13.00 hodin u prodejny „Albert“.

20. 1. – středa – vycházka k přehradě „Křetínka“
Půjdeme ve 13.00 hodin od MKD Tyršova ulice.

Nové sdružení zdravotně postižených Letovice z.s.

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

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

Vysočina – Tři studně
Termín pobytu je od 31. 7. do 7. 8. 2021.
Závazné přihlášky budou u Ing. Konůpkové
od 1. 1. do 30. 4. 2021 na tel.: 732 601 072.

Program akcí pro rok 2021
je zveřejněn na našich webových stránkách
od 1. 12. 2020. V tištěné podobě bude k dispozici
na akcích spolku po uvolnění vládních nařízení
nebo u členů výboru.

Výběr členských příspěvků na rok 2021

Sport
Děkujeme za podporu
v uplynulém roce.
Do nového roku 2021 přejeme
především mnoho zdraví, štěstí,
vstřelených branek
a vítězství.
AFK Letovice

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

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

NOVÝ TERMÍN
MIROSLAV DONUTIL
Na kus řeči

je možný osobně u pana Stehlíka, po předchozí
domluvě, tel.: 732 772 466 nebo na nejbližších
akcích spolku v roce 2021.
Přejeme všem do nového roku pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti.
Děkujeme všem našim sponzorům a přátelům za přízeň.
Výbor Nového sdružení zdravotně postižených

www.novesdruzenizp.cz

Masarykova střední škola Letovice

NABÍZÍ
v rámci výuky odborného výcviku žáků

provádění zednických prací
zdění, vnitřní i vnější omítky, venkovní dlažby,
sádrokartonářské a betonářské práce,
zapravení osazených oken, dveří a parapetů

PONDĚLÍ 8. ÚNORA 2021 V 19.00 HODIN
KULTURNÍ DŮM LETOVICE

V případě zájmu kontaktujte pana Dvořáčka,
tel.: 724 862 149, dvoracek@stredni-skola.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
www.ticket365.cz
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Letovická drbna
„Dlouhej špacír“
se Zuzanou Švoncovou
Člověk najednou zjišťuje, že mu k životu stačí jen to, co má
v batohu na zádech, říká Zuzana Švoncová, která nezapře dobrodruha v sobě a v nohou má nachozeno bezmála 5 000 km.
„Dlouhej špacír“ skandinávskou divočinou, který nám představíte i při křtu vaší stejnojmenné knihy, který proběhne v spolupráci s letovickou knihovnou po novém roce (termín bude upřesněn), byl dlouhý téměř 1 800 km. Přiblížíte nám, jak vlastně taková pěší pouť probíhá? Jak se člověku změní priority a co se pro
něj stává více a co naopak méně důležité? Jak se řeší například
zdravotní problémy nebo osobní hygiena? Při takovém putování divočinou asi není vždy k dispozici hotel all inclusive.
„Dlouhej špacír“, tedy naše skandinávská cesta, je jako všechna životní rozhodnutí otázkou prvního kroku, který je ten nejděsivější a stojí člověka nejvíce odvahy, ale jakmile je ten první
krok za vámi, tak už to jde krůček po krůčku stále kupředu. Člověk pak najednou nepočítá cestu ani na kroky ani na stovky kilometrů, ale na zážitky, které ho na cestě něco naučily. Každý
poutník na začátku počítá kilometry, ale na konci své pouti už
pro něj nějaká čísla nejsou zas tak důležitá.
Dálková trasa by měla začít poctivou přípravou, kterou jsme
my trochu podcenili. Původně jsme totiž chtěli jít přes Skandinávii od severu na jih, ale po dlouhé zimě sníh odtával pomaleji,
než jsme předpokládali. Tento omyl nás stál peníze i čas navíc
a my museli kompletně změnit původní plán a začít s naší poutí od jihu na sever. Jakmile už jsme ale měli správný směr, tak si
člověk krásně zvykne na jakousi pěknou pěšáckou rutinu, která
vás pomalu posouvá kupředu. Takto dlouhá pouť je něco, co vám
absolutně změní životní priority. V podstatě váš denní rytmus
hraje cupitavě pořád stejnou píseň „chodit, jíst, spát.“ A každý
den nanovo. Tak trochu se z vás opět stává ten pravěký lovec.
Člověk najednou zjišťuje, že mu k životu stačí jen to, co má v batohu na zádech, tedy spokojí se jen s málem.
Méně důležité se pro vás stávají všechny ty technické vymoženosti. Potřebujete mít co jíst, mít co pít, potřebujete zdravá
chodidla a mít kde hlavu složit. Váš další nocleh leží o dvacet,
třicet, čtyřicet kilometrů dál a vy máte jediný denní úkol, dostat
se tam bezpečně. Je to vlastně velmi prosté, život se zjednoduší
a vy každý den plníte svou pouť, svou dobrodružnou misi.
Zdravotní problémy samozřejmě přijít mohou a v knize se
dočtete jaké konkrétní nás ve Švédsku potkaly. Nicméně nikdy
nás nepotkalo nic opravdu závažného. Chodit po horách se musí s úctou a respektem k přírodě. Snažíme se zbytečně neriskovat a taky umět dobře vyhodnotit, kdy už vaše tělo říká dost. Občas nás mapy klamaly, co do zdrojů vody pak přicházela dehydratace, což není příjemné. Každý pěšák se také čas od času potýká s puchýři, ale na tyto bolístky už člověk za ta léta špacírování po světě zná všemožné triky. Poutnický hlad je samostatná
dlouhá a, obzvláště pro mužskou část našeho týmu, velmi palčivá kapitola. Každý pěšák podnikající dálkové tratě po čase
přiznává, že mnohem více než o fyzickou výzvu jde o psychickou výzvu. Člověk je najednou sám se sebou uprostřed nekonečných lesů a musí umět vyjít se svým pravým já, které nemá najednou žádné rozptýlení z okolního civilizovaného světa.
Hygiena. Inu, to je občas jen pro silné povahy. Na našich cestách jsme nejdéle byli bez sprchy asi 10 až 14 dní. Zcela zásadní
se stává hygiena nohou, neboť zdravá chodidla jsou na cestě to
nejvíc důležité a nikdo nechce zanícené puchýře kvůli nečistotě z ponožek. Největší pomocník pro dámy jsou hygienické vlhčené ubrousky. Prádlo si perete většinou jen v ruce. Člověk pak
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potkává potoky a v Norsku i ledovcová jezera a řeky. Tenkrát
jsme ještě nebyli tak otužilí, abychom se koupali v jezeře pod ledovcem, ale postupně se otužujeme, takže i na tom pracujeme.
Máte toho „dobrodruha“ uvnitř sebe odmalička nebo se dá říct,
že vás někdo nebo něco ovlivnilo? Například četba verneovek
či podobných dobrodružných knih?
Bude to znít směšně, ale já od malička milovala Vinnetoua
a přála si být indiánkou. Místo panenek jsem si hrála s lukem
a šípy a největší radost mi udělal můj první nožík (klasická rybička). Lítala jsem s lukem po lesích, učila se poznávat houby
a stromy a měla takové to „správné“ dětství“, kdy bylo naprosto
v pořádku se ušpinit nebo si odřít koleno a občas udělat nějakou
tu „klukovinu“. Ve starším věku to byl především dobrodruh a autor cestopisů Leoš Šimánek, který mimo jiné například přešel
Pacifickou hřebenovku (4 250 km dlouhá trasa) i se svou ženou,
synem a tříletou dcerou.
Skandinávii jste prošla společně se svým partnerem. Jak se to
promítlo do vašeho vztahu? Posílilo ho to?
Rozhodně posílilo. Došlo i na dospělácké výměny názorů. Ale
v horách daleko od všeho se musíte spolehnout jeden na druhého a pak jde veškerá hrdost či pocuchané ego bokem. Občas
je ten jeden slabší, a tak musí pozvedat toho druhého, jindy se
role promění a je to naprosto v pořádku. Jde o takové to až kýčovité „v dobrém i ve zlém“. Ztratíte se v bažinách, brodíte se
mokřadem, máte obrovský hlad, komáři vás u toho pojídají zaživa a v řece jste právě utopili mobil, ve kterém byla nahraná
mapa. Nemáte signál ani papírovou mapu pro tento úsek cesty,
živáčka jste nepotkali už týden, takže se na cestu nevyptáte.
Nesmíte se z toho složit, protože ten druhý na vás spoléhá, ztrácíte nervy, ale musíte společně najít cestu. Myslím, že v životě
je to podobně jako na cestě.
Dokážete čtenářům říct, kolik kilometrů jste celkově na svých
cestách pěšky nachodila? Máte to nějak sečtené?
Sečtené to nemám. Ale troufám si říct, že od té doby, kdy jsem
propadla kouzlu dálkových pochodů, to bude kolem 5 000 km.
Doposud nemám ani řidičský průkaz, což i v běžném životě přidává pohyb navíc. Kdykoli to čas dovolí, tak vyrážíme do přírody.
Je to naše nejoblíbenější činnost prospěšná tělu i mysli. Krom
toho oba fotíme krajinu, takže to vše do sebe krásně zapadá.
Kromě Skandinávie jste prošla i spoustu dalších zemí. Jaký je
váš nejsilnější zážitek?
Těch zemí a zážitků, které by stály za řeč, už je za ty roky
opravdu hodně. Dělím si to na zážitky s lidmi a na zážitky z přírody. Nejsrdečnější lidi jsem potkala za dob svých studií na Ukrajině a pak bezesporu jižní národy, tedy Španělé a Portugalci,
kteří se s vámi sami od sebe dávají do řeči, poradí cestu, dají
vám zadarmo svačinu nebo kávu a občas nabídnou i přespání.
Seveřani (Švédové a Norové) jsou uzavřenější, drží si odstup
a nemají rádi, když jim narušíte jejich soukromí. To z nich ještě
nečiní špatný národ, ale já osobně občas na cestách ráda s někým poklábosím. Skandinávská příroda však poskytuje unikátní podívanou a naprosto mi učarovala svou hlubokou a surovou
krásou, že moje kroky směřují už skoro vždy na sever. Nejsilnějším zážitkem bylo pro mě setkání s obrovskou chudobou na
Zakarpatské Ukrajině a zároveň zážitek, jak uctivě mě místní
lidé pohostili, přestože skoro nic neměli. Jinými slovy, tady stále ještě platí: „Host do domu, Bůh do domu.“
Jaký dojem si nesete z lidí, které jste na svých cestách potkala? Překvapili vás spíše příjemně? Určitě se vyskytly i situace,
kdy jste potřebovala nějakou pomoc.
Měla jsem vždycky víc štěstí, jak rozumu. Potkala jsem převážně dobré lidi. Okradli mě jen v Barceloně na letišti. Ve Švýcarsku jsem potkala muže, který po mně chtěl více, než jsem

byla jako žena ochotna dát. A ve Švédsku jsme už silně dehydratovaní prosili pána o vodu a on nám odmítl pomoci. Ale bohudíky ty pozitivní zážitky převažují. Když jsem například šla
sama přes Španělsko, vyletěl na mě vosí roj a schytala jsem
množství bodnutí. Byla jsem v šoku a bála se alergické reakce,
ale dobří lidé mi pomohli. Pod Everestem jsem si zase prošla
výškovou nemocí a myslela jsem, že udeřila moje poslední hodinka, ale opět dobří lidé poskytli pomoc. Ta setkání s místními
nejsou nikdy ani černá ani bílá. Potkáte různé typy lidí se všemi dobrými i špatnými vlastnostmi, a to u všech národů. Média
nám často servírují pouze samou negativitu. Já ale věřím, že
dobra je v lidech víc, než se na první pohled zdá.
Jak na tato putování reaguje vaše rodina? Nebojí se o vás? Přeci jenom jste některé pěší poutě absolvovala sama, bez společníka.
Bojí se, ale už to neříkají nahlas a respektují to. Od té doby, co
mám na cestách parťáka, tak se už nestrachují tolik, protože
vědí, že na to nejsem sama. Ale po přečtení mé knihy DLOUHEJ
ŠPACÍR si mě dobírají, protože o množství nebezpečí jsem se
před nimi nikdy předtím otevřeně nezmínila, kdežto v knize
o všem mluvím otevřeně a popravdě.
Každá cesta vede nakonec domů. Máte naši krásnou vlast také
„prošpacírovanou“ křížem krážem?
Troufám si tvrdit, že nejbližší okolí, například Moravský kras,
máme opravdu prochozené křížem krážem. Stejně jako třeba
Jeseníky je to pro mě srdeční záležitost, nenáročný terén vhodný pro trénink, místa, kde zná člověk každý kámen, a i když šel
stejnou trasu už stokrát, tak ji pokaždé vnímá jinýma očima.
Česká krajina má hluboké kouzlo a toho se člověk nikdy nepřejí. Ale ruku na srdce, pořád mám i v Čechách místa, která neznám dobře nebo vůbec. Nikdy jsem nebyla v Krušných horách,
v Jizerkách jsem byla jen jedinkrát a už se moc těším, až se vydám prozkoumávat tyto kouty vlasti. Správný cestovatel nikdy neohrnuje nos nad
vlastní zemí a nezapomíná,
odkud pochází. Krom toho,
kořeny nikdo z nás nezapře.
Děkuji za rozhovor a přeji
vám další tisíce kilometrů
v nohou bez úhony a vždy
s dobrou náladou.
Já děkuji za pozvání a příjemné popovídání. Ještě jednou děkuji za pomoc při realizaci knihy Nadaci města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí, katolické
besedě a Městské knihovně
Letovice, kde brzo proběhne
cestovatelská beseda o knize DLOUHEJ ŠPACÍR.
Knihu autorky Zuzany
Švoncové s názvem Dlouhej
špacír zakoupíte u všech
dobrých knihkupců nebo přímo u autorky, která ráda do
knihy připojí i podpis s věnováním. Kontaktovat ji můžete na e-mailové adrese: zuzka.svoncova@seznam.cz
Daniela Klusáková
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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

7.30 – 11.30

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

Boskovice, Průchodní 3a

13.00 – 17.00 (jen objednaní 17.00 – 18.00)

Úterý

13.00 – 16.00

7.30 – 11.30 (poradna 9.00 – 11.00)

Středa

11.00 – 14.00 (poradna 11.00 – 13.00)

7.30 – 10.30

Čtvrtek

7.30 – 10.30 (poradna 8.30 – 10.00)

11.00 – 14.00 (poradna 11.00 – 13.00)

Pátek

7.30 – 10.30

11.00 – 12.00 (jen objednaní 12.00 – 13.00)

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

Lékařská služba první pomoci pro dospělé

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

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

KOUPÍM
byt nebo menší domek v Letovicích. Platba hotově.

Tel.: 605 708 884

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin

KOUPÍM

2. 1. MUDr. Kulhánková Emilie

Křtiny, Zdrav. středisko

516 414 291

staré pivní láhve pivovaru Letovice do soukromé sbírky.

3. 1. MUDr. Kupková Jarmila

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

Tel.: 777 115 802

9. 1. MUDr. Kutlíková Tatiana

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 602 882 007

10. 1. MUDr. Loskot Pavel

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

16. 1. MUDr. Lukeš Pavel

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

17. 1. MUDr. Mikulášková Miroslava Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

23. 1. MUDr. Nečasová Lucie

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

607 812 963

24. 1. MUDr. Padalík Karel

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

30. 1. MUDr. Paděrová Miroslava Šebetov, 117

516 465 452

31. 1. MUDr. Paulíčková Jarmila

725 415 615

Černá Hora, Zdrav. středisko

Servis šicích strojů

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.

Provádím běžný servis průmyslových i rodinných šicích
strojů. Nabízím generální opravy za použití originálních
náhradních dílů, seřízení, čištění, mazání. Servis zajišťuji
jak pro oděvní firmy, tak pro domácnosti.

František Barták
Pod Hlubnou 531, Kunštát, tel.: 608 327 389

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
21. 12. 2020 č. 1/2021. 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. 2/ 2021 bude 12. 1. 2021. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Inzerce

Na základě zvyšující se poptávky po našich produktech a zejména z důvodu zahájení
výroby nových typů pokladních systémů a samoobslužných pokladen hledáme nové
kolegy na následující pozice:

Svářeč

Pracovník balení a expedice

Obsluha CNC strojů a center

Pracovník kvality – kontrolor

Programátor CNC strojů (laser, ohraňovací centra)
Zámečník

Lakýrník – vedoucí směny
Skladník

Pracovník montáže pokladních boxů

Servisní technik

Bližší informace o pracovních pozicích Vám rádi poskytneme na telefonním čísle:
516 805 851 nebo na e-mailové adrese: jana.kucerova@itab.com.
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