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Rozhovor
se Zdeňkem Hélem,

prof. imunologie na University
of Alabama a rodákem z Třebětína

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
bohužel, ani na přelomu roku není situace kolem nás taková, aby nám dávala
spoustu důvodů k optimismu. Nevyhýbají se nám karantény školek. Základní škola nemůže stále pořádně fungovat a samozřejmě ani základní umělecká škola. Přináší to s sebou spoustu
problémů pro rodiče a je celkem pochopitelné, že toho mají lidé už prostě dost.
Chtěl bych vás povzbudit. Situace sice bude ještě nějakou
dobu trvat, ale je téměř jisté, že se bude zlepšovat. Očkování
je už i v České republice a snad se povede je realizovat v krátké době. V době, kdy budete číst tento článek, již bude proočkováno naše centrum sociálních služeb.
Já jsem z generace, která byla očkována téměř na vše.
Myslet si, že dnes při vyspělosti vědy, neskutečné technice
by mohla být očkovací látka nějak horší, mi nepřijde jako
správná myšlenka. Ve věcech takto navýsost odborných se
budu spoléhat na vyjádření těch největších kapacit. Sám za
sebe říkám, že se očkovat nechám hned, jak na mě přijde
řada.

ZDARMA
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Letovická
drbna

Všem vřele doporučuji sledovat našeho rodáka z Třebětína
pana profesora z Univerzity of Alabama Zdeňka Héla, který
je momentálně zpět v Letovicích, kde se stará o svoji maminku. Za dobu co tu je, měl nesčetně schůzek ohledně řešení současné pandemie, a to včetně schůzek s premiérem a ministry.
A teď k tomu, co se děje investičního v Letovicích. Je dokončena kompletní rekonstrukce tělocvičen v základní škole za
celkovou částku 3 miliony korun. Z toho 2 miliony korun jsme
získali z dotace. Soutěžili jsme už potřetí opravu mostu na
Halasově ulici a mám velkou radost, že dvojnásobné zrušení
soutěže, kdy se přihlásil jen jeden zájemce, přineslo úsporu
1,3 milionu korun. Takže v letošním roce bude tento most opraven. Bohužel se na pravidelných posouzeních stavu mostů
a mostků dospělo do situace, kdy jsme nuceni uzavřít mostek
mezi skateparkem a šamotkou. Vzhledem k tomu, že k mostu se nikdo nehlásí, bude asi chvíli trvat, než se situace vyřeší.
Momentálně zaměstnanci sociálního odboru městského
úřadu pomáhají v registraci osobám starším 80 let a v momentě, kdy budete potřebovat pomoc či poradit s věcmi ohledně této registrace, neváhejte a obraťte se na ně. Mají s tím už
praxi a rádi pomohou. Mě těší, že mezigenerační solidarita
v Letovicích funguje a že si v rámci rodin a přátel pomáháme.
Tak snad nás současná situace v konečném důsledku posílí a ukáže to lepší v nás. Mgr. Petr Novotný, starosta města

Zrekonstruované tělocvičny na Základní škole Letovice
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Slovo úvodem
Milí čtenáři,
tento úvodník píšu pár dní po Novém roce. Ze srdce vám tedy
přeji hodně zdraví a trpělivosti. Vzhledem k tomu, že se jen tak
nepotkáme, pevně doufám, že neodvyknete navštěvovat jakékoliv kulturní a společenské akce. Když už se nemůžeme na
kultuře setkat, můžeme o ní aspoň mluvit. Budu velmi rád, když
mi na e-mail info@mks-letovice.cz pošlete svoje přání, jaké filmy, koncerty či divadla byste v Letovicích chtěli navštívit. Často opakující se náměty se potom pokusím zajistit pro Letovice.
Zároveň bych chtěl poprosit všechny pamětníky o fotografie a vzpomínky na oslavy církevních svátků na Letovicku
v posledních 150 letech. Pokud nashromáždíme dostatek materiálu, rád bych vydal malou muzejní publikaci. Jestli budete
chtít něco nabídnout, kontaktujte prosím paní Danielu Klusákovou na TIC pro domluvu osobní schůzky. Velmi rád se s každým pamětníkem potkám. Veškerý materiál hned na místě
ofotím a vrátím. Rád bych také poděkoval inženýru Miroslavu
Kobelkovi za spolupráci s Muzeem Letovice a poskytnutí historických fotografií Letovic. Velmi si toho vážíme!
Na závěr bych chtěl požádat všechny řidiče, kteří občas parkují v areálu mezi knihovnou a základní uměleckou školou,
aby toho zanechali. Nezřídka zde potkávám tváře, které nepatří k zaměstnancům těchto dvou institucí. Vím, že je občas těžké zaparkovat na náměstí, ale na druhou stranu je třeba chápat, že naši zaměstnanci a především dodavatelé se potřebují
dostat do budovy.
Děkuji za spolupráci!

Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Masarykova střední škola Letovice
příspěvková organizace

DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

11. února 2021 v 17.00 hodin
DOD on-line

13. února 2021
od 9.00 do 16.00 hodin
INDIVIDUÁLNÍ
PROHLÍDKY
Zveme Vás na prohlídku školy
a představení našich oborů.
Vzhledem k regulaci počtu
návštěvníků v souladu
s protiepidemickým systémem
je nutná rezervace času
Vaší návštěvy na

WWW.STREDNI-SKOLA.CZ
Zde se také můžete registrovat
na on-line schůzku.
Děkujeme za pochopení
TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Společenská rubrika
Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Jánoška Tibor, J. Haška, ve věku 86 let
Petrů Jarmila, Lhota, ve věku 89 let
Alexa František, Průchodní, ve věku 69 let
Vitoulová Milada, Komenského, ve věku 93 let
Hejl Jiří, Kněževísko, ve věku 65 let
Smutná Růžena, Družstevní, ve věku 85 let
Kříž Milan, Kladoruby, ve věku 77 let
Kučka Zdeněk, Jevíčská, ve věku 78 let
Nečasová Božena, Slatinka, ve věku 76 let
Nečas Radomír, Slatinka, ve věku 76 let
Kratochvilová Dagmar, J. Haška, ve věku 86 let

Čest jejich památce!

Vzpomínka
Dne 28. ledna uplynuly 3 smutné roky, co od nás navždy
odešla manželka a maminka Miroslava Višková.
Všichni, co jste ji znali a měli rádi, věnujte ji spolu s námi tichou vzpomínku.
Vlastimil Viška – manžel a synové

Přání
V únoru 2021 si manželé Anna a Milan Vránovi z Letovic připomínají den, kdy si před 60 lety společně řekli ano.
K diamantové svatbě ještě hodně společných roků a pevného zdraví přejí
Dcera a syn s rodinami

Poděkování MUDr. Haně Kratochvílové
Jako řadu obyvatel Letovic i nás postihl obávaný koronavirus. Na testech u paní doktorky Kratochvílové jsme se dozvěděli nepříjemnou pravdu. U mne se to hned projevilo teplotami
a zápalem plic. Manželka měla lehčí průběh nemoci.
Chceme touto cestou poděkovat za velmi obětavou péči paní
doktorce Kratochvílové a jejím zdravotním sestřičkám. Paní
doktorka obětavě pečovala o naše zdraví i na úkor svého volného času.
Ještě jednou děkujeme.
Manželé Lamařovi

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 13. 1. 2021 projednala
body dle následujícího programu:
1. Kontrola úkolů
2. Vystoupení vedoucích odborů
3. Hospodaření města Letovice za I. – XI. / 2020
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření příspěvkových organizací
6. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
7. Příprava schůzí s občany v místních částech města
8. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
9. Různé

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

Ing. Radek Zemánek, tajemník MěÚ Letovice

Slovo radního
Trocha povánoční filosofie
Vánoční svátky utekly jak voda a silvestrovské oslavy jsou
také za námi. Vzhůru do nového roku. Asi si řeknete, že v únoru mluvit o Vánocích je trochu mimo. Je pravdou, že o tomto
psát nechci, ale moje úvaha se Vánoc dotýká.
Z několika stran jsem slyšel a také četl o vánočním stromu
na náměstí. Překrásný strom, radost pohledět, psala jedna uživatelka na facebookových stránkách. Bylo tomu tak. Letošní
strom ověšený ozdobami stojící na Masarykově náměstí byl
pěkný. Záměrně píši byl. V době, kdy píšu tyto řádky, pracovníci technických služeb tento překrásný strom rozřezávají na
špalky. Větve mávající na občany leží kolem a strom už není.
Dalo by se říci, užil si svoji slávu a každé povyšování je jen předzvěstí ještě většího pádu.
Nějak je mi tohoto stromu líto. Jistě by byl raději hrdě stál
vedle cesty a radoval se ze života, zatím se stane jen další hromádkou paliva. Proč píši takové úvahy o obyčejném, sice krásném stromě. Vždyť je to jenom strom, kroutíte hlavou. Ano je
to „jen strom“, ale byl jsem to i já, kdo svým rozhodnutím ukončil jeho život. Nyní, když jedu přes Chlum, je tam jaksi prázdno.
Souhlasil jsem s kácením a nyní bych se asi rozhodl jinak. To
mě vede k úvaze, kolikrát člověk v životě udělá rozhodnutí
s dobrým úmyslem a až následně si uvědomí okolnosti, které
si dříve neuvědomoval. Jasně, stromu to už život nevrátí, ale
do budoucna mi tento strom může být připomenutím, abych
svoje rozhodnutí zvažoval z různých úhlů. V případě stromů
být pomalejší v kácení, ale rychlejší v sázení. Co se týče lidí být
pomalejší v nálepkování nebo odsuzování a rychlejší v pochopení jejich chování a v toleranci. To přeji nám všem do nového
roku.
Něco veselejšího přece jen mám. Rada města už odsouhlasila vysázení 85 ovocných stromů k 85. výročí povýšení Letovic na město a vytvoření nové aleje podél cesty od vysílačů na
Vrších do Meziříčka. Alej bude složena z hrušní, třešní a švestek odolných odrůd a bude doplněna několika ořešáky. Už se
těším na procházky pod rozkvetlými stromy.
S dalšími akcemi, které připravuje Odbor výstavby a životního prostředí města Letovice společně s Komisí životního prostředí Rady města Letovice vás seznámím příště.
Jen tak mezi námi. Akce se dotýkají vnitřního města i místních částí.
Mgr. František Boček, člen rady města Letovice za KDU-ČSL
Kontakt: radni.bocek@letovice.net

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.
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Kulturní přehled
Vzhledem k vývoji opatření proti šíření coronaviru předpokládáme, že avizované akce se bohužel neuskuteční.
Pro většinu z nich se budeme snažit najít náhradní termín. Sledujete prosím web a plakátovací plochy.
Kolektiv MKS

Knihovna
Knihovna je od 4. ledna 2021 až do odvolání uzavřena!
Ve chvíli, kdy se přesuneme do 4. stupně PES bude knihovna
opět otevřena a půjčování bude probíhat přes výdejní okénko.
Všechny výpůjčky jsou automaticky prodlužovány a nehrozí
vám žádné sankční poplatky. Sledujte naše webové stránky,
facebook i hlášení místním rozhlasem. Využijte také možnost
půjčování e-knih zdarma přes on-line katalog knihovny.

Městské kulturní středisko Letovice
Kulturní dům

POKÁČ

Masopust
Masopust má v Čechách a na Moravě dlouhou tradici, doloženou zprávami již ze 13. století. Lidově se mu říká ostatky, fašank, voračky nebo obecně karneval. Je to období mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po
svátku Tří králů 6. ledna a má vždy pevné datum, tak jeho konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc a končí
tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. Jeho součástí je obřadní průvod
masek, který obchází s muzikou vesnici, a mnohde se vybírá
do košíku kořalka, slanina, koblihy nebo Boží milosti. K nejčastějším a nejstarším masopustním maskám dodnes patří
strakatý, kobyla, medvěd, slaměný, bába s nůší a mnoho dalších. Masopustní zábava končila pochováním basy a o Masopustním úterý přesně o půlnoci, kdy ponocný zatroubil na roh
a rychtář všechny vyzval, aby se v klidu rozešli do svých domovů. Začala totiž Popeleční středa a s ní přísný čtyřicetidenní předvelikonoční půst

Čtvrtek 8. dubna 2021 v 19.00 hodin
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

Festival 3+1 Letovice
31. července 2021

Oslavte s námi masopust!
Od 1. do 28. února 2021
- udělejte si masopust doma
- upečte nebo uvařte tradiční masopustní pokrmy
- vyrobte masku, kostým

Tomáš Matonoha a Inspektor Klusó
Ondřej Ruml
Peter Lipa Band
Karel Kahovec a George & Beathovens
Ready Kirken
Band-a-ska
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- namalujte či vytvořte cokoli na téma masopust
Poté své výtvory a oslavy vyfoťte a zašlete nám e-mailem na:
knihovnadeti@mks-letovice.cz nebo přes facebook Městské
knihovny Letovice. Příspěvky budou zveřejněny na webových
a facebookových stránkách naší knihovny, po ukončení akce
budou vystaveny v prostorách dětského oddělení knihovny.
Knihovna Letovice

Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Vegetační úpravy kolem ZŠ
aneb „Medvědi v zeleni“
LETOVICE

i jedno teplé jídlo. Uvedenou částku získáváme vždy sběrem
starého papíru.
Sběr starého papíru škola vyhlásila 17. října – v době uzavření školy z důvodu pandemie covid-19. V průběhu celého měsíce listopadu pak mohli nejen žáci a jejich rodiče, ale i široká
veřejnost odevzdávat starý papír do sběrny Remat. Celkem se
podařilo nasbírat 9 133 kg .
Děkujeme touto cestou všem, kteří přispěli starým papírem
a pomohli nejen dětem naší školy, ale hlavně našemu kamarádovi na Haiti. Zvlášť oceňujeme rodiny, které odevzdaly více
než 100 kg. Děkujeme také neznámým dárcům, velmi si jejich
ochoty vážíme. Rádi bychom touto formou vyjádřili i velké
uznání firmě Remat za skvělou spolupráci se školou.
Za ZŠ Letovice R. Kostlánová

Výzva
Všichni jistě zaznamenali, že v létě probíhaly před základní
školou terénní úpravy. Asi nejen oko učitele zaujaly holé hliněné plochy, které s nimi sousedí, a to prostor kolem „medvědů“
a přilehlé svahy. V projektu se počítalo i s obnovením travnatých ploch, kterých je v těsném okolí školy více než dost. Už
v loňském školním roce byla snaha učitelů naplánovat nějaký
koutek přírody v areálu školy, kam by mohli se žáky zajít a přírodu jim tak přiblížit. Z důvodu covid-19 a jarního uzavření školy však k realizaci nedošlo. Na podzim se možnost osázení
těchto ploch před školou naskytla znovu. Proto byli vedení
školy i zřizovatel seznámeni s nápadem nenechat „medvědy“
opět zarůst trávou, ale společně tam vytvořit něco hezkého.
Návrh našel podporu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velký prostor, který je vnímán jako reprezentativní (jedná se o vstup do školy), projednali iniciátoři celou situaci s odborníky – zahradníky, kteří zpracovali projekt. Důraz je kladen na jarní a podzimní aspekt kvetení záhonu. Do samotné realizace pak byli zapojeni zaměstnanci i žáci základní školy. Žáci 8. a 9 ročníků se v praktikách
z přírodopisu podíleli na návrhu, v praktických činnostech pak
začali s přípravou terénu. Rostliny však bylo nutné zasadit co
nejdříve po dodání, a proto v listopadu, kdy byla škola opět uzavřena, nastoupili pedagogové a pod dohledem paní zahradnice
osadili trvalkový záhon kolem „medvědů“.
Dále počítáme s úpravami svahů podél chodníků. Chceme
udělat něco hezkého pro nás uživatele, ale i pro ostatní. Chceme dát nové „přestavbě“ hezkou tečku. Doufáme, že i pohled
z oken třídy pak bude povzbudivý a podaří se nám v dětech budovat vztah k přírodě a zvýšit zájem o dění kolem nich.
Mgr. Lenka Havlíčková

Škola pomáhá
Už skoro deset let pomáhá Základní
škola Letovice v rámci programu Adopce na dálku dětem z Haiti. V současné
době podporujeme třináctiletého chlapce jménem Steve Jean Gardy Seneque
z oblasti Gonaives. Každoročně mu posíláme přes Arcidiecézní charitu Olomouc
částku ve výši 6 500 Kč. Díky tomu může
chodit do školy, kde dostane každý den

Pokud se vaše dítě věnuje netradičnímu koníčku nebo je
úspěšné v jakékoliv jiné činnosti, dejte nám prosím vědět na
email info@mks-letovice.cz. Rádi zařadíme článek do některého z dalších čísel LZ pro inspiraci ostatním.
Děkujeme.
Redakce Letovického zpravodaje

Mladý ornitolog
Jmenuji se Matyáš
Dyčka a jsem žákem
4. třídy základní školy ve
Svitávce. Rád bych vám
představil ornitologii,
která je mým koníčkem.
Záliba v pozorování ptáků se u mě projevila, když
jsem se účastnil prvního
celorepublikového sčítání ptáků na krmítkách
v roce 2019. Potom jsem
si pořídil svůj první dalekohled a začal podnikat výpravy za ptáky
v blízkém okolí svého
bydliště. Stal jsem se
členem České společnosti ornitologické, kde
jsem se dozvěděl, že svá
pozorování mohu vkládat na ornitologický web Avif, který navštěvují amatérští i profesionální pozorovatelé. Data z tohoto
portálu slouží odborníkům k vyhodnocování ptačí migrace,
hnízdišť nebo vlivu globálního oteplování klimatu. Nyní se intenzivně věnuji několika projektům jako jsou Mezinárodní sčítání vodních ptáků a Celorepublikové sčítání kání. Zvolil jsem
si 2 lokality na řece Svitavě. Sčítání probíhá 3× v zimním období
na úseku o celkové délce 12 km. Zaujala mě výzva Jihomoravské pobočky ČSO na mapování denišť kalousů ušatých a výskytu chocholouše obecného na Blanensku. V Letovicích monitoruji hnízdo čápa bílého a hledám hnízdiště rorýsů obecných. Rád pozoruji vodní ptáky na vodní nádrži Letovice. Pokud vás moje povídání zaujalo, můžeme si příště říct něco
o druzích ptáků, které můžete pozorovat ve svém okolí. M. D.
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Základní umělecká škola
Vážení přátelé, příznivci naší školy,
v prosinci jsme se na naší škole radovali z návratu k normální výuce. Bohužel, ne na dlouho. Ani ne po měsíci, jsme z důvodu negativního vývoje situace byli nuceni přejít opět do
režimu distanční výuky.
Věřte mi, že naši učitelé, stejně tak jako Vy, rodiče, nesou
tuto situaci velmi těžce. Učitelé se ptají, kdy už budou moci
zase normálně učit a někteří rodiče se na nás obrací s dotazy, zda se bude snižovat školné. Někteří odhlašují svoje děti,
protože už ztrácí trpělivost nebo proto, že některým dětem
distanční výuka „nevyhovuje“.
Škola však za vzniklou situaci nemůže. Dovolte mi, abych
Vám krátce objasnil některá pro veřejnost málo známá fakta.
Tak předně – musíme se řídit platnými nařízeními z ministerstva. I my bychom strašně rádi zase normálně fungovali, ale nejde to. Naši učitelé se snaží udržet zájem žáků i na
dálku, absolvují různé školící online semináře a zkouší nabízet různé alternativy výuky. Často ale naráží na různé potíže.
Někde zlobí technika a jinde zase vázne komunikace s rodiči.
Co má dělat učitel, který je zavřený doma či ve škole ve třídě
a rodiče nereagují na telefony a e-maily? Moc toho nezmůže.
Co se týká školného, tak ani tady není příliš prostoru k manévrování. Jak říkají platné předpisy: „Za dobu, kdy škola
umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací…“ (§8, odst. 3, věta druhá vyhlášky č. 71 /2005 Sb.) a dále:
„Ředitel školy podle §8, odst. 4, vyhlášky č. 71 /2005 Sb. stanoví výši úplaty na období školního roku, přičemž ji v průběhu
školního roku nemůže snižovat nebo zvyšovat.“
Rád bych také vyvrátil dlouholetý mýtus, že rodiče si platí
hodiny výuky. Úplata za vzdělávání totiž není určena na vzdělávání a na platy pedagogů, ale na neinvestiční výdaje (např.
provoz nemovitého majetku, nájem, opravy, revize, pojistky,
dopravu, vybavení školy, energie a další provozní výdaje).
Je-li ze strany rodičů namítáno, že např. za nevyčerpané
kurzovné, tréninky ve sportovních oddílech apod., se poměrná část záloh vrací nebo se převádí jako záloha do nového
období, je k tomu třeba uvést, že v tomto případě jde o vztah
mezi soukromými subjekty, tedy soukromoprávní, na rozdíl
od výuky v ZUŠ, kde jde o vztah založený na základě správních předpisů, tedy jistým způsobem o vztah „veřejnoprávní“ (předpokládající, že jedna ze stran jedná z „moci úřední“
– např. rozhodnutí o přijetí nebo o ukončení studia).
Jak vidíte, není to jednoduché. Přesto chápu veškeré obavy či námitky rodičů. Ale prosím zkuste si uvědomit, že odhlašování žáků může přinést naší škole velmi vážné problémy do budoucna. Úbytek žáků většinou znamená úbytek vyučovacích hodin pedagogů a navazuje na snižování úvazků
potažmo počtu pedagogů.
Zkuste se prosím nad těmito věcmi zamyslet, než nám
pošlete strohou odhlášku Vašeho dítěte a já se zase pokusím
zamyslet, zda bych nemohl alespoň částečně nějak vykompenzovat nestandardní školní rok, ve smyslu snížení školného na rok příští.
Děkuji předem za pochopení a za případnou podporu.
Hlavně buďte zdraví!!!
Za všechny zaměstnance, kteří se těší na Vaše děti
Petr Prosser, ředitel ZUŠ Boskovice
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Vážení přátelé,
zveřejňujeme článek dlouholetého učitele naší školy a od
1. 12. 2020 ředitele ZUŠ Boskovice pana Petra Prossera. S tímto vyjádřením se plně ztotožňuji a dodávám, že výuka na ZUŠ,
to nejsou žádné kroužky, ale standardní výuka na úrovní základního vzdělávání na ZŠ se všemi pravidly a povinnostmi
výuky (konkrétní vzdělávací program, učební osnovy, školní řád, pracovní řád atd.) Petr Křivinka, ředitel ZUŠ Letovice

SVČ Letokruh
Ohlédnutí za výstavou
Železničního modelového kolejiště
Od 16. do 18. 12. 2020 proběhla výstava organizovaná kroužkem železničních modelářů pod vedením pana Františka Bačovského. Poprvé mohli návštěvníci zhlédnout model zámku
Letovice v měřítku 1:100.

Andělská stezka v adventním čase
Novinkou loňského prosince – tak trochu se snahou kompenzovat vládní restrikce a přes zákaz naší činnosti poskytnout dětem aktivity – byla stezka v zámeckém parku s adventní tématikou. Na jednotlivých stanovištích rodiny, děti i dospělí sbírali indicie do křížovky. Všechny zdatné luštitele čekal poklad u zámeckého rybníku.

Výsledky soutěže doma vyrobených betlémů
V soutěži se sešlo 11 betlémů, které vyrobili jednotlivci, skupiny či rodiny z Letovic a okolí. Účastníci nás překvapili svou
tvořivostí i volbou materiálu, např. betlém z ruliček toaletního
papíru, z lega, špalíčků či terakotových květináčů.
Výstava betlémů proběhla na Facebooku a stejnou cestou
probíhala i volba vítěze.
• 1. místo obsadil Minecraft betlém týmu: David, Gábinka, Danielka Válkovi a Gabriela Řehořová s 43 hlasy.
• 2. místo patří Stínovému betlému rodiny Prudilových s 25
hlasy.
• 3. místo získal betlém z MŠ Svitávka s 16 hlasy.
Na letní prázdniny 2021 připravujeme pobytové i příměstské tábory. Bližší informace naleznete na našem webu
www.svcletovice.cz a v dalším vydání zpravodaje.
Za Letokruh Bc. Veronika Schindlerová

Napsali jste nám
Rozhovor se Zdeňkem Hélem,
prof. imunologie na University of Alabama
a rodákem z Třebětína
Pane profesore, jak to, že jste v současné
situaci v Letovicích?
Maminka mi onemocněla koronavirem,
proto jsem přiletěl za ní, abych jí pomohl.
Teď je maminka již zdravá a vy zůstáváte.
Jsem jedním ze spoluautorů iniciativy
„Sníh“ a momentálně se snažíme přesvědčit ministry a premiéra o řešení nastalé situace. Zrovna včera jsme měli tříhodinovou schůzku s premiérem.
Jaký je pohled vědce, člověka, který vychází z tvrdých dat, na
očkování?
Vývoj vakcín je jedním z největších úspěchů medicíny v historii lidstva. Kdyby nebylo antibiotik a vakcín, většina lidí z tohoto krásného města by tu vůbec nebyla. Buď byste se nenarodili vy, nebo dokonce vaši rodiče, protože by s velkou pravděpodobností zemřeli na nějakou infekční chorobu.
Je tedy očkování cesta, jak z této situace ven?
Momentálně je to jediná cesta, jak se dostat do normálního
stavu. Ale na to, abychom omezili epidemii a šíření viru, očkování nepotřebujeme. Velmi pěkný příklad je šíření epidemie
HIV, kterou dokážeme po celém světě velice dobře kontrolovat
a dokonce i snižovat. Používá se mix metod, do které patří především prevence, ta je nejdůležitější. V případě koronaviru máme nyní všechny prostředky, abychom tuto pandemii zastavili
bez vakcíny. Ten virus nikdy nezmizí z populace. Ale společnost by se mohla vrátit k normálnímu fungování. Potřebujeme
ochranná opatření, která známe, plus testování jako způsob prevence. Musíme být schopni otestovat v krátkém čase co nejvíce lidí. K tomu potřebujeme co nejjednodušší odběr vzorků. Zařízení na odběr tohoto typu se cenově pohybují kolem 100 Kč.
Ale to je jen odběr vzorku, to potom musíme posílat na testování. Snažíme se přesvědčit pana premiéra, aby toto kompletně
hradil stát. Jeden den lockdownu stojí stejné peníze, jako veškeré testování, které bylo provedeno doposud. Prevence spočívá právě v tom, že si bude moci každý sám doma udělat odběr.
Tento virus způsobuje následně chronické onemocnění
a zesiluje nemoci, kterými jste dříve trpěl, jako je třeba cukrovka, kardiovaskulární nemoci, nemoci jater, ledvin apod. Je jednoznačně prokázáno, že nechat společnost promořit, což se
mi zdá jako nedeklarovaná strategie ministerstva nebo je to
skutečnost, která probíhá, je nejenom nemorální, neetické, neefektivní ale i neekonomické.
Je podle vás v současné době v souvislosti s informováním
o epidemii koronaviru vypouštěno velké množství nepravdivých a zavádějících informací?
Bohužel ano. Třeba lze současně mít chřipku i koronavirus
a je to smrtící kombinace. Dále velký statistický pokles výskytu chřipky je prostě faktem hlavně díky celosvětovým opatřením, která jsou prováděna. Takže „zaručené zprávy“, že se vše
schovává pod covid jsou nesmyslné. Je potřeba si uvědomit
a čerpat od těch největších odborníků, ale v tom konkrétním
oboru. To, že je někdo doktor nebo třeba zubař, neznamená, že
plně rozumí imunologii.
Jsou i nějaká pozitiva v současné situaci?
Ano, jsou. Především jsme si ověřili vyspělost naší země
a našeho zdravotnického systému. Situace se zlepší na jaře, bohužel, díky špatnému důvodu promoření.

Doufám, že teď už je jasné, jaká poučení si ze situace máme
vzít a že se budeme držet vědeckých závěrů. Letovčáci držte
se, opravdu to už bude jen dočasné.
Moc děkuji za rozhovor, který doufám přispěje k tomu, že
se šíří vědecké poznatky a ne zavádějící informace nebo „názory“ lidí.
Ptal se: Mgr. Petr Novotný

Desatero pro občany
s pozitivním testem na COVID-19
1. Po oznámení pozitivního výsledku testu zůstaňte doma. Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího praktického lékaře
a domluvte se s ním na způsobu a frekvenci monitorace svého
zdravotního stavu nejméně po dobu 10 dnů od prvního pozitivního PCR testu, z toho minimálně 3 poslední dny bez klinických příznaků. Informujte o situaci svého zaměstnavatele. Návštěvy v domácnosti nejsou povoleny.
2. V případě zhoršení zdravotního stavu a výskytu závažných
příznaků (výrazná dušnost, poruchy vědomí, dezorientace,
útlum, několikadenní vysoké horečky v kombinaci se závažným chronickým onemocněním nereagující na antipyretika)
zavolejte vy nebo členové domácnosti na tísňovou linku 155.
Volající je při komunikaci s operátorem ZZS povinen uvést, že
jde o pacienta s nemocí COVID-19.
3. Pacienta je vhodné izolovat v samostatné dobře větratelné
místnosti. V případě nutného kontaktu s ostatními členy domácnosti je vhodné dodržet vzdálenost od pacienta nejméně 2 metry, pokud je to možné.
4. Pacient má doma nosit roušku, zakrývající nos i ústa, a denně ji vyměňovat, nepoužívat opakovaně, textilní roušky denně
prát (60– 90 °C) a vyžehlit. Během používání a snímání roušky
nesahat na její přední stranu.
5. Pokud je nutná péče druhé osoby, měl by to být jeden člen
domácnosti, který je v dobrém zdravotním stavu a netrpí závažným chronickým onemocněním nebo poruchou imunity.
Při ošetřování pacienta s nemocí COVID-19 musí mít ošetřující
osoba roušku nebo respirátor.
6. Nezbytná hygiena: časté mytí rukou vodou a mýdlem nejméně po dobu 20 sekund, vhodné je používání dezinfekčního gelu
s nejméně 60% obsahem alkoholu a jednorázových papírových
ručníků. Členové domácnosti si vždy musí umýt /dezinfikovat
ruce po kontaktu s pacientem, po a před přípravou stravy, po
konzumaci jídla, po provedení úklidu.
7. Pacient má mít své vlastní ložní prádlo a jídelní potřeby, které nesdílí s ostatními členy domácnosti, vhodné je používat papírové kapesníky, které po použití ihned vyhodí.
8. Je nutné zajistit častý úklid a dezinfekci povrchů v okolí pacienta a společně používaných prostor (kuchyně, WC, koupelna
apod.), na úklid a manipulaci s prádlem je vhodné používat rukavice, před a po použití rukavic provést hygienu rukou dle bodu č. 6.
9. Veškerý odpad vzniklý při péči o pacienta (rukavice, roušky,
kapesníky aj.) se vyhazuje do igelitového pytle na odpadky,
umístěného v uzavíratelném odpadkovém koši a 1× denně se
vynáší do sběrné nádoby na komunální odpad.
10. Členové společné domácnosti monitorují svůj zdravotní stav,
jeho změnu a výskyt příznaků nemoci ihned nahlásí svému
ošetřujícímu praktickému lékaři a na KHS, kde bude případně
dohodnut odběr a navržen další postup.
Zdroj: Kritéria a podmínky pro ponechání pacienta s příznaky nemoci COVID-19
v ambulantní péči, Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP,
Česka společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM)
ČLS JEP, Česka společnost intenzívní medicíny (ČSIM), Verze: 1 /8-4-2020
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Napsali jste nám
Historie soukenictví
v Letovicích
Výroba sukna byla jedním ze základních produktů regionu
Letovicka již od druhé poloviny 15. století, kdy letovické panství
patřilo rodu pánů z Boskovic, kteří textilní průmysl zde podporovali. V Letovicích se dokonce vytvořila soukenická čtvrť (dnešní Nové město) a záznamy jsou rovněž o cestách letovických
soukeníků do světa. Oblast byla pro textilní výrobu příhodná
svým položením na staré obchodní stezce (od r. 1848 s železničním spojením), zručnou a zkušenou pracovní základnou
(v roce 1771 zde zcela převažuje tkalcovský a soukenický cech)
a zpočátku i surovinově. Zcela tak vyhověla záměrům nového
vlastníka panství Jindřicha Kajetána Blümegena. Pánem v Letovicích se stává roku 1742, v roce 1750 zde zakládá klášter milosrdných bratří a též valchu, plátenickou manufakturu a o pět
let později realizuje bělidlo. Výrobní areál byl vystavěn na okraji parku pod úpatím zámeckého kopce, kde stál původně již od
třicetileté války statek. V nejbližším okolí začal vlastník s výstavbou osady, nazvané dle něho Jindřichov. Celý výrobní proces v manufaktuře zobrazují unikátní ilustrace na mapě panství, vzniklé po r. 1757, od Jana Antonína Křoupala, Blümegenova zetě. Zpočátku se letovická manufaktura potýkala s nedostatkem pracovních sil, proto po domluvě s hrabětem Harrachem využívala tkalců z jím založené (1746) manufaktury v Janovicích. Už na konci 60. let dosáhla letovická manufaktura
neslýchaného výrobního rozmachu, v roce 1769 ve výrobě pracovalo 140 stavů, 80 tovaryšů, 40 učňů, 1221 přadláků, 14 potiskovačů, 43 malířek, 3 formíři, 2 valcháři, 25 pomocníků. Objem
zboží činil až 20 000 kusů ročně v ceně 70 000 zlatých. Naprostá
většina zaměstnanců již nebyla v poddanském poměru k letovické vrchnosti a za svoji práci dostávala mzdu. Původní převážně místní len (výroba se na lněné plátno a též sukno pro výrobu vojenských obleků specializovala v prvních desetiletích
své existence) postupně nahradila dovážená bavlna. Nejprve
běžela výroba ze lnu i bavlny souběžně, koncem šedesátých let
přešla letovická plátenická manufaktura na úplnou bavlněnou
produkci, a to přesto, že zpracovávat len bylo technologicky
jednodušší a bylo třeba přadláky pracně přeškolovat (v letech
1766 až 1767 ve vesnicích v okolí Letovic probíhaly intenzivní
přadlácké kurzy). Budoucnost bavlny totiž předurčil nejen rozmach konkurenčních manufaktur v Šaštíně na Slovensku (zal.
r. 1736) a Švechatech v Rakousku (r. 1723), ale také její praktické vlastnosti – byla teplejší než len a zároveň levnější než vlna.
Jelikož stále se rozrůstající výroba spotřebovávala čím dál víc
příze, byl vytvořen faktorský systém s jednotlivými faktoriemi v Bučovicích, Svitavách, Olomouci, Pardubicích, Náměšti,
Brandýse, Rájci, Vlašimi, Vyškově, Třebíči a v Brně (místní faktor odebíral zde vyrobenou produkci a zároveň domáckým výrobcům přiděloval ke zpracování novou surovinu). Postupně se
přidávaly problémy s dovozem bavlny, dovážela se z Ameriky,
Asie, Makedonie a Smyrny a její cena prudce stoupala. Toho
tkalci a přadláci využívali a se surovinou handlovali i přesto,
že za to byli trestáni pokutami, propuštěním z práce a ti z nich,
kteří se nacházeli v poddanském postavení, i tělesnými tresty.
Z důvodu nedostatku přadláků začínala manufaktura využívat
dětské práce. Zdroje uvádí, že v době největšího rozmachu pracovalo v Letovicích na šedesát dětí z brněnského sirotčince.
V letovické manufaktuře bylo postaveno v 80. letech nové bělidlo a barvírna a rozeběhla se i výroba potiskovaného kartounu. Ten vyráběli zpočátku místní tkalci, v manufaktuře pak až
300 pracovníků plátno potiskovalo. Významnou roli v dějinách
textilní výroby v Letovicích sehrál i císař Josef II., který 4. čer-
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vence 1782 Letovicím potvrdil privilegia města a udělil místním výrobcům právo pořádat dva nové trhy na vlnu, což mělo
vliv i na samotnou manufakturu.
Po smrti Jindřicha Kajetána Blümegena manufaktura i celé
panství přešlo nejprve na jediného syna Františka Jindřicha
Blümegena a poté na synovce Petra z Blümegenu. Protože oba
zemřeli bezdětní, majetek připadl do rukou hrabětům rodu Kálnoky (Marie Eleonora, dcera Jindřicha Kajetána Blümegena,
byla v roce 1764 provdána za Ludvíka Štěpána Kálnokyho). Rozkvětu letovická manufaktura dosáhla v letech 1797– 1803, kdy
byla kompletně vybavena a produkce dosáhla pomocí 600 stavů už 30 000 kusů výrobků (cca 24 000 kusů kartounů, 600 kusů
mušelínu, dokonce i vlněné výrobky). Počet zaměstnanců se
pohyboval kolem 10 000 a nikdo z nich již nebyl v poddanském
poměru, nýbrž všichni dostávali mzdu. Letovice se staly největším bavlnářským podnikem na Moravě a pobíraly asi výnosů (tj. 80 000 zlatých) z celkového bavlnářského průmyslu
v zemi. Průběh napoleonských válek neměl na produkci výroby
vliv, ale následné zchudnutí obyvatelstva a nevídaný technický pokrok textilnictví v Anglii vedly k potížím v odbytu, od roku
1812 výroba neustále klesala, až došlo k 1. lednu v r. 1820 k jejímu ukončení. Do roku 1832 ležel celý výrobní areál ladem, poté
jej od hrabat Kálnoky kupuje vídeňský velkoobchodník Daniel
Baum a nastává nová éra. Baum totiž původní produkci neobnovuje, ale naopak zcela inovátorsky zahajuje výrobu strojově
tkaného tylu a krajek.
Mgr. Gabriela Pléhová

Dílna pradlen

Tkalcovská dílna

Barvírna

Centrum sociálních služeb
města Letovice a COVID-19…
…přátelé z nás opravdu nebudou
Od loňského jara se celá
naše společnost musí kvůli onemocnění covid-19 vyrovnávat se zcela novými
situacemi – jsme nuceni
dodržovat vládní nařízení
a zvykat si na úplně jiný
způsob života. Proto už na
jaře došlo i při poskytování pečovatelské služby
a v domově pro seniory
k zavedení několika bezpečnostních a omezujících
opatření. Nejméně populární bylo omezení volnočasových aktivit, naši uživatelé se nesměli potkávat ve větším počtu a co je nejhorší, začal platit zákaz návštěv. Jaro jsme vlastně nakonec nějak uspokojivě zvládli. Jenže…
Po radostném a opatrném uvolnění v létě začal podzim a covid-19 se vrátil ještě s větší silou, než jak jsme jej znali na jaře.
Zaměstnanci i uživatelé se testovali opakovaně na přítomnost
covid-19, přišel opět zákaz návštěv a my jsme prožili prozatím
to nejhorší období. Onemocnění covid-19 se nám přestalo vyhýbat. Bohužel, řada z nás tak poznala, čeho všeho je tato nemoc schopná. Jak zaměstnanci, tak uživatelé se s nemocí museli potýkat. Řešili jsme karantény, izolace, omezení přístupu
do domova pro seniory a nedostatek zaměstnanců. Celou situaci jsme personálně zvládli zejména díky ochotě lidí, kteří se
nebáli a i přes riziko nákazy nám nabídli svoji pomoc. Někteří
uživatelé našich služeb, bohužel, svůj boj s covidem prohráli.
I s tím jsme se museli vyrovnat.
Před Vánocemi se situace částečně uklidnila. Zákaz návštěv
sice stále platí, ale s negativním výsledkem antigenního testu
mohou rodiny svého příbuzného v domově pro seniory navštívit. Ostatní jsou i nadále odkázáni na své telefony nebo firemní tablet, přes který mohou své rodiny vídat prostřednictvím
videohovorů.
Je leden, začátek roku 2021. Zdá se, a my v to pevně věříme,
že se situace v našem domově i v pečovatelské službě uklidnila. Personální zabezpečení je nyní dostatečné a uživatelé
služby začínají pomalu žít svůj obyčejný život. Protože to, co
je nejvíc, jsou naše zvyky, prostá lidská potkávání na chodbě,
rozhovor a pohlazení od těch, které máme rádi. Do domova přijímáme nové uživatele a pečovatelská služba v terénu nyní
funguje bez omezení.
Ochranných pomůcek, respirátorů a desinfekce se asi jen
tak nezbavíme, ale jedna naděje tu je. Dne 21. ledna 2021 nás
čeká první fáze očkování. Za další tři týdny druhá dávka a pak
se uvidí. Třeba nás čeká náš obyčejný život, podobný tomu
„před covidem“.
Od počátku vypuknutí epidemie covid-19 nás podpořila velká spousta lidí a organizací. Od jarního darování roušek a štítů
přes velkou lidskou pomoc při personálním výpadku až k věcným darům, jako je občerstvení pro personál, výpomoc při materiálním vybavení, finanční dary a další. Všem za jejich obětavou pomoc patří velké díky.
Text a foto: Bc. Petra Ječná

Milí letovičtí
Myslela jsem, že nenajdu příležitost k následujícímu poděkování. Ale přeci. Nejdříve trochu odbočím.
V našem Letovickém zpravodaji byl článek, nadepsaný PALETA v čase pandemie. Přečetla jsem si ho. Byl nádherný. Nejen svými slovy, ale především svým obsahem. Obsahoval tolik
obdivuhodných skutků, co několik lidí pro mnoho jiných dokáže vykonat. Pro nás, letovické. Vykonat, ne obětovat se. Prostě
věnovat. Ne proto, že jak bylo v minulých letech obvyklé, že se
něco musí, že to někdo nařídil. Ale prostě z celého srdce, že je
to tak správné. Úplně na mě dýchla vzpomínka na našeho pana
doktora MUDr. Milana Pištěláka. Zmiňovaný pan doktor byl nejen lékař, co léčil naše tělesné schránky, ale lékař s velkým „L“.
Léčil totiž i naše vědomí, společenské povědomí, rozhled, správné myšlení. Vše okořeněné a obohacené úžasným optimismem. Tento skvělý člověk už odešel. Ale vlastně zůstává s námi stále. Zanechal svoje poselství ve svých potomcích, v celé
své rodině. PALETA je jeho odkazem. Šíří kulturu, vzdělanost,
lidskost, vzájemnost všech lidí.
Dostávám se k úvodu svého článku. Chtěla jsem poděkovat
za relaci v městském rozhlase dne 17. listopadu 2020. V onen
den mě a všechny občany oslovil příjemný hlas. Připomněl
nám ony historické dny z roku 1989. Málem jsme si nevšimli,
že uběhla už dlouhá řádka let, už třicet jedna roků. Vlastně je
prožila jedna lidská generace. Všem roky přibyly. Ale vzpomínky, a hlavně odkaz, zůstanou. Demokracie.
O tom bylo hlášení, to nám sdělil milý hlas příjemným projevem, perfektní češtinou. Děkuji.
L. S.

Vánoční dárek
Dne 23. 12. 2020 bylo předáno nové zásahové vozidlo Fiat
Ducato zásahové jednotce sboru dobrovolných hasičů Jasinov. Staré vozidlo Robur již nebylo technicky schopné a bylo
nutné ho nahradit.
Velké poděkování patří panu starostovi Mgr. Petru Novotnému a místostarostovi Mgr. Radku Procházkovi za vstřícnost
a ochotu při řešení celé věci.
Více foto na www.obecjasinovestranky.cz
Pavel Pravec, předseda osadního výboru
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Napsali jste nám
Hvězdná obloha
v nejkratším měsíci roku
Jakmile proběhne dlouhý zimní měsíc roku leden, přivítá
nás únor, který je měsícem nejkratším v roce. Letos jde o měsíc s 28 dny. Únor je také zimním měsícem, proto budou na obloze zářit zimní souhvězdí. Při pohledu směrem k jihu postupujeme nahoru od obzorníku, od jižního bodu. Tak se setkáme
se souhvězdím Velkého psa s nejjasnější hvězdou oblohy s názvem Sirius (leží téměř přesně na jihu), pak směrem vzhůru
najdeme souhvězdí Jednorožce, souhvězdí Malého psa s jasnou hvězdou zvanou Prokyon. Když posuneme náš pohled výše, setkáme se se souhvězdím Blíženců a ještě výše najdeme
souhvězdí Vozky (Auriga). Leží hodně vysoko v Mléčné dráze,
téměř v nadhlavníku. Souhvězdí má tvar nepravidelného pětiúhelníku. Dost výrazně září nejjasnější hvězda Capella (český
název Kozička) s jasností 0,1 mag a vzdáleností 42 ly. Astronomové zjistili, že jde o dvojhvězdu složenou ze dvou žlutých
hvězdných obrů. Pod Capellou najdeme tři slabé hvězdy, které
tvoří trojúhelník a nesou název Kůzlátka. Ve spodní části souhvězdí leží tři otevřené hvězdokupy M 37, M 36 a M 38. Hvězdokupa M 36 je nejkrásnější a je od nás vzdálena 4 000 ly. Když
souhvězdí Vozky najdete, vzpomeňte si na starořeckou báji,
podle které Vozka na zimní obloze přestavuje řeckého krále
Erichthonia, syna chromého boha Hefaista. Vozka se proslavil
tím, že jako první zapřáhl koně do vozu a mistrovsky ovládal
spřežení. Vůz byl pro něho životně důležitý, protože byl po svém
otci chromý. Jeho vynález se stal užitečným pro celé lidstvo.
Za to nejvyšší bůh Zeus Erichthonia přenesl na oblohu jako souhvězdí. Hvězda Kozička se dostala na oblohu proto, že svým
mlékem kojila malého Dia v jeskyni na ostrově Kréta. Hvězda
Capella je také známá pod názvem Amalthea.
I v únoru denně sledujeme naše životodárné Slunce, které
se směrem nahoru od obzorníku vzdaluje. Pro poledník a čas
středoevropský, obzor +50° rovnoběžky platí o Slunci: Dne 1. 2.
Slunce vychází v 7:33 h a zapadá v 16:54 h, dne 28. 2. vychází
v 6:45 h a zapadá v 17:41 h. Den se během února prodlouží o 1 h
36 min. Sluneční azimut vzroste z 64° na 79° (o 15°). Slunce vstupuje do znamení Ryb dne 18. 2. v 11:44 h SEČ.
Dobře se pozoruje Měsíc, který neúnavně obíhá naši Zemi a vytrvale nám ukazuje své fáze, které v únoru nastanou čtyři: 4. 2.
v 19:00 h poslední čtvrt, 11. 2. ve 20:00 h nov, 19. 2. ve 20:00 h první čtvrt a 27. 2. v 9:00 h úplněk. Nejblíže Zemi bude Měsíc 3. 2. ve
20:00 h (370 080 km) a nejdále od Země bude 18. 2. (404 507 km).
Pro pozorovatele planet je zpráva málo příznivá, protože nebude možné pozorovat Merkur, Venuši, Jupiter, Saturn a Neptun. Mars najdeme
v první polovině noci.
Ze souhvězdí Ryb se
pomalu přesouvá přes
Berana do souhvězdí
Býka. Uran se nalézá
v první polovině noci
v souhvězdí Berana.
Z úkazů na obloze
se nejlépe pozorují
konjunkce Měsíce
s planetami. Dne 17. 2.
ve 20:00 h nastane
konjunkce Měsíce
s Uranem a 19. 2. ve
3:00 h s Marsem.
Vozka
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Těsně před Vánoci dne 21. 12. 2020 jsme očekávali mimořádný úkaz pozorovatelný po 397 letech, a to největší vzájemné přiblížení (konjunkce) největších planet sluneční soustavy Saturnu a Jupiteru. Tento úkaz je považován za „Betlémskou hvězdu“. Podle geniálních výpočtů astronoma Jana Keplera podobný úkaz proběhl v roce 7 před naším letopočtem v době Kristova narození. Byl znamením pro „mudrce od východu“ a vedl je
do Betléma, aby se poklonili Ježíši Kristu, narozenému židovskému králi. Podobné úkazy se po několika staletích opakují.
Můžeme jen litovat, že pro velkou oblačnost nebylo možné tento jedinečný úkaz vidět.
Dr. Jaroslav Chloupek

Na portálu Boskovicko.info najdete
program na víkend i práci v okolí

Boskovický portál se stal už během prvního roku svého
fungování jedním z největších informačních zdrojů v regionu. Dnes tak na jeho stránkách kromě regionálních zpráv
a přehledu kulturních akcí najdete také denně aktualizované
nabídky zaměstnání a bydlení.
Chcete si prohlédnout fotky boskovické adventní výzdoby
nebo si přečíst o právě probíhajících rekonstrukcích, ale rádi
byste se přitom vyhnuli pročítání černé kroniky? Všechny regionální zprávy jsou řazeny do rubrik, takže si lehce zvolíte, co
vás zajímá, ať už je to aktuální dění, policejní hlášení nebo kulturní a sportovní události. Pokud vám ale jen povědomí o okolním dění nestačí, toužíte vyrazit ven a hledáte událost, které
byste se mohli zúčastnit, sledujte kalendář regionálních akcí.
Najdete v něm festivaly, výstavy, promítání, besedy a další možná vyžití pro rodiny, skupiny i jednotlivce. Vyhledávat je můžete jak v celém regionu, tak v konkrétních obcích. V případě, že
akci sami pořádáte a chcete, aby se o ní dozvědělo i široké okolí, máte možnost na ni právě zde upozornit zveřejněním pozvánky v přehledném seznamu událostí. Nejzajímavější a nejčtenější z nich se objeví také na facebookové stránce Region
Boskovicko, kterou v současnosti sleduje přes 500 uživatelů.
Pokud chcete být o dění v regionu průběžně informováni, stačí
se připojit.
Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat práci poblíž svého bydliště. I s tím si portál poradí. Poptávku místních
firem najdete v sekci s nabídkami práce. Ve vyhledávání nastavte, o jaký obor máte zájem a do jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním ochotni dojíždět, a můžete začít vybírat. Firmy,
kterým momentálně schází pracovní síla, tady mají možnost
oslovit potenciální zaměstnance prostřednictvím bezplatného inzerátu a zároveň využít vysokou návštěvnost portálu pro
vlastní propagaci – díky bezplatné inzerci mohou rozšířit povědomí o nabízených službách přímo v místě svého působení.
Získat nové zákazníky a připomenout se těm stávajícím navíc
můžete i zařazením své společnosti do katalogu firem a služeb.
Navštivte portál w
 ww.boskovicko.info a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě vám.
RegionyBrněnska.cz

Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...

AFK Letovice

Městský klub důchodců

Rok 2021 začal, ale kvůli vládním rozhodnutím
fotbal na svůj start stále čeká. Situace kolem COVID-19 v průběhu ledna nedovolila mnoho uvolnění, a proto se všechny naše týmy věnují individuální přípravě. Vzhledem k přerušené podzimní části sezóny, je naplánovaný start jarní poloviny už na měsíc březen. Zda se povede sezónu 2020/2021 odehrát, nedokážu odhadnout, záleží na mnoha okolnostech, které nikdo z nás neovlivní.
Každopádně pro náš klub je to velká škoda. Mládežnické týmy měly nastavený rytmus a správný režim, muži po dlouhých
letech okupují přední příčky tabulky. Celý klub a všichni v něm
by se velmi rádi ihned zapojili zpět do akce. Tréninky, zápasy,
hry, pohyb, kontakt s přáteli a další, to je to, co nám všem aktuálně chybí. O to více se těšíme, až budeme moci začít.
Dávat si cíle do nového roku 2021 po stránce sportovní nebo
fungování klubu je, bohužel, velmi nereálné. Doba volnočasových aktivit je velmi ohrožena a není jisté, jak budou tyto aktivity do budoucna financovány a podporovány. Jedinou variantou je přizpůsobit se a najít varianty fungování.
Jako klub máme plánů a dlouhodobých cílů nespočet, prioritou je vybudování ekonomicky stabilního celku, kde bude a zároveň věřím, že již je, kladem důraz na sportující mládež a dospělé. Sportovní cíle jsou být konkurenceschopní a neustále
se posouvat směrem výše, ať už výsledkově, tak třeba počtem
členů, hráčů, trenérů, ale i podporovatelů.
Nezbývá nic, než věřit, dál pracovat a těšit se, že zase budeme
moci všichni dělat to, co máme rádi. Věřím, že se brzy společně na fotbale setkáme!
Petr Stria, předseda AFK Letovice z.s.

únor 2021
3. 2. – středa – vycházka směr Podlesí
Sraz účastníků ve 13.00 hodin u MKD Tyršova ulice.

17. 2. – středa – vycházka směr Třebětín
Půjdeme ve 13.00 hodin od MKD Tyršova ulice.

Nové sdružení
zdravotně postižených Letovice z.s.

Oznamujeme
našim členům termín ozdravného pobytu
a možnost přihlášek na tento pobyt 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.

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

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

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.

Výběr členských příspěvků na rok 2021
je možný osobně u pana Stehlíka, po předchozí
domluvě, tel.: 732 772 466 nebo na nejbližších
akcích spolku v roce 2021.

Bruslení

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

Sport

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.

Turisté na horách mohou třídit odpad do speciálních „tříkošů“
Sedm desítek designových „tříkošů“ doplnilo v horských resortech
od loňského roku síť tradičních velkých barevných kontejnerů na
třídění odpadů. Menší speciální koše na plasty, papír a směsný odpad jsou díky projektu společnosti EKO-KOM s názvem Třídíme na
sněhu umístěny přesně tam, kde vzniká odpad z obalů, ale kam se
zároveň nedostanou těžká svozová auta. Tříděný odpad z tříkošů je
tak svážen ve spolupráci s lyžařskými areály například skútry nebo
rolbami do větších kontejnerů. Odpad pak putuje na dotřiďovací
linku a k recyklaci.
Informace o třídění na horách na Facebooku, Instagramu a webu
tridimenasnehu.cz.

Třídíme na sněhu
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Letovická drbna
Jak se učí v době pandemie

„Cením si přístupu většiny žáků, rodičů a pedagogů, kteří se
museli s tíživou situací vyrovnat a odvádějí doposud velmi kvalitní práci“, říká ředitel základní školy v Letovicích Mgr. Vítězslav Šos. On-line výuka přišla ze dne na den a děti i jejich učitelé byli z reálného prostředí škol nuceni přejít do toho virtuálního. Sociální kontakt, který je díky dnešní době technologické
už tak omezen, byl touto formou výuky ještě více eliminován.
Jaký dopad má vzdělávání se na dálku v době pandemie na
učitele, děti a potažmo i jejich rodiče, si můžete přečíst v následujícím rozhovoru.
O své postřehy, dojmy a zkušenosti se s námi podělil nejen
ředitel ZŠ Letovice Mgr. Vítězslav Šos, ale i paní učitelka prvního stupně Mgr. Daniela Kalhousová a paní učitelka Mgr. Lenka
Veselá, která učí děti na druhém stupni zdejší základní školy.
Pane řediteli, jak vlastně v počátcích probíhala organizace
on-line výuky? Učitelé se v podstatě museli ze dne na den přeorientovat z prezenční formy výuky na tu distanční. A jaký
posun od jara pozorujete?
V polovině března minulého roku se udál velmi výrazný přelom ve způsobu vzdělávání žáků. Ze dne na den došlo k uzavření škol a nutnosti rychlé reakce všech účastníků vzdělávání
(učitelů, žáků, rodičů) na nový způsob výuky, a to distanční
vzdělávání. Jelikož s tímto neměl nikdo zkušenosti, byly začátky problematické, možná i chaotické, každý hledal cestu
k předávání učiva. Škola začala již v loňském školním roce využívat elektronický komunikační systém školy Bakaláři, pomocí kterého se postupným zaktivováním dalších jeho modulů začala distanční výuka realizovat. Po zkušenostech z jarního období, kdy komunikace s žáky a rodiči probíhala i jinými
kanály (Skype, Messenger, e-mail, telefon), se vše sjednotilo do
výše zmiňovaného nutného jednotného komunikačního systému, který využíváme i v současnosti. Posun žáků i pedagogů
v oblasti využívání informačních technologií během uplynulého roku je opravdu velice znatelný. Cením si přístupu většiny
žáků, rodičů a pedagogů, kteří se museli s tíživou situací vyrovnat a odvádějí doposud velmi kvalitní práci.
Jak postupujete v případě, že rodina nemá pro dítě potřebné
technické vybavení? Ať už jde o notebook, chytrý telefon či
internetové připojení.
V jarní části distanční výuky se většinou tyhle problémy řešily osobním předáváním listinných podkladů pro výuku žákům či jejich zákonným zástupcům, které se zpětně vracely
při dalším setkání. V podzimní části roku se díky nákupu výpočetní techniky naskytla možnost zápůjčky notebooků žákům
na základě písemné žádosti rodičů a podepsáním smlouvy
o výpůjčce.
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V současné době je zapůjčeno celkem 13 ks notebooků žákům z různých ročníků, které jsou na distanční výuce. Rovněž
byla povolena možnost individuálních konzultací žáka ve škole, a tedy opět osobní předávání listinných podkladů k výuce.
Prezenční výuka byla z převážné části nahrazena tou distanční. Je tato forma dostačující pro splnění učebních osnov a postup žáků do následujícího ročníku?
Je třeba si uvědomit, že distanční výuka nemá v našem vzdělávacím systému žádnou historii, zkušenosti, metodiky všichni
teprve tvoří, sbírají, necelý 1 rok je opravdu málo na její hodnocení. Nicméně se ukazuje již teď, že ji nelze brát jako adekvátní
náhradu výuky prezenční. Lze pomocí ní překlenout určitý krátký časový interval, lze ji využít jako doplněk při standardní výuce. S přibývajícím časem totiž dochází u žáků k poklesu jejich
pracovní morálky, návyků, zodpovědnosti, objevuje se logicky
i únava. Co se týká zvládnutí učiva uvedeného ve školním vzdělávacím programu, tak se vybírá opravdu trivium z vyučovacích
předmětů, přičemž škola klade důraz hlavně na matematiku,
český jazyk, anglický jazyk. Nelze zvládnout 100 % všechny výstupy, které jsou ve vzdělávacím programu uvedeny, ale představa opakování, anulování školního roku je dle mého názoru
nerealizovatelná. Žáci jsou vedeni především k samostatnosti,
schopnosti organizovat si čas a práci, zodpovědnosti za daný
úkol v závislosti na jejich věku a také jejich individuálních možnostech včetně technického vybavení rodin.
Nezapomínejme ani na rodiče. Jaké jsou jejich reakce na to,
že se doma museli částečně zhostit role učitele svých mladších potomků? Máte od nich nějakou zpětnou vazbu? Jak tuto
roli zvládají například rodiče prvňáčků?
Rodiče v tomto způsobu výuky opravdu hrají velikou roli, ať
se jedná o žáky mladšího věku, kdy bez nich by nebyli žáci
schopni technicky se připojovat na on-line hodiny, přijímat
a odesílat svoje práce, organizovat si čas, nahrazovat vyučujícího v domácím prostředí, tak i o žáky vyšších ročníků, kdy je
třeba spíše dohlížet na kvalitu jejich prací, včasné plnění a odesílání úkolů, přítomnost na on-line výuce. Za to jim všem patří
mé velké poděkování a uznání. Zpětnou vazbu od rodičů mám
jednak prostřednictvím zpráv třídních učitelů, někteří rodiče
se obracejí i na mne s připomínkami, postřehy, návrhy řešení.
Musím říci, že ve většině případů se jedná o ohlasy kladné, za
což jsem samozřejmě rád, ale beru na vědomí i ohlasy záporné.
Snažíme se nastavit takové podmínky vzdělávání, aby byly
akceptovatelné pro naprostou většinu zúčastněných.
V současné době jsou ve škole žáci 1. a 2. ročníku, žáci dvou
speciálních tříd, za což jsem velice rád, protože právě tito žáci
potřebují být co nejvíce v osobním kontaktu s vyučujícím, získat základní znalosti, dovednosti, sociální schopnosti, které
jim domácí vzdělávání dát nemůže i přes velkou snahu rodičů.
Závěrem chci touto cestou popřát všem žákům, rodičům,
učitelům a čtenářům tohoto zpravodaje hodně štěstí a zdraví
v novém kalendářním roce, který snad bude rokem klidnějším
a rokem návratu k normálnímu životu všech.
Mgr. Vítězslav Šos, ředitel
Pozadí on-line výuky dětí prvního stupně nám přiblíží i paní
učitelka Mgr. Daniela Kalhousová.
Jak dlouho vám zabere příprava na on-line výuku?
Distanční výuka je výrazně časově náročnější. Vyžaduje
hlubší a dlouhodobější přípravu. Časově náročný je přepis
vlastních znalostí do textové podoby, např. písemné prezentace doplněné o odkazy na videa, písně aj., které umožní žákům

opětovné přečtení a lepší orientaci při výkladu učební látky učitelem. Klíčové je i motivovat žáky, aby v domácím prostředí
udrželi určitou pozornost, kázeň a školní návyky.
Jste učitelka prvního stupně, tedy mladších dětí. Jak se vaši
žáci přizpůsobili tomuto typu výuky? Jak dlouho například
v domácím prostředí dokáží udržet pozornost na výklad učiva? A nechybí jim reálný kontakt se spolužáky?
Umím si představit, že zpočátku měly děti radost z uzavření
škol, ale později zjistily, že to není úplně snadné. Pro nikoho
tato situace, ve které jsme se ocitli ze dne na den, nebyla lehká.
Bylo to nečekané a nové. Učitelé, žáci i rodiče museli přizpůsobit svůj osobní život tomuto způsobu výuky. Musím však říci,
že se této nelehké okolnosti zhostila většina velice skvěle. Co
se týče udržení pozornosti v době distanční výuky, je individuální a záleží na mnoha okolnostech (osobnost žáka, domácí
prostředí…). Hodně si s dětmi povídám, a tedy vím, že jim chybí
osobní kontakt se spolužáky, kamarády i učiteli.
Myslíte si, že distanční výuka, která z převážné části nahradila v uplynulém období tu prezenční, je natolik efektivní, aby
děti dostatečně připravila na další ročník?
Distanční výuka, podle mého názoru, nemůže nahradit výuku
prezenční. Některým dětem může tento typ výuky vyhovovat,
jsou ve svém domácím prostředí, ranní shon je také odbourán
brzkým vstáváním na přípravu odchodu do školy a vše je jistě
v klidnějším tempu. Nicméně v prezenční výuce je přímý kontakt žák – učitel, což je nadmíru důležité i pro zpětnou vazbu na
obou stranách. V distanční výuce se dobře učí teorie a znalosti,
ale praktické ukázky a pomůcky, které nejen zpestří výuku, ale
pomůžou lépe pochopit obsah dané učební látky, nejde příliš
uplatnit. Snažíme se, aby distanční výuka byla co nejefektivnější, ale kdybych měla mluvit sama za sebe a brát ohled na to, co
je pro děti nejlepší, přikláněla bych se k opakování učiva. Děti
by si tak více a v poklidnějším tempu osvojily základní znalosti,
které jsou potřeba k pochopení učební látky v dalším ročníku.
Máte nějakou kuriózní historku spojenou s on-line výukou?
Historek z on-line výuk je celá řada, ale ráda bych si je nechala raději pro sebe. Mohu jen říci, že se někdy v online výuce objevili i rodinní domácí mazlíčci, což velice zpestřilo tuto výuku
– ovšem v tom dobrém slova smyslu. Vždy se těším na setkání
s dětmi prostřednictvím kamery, ale raději bych vyučovala
prezenčně, neboť přímý kontakt s žáky nic nenahradí.
Závěrem bych chtěla všem popřát v novém roce vše nejlepší, hodně zdraví a síly.
Mgr. Daniela Kalhousová
Jak přistupují k této formě vzdělávání žáci druhého stupně si
můžete přečíst v rozhovoru s paní učitelkou Mgr. Lenkou Veselou.
Jak dlouho vám zabere příprava na on-line výuku?
Ve srovnání s prezenční výukou jsou přípravy na on-line hodiny časově náročnější. Ve škole učitel vysvětlí látku u tabule,
ihned reaguje na dotazy žáků, učivo společně procvičí, funguje
okamžitá zpětná vazba. V rámci výuky na dálku jsou kombinovány on-line hodiny se samostatnou prací. Je tedy třeba
spoustu materiálů zpracovat elektronicky, aby bylo učivo pro
děti přehledné, srozumitelné a mohly se k němu opakovaně
vracet. Pro žáky vytváříme například prezentace, přehledy učiva či pracovní listy.
Jste učitelka druhého stupně, tedy starších dětí. Jak se vaši
žáci přizpůsobili tomuto typu výuky? Vyhovuje jim toto vzdělávání se a kontakt v on-line prostředí? Přišli už někteří z nich
na nějaké triky, jak si výuku zjednodušit, ulehčit?

V tomto ohledu musím žáky pochválit. Zatímco na jaře měli
někteří pocit, že si mohou užívat neplánované prázdniny, nyní
už většina chápe, že výuka pokračuje, byť z domova. Jsou děti,
kterým současný způsob učení vyhovuje, vše si rozplánují podle svých potřeb. Mnoho žáků by se však do školních lavic vrátilo rádo. Chybí jim spolužáci a také přímý kontakt s učitelem.
Děti jsou vynalézavé, s pomocí kamarádů a internetu si poradí
se vším. I z průměrných žáků se tak rázem stávají premianti.
Myslíte si, že distanční výuka, která z převážné části nahradila v uplynulém období tu prezenční, je natolik efektivní, aby
děti dostatečně připravila na další ročník?
Děláme, co můžeme. Svědomití žáci pracují zodpovědně,
plní úkoly, mají výsledky. Ale najdou se i tací, kteří doma nepracují a ve škole nám při kontrole předkládají prázdný sešit.
Distanční výuka je v současné době jediným možným řešením, jak pokračovat ve vzdělávání. Přes snahu všech ale nemůže plnohodnotně nahradit prezenční výuku se vším, co k ní
patří.
Máte nějakou kuriózní historku spojenou s on-line výukou?
V rámci on-line hodiny českého jazyka jsme opakovali psaní zdvojených souhlásek. Děti měly vyjmenovat příponové
části, před kterými píšeme jedno -n. Místo -ík, -ina, -ice žák odpověděl -ný, -natý, -itý, -ičitý atd. Je vidět, že fungují mezipředmětové vztahy! :o)
Také se občas stává, že si děti při výuce zapomenou vypnout mikrofon. A to jsou pak situace opravdu kuriózní!
Mgr. Lenka Veselá
Nezbývá než poděkovat všem zúčastněným za rozhovor
a popřát jim do nového roku jen to dobré nejen na poli profesním, ale i v osobním životě.
Daniela Klusáková

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

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

Kontaktní telefon do ordinace 516 491 332
Mgr. Radek Procházka, místostarosta města
Další dobrou zprávou pro rodiče a děti je rovněž rozšíření
ordinačních hodin pro dětské pacienty z Letovic a okolí,
kteří jsou přihlášeni k MUDr. M. Přichystalové. Paní doktorce tímto děkujeme, že zajišťuje lékařskou péči pro děti
a dorost přímo zde ve městě. Zároveň vzkazuje, že nové pacienty do péče stále přijímá.
Ordinace Letovice, A. Krejčího 1a
Pondělí

7.30 – 11.30

6. 2. MUDr. Paulíčková Veronika

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

7. 2. MUDr. Pernicová Libuše

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

13. 2. MUDr. Pokorná Marie

Blansko, Gellhornova 9

516 412 422

14. 2. MDDr. Potůček Jiří

Blansko, Pražská 1b

516 419 538

20. 2. MUDr. Ševčíková Radomíra

Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454

21. 2. MUDr. Roth Pavel

Ostrov, Zdrav. středisko

27. 2. MUDr. Řehořek Tomáš

Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453

28. 2. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453

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

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

Boskovice, Průchodní 3a

13.00 – 17.00 (jen objednaní 17.00 – 18.00)

Úterý

13.00 – 16.00

7.30 – 11.30 (poradna 9.00 – 11.00)

Středa

11.00 – 14.00 (poradna 11.00 – 13.00)

7.30 – 10.30

Čtvrtek

7.30 – 10.30 (poradna 8.30 – 10.00)

11.00 – 14.00 (poradna 11.00 – 13.00)

Pátek

7.30 – 10.30

11.00 – 12.00 (jen objednaní 12.00 – 13.00)

516 444 326

PRONAJMU

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

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

Tel.: 602 447 525

Služby lékařů

KOUPÍM

Pozor změna!

staré pivní láhve pivovaru Letovice do soukromé sbírky.

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

Tel.: 777 115 802

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

Ceník inzerce v Letovickém zpravodaji

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

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

Černobílá inzerce

Barevná inzerce

A4
A5
A6
A7

A4
A5
A6
A7

3 600 Kč
1 800 Kč
900 Kč
450 Kč

4 800 Kč
2 400 Kč
1 200 Kč
600 Kč

Řádková inzerce: 7 Kč za cm čtvereční
Věrnostní sleva za opakovanou inzerci:
2× za rok 4% / 3× za rok 6% / 4× za rok 8%
více jak 5× za rok 10%

Upozornění
V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) sdělujeme a upozorňujeme, že respondent/přispívatel odesláním příspěvku ke zveřejnění v Letovickém zpravodaji potvrzuje, že pokud jeho příspěvek obsahuje osobní údaje, jejich zpracování a zveřejnění je z jeho strany podloženo řádným zákonným titulem (např. Souhlasem se zveřejněním fotografie). Za zákonnost zveřejnění plně odpovídá respondent / přispívatel.
Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace. IČO: 43420982,
adresa redakce: MKS Letovice, Nová 71/1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437, e-mail: zpravodaj@mks-letovice.cz. Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Pléha. Redakční rada ve složení:
Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková, Mgr. Renata Kostlánová, Petr Švancara, Daniela Klusáková. Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice
28. 1. 2021 č. 2 /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. 3/ 2021 bude 12. 2. 2021. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Inzerce

Velké Opatovice

1. místo
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Inzerce

PentaCo
s.r.o.
Hledá nové kolegy do týmu na pozice

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

Kontakt:
Jan Lipták, telefon: 604 431 706
e-mail: liptak@pentaco.cz
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