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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v některém z minulých čísel jsem psal o tom, jak jsme obdrželi
dotaci 1 milion Kč na světla veřejného osvětlení. Bohužel dodavatel nebyl schopen díky opožděným dodávkám komponent
(čipy) dodat v souladu s dotací v termínu. Tato světla a dotaci
jsme museli vrátit. Když jsme zjistili, že budeme muset dotaci
vrátit, obrátili jsme se díky velmi rychlé a velmi efektivní pomoci paní poslankyně Lenky Dražilové (ANO) z Blanska přímo
na Ministerstvo průmyslu a obchodu a věc jsem komunikoval
přímo s panem vicepremiérem Havlíčkem. Patří mu obrovské
poděkování za vstřícnost a pochopení. Díky jeho rychlé reakci
nám již přišla odsouhlasená změna podmínek této dotace a tudíž dostaneme peníze zpět.
Protože za veřejné osvětlení platí město přes 2,5 milionu Kč
ročně, budeme pokračovat ve výměně světel po celém městě
a budeme žádat o další dotaci. Díky LEDkovým světlům jde šetřit klidně i více jak 50 % spotřeby elektřiny.

Zamýšlíme se i nad dalšími možnostmi, jak ušetřit energetickou spotřebu, protože při současných cenách energií ani jiná možnost není. Ve hře jsou tepelná čerpadla, ale i třeba fotovoltaická elektrárna na střeše našich budov. Tyto věci jsou
momentálně i dotačně podporované.
Na 26. ledna jsme zařídili pro občany města cílenou nabídku
od E.ON pro občany, kteří spadli do dodavatele poslední instance. Kromě rad, jak se se situací vypořádat jim bude učiněna i přímo nabídka smlouvy. Toto ještě před pár dny nebylo možné,
protože se do těchto ﬁrem nedalo ani dovolat, natož aby s vámi
někdo jednal osobně. Bohužel máme pořád informace, že v Letovicích je několik desítek domácností v režimu DPI.
Na lednové radě byla představena podoba rekonstrukce zámeckého sadu a zahrad. Naše technické služby již započaly
s čištěním těchto prostor. Musím říci, že mě tento návrh velmi
oslovil. Zahrnuje i opravu a následné využívání altánu, který je
v dezolátním stavu, a protože je kulturní památkou, tak nebude oprava jen tak jednoduchá. Nicméně hlavním smyslem je
zkultivovat zahrady a otevřít je pro veřejnost.
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Slovo starosty
Samozřejmě i ke mně se doneslo, že se prodává zámek
a strhla se kolem toho slušná debata. Prvně vyvrátím tu největší lež, kterou někdo šíří. Park je již řadu let ve vlastnictví města.
A tak to i zůstane. Chtěl bych opravdu velmi poděkovat panu
Vavříčkovi za to, co pro město opravou zámku udělal. Zaslouží
si obrovské uznání, protože ten zámek odsud nikdy nikdo neodnese a na dlouhou řadu let dostal zámek do velmi slušného
stavu. Málokdo si umí představit kolik ﬁnancí, úsilí a času bere
takováto nemovitost. Jedna věc je mít zámek, ale pak je také
potřeba vědět, jak obrovská je to zátěž se o takovýto majetek
starat. O to větší uznání si pan Vavříček zaslouží, protože ta odvedená práce je tam vidět na každém kroku.
Mgr. Petr Novotný, starosta města

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
jelikož některé věci je dobré připomínat, prosím všechny, aby
svoje příspěvky do Letovického zpravodaje zasílali na adresu
zpravodaj@mks-letovice.cz. Nemusíte se bát, článek můžete
poslat jakýkoliv (samozřejmě v mezích slušnosti). Pokud bude
volné místo, uveřejníme. Kdyby se stalo, že prostor z kapacitních důvodů už není, domluvíme se společně na dalším postupu.
Nabízím také možnost zakoupení nástěnného kalendáře Letovic na rok 2022, reklamních předmětů (ručníky, čepice, trička, kancelářské zboží) a publikací našeho muzea na našem TIC
na ulici Tyršova.

Když je řeč o muzeu, je dobré zmínit, že vzhledem k budování nové mateřské školky v budově Tyršova bude expozice
muzea dočasně umístěna do depozitáře. Dokud nenajdeme
náhradní prostory, bude muzeum fungovat jako „muzeum na
cestách“. V případě zájmu si nás s vybraným programem můžete pozvat do své školy, neziskovky, klubu apod. Dále se kurátorka muzea bude věnovat odborné činnosti. Ve spolupráci
s Muzeem Blanenska a paní Jachanovou bude tvořit výstavu
o historii mýdel. V kooperaci s Technickým muzeem Brno dojde rovněž k postupnému mapování historie textilní výroby
v Letovicích. Dále se můžete během letošního roku těšit na novou foto publikaci o historii Letovic. Na chodbě knihovny bude
také k vidění cca od září výstava o historii hraček od pravěku
až po dnešní dobu.
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Jelikož tento úvodník čtete v únoru, již by měla být dokončena rekonstrukce veřejných prostor naší knihovny. Podlaha
na chodbě, která byla již místy v havarijním stavu, dostala nový kabát (resp. dlažbu). Nejde jen o povrchovou úpravu. Všechny skladebné vrstvy jsou provedeny nově a doufám, že podlaha bude velmi dlouho sloužit. V rámci stavebních úprav došlo
současně i k vybudování bezbariérového WC a celkové rekonstrukci WC pro muže a ženy. Všechno zmíněné bylo ﬁnancováno z peněz města Letovice za přispění dotace MMR. Všem
návštěvníkům děkuji za trpělivost, protože provoz knihovny
či dětské skupiny na staveništi nikdy není snadný.
Pokud ještě stále čtete tyto řádky, srdečně vás zvu na koncert Pokáče, který se bude konat 17. února. Hned první březnový den se uskuteční přeložené představení (jsou ještě i volná
místa) Když se zhasne. Jedná se o komedii s Ivo Šmoldasem,
Míšou Kuklovou a dalšími herci. Také můžeme nabídnout lekce společenských tanců pro dospělé, které povedou zkušení
lektoři manželé Pernicovi.
Na závěr bych už jen rád poprosil všechny, abyste si zapsali
termín sobota 18. června. Proběhne totiž druhý ročník sousedských slavností Letovice jinak. Z důvodu plánované rekonstrukce náměstí se bude ale tentokrát konat v areálu koupaliště. Pokud nám počasí bude přát, současně dojde i k otevření koupaliště. Nicméně držme se na zemi, ještě nás čeká řada studených dní. Proto vám přeji hodně radostných zpráv, které vás
zahřejí!
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 12. 1. 2022 projednala
body dle následujícího programu:
1. Prezentace sadových úprav v zámeckém parku
2. Kontrola úkolů
3. Vystoupení vedoucích odborů
4. Hospodaření města Letovice za I.– XI. /2021
5. Dispozice s majetkem města
6. Hospodaření příspěvkových organizací města
7. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
8. Příprava schůzí s občany v místních částech města
9. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
10. 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

Společenská rubrika
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci prosinci oslavili
svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Coufalová Ludmila
Nečas Karel
Kohoutek Jaroslav
Strnka Zdeněk
Mareček František
Dvořáčková Božena
Báča František
Gottwaldová Milada
Novotná Jaroslava
Chloupek Jaroslav
Beneš Pavel
Širůček Josef
Haška Emil
Lepš Jiří
Kobylková Zdeňka
Šaurová Marie
Kolouch Robert
Dufek Bedřich

Medek Miloslav
Komprdová Eliška
Višková Jaroslava
Holasová Ludmila
Jachan Jan
Wetterová Libuše
Pelíšek Josef
Hertlová Anežka
Pospíšilová Vlasta
Šaršonová Marie
Stehlíková Zdenka
Tomanová Stanislava
Pacelt Jiří
Boháčková Marie
Širůček František
Klusáková Blažena
Švec Josef

Dodatečně blahopřejeme paní Marii Jachanové, která v měsíci říjnu oslavila narozeniny.
V měsíci prosinci oslavila krásné narozeniny – 90 let – paní
Blažena Klusáková, Třebětín. K tomuto významnému životnímu jubileu jí osobně blahopřála za SPOZ paní Libuše Pfefrová.
Srdečně blahopřejeme

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Maloň František, U Hájku, ve věku 73 let
Procházka Milan, Krátká, ve věku 68 let
Neudertová Ludmila, Kněževísko, ve věku 72 let
Krausová Marie, J. Haška, ve věku 74 let
Makovský Vladimír, Mánesova, ve věku 69 let
Báča Josef, Údolní, ve věku 66 let

Čest jejich památce!

Město Letovice informuje
Místní poplatky 2022
Místní poplatky pro rok 2022 jsou upraveny obecně závaznými vyhláškami města Letovice:
· č. 3/2020 (poplatek ze psa, z pobytu, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného).
· č. 3/2021 (poplatek za obecní systém odpadového hospodářství)
Informace k poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a poplatku ze psa
Sazba poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (komunální odpad) činí i nadále 550 Kč za kalendářní rok a fyzickou osobu přihlášenou v Letovicích nebo místních částech, nebo
za nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území Letovic nebo místních částí.
Sazba poplatku ze psa se odvíjí od místa přihlášení (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 pro rodinnou 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
Splatnost poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a poplatku ze psa je do 30. 6. 2022. V případě, že poplatková
povinnost vznikne v době od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022, je poplatek
splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
Způsob úhrady: 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 je pro identifikaci platby třeba uvádět
variabilní symbol, kterým je:
· u poplatku za systém odpadového hospodářství rodné číslo
osoby, za kterou je poplatek hrazen nebo speciální číslo přidělené vlastníkům bytů, rodinných domů nebo staveb pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.
Je-li poplatek hrazen převodem z účtu jednou částkou za více
osob, je třeba správci poplatku sdělit, za které osoby je platba
provedena (např. uvedením rodných čísel dalších osoba ve zprávě pro příjemce při zadávání platby nebo e-mailem).
· u poplatku ze psa číslo 315039xxxx, kde xxxx je číslo psí
známky.
Po dobu omezeného provozu městského úřadu, město Letovice stále preferuje úhradu poplatků bezhotovostním převodem na účet.
Osvobození a úlevy naleznete ve shora uvedených obecně
závazných vyhláškách. Nárok na osvobození či úlevu je třeba
uplatnit a prokázat 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, tel.: 516 482 222,
605 559 423, e-mail: mu.zednikova@letovice.net.
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Město Letovice informuje
Výzva k úhradě nedoplatků
Městský úřad Letovice vyzývá občany, kteří dosud nezaplatili místní poplatek za komunální odpad nebo místní poplatek
ze psa za rok 2021 či dřívější období, aby svoje nedoplatky ne-

Kulturní přehled
Schumann a francouzská hudba
Magdaléna Hrudová (klavír)
3. února 2022 v 19.00 hodin
Vstupné: 100 Kč
na koncert platí abonentky KPH / do 18 let zdarma

prodleně uhradili nebo se osobně dostavili k řešení jejich úhra-

Divadlo Járy Cimrmana – LIJAVEC

dy. V případě neuhrazení se vystavují vymáhání daňovou exe-

4. února 2022 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 500 Kč / na místě 550 Kč

kucí nebo prostřednictvím soudního exekutora a kromě nedoplatků budou vymáhány také exekuční náklady.

Four in Blue (koncert jazz)

Finanční odbor

Průzkum zájmu
Jihomoravského kraje
o kotlíkové dotace v roce 2022

11. února 2022 v 19.30 hodin
Vstupné: 150 Kč

POKÁČ
17. února 2022 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 350 Kč / na místě 400 Kč

PERU – cestopisná beseda Milana Štourače

Dotační program Ministerstva životního prostředí, známý

24. února 2022 v 18.00 hodin
Vstupné: 50 Kč

jako kotlíkové dotace, který umožňuje majitelům rodinných domů zažádat o ﬁnanční příspěvek na výměnu neekologických
kotlů na pevná paliva, bude pokračovat až do roku 2022. Nově
se soustředí na domácnosti s nižšími příjmy, kterým nabízí

Když se zhasne (přeložené představení)
1. března 2022 v 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 320 Kč / na místě 350 Kč

možnost získat až 95 % dotaci na výměnu starého kotle a to
předtím, než začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů. Od 1. 9. 2022 totiž vejde v platnost zákaz provozu

Informace o zrušených představeních talkshow Miroslava Donutila a Žena za pultem budou zveřejněny na www.mks-letovice.cz.

kotlů 1. a 2. emisní třídy (budou moci být v provozu pouze kotle
na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, tedy
zpravidla s rokem výroby po roce 2000), o kterém bylo rozhodnuto již v roce 2012. Pokud o dotaci požádáte a doložíte to úřadům, nebudete v případě kontroly po 1. září 2022 platit pokutu

Knihovna
Otevírací doba – oddělení pro dospělé

za nevyměněný kotel a dostanete další rok na jeho výměnu.
Způsobilost výdajů na pořízení nového kotle bude nastavena
od 1. 1. 2021. Dotace bude určena výhradně pro tzv. nízkopříjmové domácnosti, tzn. že průměrný čistý příjem na člena domácnosti za rok 2020 nesmí překročit 170 900 Kč. Vyhlášení

Otevírací doba – oddělení pro děti

programu v Jihomoravském kraji je naplánováno na první polovinu roku 2022. V tuto chvíli se dotační program připravuje
– žádost o dotaci proto v tomto okamžiku nelze podat.
Výše ﬁnanční alokace, kterou Jihomoravský kraj pro své
občany získá, se bude odvíjet od počtu potenciálních žadatelů

Fotograﬁe Alexandra Kolovratníka

o dotaci. Aby bylo možné získat dostatečné množství ﬁnanč-

Vernisáž výstavy v neděli 6. února 2022 v 16.00 hodin

ních prostředků, je nutné zjistit, jak velké množství zájemců
se v kraji vyskytuje. Ukončení a vyhodnocení elektronického
dotazování se předpokládá na jaře 2022.
Jste domácnost s nízkými příjmy a máte zájem o kotlíkovou dotaci? Zapojte se do průzkumu zájmu a pomozte Jihomoravskému kraji získat ﬁnanční prostředky pro všechny zájemce. Výše ﬁnančních prostředků, které Jihomoravský kraj na
výměnu starých kotlů získá, bude odvozena od počtu zájemců,
kteří vyplní dotazník.
Dotazník a další informace naleznete na internetových stránkách Jihomoravského kraje (www.jmk.cz/content/16540) nebo přes odkaz zveřejněný na internetových stránkách města
Letovice v sekci Kotlíkové dotace 2022.
Mgr. Radek Blažek, referent životního prostředí MěÚ Letovice
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České tradice
Výstavka knih na dospělém oddělení knihovny

Masopustní výzva (1. – 28. února 2022)
Informace a materiály k výzvě jsou k vyzvednutí na dětském
oddělení knihovny nebo na www.mks-letovice.cz/knihovna
Výstavka knih
Čteme podle písmene F (knihy, které napsal autor s příjmením
začínajícím na písmeno F) – dětské oddělení knihovny

Duhové čtení (1. září 2021 – 26. června 2022)
Oblíbená čtenářská soutěž pro děti od 1. do 9.třídy, hlásit se
můžete na dětském oddělení během celého školního roku!
Kontakty
Dospělé oddělení / knihovna@mks-letovice.cz, 516 474 225, 775 568 304
Dětské oddělení / knihovnadeti@mks-letovice.cz, 775 568 310

Turistické informační centrum
TIC Letovice, Tyršova 2, 679 61 Letovice
tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.cz

®

Školy – Mládež
Předvánoční nahlédnutí
do mateřské školy v Třebětíně
Předvánoční čas jsme si ve školce užívali… Společně jsme
přivítali vzácnou návštěvu – Mikuláše, čerta a anděla. Některé
děti se na tuto vzácnou návštěvu moc těšily, některé se trošičku obávaly. Společně jsme zazpívali a potom už Mikuláš předčítal ze své „kouzelné knihy" a všechny děti se svými pomocníky obdarovával. Plni dojmů a zážitků jsme se rozloučili s Mikulášem a jeho družinou básničkou a poděkováním.

TIC Letovice je otevřeno:
(od 16. září 2021 do května 2022)

Pondělí – pátek:
8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin
Sobota a neděle: zavřeno
Turistické informační centrum
poskytuje následující informace:
• informace o turistických zajímavostech, památkách
a atraktivitách města Letovice, Mikroregionu Letovicko
a regionu Boskovicko
• informace o kulturních akcích
• informace o možnostech sportovního vyžití
• informace o stravovacích a ubytovacích možnostech
(volné kapacity Vám rádi telefonicky ověříme)
• tipy na výlety jak pro pěší turisty, tak pro cykloturisty
• vyhledávání autobusových a vlakových spojů, informace o Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje
• informace o firmách, podnikatelích a službách
• další informace nejen z oblasti cestovního ruchu
Informace poskytujeme bezplatně.

Služby
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

veřejný internet (k dispozici jsou dva počítače)
černobílé a barevné kopírování A4, A3
černobílý a barevný tisk A4, A3
skenování
kroužková vazba do plastových hřbetů
laminace dokumentů – max. A4
rezervace a prodej vstupenek na kulturní akce pořádané Městským kulturním střediskem Letovice
prodejní místo sítě Ticketportal a Ticket Art (možno zakoupit vstupenky na akce konané po celé České republice)
předprodej vstupenek na vybrané akce v regionu
prodej turistických map, pohlednic, turistických známek, turistických vizitek, magnetek, keramických suvenýrů
prodej publikací o Letovicích a Mikroregionu Letovicko
průvodcovské služby v historické lékárně nacházející se
v Nemocnici Letovice

Pekli jsme s dětmi vánoční perníčky. Děti se nejdříve seznámily se všemi surovinami, které do těsta patří, a potom už válely a vykrajovaly nejrůznější tvary. Za pomoci našich šikovných kuchařek za chvíli perníčky provoněly celou školku. Ve
čtvrtek jsme je zdobili barevnou bílkovou polevou. Děti měly
k dispozici misky se štětečky a zdobící sáčky naplněné polevou. Pracovaly s chutí a elánem, zdobily dle své fantazie, vyzkoušely si obě techniky a z hotových perníčků měly velikou
radost. Samozřejmě, že jsme museli hotové perníčky ochutnat
a zbývající si děti odnesly domů.

Poskytované služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku.

V TIC Letovice lze platit kartou
(vstupenky, reklamní a turistické předměty,
registrační poplatky v knihovně)

Tvořili jsme adventní svícny, kterými jsme si vyzdobili třídy a jablíčkové svícny, které si děti odnesly domů.
Nazdobili jsme si s dětmi vánoční stromečky a dočkali jsme
se i vánoční nadílky.
Lenka Nováková, ředitelka MŠ Letovice, Třebětínská
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Zprávy z MŠ Čapkova
Od pondělí 10. ledna v naší mateřské škole opět
po dvou letech probíhají Edukativně stimulační
skupinky. Je to projekt určený pro předškolní děti, které mají ve školním roce 2022/2023 nastoupit do školy a pro
jejich rodiče. Skupinky vedou paní učitelky Bc. Monika Přikrylová a Lenka Kabelková, DiS., spolu s učitelkami ze Základní
školy v Letovicích. Program skupin je rozvržen do deseti lekcí.
Je zaměřen na celkový rozvoj dítěte a na předcházení možným
nezdarům při vstupu do 1. třídy ZŠ. Slouží ke sjednocení předškolních dovedností. Jde zejména o oblast jemné motoriky
a grafomotoriky, řeči, myšlení, o sluchové a zrakové vnímání,
prostorovou a pravolevou orientaci a matematické představy.
Dále se ve školce konaly dvě akce, a to v rámci tématu oblečení. První akcí, která se konala 20. 1. 2022, byl kloboukový den.
V tento den děti přišly v jakémkoliv klobouku či pokrývce hlavy.
Další akcí, která se konala v pátek 28. 1. 2022, byla pyžamová
párty. Děti měly za úkol přijít v pyžamu. Dopoledne bylo plné
zábavy.
V následujících měsících nás čekají další zábavné akce, a to
například divadelní představení Divadla Úsměv v únoru či vystoupení kouzelníka Jiřího Krejčí v březnu.
Rok 2022 je pro mateřskou školu výjimečným, a to díky tomu, že letos slavíme 60. výročí mateřské školy. Při této příležitosti vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti od 2 do 7 let s názvem „Probouzení přírody aneb jaro očima dětí“. Bližší podmínky soutěže naleznete níže.
Iva Širůčková, ředitelka MŠ
Bc. Anna Prudilová, DiS., zástupkyně ředitelky MŠ

Mateřské centrum
Veselý Paleček
Tyršova 2, Letovice

Pravidelné aktivity
Little Linguist
každé úterý 9.30 – 11.00 hodin
Fabrika (Českobratrská 5, Letovice)
Partnerský projekt ELIMu.
Angličtina s Kendrou pro děti od jednoho roku.
Příspěvek dobrovolný

Angličtina pro předškoláky
každé úterý 15.00 – 15.45 hodin
Angličtina hravou formou bez nutnosti předchozích
znalostí. Metodika učebnice Cookie and friends určené
přímo pro děti předškolního věku. Seznámení s jazykem,
čísla, barvy, zvířata. Vhodná pro děti, které vydrží
alespoň 10 minut řízené činnosti.
Vstupné: 50 Kč

Cvičení pro děti 1– 2 roky
každou středu 9.00 – 11.00 hodin
Kombinace aktivit zaměřená na pohybový rozvoj dítěte.
Cvičení na hudbu, básničky. Cvičení s pomůckami
(balóny, kruhy, míčky...). Rozvoj hrubé (pohyb)
i jemné (úchop prsty) motoriky.
Vstupné: 40 Kč

Herna s možností tvoření
každý čtvrtek 9.00 – 11.00 hodin
Různé výtvarné techniky. Seznámení s pomůckami
a materiály (pastelky, lepidlo, nůžky, papír, dřevo...).
Rozvoj jemné motoriky. Tematické dílny
(vánoční věnec, velikonoční dekorace...).
Vstupné: 30 Kč

Otevřená herna pro všechny, kdo nespí
každý čtvrtek 14.00 – 15.30 hodin
Vstupné: 20 Kč
Pro aktuální informace sledujte naše FB stránky
MC Veselý Paleček Letovice

Taneční skupina VO CO GOU Letovice
od pololetí otevírá malou přípravku
(pro děvčata ve věku 4 – 5 let).
Tréninky budou probíhat vždy v pondělí
od 16.30 do 18.00 hodin
v sále kulturního domu (Nová 1, Letovice).
První setkání bude 7. února, s sebou pohodlné oblečení
a boty na cvičení, pití, malou svačinku.
Malou přípravku povedou
Radka Kšicová a Barbora Divišová.
Více informací:
777 880 721
facebook.com /MazoretkyVoCoGou
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SVČ Letokruh
Ohlédnutí za výstavou železničního
modelového kolejiště
a návštěva klubu důchodců
Od 15. do 17. 12. 2021 proběhla výstava organizovaná kroužkem železničních modelářů pod vedením pana Františka Bačovského. Letošní návštěvnost byla velká. Odhadujeme 150
účastníků. Každým rokem se modelové kolejiště rozrůstá o nové prvky, které překvapí svojí detailností, což ocenili i senioři
z Letovic při návštěvě kolejiště 26. 1. 2022.

Výsledky soutěže doma vyrobených betlémů
V prosincové soutěži se sešlo 12 betlémů, které vyrobili jednotlivci, skupiny či rodiny z Letovic a okolí. Účastníci nás překvapili svou tvořivostí i volbou materiálu, např. betlém ve skleničce, betlém jako věnec či betlém v košíku. Nejvíce účastníků
bylo ze Základní školy v Jabloňanech.
Nevšední letos bylo vystavení betlémů za okny nově zbudovaného klubu. Řetězy osvětlená výstava přinášela krásnou vánoční atmosféru.
· 1. místo obsadila Sára Slezáková
· 2. místo patří ŠD v Jabloňanech
· 3. místo získali sourozenci Lukáš a Denisa Prudilovi

Vodácky tábor „Jedeme Orlici“ (31. 7. – 5. 8. 2022)
otevřel přihlašování
V letošním roce pořádáme pro rodiny s dětmi od 5 let, dospělé a studenty vodácký pobytový tábor na řece Orlici. Účastníky
čeká sjíždění Tiché i Divoké Orlice na nafukovacích raftech
i kánoích, turistika a odpolední program plný her a sportu. Přihlašovat se můžete už nyní.
Příměstský jednodenní tábor na pololetní prázdniny
„Do věží a podzemí Brna“ (4. 2. 2022)
Na pololetní prázdniny se děti mohou vydat s pedagogickým
doprovodem do Brna navštívit věž kostela sv. Petra a Pavla, věž
Staré radnice a kasematy hradu Špilberk.

Plánujeme příměstský jednodenní tábor
na jarní prázdniny
V pátek 11. 3. 2022 plánujeme příměstský tábor. Podrobné informace naleznete na našem webu či Facebooku.

Soutěž „Místo, kde žiji“
Odevzdávání výtvorů do 18. 2. 2022
Prosíme tvůrce, aby na letošní výstavu s podtitulem „Tajemné místo v okolí mého bydliště“ odevzdávali nebo posílali svá
díla na adresu Letokruhu – Tyršova 25 do 18. 2. 2022. Díla budou prezentována na vernisáži v knihovně v Letovicích v 15 hodin, kde i následně proběhne výstava. Jste srdečně zváni!

Jarní keramická dílna 19. 2. a 26. 3. 2022
V jarní keramické dílně si mohou keramici vytvořit hmyzí
příbytek do zahrady, objekt s korálky nebo květináč dle vlastního výběru.
Na letní prázdniny 2022 připravujeme 3 pobytové, 10 příměstských táborů a 1 vodácký tábor. Bližší informace naleznete na
našem webu www.svcletovice.cz a v dalším vydání zpravodaje.
Za Letokruh Bc. Veronika Schindlerová

| 07

Napsali jste nám
Střípky z historie Letovic
Na státní silnici ze Svitav na Brno se od 50. let minulého století dopravní provoz neustále zvyšoval a byla používána stále
větší nákladní vozidla. Ta musela překonávat kopce zámecký
a na Kroupce. Nebo volila trasu od křižovatky pod kostelem sv.
Prokopa přes náměstí, Tyršovu ulici, užšími komunikacemi od
sokolského cvičiště k Tylexu, ulicí Brněnskou podél řeky do
Zboňku. Tato trasa byla využívána zejména v zimním období.
Později původní oboustranný provoz do zámeckého kopce byl
s nárůstem provozu změněn na jednosměrný. Směr od Brna
byl veden ulicemi Komenského, Družstevní, Albína Krejčího,
Bártovou ke křižovatce pod kostelem. Směr do Brna byl v zimě
směrován přes náměstí. Vedení dopravy centrem města, kolem škol bylo nevyhovující. Proto byly hledány nové možnosti
převedení dopravy přes Letovice. Zvažovány byly tři varianty.
První podél železniční tratě, mezi ní a školami, vyžadující zbourání Karlova a budov v Nádražní ulici. Druhá, vedená na pylonech ulicí Čapkovou, přes náměstí a ulici Českobratrskou. I zde
by musely být zbourány některé domy k dosažení potřebné šíře vozovky, která by byla několik metrů nad plochou náměstí.
Třetí, v trase ramene řeky Svitavy, ulicí Na Plese, východní částí
Nového města, náměstí, do ulice Pražské.
Pro úplnost je třeba uvést, že přes Letovice byla uvažována
trasa dálnice od jihu na sever, vedená západně od centra města, překonávající údolí řeky Křetínky na Vrše. Proto zde byla do
zrušení záměru koncem 20. století stavební uzávěra.
Jako nejvhodnější varianta tzv. přeložky silnice I /43 byla
zvolena třetí varianta.
V r. 1983 byl budován úsek přeložky Zboněk – Tylex v jehož
souvislosti byl změněn tok řeky Svitavy. V r. 1985 pak úsek Tylex – Tyršova ulice. V r. 1989 byl zprovozněn poslední úsek přeložky silnice I /43 od odbočky do ulice Tyršova po křižovatku
k nádraží v ulici Pražské.
Dnes již mnoho letovických obyvatel nepamatuje, původní
vzhled Letovic, který výstavba přeložky silnice změnila.

Již vybudovaná přeložka silnice I /43

Zmizelé Letovice

Lihovar na Novém městě

Hostinec Na Nové

Na snímku je původní komunikace od ulice Tyršovy k Tylexu,
která byla nazývána „Nová silnice“, stavěná v r. 1906.
Je patrná i zástavba ve východní části náměstí.
Při výstavbě přeložky silnice I /43 bylo rameno řeky Svitavy
pod zámkem k Synkovu mlýnu zrušeno a zasypáno. Část domů v ulici Na Plese, areál lihovaru, některé domy ve východní
části náměstí, Jeřábkův mlýn a některé domy v ulici Pražské
byly zbořeny. Původně bylo navrženo, aby přechod chodců z náměstí na podkostelní náměstíčko přes novou silnici byl řešen
nadchodem. Pro zachování bezbariérovosti byl nadchod změněn na podchod.
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Pohled z náměstí. Domy před křižovatkou vpravo č. 218,
vlevo přízemní č. 147, poschoďový č. 146.

byl převezen do Terezína a 25. dubna 1942 deportován do ghetta ve Varšavě, to je o něm poslední zpráva.
Hostinec „Na Nové“ byl dům byl vedle císařské silnice. Dříve
hospoda Ferdinanda Bauera nesla název U Bílé růže. Pak hostinec vlastnil Bedřich Bettschneider. Až do roku 1896 byla v Letovicích veškerá kultura, osvěta a místní veřejný život soustředěny v sále hospod U Štulpů a zde v r. 1922 zakoupil dům Emanuel Moravec. Nad vchodem byl vystavěn štít, na kterém byl
namalován král Ječmínek sedící rozkročmo na sudu. Byla zde
kuželna, stolařství vyrábějící rakve. Z boku směrem k zámku
zde bylo holičství a kadeřnictví Aloise Šmídy, později Eduarda
Boháčka. Po válce hostinské pokoje v poschodí byly změněny
na byty. Restaurace v přízemí patřila k nejnavštěvovanějším.
Tiskárna Humana

V domě č. 218 byl od r. 1841 do r. 1929 poštovní úřad. V r. 1937
byly místnosti v přízemí upraveny. Vlevo od průjezdu měl holičství holič Šmída. Na tomto místě pak od r. 1956 bývala partiová prodejna, kde se kupovaly látky pro domácí šití. Vpravo od
průjezdu byly upraveny větší výlohy. Byla tu traﬁka, v dalších
prostorách býval fotograf, sběrna čistírny oděvů, hudební škola
a později prodejna Knihy. V poschodí domu byly byty a od konce 50. let 20. stol. zde byla služebna policie – Veřejné bezpečnosti.
Roku 1923 byla ve dvorním traktu domu č. 218 postavena
knihtiskárna Humana s velmi kvalitním tiskem. Tiskárna darovávala městu výtisky zde tištěných knih. V knihovně mimo
knih, které se půjčovaly, vznikl archiv či sbírka výtisků. Sbírka
v městské knihovně existovala ještě r. 1960. Bohužel, dnes po
ní není památky. Po válce v budově byla dílna učňovské školy,
automechaniků. Také Základní škola Letovice využívala prostory pro výuku dílen.

Jeřábkův mlýn. Silnice k zámku v zimě byla uzavřena.

Na místě domu č. 146 stával tzv. Amenhaus. To byl dům pro
zranitelné chudé a nemocné lidi. Pak byl dům přestavěn a vlast-

V lihovaru se vyráběl technický líh z brambor, ale byla zde

nil jej Eduard Pivnička. Byl zde obuvník Rudolf Javůrek a braš-

i pěstitelská pálenice kam směřovaly kroky mnoha letovických

nář pan Andrle. V objektu byla prodejna Baťa, v poschodí byty.

i z okolí. V areálu byla dokrmna hovězího dobytka. V době, kdy

V r. 1970 proběhla úprava na prodejnu a opravnu obuvi Snaha

zemědělci k dopravě užívali koňských potahů, stávala mnohdy

a prodejnu zeleniny.

v časných zimních ranních hodinách jejich fronta s vozy s tzv.

V domě č. 147 bydlela rodina Žida Lustiga, byl obchodníkem

létami až od křižovatky pod kostelem, aby v lihovaru načerpali

s obilím a kůžkař. Za války byla rodina deportována. Následně

výpalky, užívané ke krmení dobytka. Dříve byl majitelem Liho-

zde bylo sklenářství, pan Hynek.

varu Žid Salamon Biach nar. 1811. Od r. 1880 měla lihovar v ná-

Jeřábkův mlýn, dříve nazýván Podkostelní mlýn, je zanesen

jmu jeho dcera Helena provdaná Schwarzová. Její syn Viktor

na vojenské mapě z r. 1764. V roce 1826 Podkostelní mlýn vlast-

Schwarz se po její smrti v r. 1931 stal majitelem. Dobře hospo-

nil J. Jarošek. Na mapě jsou znázorněna tři kola, tj. mlýn měl

dařil. Nikdy se neoženil. Z nejlepšího lihu, vyráběného ze žita,

zřejmě tři složení. Někdy kolem roku 1855 přišel na mlýn Josef

byly připravovány jemné likéry a další lihoviny, které odebíra-

Jeřábek nar. 1829. V roce 1916 byl mlýn modernizován. Z této

li hostinští z Letovic i okolí. Vyhlášená byla Letovická bylinná

doby pocházela přístavba s turbínovým domkem. Následně byl

hořká, prodávaná v kameninových tzv. plucárcích, které zho-

mlýn zvýšen o jedno podlaží. V roce 1930 mlýn poháněla Fran-

tovovali kunštátští hrnčíři. Schwarz zaměstnával až 26 pracov-

cisova turbína s průtokem 1,9 m³/s a spádem 1,76 m o výkonu

níků. Postavil si poschoďovou vilu v dnešní Tyršově ulici, ještě

35 HP. Mlýn měl již válcovou mlecí stolici. V roce 1951 byl mlýn

před postavením učňovské školy. Vila sloužila po válce jako

vyřazen z provozu pro nevýhodnou komunikační polohu, ved-

domov mládeže. Velkostatek měl rozlohu 72 ha, choval desít-

le státní silnice s čím dále větším provozem.

ky kusů dobytka a měl potřebné vybavení a zařízení. Po zříze-

V roce 2006 byla vybudována na silnici pod kostelem okruž-

ní Protektorátu Čech a Moravy, byla na podnik uvalena nuce-

ní křižovatka místo původní čtyřramenné. Pro zklidnění pro-

ná správa. Viktor Schwarz byl 21. září 1941 zatčen v souvislosti

vozu byly dle návrhu Centra dopravního výzkumu na silnici

s atentátem v penzionu na koupališti, kde byla ubytována ně-

I/43 před křižovatkou v obou směrech dopravní pruhy rozděle-

mecká mládež. Byl propuštěn, ale již 26. listopadu 1941 se mu-

ny ostrůvky. Stavba byla tehdy oceněna jako nejlepší dopravní

sel odstěhovat do boskovického ghetta. Spolu s ostatními Židy

stavba.

Bohuslav Kuda, foto: vlastní archiv
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Napsali jste nám
Hvězdná obloha

v nejkratším měsíci roku
Rozloučili jsme se s lednem a přivítáme nejkratší měsíc roku – únor, který patří celý do zimního období. Na obloze to znamená, že lednová zimní souhvězdí se mírně posunula směrem
k západu. Ještě nás zde udivuje krása souhvězdí Orionu. Oblohu pozorujeme nad jižním bodem na obzorníku, proto našemu
zraku nesmí uniknout dvě pěkná souhvězdí, která patří k Orionu. Jsou to souhvězdí Malého psa (Canis Minor) a Velkého psa
(Cani Maior). Obě souhvězdí jsou dobře viditelná. Malý pes je
malé souhvězdí pod souhvězdím Blíženců dost vysoko na obloze, zatímco Velký pes je rozsáhlejší nízko nad jižním bodem na
obzorníku. Oba psi patří ke psí smečce bájného lovce Oriona.
Z bájí se dozvídáme, že Velký pes představuje psa Lailapsa, který leží u nohou lovce Oriona. Tento pes byl darem bohyně lovu
Artemidy a vynikal tím, že ulovil každou kořist. Této jeho vlastnosti využil král Amfytrion, který měl ve svém revíru nepolapitelnou lišku. Pes Lailapsos dostal za úkol lišku ulovit, což se
skutečně stalo. Za tyto lovecké schopnosti byli Lailapsos i s dalším psem a spolu s liškou samotným bohem Diem umístěni na
obloze mezi souhvězdí.
Nejjasnější hvězdou Malého psa je Prokyon s jasností 0,4 mag
a vzdáleností 11,4 ly. Hvězda je dobře viditelná. Název Prokyon
česky znamená Předcházející, a to proto, že na večerní obloze
se objevuje dříve než Sirius z Velkého psa. Velký pes má nejjasnější hvězdu Sirius, česky blikající, což způsobuje neklid vzduchu. Jiný název této hvězdy je Psí hvězda, která je umístěna na
čenichu Velkého psa. Sirius zasluhuje naši pozornost: je nejjasnější hvězdou oblohy s jasností -1,5 mag, je od nás vzdálena jen
8,6 ly a je dvojhvězdou. Sirius velmi silně září, snadno jej nalezneme. V souhvězdí také najdeme tři hvězdné obry s názvy
Adhara, Murzim a Wezen, okem dobře viditelné. Otevřenou
hvězdokupu můžeme někdy vidět i pouhým okem.
Pokud se týká únorového Slunce, ještě nás příliš nezahřeje,
posune se o něco výš nad obzorník. To nám dosvědčí sluneční
azimut, který se zvětší ze 64° na 79° (o 15°). Slunce opíše větší
denní oblouk než v lednu. Den se v únoru prodlouží o 1 h 36 min.
Do znamení Ryb Slunce vstupuje dne 18. 2. v 17:43 h SEČ.
Pokud je jasno, snadné je pozorovat Měsíc. Nejvíce pozorujeme jeho fáze. První fáze je Měsíc v novu, proběhne 1. 2. v 7:00 h,
první čtvrt 8. 2. v 15:00 h, úplněk 16. 2. v 18:00 h a poslední čtvrt
23. 2. ve 24:00 h. Vzdálenosti Měsíce od Země: odzemí 11. 2. ve
4:00 h (404 933 km), přízemí 26. 2. (367 761 km).
Pro hledání planet na obloze poslouží tyto údaje: Merkur
v první polovině února nízko nad jihovýchodem. Venuše a Mars
jsou ráno nad jihovýchodem. Jupiter v první polovině února
nízko nad jihozápadem. Saturn nelze pozorovat. Uran v první
polovině noci v Beranu. Neptun (mezi Vodnářem a Rybami) počátkem února nad jihozápadem.
Dále uveďme významné úkazy na
obloze, konjunkce Měsíce s planetami:
3. 2. v 1:00 h s Jupiterem, 27. 2. s Marsem
ve 12:00 h nad jihovýchodem v blízkosti obzoru, tam se také nalézá Venuše.
Dne 12. 2. ve 20:00 h Venuše dosahuje
maximální jasnosti -4,6 mag.
Měsíc únor je sice nejkratším měsícem roku, avšak v letošním roce zaznamená mimořádné datum, které se nebude nikdy opakovat, a to dne 22. 2.
2022, datum s pěti dvojkami.
Dr. Jaroslav Chloupek
Velký pes
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Cena vody v Letovicích
Cena vody v Letovicích v roce 2022 činí 114,27 Kč. Jaký měla
vývoj od roku 2016?
Občané města v roce 2022 za 1 000 litrů vody platí 114,27 Kč.
Z toho vodné činí 58,66 Kč a stočné 55,61 Kč. Všechny ceny jsou
uvedeny včetně 10% DPH.
„V porovnání s celostátním průměrem 97,53 Kč za kubík vody
si město Letovice tak nevede příliš dobře, voda zde patří k nejdražším v republice“, uvádí Petr Novák z webu Skrblik.cz. Dodavatelem vody ve městě je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
V loňském roce se v Letovicích za vodu platilo 106,85 Kč, meziročně tak zdražila o 7,41 Kč. Podrobný vývoj ceny vody a poplatků za odpad od roku 2016 najdete na webu Skrblik.cz. Snížení ceny v roce 2020 je způsobeno změnou DPH z 15 % na 10 %.
Rok

2022

2021

2020

2019

2018

Letovice

114,27 Kč

106,85 Kč

101,39 Kč

99,84 Kč

96,81 Kč

Průměr ČR

97,53 Kč

92,39 Kč

88,50 Kč

87,96 Kč

85,38 Kč

Průměr ceny vody v roce 2022 v Česku je 97,53 Kč. Nejlevnější voda je v Krnově, kde se za 1 000 litrů platí 56,10 Kč. Nejdražší je v severočeském Frýdlantu, kde kubík vodného a stočného
dohromady vyjde na 138,23 Kč.
Cena vody mezi lety 1989 a 2022 vzrostla téměř padesátinásobně, když v roce 1989 stál kubík stěží uvěřitelných 1,90 Kčs,
průměr celého Česka o 33 let později činí zmiňovaných 97,53 Kč.
Cena vody v okresních městech 2022
Včetně DPH 10%, aktualizováno 4. 1. 2022
* zahrnuje rozpočítanou druhou složku

Příčinou zdražování je konec dotování provozu čistíren odpadních vod, kanalizací a dalších nákladů. Ty jsou nově rozúčtovány na zákazníka. Spotřeba vody byla v roce 1989 také výrazně vyšší než dnes. Na jednu osobu v domácnosti a kalendářní
den dříve připadalo 170,9 litrů vody, nyní je to pouze 89,2 litru.
Vyšší náklady je tak nutné rozpočítat mezi nižší spotřebu.
Proměna v účtování skutečných nákladů zapříčinila nárůst
cen, který byl nejcitelnější zejména v první polovině devadesátých let.
Jak se v Letovicích vyvíjely poplatky za svoz odpadu?
Vedle cen vody se každoročně mění také poplatky za svoz
komunálního odpadu. Ten je v Letovicích v roce 2022 stanoven
na 550 Kč za osobu a kalendářní rok. V loňském roce to bylo
také 550 Kč.
Z dat analýzy společnosti Kodino vyplývá, že průměrná sazba poplatku je v ČR 621 Kč. Letovice se tak mohou pyšnit, občanům jiných měst poplatek za odpad zatíží rodinný rozpočet výrazně více.
Vývoj cen vody a poplatků za odpad v obci od roku 2016 občané najdou na stránce www.skrblik.cz/radce/mesto/letovice/.
Petr Novák

Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...
Velké Opatovice

1. místo

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

že v úterý 22. února 2022 pořádá

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

Foto z vycházek členek NSZdP do okolí Letovic, jsou každé pondělí.
Foto: Ema Stehlíková

Městský klub důchodců
únor 2022
2. 2. – středa – 14.00 hodin

Pro naše členy jsme připravily

Zábavné odpoledne s tombolou

Pobyt v Lázních Slatinice

MKD Tyršova ulice

od 23. do 29. března 2022

9. 2. – středa – 14.00 hodin

V ceně 7 500 Kč je ubytování, plná penze, 8 lázeňských
procedur. Přihlášky do 12. února 2022.

Odpoledne plné her

Pobyt na Vysočině

MKD Tyršova ulice
16. 2. – středa – 14.00 hodin

od 30. července do 6. srpna 2022

Výroční členská schůze

Činnost našeho sdružení pokračuje podle schváleného
programu. Podle vašich možností a uvážení
se prosím zapojte do činnosti!
Sledujte naše stránky www.novesdruzenizp.cz

Beseda s panem Kudou

MKD Tyršova ulice
23. 2. – středa – 14.00 hodin
MKD Tyršova ulice

Připravujeme:

Přihlášení: Ing. Jaroslava Konůpková, tel.: 732 601 072
Další informace budou ve vývěsce, zpravodaji, na našich
internetových stránkách nebo telefonicky u předsedkyně.

V sobotu 26. března zájezd do Brna do Janáčkova divadla
na operu „Nabucco“ od Giuseppe Verdiho.

Za výbor NSZdP Letovice z.s. Ing. Jaroslava Konůpková,
telefon: 732 601 072, www.novesdruzenizp.cz

Sledujte vývěsky v MKD na Tyršově ulici
a u prodejny „Albert“.
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Letovická drbna
Na slovíčko
s paní Janou Pitnerovou
Paní Jana Pitnerová je usměvavá a aktivní žena, kterou pojí
téměř 40 let s Městským klubem důchodců v Letovicích, kde
dlouhá léta působila i jako předsedkyně. Povídaly jsme si společně o tom, kdy klub vznikl, jaké jsou nejoblíbenější aktivity
členů či jakým charitativním počinům se aktivně a rádi věnují.
Kdy byl městský klub důchodců založen? Bylo to na něčí popud? Je nějak činnost klubu dokumentována?
MKD byl založen v roce 1981 z podnětu ředitele Nemocnice
Letovice primáře MUDr. Jana Hrubého, který byl členem zdravotní komise při tehdejším národním výboru.
Předseda MNV František Adam svým rozhodnutím ustanovil předsedkyní městského klubu důchodců paní Stanislavu
Bajerovou, která tuto funkci zastávala až do roku 2000. Pro činnost klubu byla vyčleněna místnost na Tyršově ulici, kde sídlí
dodnes.
První členové, a hlavně členky, chtěli využít nově vzniklý
klub k aktivní činnosti, vzdělávání, kultuře a pohybovým aktivitám. V roce 1982 bylo zahájeno pravidelné cvičení pro seniory,
které jsem 35 roků vedla. Vzhledem k mé profesi a práci s osobami vyššího věku jsem mezi členy klubu zapadla.
První samospráva, v čele s paní Bajerovou, dala klubu pevná
pravidla. Plánovala a organizovala pravidelnou celoroční činnost, která je podrobně dokumentována v kronikách klubu. Kromě toho existují ještě zápisy o jednotlivých akcích. Za 40 let jich
bylo několik tisíc.
Jakým směrem se ubírá činnost klubu? Co je nejvíce žádané?
Jsou to besedy, přednášky, tvořivé workshopy anebo spíše
sportovní aktivity – túry, výšlapy atd.? A jak vypadá a co obnáší taková organizace konkrétního počinu?
Samospráva klubu udržuje program činnosti na vysoké
úrovni. Celých 40 let jsme se snažili každý týden realizovat
pestrý program, který bylo možné uskutečnit, a co by naše členy zaujalo. Postupem času se však zájmy měnily. Museli jsme
se například naučit v našich kurzech používat počítače, používat mobilní telefony, audiovizuální techniku a další novinky
současnosti. Převážná většina akcí je zajišťována členkami
klubu, hlavně pak členkami samosprávy, a to zcela bezplatně.
Jsou to hodiny strávené nad knihami, u telefonu, u počítače.
V začátcích klubové činnosti se akcí účastnilo i dost mužů.
Mužský pohled na věc je přece jen trochu jiný a pomoc v technických problémech by se někdy také moc hodila. Nyní jsou
spíše výjimkou.
Do výčtu našich aktivit patří přednášky, besedy s významnými osobnostmi z kulturní, umělecké i společenské oblasti.
Návštěva divadelních představení a koncertů. Tematické cykly přednášek (např. židovství, romská kultura, stopy textilní
výroby a podnikání) s návštěvou autentických míst (židovské
hřbitovy Boskovice, Brno, Třebíč, Romské muzeum, stopy LöwBeerovy rodiny, Hubert Lamplota atd.) Velmi oblíbené jsou hrátky s pamětí, výtvarné kurzy, zájezdy za historickými památkami a ozdravné pobyty.
Dlouhodobě jsme se snažili i o spolupráci s některými kluby
seniorů v okolí, některé dílčí akce se sice uskutečnily, ale ze
strany jejich provozovatelů nebyl zájem, tak spolupráce časem
zanikla. Snažíme se spolupracovat s letovickými organizacemi, hlavně s centrem sociálních služeb.
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Pořádáte i zájezdy za hranice ČR? Kam nejdále jste se podívali?
V devadesátých letech se začalo jezdit i do ciziny, ale v současnosti klub nic neorganizuje. Věnujeme se organizování tuzemské turistiky a turistických pobytů v naší republice.
Vracíte se i k nějakým akcím pravidelně? Pomáháte například
nějaké charitativní organizaci?
Některé aktivity jsou stálé a vyhledávané, některé opouštíme a nahrazujeme jinými. Každoroční charitativní akce patří
mezi stálice. Sbírali jsme byliny pro sběrny léčivých bylin, šili
jsme panenky pro UNICEF, podporujeme nadace, jako je Hospic svatého Martina v Blansku atd.
Pořádáme prodeje našich rukodělných výtvorů a z utržených peněz ﬁnancujeme dary pro potřebné. Velmi oblíbený je
sběr šatstva a dalších předmětů pro domácnost pro Charitu
Broumov. Charitativních projektů bylo a je stále hodně, nelze
je všechny ani vyjmenovat.

Sport
AFK Letovice
Je tu začátek nového roku a fotbalový klub
AFK Letovice toho opět hodně čeká. Startují
přípravy všech družstev na jarní část sezóny
2021 / 2022. V období přípravy využíváme venkovní hřiště
s umělým povrchem v Boskovicích a u ZŠ Letovice. Naši nejmladší trénují ve sportovní hale. Věřím, že se všechna naše
družstva plnohodnotně připraví a čeká je povedená část sezóny. Mužstvo „A“ nadále povede zkušený trenér Lukáš Vybral. Aktuálně se doplňuje realizační tým a jednáme o nových
posilách. Pevně věřím, že i tým mužů bude kvalitně připraven.
Vedení klubu čeká 19. února 2022 od 14.00 hodin volební
valná hromada, pokud aktuální pandemická opatření dovolí,
rád bych i touto cestou pozval všechny členy na setkání. Aktuální výbor AFK Letovice je odhodlaný pokračovat v rozdělané
práci, z čehož mám velkou radost. Za poslední čtyři roky se
Jak dle vašeho pohledu probíhá současné propojení starší
a mladší generace? Je nějak setkávání dětí z mateřských a základních škol s představiteli vaší generace organizováno? Bylo by škoda nepředat poselství a moudrost vaší generace těm
mladším.
Naše členky spolupracují pouze s městskou knihovnou, která nám pomáhá v realizaci některých aktivit a my jim to oplácíme tak, že chodíme za dětmi do oddělení pro děti. Školy ani
jiné organizace nás neoslovily ani neprojevily o naši činnost
zájem. Lze si jen postesknout, že o seniory se mladá generace
zase až tak nezajímá.
Podepsal se covid, potažmo covidová opatření, nějak i na provozu klubu? Přestali například někteří ze stávajících členů
organizaci navštěvovat?
Covidová opatření významně zasáhla do činnosti klubu. Jednak nejsou někteří členové očkovaní a také přetrvává strach
z nákazy. Podstatné je i to, že se senioři uzavírají doma, přestávají se zajímat o dění a nevyhledávají kontakty ani tam, kde by
mohli. A při tom to je jedna z důležitých věcí pro udržení psychické i fyzické kondice nás všech.
Kolik let je vašemu nejstaršímu členovi? A přijímáte i nové
zájemce?
Letos nás opustila nejstarší členka, paní Anastázie Palbuchtová, která se dožila 100 let. Několik členek máme i devadesátiletých, ale klubové činnosti se již neúčastní.
Je členství v klubu něčím podmíněno? Jak se mohou noví
zájemci přihlásit? Kdy a kde se s vámi mohou potkat?
Velmi rádi uvítáme v našem kolektivu nové členy a ubezpečujeme všechny zájemce, že jsme sice věkem senioři, ale duchem a myšlením jsme stále mladí. Pokud nejsme na vycházce, na zájezdu nebo na výletě, najdete nás vždy ve středu na
ulici Tyršova v budově, kde sídlí i městská policie. Každé úterý
je cvičení v tělocvičně v budově bývalé ZŠ na Tyršově ulici. Určitě všechny příchozí překvapí krásné prostředí naší klubovny
a milá společnost.
S programem MKD se můžete seznámit na vývěskách a ve
zpravodaji.
Děkuji za rozhovor a přeji vám i celému městskému klubu
důchodců do dalších dnů spoustu elánu, pevné zdraví a neutuchající optimismus.
Daniela Klusáková

povedlo vytvořit pracovitý tým lidí, kterým na sportu a fotbale
nejen v Letovicích velmi záleží. Za tuto krátkou dobu se povedlo vybudovat stabilní klub, který je aktuálně zajištěný a připravený na další období. Povedlo se vybudovat síť podporovatelů,
sponzorů a příznivců AFK Letovice, což je jeden z nejdůležitějších faktorů v takovém spolku, jako jsme my. Za to všem velmi
děkuji.
Stěžejním projektem je spojení mládeže s FC Boskovice
a fungování mužstev v nejvyšších soutěžích. Spolupráce se
zatím daří, a je postavena na silných základech, jsem přesvědčený, že to smysl i budoucnost má a dočkáme se zajímavých
výsledků.
Můj post předsedy klubu AFK Letovice budu tedy na valné
hromadě spolu s kolegy z výboru obhajovat. Doufám, že dostaneme mandát nadále pokračovat a bude se nám i do budoucna
dařit tvořit fungující spolek v Letovicích, který je reprezentativní a pozitivně propaguje město Letovice.
Děkuji všem za přízeň a už teď se těším opět na společná
setkání na hřišti.

Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

Napsali jste nám
Milí letovičtí
S nastávajícím novým rokem vám přeji především zdraví,
hodně spokojenosti a nemálo štěstí. Bez zdraví není život,
vlastně je, ale ne úplný. Spokojenost je nedílnou součástí prožívání života. Bez ní je nespokojenost, která život nenaplňuje,
nebo jen částečně. Štěstí k životním situacím patří. V některých okamžicích zcela potřebné, někdy až neočekávané. Ale
jsme za ně vděčni, neboť slovo neštěstí nechceme ani slyšet,
neřkuli prožít.
Nechť jsou vaše dny jen krásné, některé třeba jen hezké.
Srdečný pozdrav všem, milí letovičtí.

L. S.

| 13

Sport

Zdravotnictví
Město Letovice

zajistilo pro občany Letovic a místních částí

PLAVÁNÍ

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

516 491 283

Lékařská služba první pomoci pro děti

516 491 346

v Městských lázních Boskovice
5. 2. MUDr. Křížová (MDDr. Vrbová) Knínice u Boskovic 330
6. 2. MUDr. Kubínová Eva
12. 2. MUDr. Kulhánková Emilie

Pronájem lázní je pro město Letovice každou sobotu

od 8. ledna do 28. května 2022
vždy od 13.30 do 15.00 hodin.
Doprava vlastní, vstupenkou do areálu je průkaz
totožnosti alespoň jednoho člena rodiny.
Na základě usnesení vlády ČR je návštěvník lázní
povinen se řídit platnými opatřeními. Základní pravidla
jsou uvedena na internetových stránkách lázní.

Město Letovice
zajistilo pro občany Letovic a místních částí

Křtiny, Zdrav. středisko

516 414 291

13. 2. MUDr. Kupková Jarmila

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

19. 2. MUDr. Kutlíková Tatiana

Boskovice, Růžové nám. 2345/12 602 882 007

20. 2. MUDr. Loskot Pavel

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

26. 2. MUDr. Lukeš Pavel

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

27. 2. MUDr. Mikulášková Miroslava Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

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

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Petr Švancara

v areálu Zimního stadionu Boskovice,

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

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

774 844 735

Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263

Ceník inzerce v Letovickém zpravodaji
Černobílá inzerce

Barevná inzerce

A4
A5
A6
A7

A4
A5
A6
A7

3 600 Kč
1 800 Kč
900 Kč
450 Kč

4 800 Kč
2 400 Kč
1 200 Kč
600 Kč

Řádková inzerce: 7 Kč za cm čtvereční
Věrnostní sleva za opakovanou inzerci:
2× za rok 4% / 3× za rok 6% / 4× za rok 8%
více jak 5× za rok 10%
Žádáme všechny přispěvatele do LZ, aby své články
posílali výhradně na emailovou adresu:

zpravodaj@mks-letovice.cz
Pokud tak neučiníte, nemůžeme garantovat,
že bude příspěvek zveřejněn.
Děkuje redakce Letovického zpravodaje
Upozornění
V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) sdělujeme a upozorňujeme, že respondent/přispívatel odesláním příspěvku ke zveřejnění v Letovickém zpravodaji potvrzuje, že pokud jeho příspěvek obsahuje osobní údaje, jejich zpracování a zveřejnění je z jeho strany podloženo řádným zákonným titulem (např. Souhlasem se zveřejněním fotografie). Za zákonnost zveřejnění plně odpovídá respondent / přispívatel.
Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace. IČO: 43420982,
adresa redakce: MKS Letovice, Nová 71/1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437, e-mail: zpravodaj@mks-letovice.cz. Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Pléha. Redakční rada ve složení:
Bc. Jana Zemánková, Renata Daňková, Mgr. Renata Kostlánová, Petr Švancara, Daniela Klusáková. Foto titulní strany Petr Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice
27. 1. 2022 č. 2 / 2022. ZDARMA. Uveřejněné názory nemusí být shodné s názory redakce a vydavatele. Za obsah odpovídá vydavatel, za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci vydavatel neodpovídá. Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje č. 3/ 2022 bude 12. 2. 2022. Fotografie: archiv redakce. Tisk DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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Kulturní přehled

Městské kulturní středisko Letovice / Kulturní dům

Agentura NORDPRODUCTION nabízí
velice úspěšnou divadelní komedii

Michaela Doleželová a Roman Vencl

Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice...
HRAJÍ: Lukáš Langmajer, Ivo Šmoldas,
Michaela Kuklová, Světlana Nálepková (alt. Miluše Bittnerová)
REŽIE: Roman Meluzín Producent: Petr Mácha

ÚTERÝ 1. BŘEZNA 2022 V 19.00 HODIN
Vstupné: předprodej 320 Kč / na místě 350 Kč
Předprodej vstupenek:
MKS Letovice, Nová 71/1, tel.: 516 474 422, 739 396 535, www.mks-letovice.cz
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Inzerce
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