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Muzeum je umístûno v budovû na ulici Tyr‰ova

Starosta mûsta Letovice Vladimír Stejskal pfii slavnostním otevfiení muzea

V pátek 18. kvûtna 2018 bylo
v Letovicích slavnostnû otevfieno muze-
um Historie mûsta Letovice. Muzeum je
umístûno na ulici Tyr‰ova, v budovû 
b˘valé mû‰Èanské ‰koly z roku 1906.
¤editelka Mûstského kulturního stfiedis-
ka, jehoÏ souãástí muzeum je, Mgr. Jana
Trubáková v úvodu pfiivítala poãetné
hosty, mezi kter˘mi nechybûli zástupci
vedení mûsta, místní pamûtníci a ãestní
hosté spolupracujících institucí; napfií-
klad Technického muzea v Brnû, Muzea
regionu Boskovicka a dal‰ích.
Podûkovala za pomoc pfii zápÛjãkách
z jejich sbírek i konzultacích pfii tvorbû
muzejní expozice - a to nejen odborní-
kÛm ze spfiátelen˘ch odborn˘ch pamû-
Èov˘ch institucí a pracovi‰È, ale také
mnoh˘m místním obãanÛm, ktefií pfii-
spûli do sbírek vlastními historick˘mi
pfiedmûty. Za v‰echny jmenovala pana
Karla Hodera st., paní Ing. Annu
Lefnerovou z Brna - pranetefi letovické-
ho rodáka Huberta Lamploty, paní PhDr.
NadûÏdu Urbánkovou a paní Mgr. Hanu

Barto‰ovou, obû z Technického muzea
v Brnû, díky kter˘m vznikla expozice
„Káva Lamplota – prvotfiídní kvalita”.
Tato v˘stavní expozice je v Letovicích
v dlouhodobé zápÛjãce. 

Starosta mûsta Letovice Vladimír
Stejskal ve svém krátkém projevu pfii-
pomenul dÛleÏitost znalosti historie
a doporuãil pfiedev‰ím mlad˘m lidem,
aby vyuÏili moÏnost náv‰tûvy muzea,
kde se budou expozice s rÛzn˘mi téma-
ty stfiídat.

K slavnostní atmosféfie pfiispûlo vy-
stoupení pûveckého sboru Carmina ze
ZU· Letovice, kter˘ fiídila Mgr. Marie
Neãasová a na klávesy sbor doprovodi-
la paní Dagmar LÏíãafiová.

¤editelky MKS Letovice, Mgr. Jany
Trubákové, jsem se zeptal:

Paní fieditelko, kdo povede muzeum
Historie mûsta Letovice po odborné
stránce?

Kurátorem muzea je PhDr. Antonín
·trof, CSc. Na nûj se mohou obrátit zá-

jemci o hromadné prohlídky, pfiípadnû
i dárci s dal‰ími pfiíspûvky do sbírky.
Na‰e odborné pracovi‰tû bude uchová-
vat pamûÈ toho, co nám na‰í pfiedkové
zanechali, proto budeme vdûãni za ja-
koukoliv pomoc a spolupráci.

Kromû expozic nabízí muzeum také
konání rÛzn˘ch akcí s vlastivûdnou té-
matikou, mÛÏete nûjakou zmínit?

Pro vefiejnost budeme nabízet zají-
mavá setkání s odborníky rÛzn˘ch obo-
rÛ velké vûdní disciplíny, jakou historie
bezesporu je. Vycházky Letovicemi
i v okolí mûsta, autobusov˘ zájezd
a dal‰í podobné akce – to v‰e máme
v plánu. NejbliÏ‰í akcí bude pfiedná‰ka
RNDr. Hynka Skofiepy „Krásy pfiírody
na‰eho regionu”, která se bude konat ve
stfiedu 20. ãervna v 17 hodin. 

Po cel˘ leto‰ní rok budou probíhat
rÛzné akce k v˘roãí 100 let od vzniku
âeskoslovenské republiky. Podrobnosti
budou prÛbûÏnû zvefiejÀovány na webo-

v˘ch stránkách muzea i Mûstského kul-
turního stfiediska. 

MÛÏete uvést otevírací dobu muzea
a kontaktní informace?

Otevírací doba mimo hlavní turistic-
kou sezonu:

Pondûlí, úter˘ 14.30 – 16.30, stfieda
9.30 – 11.30, 14.30 – 16.30, ãtvrtek
9.30 – 11.30, pátek 14.30 – 18.00, so-
bota zavfieno, nedûle (jen sudé t˘dny)
14.30 – 16.30.

Provozní doba v turistické sezónû, te-
dy ãerven, ãervenec, srpen, záfií do 15. 9.:

Ve v‰ední dny jako mimo sezónu, v so-
botu 9.00 - 13.00, kaÏdou nedûli 14.30 -
16.30. Vstupné do muzea je dobrovolné.

Webová prezentace je na adrese
www.mks-letovice.cz/historie, telefon: 608
639 621, email: muzeum@mks-letovice.cz

Paní fieditelko, dûkuji Vám za infor-
mace.

Petr Hanáãek

Mûsto Letovice otevfielo vlastní muzeum


