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Nález munice v Letovicích

Vážená redakce, 
zasílám Vám krásný dopis, který jsem 
dostal od jednoho z rodičů našich žáků. 
Každý takovýto pozitivní pohled veřej-
nosti potěší každého ředitele jakékoliv 
školy a tak si myslím, že i čtenáři Listů 
regionů si rádi přečtou o něčem, co  
se daří a z čeho mají lidé radost. Zvláš- 
tě v dnešní době, kdy mnohdy převlá-
dají negativní pohledy na to, co se ko-
lem nás děje. 

Petr Křivinka, ředitel ZUŠ Letovice 

Dopis:    Vážený pane řediteli, 
dovolte, abych se s Vámi podělil o krás-
né zážitky, které prožívám každý pátek 
odpoledne na Vaší ZUŠ v Letovicích, 
kam chodí moje dvě ratolesti na hodiny 
flétny a zpěvu. Vy to už asi nevnímáte 
a považujete celou krásnou atmosfé- 
ru, která u Vás panuje za normální, ale 

pro mne a další rodiče jste naprosto vý-
jimeční. 
 Vždy se rozhoduji odkud začít po-
slouchat a pozorovat ten nevšední páteč-
ní tvůrčí cvrkot. Obyčejně ale začínám 
na chodbě před velkou zkušebnou, kde 
probíhá zkouška vyhlášeného 70ti člen-
ného koncertního orchestru. Je to pro 
mne vždy ukázka vynikající profesio-
nální práce dirigenta s orchestrem. Po 
několika skladbách se přesouvám do 
přízemí, kde ve dvou učebnách probíha-
jí zkoušky beatových kapel a notuji si 
společně s muzikanty písničky a sklad-
by Olympicu, Elánu či Lucie. Ale také 
Deep Purple nebo poslouchám skvělá 
sóla Jimiho Hendrixe. Kousek dál po 
chodbě je koncertní sál, kde celkem pra-
videlně probíhají páteční koncerty sólis-
tů nebo komorních souborů nebo se zde 
pořádají v celé republice vyhlášené jaz-
zové koncerty. Na téže chodbě kousek 

za rohem v učebně výtvarného oboru je 
vždy nejméně 15 mladých malířů a mi-
mochodem celá škola je vyzdobena je-
jich dílky všeho druhu od grafik, lino-
rytu, malby až po keramiku. O dalších 
10 metrů dál po chodbě sídlí obor taneč-
ní, kde se nacvičují výborné balety jako 
Sněhová královna či současně aktuální 
Princezna se zlatou hvězdou. 
 Dal jsem si tu práci a z informačních 
nástěnek a propagačních plakátů jsem 
spočítal, že Vaši učitelé se svými žáky  
v prosinci 2019 provedli neuvěřitelných 
62 veřejných vystoupení. Od adventních 
koncertů, programů pro seniory, pro-
gramů pro ZŠ a MŠ, interní koncerty 
sólistů, baletních i divadelních před- 
stavení až po velké vánoční koncerty  
v kulturním domě. Ale prosincem akti-
vity Vaší školy neskončily. Sám jsem se 
nechal zlákat dvěma novoročními kon-
certy a byl jsem nadšen. Nejprve to byl 

9. 1. 2020 koncert Swing bandu učitelů 
ZUŠ Letovice, kteří v rámci novoroč-
ního přípitku starosty města Letovice 
provedli naprosto profesionální fantas-
tický program Zlatých slavíků 60.–90. 
let minulého století. Druhým mým zá-
žitkem bylo vystoupení VDO ZUŠ Le-
tovice na zakončení Tříkrálové sbírky 
v jevíčském kostele 12. 1. 2020. Zde 
jsem si vychutnal v plné kráse to, co 
jsem slyšel již na pátečních prosinco-
vých zkouškách, ale v atmosféře svá-
teční nálady, klidu, pokoje, tónové kva-
lity a perfektního výkonu orchestru. 
 Chtěl bych Vám a všem učitelům 
ZUŠ Letovice popřát hodně zdraví  
a hodně tvůrčí invence do nového roku 
a všem rodičům připomenout, že 
máme velké štěstí, že takové školy jako 
je letovická ZUŠ u nás máme.

spokojený rodič 
(na přání jméno nezveřejňujeme)

 Letovičtí policisté vyjeli v neděli 12. ledna 2020 v odpoled-
ních hodinách k vodní nádrži Křetínka k případu nalezené  
munice. Oznamovatel jim sdělil, že nalezl na břehu, kovový 
předmět připomínající granát. Policisté si vyžádali příjezd py-
rotechnika. Ten na místě nálezu určil, že se jedná o ruční granát 
vzor 21. Pyrotechnik munici na místě zajistil a odvezl k násled-

né likvidaci. Při události nebyl nikdo zraněn ani nebyla způsobe-
ná žádná škoda na majetku.

	 Pamatujte	na	důležité	zásady	ohledně	nálezu	munice,	a	ji	najdete	kdekoliv.	
l s nalezeným předmětem, nebo podezřelou municí nikdy nemanipulujte

l nález označte a ihned oznamte policii
l zajistěte nález tak, aby k němu nebyl možný přístup dalších osob
l vyčkejte příjezdu policie a dalších odborníků – psovoda se služebním psem vy-

cvičeným na vyhledávání výbušnin, pyrotechnika a dalších policistů (pyrotech-
nici ke každému nálezu přistupují tak, jako by šlo o nebezpečný nález a musí za-
chovávat pravidla bezpečnosti, aby nedošlo k explozi)

l respektujte vyznačený bezpečný prostor pro práci policistů a pyrotechnika (na 
místech, kde nehrozí nebezpečí osobám ani poškození majetku, jsou nálezy lik-
vidovány na místě. V ostatních případech je nález odvezen na bezpečné místo, 
kde je odborně zneškodněn) Text: por. Lenka Koryáková


