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Rozhovor
s mistrem světa
v powerliftingu

Zimní Letovice (foto: Petr Švancara)

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto článku se pokusím shrnout ty nejpodstatnější akce,
které se odehrály v loňském roce. Začnu velkými investicemi
do komunikací. Kompletní oprava ulic Boční, Střední a Nerudova, kde se opravovala jak infrastruktura pod komunikací,
tak samotná vozovka a chodníky stála přes 21 miliónů korun.
Jak ﬁrma COLAS, tak ﬁrma REISTAV odvedly ve velmi náročných podmínkách velmi dobrou práci. Stejně tak kompletní
bylo i vybudování odstavného parkování na Novém městě před
hasičskou zbrojnicí. Kompletní oprava vodovodů i vlkovského
přivaděče (3 milony platil Svazek), splaškové kanalizace, vybudování jak chodníků, tak kompletní vozovky a parkovacích
stání vyšla město na cca 14 milionů Kč. Zde kvůli klimatickým
podmínkám budeme balit poslední vrstvu asfaltu až v roce 2022.
Tuto zakázku vyhrála ﬁrma KTS a odvedla velmi kvalitní práci,
která je vidět hlavně na všech spojích obloukových detailů.
Další opravy komunikací byly ty, kde se opravoval nebo dával nový povrch. Silnice mezi ulicí Rekreační a Na Hliníkách,

silnice do Babolek, dvě části silnice na Lhotce, cesta na Vrše,
cesta do Královce a spojka přes Žlíbek vyšly na 12 milionů Kč.
Chtěl bych vypíchnout hlavně cestu Žlíbkem, která dostala asfaltovým povrchem a veřejným osvětlením zcela jiný charakter. Zdůrazňoval jsem to tu mnohokrát a ještě jednou to udělám.
Není to silnice pro auta. Tyto akce dělala ﬁrma RONYTRANS
a i zde musím vyjádřit velkou spokojenost. Další akcí této ﬁrmy
byla ještě kompletní oprava chodníku na ulici Komenského
a vytvoření 17 parkovacích míst v bezprostřední blízkosti školy.
Další větší stavbou, kde se bohužel vyskytovalo mnoho problémů, hlavně s přeložkou plynu, byla kompletní oprava velmi
dezolátního mostu na Halasově ulici. Tuto stavbu dělala Firma
SUPER KRETE za cca 6 milionů Kč. Bohužel i zde se nebude
dělat letos ﬁnální vrstva asfaltu kvůli počasí. Nicméně sluší se
říct, že za problémy nemohla ﬁrma.
Nově opravená je cyklotrasa od vlakové zastávky do Zboňku, propoj Kladoruby – letiště a Letovice – Meziříčko. Všechny
tyto komunikace jsou udělané pomocí techniky frézování a pomocí velmi malých (1,5 milionu Kč) nákladů se podařilo udělat
velmi dlouhé úseky cest.
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Slovo starosty
Další velkou akcí bylo zavedení systému Door-to-Door v odpadovém hospodářství. Město rozdalo občanům popelnice a rozdá kompostéry v hodnotě necelých 9 milionů Kč. Tady jsme díky
dotaci získané přes DSO Malá Haná zaplatili jen 1,5 milionu Kč.
Kompostéry se budou vzhledem k počasí rozdávat až v roce
2022. Zavedení systému, který povede k většímu třídění odpadu, je nutnost. Stát poměrně ostře penalizuje ty, kteří netřídí.
Takto můžeme jasně říci, že v příštím roce se nebude zvedat
poplatek za svoz odpadu.
Z menších věcí bych tu rád zmínil opravenou cestu od kostela ke hřbitovu (400 tisíc Kč dotace), alej 85 ovocných stromků
u Meziříčka (200 tisíc Kč dotace), opravené podlahy a záchodky v městské knihovně (800 tisíc Kč dotace), vybavení Kulturního domu v Meziříčku (150 tisíc Kč dotace), nové dětské hřiště
u kostela, hřiště ve Zboňku, zázemí občanského aktivu v Zábludově, oprava kanalizace na Chlumu.
Pak je tu oprava ZUŠ, která si jistě vyžádá obrovské ﬁnanční
nároky. ZUŠ je vyklizená a je odstraněn azbest ze školy. Jen odstranění azbestu je za jeden milion korun. Tato akce bude probíhat hlavně v roce 2022. Podařilo se nám s krajem domluvit
zdvojnásobení nájmu a jeho předplacení na 5 let dopředu. Pokoušíme se taktéž najít nějakou dotaci.
Možná nejvýznamnější akcí roku 2021 je zřízení nové mateřské školy pro 70 dětí na ulici Tyršova. Ještě v prosinci bude vybrána ředitelka s nástupem od března 2022. Tady se postaráme o jednu z nejdůležitějších věcí, kterou město pro své občany musí udělat. Zvláště v této době zdražování energií a hypoték musí mít mladí možnost umístit dítě do školky a zabezpečit vlastní rodinu.
Chtěl bych tu ale ještě zmínit dva privátní projekty. Výstavbu bytovek panem Skrušným a výstavbu kavárny Valea Caffe
panem Smejkalem. Obě dvě stavby se, myslím, velmi povedly
a zkrášlily Letovice. Zvlášť obdivuhodná je nádherná rekonstrukce hospodářských budov na zámku. Běžte se všichni podívat a dejte si vynikající dortík či zmrzlinu, kterou si sami
připravují.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na těchto akcích a dělají dobrou práci pro město Letovice.
Mgr. Petr Novotný, starosta města
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Nové město

Ve Žlíbku

Rada města
Rada města Letovice na své schůzi dne 25. 11. 2021 projednala
body dle následujícího programu:
1. Výběrové řízení na ředitelku MŠ Tyršova
2. Různé
Rada města Letovice na své schůzi dne 10. 12. 2021 projednala
body dle následujícího programu:
1. Výběrové řízení na ředitelku MŠ Tyršova
Rada města Letovice na své schůzi dne 15. 12. 2021 projednala
body dle následujícího programu:
1. Informace ve věci projektové přípravy rekonstrukce Masarykova nám.
2. Informace ve věci přípravy trasy cyklostezky Letovice –
Svitavy
3. Kontrola úkolů
4. Vystoupení vedoucích odborů
5. Hospodaření města a rozpočtová opatření
6. Dispozice s majetkem města
7. Materiály příspěvkových organizací města
8. Informace o správě bytového a nebytového fondu města
9. Průběžná zpráva o realizaci projektů a investičních akcí
města
10. Plán a program schůzí RM na I. pololetí 2022
11. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
12. Různé
Zastupitelstvo města Letovice na svém zasedání dne 9. 12. 2021
projednalo body dle následujícího programu:
1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
3. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 9. září do 9. prosince 2021
4. Dispozice s majetkem města
5. Hospodaření města Letovice za I – IX / 2021
6. Střednědobý výhled rozpočtu města Letovice na rok 2022
až 2025
7. Návrh rozpočtu města na rok 2022
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr
Plné znění dokumentů z těchto schůzí je k dispozici na internetových stránkách města Letovice:
www.letovice.net/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/
www.letovice.net/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/

Ing. Radek Zemánek, tajemník MěÚ Letovice

Hotovostní platby
místních poplatků pro rok 2022
Městský úřad Letovice jako správce místních poplatků informuje, že hotovostní úhrady místního poplatku za odpad a ze psa pro rok 2022 lze uskutečnit v pokladně městského úřadu ode dne 24. ledna 2022 včetně. Platby na účet
města Letovice číslo 820631 / 0100 lze provádět bez omezení.
Finanční odbor

Společenská rubrika
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci listopadu oslavili
svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:
Chládková Bohumila
Šteslová Jarmila
Janků Zdeňka
Vrána František
Křenovský Jiří
Kuráňová Marie
Nečas Jiří
Písaříková Ludmila
Trunda Josef
Hrazdira Oldřich
Vaculová Jaroslava
Hrdličková Jana
Culíková Lydie
Rossý Antonín
Jašíček Josef
Dvořák Ladislav
Juras Miroslav
Dočekalová Blanka
Neplecha Miroslav
Procházka Miroslav
Pfefr Ladislav
Řezníková Františka

Řehořová Jiřina
Hellerová Dagmar
Toul Ladislav
Musilová Marie
Janků Eva
Špidlová Božena
Sedlák Jaroslav
Ženatá Ludmila
Ševčíková Božena
Procházková Marie
Greifová Božena
Toul Jaroslav
Toulová Eliška
Musil Ladislav
Alexová Anna
Nečas Otokar
Janků Jaromír
Konopáčová Vlasta
Kolářová Marie
Mifková Božena
Rozbořilová Pavla
Rosenbergová Marie

V měsíci listopadu oslavil krásné narozeniny – 90 let – pan
Otokar Nečas, Zábludov. K tomuto významnému životnímu jubileu mu osobně blahopřála za Osadní výbor Zábludov paní Miroslava Hejlová a pan David Janoušek. Srdečně blahopřejeme

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:
Bočková Emília, J. Haška, ve věku 82 let
Koláček Zdeněk, Tyršova, ve věku 87 let
Sedláček Miloslav, Halasova, ve věku 98 let
Janíková Vlasta, Třebětínská, ve věku 91 let
Vlčková Helena, Komenského, ve věku 72 let
Dočekalová Marie, Kladoruby, ve věku 92 let

Čest jejich památce!

Úvodník
Milí čtenáři,
v novém roce přeji všem především hodně zdraví a spokojenosti. Jistě stihneme dokončit, co jsme v loňském roce nestihli
a nadcházející rok bude lepší než ten minulý.
Touto cestou děkuji všem zaměstnancům a spolupracovníkům MKS Letovice za celoroční práci. Většina z vás to jistě ví,
ale MKS není jen kulturní dům, ale také knihovna, TIC a muzeum. Navíc MKS zajišťuje vydávání Letovického zpravodaje a zřizuje mažoretky Vo Co Gou a pěvecký sbor Carpe Diem. Turistické informační centrum prošlo vloni celkovou rekonstrukcí.
I v letošním roce jsme se opět posunuli o kousek dál a během několika dní budou přístupné v naší knihovně nové toalety pro
muže a ženy včetně nové podlahy v chodbě. Novinkou je i vybudování bezbariérového WC.
Rád bych vás také pozval na všechny blížící se akce MKS.
Vyzdvihl bych zejména hru Lijavec, se kterou přijede do Letovic Divadlo Járy Cimrmana. Dále se můžete těšit na koncert Pokáče nebo na pokračování cyklu KPH, jazzových koncertů či
cestovatelských přednášek.
Příjemný melodický rok přeje
Mgr. Tomáš Pléha, ředitel MKS Letovice
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Kulturní přehled
DRAK aneb Jak žužličtí k rozumu (NE)přišli
8. ledna 2022 v 18.00 hodin / kulturní dům
Minimuzikál na motivy divadelní hry Drak je drak
Účinkuje: Jasinovské divadýlko
Vstupné: 100 Kč / 80 Kč (studenti, důchodci)

Tříkrálový koncert pěveckých sborů
9. ledna 2022 v 15.00 hodin / kostel sv. Prokopa

Krasavci na chmelu
20. ledna 2022 v 19.00 hodin / kulturní dům
Vstupné: předprodej 350 Kč / na místě 390 Kč

Muzeum
Co se děje v muzeu?
I když o letovickém muzeu
možná není moc slyšet, neznamená to, že se v něm nic neděje.
Například na podzim do muzea
přišli žáci prvních ročníků Masarykovy střední školy Letovice
na tradiční návštěvu, která však
letos proběhla netradičně. Kromě výkladu a prohlídky na žáky

Divadlo Járy Cimrmana – LIJAVEC

v muzeu čekala i soutěž a mož-

4. února 2022 v 19.00 hodin / kulturní dům
Vstupné: předprodej 500 Kč / na místě 550 Kč
Rezervace vstupenek na představení Lijavec budou platné
pouze do 15. ledna 2022. Poté, v případě nezakoupení
vstupenek, budou zrušeny a rezervovaná místa
budou opět uvolněna do prodeje!

nost porovnat výkonnost prvorepublikových předmětů s dnešními elektrickými.
V listopadu muzeum navštívily také studentky SPgŠ z Boskovic, které mimo prohlídku čekal také čajový dýchánek, a na
závěr exkurze uspořádaly v expozici Historie textilní výroby

Majitelé vstupenek na pořady Žena za pultem
(divadlo Kaiser a Lábus, 1. 12. 2021) a Na kus řeči
(Donutil, 7. 12. 2021) můžou přihlásit pohledávku ohledně
agentury Drama Production Frýdek-Místek
u soudu v rámci insolvenčního řízení.

improvizovanou módní přehlídku. Jsem ráda, že všechny návštěvy muzea bavily a kromě zajímavých informací si všichni
odnesli také příjemný zážitek.

Insolvenční správce: Mgr. Petr Fišer
kancelář: Zlín, Obeciny I 3417, PSČ 760 01

Knihovna
Otevírací doba – oddělení pro dospělé

Protože muzeum zakrátko přijde o výstavní prostory, je potřeba najít jinou formu, jak být přínosem pro občany. Proto od

Otevírací doba – oddělení pro děti

října probíhají první vstupy do škol – muzejní program je realizován přímo ve škole/školce, na míru dětem konkrétního věku. První zkušební programy, které proběhly ve školce na Suchém a ve Žďárné, měly velmi kladné ohlasy a od prosince začíná jejich realizace ve školkách v Letovicích.

UPOZORNĚNÍ!
V budově Městské knihovny dochází v těchto dnech k rekonstrukci chodby a toalet. Z tohoto důvodu je omezen provoz dětského oddělení knihovny. Možnost vrátit a půjčit si nové dětské knihy je na dospělém oddělení. Dočasně je v prostoru dospělého oddělení umístěno i Turistické informační centrum.
Pro aktuální informace sledujte webové stránky knihovny, TIC
a hlášení městským rozhlasem. Děkujeme za pochopení.

Duhové čtení
1. září 2021 – 26. června 2022
Oblíbená čtenářská soutěž pro děti od 1. do 9.třídy, hlásit se
můžete v Městské knihovně Letovice 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
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Bc. Blanka Veselá, kurátorka sbírkových fondů

Turistické informační centrum
Kapesní kalendáříky 2022 s nádechem starých časů, zdarma

TIC Letovice, Tyršova 2, 679 61 Letovice

Zámek Letovice

tel.: 516 476 790, 739 396 538
e-mail: tic@mks-letovice.cz
infocentrum.letovice@seznam.cz
www.mks-letovice.cz

®

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

Masarykovo náměstí v Letovicích

V TIC Letovice nově zakoupíte
V Turistickém informačním centru (Tyršova 2) můžete zakoupit novou kolekci triček, kšiltovek, osušek či ručníků, které potěší každého, kdo má rád naše město. Trička máme od velikosti S po velikost 2XL, ze tří barev a dvou motivů.

Kostel sv. Prokopa v Letovicích

Nástěnný A3 kalendář s názvem Letovice včera a dnes 2022.
Cena: 179 Kč

Brožura Historie textilní výroby v Letovicích. Cena 55 Kč
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Školy – Paleček – Letokruh – Mládež
Dvě nejlepší ocenění prací
od Hospodářské komory
Součástí závěrečné zkoušky učebního oboru Umělecký keramik je obhajoba tzv. Samostatné odborné práce (SOP).
Žáci si vyberou z témat předložených pedagogem a vypracují písemnou práci, která má obsahovat mimo jiné náležitosti
i technologii výroby produktu a jeho graﬁcké návrhy. Tyto představy pak realizují do skutečného výrobku. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) ve spolupráci s Hospodářskou komorou vyhlašují soutěž těchto písemných prací a nejlepší tři tvůrci z každého oboru jsou pak oceněni.
SOP se na naší škole týká jen oboru umělecký keramik a vyhodnocení se účastnily práce Marie Bodešínské (Zvlhčovač
vzduchu nebo fontána do interiéru) a Mariany Schuchové
(Plastika). Obě práce uspěly u odborné poroty a získaly umístění v první trojici. Marie Bodešínská se umístila na krásném
1. místě a Mariana Schuchová na místě druhém.

Tvůrkyním gratulujeme a děkuji všem učitelům, kteří žáky
připravili a motivovali k pěkným výsledkům, zejména učitelce odborného výcviku Mgr. Martině Brtnické.
Ing. Marek Chládek

V uměleckých oborech má samostatná odborná práce podobu originálního výtvarného díla. Mariana ve své práci zmiňuje: „Pro vytvoření mé plastiky mě inspirovala moje vlastní
kočka. Kočka je pro mě ušlechtilé a zajímavé zvíře. Kočky na
nás mají velký vliv, často si nás ochočí...“ Marie pak uvádí ke
své fontáně: „…Sloni se přirozeně rádi sprchují svým chobotem
a sami o sobě už vlastně jsou vymyšlená fontána. Tvorba slonů mě provázela celou moji docházku na střední školu, ať již
jako květináče, svítidla nebo dekor na mísu.“
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Mateřské centrum
Veselý Paleček
Tyršova 2, Letovice

Hledáme nové prostory!
Hledáme nový prostor, který by poskytl útočiště
Mateřskému centru Paleček a jeho Dětské skupině
Malíček. Oboje se nyní nachází v Letovicích
na ulici Tyršova, v budově, která nám od dubna
nebude k dispozici k dalšímu užívání
(ale můžete se těšit na novou mateřskou školku!).
Prostor pro nás by měl zahrnovat prostor s denním
světlem, sociálním zařízením a elektřinou.
Dětská skupina potřebuje aspoň 80 m² a možnost využít
sprchu a pračku. Oba subjekty k sobě patří, ale mohou
se nacházet na rozdílných místech. Upřednostníme
nekomerční nájem, jsme nezisková organizace.

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
e-mail: mc.palecek.letovice@gmail.com
tel.: 704 392 329

SVČ Letokruh
Akce v lednu 2022
Milí rodiče, milé děti,
doufejme, že nás čeká měsíc plný zimních radovánek. Proto
jsme pro vás v Letokruhu, potom co vám rozmrznou prsty, připravili kreativní výzvu v podobě soutěže.
Vše najdete na www.svcletovice.cz

Vyhlášení soutěže „Místo, kde žiji“
Letošní výtvarná soutěž „Místo, kde žiji“ nese téma „Tajemné
místo v okolí mého bydliště“.
Při tvoření na toto téma můžete využít různé techniky: kresbu,
malbu, graﬁku, fotograﬁi, řemeslný výrobek či prostorové ztvárnění. Tvůrci by měli být ve věku od 3 do 16 let. Odborná porota
bude hodnotit podle kategorií: MŠ, 1. st. ZŠ a 2. st. ZŠ. Oceněni
hodnotnými cenami, na které přispělo město Letovice, budou
ti, jejichž díla budou nápaditá a kvalitně zpracovaná. Vaše díla
můžete odevzdávat v kanceláři Letokruhu do 18. 2. 2022 označené jménem a příjmením, kontaktem (e-mail či telefon), třídou a školou.

Ohlédnutí za výstavou doma vyrobených betlémů
V soutěži se sešlo 12 betlémů, které vyrobili jednotlivci, skupiny či rodiny z Letovic a okolí. Betlémy jste mohli vidět od středy
1. 12. 2021 tentokrát osvětlené za okny nově zbudovaného klubu v Letokruhu a tam také hlasovat pro svého favorita. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v pátek 17. 12. 2021 v 16.00.
S vítězi soutěže vás seznámíme v únorovém vydání zpravodaje. Je skvělé, že se do soutěže zapojilo tolik účastníků, ať už
svými díly nebo svými hlasy!

Letos plánujeme vodácký tábor
pro rodiny s dětmi „Jedeme Orlici“
V termínu 31. 7. – 5. 8. 2022 jsme se pro vás po loňské vydařené
víkendovce „Jedeme Moravu“ rozhodli připravit vodácký tábor
pro rodiny s dětmi, kde na raftech či kánoích budeme sjíždět
řeku Orlici. Nebude chybět ani výlet po okolí a odpolední hravý
program pro všechny. Bližší informace se dozvíte na našem
Facebooku či webu.
Za Letokruh Bc.Veronika Schindlerová

Veselý a hravý rok 2022 vám přeje Letokruh!

Napsali jste nám
Letovický udavač znovu udeřil
Vážení spoluobčané,
ač jsme všichni doufali, že tato situace již nenastane, opak je
pravdou.
Po necelém roce bylo opět několik letovických rodin neprávem udáno na úsek sociálně právní ochrany dětí.
Jelikož ani naše předchozí výzva ve zpravodaji pachatele
nezastavila, rozhodli jsme se pro podání trestního oznámení
pro pomluvu.
Prosím všechny dotčené rodiny, aby se ozvaly na e-mail
janaroz@email.cz, abychom společně dali dohromady trestní
oznámení, které následně předáme policii ČR.
Děkujeme za spolupráci.
Za bezdůvodně udané rodiny
Mgr. Jana Rozbořilová, DiS. a Mgr. Jakub Rozbořil, Ph.D.
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Napsali jste nám
Od Olgy k Vaškovi
aneb 17. listopad v Letovicích
V den výročí Sametové revoluce jsme
s naším spolkem jako
každý rok uspořádali
vzpomínkovou akci.
S ohledem na pandemii měla letos podobu
pochodu nazvaného
„Od Olgy k Vaškovi“.
V 17 hodin jsme se
sešli u Stromu Olgy
Havlové v zahradě Nemocnice Letovice. Po
krátkém přivítání přítomných promluvil
host Jan Hocek, který
se s námi coby přímý
pamětník podělil o své zážitky ze stávkového výboru v uranovém dole. Poté krátce promluvila Drahoslava Královcová, ředitelka nemocnice a zároveň dcera Milana Pištěláka, jedné
z vůdčích osobností Sametové revoluce v Letovicích. Následně jsme se za zvuku kytar a světel z lampionů, které si na akci
přinesly děti, vydali směrem na náměstí, kde u sochy TGM krátce zavzpomínal na revoluci místostarosta Radek Procházka.
Na závěr akce jsme stanuli před bustou Václava Havla, kde
byl přečten stále aktuální dopis od kněze Tomáše Halíka, napsaný přímo pro Letovice k příležitosti odhalení busty před
pěti lety. Akce byla zakončena ikonickou Modlitbou pro Martu
a společným zpěvem hymny.
Při odchodu obdrželi účastníci akce fazoli, kterou si doma
mohou zasadit a starat se o ni. Fazole má pak symbolizovat
demokracii – je třeba, abychom se o ni aktivně starali, účastnili se jí bytostně. Jedině tak se totiž může demokracii dařit.
Ráno dne 18. 11. čekalo na obyvatele Letovic překvapení – na
stromech před sochou TGM, kolem busty VH a také přímo na
Stromě Olgy Havlové byli rozvěšeni pestrobarevní ptáčci, na
nichž byly různým rukopisem napsány citáty Václava Havla.
V rámci pochodu jsme se totiž zapojili do celorepublikového
happeningu Ptačí sněm pro Václava Havla ku příležitosti jeho
nedožitých 85 let a zároveň desátého výročí od jeho úmrtí.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se i přes pandemii a nepříjemnou zimu naší akce zúčastnili. Děkujeme všem řečníkům, dále muzikantům (Aleš Šnek Bláha, Kamil Maršál, Jakub
Dorňák), kteří svou hrou na kytaru a zpěvem výrazně přispěli
k celkové atmosféře. Děkujeme Janě Zítkové a dětem Žoﬁnce
a Františkovi za výrobu papírových ptáčků, na které jsme mohli
psát citáty. Všem dohromady se nám podařilo vytvořit milé společenství. V kulisách zahrady se Stromem Olgy Havlové a parčíku s bustou a citáty Václava Havla…
Budeme se těšit zase za rok,
za spolek PaLetA Draha Kráčmarová
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Havel Forever
– pět let od odhalení busty v Letovicích

„Naděje není přesvědčení, že něco dopadne dobře, nýbrž jistota,
že něco má smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
V roce 2021 si celá země různými akcemi a happeningy připomínala nedožité 85. narozeniny Václava Havla a současně
deset let od jeho úmrtí. Při přečtení textu celorepublikové výzvy Ptačí sněm pro Václava Havla, jejímž smyslem bylo (prostřednictvím papírových ptáčků popsaných citáty VH) dostat
myšlenky této osobnosti do veřejného prostoru, jsem si naplno uvědomila, jak výjimečné místo máme v podobě parčíku na
ulici Tyršova…
Když se před téměř šesti lety zrodil nápad věnovat bustu VH
našemu městu, vypadalo to jako jednoduchá a milá záležitost.
Celý proces darování však v reálu provázely komplikace a nejistota, zda Letovice bustu vůbec přijmou a kam ji umístí. Když
tehdejší zastupitelstvo deﬁnitivně rozhodlo, že busta nebude
na náměstí, cítil realizační tým velké zklamání.
Naštěstí se nám ale rychle podařilo do projektu zapojit architektku Hanku Matějkovou, která přišla s vizí, jak původně nic
neříkající proluku mezi budovou hudebky a knihovnou oživit.
Během necelých dvou měsíců se pak díky úžasné odezvě veřejnosti podařilo tuto vizi naplnit – do vzniku parčíku se zapojili jednotlivci (např. František Boček dobrovolnicky zhotovil lavice, ale i Karel Schwarzenberg, který poslal ﬁnanční dar), místní organizace (PaLetA, ELIM, Skaut, Katolická beseda a místní
pobočka Diakonie věnovaly každá jeden nově vysazený strom,
Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí přispěla ﬁnančně) a podniky (Teluria, Metal Granit). Také organizační tým pracoval dobrovolnicky bez nároku na honorář.
O peripetiích při darování busty byl natočen dokument „Letovický Havel – danajský dar“ v produkci České televize.
Odhalení busty v nově vzniklém parčíku dne 8. října 2016
mělo podobu Zahradní slavnosti, při níž účinkovali zejména
místní umělci. Bustu pak odhalil bývalý ministr a jedna z nejvýznamnějších osobností Sametové revoluce, Michael Kocáb,
který zde přečetl doposud nepublikovaný proslov Václava Havla. Ten byl následně pracovníky Knihovny Václava Havla oﬁciálně pojmenován jako „letovický proslov“. Zazněl zde také dopis od významné duchovní autority, kněze Tomáše Halíka, který se bohužel nemohl dostavit osobně. Slavnost byla zakončena koncertem umělkyně Dagmar Voňkové. Veškeré informace
o projektu jsou přístupny na webu www.havelvletovicich.cz.

„První kulturní akcí, která se na nově vzniklém prostoru
uskutečnila, byl koncert jazzové formace Organic Quartet varhaníka Ondřeje Pivce, držitele Grammy, v červnu 2016. Tento
koncert byl v podstatě také prvním testem, jestli se parčík pro
konání komornějších akcí osvědčí. A ukázalo se, že ano. Reakce příchozích byly velmi pozitivní, zvukař si pochvaloval akustické vlastnosti prostoru a také kapela byla nadšená z celkové
atmosféry místa. Jako promotérka akcí pak můžu dosvědčit,
že mi často volají nejrůznější hudebníci, kteří si také chtějí zahrát „u Havla“.
Ráda bych nyní, po pěti letech, prostřednictvím zpravodaje
vyjádřila svou radost a neskonalý dík všem, kteří se podíleli na
vzniku tohoto prostoru, ale také těm, kteří tento prostor svou
přítomností naplňují, činí živým. Zpětně také musím poděkovat zastupitelům za jejich rozhodnutí o umístění. Busta na náměstí by sice byla přímo v centru města, nicméně lidé by kolem ní pouze procházeli při své cestě do a z obchodů a úřadů.
Plácek mezi budovou hudebky a knihovnou má své kouzlo
a podstatu – Václav Havel je zde jako doma. Celý prostor je nejen připomínkou této mimořádné osobnosti, ale také výsledkem toho, oč tolik usiloval – aktivní občanské společnosti.
Na závěr bych se s vámi chtěla podělit o další radost. Dne
17. listopadu 2021 mě zkontaktoval kamarád, že by v jeho městě chtěli vybudovat také takové místo, jako máme my v Letovicích. Hned druhý den pak začal jednat a celá věc je v tuto chvíli
v pohybu. Výsledkem samozřejmě nebude kopie místa v Letovicích, ale jedinečný svébytný prostor. Nicméně právě Letovice se staly inspirací pro jeho vznik.
Svůj příspěvek zakončím citací z osobního dopisu od Martina Vidláka, bývalého spolupracovníka Václava Havla a nynějšího vedoucího archivu Knihovny VH: „Kdyby busta v Letovicích nebyla, nikomu by to nemohlo být divné. Ale jsem přesvědčen, že Vaše děti a jejich děti budou hrdi na to, že Letovice
patřily k prvním, a společně budou kroutit hlavami nad zápisem v téže kronice, jaké to všechno provázely potíže.“
Za celý realizační tým a spolek PaLetA,
Draha Kráčmarová, iniciátorka
a koordinátorka vzniku busty a parčíku

Pozvání ke změně – církevní „synoda“
Papež František před časem vyhlásil synodu. „Synodou“ obvykle v katolickém prostředí chápeme setkání biskupů z celého světa, kteří společně s papežem řeší aktuální výzvy pro církve. V posledních letech proběhla synoda, např. na téma rodiny či mládeže. Tématem této synody je „Společná cesta“: Jak
žijeme a fungujeme „společně“, a to nejen v církvi, ale také ve
společnosti. Novinkou této synody je také to, že k vyjádření
svého názoru jsou zváni nejen biskupové či kněží, ale všichni
věřící, potažmo všichni lidé. Papež nás vyzval k tomu, abychom pozvali příslušníky jiných náboženství i ty, kteří žádnou
víru nevyznávají Jsme pozváni, abychom se setkávali a o tomto tématu či tématech spolu hovořili, a tak se učili, jak můžeme
v církvi a ve společnosti (nejen) našeho města lépe spolupracovat na dobrých dílech.
Chtěli bychom vás tedy pozvat, pokud vás tato nabídka zaujala a jste ochotni nabídnout svoje náměty nebo i spolupráci,
abyste je poslali na elektronickou adresu dialog.farnosti@seznam.cz nebo písemně do poštovní schránky římskokatolické farnosti, Pod Kostelem 3 (ve fortně).
Za pomoc děkují P. Jiří Brtník, farář,
a Zdenka Prudilová, farní koordinátorka
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Napsali jste nám
Lednová nabídka hvězdné
oblohy v novém roce 2022
Běh času nám umožnil, že jsme se dočkali mimořádného letopočtu 2022. Tento sympatický letopočet tvořený třemi dvojkami je jedinečný a nebude se již znovu opakovat. Čas, který
uběhne, nelze vrátit. Když pozorujeme hvězdnou oblohu, střídají se na ní roční období a podle nich rozlišujeme souhvězdí
na 4 skupiny, tedy souhvězdí jarní, letní, podzimní a zimní oblohy. V naší zeměpisné šířce nyní právě prožíváme zimu, která
začala 21. 12. 2021. Proto také na obloze pozorujeme zimní souhvězdí. Obvykle pozorujeme oblohu nad jižním bodem. V této
části oblohy se nám představí snad nejkrásnější souhvězdí
Orionu, o kterém bylo pojednáno loni ve zpravodaji č. 1. Svým
tvarem, uspořádáním hvězd a viditelností nemá konkurenci.
Orion je obklopen řadou dalších souhvězdí, z nichž připomeneme souhvězdí Blíženců, Vozky a Býka. Vyberme si k popisu
zajímavé souhvězdí Býka, které září nad Orionem. Má tvar písmene V a je dobře viditelné. Obsahuje mnoho hvězd, mlhovin
a hvězdokup. Dobře jsou známé hvězdokupy s názvy Hyády
a Plejády. Hyády leží v blízkosti hlavy Býka, Plejády však najdeme vpravo na okraji souhvězdí (obrázek). Tato hvězdokupa
se jeví jako malý obláček, který obsahuje přes 1 000 hvězd. Pouhým okem vidíme jen 6 nejjasnějších hvězd. Plejády mají také
český název Kuřátka. Najdeme zde i nejjasnější hvězdu s názvem Alcyon (česky Kvočna). Souhvězdí Býka má nejjasnější
hvězdu s názvem Aldebaran (tzn. Oko Býka), načervenalé barvy. Tato hvězda leží uvnitř Hyád, je vzdálena jen 5 ly a má jasnost 0,89 mag. Zajímavostí je, že na okraji souhvězdí Býka můžeme nalézt zbytek supernovy z roku 1054 zvaný Krabí mlhovina s označením M1.
Souhvězdí Býka je spojeno s řeckou bájí. Vypráví o tom, jak
nejvyšší bůh Zeus chtěl unést dceru fénického krále Europu.
Chtěl ji oklamat, proto se proměnil ve sněhobílého býka a vmísil se do královských stád. Europa si mladého býčka oblíbila.
Když se jednou na něho posadila, býk opustil stádo, skočil do
moře a s Europou plaval k ostrovu Kréta a odtud se dostal až na
oblohu. Tam uvidíme jen hlavu a plece Býka. Zbytek jeho těla
je ponořen do vln.
V další části článku uvedu jen některé stručné důležité údaje: Lednové Slunce se posouvá nahoru směrem ke světovému
rovníku. Den se během ledna prodlouží asi o 1 a čtvrt hodiny.
Sluneční azimut vzroste z 54° na 64° (o 9°). 2. ledna bude Země
Slunci nejblíže, a to 147,1 milionů km. Lednový Měsíc ukáže
své fáze takto: Dne 2. 1. nov, 9. 1. první čtvrt, 18. 1. úplněk a 25. 1.
poslední čtvrt.
Důležitý úkaz na obloze nastane dne 5. 1. ve večerních hodinách. Tam bude těsně nad jihozápadním obzorem vidět srpek
Měsíce v blízkosti Saturnu, Merkuru a Venuše.
Dr. Jaroslav Chloupek
Pozn. autora: Vlivem koronaviru byla Hvězdářská ročenka 2022
vydána opožděně. V příštím únorovém zpravodaji budou údaje o hvězdné obloze v obvyklém rozsahu.

Souhvězdí Býka
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V sobotu 15. ledna 2022
se v našem městě
uskuteční tradiční

Tříkrálová sbírka
V případě nepříznivé epidemiologické situace
budou pokladničky opět umístěny
na vybraných místech po Letovicích
(místa budou upřesněna).
Kontaktní osoba:
Jana Rozbořilová, janaroz@email.cz

Za Vaše příspěvky předem děkujeme!
VAŠE PENÍZE POMŮŽOU PŘÍMO NA BLANENSKU
• Mobilnímu hospici sv. Martina
• Seniorům a zdravotně postiženým lidem v regionu
• Rodinám s dětmi v nouzi
• Charitní záchranné síti – pomoc nejpotřebnějším
• v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi
• Pořídit auta pro pečovatelky a zdravotní sestry
• na cesty do domácností lidí v regionu

ŠIŘTE S NÁMI RADOST Z TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDY
MEZI SVOJE PŘÁTELE, RODINU

Kluby – Spolky – Sdružení – Strany...
Rok 2021 v NSZP v Letovicích

Letos ke konci října máme v našem sdružení zaregistrováno 261 osob. Jsou to členové převážně z našeho města a sousedních obcí letovického regionu. Finanční prostředky z rozpočtu města Letovice byly vynaloženy především na systematické a dlouhodobé upevnění zdraví členů sdružení po celý rok,
zvláště na rehabilitačních, relaxačních odpoledních, zájezdech
a na ozdravných pobytech.
Dotace města Letovice byla využita na oblíbeném týdenním
ozdravném pobytu na Třech Studních v hotelu „U Loubů“ v měsíci srpnu za účasti 32 našich členů. Na pobytu máme vždy ráno rozcvičku s Emou, odborné masáže, plavání a cvičení v hotelovém bazénu, vycházky do přírody. Ke společenskému životu v rámci pobytu patří každodenní posezení u výborného
jídla, zájmová setkání, různorodé přednášky o historii, divadle,
umění, první pomoci, sportovní hry, minigolf a společenský
večírek s výbornou hudbou nebo jen posezení, zpívání a povídání na chodbě hotelu.
Také všechny další akce, které náš spolek pořádal, byly zaměřeny na posílení fyzické a psychické kondice našich členů.
Patří k nim rehabilitační a relaxační odpoledne v lázních Boskovice. Letos jsme zde byli plavat celkem čtyřikrát, protože více
akcí nedovolila vládní nařízení související s covidem-19. Jednou jsme byli letos plavat v Aquaparku v Kuřimi, velmi se vydařila návštěva muzea prvorepublikových četníků.
Dále naše sdružení podporuje pravidelné relaxační „Cvičení
s Emou“ v tělocvičně základní školy za účasti asi 20 našich členů. Od října se cvičilo, teď se zase chodí na vycházky po městě.
Letos v dubnu jsme jeli na zájezd do zahrad u zámku Nové
Hrady nedaleko Litomyšle a do Safari ve Dvoře Králové nad Labem, abychom splnili podmínku venkovních akcí. V květnu
jsme byli na hadcové stepi u Mohelna, v pivovaru Dalešice, na
zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou a ve Višňové ve vinařství
U Adámků. V září jsme navštívili Národní dům v Prostějově,
muzeum Tatra v Kopřivnici a skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. Měli jsme vždy krásné počasí, poznali jsme krásná místa
naší vlasti, bylo to poučné, zůstalo nám mnoho zážitků.
Poděkování patří SDH Letovice, umožnili nám se setkat před
pobytem na hasičské zbrojnici venku, jinde to nebylo možné.
Na všechny akce zajišťujeme dopravu autobusem, pochvala
patří ﬁrmě Dopaz za vždy perfektně zajištěné služby. Naši členové, vzhledem ke svému věku a omezeným možnostem pohybu jsou za ně vděční.
Velmi se nám vydařila výroční členská schůze, po dlouhé
době jsme se setkali, probrali jsme a odsouhlasili všechny formality a pro naše potěšení vystoupily Sestry Chalupovy a pan
Jiří Mifek.

Tradiční předvánoční akce se nemohou uskutečnit, předáme alespoň perníčky s přáním do nového roku do Nemocnice
Letovice, Centra sociálních služeb města Letovice a Diakonie.
Všechny uvedené akce svědčí o naší snaze nabídnout všem
zájemcům široké spektrum možností k upevňování zdraví, jsou
u našich členů velmi oblíbené a vždy podle možností obsazené. Poskytnutá dotace od města Letovice, Nadace města Letovice, dary od podnikatelů a okolních obcí pro nás byly významným přínosem a hlavním zdrojem příjmů našeho spolku. Tato
velká ﬁnanční podpora nám umožnila v zásadní míře zvýšit
programovou úroveň, návštěvnost, ﬁnanční dostupnost pro seniory a oblibu našich akcí, které jsme se v roce 2021 snažili
uskutečnit i přes všechny potíže s covidem-19 a za dodržení
přísných hygienických opatření.
Všechny naše akce pro zdraví, kde byly použity dotace, byly
prezentovány s připomínkou podpory města Letovice ve zpravodaji města Letovice, na našich webových stránkách a vývěskách. Vždy dbáme na propagaci města Letovice. Na výborné
úrovni je také naše spolupráce s Nemocnicí Letovice, CSSML
a Diakonií.
Všechno nejlepší do nového roku, mnoho štěstí zdraví a spokojenosti vám
za výbor Nového sdružení ZP v Letovicích přeje
Ing. Jaroslava Konůpková,
foto z poslední procházky Ema Stehlíková

Městský klub důchodců
leden 2022
5. 1. – středa – 14.00 hodin

Vycházka do přírody
Sraz u MKD Tyršova ulice.

12. 1. – středa

Výlet do Svitav
Návštěva Ottendorferovy knihovny
a v muzeu prohlídka výstavy betlémů.
Odjezd vlakem v 9.21 hodin z nádraží Letovice.

19. 1. – středa – 14.00 hodin

Povídání o slavných českých ženách
MKD Tyršova ulice.

26. 1. – středa

Prohlídka modelového kolejiště
pana Bačovského
Odchod ve 13.00 hodin od MKD Tyršova ulice.
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Letovická drbna
Začíná to nedosažitelným cílem
Rozhovor s mistrem světa v powerliftingu
Vlastimil Šafařík (23)
Narodil se 16. září 1998 v Brně, pochází z Letovic. Od malička ho
otec trénoval v silovém trojboji (mezinárodně známý jako powerlifting), který se skládá z dřepu, bench-pressu a mrtvého
tahu. Několikrát zlomil světový rekord v dorosteneckých kategoriích, šestkrát vyhrál mistrovství světa. Studuje třetím rokem Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně. Mimo sport
se věnuje i hudbě, hraje na kytaru ve dvou kapelách, se kterými
občas pořádají koncerty.

Před závodem si klidně dá pivo a přesto vyhraje. Foto: B. Munteanu

Po dlouhé pauze způsobené epidemií koronaviru se v Polsku konalo Mistrovství světa v silovém trojboji. Vlastimil Šafařík zde zvítězil v juniorské váhové kategorii do 125 kg RAW (bez
podpůrných „superdresů“) a prolomil evropský a národní rekord v disciplíně dřep, ve které uzvedl 335 kilogramů. O tomto
úspěchu, ale i o jeho studiu a hudbě jsme se pobavili v místním
podniku v Letovicích, odkud pochází. Na první pohled je poznat, že se věnuje powerliftingu. Sám mi prozradil, že teď váží
128 kilogramů. S jeho urostlou postavou a vousy by mu málokdo tipnul pouhých třiadvacet let.
Jaký to byl pocit vyhrát pošesté mistrovství světa?
Byl to dobrý pocit, protože jsem na to trénoval skoro celý
rok. Mou nejsilnější a nejoblíbenější disciplínou je dřep, to je
disciplína, které se říká disciplína králů, protože je technicky
nejobtížnější. Za mě je to nejhezčí cvik a mám z něj vždycky
radost. I proto, že ho trénuju sám. A s tím se mi povedlo trhnout
evropský i národní rekord.
Ovlivnila protiepidemická opatření atmosféru na závodě?
To rozhodně, bylo tam dost mrtvo. Letos ten závod byl takový bezatmosférický. Hudba tam tolik nehrála, jak jsme zvyklí,
hala byla menší. Na našich závodech není nikdy moc fanoušků, ale vždycky alespoň pár členů z rodiny od závodníka tam je
a tleská. Letos to bylo opravdu ponurý. Taky tam chyběli i někteří sportovci, především ze zámoří, kteří kvůli zhoršené pandemické situaci nemohli přijet.
Jakým způsobem ovlivnila pandemie vaši přípravu na závod?
Ovlivnilo mě to dost. Jak začal covid, tak jsem ztratil chuť
a motivaci trénovat na dost dlouhou dobu. Jen jsem hrál na počítači, válel se doma. Už jsem cítil, že z toho začínám bláznit.
Ale ozval se mi po nějakém čase kamarád – Pavel Urbánek,
který silový sport dělá taky, jestli s ním nechci jít cvičit. Tak
jsem se vykopal z domu a šel jsem, a nakonec jsme spolu začali
trénovat pravidelně. Vlastně za ten můj výkon a za to, že jsem
měl letos nejlepší výsledky, co jsem kdy měl, vděčím jemu.
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Jak často musíte trénovat, abyste nevypadl z formy?
Buď mám čtyři až pět kratších tréninků týdně anebo jen tři,
ale o to delší, klidně i tříhodinové. On člověk musí trénovat i v té
„offseason“ době, mimo období závodů, protože z toho lehce
rychle vypadne. Já třeba, když vynechám týden trénink, tak se
mi ty činky zdají o padesát procent těžší.
A v čem se potom mění příprava s blížícím se závodem?
Ta hlavní příprava začíná tři až čtyři měsíce před závodem.
Já si nejprve stanovím nějaký cíl, který by měl pro mě být těžce
dosažitelný, až nedosažitelný. Je to takové vysněné číslo. A potom tomu přizpůsobím ten trénink. To číslo se mi ale ještě nikdy nepodařilo zvládnout.
Jaký cíl jste měl na letošní mistrovství světa?
Můj cíl byl letos mezi 850 a 860 kilogramů v součtu tří disciplín, to se mi bohužel nepodařilo splnit kvůli zranění s páteří,
které jsem do závodů nestihl doléčit. Popravdě jsme s tátou ten
cíl trochu přestřelili, protože evropský rekord je 840 kilo. Kdybych dal 302 kilogramů na mrtvý tah, což by bylo o dvě kila víc,
než jsem uzdvihl, tak bych dal evropský rekord v trojboji, a to
už je výsledek, který doopravdy něco znamená.
Evropský rekord v jedné disciplíně nestačí?
Obecně v silovém sportu se ty rekordy v jednotlivých disciplínách lámou pořád, hrozně rychle se to vyvíjí. Nejlepší výsledky z dřívější doby se dnes berou jako norma. Ale prolomit
rekord v celém trojboji je pro mě cennější, protože člověk dokáže, že je doopravdy nejsilnější. Alespoň jsem porazil svůj vzor
z dětství, kterému vždycky všichni tleskali. A tím jsem si splnil
svůj malý sen.
Čím to je, že se silové sporty tak rychle vyvíjí?
Rozhodně to je tím, že je čím dál větší konkurence. Víc lidí
tento sport chce dělat a ty extra třídy jsou schopné se tím i živit.
Mají sociální sítě, kde prezentují svoje výkony a tím motivují
ostatní, kteří v sobě mohou probudit potenciál, že na ten sport
mají sílu. Možná je to i přístupností tréninků a tréninkových plánů. Právě na těch sociálních sítích se dá dohledat plno specializovaných trenérů, kteří mají za sebou skvělé výsledky.
Když jsem se dívala na vaše výsledky v závodech, tak je u nich
napsaná i vaše hmotnost v den soutěže a všimla jsem si, že vám
ta váha celkem dost kolísá…
Spíš roste ne?
Většinou roste, třeba ve čtrnácti jste za jeden rok přibral skoro
třináct kilo. Ale ve dvaceti jste naopak ze sto deseti kil zhubl
na sto jedna, čím to bylo?
To byl jediný rok za celých třináct let, co se sportu věnuju,
kdy mi váha klesla. Nakonec jsem ještě z těch sto kilo shodil
ještě pět dalších. Nastoupil jsem na Masarykovu univerzitu na
biochemii a kvůli té škole jsem neměl vůbec chuť cvičit. Jenom
v tomto roce jsem sportoval pouze kondičně. Dělal jsem třeba
box nebo kruhové tréninky u nás na zahradě s kamarády. Cíleně jsem chtěl zkusit zhubnout, ale pak jsem se v tom necítil dobře. On má člověk ze začátku ze sebe dobrý pocit, přece jenom je
rozdíl tahat sto dvacet pět nebo devadesát pět kilo. Ale potom
jsem tu váhu nabral zpátky.
Mění se s věkem přístup k tréninku?
Určitě. Celkově mě to začalo víc bavit. Jednu dobu jsem měl
raději hudbu, před dvěma lety jsem měl sport až na druhým
místě.
Proč?
Prostě bylo takové období. Ale teď se to zase převrátilo. I proto, že mě to teď víc baví, k tomu přistupuju zodpovědněji. Možná s tím i ten covid zamával, že ten sport byl pro mě takový únik
z reality, zatímco s kapelou se během lockdownu hrát nedalo.

Vlasta + táta
Dřep – MS Pabjanica Polsko

Trap Bar – rekord soutěže
V jednom článku se o vás psalo, že žádnou speciální dietu nedržíte, jako někteří sportovci. Dokonce jste prý byl schopný
v šestnácti letech spořádat na svačinu osm krajíců chleba se
sádlem, to je pravda?
No, zrovna v tom článku to bylo trochu zveličený. (zasměje
se) Ale nemá to úplně daleko od pravdy, já jsem si klidně do
školy vzal na svačinu tlačenku, maminka mi kolikrát nabalila
ne osm, ale klidně čtyři krajíce chleba s paštikou a cibulí. Vždycky jsem obědval ve školní jídelně, byli tam tací, co si vařili kuře
s rýží do krabiček, ale já jsem zastánce toho, že člověk má jíst
všechno. Hodně zeleniny, ovoce, maso…všechno v rovnováze.
Já si váhu dokážu udržet tak, jak potřebuji, a nemusím kvůli
tomu měnit jídelníček.
Ani týden před závodem si nic neodřeknete?
Ne, není důvod. Já si klidně dám před závodem dvě piva.
Váš táta je zároveň váš trenér, který se powerliftingu věnuje
celý život. Myslíte si, že kdyby vás k silovému trojboji nevedl,
tak už byste s tím skončil?
On už mě poslední dobou moc nevede. Já si to teď vedu sám
a on spíš na mě dohlíží. Občas si dojdu pro radu, protože je zkušenější a já ho poslechnu. V osmnácti jsem si myslel, že vím
všechno nejlíp, ale to už je za mnou a dokážu si o tu radu od
táty, a zároveň trenéra, říct.
Máte ho za vzor?
Určitě to byl můj první vzor.
Teď už jste lepší?
Jsem. Ale celkově je to nejbližší člověk, kterému se chci nejen zavděčit, ale i ukázat a chci, aby ze mě měl radost.
Má to v něčem výhodu mít za trenéra svého otce?
Kouzlo ve dvojroli táta a trenér je v tom, že doma mohou být
jakékoliv problémy, ale jak jde o trénink, tak všechno ostatní jde
stranou. Doma je to táta, v tělocvičně trenér a nemíchá se to.

Vlasta sólo

V šestnácti jste chtěl být sportovním lékařem, teď ale studujete agrobyznys na Mendelově univerzitě a specializujete se
na technologie, co se změnilo?
Spoustu věcí se změnilo, já jsem se po maturitě zaměřil na
biochemii a šel jsem na Přírodovědeckou fakultu, ale ten obor
vůbec nesplňoval moje představy a po roce jsem to vzdal. Když
to řeknu narovinu, prostě jsem hledal něco jednoduššího, abych
měl čas na sport i na hudbu, a agrobyznys mě zaujal. Dělat
sportovního lékaře byl takový dětský sen, který byl asi i pro mě
jako studenta nesplnitelný. Nepřistupoval jsem k tomu dostatečně zodpovědně, a to medicína a podobné obory vyžadují.
Mít plechový zadek a jen se učit pro mě není. Teď jsem ale dospěl a objevil jsem své přednosti, například v komunikaci, to
bych chtěl využít v budoucí profesi.
Studujete agrobyznys, děláte silový trojboj a k tomu jste členem dvou kapel, kde hrajete na kytaru. To jsou tři dost rozdílné domény, nesnažíte se vyhnout stereotypu?
To zaprvé, a když se člověk specializuje pouze na jedinou věc
a ta krachne, tak se zhroutí. To jsem měl během toho studia na Masárně (Masarykova univerzita, pozn. red.). Hudbu jsem neměl
skoro vůbec, sport taky ne a když mi škola nešla, tak jsem neměl,
o co se opřít. Každá činnost je vlastně únik, který je občas potřeba.
Jak se to dá zvládnout časově?
Samozřejmě, že člověk si zase toho nemůže nabrat moc, ale
když chce a baví ho to, tak to jde. Třeba v té hudbě, to je taková
vtipná vsuvka, je dobré si na hraní najít důchodce, protože ti
mají čas pořád (zasměje se). Tento týden třeba máme koncert
v pátek a v neděli.
To teď mluvíte o kapele René z Moštárny, co ta druhá?
S tou druhou je to takový odpočinek. Jsme klasický trio kytara, bicí, basa. Dva zbylí členové jsou konzervatoristi, takže
nepotřebují tolik tréninku. Zároveň jsou to jazzmani, mají svoje kapely a se mnou je to na vyblbnutí, protože je to od jazzu diametrálně odlišné. Teď hrajeme hodně blues, Nicka Cavea, Jimiho Hendrixe, ale i modernější věci. Možná se k nám přidá
klávesák a tím pádem budeme hrát i TheDoors, na to se těšíme.
Máte nějaký životní sen?
Mám sen být svým pánem, abych se do konce života mohl
věnovat mimo práci i sportu a hudbě. Ve sportu bych opravdu
chtěl být špička, ale je to hodně o odříkání a to je někdy těžký,
zvlášť v kombinaci s muzikou a zábavou. Můj dlouhodobý cíl je
být zdravý, abych mohl nadosmrti trénovat a být se sebou spokojený. Jinak mám spíš krátkodobé cíle. Příští rok je Mistrovství Evropy v Oděse, tam budu naposledy soutěžit za juniory,
kde bych chtěl pokořit hranici 900 na trojboj, a to bych se už
mohl považovat za absolutní světovou juniorskou špičku, protože bych byl první v této federaci a v této kategorii s tímto výsledkem a zlomil bych světový rekord.
Vlasto, držíme vám palce!
Berenika Munteanu
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Sport

Zdravotnictví

AFK Letovice
Vážení fotbaloví fanoušci,
děkujeme za podporu v uplynulém roce 2021. Do
nového roku 2022 vám přejeme především mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Těšíme se na další společná setkání
v nadcházejícím roce.
Petr Stria, předseda AFK Letovice, z.s.

Město Letovice
zajistilo pro občany Letovic a místních částí

PLAVÁNÍ
v Městských lázních Boskovice

Pronájem lázní je pro město Letovice každou sobotu

od 8. ledna do 28. května 2022
vždy od 13.30 do 15.00 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

1. 1. MUDr. Hošáková Kateřina

Adamov, U Kostela 4

516 446 428

2. 1. MUDr. Houdková Radka

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

8. 1. MUDr. Chatrný Martin

Boskovice, Lidická 8

734 231 260

9. 1. MUDr. Jaklová Eva

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

15. 1. MDDr. Janáč Jiří

Boskovice, Lidická 10

537 021 289

16. 1. MDDr. Javorská Aneta

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 455

22. 1. MUDr. Jílková Stanislava

Rájec, Ol. Blažka 145

516 410 786

23. 1. MUDr. Kopáčková Drahomíra

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

29. 1. MDDr. Potůčková Dagmar

Blansko, Pražská 1b

778 168 741

30. 1. MUDr. Kraml Pavel

Boskovice, Růžové nám. 16

733 644 499

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

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.

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

Město Letovice
zajistilo pro občany Letovic a místních částí

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
v areálu Zimního stadionu Boskovice,
a to v neděli 16. ledna 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.

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%

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
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Kulturní přehled

LIJAVEC
hra s opravdovým deštěm

Městské kulturní středisko Letovice / Kulturní dům

PÁTEK 4. ÚNORA 2022 V 19.00 HODIN
Vstupné: předprodej 500 Kč / na místě 550 Kč
Předprodej vstupenek:
MKS Letovice, Nová 71 / 1, tel.: 516 474 422, 739 396 535
TIC Letovice, Tyršova 2, tel.: 516 476 790, 739 396 538, www.mks-letovice.cz

Rezervace vstupenek na představení Lijavec
budou platné pouze do 15. ledna 2022.
Poté, v případě nezakoupení vstupenek, budou zrušeny
a rezervovaná místa budou opět uvolněna do prodeje!
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