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Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci říjnu oslavili svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let:

Poděkování
Děkujeme paní ředitelce MUDr. Drahoslavě Královcové, lékařům a kolektivu zdravotnických pracov-

níků odd. D Nemocnice Milosrdných bratří v Letovicích za obětavou odbornou a ošetřovatelskou 

péči, která byla poskytována naší mamince Miloslavě Vitoulové v posledních dnech jejího života.

Rodina Hlouškova

Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem 
přejeme novomanželům, kteří v měsíci říjnu uzavřeli sňatek:

Lukáš Straka, Lipovec – Kristina Hadáčková, Senetářov
Miroslav Páral, Černá Hora – Božena Čmelová, Novičí

Martin Benek, Vítějeves – Jitka Šanderová, Praha
Stanislav Sedlák, Třebětín – Kateřina Čermáková, Brankovice

Pavla Šichová Stanislav Všianský
Emila Bočková Kamil Nezval
Antonín Štulpa Lubomír Toman
Miloslava Vitoulová Jarmila Vybíhalová
Stanislav Vinkler Marie Felcmanová
Jiřina Pazuchová Milada Holíková
Vladimír Váša Karel Šír
Františka Všianská Marie Karásková
Blanka Zmeková Maria Kocinová
Karel Fidler Hedvika Parolková
Karel Trnečka Drahoslava Langerová
Stanislav Dvořáček Josef Šurý
Vladimír Hejl Josef Dočekal
Emilie Kacetlová Anežka Kubínová
Alžběta Vráblíková Karel Hoder
Božena Nečasová Ludmila Sedláková
Josef Janoušek Stanislav Toman
Marie Tomanová Lidmila Jochmanová

Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:

Műllerová Drahomíra, Nová, ve věku 77 let
Kostlan František, Jevíčská, ve věku 67 let

Nečas Alois, Tyršova, ve věku 78 let
Čest jejich památce!



OKÉNKO STAROSTY

„Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí“ … slova tohoto kdysi populárního 

hitu se opět stávají realitou.  Právě probíhá advent, ve kterém bychom se všich-

ni měli připravovat na Vánoce v klidu a očekávání. Realita je však jiná. Hekticky 

se dohánějí všechny rozdělané úkoly, které měly být dokončeny, zároveň chys-

táme již nové akce, abychom nepropásli případné vhodné počasí v počátcích následujícího roku, a do 

toho probíhá shánění vánočních dárků. Brzy propuknou i jiné zimní sporty, nejdříve asi zabijačka 

vánočního pašíka. Samozřejmostí jsou rovněž závěrečné vánoční besídky na pracovištích a v zájmo-

vých spolcích. Přichází však opravdová vánoční idylka? Každý si jistě odpoví sám za sebe. Vánoční 

a novoroční svátky se posunuly trochu jinam, vítězí komerce a honba za co nejdražšími dárky. Může-

me být rádi, že jsme uhájili toho našeho tradičního Ježíška před Dědou Mrázem nebo Santa Klausem. 

Zatím máme svůj vánoční symbol, alespoň svoje Vánoce. Naše a české. Do těch ladovských nám sice 

chybí to množství sněhu, ale to přečkáme. Ti, kdo holdují zimním sportům, budou asi muset jet za 

sněhem jinam. Většina bude asi prožívat svátky návštěvami příbuzných, procházkami a setkáními

s přáteli. Takové Vánoce mají být, Vánoce -  svátky klidu.

No, a po Vánocích nás čeká již tradiční vítání nového roku. Opět se setkáme na Silvestra na 

náměstí, bude připraveno malé občerstvení a půlnoční ohňostroj. Proto bych chtěl pozvat všechny 

občany i z širokého okolí na letovické náměstí, sraz je kolem 22.00 hodin, abychom měli dostatek času 

na společné přípravy k vítání roku 2016.

Závěrem bych chtěl všem popřát klidné období adventu, radostné vánoční svátky, zdraví      

a štěstí v následujícím roce. 

Vladimír Stejskal, starosta města

MĚSTO LETOVICE INFORMUJE
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REDAKČNÍ RADA

Vážení čtenáři a přispěvatelé 

Letovického zpravodaje,
abychom mohli zajistit včasný 

rozvoz lednového čísla LZ,
prosíme o dodání příspěvků již 

do 4. prosince 2015
Děkujeme za pochopení!

Redakční rada
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Rada města Letovice 

Rada města Letovice na své schůzi dne 21. 10. 2015 projednala body dle následujícího programu:
1. Dodatek č. 2 smlouvy se společností Metrostav, a.s., na akci „II/365 Letovice – průtah“
2. Návrh rozpočtu města Letovice na rok 2016 
3. Informace k parkovišti na ul. Nádražní
4. Různé

Rada města Letovice na své schůzi dne 27. 10. 2015 projednala body dle následujícího programu:
1. Oprava opěrné zdi – seznámení se s pokračující prací na místě samém
2. Změna poskytnutí příspěvku na provoz MŠ Čapkova - odůvodnění
3. Vyhodnocení letní sezóny na městském koupališti 
4. Kontrola úkolů
5. Vystoupení vedoucích odborů
6. Dispozice s majetkem města
7. Správa bytových a nebytových prostor
8. Návrh rozpočtu města Letovice na rok 2016
9. Program zasedání Zastupitelstva města Letovice na den 30. 11. 2015 
10. Informace starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
11. Různé

Rada města Letovice na své schůzi dne 31. 10. 2015 projednala body dle následujícího programu:
1. Smlouva o právu provést stavbu

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

Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice MěÚ Letovice

KULTURNÍ PŘEHLED
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VÝSLEDKY FÓRA 2015
Na veřejném projednání "Fórum Zdravého města Letovic“, které se konalo dne 3. června 

2015, byly veřejností naformulovány problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak je 
vnímali přítomní občané, kterých se sešly na tři desítky. Aby byl získán reálnější názor na aktuální 
potřeby, následovalo ověření aktuálních problémů anketou, které se mohla zúčastnit široká 
veřejnost. Anketa proběhla prostřednictvím městského zpravodaje v termínu od 15. června do 17. 
července 2015 a zapojilo se do ní celkem 438 respondentů. 

Výsledky, tj. naformulované problémy a počty odevzdaných hlasů na fóru a v anketě, 
přibližuje následující tabulka:

DESATERO PROBLÉMŮ MĚSTA LETOVICE
Seřazení dle výsledku

Veřejného fóra 3. 6. 2015 a Ankety 15. 6. - 17. 7. 2015

A - Veřejná správa,   B - Zdravý životní styl, aktivní odpočinek,  C - Vzdělávání , kultura a společnost, 

D - Životní prostředí, zemědělství a venkov, E - Sociální problematika, F – podnikání a cestovní ruch, 

G - Doprava, bezpečnost,  M - Mládež

Výsledky veřejného fóra projednala rada a zastupitelstvo města a stanovily úkoly k řešení dle 

finančních a organizačních možností města.

Ivana Květenská, koordinátorka projektu Zdravé město a místní agendy 21
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JAKÝ BYL MĚSTSKÝ DEN ZDRAVÍ 2015 V LETOVICÍCH

Město Letovice

Dne 15. 10. 2015 se uskutečnil v Letovicích v sále kulturního domu od 13.00 hod. Městský 
den zdraví v rámci kampaně „Dny zdraví“.

Město Letovice jako partnery Zdravého města pozvalo organizace a firmy nejen z Letovic, 
které svým zaměřením mohly přispět k propagaci zdravého životního stylu v oblasti stravování, 
pohybových aktivit, různých doplňkových preparátů zejména na bázi přírodních zdrojů, k utužení 
zdraví, posílení odolnosti proti chorobám i výrobků k péči o tělo.

Na akci se podíleli: Jízdní kola a sport Hynek, Zdravíčko Letovice – p. Nádeníčková, Produkty 
z medu – Zdeněk Mikula z Úsobrna, Český svaz zahrádkářů – Ing. J. Konůpková, Oriflame – kosmetika, 
Všeobecná zdravotní pojišťovna Blansko, produkty společnosti Forever Living Products – největší 
pěstitel aloe, sibiřská společnost TianDe – léčebná kosmetika z východu, Finclub Blansko, Zdravíčko 
Frajman, Mgr. Ivoš Vinkler–Nordic Walking.

Jako každý rok si zde mohli přítomní nechat změřit krevní tlak, hodnoty tuku v těle, 
ochutnat nové výrobky, získat recepty a rady, v případě zájmu vystavené produkty i zakoupit.

V průběhu celého odpoledne byly promítány fotografie z  jednotlivých akcí, konaných 
během celého letošního roku a snímky ze soutěže Rozkvetlé Letovice 2015. 

Návštěvníci Městského dne zdraví využívali možnosti diskutovat k výsledku Veřejného fóra 
2015, vybraným problémům i k další aktuální problematice ve městě.

Od 15.00 hodin se konala přednáška pí Marie Štemberové, DiS. na téma: Rehabilitace dle 
Ludmily Mojžíšové a Robina Mc Kenzieho, které se zúčastnilo přes 30 návštěvníků. 

Že je problematika zdravého životního stylu, zdravých životních podmínek ve městě                
a udržitelného rozvoje pro občany zajímavá, dosvědčuje návštěvnost na letošním Dni zdraví, která 
byla nejvyšší proti minulým ročníkům.  

Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj 
Ivana Květenská, koordinátorka

Bohuslav Kuda, předseda komise PZM a MA21



MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Blíží se jedno z nejkrásnějších období v roce – Vánoce. K Vánocům patří také shon 

a nákupní horečka, to vše zvyšuje aktivitu kapsářů. Co se týká Letovic, tak největším 

lákadlem pro kapsáře jsou lidé, kteří se na předvánočních nákupech pohybují v nákup-

ních centrech. Mnozí občané vyjíždějí na nákupy do větších měst, kde je samozřejmě 

koncentrace kapsářů větší. Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství 

lidí, tedy již zmíněná nákupní centra, trhy a různé vánoční akce. Využívají nepozornosti lidí a nedbalé-

ho zacházení s vlastním majetkem. Samotná krádež bývá rychlá a předem nacvičená. Kapsáři kradou 

tak dokonale a nepozorovaně, že se okradený o chybějících dokladech nebo peněžence dozví často 

až mnohem později a zcela na jiném místě, než ke krádeži došlo. Jak se chovat, abyste se nestali obětí 

kapesních zlodějů?

- vše důležité noste v náprsních, případně uzavíratelných kapsách

- nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu tašek nebo kabelek

- nenoste své osobní doklady v peněžence

- nemějte při sobě větší finanční hotovost

- čtyřmístné identifikační číslo (PIN) si zapamatujte a nikdy je nemějte poznamenáno 

u platební karty

- v případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, kartu zablokujte 

a krádež oznamte policii

- zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu

- zavazadla, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, kde nevidíte, 

neukládejte je do nákupního vozíku či košíku

- pokud možno, noste kabelky u těla a využívejte zapínání a zdrhovadla

- v restauracích nenechávejte zavazadla a oblečení bez kontroly ani jdete-li jen k baru nebo 

na toaletu

- při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci stále na očích

- vozidlo uzamykejte, i když se od něho vzdálíte jen na krátkou dobu (vrácení nákupního 

vozíku)

Mějte své věci neustále pod kontrolou a neusnadňujte kapsářům „práci“! 

Strážníci Městské policie Letovice

Městská policie přeje všem občanům příjemné prožití 

vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce!

Poděkování
Dne 14. 10. 2015 se konala celorepublikově vyhlášená sbírka SONS „BÍLÁ PASTELKA“, která probíhala 
i u nás v Letovicích. Je to sbírka na zlepšení života formou proškolení a výuky pro nevidomé a těžce 
zrakově postižené.
Chceme vám všem, kteří jste na tuto sbírku přispěli zakoupením bílé pastelky, velice a vřele 
poděkovat. „Velké, moc velké díky.“

Libuše a Miriam Šticovy, členky SONS
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KULTURNÍ PŘEHLED

Nová 71/1, tel.: 516 474 422, mob.: 774 497 437

e-mail: 

www.mks-letovice.cz

tel.: vstupenky 516 476 785, 739 396 535,

ekonomka: 516 476 786

Zajišťuje předprodej vstupenek 

na pořádané kulturní pořady

Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů 
jsou určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele 
průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů 

a držitelů ZTP a ZTP/P na základě předložení 
průkazu). Zamluvené vstupenky je nutno 
vyzvednout nejpozději 7 dní před konáním akce.

info@mks-letovice.cz, 

MKS LETOVICE
KULTURNÍ DŮM

V prosinci jsme pro Vás připravili:

Vánoční koncert
JAVORY – Hana a Petr Ulrychovi

Sobota 12. prosince 2015 v 19.00 hod.
VYPRODÁNO!

•

Připravujeme:
Koncert KPH

Novoroční koncert se slavnostním přípitkem
Čtvrtek 7. ledna 2016 v 18.30 hod.

Moravské klavírní trio a operní hosté
Kseniya Suprunovich – soprán 
a Pavel Katsiushyn – baryton

Vstupné: 150,- Kč
•

Tříkrálový koncert
pěveckých sborů

Neděle 10. ledna 2016 v 15.00 hod.
•

Koncert jazz
SKETY - vokální hudební skupina

Pátek 22. ledna 2016 ve 20.00 hod.
•

Divadelní představení
Poslední aristokratka

Sobota 23. ledna 2016 v 19.00 hod.
Vstupné: 80,- Kč / 60,- Kč

Informace o provozní době během 
vánočních svátků a začátku roku 2016
Kulturní dům a Turistické informační 

centrum jsou uzavřeny v době 
od 23. 12. – 31. 12. 2015

Knihovna je uzavřena v době 
od 28. 12. – 31. 12. 2016

MKS Letovice se na Vás opět těší 

od pondělí 4. ledna 2016.

GALERIE DOMINO
Vás srdečně zve na 

VÁNOČNÍ VÝSTAVU BETLÉMŮ

vánoční výzdoby a obrazů se zimní tématikou

Vernisáž se koná v pátek 4. prosince 2015 

v 17.30 hodin

V kulturním programu zazpívá vánoční koledy 
dětský pěvecký sbor Carmina ZUŠ Letovice 

pod vedením Marie Nečasové 

za doprovodu Dagmar Lžičařové

V RÁMCI VERNISÁŽE PROBĚHNE KŘEST 
NÁSTĚNNÉHO KALENDÁŘE LETOVICE 2016

A PEXESA LETOVICE

Výstava bude otevřena 

do neděle 17. ledna 2016

v době Po – Pá 9.00 – 15.00 hod., 

So 9.00 – 11.00 hod., Ne 14.00 – 17.00 hod.

Zavřeno od 21. 12. 2015 do soboty 9. 1. 2016 
mimo neděle 27. 12. 2015 a 3. 1. 2016

Galerie DOMINO, Havírna 55 

(u čerpací stanice Shell), 679 61 Letovice

www.galeriedomino.cz

Upozornění na změnu 

pokladní doby v MKS Letovice 

pro veřejnost od ledna 2016 

Pondělí  13.00 – 16.30 hodin 

Středa      8.00 – 11.30 hodin 

Děkujeme Vám za pochopení. 

www.mks-letovice.cz                                                                                                                          9



KULTURNÍ PŘEHLED

KNIHOVNA
Oddělení pro dospělé

Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225 

E-mail: knihovna@mks-letovice.cz 

www.mks-letovice.cz/knihovna 

Výpůjční doba: Pondělí 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 
Úterý 12.00 - 16.00, Pátek 9.00 - 12.00, 13.00- 18.00

•

Fousek Josef – výstava knih na dospělém 
oddělení knihovny.

•
VÁNOCE V KNIHOVNĚ

Vánoční výstava papírových betlémů spojená 

s prodejní výstavou vánočních dekorací 
vytvořených vazárnou Květinovka Letovice, 

Pražská ul.
•

HODNOTA DUŠE

Výstava fotografií pana Adama Wiltsche 

v prostorách knihovny

KNIHOVNA
Dětské oddělení

Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 225 
E-mail: knihovnadeti@mks-letovice.cz 

www.mks-letovice.cz/knihovna 
Otevírací a výpůjční doba: Po - Pá: 12.30 - 16.30

•
Po celý prosinec:

POHÁDKOVÉ VÁNOCE - výstavka knih. Vánoční 
příběhy z celého světa v pohádkách a příbězích.

•
DUHOVÉ ČTENÍ – ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Zakončení celoroční čtenářské hry. Přijďte si 
vyzvednout diplomy a vybrat malé odměny ve 

vánočním obchůdku.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY 

O VÁNOCÍCH
KNIHOVNA BUDE UZAVŘENA

OD 23. 12. 2015 DO 1. 1. 2016.
Otevřeno bude opět v pondělí 4. 1. 2016.

Pracovnice městské knihovny přejí všem 
čtenářům a nejen jim příjemné prožití 

vánočních svátků a vše dobré 
v novém roce 2016.

Turistické informační centrum
Turistické informační centrum 

bude od 23. 12. 2015 do 1. 1. 2016 

UZAVŘENO.
Těšíme se na Vás opět 
v pondělí 4. 1. 2016.

•

16. ZÁŘÍ – KVĚTEN:
Pondělí – Pátek: 

8.00–12.00, 12.30–16.30 hod.

sobota – neděle: ZAVŘENO

TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný 

internet, kopírování (max. formát A3), černobílý 

a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických 

map a cyklomap, turistických známek, 

turistických vizitek, turistických magnetek, 

prodej publikací o Letovicích a mikroregionu 

Letovicko, prodej Letovického zpravodaje, 

informace o turistických zajímavostech a pa-

mátkách města a okolí, tipy na výlet, informace 

o dopravě, stravovacích a ubytovacích 

možnostech v regionu, přehledy kulturních            

a sportovních akcí, rezervace a předprodej 

vstupenek na vybrané akce, průvodcovské 

služby. Informace a propagační materiály jsou 

poskytovány zdarma.

MKS Letovice – Tyršova 2, 679 61 Letovice
Otevírací doba:

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

infocentrum.letovice@seznam.cz 
www.mks-letovice.cz  

KULTURNÍ DŮM LETOVICE

ŠTĚPÁNSKÁ 

ZÁBAVA
PÁTEK 25. PROSINCE 2015

HRAJE MEDIUM
DO 20.00 HODIN VSTUP ZDARMA
OD 20.00 HODIN VSTUPNÉ 50,- Kč

10                                                                                                                        www.mks-letovice.cz
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KULTURNÍ PŘEHLED

Je-li prosinec deštivý, mírný a Po studeném prosinci bývá úrodný 
proměnlivý, není se kruté zimy rok.
třeba báti. Je-li na Štědrý den východ slunce 
Prosinec naleje a leden zavěje. jasný, urodí se jarní obilí.
Jaký prosinec, takové jaro. Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy 
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v lezou ke dnu.
červnu. Je-li na Štědrý večer nebe 
Mléčná dráha v prosinci jasná, hvězdnaté, bude rok úrodný.
bude Na Štědrý večer hvězdičky - 
v příštím roce úroda krásná. ponesou vajíčka slepičky.

PRANOSTIKY NAŠICH PŘEDKŮ



ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ ...
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Tentokrát se sportovními osobnostmi, otcem a synem Šafaříkovými
Milí čtenáři, v prosincovém čísle Letovického zpravodaje vám nabízím setkání s letovickými 

sportovci, mistry světa i Evropy v silovém trojboji - Ing.  Michalem Šafaříkem (48 let) a jeho starším 

synem Vlastimilem (17 let). A jak jsem později zjistila, v rodině Šafaříkových se sport snoubí s hudbou, 

nezvyklá kombinace, viďte. 

Začátky vaší sportovní kariéry

Michal Šafařík: „… sport mě vždy bavil. Začínal jsem gymnastikou, hrál odbíjenou, věnoval se 

kulturistice. Silovému trojboji se věnuji již více než 20 let.”

S pojmem silový trojboj jsem se setkala poprvé. Co to silový trojboj je?

Michal Šafařík: „Sportovní disciplíny silového trojboje jsou - dřep s činkou, tlak v lehu na lavici - Bench 

Press a mrtvý tah – pozved.“ Součet zvednutých vah v jednotlivých disciplínách pak dá hodnotu 

celkového trojboje.

Překvapením pro mne bylo, že oba mistři světa trénují především doma ve sklepě, kde si 

zřídili posilovnu. A také v boskovické vzpírárně. Dozvěděla jsem se také, že například 1 osa tzv. 

olympijské činky z kvalitní švédské oceli pro lift stojí 25 – 50 tis. Kč; na závodech je zapotřebí jich mít 

alespoň 3 kusy, je nutné mít certifikované nářadí. Sami trénují na „méně“ kvalitním nářadí. 

Jak mi sdělili, tímto sportem se nedají vydělat prakticky žádné finance. „… Je to sport 

především pro radost, medaili a diplom. A to je to krásné. Navíc je tento sport neúplatný.“ Michal 

Šafařík ještě podotýká, že na závodech je vždy přátelská atmosféra.

Michal Šafařík je absolventem lesnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, v současné 

době je obchodníkem/manažerem farmaceutické firmy pro region ČR, firma má sídlo v Praze.

Vlastimil (domácky Vlasťa) se aktivně sportu věnuje od svých 10 let. A jak sám říká: „… Mým 

dobrým vzorem byl a stále je otec. Ve sportu jsem začínal s judem, kde jsem získal své první medaile. 

Věnoval jsem se také vzpírání v kategorii žáků v Boskovicích pod vedením skvělého trenéra, pana 

Čestmíra Sekaniny – v roce 2010 jsem získal zlatou medaili na mistrovství České republiky v druž-

stvech žáků ve vzpírání. Od 13 let se aktivně zabývám silovým trojbojem.“

Rodina – sport a hudba

Do sportovního trojlístku Šafaříkových patří také mladší syn Michal, kterému je nyní 10 let. 

A věnuje se (jak jinak) zatím pasivně silovému trojboji. Baví ho ale také míčové hry, cyklistika, plavání, 

trampolína…je prostě všestranně nadaný.

Otec Michal je na své dva syny hrdý. Říká: „Oba synové mají také hudební nadání, 

navštěvují letovickou ZUŠ. Vlasťa hraje na kytaru u pana učitele Milana Nováka, hraje a zpívá ve 

skupině Flash Light. Michal zpívá a začíná hrát na bicí.“

Největší sportovní úspěchy

Michal Šafařík: „Největší úspěchy se dostavily loni a letos v roce 2015, a to na Mistrovství světa  

v silovém  trojboji v Las Vegas v USA v kategorii Masters do 50 let, RAW do 110 kg. Zde jsem získal 

zlatou medaili.“ 

Ale nejen letošní rok byl úspěšným:

V roce 2014 proběhlo mistrovství světa v Argentině v Puerto Iguazú - 1. místo, na mistrovství Evropy 

Michal Šafařík získal 3. místo. 

V roce 2013 to bylo 6. místo v mistrovství Evropy v maďarském Egeru a v roce 2012 zlato na 

mistrovství Evropy ve slovinském Bledu. 

Kromě toho je Michal Šafařík držitelem světového rekordu v dřepu ve své kategorii – 273 kg.

Jeho osobní rekordy v jednotlivých disciplínách jsou ale mnohem vyšší.  „Za mlada jsem  dřepoval

300 kg a v lehu na lavici zdvihal běžně přes 200 kg.” 



ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ ...

Na mistrovstvích České i Slovenské republiky bývá až 300 závodníků, na „světě“ to bývá i přes 500. 
Letos v Praze závodily ve své kategorii také ženy. V roce 2016 se bude konat mistrovství obou zemí 
ve slovenském Púchově a v roce následujícím bude mistrovství světa poprvé u nás doma, v České 
republice.

Cílem ve sportu jsou bezesporu medaile. Ale co je vaší motivací jít do toho, soustavně a vytrvale 
mnoho let? 

Michal Šafařík: „Je to prostě styl života. Být v kondici. Posilovat. Navíc se synem Vlasťou tvoříme 
tandem. Hecujeme se. Trénujeme se navzájem. Silový trojboj není o věku. Jsou věkové kategorie i pro 
osmdesátileté sportovce.“ 

Jaké jsou vaše cíle do budoucna?

Michal Šafařík: „Mým cílem je překonat světový rekord v celkovém trojboji ve své věkové kategorii. 

V příštím roce chci společně se svým synem trénovat a připravovat se na mistrovství Evropy ve Finsku. 
A v budoucnu možná v Letovicích založit klub silového trojboje.“

Vlastimil Šafařík: „V současné době studuji ve 2. ročníku na Gymnáziu v Boskovicích. V budoucnu bych 
chtěl být sportovním lékařem. Ve volném čase se chci aktivně věnovat sportu a také hudbě.“

Jaké jsou vaše největší sportovní úspěchy?

Vlastimil Šafařík: „Letošní rok je velmi dobrým rokem. Podařilo se mi získat titul mistra světa na 
Mistrovství světa v americkém Las Vegas v kategorii dorost 15-18 let, do váhy 100 kg.“

Je obdivuhodné, jakých sportovních úspěchů tento mladý sportovec již dosáhnul:

r. 2015 – 1. místo na mistrovství ČR a SR v Praze

r. 2014 – 1. místo na mistrovství světa v Argentině a 1. místo na Evropě v Trutnově

r. 2013 – 2. místo na mistrovství světa v Maďarsku

r. 2012 – 1. místo na mistrovství světa v Bardejově a 1. místo na Evropě v Bledu

Vlastimil Šafařík je čtyřnásobným mistrem České republiky. Jeho osobní nejlepší silové výkony jsou 
aktuálně:

Dřep 215 kg, Bench-press 135kg, Mrtvý tah 220kg – vše RAW, tj. bez použití speciálních superdresů, 
které zvyšují výkon.

Otec, Michal Šafařík, je kromě titulu mistr světa také trojnásobným mistrem republiky v silovém 
trojboji. 

Vraťme se ještě krátce k Las Vegas, co se vám zde líbilo nejvíce?

Oba: „Volného času bylo velmi málo. Většinu pobytu jsme strávili soustředěním a tréninky mezi 
závody. Nicméně mezi silné zážitky patří samotné město Las Vegas, které nelze popsat, je nutné to 
zažít. A pak příroda – národní park Grand Canyon a také atmosféra legendární Route 66, zasazené do 
60. - 70. let, obraz Ameriky té doby, staré historické benzinové pumpy, auta, hudba… byl to zajímavý 
zážitek.“

Zbývá vám oběma ještě čas na nějaké záliby, koníčky? Pokud ano, na jaké? 

Vlastimil: „Mám rád sporty všeho druhu - například Workout. Sportovat chodím do víceúčelové 
sportovní haly v Letovicích. V hudbě mám rád muziku Jimiho Hendrixe, blues a  rock… je toho hodně.“

Michal: „Jsem rád v přírodě (syn na otce prozradil, že se dříve zabýval studiem hmyzu), hodně času 
také trávím na zahradě. K mým oblíbeným místům patří kraj jižní Moravy s jeho lidovou hudbou 

i dobrým moravským vínem. Z hudebních žánrů je to obdobné jako u syna, navíc ještě moravská 
cimbálovka.“

Můžete čtenářům prozradit váš nejlepší i nejhorší zážitek, který se vám stal?

Michal Šafařík: „Mezi nejhezčí zážitky svého života považuji narození obou synů. Mám z nich velkou 
radost, jsou moc šikovní.  A také jsem rád, že se oba synové věnují hudbě. I když je nyní Vlasťa na tom 
hudebně už mnohem lépe než já. 
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A nejhorší zážitek? Asi natržení stehenního svalu těsně před mistrovstvím světa v Maďarsku, kdy 

jsem díky tomu skončil až na 6. místě. Ke zranění došlo při posledním těžkém tréninku před 

závodem. Nic se nemá přehánět.“

Vlastimil Šafařík: „K dobrým zážitkům patří sportovní úspěchy ve 13 letech jak v mistrovství Evropy, 

tak ve světě. A také díky tomu motivace jít dál v nakročené sportovní kariéře. Mezi silné okamžiky 

patří také stát na stupních vítězů a slyšet českou hymnu. A jsem moc rád, že vše ve sportu děláme 

s otcem společně, jsme dobrým týmem. 

Nejhorší zážitek jsem měl na závodech v Argentině, kdy jsem nemohl závodit kvůli zraněným zádům 

v disciplíně, ve které jsem byl nejlepší – v celém silovém trojboji.“

Silový trojboj je sportem, který vyžaduje nejen disciplínu a pravidelný trénink, ale také kvalitní 

stravu. 

„Můžeme na sebe prozradit, že nemáme příliš rádi bezmasá jídla. Mezi naše oblíbená jídla patří česká 

a moravská kuchyně – třeba svíčková, domácí tatarák od mamky, smažené řízky s bramborovým 

salátem. Zde bychom chtěli poděkovat mamince, která je velmi dobrou kuchařkou.“

I zde se potvrzuje známá pravda, že za úspěchy mužů stojí žena. 

Rozhovor s oběma Šafaříkovými, otcem Michalem a synem Vlastimilem, byl ve znamení 

pohody a určité skromnosti. Za oběma jsou viditelné sportovní úspěchy jak na evropské, tak světové 

úrovni. I zde platí rčení – čím větší borec, tím je tišší.

Dovolte, abych vám závěrem oběma za rozhovor poděkovala. Do blízké i vzdálené 

budoucnosti vám přeji splnění osobních i sportovních snů a cílů. A pevné zdraví. 

A motto otce Michala Šafaříka závěrem? – tak trochu černý humor:

„V životě je dobré se pro něco zapálit, v krematoriu je už pozdě.“

Jana Trubáková, Foto: archiv Michala a Vlastimila Šafaříkových
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MŠ Komenského
Metoda profesora Hejného v mateřské škole

Netradičně v sobotu 17. 10. 2015 se sešly učitelky MŠ z Letovic i z blízkého okolí v MŠ 

Komenského. Byl to jediný volný termín, který ředitelce Evě Pařilové mohla nabídnout H-mat, o.p.s. 

pro seminář o netradičním způsobu výuky matematiky Hejného metodou. Lektorka Markéta Sedláč-

ková ze ZŠ Huslenky u Vsetína na začátku přednášky vysvětlila principy Hejného metody přizpůsobe-

né výuce v mateřských školách a posléze se především prakticky věnovala třem prostředím vhodným 

pro přípravu předškolních dětí: krokování a schodům, autobusu a stavbám. Účastnice semináře se 

aktivně zapojovaly, se zápalem řešily leckdy překvapivé úkoly a kladně oceňovaly činnosti, které 

bezezbytku naplňovaly cíle práce s předškolními dětmi. Lektorka seminář končila slovy, že není jejím 

posláním pedagogy k práci s metodou profesora Hejného přesvědčovat, ale ukázat možnosti a podě-

lit se o výborné zkušenosti z praxe. Seminář označila za velmi příjemný především díky vstřícnosti

a zájmu všech zúčastněných. 

Text a foto: Mgr. Romana Korbářová

ÚTERÝ, ČTVRTEK: 9.00 – 11.00 hodin HERNA 

PÁTEK: 16.00 – 17.30 hodin ŠNEČCI – nejmladší družinka skautů – děti ve věku 0 – 5 let s rodiči

www.materske-centrumdomecek.webnode.cz

Centrum pro rodiče prarodiče a děti
Tyršova 2, Letovice
domecekletovice@seznam.cz
Kontakt a bližší info
773 642 678, 721 071 587

DOMEČEK
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Žáci do firem!
Masarykova střední škola Letovice vyučuje trhem velmi žádané a perspektivní 

řemeslné i technicky zaměřené maturitní obory.  Jednou z priorit výuky odborných 

předmětů je propojení teoretických znalostí a školní odborné praxe žáků s reálným 

prostředím podnikatelských firem formou exkurzí, odborných přednášek, stáží,  

wokshopů , besed apod.
V zájmu těsnějšího spojení teorie s praxí letos škola zahájila dlouhodobé 

umisťování žáků řemeslných oborů na část odborného výcviku do partnerských firem.
Jedním z žáků, který se rozhodl pro zdokonalení svých dosavadních odborných dovedností 

v pracovním prostředí je Vít Kiršner, žák 3. ročníku oboru truhlář. Do konce dubna  2016  bude praco-

vat v rámci výuky odborného výcviku ve firmě  Ha – Komplet, s.r.o.,  Černá Hora.  Tato moderní rodin-

ná firma se specializuje na výrobu zakázkového nábytku a atypických interiérových prvků. S majite-

lem byla uzavřena smlouva o zajištění obsahu, rozsahu a podmínkách odborného výcviku žáků na 

provozním pracovišti organizace a dohodnuty podmínky výuky.Odborný výcvik žáka povede zkušený 

odborník -  instruktor, který je zaměstnancem firmy a který bude při výuce postupovat podle osnovy 

školního vzdělávacího programu školy, spolupracovat s učiteli praktického vyučování a žáka pravidel-

ně hodnotit.  V případě produktivní práce žáka na zakázkách bude firma žákovi vyplácet odměnu. 

Pokud se Vít Kiršner v průběhu školního roku ve firmě osvědčí, má majitel firmy v úmyslu jej po vyuče-

ní také zaměstnat.
Helena Marešová
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První etapa je již hotova aneb projekt „Poznejte naše město“ 
je u prvního konce

Proč  první konec? Je hotovo prvních pět cedulí, které jsou financovány z grantu 

Americké obchodní komory. Během roku 2016 budeme pracovat na dalších informač-

ních bodech, které budou financovány z grantu Nadace města Letovice.

Cílem projektu „Poznejte naše město“ Masarykovy střední školy Letovice ve spolupráci se 

Základní školou Letovice a Zastupitelstvem města Letovice je vytvořit naučnou stezku zajímavých 

míst Letovic. V roce 2015 proběhlo v rámci projektu několik akcí: v  březnu se konala beseda v KD 

k prvním pěti tématům (Město, MSŠ, Zámek, ZŠ, Klášter). V červnu proběhl workshop, na kterém 

žáci, učitelé ZŠ i MSŠ  vymysleli design cedulí, který 

byl v září převeden do konečné digitální podoby.  

V říjnu žáci Masarykovy střední školy Letovice vyro-

bili stojky k cedulím a umístili je na místa schválená 

Radou města Letovice. Od listopadu máte možnost 

seznámit se s osudy pěti míst v Letovicích, a to v 

českém i anglickém jazyce. První informace najdete 

na náměstí. S historií Masarykovy střední školy se 

seznámíte na Tyršově ulici 25 (budova u hřiště). 

Třetí cedule pojednává o zámku a na ulici Komen-

ského před základní školou přibyla cedule s textem 

o školství v Letovicích. Poslední bod první etapy je 

věnován klášteru Milosrdných bratří. Všechny texty 

jsou zpracovány tak, aby čtenáře nezahltily infor-

macemi, ale aby se dověděl důležitá fakta, případně 

aby ho navnadily k zjišťování dalších skutečností.

        Závěrečnou zprávou náš projekt „Poznejte 

naše město“ nekončí, ale pokračuje dál. Naším 

společným cílem je vytvořit další informační cedule, 

na které jsme v červnu 2015 získali díky Nadaci 

města Letovice grant ve výši 30.000 Kč. Už teď začí-

náme pracovat na tématech  - Kostel sv. Prokopa, 

vodárna a Památník umučených.

Za Ekotým Mirka Vítková, 

Masarykova střední škola Letovice



Advent s Letokruhem
Advent je časem předvánočním, časem, který je výjimečný slavnostní atmosférou 
a hlavně u dětí se odvíjí v duchu očekávání Štědrého večera a nadílky pod stromečkem. 

SVČ Letokruh právě na toto období připravilo pro děti i dospělé řadu zajímavých akcí, 

při kterých si užijete právě tuto krásnou předvánoční atmosféru.
28. 11. 2015 (sobota před první adventní nedělí)
Tvorba vánočních věnečků a dekorací – vánoční tvořivá dílna. Pro děti ve 12.30 – 14.30 hod. 
v Letokruhu, pro dospělé od 15 hodin. Přijďte si vytvořit tradiční i netradiční adventní věnec. Cena 

160 Kč (v ceně je veškerý materiál kromě svíček, ty si přineste s sebou). Přijďte se vánočně naladit, 

prožít příjemné odpoledne a vyrobit si pěknou vánoční dekoraci. Přihlášky nutné předem, a to do 
26. 11. 2015.
30. 11. 2015 (pondělí)
Čertoviny – mikulášská tvořivá dílna pro děti, začátek v 15.30 hodin v Letokruhu, ukončení v 17 

hodin. Děti si s Danielou Klusákovou vytvoří z ponožky čerta nebo papírovou vánoční dekoraci.  Cena 

40 Kč. A možná přijde i Mikuláš.
4. 12. 2015 (pátek)
Adventní rozjímání – arteterapeutická dílna pro dospělé. Od 18 hodin v Letokruhu. Pomocí netradič-

ních výtvarných technik a sdílení ve skupině se pokusíme pochopit náš vlastní význam adventu 
a Vánoc. Cena 170 Kč.
13. 12. 2015 (neděle)
Vánoční turnaj v bowlingu – sraz ve 13. 45 hodin v Letokruhu, turnaj na Havírně ve 14 – 16 hodin. Pro 

16 dětí, pro nejlepší jsou připraveny medaile. Cena 70 Kč, přihlášky přijímáme do 10. 12. 2015 a do 

naplnění kapacity akce.
14. 12. 2015 (pondělí)
Výroba voňavé svíčky a vánoční dekorace – tvořivá dílna pro děti, svíčka pod stromečkem potěší 

každou maminku. Od 15 hodin v Letokruhu. Kapacita 12 dětí, přihlášky do 8. 12. 2015 a do naplnění 

kapacity. Cena 120 Kč.
Přihlášky na akce Letokruhu můžete nově podávat i online, stejně jako to funguje v případě krouž-

ků, a to opět v aplikaci Můj Letokruh na www.svcletovice.cz.
Logopedie s Mgr. Ivanou Dlapovou
SVČ Letokruh nabízí nově hodiny logopedie se zkušenou logopedkou a speciální pedagožkou. Cena za 

jedno sezení je 150 Kč. Je nutné se předem objednat na telefonu 731481033 – kancelář Letokruhu. 

Svatomartinský pochod
Takto jsme v Letovicích 11. 11. 2015 s Letokru-

hem přivítali svatého Martina. Sníh nám sice 

neposlal, zato my jsme mu do oblak poslali 

spoustu pozdravů v podobě svítících lampionů. 
Poděkování patří manželům Vavříčkovým, kteří 

nám umožnili lampiony vypustit z areálu zámku 
v Letovicích.

Text: Zuzana Musilová, foto: Petr Lizna

ŠKOLY - DOMEČEK - LETOKRUH - MLÁDEŽ
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Letokruh přeje všem klidné a příjemné prožití adventu, krásné a pohádkové 

vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku.
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Výsadba stromořadí
Dne 16. 11. 2015 vzniklo podél ulice Družstevní nové stromořadí, oddělující domy panelo-

vého sídliště a pole. Tedy v místech, kde dříve již podobná alej stávala. Stromořadí je v celkové délce 

200 m, tvoří jej 20 stromů třešní v odrůdách „Kaštánka“ a „Karešova“. 

Organizátorem akce je Krajský úřad Jihomoravského kraje a občanské sdružení Větvení, v 

rámci něhož byla myšlenka Alejí života zformulována. Velký dík za realizaci v Letovicích patří radnímu 

JmK Ing. Antonínu Tesaříkovi a paní Bc. Martině Brtnické, koordinátorce Projektu Zdravá municipalita 

a místní Agendy 21 na JmK za pomoc při získání dotace a vypracování projektu výsadby.

Uspořádáním této akce bychom chtěli přispět k obnovení mnohdy postupně zanikajícího, 

či už téměř zaniklého vztahu člověka ke krajině, která ho obklopuje. Akce tohoto typu pomáhá rozví-

jet zdravou míru patriotismu, uvědomění si vlastních kořenů a s tím spjatým pocitem zodpovědnosti 

za vývoj přírodních krás města, a to jak jejího intravilánu, tak extravilánu. Celý projekt „Aleje života“ 

má za cíl sázet za narozené děti v obcích stromy, které by pak mladým lidem připomínaly, kde mají 

kořeny a kam se mohou vracet. Proto byla požádána mateřská škola Komenského o patronát nad 

touto akcí. Děti se zúčastnily přímo výsadby, seznámily se s postupem výsadby a péče o stromky 

v následujícím období. Slíbily starostovi města, že při svých vycházkách budou kontrolovat stav stro-

mečků, jejich růst a případné poškození a nedostatky mu budou oznamovat. Třeba si vybudují jiný 

pohled na zeleň ve městě a celkově na přírodu v okolí. Snad se nenajde nějaký vandal, který by ničil 

společnou práci na nové aleji a pošlapal tak dobrou myšlenku jejích výsadeb.

V této aktivitě bychom chtěli pokračovat a dle možností obnovit aleje směrem k letišti a na 

Kladoruby.

Luděk Elbl, OVŽP MěÚ
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Dolní Smržov – oprava oplocení místního hřbitova
Toto místo posledního odpočinku slouží od roku 1868. Postupem času došlo vlivem klima-

tických podmínek a zemědělského provozu na přilehlé komunikaci k narušení hřbitovní zdi a oploce-

ní. Následovala předběžná studie stavu, kterou provedl pan Ing. arch. Jiří Hloušek. Oprava se ukázala 

jako nezbytná. Studie byla předložena k projednání vedení města Letovice. Město Letovice nechalo 

zpracovat projektovou dokumentaci, kterou vypracoval projektant pan Ing. Lubomír Řezníček. Na 

základě výběrového řízení byla vybrána firma BRUSTURY s.r.o. Letovice jako dodavatel a zhotovitel 

stavby. Stavební technik firmy pan Jiří Pospíšil stavbu navštěvoval denně, řešily se dílčí problémy při 

pracích velice ochotně a k celkové spokojenosti. Finanční náklady na uvedenou stavbu převýšily 

částku hrubě přes 600 000,- Kč. Vše bylo hrazeno z rozpočtu města Letovice.

Poděkování patří vedení města, radě a dalším odborům, které se na spolupráci podílely.      

Velký dík náleží panu místostarostovi Ing. Jiřímu Palbuchtovi, vedoucí finančního odboru paní Ing. 

Lucii Bouskové a techniku panu Pavlu Báčovi, který stavbu dozoroval.

Vše se úspěšně stihlo dokončit do 1. listopadu. Podoba hřbitova dostala nový vzhled           

a charakter. Ohlasy ze strany občanů jsou pozitivní. Dostatečně armované základy odolávají tlaku 

projíždějících vozidel.

V příštím roce nás čeká upravit vstup od cesty k bráně hřbitova. Věřím, že i na tuto 

dokončovací akci se finanční prostředky seženou. S městem Letovice se již jednalo.

Nutno připomenout, že v prostoru hřbitova stojí vzrostlá lípa. Její negativní vliv svojí 

rozpínavostí jak koruny, tak kořenů narušuje a znečišťuje celé okolí. Odstranění lípy nebylo 

schváleno, byl proveden jen ořez větví.

Text: Miloš Toul, předseda osadního výboru Foto: Petra Komárková
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Opustil nás Stanislav Ille
Ve čtvrtek 29. října zemřel ve věku 88 let malíř, grafik 

a pedagog Stanislav Ille, významná osobnost města Letovice. 

Narodil se 1. ledna 1927 v obci Skočova Lhota, dnes integrova-

né části města Velké Opatovice. Dětství a část mládí prožil v 

Letovicích, kde jeho otec, původním povoláním obuvník, vlast-

nil v Třebětíně malý obchod se smíšeným zbožím.

Za 2. světové války studoval Stanislav reálné gymnázium 

v Boskovicích a maturoval zde v roce 1946. V průběhu studia 

ovlivnila jeho budoucí profesní dráhu řada vynikajících pedago-

gů, kteří v té době na boskovickém gymnáziu působili. Byl to 

především profesor Bohdan Lacina, který se později stal uzná-

vaným českým výtvarným umělcem - malířem, grafikem, 

sochařem a ilustrátorem .

Po maturitě studoval Ille na pedagogické fakultě Masarykovy 

univerzity v Brně obor výtvarná výchova, modelování a 

deskriptivní geometrie. Jeho učiteli zde byli například Eduard 

Milén, František Doubrava, Bohumil Stanislav Urban a Vincenc 

Makovský. Po absolvování studia působil nejprve jako středoškolský profesor v Rýmařově. Od roku 

1956 pak působil jako pedagog na katedře výtvarné výchovy fakulty architektury Vysokého učení 

technického v Brně, kde roku 1980 habilitoval jako docent. Působil zde až do roku 1992, kdy odešel do 

důchodu.

Obsáhlá tvorba Stanislava Illeho zahrnuje především malbu a grafiku, zabýval se však i 

plastikou a spolupracoval v různých technikách i s architekty při umělecké výzdobě řady objektů 

(plastika v koleji VUT Brno, malby pro jednací síň KOVO a KOOSPOL Praha, plastiky v budově prokura-

tury v Kroměříži, plastiky na nástupní stanici lanovky Ramzová-Šerák, soubor obrazů v Grandhotelu 

Jihlava a další díla v mnoha významných budovách po celé republice.)

 V letech 1979-2013 realizoval Ille v tuzemsku řadu samostatných výstav. Bylo to v Brně, 

Rýmařově, Letovicích, Boskovicích, Jevíčku, Blansku ad., spoluúčastnil se na výstavách v Brně, Zlíně, 

Praze, Bratislavě, Třebíči, Střelicích, Adamově, Předklášteří u Tišnova, Novém Městě na Moravě, 

Chropyni ad. 

Absolvoval též mnoho zahraničních studijních cest po Německu, Francii, Rusku a Kubě a 

jeho obraz blahoslavené Marie Restituty, pomocnice bezmocných (olej 70x98 cm), vytvořený v roce 

1993, se stal ozdobou při slavnostní děkovné mši, sloužené v Dómě sv. Štěpána ve Vídni u příležitosti 

100. výročí narození Heleny Kafkové, řeholním jménem Marie Restituta, která byla beatifikovaná v 

roce 1988 a dnes je adeptkou na prohlášení svatou. Rakouští příznivci Illeova díla uspořádali v roce 

1992 autorovi samostatnou výstavu ve vídeňské galerii Encore Encore a v roce 1999 byla Illeova 

tvorba prezentována na výstavě ve zdejším Bezirkmuseum Margareten.

Stanislav Ille nebyl vyhraněným krajinářem ani figuralistou. Každá jeho práce je mozaikou 

barevných nepravidelných geometrických ploch splývajících v jeden celek, který je básnickým dílem. 

Jeho obrazy vyjadřují lásku k životu, k jeho jedinečnosti a neopakovatelnosti. 

www.mks-letovice.cz                                                                                                                        21



NAPSALI JSTE NÁM ...

22                                                                                                                       www.mks-letovice.cz

Občané Letovic měli možnost seznámit se s Illeovou tvorbou na výstavách. Mohou denně 

spatřit též mozaikový obraz Panny Marie, zasazený v 60. letech minulého století do čtvercové niky s 

vykrojenými rohy v západním průčelí letovického farního kostela.  Na průčelí dvou vstupů do fortny 

vedoucí ke kostelu sv. Prokopa si mohou prohlédnout umělcova sgrafita. První z nich na vstupu z 

náměstíčka pod kostelem zobrazuje sv. Prokopa oblečeného do řeholního roucha a držícího v pravé 

ruce opatskou berlu, v levé kříž. Světec kráčí za pluhem, do něhož je zapřažen ďábel, a v pozadí stojí 

románský kostelík. Nápis na stuze zní: „By přešlo zlo a vládl Bůh, svázal jsi ďábla, sv. Prokope.“ Na 

druhém sgrafitu na průčelí z ulice Pražské je výjev z legendy o sv. Prokopovi, pod jehož ochranu se 

uchýlil jelen, kterého pronásledoval kníže Oldřich. Světec zde hladí jelena a knížeti podává hrnek s 

nápojem. V pozadí stojí kaplička, kříž a strom a nápis na stuze zní: „Křesťanství pevně zasadit do srdce 

země jako štít.“ Především tento druhý verš z pera básníka Jana Zahradníčka je mementem pro 

současnou dobu, kdy nejen naše země, ale i celá Evropa pomalu ztrácí své křesťanské kořeny.

Vrcholné umělcovy práce již dříve spočinuly ve sbírkách významných galerií u nás i v 

zahraničí a značná část autorovy tvorby je uložena v soukromých sbírkách jeho příbuzných, přátel 

a obdivovatelů, z nichž mnozí si zakoupili Illeovy obrazy na jeho zřejmě poslední výstavě, která se 

konala na zámku v Blansku v květnu 2013. 

Stanislav Ille zemřel po krátké nemoci a poslední rozloučení s ním se konalo v kostele 

svatých Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích.

Text a foto: Eva Nečasová

Názor diváka…
MKS Letovice, pátek 23. 10. 2015, 19 hod.

István Örkény-Kočičí hra, Divadelní spolek Rájec-Jestřebí

Silný text vypráví o ženách i mužích, o radostném hraní si, osamělosti, bytostném právu být celým 

člověkem s autentickými city a romantickými sny bez ohledu na životní lapálie. Představitelka Erži, 

vynikající Hana Kuběnová, se nořila do role s každým spontánním potleskem stovky párů dlaní. Iva 

Müllerová skvěle sekundovala všem postavám jako Gizela v dialozích. Božena Procházková zaujala 

rozsahem hereckých prostředků v roli Myšky. Představení se nevyhnulo drobným technickým 

chybám - přeřeknutím ve slovních kulometech Eržiky, scéně, když Eržika zjistí, že se pro oteklé nohy 

nedostane do bot a pak snadno dojde k věšáku. Navzdory detailům výkon všech členů divadelního 

spolku z Rájce-Jestřebí zaslouží obrovské uznání. Díky za vyprávění o moudrém lidství.

Galerie Domino, sobota 14. 11. 2015, 19 hod.

Šnek a spol., Pocta Zuzaně Navarové

Sezpívané čtyřhlasé vokály lahodící sluchu, citlivou dynamiku, tikající rytmus a především otevřenou 

radost předala toho večera šestičlenná parta muzikantů zpívané poezii Zuzany Navarové. V galerii 

bylo víc než plno. Pocta se konala. Bravo.

Vladimír Hloušek
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Karel Schwarzenberg na návštěvě v Letovicích
Po vydařené červnové návštěvě europoslance za TOP 09 Jiřího Pospíšila přijal v listopadu 

pozvání letovické TOP 09 Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09, bývalý ministr zahraničních věcí ČR 

a kancléř Václava Havla. Jedním z hlavních přání Karla Schwarzenberga bylo setkání a diskuse              

s občany, která se uskutečnila v Kavárně KK na náměstí a která se – i přes závažnost některých témat – 

nesla ve velice příjemném a přátelském duchu.

Ještě před diskusí v kavárně si Karel Schwarzenberg prohlédl kostel sv. Václava, kryptu             

a Nemocnici Milosrdných bratří. Na jeho přání byla do programu zařazena i prohlídka kostela sv. 

Prokopa.

Děkujeme všem občanům, kteří na besedu do Kavárny KK přišli a do diskuse se zapojili.        

I díky nim se Karel Schwarzenberg v Letovicích cítil “jako doma“. Děkujeme i všem, kteří se podíleli na 

organizaci této návštěvy. Děkujeme paní doktorce Královcové, bratru Severínovi a Martinu Hoderovi 

za ochotu a vstřícnost při prohlídkách místních dominant.

Za TOP 09 Letovice Petr Novotný a Petr Stria, foto: Josef Procházka
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Reportáž ze srbsko-chorvatské hranice, 
cíle letovické sbírky pro uprchlíky

Jako v různých částech naší republiky, tak i v Letovicích vznikla sbírka pro uprchlíky, svolaná 
sdružením PaLetA, ELIM, Metaculture a Nemocnicí Milosrdných Bratří v Letovicích, kde se věci 
shromažďovaly.

A ukázalo se, že Češi chtějí pomáhat, že jim není lhostejný osud lidí utíkajících před válkou, 
útlakem nebo nesnesitelnými životními podmínkami. Nakonec lidé donesli více než deset pytlů 
oblečení, obuvi, pláštěnek a také peníze.

V pátek 16. 10. jsme vyrazili na srbsko-chorvatskou hranici u vesnice Babske, kde již několik 
týdnů působí český tým dobrovolníků. Na místě dokázali Češi vytvořit na zelené louce systém, který 
zabraňoval tlačenicím, zajišťoval bezpečí a efektivní výdej pomoci a který dokázal českým 
dobrovolníkům vydobýt dobré jméno a reputaci, pochvalu od Chorvatů, uznání od OSN i zmínky        
v celostátních televizích mnoha zemí.

V době, kdy jsme tam byli, bylo na místě okolo 40 dobrovolníků, kteří se průběžně střídali 
na několika stanovištích - ať už to byla improvizovaná kuchyně, sklad s oblečením nebo tzv. lajna, což 
bylo pět stanů postavených za sebou před chorvatskou hranicí, ve kterých se uprchlíci řadili do 
skupinek po padesáti a překračovali hranici přímo do chorvatských autobusů, které je odvážely do 
tábora Opatovec. Absence srbských úřadů (přes den se tam občas někdo ukázal, ale v noci se po nich 
slehla zem) tak pasovala dobrovolníky do role celníků nebo pohraničníků, jestli se to tak dá nazvat.

Čeští dobrovolníci dělají obrovský kus práce. Jsou jedni z mála, kdo tu poskytují pomoc 
čtyřiadvacet hodin sedm dní v týdnu. Většina ostatních nevládních organizací se na noc stahuje.        
V noci přitom přichází největší počet uprchlíků.

Hned při našem příjezdu se ukázalo, jak je každá pomoc důležitá. Peníze, které jsme vybrali 
v Letovicích, 

V neděli 18. 10. jsme se dali na cestu zpět domů. Při cestě k hranici jsme potkali asi třicet 
stojících autobusů s uprchlíky. Později jsme zjistili, že Slovinsko nezvládá přísun utečenců a že 
Chorvaté přestali posílat autobusy. Noc z neděle na pondělí byla jak pro uprchlíky, tak pro české 
dobrovolníky nejhorší za poslední dobu. Ráno se situace zlepšila, přijely autobusy a dorazili i další 
dobrovolníci, někteří už poněkolikáté, někteří poprvé. 

A tak to funguje na srbsko-chorvatské hranici neustále 24 hodin denně v dešti a blátě. Těžko 
si představit, co bude, až přijde zima. Každopádně všem dobrovolníkům a lidem, kteří přispívají 
věcmi v Česku, patří obrovský obdiv a dík.

Ladislav Němec, místopředseda spolku PaLetA

použila hned česká lékařka na nákup antibiotik a dalších léků. Vlastně věc dost typická     
v místě, kde se situace mění každým okamžikem - věci řeší okamžitě a nikdo neví, co bude zítra nebo 
možná za několik hodin. 

V Babske jsme byli od pátku do neděle a pomáhali jsme, kde to šlo. Ať už šlo o třídění 
oblečení, opravu stanů, stavbu infostánku nebo koordinaci uprchlíků při přechodu hranic. Daniel 
Dvořák ze sdružení Metaculture vzal do ruky ukulele a celou dobu dokázal hrát lidem čekajícím           
u hranic české písničky. Někdy bylo až neuvěřitelné, jak dokázal jeden člověk uklidnit, nebo dokonce 
rozezpívat někdy dost nervózní dav lidí, který třeba pět hodin v noci čekal na autobusy z chorvatské 
strany. Hlavně děti se bavily a smály. Už od příjezdu nás dost překvapilo velké množství rodin s dětmi, 
a to i s dvouměsíčními kojenci, a hlavně to, jak cestu zvládají. Ale něco takového se těžko popisuje, 
protože si člověk těžko představí, čím vším asi prošli a co je ještě čeká. Celkově rodiny s dětmi 
většinou ze Sýrie tvořily asi 40% všech uprchlíků, ostatní byli muži a ženy, kteří buď jeli za svými 
příbuznými v Evropě, anebo vyrazili sami za vidinou lepšího života daleko od války a bídy v jejich 
zemích. 
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Pocta Zuzaně Navarové
Dne 14. listopadu se v galerii Domino konal koncert skupiny Šnek & spol. s názvem Pocta 

Zuzaně Navarové. Rádi bychom poděkovali všem muzikantům a příchozím za atmosféru, která se 

podařila vytvořit. Výdělek akce (4 451 Kč) bude použit k nákupu DVD přehrávačů pro pacienty NMB 

Letovice. Jediné, co nás mrzí, je bezohlednost některých jedinců, kteří svým chováním narušovali 

průběh koncertu. I tak ale věříme, že se tato akce stala důstojným připomenutím výjimečné 

osobnosti, kterou Zuzana Navarová bezesporu byla.

Vaše PaLetA

Vánoční dárek pro pacienty NMB Letovice – zapojíte se také?

(http://www.wishlistr.com/paleta

Milí občané Letovic, blíží se Vánoce, a tak jsme přemýšleli, jaký dárek 

by asi udělal radost pacientům NMB Letovice, pro které pořádáme většinu 

našich akcí. Chtěli jsme jim co nejvíce zpříjemnit čas strávený na lůžku. 

Za náš spolek tedy nakoupíme celkem čtyři DVD přehrávače (na každé 

oddělení jeden), které si pacienti budou moci půjčovat na pokoje. Budeme moc 

rádi, když se k našemu dárku připojíte a darujete nemocnici DVD. Sestavili jsme seznam filmů a 

zábavných pořadů, z něhož můžete vybírat. Zvolený titul si zarezervujte na stránkách Wishlistr 

) a do kolonky Comment vyplňte svoji mailovou adresu. DVD 

doručujte do 20. 12. na vrátnici nemocnice. Na Štědrý den budou DVD i přehrávače předány 

pacientům nemocnice.

Doufáme, že se do akce rádi zapojíte, a věříme, že se filmů sejde co nejvíce. Srdečně Vám 

děkujeme nejen za náš spolek, ale za celou nemocnici NMB Letovice a její pacienty.

Vaše PaLetA
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Nahlédnutí na hvězdné události prosincové oblohy
Zvláštní postavení mezi všemi měsíci roku má měsíc prosinec. Je posledním měsícem roku a ve 

svém nitru skrývá krásnou lidskou činnost – vzájemné obdarovávání. Máme na mysli mikulášské období a 
hlavně období nejkrásnějších svátků v roce, což jsou Vánoce. V čase Vánoc si miliony lidí na celém světě 
připomínají největší dějinnou událost, narození Ježíše Krista. O této události, která se stala před dvěma 
tisíci lety v malém městečku Betlémě, máme spolehlivou zprávu v Písmu svatém, v evangeliu sv. Matouše. 
V té době se děly zajímavé jevy i na obloze. S Vánocemi je úzce spjata známá „betlémská hvězda“, která 
upoutala pozornost Mudrců z východu a vedla je do míst Kristova narození. Je pochopitelné, že se o tento 
mimořádný úkaz zajímali astronomové celou dobu dvou tisíc let a snažili se jej vysvětlit. Nejpravděpodob-
nější je zřejmě objev významného astronoma J. Keplera (1571 – 1630), který pracoval v Praze na dvoře 
císaře Rudolfa II. Geniálním výpočtem zjistil, že šlo o mimořádnou konjunkci dvou největších planet sluneč-
ní soustavy Jupiteru a Saturnu, která se v roce 7 před naším letopočtem třikrát za sebou opakovala. V soula-
du s tímto objevem lze soudit, v kterém roce se pravděpodobně Ježíš Kristus narodil. Betlémská hvězda 
byla postupně nahrazena známou Halleyovou kometou, která silně zářila v roce 1301. Na této skutečnosti 
má zásluhu italský malíř Giotto di Bondone. Pozoroval tuto kometu a umístil ji do své fresky „Klanění tří 
králů“ pro kapli Scrovegni v Padově. Od té doby se kometa rozšířila téměř po celém světě, a také k nám do 
všech „betlémů“.

Tento popsaný jev už dnes na obloze neuvidíme. Konjunkce však pokračují dál a my je můžeme 
pozorovat. Pozorujeme také krásná souhvězdí, která prosincová obloha nabízí, jako např. souhvězdí Blížen-
ců, Býka, Berana, Ryb, Vozky a především souhvězdí Persea. Pokud nalezneme souhvězdí Andromedy 
(popis v minulém čísle Zpravodaje), snadno nalezneme souhvězdí Persea, protože směrem na východ 
Perseus a Andromeda sousedí. Je to dost výrazné souhvězdí, značným dílem zabírá oblast Mléčné dráhy. 
Má tvar obráceného písmene Y. Nejjasnější hvězdou souhvězdí je hvězda Algenib s jasností 1,8 mag a vzdá-
leností 592 ly. Astronomové však věnují značnou pozornost hvězdě Algol, která podle báje představuje 
hlavu Medúzy. Kolem hvězdy obíhá slabý průvodce, který ji v pravidelných intervalech zakrývá a tím snižuje 
její jas, což se opakuje po 2,8 dnech. Na obloze je takových hvězd mnoho a mají název zákrytové proměnné. 
Další zajímavostí souhvězdí je otevřená hvězdokupa M 34 (blízko Algolu). V severní části souhvězdí může-
me nalézt dvojitou hvězdokupu Chí a h Persei a v blízkosti této hvězdokupy leží radiant meteorického roje 
Perseid.

Podle řecké báje byl Perseus jedním ze synů boha Dia. Vystupuje v souvislosti s princeznou 
Andromedou, která byla přikována ke skále, aby se obětovala mořské obludě. Perseus se jako hrdina vracel 
s useknutou hlavou ohyzdné příšery Medúzy. Dal se s mořskou obludou do boje, obludu usmrtil, a tak 
Andromedu osvobodil. Za odměnu dostal Andromedu za ženu.

Prosincové Slunce si vyžaduje větší pozornost. V prosinci nastane tzv. zimní slunovrat. Při svém 
putování po obloze se Slunce dostane nejníže nad obzor, zaznamenáme jeho nejkratší denní oblouk a 
nastane nejkratší den v roce. Tento den proběhne 21. prosince 2015, bude trvat 8 h 4 min. Slunce vstoupí 
do znamení Kozoroha dne 22. 12. v 5:47 h SEČ. Tento časový údaj znamená začátek astronomické zimy, 
mluvíme o zimním slunovratu. A skutečně, jako kozoroh šplhá po skalách vzhůru, bude Slunce „šplhat“ 
vzhůru po obloze směrem k světovému rovníku. Sluneční azimut je nejnižší v roce, tj. 53°. Do konce roku se 
den prodlouží jen o 4 minuty.

Prosincový Měsíc zaznamená 4 známé fáze: 3. 12. poslední čtvrt, 11. 12. nov, 18. 12. první čtvrt, 
25. 12. úplněk. Dne 5. 12. bude Měsíc v odzemí (404 762 km) a 21. 12. bude v přízemí (384 447 km).

Viditelnost planet: Merkur koncem prosince nad jihozápadem, Venuše ráno nad jihovýchodním 
obzorem, Mars (v Panně) na ranní obloze, Jupiter (ve Lvu) ve druhé polovině noci, 
Saturn (ve Střelci) ráno na jihovýchodě koncem měsíce, Uran (v Rybách) téměř po 
celou noc, Neptun (ve Vodnáři) večer na jihozápadě.

Na úkazy není prosinec příliš bohatý. Sledujeme konjunkce planet 
s Měsícem: s Jupiterem 4. 12. ráno, s Marsem 6. 12. ráno, 7. až 8. 12. s Venuší ráno, 
31. 12. s Jupiterem v 17:00 h. na samý závěr roku. Maximum meteorického roje 
Geminid proběhne 14. 12. kolem 17:00 h.

Astronomické dění v roce 2015 je za námi. Budeme se těšit, co přinese rok 
2016. „Dívejte se na hvězdy a učte se z nich,“ nám všem radí velký vědec Albert Ein-
stein.

Jaroslav ChloupekPERSEUS
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NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
LETOVICE
POŘÁDÁ

V PÁTEK 4. PROSINCE 2015
KAŽDOROČNÍ

MIKULÁŠSKOU NÁVŠTĚVU
PACIENTŮ

V LETOVICKÉ NEMOCNICI MILOSRDNÝCH 
BRATŘÍ

Přijďte svojí účastí potěšit dlouhodobě 
hospitalizované pacienty - naše spoluobčany.

Sraz zájemců o tuto návštěvu z řad našich 
členů je ve 13.45 hodin v nemocnici.
Bližší informace u Marie Sedláčkové

na telefonu 516 475 409.
ZA ÚČAST DĚKUJE VÝBOR NSZdP LETOVICE

NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 

LETOVICE z.s.

POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY

za podpory Nadace města Letovice

VE STŘEDU 9. PROSINCE 2015 

VE 14.00 HOD.
V MKS -  KULTURNÍ DŮM LETOVICE

TRADIČNÍ

PŘEDVÁNOČNÍ  VESELÍ
Program odpoledne bude:

- zábavný program v podání ZUŠ Letovice

- malé pohoštění a ochutnání vánočního 

cukroví

K tanci a poslechu hraje:

„VESELÁ TROJKA“ PAVLA KRŠKY 

A HUDBA PAVLA KRŠKY

Přijďte se pochlubit svými cukrářskými výrobky 

na náš vánoční stůl, 

pobavit se a navodit si sváteční náladu.

SRDEČNĚ ZVE VÝBOR  NSZdP  LETOVICE

www.novesdruzenizp.cz

P O Z V Á N K A
NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 

LETOVICE
POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY A ZP SPOLUOBČANY

V ÚTERÝ 1. PROSINCE 2015

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
V AQUAPARKU KUŘIM

PROGRAM ODPOLEDNE:
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU

- VODOLÉČBA V REKREAČNÍM BAZÉNU
- MOŽNOST VYUŽITÍ SAUNY, PÁRY A VÍŘIVÉ 

KOUPELE
ODJEZD BUDE:

14.40 hodin - KOVOŠROT
14.45 hodin - NÁMĚSTÍ
14.55 hodin - BYTOVKY

15.00 hodin – TYLEX

PROGRAM ODPOLEDNE ZAČÍNÁ 
V 16.00 HODIN

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY JMK
A V RÁMCI PROJEKTU 

„ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE“
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A INFO 

U LENKY RAŠOVSKÉ
OD 2. 10. 2015 na tel.: 516 474 955, 

775 270 155
www.novesdruzenizp.cz

Adventní koncert

v kostele sv. Jiří v Kochově

Neděle 20. prosince 2015

v 16.00 hodin
Účinkují:

Bc.  Lucia Bildová- soprán

Eva Kocourková- housle

Dagmar Lžičařová – klavír, varhany

Ing. Růžena  Vystavělová- alt

Ing. arch. Tomáš Jenček- violoncello

Místní sbor:

Mgr. Zuzana Konečná, Martina Lžičařová,

Zdena Skalníková, Ing. Růžena Vystavělová, 

Dagmar Lžičařová
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MĚSTSKÝ KLUB DŮCHODCŮ
prosinec 2015

•
2. 12. 2015 – středa - 14.00 hodin

MKD Tyršova
Beseda s Ivošem Vinklerem o prospěšnosti 

severského způsobu chůze s holemi.
Zveme na zajímavé téma.

•
9. 12. 2015 - středa – 8.58 hodin

Vlakové nádraží v Letovicích
Zájezd vlakem do Brna. V 10.30 hod. návštěva 

katedrály Sv. Petra a Pavla s průvodcem.
Vstupné 30,- Kč.

Další program individuální.
•

16. 12. 2015 - středa -14.00 hodin
MKD Tyršova

Vánoce v klubu.
Předvánoční posezení v klubu za zpěvu koled 

a něčeho dobrého k pochutnání.
Ukázka výroby vánočního věnečku ze 

zajímavého materiálu.
•

30. 12. 2015 - středa - 14.00 hodin
MKD Tyršova

Rozloučení s rokem 2015.
Srdečně zveme na silvestrovské kloboukové 

posezení.
Dobrou náladu s sebou!

•
Všem členům MKD a ostatním seniorům 

a přátelům přejeme hezké vánoční svátky, 
pohodu a zdraví v roce 2016 a těšíme se na 

další setkání při našich akcích.

Svaz tělesně postižených

místní organizace Letovice

zve všechny své členy na 

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ,

které se koná 

dne 15. 12. 2015 v 14.00 hodin

v klubu důchodců Tyršova Letovice.

V programu vystoupí žáci ZUŠ Letovice.

Sbor dobrovolných hasičů 

Letovice

přivítá v sobotu 5. 12. 2015

v areálu hasičské zbrojnice 

sv. Mikuláše se svým 

doprovodem.
Před jeho příchodem v krátkém programu 

vystoupí dechový orchestr ZUŠ Letovice 

a poté proběhne ohnivá show v podání 

skupiny Gonfanon.

Začátek programu je plánován 

v 16.30 hodin.

Příchod Mikuláše s anděly 

bude asi v 16.50 hodin
a poté proběhne čertovské rojení 

a rozdávání dárků.

Vstupné je dobrovolné a jeho výtěžek 

bude věnován jako vždy na dobročinné 

účely.

Pro všechny bude připraveno bohaté 

občerstvení pro zahřátí.

Nebojte se tedy a přijďte se svými dětmi.

Srdečně zvou hasiči Letovice
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Vážení sportovní přátelé!
Zvu Vás na tradiční fotbalové utkání

VOLEJBALISTI versus FOTBALISTI

ve čtvrtek 31. prosince 2015 v 10.00 hod.

do areálu AFK Letovice, kde se rozloučíme s rokem 2015.  
Hraje se za každého počasí, občerstvení zajištěno.

Vladimír Stejskal, starosta města Letovice

SPORT

Sobota 5. 12. 2015 8.00 - 16.00 hod. LETOVICE - TIŠNOV volejbal muži 

Neděle 6. 12. 2015 9.00 - 19.00 hod. FLORBAL OREL OLEŠNICE OL ml. žáci + muži 

Sobota 12. 12. 2015 8.00 - 18.00 hod. TURNAJ KOPANÁ OFS BLNSKO žáci 

Neděle 13. 12. 2015 8.00 - 16.00 hod. VOLEJBAL MINI TURNAJ „B“ volejbal žáci 

Sobota 19. 12. 2015 8.00 - 16.00 hod. TURNAJ KOPANÁ  AFK staří páni 

Neděle 20. 12. 2015 8.00 - 16.00 hod. FLORBAL OREL BOSKOVICE OL junioři 

Sobota 27. 12. 2015 8.00 - 16.00 hod. TURNAJ KOPANÁ ČÍŽOVKY muži 

Čtvrtek 31. 12. 2015 9.00 - 16.00 hod. SILVESTROVSKÝ SOFT TENIS  

 

ROZPIS TURNAJŮ A MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ VE SPORTOVNÍ HALE PROSINEC 2015

30                                                                                                                        www.mks-letovice.cz



Rozpis stomatologické LSPP 
Služba je sloužena od 8.00 do13.00 hod. 

Mimo výše uvedenou dobu je služba stomatologické LSPP zajištěna v Úrazové nemocnici Brno, 
Ponávka 6, tel. 545 538 111 - ve všední dny od 17.00 do 7.00 hodin. 

O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin. 

Služby lékařů 

Pohotovostní službu v uvedené dny (pátky) konají lékaři ve svých ordinacích do 15.30 hodin
Od 17.00 hodin denně, o víkendech a svátcích je lékařská služba první pomoci sloužena 

nepřetržitě v nemocnici Boskovice. 

ZDRAVOTNICKÁ PÉČE

 4. 12. Dr. Kratochvílová
        11. 12.  Dr. Šponerová
        18. 12.  Dr. Přichystalová

NEPŘÍTOMNOST               ZASTUPUJE
Dr. Kratochvílová
21. 12. - 23. 12. 2015             Dr. Šafránek
30. 12. - 31. 12. 2015             Dr. Striová
Dr. Striová
21. 12. - 23. 12. 2015             Dr. Šafránek
28. 12. - 29. 12. 2015             Dr. Kratochvílová
Dr. Šafránek
28. 12. - 29. 12. 2015             Dr. Kratochvílová
30. 12. - 31. 12. 2015             Dr. Striová

Služby lékařů také na 
www.mudrsafranek.cz
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  5. 12. MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám. 327  516 447 605 

  6. 12. MUDr. Zouharová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 450 

12. 12. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313 

13. 12. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018 

19. 12. MDDr. Keprtová Boskovice, Lidická 8 516 456 109 

20. 12. MUDr. Stojanov Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479 

24. 12. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 

25. 12. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 

26. 12. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310 

27. 12. MUDr. Grénarová Boskovice, Růžové nám. 16  774 710 550 

    1. 1. 2016 MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788 

 

INZERCE

Zhotovíme dárkový balíček, koš či krabici 

z vybraných produktů – pro vegetariány, alergiky, 

diabetiky…

Zdravá výživa Hokaido

Pražská 27, Letovice (poblíž Penny – směr Svitavy)



INZERCE
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Koupíme pozemek 
s dřevní hmotou 

(les, ostatní plocha...) v okolí. 
Za rozumnou cenu.

Hájek Josef - HW Pila,

tel.: 732 698 186 

Pronajmu byt

3 + 1 v Letovicích,

od ledna 2016.

Tel.: 792 405 644

Nabídka brigády
výroba palivového dřeva,

místo výkonu práce Rozhraní,
70 – 90,- Kč/hod i s možností 

ubytování.
Nástup možný Ihned.

Výhodou zkušenost práce s 
motorovou pilou.

HW PILA, 

tel.: 732 698 186

Prodáváme

vánoční stromky
Borovice černá

Cena od 200,- Kč
Petr Anderle, Brněnská 5,

Letovice (u Tylexu)

Tel.: 777 655 520





Letovický zpravodaj vychází měsíčně. Vydává Městské kulturní středisko Letovice, IČO: 43420982, adresa redakce: MKS Letovice,
Nová 1, 679 61 Letovice, tel.: 516 474 422, 774 497 437, e-mail: info@mks-letovice.cz. Šéfredaktor Mgr. Jana Trubáková.
Foto titulní strany P. Švancara. Registrační číslo MK ČR E 11433. Letovice 23. 11. 2015 č. 12/2015 Cena 8,-Kč. 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. 1/2016 bude 4. 12. 2015. Fotografie: archiv redakce.

Vytiskla tiskárna DTP CENTRUM SVITAVY

Petr Švancara
svatební fotografie, 

fotoslužby
www.fotosvancara.cz

mobil: 776 261 869

Canopy B300       5000/1000   300 Kč
Canopy B400     10000/2000   400 Kč
Canopy B500     15000/5000   500 Kč
Canopy B650     20000/5000   650 Kč
Canopy B800     30000/5000   800 Kč
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INZERCE

HUDEBNÍ  PRODUKCE    

NA VAŠICH VEŘEJNÝCH I SOUKROMÝCH AKCÍCH 

A  OZVUČENÍ

tel.: 777 864 582
www.zvuk-letovice.wz.cz

ZÁBAVY,DISKOTÉKY,OLDIES-PÁRTY,SVATBY,OSLAVY  

Hledám
ke koupi dům k bydlení,

i k rekonstrukci.

Tel.: 720 598 284

Hledám
ke koupi rodinný domek

v Letovicích 
nebo blízkém okolí.

Tel.: 774 193 566

OPRAVY
starých nástěnných

a elektr. hodin a budíků

Mob.: 604 985 420

Nabízím

PRONÁJEM 

NEBYTOVÝCH PROSTOR
v přízemí domu na Masarykově 

náměstí v Letovicích č. 33.
Vhodné nejlépe k obchodní činnosti.
Výměra 54 m². Volné od ledna 2016.

Tel.: 603 738 767

Kurz osobního rozvoje

Kurz efektivního prodeje

Kontakt: 608 653 309

e-mail: osobnirozvoj@seznam.cz






