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TJ Sokol Letovice – Jachetní oddíl
pofiádá v sobotu 18. 

a v nedûli 19. srpna 2012

12. SRANDAREGATU
závod oplachtûn˘ch lodí v‰ech tfiíd

po oba dny bude do areálu 
Jachetního oddílu na pfiehradû 

v Letovicích voln˘ pfiístup pro diváky

dal‰í informace na www.kretinka.net

Nové sdruÏení zdravotnû posti-
Ïen˘ch Letovice jiÏ po desáté v fia-
dû za podpory JMK pofiádalo regio-
nální setkání zdravotnû postiÏe-
n˘ch, které bylo zároveÀ jednou
z pfiipomínkov˘ch akcí k oslavám
desátého v˘roãí ãinnosti Nového
sdruÏení. Místem leto‰ního setkání
byl areál letovického koupali‰tû.
Zde jsme vyuÏili vhodné prostory
sálu restaurace, kde nám provozo-
vatel vy‰el v maximální mífie vstfiíc
pfii zaji‰tûní této oblíbené akce pro
zdraví, které se zúãastnilo na dvû
stovky zdravotnû postiÏen˘ch
a znev˘hodnûn˘ch z Letovického
regionu, Kun‰tátu a âerné Hory. 

Pfii slavnostním zahájení pfiivítal
v‰echny pfiítomné pfiedseda sdruÏe-
ní, kter˘ zároveÀ pfiivítal hosty od-
poledne. Byl to mimo jiné Ivo Polák
– námûstek hejtmana JMK, dále sta-
rosta mûsta p. Stejskal, nov˘ mís-
tostarosta Ing. Palbuchta a tradiãnû
fieditelka letovické nemocnice 
Dr. Královcová. Podnikatele na‰eho
regionu zastupoval p. Zunka z firmy
Dopaz a p. Holas z firmy Holas CZ.
Pfiítomnost hostÛ na‰eho setkání jis-
tû pfiispûla ke zv˘‰ení prestiÏe
a váÏnosti tohoto setkání. 

Kulturní program zahájili sv˘m
taneãním vystoupením na‰i pfiátelé
z âerné Hory. Pfiekvapením pro
v‰echny bylo krásné a nad‰ené vy-
stoupení maÏoretek VO CO GOU
z Letovic. MaÏoretky vystupovaly
v nûkolika vûkov˘ch kategoriích.
Jejich umûní a taneãní projev skli-
dil zaslouÏen˘ potlesk a obdiv pfií-
tomn˘ch. Program pokraãoval vy-
stoupením Komorního pûveckého
sboru CARPE DIEM. Zábavn˘
program, kter˘ pro nás pfiipravili,
byl prÛfiezem skladeb lidov˘ch,
pfies swing, aÏ po skladby
Jaroslava JeÏka. Úãinkující sklidili
zaslouÏené ovace v‰ech zúãastnû-
n˘ch. Na fiadu pfii‰lo poslední hu-
dební vystoupení. Bylo k tancová-
ní pro v‰echny za doprovodu hu-
debního souboru „KLIPT” pod ve-
dením pana Tesafie. Zde si mohli 
uÏít v‰ichni dle sv˘ch moÏností
a schopností oblíben˘ch melodií,
které nám skvûlí muzikanti pfied-
kládali. Ve veãerních hodinách
jsme se louãili s vydafienou akcí
pro zdraví, kdy se pfiítomní náleÏi-
tû du‰evnû uvolnili.

Za NSZdP Borek

Regionální setkání zdravotnû 
postiÏen˘ch

Na Z· Komenského byli ocenûní
nejlep‰í Ïáci

V M· âapkova bude vybudována
v b˘val˘ch prostorech knihovny no-
vá tfiída z dÛvodu momentálního
zv˘‰eného poãtu dûtí, které na leto-
vicku nav‰tûvují matefiské ‰kolky.
Celkové náklady na rekonstrukci
jsou kalkulovány na 683 401 Kã, re-
alizaci provede brnûnská firma
Keltex, spol. s r.o., která byla vybrá-

na ve v˘bûrovém fiízení. Snahou
mûsta bude apel na dodrÏení termínu
do konce srpna, aby v záfií mohly do
tfiídy nastoupit nové dûti. V dobû re-
konstrukce budou pfies léto dûti z M·
âapkové doãasnû umístûny do M·
Komenského a M· v Tfiebûtínû. 

Text: mp
Foto: ph

M· âapkova bude mít novou tfiídu

Tro‰ka tance neu‰kodí.

Na konci ‰kolního roku 2011/2012
probûhlo na Z· Komenského
v Letovicích kromû pfiedaní vysvûd-
ãení i ocenûní nejlep‰ích ÏákÛ ‰koly.
Z celkového poãtu 671 dûtí, které
‰kolu nav‰tûvují, bylo slavnostnû 
ocenûno 115 ÏákÛ, ktefií svoji ‰kolu
úspû‰nû reprezentovali ve vûdních
i sportovních disciplínách na okres-
ních i krajsk˘ch soutûÏích.

PÛvodní plán, pfiedávat ocenûní na
terase ‰koly, pfiekazilo nepfiíznivé po-

ãasí. Ocenûní si Ïáci nakonec pfievza-
li z rukou pana starosty Vladimíra
Stejskala a místostarosty Ing. Jifiího
Palbuchty ve ‰kolní jídelnû. Vedení
‰koly je právem na své Ïáky hrdé
a dodává, Ïe Ïáci pfiedãili jejich oãe-
kávání.

Atmosféra byla klidná a pfiátelská,
dûti se hlavnû tû‰ily na vysvûdãení
a vytouÏené prázdniny.

Text a foto: mp

Îáci si pfiebírají sladké ocenûní.


