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7. listopadu  probûhlo v Brnû v Hotelu
VoronûÏ  vyhodnocení soutûÏe RWE
Dobrovolní hasiãi 2012. 

Dobrovolní hasiãi soutûÏili ve dvou
kategoriích a pûti oblastech. V prvním
kole vybírala finalisty odborná porota.
O koneãném pofiadí nakonec rozhodla ‰i-
roká vefiejnost prostfiednictvím SMS a in-
ternetového hlasování.

Jednotka SDH Letovice soutûÏila s v˘-
jezdem, kdy byla povolána k pádu ãlovû-
ka do 4metrové stavební jámy. Místo zá-
sahu jsme osvûtlili a provedli prvotní 
o‰etfiení poranûní spoleãnû se ZZS.
Následnû jsme  zranûného uloÏili do tran-
sportních nosítek a vakuové matrace
a vytáhli ho z jámy po nastavovacích
Ïebfiících. Poté byl odnesen do sanitního
vozu k dal‰ímu o‰etfiení.

V kategorii Jednotky sborÛ dobrovol-
n˘ch hasiãÛ - Jih Moravy jsme obsadili
první místo a obdrÏeli jsme finanãní pré-
mii 50 000 Kã, ze které bude zakoupeno
vybavení jednotky na zásahovou ãinnost.
Chtûli bychom si pofiídit nové záloÏní
lahve a zásahové obleky. Je to ocenûní
na‰í celoroãní práce. Jsme rádi za kaÏdé
peníze navíc do na‰eho rozpoãtu” nám
sdûlil velitel Martin Leinveber. 

SDH Letovice se podílí cca 70% na
v‰ech kulturních a sportovních akcích, tak-
Ïe kromû gratulace k v˘hfie jim právem pat-
fií velké a uznalé „díky” od obãanÛ Letovic.

SoutûÏ se konala ve spolupráci s ge-
nerálním fieditelstvím Hasiãského zá-
chranného sboru âR i jednotliv˘ch
krajsk˘ch Hasiãsk˘ch záchrann˘ch sbo-
rÛ, SdruÏení hasiãÛ âech, Moravy
a Slezska, Moravské hasiãské jednoty
a âeské hasiãské jednoty. Text: RePo

Foto: Archiv JSDH Letovice

Vlevo Martin Leinveber 
- velitel JSDH Letovice 

Vpravo plk. Ing. Jifií Pelikán 
- fieditel HZS JmK 

Slavnostní kfiest kalendáfie.Pekeln˘ ohÀostroj s ãerty. Foto: Petr Neãas

SDH Letovice mají 
prvenství na JiÏní Moravû

V pátek 30. listopadu v 17.30 hodin
pokfitil starosta mûsta Letovice Vladimír
Stejskal za asistence paní uãitelky
Milu‰ky Bûlehradové a autorÛ nástûnn˘
kalendáfi 2013 s názvem Letovice v roã-
ních obdobích. Slavnostní kfiest se konal
v Galerii Domino za úãasti autorÛ kalen-
dáfie Jaroslava Musila, Miroslava Boãka
a Jany Bernartové. 

V kalendáfii jsou pouÏity historické po-
hlednice Letovic, které jsou konfrontová-
ny s fotografiemi ze souãasnosti, coÏ 

umoÏÀuje srovnávat historickou podobu
mûsta se skuteãností. 

Souãasnû byly promítány nejstar‰í do-
chované pohlednice mûsta. K dobré po-
hodû pfiispûl hrou na harmoniku Ing.
Jozef Gabarik. 

Kalendáfie prodávané za v˘robní cenu
170 Kã nestaãily uspokojit ani v‰echny
zájemce. Musíme doufat, Ïe autofii ne-
chají dal‰í natisknout.

Text: RePo
Foto: Karel Synek

Letovice mají svÛj nov˘
kalendáfi na rok 2013

Tradiãní mikulá‰ská 
nadílka na hasiãárnû 

Svatá trojice pfii nadûlování.

5. 12. 2012 nav‰ítivila svatá trojice i dûti v M· na âap-
kové ulici. V‰ichni si to hezky uÏili a v‰echny dûti, samo-
zfiejmû, Ïe byly cel˘ rok hodné, dostaly nadílku. 

Foto: Petr Neãas

Mikulá‰ chodil i ve ‰kolce

Zveme obãany na tradiãní 
silvestrovskou oslavu ve 22.00 hodin
v Letovicích na námûstí. Punã a ãaj pro
obãany zdarma (aÏ do vypití v‰ech 
zásob). O pÛlnoci ohÀostroj 
a reprodukovaná hudba.
Souãasnû pfiejeme v‰em fungujícím
spolkÛm a sdruÏením, organizacím 
i obãanÛm mûsta a v‰ech místních 
ãástí pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoãních,
‰Èastn˘ nov˘ rok, pevné zdraví a mnoho
pracovních i osobních úspûchÛ.

Vladimír Stejskal, starosta

Ing. Jifií Palbuchta, místostarosta Strom Letovice: Foto: Petr Neãas


