
Letovice a okolí 7

roãník III        ãíslo 8        fiíjen 2014606 931 795☎

Memoriál Marka Opatfiila vy-
hrálo druÏstvo OOP Letovice

V Letovicích se narodily
první trojãata

Eli‰ka. Jakub. Michaela.

Obal CD, které právû vychází.

Dne 5. záfií probûhl v areálu SK
Moravan Svitávka první roãník turnaje
v malé kopané pod názvem „Memoriál
Marka Opatfiila”, kter˘ se konal jako
vzpomínková akce na náhl˘ odchod
na‰eho kolegy npor. Bc. Marka
Opatfiila, vedoucího oddûlení obecné
kriminality Policie âR v Blansku, jenÏ
zemfiel ve vûku nedoÏit˘ch 41 rokÛ dne
9. února 2013. 

JiÏ v loÀském roce probûhl tzv. nult˘
roãník tohoto turnaje, kter˘, jak doufá-
me, se stane tradicí a vzpomínkou nejen
na na‰eho kolegy Marka Opatfiila, ale

Historicky první trojãátka v Letovicích
se narodily manÏelÛm Miroslavovi
a Miriam Prudilov˘m 18. 9. 2014. 
Eli‰ka váÏila 1 600 g a mûfiila 42cm,
Jakub váÏil 1 490 g a mûfiil 40cm,
Michaela váÏila 1 580 g a mûfiila 41cm. 

V‰echny tfii dûti jsou zdravé a rodiãe

z nich mají radost. Starosta mûsta
Letovice sdûlil, Ïe mûsto se bude snaÏit
mladé rodinû pomoci a trojãátka dosta-
nou mimo jiné od mûsta zlaté pfiívûsky
s erbem Letovic. 

RePo
Foto: M. Prudil

18. 10. 2014 se v Letovicích kfití nové
propagaãní CD se záznamy souãasn˘ch
letovick˘ch hudebníkÛ.

Letovice vÏdy byly a doufejme, Ïe
vÏdy budou mûstem, kde Ïijí lidé, co
mají k hudbû velmi blízko, a to nejen ja-
ko posluchaãi, ale zejména jako aktivní
hráãi!  JiÏ pfied více neÏ sto lety pÛsobil
v Letovicích velk˘ dechov˘ orchestr. Po
druhé svûtové válce se hudební Ïivot
v Letovicích je‰tû více roz‰ífiil. Obãané
mûli potfiebu se prezentovat právû for-
mou hudební. Velk˘ dík za to patfií 
zejména ZU· (tehdej‰í lidové ‰kole 
umûní), která pod vedením skvûl˘ch pe-
dagogÛ a fieditelÛ (zejména Miloslava
Krejsy a Petra Halamky) pomáhala vy-
chovat nesmírn˘ poãet skvûl˘ch muzi-
kantÛ, ktefií se uplatnili na profesionální
úrovni, ale také jako stabilní hráãi leto-
vick˘ch hudebních skupin jako byly:
Springs, Golden crowns, Stopa, Fénix,
Akcent, Avangard, Vanessa, Tfietí zuby,
B Nicol … V‰ichni tito hudebníci na-
cházeli skvûlé zázemí v místním kultur-
ním domû, kter˘ vÏdy produkoval kul-
turní pofiady na vysoké úrovni, a to také
díky pfiispûní letovick˘ch hudebních
skupin a jejich muzikantÛ.

V souãasné dobû vede ZU·
v Letovicích a souãasnû také velk˘ de-
chov˘ orchestr Petr Kfiivinka, kter˘ po-
kraãuje v tradici pfiedchozích generací.
Mûstské kulturní stfiedisko pod vedením

Jifiího Palána také ãerpá z odkazÛ dfiívûj-
‰ích let a Letovice se opût stávají ‰piã-
kou hudebního Ïivota v okresu Blansko
a jeho okolí. Hudební orchestry a skupi-
ny, které mají na tomto nosiãi svÛj záz-
nam, patfií neodmyslitelnû k souãasné-
mu kulturnímu Ïivotu v Letovicích.
(VDO ZU· Letovice, Jazzulátka, Ta
druhÁ, RH Big Band Letovice, René
z mo‰tárny, Mira Kubín, CK dechov˘
orchestr Letovice, Sagittari a Tfietí zuby)

V návaznosti na tento projekt se na jafie
2015 pfiipravuje projekt dal‰í a tím bude
návrat kapel, které v Letovicích pÛsobili
v dobû dfiívûj‰í, na pódium! -jp-i na v‰echny policisty z blanenské poli-

cie, ktefií jiÏ nejsou mezi námi. 
Velmi nás potû‰ilo, kdyÏ pozvání pfiijal

i syn Marek Opatfiil ml., kter˘ se i aktiv-
nû zapojil do turnaje jako ãlen jednoho ze
zúãastnûn˘ch druÏstev. Dále pfiijala na
turnaj pozvání i manÏelka na‰eho b˘valé-
ho kolegy Alena Opatfiilová a dcera
Michaela, která se pfii vyhlá‰ení v˘sledkÛ
ujala pfiedávání cen jednotliv˘m druÏ-
stvÛm. Souãasnû patfií podûkování v‰em
zúãastnûn˘m, nejen hráãÛm, ale i pfiihlí-
Ïejícím divákÛm. 

Bûhem celého turnaje vládla pohodová
atmosféra umocnûná nelítostn˘mi soubo-
ji o míã a zejména dobr˘m pocitem z
úãasti na takovéto akci, jelikoÏ nebylo dÛ-
leÏité vyhrát, ale zúãastnit se a zavzpomí-
nat. Podûkování patfií i SK Moravanu
Svitávka za poskytnuté zázemí a prostory
k uskuteãnûní turnaje a v‰em zúãastnû-
n˘m a samozfiejmû gratulace vítûznému
druÏstvu z OOP Letovice. 

Doufáme, Ïe se opût setkáme pfii jiÏ
druhém roãníku v roce 2015.

Za Krajské fieditelství Policie âR
Územní odbor Blansko

plk. Mgr. Zdenûk Grénar
Foto: Policie âR ÚO Blansko

Obvodní oddûlení policie Letovice.
Vítûz Memoriálu Marka Opatfiila 2014.

Letovick˘ kalendáfi na rok 2015
V Galerii Domino v Letovicích  3. fiíj-

na 2014, kde vystavuje originální umû-
leckou litinu Pavel Zouhar, byl pokfitûn
nástûnn˘ kalendáfi „Letovice v zapome-
nutém ãase” pro rok 2015, kter˘ je se-
staven z historick˘ch pohlednic Letovic.
Kfiest provedl starosta mûsta Letovice
Vladimír Stejskal s autorem kalendáfie
Ing. Miroslavem Boãkem za velké úãas-
ti náv‰tûvníkÛ.

Text a foto: Karel Synek

Na leti‰ti Leteckého klubu Letovice
se o víkendu 13.-14. 9. konal Svûtov˘
pohár raketov˘ch modeláfiÛ Letovice
Cup 2014. Svûtov˘ pohár-World Cup
2014 probíhá po cel˘ rok ve v‰ech ze-
mích svûta, kde se tomuto sportu vûnu-

jí a chtûjí pofiádat tento ‰ampionát, vãet-
nû USA. Na konci modeláfiské sezóny
se urãí vítûz Svûtového poháru s nejlep-
‰ími tfiemi v˘kony a obdrÏí tuto svûto-
vou trofej. Letos byl poprvé povûfien
Raketomodeláfisk˘ klub Letovice uspo-
fiádáním této soutûÏe.

Do Letovic pfiijelo témûfi ãtyfiicet zá-
vodníkÛ z pûti zemí. 

V sobotu ráno, po silném noãním de‰-
ti, probûhlo slavnostní zahájení na leti‰-
ti LKL za pfiítomnosti starosty mûsta
Letovice pana Vladimíra Stejskala
a místostarosty pana Jifiího Palbuchty.
Potom se rozbûhly soutûÏe v jednotli-
v˘ch kategoriích. 

V nedûli ráno, opût po silném noãním
de‰ti, bylo leti‰tû uÏ hodnû promáãené, to
v‰ak závodníky neodradilo a po opadnutí
mlhy, byly zahájeny lety druhého dne.
Více informací na www.listyregionu.cz

Text a foto: Jifií Ka‰par 

Vladimír Stejskal s autorem kalendáfie pfii kfitu.

Stupnû vítûzÛ katergrie S8 EP, zleva 
Peter Matu‰ka SVK, vítûz Zbynûk Krámek CZE

a Jaromír Chalupa CZE. 

Letoviãtí hudebníci 
vydávájí CD

Svûtov˘ pohár Letovice Cup 2014

Mûsto Letovice zajistilo 
na 25. fiíjna 2014 v dobû od 14.00 – 15.00 hod.

pro obãany mûsta Letovice a místních ãástí 

PLAVÁNÍ  
Mûstské láznû Boskovice

Doprava po vlastní ose.
PrÛkaz totoÏnosti alespoÀ jednoho ãlena rodiny je vstupenkou do areálu.


