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Bûhem posledního ví-
kendu v záfií se konala na
zámku v Letovicích akce
s názvem „Spojujeme lidi
Evropy”. Tento projekt
byl podpofien Evropskou
komisí v rámci programu
„Evropa pro obãany” ãást-
kou 25 tisíc Eur. Letovice
pfiivítaly delegace v‰ech
sv˘ch partnersk˘ch mûst –
polského Chelmna, nû-
meckého Kirchlintelnu,
slovensk˘ch Slepãan,
chorvatského Stari Gradu,
a novû i z 10. obvodu ma-
ìarského hlavního mûsta
Budape‰ti. 

Cílem setkání byla pod-
pora spolupráce a porozu-
mûní mezi lidmi v Evropû
a navazování nov˘ch pfiá-

telství. V doprovodném programu se uskuteãnily vy-
stoupení hudebních tûles, setkání pûveck˘ch soubo-
rÛ a zájmov˘ch skupin partnersk˘ch mûst.

Text a foto: ph

Starosta Letovic Vladimír Stejskal pfiivítal hosty.

Novinky z Nemocnice 
Milosrdn˘ch bratfií

Letovice nav‰tívily delegace 
z partnersk˘ch mûst

Nemocnice Milosrdn˘ch bratfií Letovice,
pfiíspûvková organizace Jihomoravského
kraje je od dubna leto‰ního roku akreditova-
n˘m zdravotnick˘m zafiízením.  Podafiilo se
jí získat Certifikát kvality a bezpeãí, kter˘ je
jasn˘m dÛkazem, Ïe toto krajské zdravot-
nické zafiízení disponuje profesionály ve
sv˘ch oborech a Ïe je snahou v‰ech zamûst-
nancÛ nemocnice zvy‰ování kvality péãe
o pacienty a zaji‰tûní bezpeãného prostfiedí
pro pacienty i zamûstnance. 

Hodnocení kvality a bezpeãí zdravot-
ních sluÏeb provedla âeská spoleãnost pro
akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o. 30. dub-
na 2015. Slavnostní pfiedání certifikátu se
uskuteãnilo 22. 9. 2015 za úãasti RNDr.
Renaty Podstatové, zástupkynû spoleãnos-
ti, která provedla ‰etfiení a hodnocení.

MUDr. Drahoslava Královcová, fiedi-
telka Nemocnice Milosrdn˘ch bratfií
Letovice upfiesÀuje: „Práce na získání
Certifikátu kvality a bezpeãí byla pro
v‰echny zamûstnance nemocnice velmi
nároãná. Zúroãili jsme nûkolikaleté úsilí
o zvy‰ování kvality a bezpeãí námi posky-
tovan˘ch sluÏeb, nastolili jsme v nemoc-
nici potfiebné fiídící procesy a v‰e zavedli
do praxe. Ve‰ker˘ personál nemocnice se

aktivnû zapojil jak do pfiípravy, tak i do re-
alizace. Jsem hrdá na to, Ïe na‰e malá ne-
mocnice, která má více neÏ 250-ti letou
historii, mÛÏe pacientÛm nabídnout kvalit-
ní a bezpeãné sluÏby. Dûkuji auditorské
firmû za její pfiístup k nám a za cenné pod-
nûty a rady, které vyuÏijeme v budoucnu
k dal‰ímu rozvoji ãinnosti nemocnice.”

Bûhem léta fini‰ovaly práce na revitali-
zaci zahrady nemocnice v hodnotû 6,8 mil
Kã. Dotace ze Státního fondu Ïivotního
prostfiedí pokryla 3,9 mil Kã, zfiizovatel
Jihomoravsk˘ kraj pfiispûl ãástkou 2,4 mil
Kã a z vlastních zdrojÛ nemocnice bylo fi-
nancováno 0,5 mil Kã.

A právû obû akce pfiivedly námûstka
hejtmana Jihomoravského kraje Mgr.
Marka ·lapala 22. záfií 2015 do Letovic.
Spoleãnû s ãlenem rady Jihomoravského
kraje Mgr. Václavem BoÏkem, CSc. byli
úãastníky slavnostního pfiedání Certifikátu
kvality a bezpeãí fieditelce NMB MUDr.
Drahoslavû Královcové a souãasnû spolu
s ní pfiedali revitalizovanou nemocniãní
zahradu k uÏívání jak pacientÛm nemocni-
ce, tak i ‰iroké vefiejnosti.

Text: Daniela Ottová
Foto: Renata Kuncová Polická

Slavnostní pfiedání revitalizované nemocniãní zahrady.

Valér Kováã vystavuje 
v Galerii Pex

V pátek 25. záfií v podveãer zavíta-
lo mnoho lidí do Galerie Pex
v Letovicích, aby byli osobnû pfiítom-
ni zahájení v˘stavy Valér Kováã – ob-
razy. Úvodní slovo pronesl dlouholet˘
pfiítel Valéra Kováãe, primáfi MUDr.
Jan Machaã. 

Valér Kováã (nar. 1936), rodák
z Liptovské osady, Ïije od sv˘ch dva-

ceti let v Brnû a posledních tfiicet let
tvofií a pracuje v Ostrovû u Macochy.
Je znám nejen jako skláfisk˘ v˘tvarník,
ale i jako skvûl˘ malífi. Je nositelem
mnoha ãesk˘ch i zahraniãních cen
a mnozí z nás jeho díla znají „z teré-
nu”. Mimo jiné je autorem krásného
sklenûného oltáfie s velk˘m kfiíÏem
v kapli sv. Václava a AneÏky âeské

v ·o‰Ûvce, podílel se na
nové tváfii obfiadní sínû
v Blansku, sklenûná
vstupní hala na brnûn-
ském v˘stavi‰ti je také je-
ho dílo. Mnoho jeho dûl
najdeme i v zahraniãí, na-
pfiíklad památná sklenûná
deska ke ãtyfistému v˘roãí
Bible kralické na budovû
University v Le‰nû
v Polsku, ve Spi‰ské nové
vsi v kostele je autorem
monumentálního fiezané-
ho oltáfiního kfiíÏe. Toto je
jen krátk˘ v˘ãet prací na-
daného a Ïivot milujícího
Valéra Kováãe.

V˘stavu je moÏné si
prohlédnout do 22. fiíjna
v Galerii Pex.

Text a foto: 
Renata Kuncová Polická

Valér Kováã, Helena Kalasová a MUDr. Jan Machaã 
pfii zahájení v˘stavy.


