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Draãí lodû i letos zamífiily
do Letovic 

Závody Draãích lodí se letos konaly
jiÏ popáté a to pfiedposlední víkend v srp-
nu. Celkem se pfiihlásilo padesát osm 
posádek, které se utkaly o první místa
v kategorii MuÏi, Ïeny a dûti. „Jsem rád,
Ïe se nám Draãí lodû podafiilo dostat do
Letovic a nyní jsou závody souãástí tra-
diãních akcí pofiádan˘ch ve mûstû. I letos

byl velk˘ zájem ze strany posádek a sa-
motné závody pfiilákaly mnoho divákÛ,”
zhodnotil akci Vladimír Stejskal, starosta
mûsta Letovice a fieditel akce. 

Letos oproti minul˘m roãníkÛm pfii-
bylo více atrakcí pro diváky. Novinkou
byl vodní zorbing i zorbing na sou‰i. 

Text: Peha, foto: Petr Neãas

M· v Tfiebûtínû uÏ slouÏí
70 let

KdyÏ jsem procházela stránky dvou kro-
nik „na‰í” matefiské ‰koly, uvûdomila jsem
si, Ïe jsem vlastnû souãástí tûchto popsan˘ch
stránek. A nejen stránek. Mám to ‰tûstí, Ïe
mÛÏu pracovat a podílet se na chodu této
‰koly, která svou funkci plní uÏ cel˘ch 70 let.
Ano, je to neuvûfiitelné, ale tato zrekonstruo-
vaná a krásná budova je vlastnû jiÏ zaslouÏi-
lou dÛchodkyní. Za dobu své existence se
v ní prostfiídala spousta zamûstnancÛ a dûtí.

A já bych Vám ráda touto cestou pfiiblí-
Ïila její dlouhou „Ïivotní” dráhu.

Matefiská ‰kola byla otevfiena 1. fiíjna
1945 a umístûna byla v budovû obecné
‰koly. M· mûla k dispozici jednu tfiídu
a pouze nejnutnûj‰í vybavení. Provoz v ní
byl polodenní. Zapsáno bylo 22 dûtí. ¤e-
ditelkou M· byla paní Marie Hájková,
a to v letech 1945 – 1949.

Ve ‰kolním roce 1949 – 1950 byla fiedi-
telkou M· paní BoÏena âechová -Novotná.
Tfiída M· byla v tomto ‰kolním roce vyba-
vena nov˘m nábytkem, kter˘ nahradil 
nevyhovující nepouÏívan˘ nábytek z obec-
né ‰koly. Od ‰kolního roku 1950 – 1951 na-
stoupila do funkce fieditelky paní Emilie
Illová. Setrvala v M· aÏ do roku 1970. Za
jejího pÛsobení byla tfiída postupnû vyba-
vena nov˘mi knihami, ale také pedagogic-
k˘mi pomÛckami a od ‰kolního roku 1953
– 1954 zaãala b˘t vyuÏívána také ‰kolní za-
hrada. Ve ‰kolním roce 1960 – 1961 byla
plánována zmûna provozu na celodenní, ke
kterému v‰ak nedo‰lo, protoÏe pro M· 
nebyly uvolnûny potfiebné místnosti. K za-
hájení celodenního provozu do‰lo aÏ 2.
prosince 1970, kdy byla fieditelkou M· pa-
ní Marta DraÏilová. Ta byla fieditelkou M·
aÏ do roku 1990. Za jejího vedení nastala
kromû celodenního provozu také dal‰í zá-
sadní zmûna, a to Ïe byla otevfiena druhá
tfiída. K 1. záfií 1979 byla Z· odstûhována
do Letovic, ãímÏ se uvolnilo pro M· i dru-
hé patro. Tam zapoãala zaãátkem února
1980 pfiestavba na 2. oddûlení M·. To bylo 
otevfieno 4. ledna 1981 a dûti byly do oddû-
lení rozdûleny podle vûku. 1. záfií 1990 na-
stoupila na místo fieditelky paní Jarmila
Trneãková. Za jejího pÛsobení v M· do‰lo
také k v˘znamn˘m zmûnám, M· pfie‰la
pod nového provozovatele, a to pod MûÚ
Letovice (pÛvodním provozovatelem byl
Letostroj Letovice). Ve ‰kolním roce 1992
– 1993 byla bohuÏel pro nízk˘ poãet zapsa-
n˘ch dûtí uzavfiena jedna tfiída M· a bylo

místo ní zfiízeno odlouãené pracovi‰tû M·
(pracovi‰tû Tyr‰ova), a to jedna tfiída o po-
ãtu 15 dûtí.

Ke dvoutfiídnímu provozu se M· na-
vrátila ve ‰kolním roce 1996 – 1997.

Ve ‰kolním roce 1999 – 2000 pfiebírá 
fieditelské Ïezlo paní Lenka Nováková, kte-
rá vede na‰i M· dodnes. Za jejího vedení
se zmûnila spousta vûcí. Tfiídy byly pojme-
novány na Beru‰ky a Sluníãka a obû tfiídy
jsou smí‰ené. Postupnû docházelo a stále
je‰tû dochází ke zlep‰ování vybavení a cel-
kového vzhledu a zázemí ‰koly. Byly 
vymûnûny podlahové krytiny na chodbách
a schodi‰tích, ale také na sociálních zafiíze-
ních a byla opravena stfiecha. Byla také 
upravena ‰kolní zahrada, byla dovybavena
dfievûn˘mi prÛlezkami, upravily se chod-
níãky a vybudovalo se nové dûtské hfii‰tû.

V období od 10. 10. - 24. 11. 2003 by-
la provedena kompletní rekonstrukce
‰kolní kuchynû a jídelny. Nejv˘raznûj‰í
zmûnou pro‰la M· v období od fiíjna 2010
do ãervna 2011, kdy byla za provozu re-
konstruována. Postupnû probíhaly staveb-
ní úpravy a opravy na budovû – byla 
vymûnûna okna, zateplena celá budova
a dostala novou fasádu. Celá akce byla ko-
nána s finanãní podporou MûÚ Letovice
a Evropské Unie. Ve ‰kolním roce 2012 –
2013 se uskuteãnila rekonstrukce sociál-
ních zafiízení pro dûti i zamûstnance.

V tomto stavu funguje M· dodnes a stále
máme co vylep‰ovat, napfi. obnova a moder-
nizace ‰kolní zahrady, nová elektroinstalace,
ale také postupná v˘mûna nábytku.

Dne 2. fiíjna 2015 se koná v „na‰í” 70- ti
leté M· Den otevfien˘ch dvefií, kde si bu-
dete moci v‰e prohlédnout na vlastní oãi
a s matefiskou ‰kolou se blíÏe seznámit.

Îádná M· v‰ak nemÛÏe fungovat bez
sv˘ch zamûstnancÛ, a to nejen bez pedago-
gick˘ch, ale také provozních, protoÏe co
by byla budova bez lidí. Myslím, Ïe kaÏd˘
po sobû zanechal nûjakou pomyslnou sto-
pu. Tyto stopy se, doufejme, zúroãují
v pfiedávání zku‰eností, vûdomostí a po-
znatkÛ v oboru, kde se je stále co uãit.

A co je úplnû nejdÛleÏitûj‰í? „Na‰e” dûti!
ProtoÏe:” ·ËASTNÉ DÍTù, SPOKOJEN¯
RODIâ”, a to je na‰e nejvût‰í pochvala a ta-
ké vizitka.

Text: Bc. Pavlína Ja‰ková, DiS., 
uãitelka M· Tfiebûtínská

Foto: archiv M·Oprava silnice k zámku
Letoviãtí se zaãátkem srpna pustili do

rekonstrukce silnice od kulturního domu
k zámku. Zhruba pût let byla jen pro pû-
‰í, protoÏe stav vozovky byl kritick˘.
Nutná oprava si vyÏádá pfiibliÏnû sedm
a pÛl milionÛ korun. Termín dokonãení
prací je stanoven˘ do patnáctého listopa-

du. „Zatím jde v‰e podle harmonogramu,
takÏe pfiedpokládáme, Ïe termín dokon-
ãení stavební firma dodrÏí,” uvedl staros-
ta Letovic Vladimír Stejskal a doplnil, Ïe
náklady budou hrazeny z rozpoãtu mûsta.

Text: Peha
Foto: Ing. Jana Trubáková

Zrekonstruovaná budova M· v Tfiebûtínû.


