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Cel˘m veãerem provázela mlu-

ven˘m slovem paní Mgr. Marie
Neãasová, za coÏ si zaslouÏí uznání.
ZároveÀ slavnost i ukonãila s po-
zváním v‰ech pfiítomn˘ch na skle-
niãku vína do prostor horního sálu,
kde bylo pfiipraveno obãerstvení.
V rámci slavnostního veãera byla
v horním sále v˘stava obrazÛ s té-
matikou Letovic, kterou pfiipravilo
Mûstské kulturní stfiedisko za po-
moci akademického malífie Jifiího
Brtnického. Byla to krásná a dobfie
pfiipravená slavnost.

Oslavy 80. let pov˘‰ení Letovic
na mûsto probíhaly po cel˘ rok
2016, místní obãané i hosté
Letovic si je pfiipomínali bûhem
fiady tradiãních i jedineãn˘ch kul-
turních a sportovních akcí.
V‰echny uspofiádané akce nesly
logo, které bylo vytvofieno speci-
álnû pro toto v˘roãí.  

Oslavy 80. v˘roãí pov˘‰ení
Letovic z mûstyse na mûsto v le-
to‰ním roce 2016 jistû zÛstanou
v pamûti v‰ech úãastníkÛ.

Text: Karel Synek
Foto: Petr ·vancara

Letovice 80 let mûstem
V úter˘ 29. listopadu pfievzali v Hotelu VoronûÏ

v Brnû starostka mûsta Hana Nedomová a tajemník
MûÚ Boskovice David ·kvafiil z rukou hejtmana
JMK Bohumila ·imka ceny pro vítûze soutûÏe
„Spoleãenská odpovûdnost organizací”. Mûsto
Boskovice se tak stalo teprve druhou obcí s roz‰í-
fienou pÛsobností v JMK, která získala titul
„Odpovûdná organizace Jihomoravského kraje”.

Základem pro hodnocení odborné poroty byl
hloubkov˘ audit celého úfiadu v oblastech sociální,
ekonomické a environmentální odpovûdnosti. Na

druhém místû skonãilo mûsto Blansko.
Text a foto: Jaroslav Parma

Mûsto Boskovice je nejvíce spo-
leãensky odpovûdnou organizací

Anketa je vyhla‰ována v tûchto kategoriích:
1. Hlavní kategorie – SPORTO-

VEC OKRESU ZA ROK 2016 -
sportovec bez rozdílu pohlaví, kter˘
dosáhl mimofiádn˘ch sportovních
úspûchÛ v prÛbûhu roku 2016, záro-
veÀ je ãlenem sportovního subjektu,
jehoÏ sídlo je na území daného 
okresu a v roce 2016 dosáhl vûku
minimálnû 21 let. v této kategorii
bude ocenûno 10 sportovcÛ s pofia-
dím a vítûz získá hlavní cenu a titul
SPORTOVEC OKRESU ZA ROK
2016.

2. Kategorie SPORTOVNÍ TA-
LENT OKRESU ZA ROK 2016 -
sportovec bez rozdílu pohlaví, kter˘
dosáhl mimofiádn˘ch sportovních
úspûchÛ v prÛbûhu roku 2016, záro-
veÀ je ãlenem sportovního subjektu,
jehoÏ sídlo je na území daného 
okresu a v roce 2016 dosáhl vûku
maximálnû 20 let. V této kategorii
bude ocenûno 10 sportovcÛ bez po-
fiadí a vítûz získá hlavní cenu a titul
SPORTOVNÍ TALENT OKRESU
ZA ROK 2016.

3. Kategorie SPORTOVEC
S HANDICAPEM - vítûz nebo ví-
tûzka této kategorie získá titul
NEJLEP·Í SPORTOVEC S HAN-
DICAPEM OKRESU ZA ROK 2016
(v pfiípadû mohou b˘t ocenûni i dal‰í
navrÏení handicapovaní sportovci).

4. Kategorie SPORTOVNÍ KO-
LEKTIV – SENIORSK¯ T¯M 
OKRESU ZA ROK 2016 - sportov-
ní kolektiv bez rozdílu pohlaví,
kategorie dospûlí (tzn. t˘m byl
zafiazen do seniorsk˘ch soutûÏí),
kter˘ dosáhl mimofiádn˘ch spor-
tovních úspûchÛ v prÛbûhu roku
2016 a je ãlenem/startuje za spor-
tovní subjekt, jehoÏ sídlo je na 
území daného okresu. Budou vy-

hlá‰eny tfii kolektivy bez pofiadí,
ale vítûz získá hlavní cenu a titul
NEJLEP·Í SENIORSK¯ T¯M 
OKRESU ZA ROK 2016.

5. Kategorie SPORTOVNÍ KO-
LEKTIV – MLÁDEÎNICK¯ T¯M 
OKRESU ZA ROK 2016 - sportovní
kolektiv bez rozdílu pohlaví, kate-
gorie  mládeÏ (tzn. t˘m byl zafiazen
do mládeÏnick˘ch soutûÏí), kter˘
dosáhl mimofiádn˘ch sportovních
úspûchÛ v prÛbûhu roku 2016 a je
ãlenem/startuje za sportovní sub-
jekt, jehoÏ sídlo je na území daného
okresu. V této kategorii budou vy-
hlá‰eny tfii kolektivy bez pofiadí
a vítûz získá hlavní cenu a titul
NEJLEP·Í MLÁDEÎNICK¯ T¯M
OKRESU ZA ROK 2016.

6. Kategorie SPORTOVNÍ AK-
CE ROKU 2016 - v˘znamná spor-
tovní akce, která probûhla na území
daného okresu v roce 2016. Budou
vyhlá‰eny tfii sportovní akce bez
pofiadí, z nichÏ, ale vítûz získá titul
NEJLEP·Í SPORTOVNÍ AKCE 
OKRESU ZA ROK 2016.

7. Kategorie OSOBNOST
OKRESU V OBLASTI SPORTU
- v této kategorii budou ocenûny 
osobnosti, které jsou celoÏivotnû
spjaty se sportovním prostfiedním na
území daného okresu. Cenu mÛÏe
získat sportovní reprezentant, roz-
hodãí, pedagog, funkcionáfi…atd.
KaÏd˘ z ocenûn˘ch získá speciální
trofej odli‰nou od trofejí ve v˘‰e 
uveden˘ch kategoriích.

8. Kategorie SPORTOVEC –
SYMPAËÁK  - (cena vefiejnosti).

9. Kategorie TRENÉR ROKU
2016 - v této kategorii budou ocenûni
nejlep‰í trenéfii daného okresu.


