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Dcera  prof. Ing. arch. Bedfiicha Rozehnala, DrSc. pfiebírá udûlené 
ãestné obãanství in memoriam.Letovice 80 let mûstem

Slavnostní veãer k 80. v˘roãí pov˘‰e-
ní Letovic na mûsto se uskuteãnil 10. li-
stopadu 2016 v prostorách KD
v Letovicích. V sále obsazeném do po-
sledního místa byla slavnost zahájena
ãeskou národní hymnou, nádhernû zazpí-
vanou pûveck˘m sborem Cantamus pod
vedením Jifiího Mifka. Poté následovala
první verze slavné básnû Franti‰ka
Halase „Já se tam vrátím”. Osobní vy-
znání lásky ke kraji básníkova dûtství:
„V‰echny cesty vedou tam ke ZboÀku,
Kun‰tátu, Sasinû, Svitávce, Letovicím. Já
se tam vrátím, já se tam i poslepu vrá-
tím....”, klenot ãeské poezie, emotivnû
pfiednesla Hana Boãková. Pokraãovalo
vystoupení pûveckého sboru Cantamus,
kter˘ ze svého repertoáru zazpíval nûko-
lik hezk˘ch písní.

Paní Mgr. Marie Neãasová pfiivítala
hosty veãera, zástupce druÏebních mûst,
pfiedstavila v‰echny úãinkující a pfiivítala
v‰echny pfiítomné. Starosta mûsta
Vladimír Stejskal pfiednesl slavnostní pro-
jev, ve kterém pfiiblíÏil celou historii i sou-
ãasnost na‰eho mûsta. Pfiipomnûl pov˘‰ení
Letovic z mûstyse na mûsto 13. listopadu
1936 vládou republiky âeskoslovenské.
Zmínil se, Ïe k dne‰nímu dni bylo od roku
1848, tj. za 168 let, jmenováno 17 ãestn˘ch
obãanÛ mûsta Letovice. Vyjmenoval
v‰echny realizace oprav a v˘stavby. Popfiál
v‰em obãanÛm na‰eho mûsta a místních
ãástí krásnou a ‰Èastnou budoucnost.
Podûkoval obãanÛm mûsta Letovice, ktefií
dûlají svému mûstu ãest, a ktefií je vnímají
jako svÛj domov. Následovala zdravice zá-
stupcÛ druÏebních mûst.

Mgr. Marie Neãasová uvedla udûlení
ãestného obãanství mûsta Letovice, které
schválilo Zastupitelstvo mûsta Letovice na
svém zasedání 20. záfií 2016: letovickému
rodákovi panu prof. Ing. arch. Bedfiichu
Rozehnalovi, DrSc., in memoriam, archi-
tektovi, kter˘ projektoval  nemocnice
a zdravotnická zafiízení v âeskoslovensku
a zásadním zpÛsobem zmûnil standard ne-
mocniãního prostfiedí. V Letovicích projek-
toval vilu akad. malífie Jana DaÀka a obytné
domy s obchody Emanuela Vanûãka a Huga
Novotného na Masarykovû námûstí.
Bedfiich Rozehnal patfií k v˘znamn˘m osob-
nostem moderní ãeskoslovenské architektu-
ry a s Letovicemi ho celoÏivotnû pojilo 
silné pouto. âestné obãanství pfiebírala 
dcera Ing. arch. Eva Rozehnalová.  Dále pa-
nu Petru Halamkovi, in memoriam, fiediteli
Základní umûlecké ‰koly v Letovicích, za v -̆
chovu mnoha nadûjn˘ch hudebníkÛ, za zalo-

Ïení MládeÏnického dechového orchestru
ZU· Letovice s vysokou umûleckou 
úrovní a za propagaci na‰eho mûsta Letovice
na republikové a evropské úrovni. Toto oce-
nûní pfiebíral vnuk Petr Halamka. âestné
obãanství pfiedával starosta mûsta
Vladimír Stejskal a místostarosta Ing.
Jifií Palbuchta. Za udûlení ãestného ob-
ãanství panu arch. Rozehnalovi podûko-
val Mgr. Jindfiich Chatrn˘ z Moravského
zemského muzea v Brnû  Zastupitelstvu
mûsta Letovice.

Na závûr celého veãera se uskuteãnil
koncert brnûnského Bohemia classic
quartet Brno s letovick˘m rodákem
Karlem Hejlem. Nádhern˘ koncert v po-
dání vynikajících muzikantÛ mûl velk˘
úspûch. Po kaÏdé zahrané skladbû násle-
doval velk˘ potlesk a nechybûl ani 
velk˘ závûreãn˘ aplaus.  
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Zveme obãany na tradiãní silvestrovskou
oslavu ve 23.00 hodin v Letovicích na
námûstí. Punã a ãaj pro obãany zdarma.
O pÛlnoci ohÀostroj a reprodukovaná
hudba. Ukonãení v 01.00 hodin. 
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


