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Plány na vybudování pfiehrady
Kfietínka, (jejíÏ správn˘ název je
Vodní dílo Letovice), byly schvále-
ny jiÏ v roce 1969. V˘stavba byla za-
hájena v roce 1972 a dokonãena
o ãtyfii roky pozdûji; brzy budeme
slavit kulaté v˘roãí zahájení provo-
zu na pfiehradû. Díky odpovûdnému
pfiístupu radních okolních obcí pfii
tvorbû územního plánu, stále trvá 
omezení v˘stavby na bfiezích pfiehra-
dy. Kfietínka se tedy mÛÏe chlubit
pfiírodním vzhledem sv˘ch bfiehÛ
a bezprostfiedního okolí; je rájem ne-
jen pro rybáfie, rekreanty a jachtafie,
ale její nenaru‰ené Ïivotní prostfiedí
nám závidí mnozí turisté, ktefií pfie-
hradu nav‰tûvují. BohuÏel i tento,
zatím témûfi ideální stav, má svou
kaÀku na kráse; v létû jí b˘vá pfiíli‰
hlasitá hudební produkce elektronic-
ké hudby, kterou nepoãetná skupina
pfiíznivcÛ techna opakovanû provo-
zuje v areálu RS Svitavice. V˘konná
aparatura b˘vá bezohlednû zesílena
natolik, Ïe znepfiíjemÀuje pobyt
stovkám rekreantÛ, rybáfiÛ i obyvatel
obce Vranová. Doufejme, Ïe pfied-
stavitelé státní správy koneãnû na-
leznou fie‰ení tohoto problému. 

Povodí Moravy, s.p., které se

o vodní dílo stará, dokonãilo v minu-
l˘ch letech opravu návodního líce
hráze a pro leto‰ní rok, dle vyjádfiení
vedoucí provozu Blansko Ing.
Macháãkové, se jiÏ neplánují Ïádné
opravy, které by vyÏadovaly mimo-
fiádnou manipulaci s v˘‰kou hladiny
v pfiehradû. O pfiehradu peãuje nejen
statní správa; kaÏdé jaro se pod vede-
ním Fan-clubu BOP Kfietínka vydá
spousta dobrovolníkÛ vyãistit bfiehy
pfiehrady od odpadkÛ.

Jachetní oddíl uspofiádal jiÏ kon-
cem kvûtna men‰í regatu plachetnic
tfiídy Finn. Bûhem víkendu 18. - 19.
srpna se bude konat 12. roãník oblí-
beného závodÛ plachetnic a WS plo-
vákÛ Kfietínská Srandaregata. 

TJ Sokol Letovice za podpory
mûsta Letovice a pod zá‰titou staros-
ty Vladimíra Stejskala pfiipravuje na
sobotu 25. srpna dal‰í závod draãích
lodí - Kfietínka Cup 2012. Draãí lodû
budou k dispozici pro trénink jiÏ
v pátek.

V‰em pfiíznivcÛm na‰í krásné pfie-
hrady umístûné v pÛvabném údolí
pod Vysoãinou nezb˘vá neÏ popfiát
pfiíjemné letní poãasí a pohodu pfii
v‰ech rekreaãních aktivitách.

Text a foto: ph

Klá‰ter Milosrdn˘ch bratfií se fiadí
spoleãnû s farním kostelem sv. Prokopa
a zámkem mezi nejv˘znamnûj‰í leto-
vické památky. 

Od podzimu roku 2006 je díky vstfiíc-
nosti a ochotû fiádu Milosrdn˘ch bratfií
a vedení Nemocnice Milosrdn˘ch bratfií
v Letovicích moÏné tuto jedineãnou ar-
chitektonickou památku nav‰tívit.

Prohlídka s prÛvodcem zahrnuje v˘-
klad o historii a vzniku klá‰tera a náv‰tû-
vu unikátní zrestaurované barokní lékár-
ny, která se nachází v areálu klá‰tera.

Trvání prohlídky je asi pÛl hodiny,
dobrovolné vstupné zÛstává fiádu
Milosrdn˘ch bratfií. Kapacita prohlíd-
ky je maximálnû 20 osob, proto je
nutné si náv‰tûvu pfiedem telefonicky
rezervovat na informaãním centru,
tel.: 516 476 790, 739 396 538.

Prohlídky zaãínají pfied vchodem
do Nemocnice Milosrdn˘ch bratfií,
v pfiípadû nepfiíznivého poãasí uvnitfi
budovy, pfied vrátnicí.

Text: EH
Foto: Petr Hanáãek

Kfietínka je pfiipravena 
na letní sezonu

Letní sezóny v knihovním 
a turistickém informaãním centru

Prohlídky historické lékárny 
v NMB Letovice

V rámci oslav 30 let od zaloÏení
matefiské ‰kolky na ulici Komenského
uspofiádala tato matefiinka pro dûti
sportovní olympiádu, na které zmûfii-
ly své síly dûti z matefisk˘ch ‰kol
v Letovicích. 

Poãasí pfiálo a tak se po slavnostním
nástupu osmi t˘mÛ ze tfií matefisk˘ch
‰kol - M· Komenského, M· âapkova
a M· Tfiebetínská, mohly dûti utkat
v nejrÛznûj‰ích disciplínách, jako jsou
skákání v pytli ãi jízda na kolobûÏ-
kách.

Vítûzi se staly v‰echny zúãastnûné
dûti, které jako odmûnu dostaly slad-
kou a voÀavou medaili z perníku.
První tfii tfiídy navíc získaly medaile 
opravdové a diplomy. Vítûzn˘ t˘m –
Mot˘lci z pofiádající M· Komenského,
pfievzal z rukou starosty mûsta putovní
pohár mûsta Letovic.

Paní fieditelka M· Komenského
Eva Pafiilová dûkuje v‰em, ktefií se na
pfiípravû olympiády podíleli.

Text: mp
Foto: archiv M· Komenského

Olympiáda matefisk˘ch ‰kol

Malí závodníci.

Letovické knihovní a turistické in-
formaãní centrum, které sídlí jiÏ nece-
l˘ rok na Tyr‰ovû ul. ã. 2, nabízí sv˘m
náv‰tûvníkÛm i v dobû letní sezóny
nepfietrÏit˘ provoz. MoÏnost obstarat
si zajímavé kniÏní publikace na dovo-
lenou tak mají ãtenáfii moÏnost po ce-
lé prázdniny. Knihovna - odd. pro do-
spûlé i ãítárna bude otevfiena beze
zmûny v obvyklou pÛjãovní dobu.

Knihovní odd. pro dûti a mládeÏ
bude v dobû letních prázdnin i dûtem
k dispozici, a to jako obvykle v ãase
prázdninovém, tedy v úter˘ a ãtvrtek
od 8 do12 hod., s v˘jimkou státního
svátku dne 5. ãervence.

Turistické informaãní centrum,
stejnû jako kaÏdoroãnû, roz‰ifiuje
svoji otevírací dobu v období 1.6. -
30.9. 2012 následnû: Po - Pá - 8.00 -
11.30 12.00-17.00, So - 9.00 -13.00,   

Ne -10.00 - 14.00
Pracovnice Knihovny i TIC

v Letovicích Vás srdeãnû zvou do
sv˘ch prostor, kde vám rády pomo-
hou jak s v˘bûrem kniÏním, tak
i s nabídkou vyuÏití volného ãasu
v rámci turistiky ãi spoleãensk˘ch -
kulturních i sportovních - akcí v dobû
dovolen˘ch.                                  

Za  MKS Letovice E.Hejlová
Foto: archiv MKS

Interiér TIC.Historická lékárna v NMB Letovice.


