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Letovice nav‰tívila delegace 
z Chelmna

Dne 25. záfií 2012 probûhla v Zámecké
jízdárnû a v restauraci na zámku
v Letovicích Konference KFN 02. Jedná
se o projekt vytvofiení sedmi vzdûlávacích
modulÛ, vznik uãebních textÛ z oblasti
OZE (obnovitelné zdroje energie), ovûfie-
ní modulÛ v praxi, vybudování uãebny
OZE – vybavení technikou a modely, pfie-
hlídky projektÛ, workshopy uãitelÛ i Ïá-

kÛ, pfiedná‰ky odborníkÛ z praxe apod.
Na projektu se úãastní 7 ‰kol z celé âR

(Chomutov, 2 x Tábor, Masarykova stfiední
‰kola Letovice, KromûfiíÏ, Hradec Králové,
Bene‰ov). KaÏdá z tûchto satelitních ‰kol má
je‰tû min. 2 dal‰í ‰koly v kraji, které se na
projektu spolupodílí. V̆ znam je v pfiedávání
informací, zku‰eností, v˘mûny názorÛ apod.

Konference se zúãastnilo 220 studentÛ,
pedagogÛ a zástupcÛ odborn˘ch firem.
Byla zde pfiíjemná atmosféra, mnoho no-
v˘ch poznatkÛ z praxe.

Masarykova stfiední ‰kola v Letovicích
bude instalovat první tepelné ãerpadlo
(zatím mûli jen fotovoltaiku, fototermiku,
kondenzaãní kotle, kotel na spalování 
biomasy a je‰tû ‰kola provozuje kogene-
raãní jednotky na v˘robu el.energie a tep-
la) v budovû u hfii‰tû - bude vytápût objekt
b˘valé Zvlá‰tní ‰koly. 

Probûhnout by to mûlo v období fiíjen
- listopad 2012.

Text: RePo
Foto: Ing. Marek Chládek

Konference na zámku v Letovicích

BùH ZÁMECK¯M PARKEM V LETOVICÍCH 26. 9. 2012

Polská delegace pfii náv‰tûvû Leteckého klubu Letovice.

Pilot Zd. âervinka (vpravo) pfiedvádí motor svého letadla starostovi
Chelmna panu K´dzierskemu (uprostfied).)

Ing. Jaroslav Doskoãil ze 
S· Letovice pfii pfiedná‰ce.

V obci Babolky u Letovic se uskuteã-
nil jiÏ tfiináct˘ roãník zábavného odpo-
ledne pro dûti nazvaného Slavnosti babo-
leck˘ch lip svobody. Program zahájila 
ukázkou cviãení Michaela Pavlíková,
mistrynû republiky v moderní gymnasti-
ce a úãastnice MS ve spoleãn˘ch sklad-
bách a Hasiãi z Chlumu pfiedvedli haseb-
ní zásah u letos opravené nádrÏe. Po
pfiedvedení práce s detektorem kovÛ, kte-
r˘ pro dûti na‰el poklad v podobû dvou
nádob s bonbony, zaãaly dûti na deseti
stanovi‰tích plnit pfiipravené úkoly.
Musely zvládnout jízdu na koni, stfielbu
ze vzduchovky, hod na cíl a kuÏelky, la-
novou dráhu a jízdu zruãnosti, udûlat si
z korálkÛ náramek, skok z místa, zdolat
pneumatikovou dráhu a malování na ob-
liãej. Potom si v‰ech 35 pfiihlá‰en˘ch dû-
tí, ale i ostatní mládeÏ a dospûlí zazpíva-
li pod lipou, která byla zasazená 28. fiíjna
1928 na poãest 10. v˘roãí zaloÏení re-
publiky âeskoslovenské a u Lípy milé-
nia, zasazené 27. 10. 2001, ãeskou hym-
nu.  Je‰tû zazpívaly dûti, které se pfiihlási-
ly, a ostatní se pfiidávali a byl to pûkn˘
koncert. Potom probûhlo na místû vyhod-
nocení soutûÏí, diplom za úãast s perní-
kovou medailí ve tvaru lipového listu
a drobné dárky od sponzorÛ.  

Celá akce vychází z tradice, kterou ob-
novili baboleãtí podle místní kroniky

a proto je‰tû v‰ichni absolvovali lampio-
nov˘ prÛvod, dûti v kost˘mech víl, hej-
kalÛ a dal‰ích stra‰idel a za kaÏdou mas-
ku byla sladká odmûna. Program zakon-
ãil ohÀostroj a spoleãné posezení v obec-
ní budovû, postavené svépomocí.

Akci pofiádá spolek pro obnovu tradic
s osadním v˘borem za podpory a grantu
Mûstského úfiadu Letovice. PfiestoÏe nám
meteorologové naplánovali ‰patné poãa-
sí, coÏ ovlivnilo úãast, bylo celé odpoled-
ne krásnû a zúãastnilo se pfies 100 lidí.
Ani pfii krátkém veãerním de‰tíku nikdo
nezmokl, protoÏe posezení bylo pfiiprave-
no také pod stany.  

Text a foto:  Irena Pelí‰ková

Babolecké radování 29. 9. 2012

Spokojení úãastníci akce.

V prvním fiíjnovém t˘dnu pfiivítaly
Letovice hosty – delegaci z druÏebního
polského mûsta Chelmno, kterou vedl
burmistrz (starosta) Mariusz K´dzier-
ski. Vedení mûsta pfiipravilo bohat˘
program, kter˘ polskou náv‰tûvu ze-
vrubnû seznámil s Ïivotem mûsta i
okolí. Nechybûl v˘let do Moravského
krasu a bûhem náv‰tûvy Leteckého
klubu dostali hosté moÏnost podívat se
na Letovice z ptaãí perspektivy. Ve
ãtvrtek 4. fiíjna se pod zá‰titou starostÛ
obou mûst konal v klá‰terním kostele
sv. Václava  koncert, na kterém vystou-

pil operní pûvec, drÏitel Ceny Thálie
2005, Jurij Gorbunov. Kulturní pro-
gram pokraãoval v sobotu v kostele sv.
Prokopa mimofiádn˘m koncertem pû-
veck˘ch sborÛ, na kterém se vystfiídal
CHORUS CULMENSIS Chelmno
a komorní pûveck˘ sbor MKS CARPE
DIEM Letovice. Starostové obou mûst,
Vladimír Stejskal a Mariusz K´dzier-
ski se shodli na podpofie dal‰ího roz‰i-
fiování stykÛ obou mûst a to pfiedev‰ím
v oblasti kulturní a turistické.

Text a foto: ph

Foto: Petr Neãas


