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Ing. Jaroslav Doskoãil zahajuje 9. roãník ENERSOLu 2013.

JiÏ od ãasného rána se to ve stfiedu 20.
února 2013 na zámku v Letovicích he-
mÏilo jednak studenty, jednak ãleny or-
ganizaãního t˘mu, ãleny poroty a v ne-
poslední fiadû pfiijíÏdûli pozvaní hosté.

Konal se zde totiÏ jiÏ 9. roãník
pfiehlídky Ïákovsk˘ch projektÛ z ob-
lasti environmentálního vzdûlávání
ENERSOL 2013. Pozvání pfiijali ãlen
rady a námûstek hejtmana JmK pan
Ing. Stanislav Juránek, starosta mûsta
Letovice pan Vladimír Stejskal, ná-
mûstkynû fieditele NÚV paní Ing.
Jitka Pohanková, fieditelé a pedago-
gové ze zapojen˘ch ‰kol z JmK a zá-
stupci sponzorsk˘ch firem, které vû-
novaly ÏákÛm hodnotné ceny.

Konferenci zahájil a celé dopoled-
ne slovem provázel pan Ing. Jaroslav
Doskoãil.  Studenti neboli autofii pro-
jektÛ v rÛzn˘ch kategoriích celé do-
poledne prezentovali své práce a byli
hned ohodnoceni porotou. V‰echny
prezentace byly velmi zajímavé, napfi.
Miroslav Odvárka prezentoval
Slamûn˘ dÛm, Ondfiej Lustyk prezen-
toval Zemljanku v Kvûtné, Pavel
Horáãek prezentoval velmi zajímav˘
projekt Energie na‰ich dûtí – tepelné
ãerpadlo, které jiÏ v praxi pouÏívají
v Masarykovû stfiední ‰kole Letovice. 

Po obûdû probûhlo vyhodnocení,
kde porota hodnotila na základû celo-
republikov˘ch pravidel tfii aspekty -
formální úpravu písemné podoby prá-
ce, odbornou stránku práce a prezen-

taci jednotliv˘ch úãastníkÛ. A jak to
v‰echno dopadlo?

V kategorii Enersol a praxe získal
1. místo Kamil ·amonil spolu
s Ivanem âarn˘m a jejich prací
Hlubinn˘ vrt pro tepelné ãerpadlo na
Skalním ml˘nû v Moravském krasu.
Na 3. místû se umístil jiÏ zmínûn˘
Pavel Horáãek a na 4. místû Miroslav
Odvárka, v‰ichni z letovické ‰koly.
Mezi tyto studenty se na druhé místo
zafiadil Filip Ry‰av˘ s prací
Bioplynová stanice Miroslav ze
Znojma. V kategorii Enersol a inova-
ce si vítûzství odnesli Matûj Gryc
a Marek Loveck˘ ze SP· PurkyÀova
Brno s prací Tak trochu jin˘ pohled
na marihuanu. V kategorii Enersol
a popularita se vítûzkou staly Dana
Renzová a Barbora Slaãálková z le-
tovické ‰koly. Dûvãata navrhla, vy-
robila a tradiãní metodou vypálila
keramick˘ putovní pohár Enersolu.
Tito jmenovaní studenti vytvofiili re-
prezentaãní t˘m JmK a jeho barvy
budou hájit na celorepublikové pfie-
hlídce, která se bude konat 21. - 22.
bfiezna 2013 v Chebu.

V‰ichni pfiítomní se dobfie bavili,
dozvûdûli se hodnû zajímav˘ch vûcí
a já osobnû se domnívám, Ïe tento
projekt je v dne‰ní dobû velmi uÏiteã-
n˘. Studenti se formou studia zab˘va-
jí vûcmi, které kdyÏ ne my, tak bu-
doucí generace budou muset fie‰it …

Text a foto: RePo

Krajská konference 
na zámku v Letovicích

Finanãní úfiad pro Jihomoravsk˘
kraj, územní pracovi‰tû Boskovice in-
formuje o moÏnosti podat daÀové pfii-
znání k dani z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob
za zdaÀované období 2012 ve stfiedu
dne 20. 3. 2013 v dobû od 8:00 do
17:00 v budovû MûÚ Letovice (2. NP,
zasedací místnost, dvefie ã. 30).

Finanãní úfiad poskytne v Letovi-
cích následující sluÏby: distribuci ti-
skopisÛ, základní informace pro vy-

plnûní pfiiznání, v˘bûr daÀov˘ch
pfiiznání a kontrolu jejich formální
správnosti. Úhrada daÀové povin-
nosti platbou v hotovosti není moÏ-
ná. Platbu v hotovosti je moÏné pro-
vést pouze v budovû Finanãního 
úfiadu pro Jihomoravsk˘ kraj na 
územním pracovi‰ti v Boskovicích,
ul. 17. listopadu 6, popfiípadû slo-
Ïenkou na v‰ech po‰tovních úfia-
dech. MÚ Letovice

Informace k daÀovému
pfiiznání za rok 2012

20. 3. 2013 v 19.00 hod.
Kulturní dÛm
Vlasta REDL - koncert
Vstupné: v pfiedprodeji: 
190,-Kã / 150,-Kã
na místû: 240,-Kã / 200,-Kã

23. 3. 2013 v 15.00 hod.
Kulturní dÛm
Dûtsk˘ ma‰karní karneval

Divadlo Koráb Brno + balónkov˘
klaun
Vstupné: 
dûti s maskami zdarma
dûti bez masky 20,-Kã
dospûlí 40,-Kã

5. 4. 2013 od 16.00 hod. 
Knihovna Letovice
Noc s Andersenem

MKS Letovice
zvou:

Jako kaÏd˘ rok jsme i letos uspo-
fiádali 12. února v Domovû pro seni-
ory v Letovicích pfii pfiíleÏitosti oslav
masopustu tradiãní masopustní bál.
Úãastníci sice nechodí pfievleãeni
v maskách, jak tomu b˘vá v maso-
pustním prÛvodu na vesnicích, ale
kaÏd˘ bál máme tematicky ladûn˘.
V minulosti neslo masopustní veselí
napfi. podtitul kloboukov˘ bál, loni to
byl br˘lov˘ bál a letos jsme si vy-
mysleli bál korálkov˘. Náv‰tûvníci
bálu byli tedy ozdobeni nejrÛznûj‰í-
mi korálemi – buì tûmi, které si sami
donesli, nebo si mohli vypÛjãit korá-
le vyrobené na‰imi uÏivatelkami
v rámci rukodûln˘ch ãinností v klu-
bovnû. Základním materiálem pfii v˘-
robû korálkÛ byl leskl˘ papír z ãaso-
pisÛ, kter˘ se rozstfiíhal na prouÏky
a smotal na ‰pejli do tvaru korálky.
A pak uÏ záleÏelo na nápadech a ori-
ginalitû kaÏdého tvÛrce, co si ke ko-
rálkÛm z papíru pfiidal. Na korálích
se tedy objevily kuliãky z hlíny, ko-

rálky dfievûné, sklenûné, bambulky
apod. Takto nastrojení jsme pak byli
pfiipraveni pustit se do masopustního
veselení. K pravé hodové zábavû pfii-
spûl harmonikáfi pan Jifií Mifka, kte-
r˘ sv˘m zpûvem a osobit˘m proje-
vem vytvofiil úÏasnou atmosféru.
V‰echny pfiítomné strhl ke zpûvu
a nûkteré dokonce vyburcoval i k ta-
neãnímu projevu.

Poslední dny masopustu se podle
tradic nesou ve stylu hodování, a to
jsme si dopfiáli i u nás. Kuchafii pro
nás pfiipravili smaÏené koblíÏky, jed-
ny obyãejné a druhé obalované cu-
krem a skofiicí. V‰ichni si koblíÏky
pochvalovali a neodmítli ani nabíze-
nou kávu nebo ãaj. Spoleãné veselení
trvalo pfies dvû hodiny a o spokoje-
nosti náv‰tûvníkÛ svûdãí nejen to, Ïe
jsme se na tuto akci se‰li v hojném
poãtu, ale i to, Ïe v‰ichni vydrÏeli aÏ
do úplného konce a na tváfiích mûli ra-
dostn˘ úsmûv…

Text a foto: Andrea KnŒdl

Harmonikáfi pan Jifií Mifka svûle bavil seniory.

Masopustní bál
v Domovû pro seniory


