
Letovice a okolí 7

roãník II       ãíslo 5       ãerven 2013606 931 795☎

Pokraãování textu ze strany 6
Vût‰ina vût‰ích mûst v regionu –

Blansko, Kun‰tát, Velké Opatovice –
zakázala formou vyhlá‰ek nebo trÏních
fiádÛ podomní prodej a ochraÀuje tak
své obãany pfied nekal˘mi praktikami
podomních obchodníkÛ. 

Máte v plánu se k tûmto mûstÛm
pfiipojit?

Ano. Toto téma bylo projednáváno na
Radû mûsta dne 20. kvûtna; je tfieba vy-
pracovat legislativnû prÛchozí návrh pfií-
slu‰né vyhlá‰ky. Podporuji tento zákaz
pfiedev‰ím proto, Ïe se domnívám, Ïe je
povinností státu, a tedy i mûst a obcí, 
ochránit obãany pfied podvodn˘m jedná-
ním kohokoliv. Zvlá‰tû pak obãany star-
‰í, ktefií snadnûji „naletí” na triky rÛzn˘ch
prodejcÛ.

Ov‰em musím fiíci, Ïe jiÏ nyní jsme
uãinili pfiedbûÏná opatfiení. S vedením
energetick˘ch podnikÛ a vodárenské
spoleãnosti máme dohodnuto, Ïe kon-

troly jejich pracovníkÛ budou dopfiedu
ohlá‰eny na MÚ a my pak informujeme
obãany prostfiednictvím rozhlasu o pro-
vádûní tûchto kontrol. Kontrolující pra-
covníci jsou povinni pfiedloÏit svÛj prÛ-
kaz obãanÛm bez vyzvání. V pfiípadû
zji‰tûní závad doporuãuji volat pfiíslu‰-
níky Mûstské policie na ãíslo 516 474
168; v jejich nepfiítomnosti jsem ocho-
ten b˘t nápomocen i já, na ãísle 603
564 579.

Uskuteãní se dal‰í etapa regenera-
ce sídli‰tû mezi ulicemi Albína
Krejãího a Komenského?

Dotace na tuto akci byla jiÏ schvále-
na, takÏe se obyvatelé sídli‰tû letos do-
ãkají opravy komunikací a také nové-
ho, multifunkãního hfii‰tû s umûl˘m po-
vrchem.

Pane starosto, dûkuji za informace.
Text a foto: Petr Hanáãek

V kvûtnu zahájili jachtafii TJ Sokol
Letovice sezónu druh˘m roãníkem
regaty Finn cup. Vzhledem k leto‰ní-
mu studenému a de‰tivému máji se 
úãastnilo ménû lodí, ale nakonec, dí-
ky pfiíznivému vûtru, byli úãastnící i
diváci spokojeni. V̆ znam oznaãení
„regata se vzpomínkou” vysvûtlil
Ferdinand Ker‰ner, fieditel závodu:

„Dlouholet˘ ãlen oddílu jachtingu
Pepa Koryãánek zvítûzil na na‰í hlavní
regatû konané v roce 2010 v kategorii
windsurfingÛ a roce 2011 získal na lo-
di Finn stfiíbrnou medaili v závodû lo-

dí. BohuÏel v závûru téhoÏ roku podle-
hl v boji se zákefinou chorobou. Na ja-
fie následujícího roku pak zemfiel jeden
ze zakládajících ãlenÛ oddílu MUDr.
Milan Pi‰tûlák, kter˘ i pfies vysok˘ vûk
témûfi do poslední chvíle brázdil vlny
pfiehrady na surfu i plachetnici. Oba ti-
to jachtafii byli velmi aktivní ãlenové a
pfiedev‰ím velice oblíbení u v‰ech v
na‰em oddíle. Proto jsme se na jafie
loÀského roku rozhodli uspofiádat re-
gatu Finn cup, jako tichou vzpomínku
na tyto na‰e kamarády.”

Text a foto: ph

FINN CUP 2013
regata se vzpomínkou na Kfietínce

Se starostou Letovic na 
téma: Draãí lodû...

14. 6. 2013 v 18.00 hod. – Kulturní
dÛm - VernisáÏ v˘stavy Spolku pro-
stûjovsk˘ch fotografÛ.

15. 6. 2013 od 10.00 hod. – Zámek
Letovice - Historick˘ jarmark.

MKS Letovice
zve:

Studenti Masarykovy stfiední ‰koly
z Letovic postavili z vlnité lepenky, 
ekologického obalového materiálu,
Ïelezniãní most u Dolních Louãek.
Zapojili se tak do 7. roãníku soutûÏe
Stavby z vlnité lepenky, která je urãe-
ná stfiedním ‰kolám zamûfien˘m na
stavebnictví z âeska a letos poprvé
i ze Slovenska. Odborná porota vybí-
rala mezi 32 pfiihlá‰en˘mi ‰kolami 
6 finalistÛ. Do finálového kola, kona-
ného 19. ãervna v Národním zemûdûl-
ském muzeu v Praze, nakonec leto-
viãtí studenti nepostoupili. Téma le-
to‰ního roãníku je „Mosty v mém 
okolí”. 

SoutûÏ pofiádá Svaz v˘robcÛ vlni-

t˘ch lepenek âeské republiky a Svaz
v˘robcÛ a zpracovatelÛ vlnité lepenky
ze Slovenska ve spolupráci se spoleã-
ností EKO-KOM a.s. Zá‰titu nad pro-
jektem pfievzalo Ministerstvo Ïivotní-
ho prostfiedí. Cílem projektu je pouká-
zat na ekologické pfiednosti vlnité le-
penky pouÏívané k v˘robû obalÛ. 

Jména autorÛ stavby: tvorba mo-
delu - Jana Dlouhá, Kamil ·amonil,
Pavla StaÀková, Mojmír Slepánek,
David Slepánek, Michal Toman
a dal‰í, barevné fie‰ení modelu -
Veronika Válová, Krist˘na Havlová,
ZdeÀka Kfiupková.

Text: Ing. Luká‰ Klapil
Foto: Ing. Marek Chládek

Letoviãtí studenti pfii v˘robû svého soutûÏního modelu.

MUDr. Milan Pi‰tûlák a Pepa Koryãánek byli nad‰ení jachtafii.

Lodû tfiídy Finn na Kfietínce.

7. roãník soutûÏe Stavby 
z vlnité lepenky

najdete 
také na 


