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Pfiehrada Kfietínka (správn˘ název
je vodní dílo Letovice) zaÏila letos 
opût velk˘ jarní úklid, kter˘ bûhem
dubna zajistily místní organizace.
Nejprve se v sobotu 13. dubna pustili
do úklidu bfiehÛ letoviãtí rybáfii ve
spolupráci s Povodím Moravy. Na
podrobnosti jsem se zeptal pfiedsedy
MRS o. s., MO Letovice Ing. Radka
Zemánka, kter˘ akci popsal takto:

Úklid bfiehÛ pfiehrady provádíme
pravidelnû kaÏdé jaro a na‰ím hlav-
ním cílem je pfiipravit okolí pfiehrady
na dal‰í sezónu nejen pro rybáfie, ale
pro v‰echny její náv‰tûvníky. Leto‰ní
akce se úãastnilo pfiibliÏnû 20 ãlenÛ
na‰í organizace, v rámci plnûní své
brigádnické ãinnosti a dále pracovníci
Povodí Moravy, ktefií dali k dispozici
lodû a zajistili následnou likvidaci na-
sbíran˘ch odpadkÛ. Díky této spolu-
práci jsme mohli vyãistit z vody i mís-
ta, která by jinak byla nepfiístupná. Na
rozdíl od jin˘ch sdruÏení, která také
ãistí okolí pfiehrady, je na‰e brigáda
zamûfiena pfiedev‰ím na ãi‰tûní bfiehÛ;
bfiehové hrany. ZÛstávají zde samo-
zfiejmû odpadky jak po rybáfiích, tak
i po rekreantech, ale také se jedná
o neãistoty pfiiplavené pfiítokem.
Letos bychom posbíran˘mi odpadky
byli schopni naplnit celé dva velké
kontejnery.

Kromû úklidu pfiehrady ãistíme také
bfiehy a okolí rybníku U Koupali‰tû
v Letovicích, na kterém se v prÛbûhu
jara pofiádají kaÏd˘m rokem jiÏ tradiã-
ní rybáfiské závody. V leto‰ním roce se
budou konat  v sobotu 18. kvûtna.

VyuÏiji pfiíleÏitosti a zeptám se – kte-
ré druhy ryb Ïijí v pfiehradû Kfietínka?

Prakticky v‰echny bûÏné druhy Ïijí-
cí v mimopstruhovém pásmu. Od cej-
na, pfies ‰tiku  aÏ po sumce; samozfiej-
mû nejvíc se loví tradiãnû kapr.
Pfiehrada je nyní mimopstruhov˘ re-
vír; v dobû, kdy to byla pstruhová vo-
da, padaly na Kfietínce republikové re-

kordy v úlovcích pstruha duhového.
To je jiÏ ale minulost. V souãasné do-
bû máme trochu problém se zv˘‰enou
náv‰tûvností rybáfiÛ, stanováním a sta-
vûním karavanÛ, protoÏe v regionu je
stále je‰tû vypu‰tûna Plumlovská pfie-
hrada a v dobû sanace Brnûnské pfie-
hrady se na Kfietínku pfiesouvala velká
ãást rybáfiÛ ze ‰irokého okolí. 

KaÏd˘m rokem vysazujeme do pfie-
hrady ryby v hodnotû cca 1 mil. Kã,
v limitech pro zarybnûní urãen˘ch
ministerstvem zemûdûlství. Z ãásti se
jedná o rybí obsádku, kterou nakoupí-
me, z ãásti kterou vyprodukujeme
a odlovíme z na‰ich chovn˘ch rybní-
kÛ, které máme v nájmu.

T˘den po akci rybáfiÛ, tedy v sobo-
tu 20. dubna se do okolí pfiehrady vy-
dali dal‰í dobrovolníci, ktefií pokra-
ãovali v ãi‰tûní ‰ir‰ího okolí pfiehra-
dy. Více informací poskytl místosta-
rosta Letovic Ing. Jifií Palbuchta:

Akci organizovalo obãanské sdru-
Ïení Fan-club „BOP Kfietínka” ve spo-
lupráci s mûstem Letovice a obcemi
Vranová, Kfietín a Lazinov. Úklidu se
úãastnilo 144 brigádníkÛ rozdûlen˘ch
do nûkolika skupin. Postupnû jsme
ãistili okolí silnice Letovice - Kfietín
a prostor od této silnice k pfiehradû. 

Sbíraly se odpadky odhozené osád-
kami projíÏdûjících vozÛ a turisty; te-
dy pet láhve, sklo, sáãky a podobn˘
materiál. Vût‰inu brigádníkÛ tvofiila
mládeÏ a rodiny s dûtmi; v‰ichni si 
uÏili pobyt v pfiírodû za pfiíznivého
poãasí a navíc se pro nû ochrana pfií-
rody stala skuteãnou ãinností, za kte-
rou je v˘sledek hned vidût.

Na závûr akce se konala v prostoru
pfied restaurací v Lazinovû tombola,
ve které bylo moÏno vyhrát mnoÏství
cen, které vûnovaly zúãastnûné obce;
úãastníci si také pochutnali na pfiipra-
ven˘ch párcích. 

Pánové, dûkuji za informace.
Text a foto: Petr Hanáãek

Jarní úklid na Kfietínce

SoutûÏní kategorie:
• Kvûtinová v˘zdoba oken bytov˘ch

a rodinn˘ch domÛ 
• Balkony bytov˘ch a rodinn˘ch do-

mÛ 
• Pfiedzahrádky rodinn˘ch domÛ 

Pfiihlá‰ky do soutûÏe mohou podat sa-
mi vlastníci v˘zdoby nebo je mÛÏe
pfiihlásit jiná osoba. 

Písemné pfiihlá‰ky pfiijímá do 12. 7.
2013 a dal‰í informace poskytne paní
Ivana Kvûtenská, OVÎP, MûÚ
Letovice, Masarykovo námûstí 19,
679 61 Letovice. Tel.: 516 482 241. 

Zástupci komise Projektu ZM
Letovice a MA 21 provedou v mûsíci
ãervenci fotodokumentaci do soutûÏe
pfiihlá‰en˘ch v˘zdob a nejlep‰ích
kvûtinov˘ch v˘zdob a úprav v jedno-
tliv˘ch ulicích mûsta a v místních ãás-
tech mûsta. 

V̆ zdoba musí b˘t viditelná pohle-
dem z ulice. 

U jednotliv˘ch kategorií se bude
hodnotit poãet a kvalita vyzdoben˘ch
oken, balkónÛ, pfiedzahrádek, jejich es-
tetick˘ vzhled a nápaditost. Komise
projektu ZM a MA 21 v˘zdobu vyhod-
notí a navrhne radû mûsta pofiadí sou-
tûÏících v jednotliv˘ch kategoriích. 

V kaÏdé kategorii bude ocenûno
prvních pût vyhodnocen˘ch soutûÏí-
cích a to ãástkami: 

1. místo 1 000 Kã, 2. místo 800,-
Kã, 3. místo 600 Kã, 4. místo  400 Kã,
5. místo  300 Kã .

Hodnotící komise má vyhrazeno
navrhnout pfierozdûlení cen v pfiípadû
nerozhodného v˘sledku. 

Vyhlá‰ení v˘sledku soutûÏe a pfie-
dání cen bude provedeno vefiejnû. 

âástkou 300 Kã budou odmûnûni
také ti, ktefií pfiihlásí nejúspû‰nûj‰í
v˘zdobu v kaÏdé kategorii.

Foto: archiv MûU Letovice 

Mûsto Letovice, komise projektu Zdravé mûsto Letovice a MA 21, 
vyhla‰ují 5. roãník soutûÏe o nejkrásnûj‰í kvûtinovou v˘zdobu obytn˘ch domÛ
o více bytov˘ch jednotkách, rodinn˘ch domÛ a úpravu okolí rodinn˘ch domÛ 

ROZKVETLÉ  LETOVICE  2013 
SoutûÏ má za cíl podnítit obãany mûsta ke zkrá‰lení sv˘ch domÛ a okolí, pfii-

spût ke zlep‰ení vzhledu mûsta. 

SOUTùÎ o nejkrásnûj‰í
kvûtinovou v˘zdobu

23. 5. 2013 v 19.00 hod. - Kulturní
dÛm - Hudební slavnosti 2013 – 11.
roãník, koncert Lenky Filipové,
vstupné: v pfiedprodeji 190,- Kã /
150,- Kã, na místû 240,- Kã / 200,-Kã.

12. 6. 2013 v 10.00 hod. – Kulturní
dÛm - Nosáãkova dobrodruÏství –

Pinokio. Hravé divadlo, vstupné 40,- Kã.

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:

SoutûÏní fotografie z loÀského 4. roãníku.

Brigáda zamûfiená na úklid areálu po zimû a instalaci plovoucích mol se
konala také v Jachetním oddílu TJ Sokol Letovice. 


