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VÛz dá na frak ‰pinav˘m
silnicím 

Studenti pfiedstavili své
projekty

Stopa a country jsou
dnes jiÏ pojmem

MKS Letovice
zve:

Nového pomocníka na úklid mûsta
a jeho místních ãástí mají od poloviny
února Letoviãtí. „Víceúãelov˘ zame-
tací vÛz v˘raznû zlep‰í údrÏbu silnic.
Ten pfiedchozí byl totiÏ technicky ne-

dostaãující, nedovedl vymést ve‰keré
zákoutí u cest a obrubníkÛ,” uvedl
starosta Letovic Vladimír Stejskal. 

Stroj bude slouÏit na údrÏbu mûsta
po cel˘ rok, kromû zimních mûsícÛ.
„Na úklid snûhu a zimní údrÏbu má-
me jinou techniku,” vysvûtlil Stejskal.
Nov˘ vÛz nebyl zrovna levnou záleÏi-
tostí, stál pfies ãtyfii miliony korun.
Letoviãtí jej mohli pofiídit díky dotaci
ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí.
Ta pokryla témûfi 90 procent nákladÛ.

VÛz se v Letovicích je‰tû ani neo-
hfiál a mûstské technické sluÏby uÏ
hodlají na jafie pofiídit dal‰ího „asi-
stenta.” Tentokrát kropicí vÛz, kter˘ si
poradí s péãí o mûstskou zeleÀ. Bude
stát milion a pÛl korun, mûsto jej za-
platí z vlastních zdrojÛ. „Stroj bude
podobn˘ multikáfie, bude mít dvouku-
bíkovou nádrÏ na vodu. PoslouÏí nám
hlavnû na zalévání a kropení zelenû.
V‰ude tam, kde bude zapotfiebí voda,”
doplnil letovick˘ starosta. 

Text: RePo
Foto: archiv MÚ

Slavnostní pfiedání vozu 
do provozu.

První bfieznov˘ víkend byl ve zna-
mení OstatkÛ, plesÛ, Pochovávání
bas a ne jinak tomu bylo i v kultur-
ním domû na Krhovû, kde oddíl
Stopa ze Skalice nad Svitavou uspo-
fiádal 1. bfiezna 2014 jiÏ 27. roãník
Dûtské Porty a Counry bálu.

Dûtská Porta je jiÏ nûkolik let roz-
dûlena do tfií kategorií: Mlad‰í do 15-
ti let, 15 - 18 let a oddíly. 

ProtoÏe rok od roku stoupá úroveÀ
vystupujících kapel, ‰estiãlenná porota
mûla spoustu práce. Nakonec v‰ak roz-
hodla následovnû: První místo v mlad-
‰í kategorii vyhrály Beru‰ky ze Zu‰ky,
druzí byli Dvofiáci a tfietí âiperky, ve
star‰í kategorii obhájila loÀské prven-
ství Veka, druzí byly PruÏiny a tfietí
Fantazie. V kategorii oddíl vyhrály
Rosniãky, druhá byla domácí Stopa.

Porota, které pfiedsedala paní
Stanislava Matu‰ková, se rozhodla, Ïe
udûlí je‰tû speciální cenu poroty. Tu
dostaly  Oliveros Mariachi a Je‰tûrky
ve skupinách a Nikolka Dvofiáková ze
skupiny Dvofiáci. Nesmíme zapome-
nout na cenu divákÛ, kter˘ch hlasova-
lo 147.

První místo v kolektivech získala

skupina PruÏiny. Toto seskupení 
usly‰íme v létû na Festiválku bez bo-
jÛ a válek v Boskovicích.

Hosty leto‰ního roãníku byla sku-
pina Mariachi Espuelas.

Podûkování patfií v‰em úãinkujícím,
porotcÛm, sponzorÛm a pfiedev‰ím pa-
nu zvukafii. Díky i vám, v‰em divákÛm,
ktefií jste pfii‰li celou akci podpofiit.

Veãer jsme si mohli zatancovat na
Country bálu, kde hrála na‰e oblíbená
skupina TRNÍ. Nechybûlo ani pfied-
tanãení, které si pfiipravili „star‰áci”
oddílu Stopa se sv˘mi kamarády. 

A jak uÏ tomu b˘vá, po bohaté
tombole se i tentokrát v‰ichni zúãast-
nûní doãkali Noãního pfiekvapení.
Sotva dohasl Olympijsk˘ oheÀ, moh-
li jsme i u nás na Krhovû pfiivítat
Olympijské medailisty, ‰koda jen, Ïe
byli v pfiestrojení pofiadatelÛ, ale snad
i tak jsme si zopakovali tu skvûlou at-
mosféru pfii jejich fantastick˘ch v˘-
konech v Sochi a tímto jim i my do-
dateãnû gratulujeme.

Za rok AHOJ Stopa Skalice nad
Svitavou.

Text: Vûra Valnohová
Foto: Martina Nejezchlebová

Na zámku v Letovicích to pofiádnû
Ïilo! V jeden den ho zaplavili desítky
lidí. Konal se tam totiÏ jiÏ 10. roãník
pfiehlídky Ïákovsk˘ch projektÛ z ob-
lasti environmentálního vzdûlávání
ENERSOL 2014. Porota bûhem této
krajské konference hodnotila na zá-
kladû celorepublikov˘ch pravidel tfii
aspekty – formální úpravu písemné
podoby práce, její odbornou stránku
a prezentaãní schopnosti v‰ech úãast-
níkÛ. Studenti své projekty prezento-
vali v kategoriích Enersol a praxe,
Enersol a inovace a Enersol a popula-
rizace. 

A kdo v klání obstál nejlépe?
Velk˘m úspûchem je, Ïe ze 7 studen-
tÛ, ktefií jako t˘m tvofiili druÏstvo
Jihomoravského kraje, se na pfiedních
pfiíãkách umístily dvû studentky
z Masarykovy stfiední ‰koly Letovice.
Druh˘m místem se mÛÏe pochlubit

Renata Nachtnebelová, která porotu
zaujala svou prací Zpátky ke kofie-
nÛm. Tfietí místo patfií Tereze
Bezdíãkové. Ta v konkurenci obstála
s projektem DÛm paní uãitelky snad-
no a rychle. Na prvním místû zazáfiil
student Jindfiich Berger z brnûnské
‰koly strojírenské a elektrotechnické
s prací nazvanou âistírny odpadních
vod. 

Pozvání na akci pfiijali vzácní
hosté, jako napfiíklad ãlenové rady
Jihomoravského kraje Ing. Stanislav
Juránek a Ing. Jaroslav Parolek, hejt-
man Jihomoravského kraje JUDr.
Michal Ha‰ek, starosta Letovic
Vladimír Stejskal a mnozí dal‰í. 

DruÏstvo Jihomoravského kraje se
zúãastní národní soutûÏní konference
v Praze ve dnech 13 - 14. 3. 2014.

Text: RePo
Foto: Marek Chládek

18. 3. 2014 v 10.00 hod. – KD – 
MÀam pohádky.  Úãinkuje: Divad˘lko
Kuba PlzeÀ, vstupné 40 Kã.

19. 3. 2014 v 18.30 hod. – KD – 
Romantické kytary Karla Fleischlingera. 
Koncert KPH. Vstupné: 120 Kã/na
koncert platí pfiedplatné KPH, stu-
denti umûleck˘ch ‰kol zdarma.

22. 3. 2014 v 15.00 hod. – KD – 
Dûtsk˘ ma‰karní karneval. Divadlo
Koráb Brno + balónkov˘ klaun.
Vstupné: dûti s maskami zdarma, dû-
ti bez masky 20 Kã, dospûlí 40 Kã.

27. 3. 2014 v 19.00 hod. – KD – 
„Medvûd(i), aneb v‰echno je jinak”.

Divadelní pfiedstavení. Úãinkují: Mojmír
Madûriã, Roman Skamene, Richard
Tesafiík. Vstupné: 200 Kã/150 Kã.

8. 4. 2014 v 18.30 hod. – KD – 
BRASS 6. Koncert KPH. Vstupné:
150 Kã/na koncert platí pfiedplatné
KPH, studenti umûleck˘ch ‰kol
zdarma.

10. 4. 2014 v 10.00 hod. – KD – 
Velikonoãní pohádka. Úãinkuje:
Divad˘lko Mrak HavlíãkÛv Brod,
vstupné: 40 Kã. 

12. 4. 2014 v 9.00 hod. – Pfiehrada
Kfietínka – parkovi‰tû u hráze. Úklid
okolo pfiehrady Kfietínky.

Spoleãné foto úãastníkÛ na nádvofií.

PruÏiny pfii svém vystoupení.


