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Titul Eko‰kola Letoviãtí
obhájili

Ekot˘m Masarykovy stfiední ‰koly Letovice v Senátu PâR. Draãí lodû na Kfietince jsou jiÏ tradicí. 

V polovinû srpna vrcholily práce 
na stavbû silnice Letovice – Kfietín.

Cel˘ ‰kolní rok 2013/2014 se
Ekot˘m a celá Masarykova stfiední ‰ko-
la, pfiipravovali na obhajobu titulu
Eko‰kola. Titul Eko‰kola je prestiÏní 
ocenûní tûch základních a stfiedních
‰kol, kde se environmentální v˘uka pro-
pojuje s konkrétními praktick˘mi kroky.
Do projektu je zapojeno ‰estapadesát ze-
mí svûta. 

Na‰e ‰kola je v˘jimeãná nejen svojí
energetickou sobûstaãností, ale i tím, Ïe
se plnû vzdûláváme v tématu environ-
mentální v˘chovy. My jako „Ekot˘m”
jsme bûhem ‰kolního roku nav‰tívili
nûkolik firem, které pracují s odpadem.
Získané informace pak ‰ífiíme dál, me-
zi na‰e studenty a nûkdy i do vefiejného
tisku. Díky projektu Eko‰kola se úãast-
níme rÛzn˘ch soutûÏí a pofiádáme zají-
mavé aktivity pro na‰e spoluÏáky i pro
vefiejnost.

Koncem kvûtna probûhl na na‰í ‰kole
audit a odmûnou za na‰i píli byla úspû‰-
ná obhajoba titulu „Eko‰kola”. A tak se
19. 6. 2014 ãást Ekot˘mu vypravila do

bou jsme se rozhodli nav‰tívit dal‰í 
pamûtihodnosti hlavního mûsta. ·li
jsme pfies KarlÛv most, Staromûstské
námûstí, obdivovali Orloj i voskové fi-
guríny slavn˘ch osobností. Dal‰í za-
stávka byla v Muzeu ãokolády, kde
jsme se dozvûdûli o v˘robû ãokolády,
která zaãíná u kakaov˘ch bobÛ, a vidû-
li jsme ukázku v˘roby typické ãokolá-
dové pralinky. Poslední zastávkou na
na‰í cestû bylo muzeum, ve kterém
jsme poznali starodávné muãicí nástro-
je. Cesta zpût na hlavní nádraÏí byla
zpestfiena je‰tû Pra‰nou bránou a âes-
kou národní bankou. 

A tak jsme z na‰í vyslanecké cesty 
udûlali i v˘let po Praze. Byl to nároãn˘
den, kter˘ zaãal uÏ ve ãtyfii ráno a pro
nûkteré konãil v deset hodin veãer, ale
stál to za to! Byl to super den. Jako kaÏ-
d˘ den s Ekot˘mem.

Vá‰ Ekot˘m 
Masarykovy stfiední ‰koly Letovice
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draãích posádek. Z toho ãtyfii t˘my ryze
Ïenské, jeden sloÏen˘ z dûtí a ‰est posá-
dek poloamatérsk˘ch. 

V pátek diváci sledovali tréninkové jízdy,
v sobotu dopoledne po poradû kapitánÛ od-
startovali závodníci na trase dlouhé dvû stû
metrÛ, odpoledne potom probûhly závody
na jeden kilometr s otáãkami. V nedûli jely
lodû v kategorii Grand Prix. Cel˘ program
obohatila ukázka vojenské letecké akroba-
cie nad Kfietínkou a vystoupení Leteckého
klubu Letovice. Vítûzové závodÛ draãích lo-
dí pfiebrali ceny v nedûli veãer na Dragon
party u hasiãské zbrojnice v Letovicích a ví-
tûzství oslavili se skupinou LU.Ch Letovice,
která hrála k tanci i poslechu.

Na konci srpna byla dokonãena  re-
konstrukce silnice II/365 v úseku
Letovice – Kfietín v délce 4,652 km, kte-
rá je souãástí stavby „II/365 Letovice –

Horní Pofiíãí extravilány”, financované
za podpory EU. 

Dle Smlouvy o dílo náklady stavby mû-
ly dosáhnout na 54,8 mil. Kã bez DPH.
Skuteãné náklady na stavbu budou v‰ak
vy‰‰í z dÛvodu nutnosti provedení staveb-
ních prací, které nebylo moÏno v rámci
zpracovávání PD pfiedpokládat. Silnice
byla uvedena do pfiedãasného uÏívání.
Starostové Jan Halata z Kfietína
a Rostislav Cichra z Vranové spoleãnû po-
dotkli, Ïe: „Rekonstrukce úseku Letovice -
Kfietín probíhala v urãen˘ch termínech
a dodavatelská firma PORR odvedla dílo
mimofiádné kvality, za coÏ jsou jim obãa-
né dotãen˘ch vesnic vdûãni”. 

Na druhé ãásti stavby, úsek Prostfiední
Pofiíãí – Horní Pofiíãí, probíhají stavební
práce, které by mûly b˘t dokonãeny do
31. 10. 2014. V tomto úseku dochází
k ãásteãnému roz‰ífiení  stávající silnice.
De‰tivé poãasí v srpnov˘ch dnech práce
velmi komplikovaly provlhl˘m a neú-
nosn˘m podloÏím, na které nebylo moÏ-
né vlastní konstrukci vozovky provádût.
Termín dokonãení v‰ak není ohroÏen.
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Pofiadí Kfietínka CUP 2014:
200 metrÛ
1. místo Korzár Vranová s ãasem

0:48:42, 2. místo Kfietínská saÀ 0:49:68,
3. místo Artíci Letovice 0:49:78, 4. mís-
to ·orani V. Opatovice 0:50:10, 5. místo
Vranová Crows 0:50:62.

1 kilometr
1. místo Korzár Vranová s ãasem

6:11:25, 2. místo Kfietínská saÀ 6:13:81,
3. místo Vorvani âernovice 6:13:90, 
4. místo ·orani V. Opatovice 6:16:13, 
5. místo Vykreich Letovice 6:17:22.
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Prahy k slavnostnímu
pfievzetí tohoto titulu.

Pro nûkteré zaãala ak-
ce uÏ o den dfiíve, pfie-
spáváním v na‰í Ekotfií-
dû, protoÏe jsme vyjíÏ-
dûli uÏ v pût hodin ráno,
abychom byli na místû
co nejdfiíve. Hlavním 
cílem byl Vald‰tejnsk˘
palác, kde slavnostní
pfiedání titulÛ Eko‰kola
probíhalo. Po pfiedání
jsme mûli moÏnost pro-
hlídky paláce, nahlédli
jsme i do senátu, kter˘
se nachází v této budovû
v b˘valé konírnû. Ohro-
meni touto barokní stav-

JiÏ tradicí se staly zá-
vody draãích lodí na
Kfietínce, a tak i leto‰ní
pfiedposlední prázdnino-
v˘ víkend obléhaly davy
lidí pobfieÏí „jezera” na
ãtvrtém roãníku (první
byl nult˘) Kfietínka Cup.
Parkovi‰tû plné stánkÛ,
hlasitá hudba, pfies cel˘
den bezmála tfii tisícovky
náv‰tûvníkÛ. Atmosféra
podobná závodÛm F1,
t˘mové stany rozeseté po
celé délce pláÏe.

Organizátor akce TJ
Sokol Letovice zaregist-
roval v leto‰ním roce pfii-
hlá‰en˘ch ‰edesát jedna

Draãí lodû na Kfietínce 
22. – 24. srpna 2014

âást silnice II/365 jiÏ v provozu


