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SluÏební automobil letovick˘ch 
stráÏníkÛ.

Den Zemû u nás na stfiední ‰kole
V Letovicích a okolí mûsta bude

o nûco bezpeãnûji díky roz‰ífiení t˘mu
stráÏníkÛ. Celkem se jedná o tfii poli-
cisty, ktefií budou dohlíÏet na pofiádek
ve mûstû, pfiilehl˘ch obcích a okolí
Kfietinky. Podle velitele tamní
Mûstské police Jaroslava Halaty bylo
posílení t˘mu nutností. „Existuje ne-
psané pravidlo, Ïe na kaÏd˘ch tisíc 
obyvatel by mûl b˘t ve mûstû k dispo-
zici jeden stráÏník. To Letovice s
témûfi sedmi tisíci obyvateli nesplÀo-
valy, protoÏe samotné mûst a patnáct
místních ãástí ãiní pfies pût tisíc hekta-
rÛ. Teritorium je tak dokonce vût‰í,
neÏ mají okresní mûsta Blansko nebo
Vy‰kov, jeÏ disponují dvacítkou mûst-
sk˘ch policistÛ. My jsme je‰tû vloni
slouÏili v poãtu ãtyfi stráÏníkÛ, coÏ by-
lo na Letovice opravdu málo. BohuÏel
se v tomto mnoÏství stávalo, Ïe byly
dny, kdy nebyl vÛbec nikdo ve sluÏ-
bû,” pfiipustil velitel s tím, Ïe byli pfii-
jati tfii stráÏníci, jeden byl za kolegu,
kter˘ ode‰el do dÛchodu. Pát˘ stráÏník
pfii‰el v fiíjnu loÀského roku, ‰est˘ na-
stoupil zaãátkem leto‰ního roku.

Podstav se v˘raznû sníÏil i pfiijetím
nové vyhlá‰ky. Vloni v dubnu byla to-
tiÏ mezi mûstem Letovice a obcemi
Vranová, Kfietín, Lazinov uzavfiena ve-
fiejnoprávní smlouva o v˘konu Mûstské
policie na uskuteãnûní sluÏby pfii do-
hledu na  dodrÏování obecnû závaz-

n˘ch vyhlá‰ek u vodní nádrÏe Letovice.
Dle uvedené vyhlá‰ky je jakákoliv ãin-
nost ve spojitosti s tábofiením, stanování
a bivakováním zakázána. „Na v‰ech od-
stavn˘ch parkovi‰tích kolem nádrÏe jsou
umístûny informativní tabule s popisem,
kde, jak a jak˘m zpÛsobem je moÏno
provádût rybolov a jak je moÏné se cho-
vat na místû samém,” doplnil Halata.

Na celou vyhlá‰ku dohlíÏí Mûstská
policie Letovice a Policie âR OO
Letovice, která pravidelnû provádí
kontrolu dodrÏování vyhlá‰ky obecné
povahy. Na skuteãnost bude upozorÀo-
vat i rybáfiská stráÏ, ta na rozdíl od
Policie nemÛÏe pokutovat.

Text: Peha
Foto: str. Jakub Poláãek

Ve stfiedu 22. dubna 2015 se ve
svûtû slavil Den Zemû, av‰ak na‰e
Masarykova stfiední ‰kola ho ve
v‰í parádû oslavila o dva dny po-
zdûji, a to v pátek 24. 4. 2015.

V zahradû ‰koly jsme proÏili
akãní den pln˘ barev a aktivní
práce. Den zaãal pfiípravami a
úpravami mezky, kterou pozdûji
osázely dûti okrasnou dfievinou.
Práce to byla spí‰ pro chlapy, mez
byla v dosti neupravovaném a za-
rostlém stavu. Vûfiím, Ïe to vzali
jako posilovací ãinnost. 

Ze zaãátku dne to vypadalo, Ïe
nám poãasí nebude pfiát, ale jakmi-
le k nám dorazila kupa mal˘ch
sluníãek, poãasí se rázem spravilo.

pár fotbalistÛ pfiibylo. Malování si uÏí-
vali v‰ichni.  

Îáci, ktefií je‰tû dostateãnû nezvláda-
jí tfiídit odpad, pomohli ekot˘mu vyãis-
tit koryto fieky Kfietínky a prostor mezi
budovami ‰koly od odpadkÛ a vûcí, co
do pfiírody nepatfií. Odpoledne bylo
krásné jarní poãasí, vût‰ina ÏákÛ dokon-
ãovala svoje malby a ostatní taky neza-
háleli. âást ekot˘mu a kluci z NSV1 se
vydali sbírat pohozené odpadky do ‰ir-
‰ího okolí ‰koly. Celá akce skonãila po
14. hodinû, kdy zaãalo mírnû poprchá-
vat. 

Jak minul˘, tak i tento rok se Den
Zemû velmi povedl, poãasí se vydafiilo
a u v‰ech byl vidût úsmûv na tváfiích, co
víc si pfiát, nemyslíte?

Vá‰ Ekot˘m, 
Masarykova stfiední ‰kola Letovice

Foto: Ing. Chládek

Pfii‰ly za námi totiÏ dûti z letovsk˘ch
matefisk˘ch ‰kolek. A nepfii‰ly nám jen
pomoci sázet a zalévat rostliny, ale i na-
malovat plno obrázkÛ. Mûli jsme pro nû
pfiichystáno kreslení - na cestu kfiídami,
na plátno temperami a voskovkami na
papír. Také se dozvûdûly nûco málo
o tfiídûní odpadu. Aby mûly dostatek 
energie, dostaly malou sladkost a v˘-
borné koláãky, které nám upekla paní
MatûjÛ za Svitávky. KoláãkÛm neodola-
la Ïádná osÛbka, která se k nám pfiidala.

Jedním z hlavních úkolÛ zvelebování
zahrady je i zeì pfiilehlé budovy. Tu si
vzali do parády na‰i umûlci. Tedy aÏ po
té, co ji na‰i zedníci lehce poopravili.
Nûkolik t˘dnÛ jim zabrala pfiíprava.
Samotnou malbu zaãali uÏ t˘den pfied
na‰ím akãním dnem a je‰tû budou po-
kraãovat. Ona budova patfií místnímu 
amatérskému klubu fotbalistÛ a na zdi

Mûstská policie fie‰í podstav

Ve Svitávce 
jsme UKLÍZELI âESKO

Sázení okrasn˘ch dfievin byla jen jedna 
z aktivit Dne Zemû. 

Dobrovolníci ze Svitávky
se zúãastnili celorepublikové
akce Ukliìme âesko. 

V sobotu 18. dubna 2015
se nás se‰la asi „stovka” do-
spûl˘ch a dûtí u Velké vily
odkud jsme se pfiesunuli k
ãerné skládce na konci
Svitávky. Za odmûnu jsme
dostali rukavice a pytle na
odpadky a roze‰li se sbírat
to, co nûktefií uÏ doma roz-
hodnû nepotfiebovali. Hledat
jsme opravdu nemuseli,
kamkoli padlo oko, tam jsme
mûli co sbírat. Kvûtináãe,
trubky, pneumatiky, lahve,
kanystry, obleãení, ledniãku,
televizi, toaletu, snad v‰ech-

„prostû hezãí”. Také musíme zmínit ky-
nologick˘ klub, kter˘ uklízel t˘den
pfied námi okolí cviãáku a na‰li spoustu
„odloÏen˘ch” vûcí, co uÏ nikdo nechce
a rybáfie, ktefií vyãistili okolí fieky od
vûcí, co tam byly tak nûjak navíc.
Dûkujeme firmû SUEZ environnement
(SITA CZ) za dodání pytlÛ.

KdyÏ jsme zaplnili kontejner a pytle,
je‰tû tak na dal‰í dva kontejnery, pfii‰el
ãas na obãerstvení pfiipravované na 
ohni. Celkem se ve Svitávce posbíralo
2,5 tuny odpadkÛ. A co fiíct na konec?
Dûkujeme.

Text: Jana Tome‰ová
Foto: Miroslava Holasová

ny plastové obaly, na které si jen vzpo-
menete, a botami bychom mohli zásobit
cel˘ obchod s obuví.

Dûkujeme v‰em, které neodradilo
chladné poãasí  a pfii‰li, protoÏe jim ne-
ní jedno, jak vypadá místo a okolí, kde
Ïijeme. Velká poklona patfií myslivcÛm,
ktefií pfii‰li uklízet v plném poãtu, hasi-
ãÛm, ktefií vysekali a vyãistili okolí
skládky, fotbalistÛm, ktefií obûhli pfií-
kopy podél cesty ke skládce, matefiské-
mu centru, díky kterému se míhali 
kolem ti nejmlad‰í co se dostali do kaÏ-
dého koutku, ochotnicím, které se také
ochotnû zapojily a hlavnû v‰em, co pfii-
‰li sami za sebe a udûlali Svitávku

Svitáveãtí spoleãn˘mi silami nasbírali 
2,5 tuny odpadkÛ.


