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V srpnovém ãísle pfiinesly
Listy regionÛ rozhovor
s Miloslavem Krejsou, pfiední 
umûleckou osobností na‰eho 
okresu. Na zaãátku prosince
pfievzal pûtaosmdesátilet˘ leto-
vick˘ hudebník z rukou jihomo-
ravského hejtmana Michala
Ha‰ka na zámku v Mikulovû
Cenu Jihomoravského kraje za
pfiínos v oblasti hudby.
Ocenûnému jubilantovi osobnû
pogratuloval také prezident
Zeman, kter˘ se pfiedávání cen
zúãastnil v rámci své náv‰tûvy
kraje. Spolu s Milo‰em Krejsou
byl ocenûn i váleãn˘ pilot RAF
Miroslav Antonín Li‰kutín,
trumpetista Jaromír Hniliãka ãi
brnûnsk˘ vûdec Armin Delong.
Cenu Jihomoravského kraje,
která je udûlována osobnostem,
jejichÏ dílo a ãinnost v˘razn˘m
zpÛsobem reprezentuje Jiho-
moravsk˘ kraj a pfiispívá k je-
ho vûhlasu a dobrému jménu,
získala v minulosti i blanen-
ská rodaãka, plavkynû Yvetta
Hlaváãová. Panu Krejsovi
k v˘znamnému ocenûní blaho-
pfiejeme.

Text: Hana Lipovská 
Foto: Renata DaÀková

Ocenûní Miloslavu Krejsovi

Prezident Zeman blahopfieje ocenûnému 
Milo‰i Krejsovi.

Slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ. 

Mûsto Letovice uãinilo dal‰í krok k vût-
‰í otevfienosti smûrem k vefiejnosti.
Rozhodli se totiÏ zpfiístupnit zápisy ze za-
sedání Rady mûsta. Usnesení je pfiístupné
na webov˘ch stránkách mûsta
http://www.letovice.net/samosprava/rada-
mesta/usneseni-rady-mesta/. ZvefiejÀování
je podle místostarosty Jifiího Palbuchty
povinné i ze zákona. „ZprÛhlednûní a
otevfiení se vefiejnosti je velmi drahá zále-
Ïitost. Program v poãítaãi vy‰el na témûfi
tfiicet tisíc a museli jsme pro ná‰ web pofií-
dit také vût‰í kapacitu pamûti. Z na‰eho
pohledu ale ze strany vefiejnosti o infor-
mace zájem velk˘ nebude,” míní
Palbuchta s tím, Ïe pro úãely elektronické-

ho zvefiejnûní bude zápis upraven tak, aby
neuvádûl osobní údaje.  

Text: peha

Na webovkách novû zprávy 
ze schÛzí Rady mûsta

Fakulta stavební âeského vyso-
kého  uãení technického  v Praze
spoleãnû s renomovan˘m ãasopi-
sem Stavebnictví a interiér kaÏdo-
roãnû vypisuje pro tfiíãlenné t˘my
ÏákÛ stfiedních ‰kol z celé âeské
republiky studentskou soutûÏ Hala
roku Junior.

Za na‰i ‰kolu se soutûÏe, která
se letos v Praze konala 23. ledna
zúãastnilo druÏstvo s názvem
Propadlíci ve sloÏení Marek âech
jako vedoucí druÏstva, ãleny t˘mu
byli Ladislav Schulz a Jakub
Matu‰Û.

SoutûÏilo se ve dvou na sebe
navazujících kategoriích. V kate-
gorii A si  studenti,  podle  urãené-
ho zadání, ve ‰kole postavili ze
dfieva vazník, kter˘ pak byl pfii soutûÏi za-
tûÏován aÏ do jeho  zfiícení. Druhá ãást
soutûÏe pak probíhala pfiímo na stavební
fakultû. DruÏstva obdrÏela nová zadání
a bez pomoci vyuãujících mûla postavit
vazník z rÛzn˘ch typÛ lepenek, letos to
bylo pro rozpûtí 125 cm.  Vazník praktic-
ky z papíru, postaven˘ na‰ím druÏstvem,
unesl pfii své  hmotnosti 706 g neuvûfiitel-
n˘ch 28,8 kg neÏ se prolomil.

Sami jsme nad tím nevûfiícnû kroutili
hlavou, a nebyli jsme jediní! 

Tento v˘sledek znamenal v koneãném
úãtování fantastické 3. místo ze 40 soutû-
Ïících druÏstev a 1. místo ‰kol z Moravy.

Vítûzi soutûÏe se nakonec stali studenti
z Prahy a na druhém místû byla stavební
prÛmyslovka z Plznû.

SoutûÏící si vedle mnoha propagaãních
materiálÛ, triãek s logem soutûÏe, vodová-
hy, pfiedplatného ãasopisÛ a diplomu od-
nesli také penûÏitou v˘hru 3 000 Kã.

Je to v˘borná zku‰enost, dobr˘ pocit
a také pfiíklad skvûlé reprezentace na‰í
‰koly a jejích studentÛ, která tak dobfie ob-
stála v silné konkurenci mnohem vût‰ích
stavebních ‰kol.

Text: Ing. Jan Pofiízek, uãitel a Marek âech,
student 4. roãníku obor Stavebnictví

Foto: Ing. Jan Pofiízek  

Îáci Masarykovy stfiední ‰koly v Letovicích
‰koly excelovali v celostátní soutûÏi 

KC Velké Opatovice zve:
Pondûlí 16. 2. v 18.00 
Zámeck˘ sál - Zdravotní cviãení 
Pofiádá SMVO - rozh˘beme ztuhlé tû-
lo a posílíme svalstvo potfiebné pro
správné drÏení tûla - cviãení je pro
muÏe i Ïeny.
1 hod. cviãení 25 Kã 

Pátek 20. 2. v 19.30 kinosál
Století Miroslava Zikmunda.
Îivotopisn˘ film Století Miroslava
Zikmunda pfiiná‰í osobit˘ pohled na
boufilivé dûjiny dvacátého století oãima
muÏe, kter˘ poznal cel˘ svût. 
Vstupné: 40 Kã, mládeÏi pfiístupno

Sobota 21. 2. Ve 20.00 zámeck˘ sál 
Tfie‰niãkov˘ ples - hraje skupina Rotor
R˘mafiov. Bohatá tombola.
Vstupné: 50 Kã

Pátek 27. 2.v 19.30 kinosál 
Drákula: Neznámá legenda. NeÏ se stal
Drákulou, byl Vladem III., vládcem malé
zemiãky jménem Transylvánie, která se
krãila ve stínu mocné osmanské fií‰e...
Vstupné: 40 Kã, mládeÏi pfiístupno
od 12 let

Sobota 28. 2. Ve 20.00 zámeck˘ sál
Ples SDH V. Opat. - hraje skupina
Naostro. Bohatá tombola 
Vstupné: 50 Kã


