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V rámci oslav osmdesátého v˘roãí
pov˘‰ení na mûsto vydalo mûsto
Letovice knihu, která mapuje historii
Letovic od roku 1936 do roku 2016. 

Kniha s názvem Letovice 1936 –
2016 vy‰la v nákladu 1 000 kusÛ 
v˘tiskÛ, v polovinû bfiezna byla slav-
nostnû pokfitûná v MKS Letovice.
Kfitu se osobnû úãastnila jedna z auto-

rek knihy, paní Milena Hejlová a sta-
rosta Letovic Vladimír Stejskal.
Publikace stojí 200 Kã a zakoupit si ji
mÛÏete v mûstském informaãním stfie-
disku v Letovicích. Kniha má pfies
200 stran textu a historick˘ch fotogra-
fií aÏ po souãasnost. 

Text: RePo
Foto: Petr ·vancara

Letovice vydaly knihu

Letoviãtí studenti
MS· nezahálí, zúãast-
nili se jubilejního, 20.
roãníku SoutûÏe od-
born˘ch dovedností
SUSO 2016 a v postu-
povém kole 18. – 19.
3. získali vítûzství
v hlavní soutûÏi  i nû-
kolika dal‰ích  katego-
riích vãetnû získání 
titulu Hvûzdy SUSO.
SoutûÏ je na 2 dny pro
dva kluky v t˘mu.
Finále soutûÏe je v zá-
fií v Praze. 

Dal‰í aktivitou stu-
dentÛ v Letovicích je
úãast na 10. roãníku
oblíbené soutûÏe
Stavby z vlnité lepen-
ky. Kromû cen v hod-
notû 40 000 Kã je ve
hfie i Zvlá‰tní cena
Národního památko-
vého ústavu (NPÚ),
kter˘ je letos nov˘m
partnerem soutûÏe.
SoutûÏ pofiádá Svaz
v˘robcÛ vlnit˘ch lepe-
nek (SVVL) ve spolu-
práci s obalovou spoleãností EKO-KOM.

Tématem jubilejního 10. roãníku soutû-
Ïe Stavby z vlnité lepenky je „Národní
kulturní památka âeské republiky”.
Studenti si pro zpracování modelu vybíra-
jí nemovité kulturní památky, které jsou
na seznamu národních kulturních památek
pod správou NPÚ. Na vytvofiení stavby
mají soutûÏící ãas do 23. kvûtna 2016.
Letoviãtí studenti se rozhodli postavit zá-
mek Rájec nad Svitavou.

KaÏdá z pfiihlá‰en˘ch 29 stfiedních sta-
vebních ‰kol má moÏnost do soutûÏe pfii-
hlásit dvû stavby. Mimofiádnû letos po-
stoupí do finále 10 nejlep‰ích staveb.
Finálové kolo se uskuteãní bûhem ãervna
v Zahradách pod PraÏsk˘m hradem, které
jsou jednou z národních kulturních pamá-
tek ve správû NPÚ. 

Ve finále vyberou nejlep‰í stavby
dvû poroty. Porota pofiadatele soutûÏe
udûlí celkem 3 ceny. Za nejlep‰í model
získá vítûzná ‰kola cenu v hodnotû 25
000 Kã. ·kola, která obsadí druhé mís-
to, získá cenu v hodnotû 10 000 Kã

a v pofiadí tfietí ‰kola získá cenu v hod-
notû 5 000 Kã.  

Zvlá‰tní cenu pak udûlí odborníci
Národního památkového ústavu. Ocenûní
studenti se mohou tû‰it na záÏitkov˘ den
ve vybrané památce. Ostatní finalisté ob-
drÏí od poroty vûcné ceny a pofiadatel jim
uhradí cestovné na místo konání.

Stavby musí b˘t zpracované v˘hradnû
z vlnité lepenky, ekologického obalového
materiálu. Model mÛÏe b˘t obohacen bar-
vami. Jin˘ materiál je dovolené pouÏít
pouze jako spojovací. Velikost stavby je 
omezena rozmûrem 1 x 1,5 m. Urãité
mnoÏství vlnité lepenky obdrÏeli od pofia-
datele v‰ichni soutûÏící zdarma.

Celostátní soutûÏ dlouhodobû poukazu-
je na v‰estranné pouÏití vlnité lepenky
a na její ‰etrnost k Ïivotnímu prostfiedí.
Vlnitá lepenka je materiál pouÏívan˘ k v˘-
robû obalÛ. Jeho velkou v˘hodou oproti 
ostatním obalov˘m materiálÛm je stopro-
centní recyklovatelnost.

Text: RePo, Ing. Luká‰ Klapil
Foto: archiv ‰koly

Plukovník Mgr. Zdenûk Grénar
o bezpeãnostní situaci

SUSO - soutûÏící studenti 2. roãníku obor zedník 
vlevo Ladislav LuÀáãek, v pravo Jan Procházka.

Slavnostní pokfitûní knihy.

Pokraãování textu ze trany 1
Po loÀsk˘ch atentátech v PafiíÏi jsme 

vûnovali zv˘‰enou pozornost ostraze rÛz-
n˘ch shromáÏdûní vût‰ího poãtÛ lidí, 
kter˘ch bylo v pfiedvánoãní dobû hodnû;
rÛzné kulturní akce, rozsvûcení vánoãních
stromÛ a podobnû.

Zlep‰uje se technické vybavení policie
na Blanensku?

Musím fiíct, Ïe do‰lo k podstatnému vy-
lep‰ení pfiedev‰ím vozového parku, kter˘
byl jiÏ znaãnû zastaral˘ a hlavnû opotfie-
bovan˘. 

Mediálnû byly ‰iroce prezentovány no-
vé vozy ·koda Octavia, které dostala PâR
v civilní úpravû, s vybavením, které slou-
Ïí k dokumentaci dopravních pfiestupkÛ,
pfiedev‰ím pfiekraãovaní povolené rych-
losti. Jeden z tûchto speciálních vozÛ 
máme také v Blansku.

Dal‰ím pfiírÛstkem je terénní vÛz
Volkswagen Amarok, kter˘ PâR pofiídila
v rámci projektu „Zv˘‰ení akceschopnosti
Policie âR pfii fie‰ení mimofiádn˘ch udá-
lostí”. Tento v˘konn˘, osvûdãen˘ vÛz 
bude vyuÏíván nejen pfii kontrolní a zása-
hové ãinnosti na‰ich pfiíslu‰níkÛ v terénu,
ale také pfii rÛzn˘ch haváriích a Ïiveln˘ch
pohromách. 

Ze stejného programu pochází také no-
vá ãtyfikolka Gladiator X8, kterou budeme
vyuÏívat pfiedev‰ím v nepfiístupn˘ch loka-
litách Moravského krasu.  

Dopravní inspektorát dostal nov˘
Volkswagen Transporter; je modernû
vybaven, vãetnû v˘razn˘ch svûteln˘ch
panelÛ, které zaji‰Èují jeho dobrou vidi-
telnost pfii ‰etfiení dopravních nehod.

Stejn˘ typ vozu dostali také kriminalis-
tiãtí technici; je to vozidlo speciálnû vy-
bavené pro jejich potfieby, jedná se
o men‰í pojízdnou laboratofi. Dal‰í dva
vozy SUV do lehãího terénu znaãky
Hyundai dostaly obvodní oddûlení
Boskovice a Letovice. Pro pravidelnou
hlídkovou ãinnost, zejména pro tzv. pr-
vosledové hlídky, jsou urãeny nové vo-
zy ·koda Octavia 4x4.

Policejní prezident ohlásil zámûr zvy-
‰ování poãetního stavu policejního sboru;
budou se tabulkové stavy navy‰ovat
i v na‰em regionu?

Ano, také na Blanensku se bude po-
stupnû, od leto‰ka do roku 2020, zvy‰o-
vat poãetní stav policistÛ. Rád vyuÏívám
této pfiíleÏitosti, abych mohl nabídnout
pfiípadn˘m zájemcÛm moÏnost vstoupit
do fiad Policie âeské republiky. Práce
u policie je nároãná, av‰ak kromû stálého
platového zabezpeãení nabízí pfiedev‰ím
jistotu zamûstnání a v˘hody sluÏebního
pomûru.

Jaké jsou základní podmínky pro pfiije-
tí uchazeãe?

Podmínkou je vûk nad 18 let, ukonãené
S· vzdûlání s maturitou a bezúhonnost. Dále
musí uchazeã splÀovat zdravotní, osobnostní
a fyzickou zpÛsobilost. Podrobnosti zájem-
cÛm sdûlíme, pokud nás v Blansku nav‰tíví
nebo kontaktují telefonicky ãi e-mailem.

Pane Grénare, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Úspûchy studentÛ MS·
Letovice


