
Pfiehrada Kfietínka
má letos na jafie víc vody

Pfiehrada Kfietínka (VD Letovice) má letos na jafie víc vody, neÏ tomu bylo loÀského roku. Napou‰tûní na vy‰‰í
úroveÀ hladiny vysvûtlil tiskov˘ mluvãí Povodí Moravy, s.p., Bc. Petr Chmelafi:

KaÏdoroãnû slavíme Den matek jako poctu pro matefiství a podûkování v‰em maminkám za jejich lásku a péãi. Letos
tento svátek pfiipadá na nedûli 13. kvûtna. KaÏdou maminku potû‰í kytiãka nebo nûjak˘ drobn˘ dáreãek. Na‰e ãte-
náfika z Boskovic sloÏila své mamince básniãku, o kterou se ráda podûlí s ostatními ãtenáfii ListÛ regionÛ.  

„V souãasné dobû na vodním dí-
le Letovice stále platí mimofiádná
manipulace spoãívající ve sníÏení
hladiny aÏ o 3 metry. Na základû
aktuální hydrologické situace
v povodí Svitavy a Kfietínky byla
operativnû stanovena hranice ne-
zbytná pro sníÏení na kótu 358,1,
tedy 2 metry pod úrovní zásobní
hladiny. V tomto prostoru je
Povodí Moravy, s. p. schopno rea-
govat na pfiípadné vy‰‰í prÛtoky
a operativnû manipulovat pfii zaji‰-
tûní preventivní bezpeãnosti 
vodního díla. Hlavním dÛvodem
tohoto operativního fie‰ení mani-
pulace jsou nynûj‰í ‰patné v˘chozí
hydrologické podmínky, tedy malé
zásoby vody ve snûhu v prÛbûhu
zimy a souãasn˘ nedostatek srá-
Ïek. Hrozí, Ïe sucho z posledních
let bude nadále pokraãovat, proto
je potfieba vodu zadrÏovat v maxi-
mální moÏné mífie, abychom s ní
v období sucha mohli hospodafiit.
Objem vody zadrÏen˘ v tomto
metrovém nav˘‰ení bude vyuÏit
pro nadlep‰ování vody ve Svitavû
pfies Kfietínku tak, aby pfiípadnû ne-
muselo docházet v such˘ch letních
mûsících k v˘razn˘m záklesÛm
hladiny na vodním díle, které by
zhor‰ovaly ekologickou stabilitu
nádrÏe. Tento krok byl prezentován
zástupcÛm obcí, ktefií ho jedno-
znaãnû pfiivítali.

Navíc kvÛli rekonstrukci vodní
nádrÏe Boskovice je moÏné nadlep-
‰ovat prÛtok v fiece Svitavû pouze
vodou z Letovic. Hráz vodního díla
Letovice i pfii nadrÏení na kótu
358,1 bezpeãnû chrání obce i území
pod vodní nádrÏí, coÏ potvrdil i
nezávisl˘ techno-bezpeãnostní do-
hled. Jak jsme avizovali uÏ dfiíve,
sníÏení hladiny je pouze preventiv-
ní. V pfiípadû nutnosti jsme schopni
sníÏit hladinu vody v nádrÏi na 
potfiebnou úroveÀ a zachytit pfiípad-
nou povodÀovou vlnu.”

Text a foto: ph

Mamince
Maminko, jsi pro mne domovem, jsi kapkou rosy, která radost nosí.

Jsi m˘m bezpeãím, i kdyÏ Ïivot nûkdy probreãím, já váÏím si kaÏdé chvilky s Tebou,
Tvá láska umocnûna je‰tû nûhou, u Tebe v‰echno pfiebolí, mohu Ti fiíci cokoli.
Jsi pro mne písní, jeÏ urãil Ïivot sám, jsi pro mne nadûjí a já Tû tak ráda mám.

·Èastné jsou chvíle, které s Tebou proÏívám, to BÛh ti‰e Ïehná nám.
Maminko, jsi pro mne domovem, jsi kapkou rosy a já jsem jen tulák po hvûzdách,

co o lásku Tvou si zase prosí.
Jana Kotouãková, 2018
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Dal‰í zprávy na www.listyregionu.cz

Zaãátkem kvûtna chybí do plného stavu vody jen 2,3 metru
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