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Letovice a okolí

·patná dopravní
situace u nádraÏí

Zveme obãany na tradiãní silvestrovskou
oslavu ve 23.00 hodin v Letovicích na
námûstí. Punã a ãaj pro obãany zdarma.
O pÛlnoci ohÀostroj a reprodukovaná
hudba. Ukonãení v 01.00 hodin.
Souãasnû pﬁejeme v‰em fungujícím
spolkÛm a sdruÏením, organizacím
i obãanÛm mûsta a v‰ech místních ãástí
pﬁíjemné proÏití svátkÛ vánoãních,
‰Èastn˘ nov˘ rok, pevné zdraví a mnoho
pracovních i osobních úspûchÛ.
Vladimír Stejskal, starosta
Ing. Jiﬁí Palbuchta, místostarosta

Strom Letovice: Foto: Petr Neãas

Adventní koncert
v klá‰teﬁe
Adventní koncert je dal‰í z akcí poﬁádan˘ch dobrovolníky Nemocnice
Milosrdn˘ch bratﬁí p.o. Letovice
v rámci dobrovolnick˘ch aktivit.
Jako prvotní byla potﬁeba vyplnit
alespoÀ ãást volného ãasu hospitalizovan˘m pacientÛm, a to nejen tûm, kteﬁí
se vzhledem ke sv˘m moÏnostem pohybují sami, ale i pacientÛm, kteﬁí se bez
pomoci druh˘ch tûÏce dostávají z lÛÏka
ãi lÛÏko opustit nemohou.

S my‰lenkou této ãinnosti jsem oslovila dobrovolníky i svoje blízké a poÏádala
o spolupráci, bez které by nebylo moÏné
zajistit jak bezpeãn˘ pﬁesun a pobyt pacientÛ mimo lÛÏko, tak pﬁipravit v jídelnû
pﬁíjemné prostﬁedí k poslechu koled, vánoãních skladeb i spirituálÛ s kﬁesÈanskou
tématikou. Adventní koncert i koncerty
poﬁádané bûhem leto‰ního roku v nás,
dobrovolnících zanechávají pocit, Ïe mÛÏeme a umíme pomoci tam, kde je potﬁeba. Úsmûv na tváﬁi a potlesk byl podûkováním
nejen úãinkujícím, ale
i nám dobrovolníkÛm,
kteﬁí jsme vystoupení
Scholy kostela sv. Prokopa proÏívali stejnû intenzivnû jako pacienti, jejich
rodinní pﬁíslu‰níci a hosté.
S podûkováním a pﬁáním
se pﬁipojila i paní ﬁeditelka
MUDr. Královcová, která
se jako host pravidelnû
koncertÛ úãastní a nám
svoji pﬁítomností dodává
podporu a pocit, Ïe na‰e
dobrovolnická ãinnost má
smysl.

Schola kostela sv. Prokopa pﬁi svém vystoupení.

Ilona Koudelková,
koordinátorka dobrovolníkÛ

Pozvání na polévku
k vánoãnímu stromu
JiÏ se stalo tradicí poﬁádat v Letovicích
na ·tûdr˘ den dobroãinnou akci nazvanou
po vzoru boskovick˘ch poﬁadatelÛ
Polévka pro chudé i bohaté, pro smutné
i veselé, zkrátka pro v‰echny, kter˘m není lhostejn˘ osud spolubliÏních, kteﬁí se
ocitli v nouzi.
Letos uÏ popáté budeme na ·tûdr˘ den
od 12:00 - 13:00 hodin u vánoãního stromu
na Masarykovû námûstí nalévat pﬁíchozím
polévku, které Pavel Krã, majitel restaurace Delikas navaﬁí 100 litrÛ. Tentokrát se
chystá hrstková. Peníze z dobrovoln˘ch
pﬁíspûvkÛ budou pﬁedány nûkter˘m z na‰ich spoluobãanÛ, kteﬁí se ocitli v tûÏké situaci. Akci podporují: Mûsto Letovice, zámek Letovice a letovické firmy.
Polévku bude letos nalévat herec Jan
Grygar, pro vût‰inu lidí znám˘ jako
stráÏmistr Václav Jaro‰ ze seriálu âetnické humoresky.
Místní skauti budou rozdávat Betlémské

☎ 606 931 795

Polévka pro chudé i bohaté 2012.
svûtlo a atmosféru doplní sv˘m hudebním
vystoupením studenti brnûnské konzervatoﬁe.
Na polévku zvou a krásné Vánoce
v‰em pﬁejí Helena Kalasová a Pavel
Krã - Delikas Letovice.
Foto: Petr ·vancara

Vedení mûsta Letovice není lhostejná
‰patná dopravní situace u nádraÏí.
Dennû zde parkuje cca 60 aÏ 80 osobních aut, kdy majitelé tûchto aut dojíÏdûjí vlakem za prací. Mnozí jezdí z pﬁilehl˘ch vesnic, kde není potﬁebné autobusové dopravní spojení tak, aby lidem
navazovalo na vlak. V délce cca 300
metrÛ v‰ude kolem silnice se parkuje,
autobusy, které tudy projíÏdí kaÏdou hodinu, mají velmi ztíÏené podmínky.
KdyÏ se zde míjejí dva autobusy zároveÀ, nemají ‰anci si vyhnout. Tím pádem vzniká silniãní kolabs. ¤idiãi autobusÛ situaci ﬁe‰í tak, Ïe vyãkávají na námûstí a aÏ se blíÏí ãas, kdy mají pﬁistavit
autobus na své stanovi‰tû u nádraÏí,

teprve tam odjíÏdûjí… to ale není ﬁe‰ení.
V souãasné dobû probíhají jednání,
kdy je potﬁeba jednak vyﬁe‰it pozemky,
protoÏe ãást pozemkÛ je mûsta, ãást
Správy a údrÏby silnic, ãást âD, ãást je
v soukrom˘ch rukách. Do jednání
vstoupil soukrom˘ subjekt, kter˘ je
ochoten vloÏit do projektu své vlastní
peníze, coÏ by bylo pro mûsto pﬁínosem.
Je potﬁeba udûlat projektovou dokumentaci, poÏádat o dotace JMK. Situace je
o to sloÏitûj‰í, protoÏe v pozemcích figuruje ãást záplavového území.
Vize mûsta je taková, Ïe by se vybudovalo pod nádraÏím âD na pﬁíslu‰né louce
autobusové nádraÏí, kde by byly k dispozici i odstavná místa pro autobusy, které
ãekají na své spoje. Pokud
by se získala od JMK dotace, souãasnû s autobusov˘m nádraÏím by se zde
vybudovalo parkovi‰tû
s 64 parkovacími místy.
Pokud by se dotace nezískala, v místech plánovaného parkovi‰tû by vznikla pouze odstavná plocha
pro automobily.
Poãítá se s tím, Ïe stavební povolení by mohlo
b˘t vydáno zaãátkem roku 2014, realizace projektu by byla hotová do
konce roku 2015.

Letovické nádraÏí v obleÏení aut.

Text a foto:
Renata Kuncová Polická

Most v Podolí je
v havarijním stavu
Stávající most Podolí ev.ã.37417-1 ho objektu vyvolá provizorní pﬁeloÏení
byl postaven v roce 1900 a je kon- plynovodu se zpûtn˘m osazením na
strukãnû tvoﬁen kamennou klenbou. konstrukci zdi a do vozovky, zabezpeStavební stav mostu je hodnocen stup- ãení místního vodovodu, pﬁeloÏku kanûm VII – havarijní stav.
belÛ O2 Telefónica a v neposlední ﬁadû
S ohledem na tuto skuteãnost byl sil- vybudování nové kanalizace pro de‰Èoniãní provoz sveden do jednoho jízdní- vou vodu. Vlastní v˘stavba mostu si
ho pruhu s omezením únosnosti na 6 t, vyÏádá úplnou uzavírku s pﬁedpoklajediné vozidlo pak 16 t. ¤idiãi toto dem tﬁí mûsícÛ.
omezení nerespektují a opakovan˘m
Pﬁedpokládané celkové náklady stavpﬁetûÏováním mostu dochází ke kaÏdo- by jsou 15 mil. Kã, z toho most a navadennímu zhor‰ování stavebního stavu zující úseky silnice cca 7,2 mil. Kã.
konstrukce.
Realizace akce je plánovaná na rok
Most je zaﬁazen do akce „III/37418, 2014. Toto datum je reálné jen v pﬁípadû,
37417 Podolí prÛtah a most 37417-1”. Ïe se podaﬁí majetkoprávní pﬁíprava stavJedná se rekonstrukci silnice v celém prÛ- by, a zaji‰tûní finanãních prostﬁedkÛ.
tahu obcí Podolí od Letovic smûr Míchov
Eva Zouharová
a ãásti silnice smûrem na Vísky. Není vySpráva a údrÏba silnic JMK
louãeno, Ïe stavba bude
rozdûlena na etapy, kde na
prvním místû je samozﬁejmû vybudování mostu.
V souãasné dobû máme pﬁipravenu projektovou dokumentaci na celkovou pﬁestavbu mostu,
snaÏíme se o majetkoprávní pﬁípravu stavby,
zde v‰ak naráÏíme na nesouhlasná stanoviska nûkter˘ch vlastníkÛ a tím se
celá pﬁíprava rekonstrukce pomalu odsouvá.
Hrozí reálné nebezpeãí
úplného uzavﬁení mostu.
Most v Podolí ãeká na svou rekonstrukci.
Rekonstrukce mostní-
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