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Letovice, ul. âeská  
- prÛtah II/365

RH BIG BAND – COME BACK 
3. 11. 2013 v 18.00 KD Letovice 

Jako hosté vystoupí GOLDEN BIG BAND PRAGUE 

RH BIG BAND – COME BACK

MKS Letovice
zve:

Zdi zámku Letovice by-
ly ve ãtvrtek 3. fiíjna svûd-
kem podpisu kupní smlou-
vy. Majitel zámku pan
Bohumil Vavfiíãek spoleã-
nû s panem starostou
Vladimírem Stejskalem
sv˘mi podpisy stvrdili
skuteãnost, Ïe po ãtyfile-
tém vyjednávání mûsto
Letovice koupilo zámeck˘
park. 

Park Letovice je chránû-
ná pfiírodní a kulturní pa-
mátka. Ve stfiedovûku se na
svazích kolem zámku
Letovice pûstoval chmel
pro zámeck˘ pivovar. Za
BlumegenÛ (1724 – 1820) byla na jiÏní
stranû parku formální zahrada s tvaro-
van˘mi dfievinami. Za Gustava
Kálnokyho byla zahrada v roce 1826
zmûnûna v ovocn˘ sad.  Za nedlouho po
té zaãala úprava celého svahu v anglic-
kém stylu. Zanedbání údrÏby a neod-
borné zásahy po roce 1945 zpÛsobily
znehodnocení nûkter˘ch ãástí parku.

Celková rozloha aeálu je 27,6 ha. Je zde
zajímavá fauna i flora, park je celoroã-
nû pfiístupn˘ vefiejnosti. Mûsto mûlo
park pronajat˘, staralo se o údrÏbu.
Koupí parku si mûsto zajistilo, Ïe park
zÛstane nadále pfiístupn˘ vefiejnosti,
podpofií turistick˘ ruch v regionu a zÛ-
stane zachován pro budoucí generace.
Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Bohumil Vavfiíãek a Vladimír Stejskal 
pfii podpisu kupní smlouvy.

Mûsto koupilo zámeck˘ park

Mûsto Letovice ve spolupráci se SÚS
JM kraje, oblast Blansko a Svazkem vo-
dovodÛ a kanalizací mûst a obcí okresu
Blansko pfiipravuje z dÛvodu nevyhovují-
cího technického stavu rekonstrukci ãásti
prÛtahu silnice II/365 v ul. âeské
v Letovicích v délce cca 294bm. V rámci
stavby bude rekonstruována vozovka sil-
nice II/365, chodníky, parkovací stání
a vjezdy k sousedním nemovitostem.
Souãástí stavby je i rekonstrukce a roz‰í-
fiení jednotné kanalizace vãetnû pfiípojek.
Pfiedpokládané náklady na rekonstrukci
vozovky silnice II/365 , chodníkÛ, ostat-
ních zpevnûn˘ch ploch a kanalizace ãiní
cca 10 mil Kã. 

Z dÛvodu stísnûn˘ch ‰ífikov˘ch pomûrÛ
dan˘ch polohou okolní zástavby v ulici
a polohou Ïelezniãního mostu, pod kter˘m
trasa komunikace a kanalizace procházejí,
není moÏné provádût stavbu pfii zachování
provozu vefiejné dopravy a linkové hro-
madné dopravy na daném úseku silnice
II/365 . Po diskuzi o moÏnostech vedení
linkové hromadné dopravy bûhem v˘stav-
by a po provedení projíÏìky a prohlídky
v terénu bylo konstatováno, Ïe jediná dél-
kovû pfiijatelná trasa pro linkovou dopravu
je pfies Mezifiíãko po vefiejnû pfiístupné úãe-
lové komunikaci vedoucí do Lazinova, a to
za pfiedpokladu, Ïe na této komunikaci bu-
de opraven povrch a budou na ni vybudo-
vány v˘hybny. Tato trasa by byla vyuÏita
i pro individuální osobní dopravu. Nákladní
doprava bude vedena po objízdné trase
Letovice – Rudka – Sulíkov – Kfietín. 

Celkové délka objízdné trasy Letovice,
Ïs – Mezifiíãko – Lazinov – Kfietín ãiní cca
6,5 km, coÏ cca odpovídá délce standardní
trasy Letovice – Kfietín. Délka objízdné tra-
sy pfies Zábludov, N˘rov, Rudku, Sulíkov
do Kfietína mûfií 14 km. Celková doba uza-
vírky se pfiedpokládá min. cca 100 dnÛ. 

Náklady spojené s opravou (nová 
obrusná vrstva ,dosypání krajnic, zfiízení
v˘hyben) objízdné trasy v délce cca 2,8
km ãiní cca 4 mil Kã. V souãasné dobû
probíhají jednání mezi Mûstem Letovice
a JMK o spolufinancování této opravy. 

Rekonstrukce silnice II/365 by mûla b˘t
z ãásti realizována i prostfiednictvím ev-
ropsk˘ch fondÛ - ROP JV . 

Pfiedpokládan˘ termín realizace akce je
rok 2014 - 2015.

Text: Bc. Martin NároÏn˘, 
technick˘ odbor MÚ Letovice 

Foto: Renata Kuncová Polická

Nevyhovující stav vozovky v Letovicích.
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Srdeãnû vás zveme na
Zakonãení sezony na Zámku Letovice

Kdy? 25. 10. 2013 v 19. 00 hodin
Kde? 

Zámecká restaurace JÍZDÁRNA – Zámek Letovice

SDH Roubanina uctilo
svého zakladatele

Pan Antonín Paráãek byl v Roubaninû
více jak pfied sto lety zakladatelem míst-
ního SDH. Ten byl zaloÏen v roce 1895,
první zmínky jsou ov‰em o pût let star‰í.
Pan Paráãek vykonával v obci také funk-
ci uãitele, jednatele místních hasiãÛ a po-
zdûji starosty obce. ByÈ nepocházel pfiímo
z Roubaniny, je zde pohfiben a právû pro-
to se místní rozhodli uctít jeho památku. 

U této pfiíleÏitosti se 21. záfií konala
v místním kostele sv. Ondfieje slavnost-
ní m‰e, po té prÛvod na místní hfibitov,
kde promluvil starosta Roubaniny p.

Petr Dvofiáãek, projev mûl starosta hasi-
ãÛ p. Michal Kobylka, promluvili hosté.
Byla zde bohatá úãast zástupcÛ hasiã-
sk˘ch sborÛ a pfiedstavitelÛ vedení hasi-
ãÛ  kraje. Na památku tohoto v˘znam-
ného obãana Roubaniny byla panu
Paráãkovi odhalena pamûtní deska.

Akce probûhla za doprovodu hudby
z Letovic a pûveckého sboru v kostele.
Akci „zpfiíjemnila” krátká osvûÏující
podzimní spr‰ka.

Text: RePo
Foto: Michal Kobylka

Pamûtní deska pana Antonína Paráãka.


