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Bohatá kulturní nabídka 
v Letovicích

Letovice a okolí ãekají 
dopravní omezení

¤editel MKS Letovice Jifií Palán. Místostarosta Ing. Jifií Palbuchta.
Foto: ph

Souãasn˘ stav silnice z Mezifiíãka
do Lazinova. Foto ph

Letos budou zahájeny opravy nûkoli-
ka komunikací, které si v okolí Letovic
vyÏádají uzavírky a omezení dopravy.
O pfiedpokládaném prÛbûhu informuje
místostarosta mûsta Letovice Ing. Jifií
Palbuchta:

Pfiedev‰ím bude, uÏ snad skuteãnû, za-
hájena oprava silnice II/365 v úseku
Letovice – Kfietín – hranice JMK.
Pfiedpokládané zahájení této stavby je
v kvûtnu, stavba by mûla trvat cca 6 – 8
t˘dnÛ. Povrch vozovky bude opravován
po polovinách, vozidla do 3,5 tuny a au-
tobusy budou uzavfien˘m úsekem projíÏ-
dût kyvadlovû, nákladní doprava bude
mít stanovené objízdné trasy pfies
Brnûnec, Vítûjeves a pfies N˘rov, Rudku.

Oprava se t˘ká pouze extravilánové
ãásti vozovky; plánovaná oprava ulice
âeská, tedy „v˘padovky” z Letovic na
Kfietín, se bude realizovat aÏ v roce 2015.
Pfii této opravû bude provedena rekon-
strukce celé vozovky vãetnû podkladu;
díky tomu bude nezbytnû nutná úplná 
uzavírka této frekventované komunikace.
Nákladní dopravu ãekají nároãné objíÏì-
ky opût pfies Brnûnec, pfiípadnû Rudku.

Pro vozidla do 3,5 t a autobusy plá-
nujeme mnohem pfiijatelnûj‰í objízd-

nou trasu pfies Mezifiíãko a Lazinov.
Stávající komunikace v tomto úseku
(cca 3 km) si v‰ak vyÏádá nutnou 
opravu, zpevnûní povrchu a roz‰ífiení,
resp. vybudování v˘hyben. V souãasné
dobû hledáme moÏnosti dotace na tuto
opravu ve v˘‰i cca 5 mil. Kã.

V̆ hledovû by touto trasou mohla b˘t

vedena autobusová doprava IDS JMK
smûr BohuÀov a Poliãka i po ukonãení
uzavírky, coÏ by pfiineslo úspory v naje-
t˘ch kilometrech, neboÈ by se linky do
Mezifiíãka nevracely zpût do Letovic,
ale pokraãovaly by na Kfietín. Obec
Vranová by byla dopravnû obslouÏena
spoji smûr Sulíkov, Ole‰nice. To je
ov‰em zatím jen v˘hledová úvaha. 

Silnici I/43 ãekají opravy dvou mos-
tÛ. Most pfies potok Havírna bude 
opravován v pfií‰tím roce, most pfies
Chlumsk˘ potok letos. Termín zaháje-
ní je stanoven pfiedbûÏnû na srpen,
stavba by mûla b˘t hotova do zaãátku
zimního období. Uzavfiena bude opût
vÏdy polovina vozovky, projíÏdût se
bude kyvadlovû. Vzhledem k frekven-
ci dopravy na tomto hlavním tahu lze
oãekávat dopravní problémy; proto by
do zahájení této stavby mûla b˘t ukon-
ãena oprava silnice na Kfietín.

Svazek vodovodÛ a kanalizací mûst
a obcí je investorem akce „Rekonstrukce
a roz‰ífiení vodovodní sítû, ulice Jevíãská
a Havírna”. Práce budou probíhat na pra-
vé stranû vozovky ve smûru na Jevíãko,
provoz bude opût fiízen kyvadlovû. Jako
podmínka zadání pro zhotovitele bylo dá-
no dokonãení tohoto zásahu do dopravy
nejpozdûji do 31. ãervence. 

Havarijní stav mostÛ v Podolí
a v De‰tné zpÛsobuje dal‰í dopravní
problémy v okolí Letovic. Dlouhé ob-
jízdné trasy platí sice jen pro nákladní
dopravu, ale jejich trvání je pfiedpo-
kládáno na 2 roky.
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Pfied více neÏ rokem nastoupil do
funkce fieditele Mûstského kulturního
stfiediska v Letovicích Jifií Palán.
V rozhovoru pro Listy regionÛ tehdy
fiekl: „V Letovicích je vytvofiena tra-
dice bohatého kulturního Ïivota, kte-
rou bych nejen rád zachoval, ale posí-
lil a budoval hrdost „LetovákÛ” na to,
co se v jejich mûstû realizuje.” Nyní
jsem se Jifiího Palána zeptal:

Pane fiediteli, podafiilo se zaãít na-
plÀovat Va‰e pfiedsevzetí?

Moji práci by mûli hodnotit jiní.
Pfiesto se v‰ak domnívám, Ïe kulturní
Ïivot v Letovicích rozhodnû nestag-
nuje, naopak, v loÀském roce se poda-
fiilo uskuteãnit fiadu velmi úspû‰n˘ch
akcí, vãetnû zcela nov˘ch projektÛ.
Pokud bych si vzal k ruce statistiku,
tak v‰echny akce pofiádané MKS,
vãetnû v˘stav, knihovny a MIS, nav-
‰tívilo celkem 52 tisíc náv‰tûvníkÛ,
coÏ samo o sobû hovofií o vyspûlé kul-
turní úrovni obyvatel Letovic a okolí.

MÛÏete se struãnû zmínit o tûch
nejvût‰ích akcích loÀského roku?

Úspû‰né byly urãitû Hudební slavnos-
ti, projekt Léto v Letovicích dopadl také
nad oãekávání dobfie, stejnû jako festival
3+1. Na podzim jsme obnovili Fest
Mazec, hudební festival, kter˘ se pÛvod-
nû konal v Boskovicích. Samozfiejmû
mnoho dal‰ích, i men‰ích akcí, mûlo
velkou náv‰tûvnost.

Letovice mají v˘hodu v dobrém zá-
zemí; pomûrnû velk˘ kulturní dÛm
má dostateãnou kapacitou míst pro
diváky.

Dobrá zpráva je, Ïe jiÏ byla zpraco-
vána studie na kompletní rekonstrukci
kulturního domu, která bude rozdûle-
na na více etap. Zatím jsme ve stadiu,
kdy zji‰Èujeme moÏnosti dotací, ale
pfiedpokládám, Ïe kdyÏ ne letos, tak
pfií‰tí rok by mohla b˘t modernizace
zahájena. Po dokonãení bude mít ná‰
stánek kultury nejen opravenou budo-
vu, ale bude také vybaven moderní
technikou a pfiívûtiv˘m interiérem.

DÛleÏitá je v oblasti kultury propaga-
ce a informovanost – to je záleÏitost, na
kterou kladu velk˘ dÛraz. Upozornûní
na pofiádané akce najdou zájemci kro-
mû tradiãních míst také ve velké mífie
na internetu; zapojili jsme do propagace
Facebook, Twitter, informace posíláme
e-mailem a jsou samozfiejmû na na‰ich
webov˘ch stránkách. Chci, aby na 
anonce na kulturní akce naráÏeli lidé
v‰ude, mohli si vybrat a fiíct – toto mû
zajímá, na to pÛjdu.

Jaké nejvût‰í akce plánujete na le-
to‰ní rok?

Rozjeli jsme nov˘ projekt –
Farmáfiské trhy. Konají se jednou mû-
síãnû vÏdy ve stfiedu pfiímo na
Masarykovû námûstí. Prodejce zveme
pouze z fiad pfiím˘ch v˘robcÛ potravin,
tedy Ïádné pfiekupníky. Zastoupeni bu-
dou farmáfii z blízkého okolí, z jiÏní
Moravy a v˘chodních âech.

Ve ãtvrtek 29. kvûtna nás ãekají
Hudební slavnosti, které budou spoje-

ny s vyhlá‰ením osobnosti mûsta
Letovice. Vystoupí Ïáci Základní 
umûlecké ‰koly a tû‰it se mÛÏeme na
Petra Spáleného  a Apollo Band.  

Na sobotu 14. ãervna chystáme jar-
mark, kter˘ se letos ponese v podtextu
„Manévry Letovice 1914”. Pfiipome-
neme si, Ïe od soboty 14. bude za 14
dnÛ 100. v˘roãí atentátu na Franti‰ka
Ferdinanda d'Este v Sarajevu v roce
1914, coÏ byla záminka k vyhlá‰ení 1.
svûtové války. Pod MKS pÛsobí „CK
polní hudba Letovice” která se s ver-
vou zapojí do rekonstrukce bojov˘ch
manévrÛ. Akce bude probíhat na zám-
ku, kde se setkáme s dobovou policií,
po‰tou a dal‰ím doprovodn˘m progra-
mem. Souãástí této vzpomínkové akce
bude také pietní akt u památníku pad-
l˘ch na místním hfibitovû.

Léto v Letovicích je soubor koncer-
tÛ a divadelních vystoupení, které se
budou konat na námûstí, na zámku,
v hotelu Dermot a jsou do nûj zafiaze-
ny i podniky, které nepofiádá MKS; ja-
ko tfieba pouÈ, závod Draãích lodí
a dal‰í. MÛÏeme se tû‰it i na raritu,
kterou bude Vodní divadlo, hrané pfií-
mo na fiece Svitavû protékající námûs-
tím; bude to vystoupení pofiádané ve
spolupráci se starostou Vladimírem
Stejskalem a hercem Janem Grygarem
znám˘m z âetnick˘ch humoresek. 

Bûhem prvního srpnového víkendu
(pátek a sobota) probûhne Festival 3 + 1.
K jeho nejvût‰ím lákadlÛm bude patfiit
skupina B.S.P., která se vrací na pódia
a pro mladou generaci zazpívá Adam
Mi‰ík, oznaãovan˘ za ãeského Justina
Biebera. Program bude bohat˘ i na dal‰í
akce – vernisáÏ v˘stavy moravsk˘ch fo-
tografÛ a usly‰íme také oblíbené místní
kapely.

Z dal‰ích projektÛ to bude 17. - 18.
fiíjna Fest Mazec. V̆ bûr kapel bude pro-
bíhat lajkováním na Facebooku; vítûz
bude nasazen do rotace na Radiu Petrov,
které je na‰im mediálním partnerem.

Závûr roku bude patfiit tradiãnímu
vánoãnímu koncertu a rozsvûcení vá-
noãního stromu.

Zmínil jsem namátkovû jen skuteã-
nû velké kulturní podniky leto‰ní se-
zony. Doporuãuji sledovat ná‰ web
www.mks-letovice.cz, na kterém jsou
prÛbûÏnû doplÀovány v‰echny chysta-
né akce vãetnû podrobn˘ch informací.

Pane Paláne, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek
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Mapka objízdn˘ch tras v okolí Letovic. Ing. Palbuchta


