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KdyÏ zaãnu stavbou, ve které se prá-
vû nacházíme, tedy opravou budovy
Mûstského úfiadu, tak tato akce postu-
puje podle ãasového harmonogramu.
BohuÏel je s touto stavbou spojeno
znaãné omezení pro obãany; úfiad je pfií-
stupn˘ jen v pondûlí a stfiedu a cesta
stavbou pfiipomíná men‰í bludi‰tû.
SnaÏíme se, abychom v‰e fiádnû oznaãi-
li, ale i tak se chci obãanÛm za 
nepfiíjemnosti spojené s touto opravou 
omluvit. Dobrá zpráva je, Ïe stavba bu-
de, jak doufám, dokonãena podle plánu,
tedy na konci kvûtna.

Také v tomto roce pokraãuje oprava
ulice Pod Klá‰terem; pfiipravujeme do-
kumentaci pro její 3. etapu.
Zastupitelstvo schválilo v˘stavbu ko-
lumbária na hfibitovû.

Letos budou pokraãovat rekonstruk-
ce ulice PurkyÀova a Tfiebûtínská; plá-
novaná je oprava kanalizace a v˘mûna
vodovodního potrubí. Bude dokonãena
rekonstrukce ulice Al‰ova, v zámeckém
parku u dûtského hfii‰tû vybudujeme al-
tánek. U sportovní haly roz‰ífiíme wor-
koutové hfii‰tû, které je velmi oblíbené
pfiedev‰ím u mlad‰í generace.

Na jaké dal‰í aktivity mÛÏete je‰tû
upozornit?

14. duben 1912 ve‰el do dûjin Anglie
a postupnû celého svûta jako ãern˘ den
v dûjinách mofieplavby. To, co mûlo b˘t
chloubou  techniky samého zaãátku 20.
stol., nepotopiteln˘ Titanic, leÏelo  nûkde
na dnû oceánu.  A s ním neuvûfiiteln˘ch
1 517 pasaÏérÛ smûfiujících do Ameriky.
Kolik snÛ mlad˘ch lidí, dûvãat i chlapcÛ
z Anglie a Irska, kolik nadûjí  mlad˘ch
rodin cestujících i s dûtmi za vidinou
lep‰ího uplatnûní a lehãího Ïivobytí!
Mnozí na pozvání pfiíbuzn˘ch nebo pfiá-

tel, ktefií uÏ v Novém Svûtû Ïili. Ti vût‰i-
nou cestovali nejlevnûj‰í tfietí tfiídou za
60 ‰ilinkÛ v podpalubí a právû mezi ni-
mi bylo nejvíc obûtí, protoÏe ti se na 
záchranné ãluny nedostali. Druhá tfiída
byla obsazena „stfiední vrstvou” ob-
chodníkÛ, úfiedníkÛ, umûlcÛ, ktefií chtû-
li poznat moÏnosti Ameriky a vût‰inou
se zase vrátit. První tfiída byla jen pro
bohaté, ktefií chtûli ukázat, Ïe na to ma-
jí a museli b˘t pfii tak v˘znamné událos-
ti jakou byla první plavba superlodi.

ProtoÏe je historie Titanicu uÏ  v‰eo-
becnû známa, zvlá‰tû od roku 1985, kdy
byl nalezen vrak lodi, pfiipomenu jen 
nûkolik technick˘ch údajÛ a pak bych
pfiiblíÏila nûkolik osudÛ lidí, ktefií buì za-
hynuli nebo se zachránili. Na lodi mohlo
plout  aÏ 2600 lidí vãetnû posádky. RMS
Titanic byl zaoceánsk˘ parník spoleãnos-
ti White Star Line, délka byla 270m, 
‰ífika 30m, 29 kotlÛ, váha 46.328 tun, 16
vodotûsn˘ch komor. Stál 7,5 milionÛ, po-
ji‰tûn byl na pût. Mimo cestující mûl 

vozit po‰tu mezi Evropou a Severní
Amerikou. V noci 14. dubna se Titanic
stfietl s ledovcem. Nad klidnou hladinou
byla mlha a „ledová hlídka” na mÛstku
rozeznala ledovec pozdû. Kapitán nebyl
zrovna na mÛstku a dÛstojníci se museli
rozhodnout rychle sami. Zvolili úhybn˘
manévr, kter˘ nevy‰el a ledovec rozfiízl
bok lodi. Pro zajímavost uvedu, Ïe dnes
radar vypoãítá okamÏitû vzdálenost od
pfiekáÏky a urãí, jestli se loì stihne otoãit. 
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V souãasné dobû zji‰Èujeme podmín-
ky pro zavedení sluÏby pod názvem
Senior taxi. Mûla by to b˘t sluÏba pro
seniory, na kterou by finanãnû pfiispíva-
lo mûsto. Zatím se fie‰í pfiedev‰ím legis-
lativní otázky spojené s provozem
a hlavnû financováním; jednou z moÏ-
ností je provozování této sluÏby zadat
na‰í pfiíspûvkové organizaci Centrum
sociálních sluÏeb. Budu zji‰Èovat 
moÏnost získání pfiíspûvku na nákup 
elektromobilu, jehoÏ provoz by byl pfie-
dev‰ím ekologick˘.

Z kulturních akcí nás ãeká 65. v˘roãí
vzniku Základní umûlecké ‰koly, 45.

v˘roãí zaloÏení Velkého dechového or-
chestru Letovice a v ãervnu oslavíme 700.
let místní ãásti Babolky. Festival 3+1
opût o prázdninách potû‰í obãany i ná-
v‰tûvníky Letovic.

Jednou z nejvût‰ích sportovních akcí
bude podzimní Mistrovství republiky
v kolové, které se uskuteãní v na‰í spor-
tovní hale.

Jak vypadá situace s areálem b˘va-
lého Isarna?

Po té, co se ukázalo, Ïe sdruÏení
Keltoi opravdu není schopno ani pfies
udûlené dotace zajistit zprovoznûní
keltského skanzenu, se nena‰el Ïádn˘
dal‰í nájemce, kter˘ by byl schopen
patfiiãné opravy zajistit. 
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Jak pokraãují plánované opravy a investice 
v Letovicích informuje starosta Vladimír Stejskal

Na Titanicu se pfied 105 lety plavili 
i lidé z na‰eho regionu

Starosta mûsta Letovice Vladimír Stejskal.

Nové autobusové nádraÏí v Letovicích.

Na sklonku loÀského roku pfiedstavil starosta mûsta Letovice plán oprav a investic pro rok 2017. Nyní na 
otázku, jak je tento plán naplÀován, Vladimír Stejskal odpovûdûl:

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* akãní ceny substrátu a kÛry

* novû prodej balkonov˘ch rostlin

* 24. - 30. 4. Bylinkov˘ t˘den
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