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Zámek Letovice otevfiel sezónu

V krásn˘, sluneãn˘, aãkoli vûtrn˘ jarní
den 1. dubna se i na zámku v Letovicích
otevírala nová sezóna. Pfii této pfiíleÏitosti
zde probûhla vernisáÏ v˘stavy Ladi
Kerndla. V‰ichni pozvaní se shromáÏdili
v opraven˘ch prostorách zámku, kde se
slova ujal konferenciér Ladislav
BûhÛnek.  Majitel zámku pan Bohumil
Vavfiíãek pfiivítal v‰echny pfiítomné, skvû-
l˘ Laìa Kerndl zazpíval a pak uÏ mûli
v‰ichni moÏnost si prohlédnout stálou v˘-
stavu Ladi Kerndla, která bude na zámku
v Letovicích k vidûní po celou leto‰ní se-

zónu. V̆ stava s trefn˘m názvem Po sto-
pách Ladi Kerndla je prÛfiez Ïivotem s
fotografiemi a vystavením nûkter˘ch 
osobních vûcí tohoto jazzového a swingo-
vého zpûváka a úÏasného ãlovûka. 

V areálu zámku je moÏné pofiádat pro-
hlídky, exkurze, svatby, veãírky, kulturní
akce, koncerty, semináfie, v˘stavy atd.
Zámek disponuje zámeckou jízdárnou,
kde je krytá plocha 500 m2 a nûkolik dal-
‰ích prostor, restaurace, prodejna antik
a v areálu se nachází i mal˘ ZOO koutek.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Jak pokraãují plánované opravy
a investice v Letovicích...

Pokraãování textu ze strany 6
Moje osobní pfiedstava o vyuÏití tohoto

areálu v krásném pfiírodním prostfiedí se 
upírá k podobû sportovnû relaxaãního stfie-
diska pro v‰echny generace. Tedy nejen
vybudování herních prvkÛ po dûti, ale také
moÏnost obãerstvení a odpoãinkové zóny
pro turisty i seniory. Jednou ze zvaÏova-
n˘ch variant je také vybudování skatepar-
ku pro mladé pfiíznivce skateboardingu. 

To v‰e ale pfiedstavuje investice ve v˘-
‰i, kterou mûsto nyní nedisponuje, takÏe
fie‰ení Isarna není v souãasnosti aktuální.

Neshody kolem uÏívání nového auto-
busového nádraÏí jsou pfiedev‰ím zále-
Ïitostí soukromého investora, úãastní
se mûsto jednání o této problematice?

Jednání probíhají za úãasti firmy
Dopaz, s.r.o., Kordisu, Jihomoravského
kraje a mûsta Letovice. Doufám, Ïe
budou uzavfiena k prospûchu obãa-

nÛ, tedy obyvatel Letovic a okolí.

Jak se díváte na problém s nedostat-
kem parkovacích míst u nádraÏí?

Jednáme s âesk˘mi drahami, a.s., o 
úpravách parkovaní na jejich pozemcích.
Majitel firmy Dopaz, s.r.o., slíbil vybudo-
vat dal‰í parkovi‰tû pro osobní vozy s ka-
pacitou 64 míst na základû získané dotace.
Cílem je uvolnit provoz na ulici NádraÏní,
coÏ je také poÏadavek Policie âR.

Bude parkování na novû vybudova-
ném parkovi‰ti zpoplatnûno?

Podmínkou dotace by mûla b˘t vefiejná
dostupnost po dobu nejménû 5 let. TakÏe
by zde parkovací poplatek nyní nemûl b˘t
vybírán. V‰e je ov‰em pfiedmûtem jednání.

Pane starosto, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek, Foto: ph

Vystoupení dûtí – z muzikálu 
AÈ Ïijí duchové.

Bfiezen je krásn˘ mûsíc!
Zbavuje nás dlouh˘ch zimních nocí

a chmur, jeho sluneãní paprsky pfiiná‰e-
jí do na‰eho Ïivota radost. A hned na 
jeho zaãátku pfiichází jedna dÛleÏitá 
oslava a tou je MDÎ pfiiná‰ející nám po-
tû‰ení. A pfiesnû tak tomu bylo v sobotu
4. 3. v malé, ale krásné dûdince v De‰tné
u Letovic, kde starosta obce Tomá‰
Kraut ve spolupráci s hasiãi, místní sku-
pinou âeského ãerveného kfiíÏe a uãitel-
kami Z· a M· uspofiádali v místní vy-
zdobené sokolovnû oslavu pro v‰echny
Ïeny z obce a okolí.

Od 17 hodin na‰e srdce rozehfiála
JÁSALKA, muzika ovládající v‰echny
hudební Ïánry, pfiipojili se Ïáci Z· i M·
se sv˘mi uãitelkami a v nápaditém
kost˘mním provedení nás provedli mu-
zikálem  AÈ Ïijí duchové. Nesmíme také
zapomenout na nûkolik hudebních ãísel
dûtí, zvlá‰tû na pí‰Èalku, jejíÏ skladbu
doprovodila i JÁSALKA.

Program pokraãoval aÏ hluboko do
noci pfii zpûvu, tanci a vzájemn˘ch roz-
pravách. Bohaté obãerstvení pfiipravily
obûtavû místní Ïeny. Pfii odchodu si
v‰echny Ïeny nezapomnûly odnést ky-
tiãku, kterou je pfiivítal starosta.

JestliÏe v tak malé obci, jakou De‰tná
je, nás pfii‰lo oslavit svátek MDÎ kolem

sta lidí, svûdãí to o tom, Ïe zde Ïijí lidé,
ktefií jsou rádi pospolu, umí se bavit a ur-
ãitû mají radost z úspûchÛ mladé generace.

Pfied nûkolika roky jsem ode‰la do
dÛchodu z místní matefiské ‰koly, ale
vÏdy se mezi „své dûti” ráda vracím.
Dûkuji Vám, Tomá‰i, Jani, Hani, Jakube,
Stani, sv˘m kolegyním BoÏence
a Lucince i mnoha dal‰ím pofiadatelÛm,
ktefií jste nám pfiipravili ty krásné chvíle
i vzpomínky! Ráda se budu vracet!

Text: Libu‰e Pfefrová
Foto: Pavel Fridrich

Ladislav BûhÛnek zahajuje vernisáÏ v˘stavy Ladi Kerndla.


