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Střet osobních autonrobi1u se zenrěděl-

skýrni stroji. které po ni jezdí. \_zhledem k tomr-r. že r' tonrto ús"'ku docházelo k časým doprar nínr nehodám.

necha1o město v roce l993 zpraco\'at
první návrh řešení.ter-r r'šak z majetko'

právních důvodůnebyl dokončen'
,,V následujícich letech se podařilo ně-

které dotčerrépozellkv r'ykoupit
3
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]007 bilr zprlcorána
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iektor'á dokumentace pro realizaci

rosti.

\- minulosti br1o r' tomlo

úseku
umístěno zrcadlo a sníŽena 11chlost na
_]0 knrhod. Dík}' těmto opatřenim se

doprara r' kritickém úseku zklidnila.
..V rámci rozšířeníkomunikace dojde
k záboru okolních pozemkťr. Vozovka
bude upravena v délce 90 metrů
s úprar'ou okolních vjezdů k ncmor'itostem a také bude r1'budován pruh pro

pěší.okolní břehi' budou zpevněnY zá-
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;rtd.rrí :riŽ:t t 3:ť-':l.' j :.'_išŽ. :: J,lrj-ir atele siar br. kteni n1ni probíhá. \_itčz
b1 měl bit znám běhcm března a samotné stal'ebni práce b1' mohl1' byt zahájen;'. pokud to klimatické podmínky

dovolí, začátkem dubna. Protože se
neví. kdo veřeinou soutěž vyhraje,

můŽe nastat situace, že v tomto úseku

budou pracovat současně dvě fimy.
Jedna. která bude rozšiřovat zatáčku,
a druhá - Zlínstav -. která buduje kanalizaci r' Lubině.
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sociálnich siuzr

cílem je ale jejich profesitlnalizac
Radnice připouští také ch}bi'
dení střediska sociá1ních sluŽec
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Denní centrum si prohlédlo
pětadvacet návštěvníků
K

opř iv nic

e (hod) _ Pětadvacet lidi quŽilo dne otevŤených

dr'eři a navštívili nízkoprahové Denní centlum Racek, které bylo
zpřístupněno veřejnosti ve čtr'r1ek 9. února. Někteří návštěvníci s se_
bou dones1i potÍaviny. jiní oblečení, ale hlavnírn důvodem, proč
přišli, bylo to, že sc clrtěli podívat, vjakých prostoráchje nabízen
azyl lidem bez domova.
rád. Že přišlo tolik lidí. Měli jsme možnost spolu hovořit
',Jsem
o sluŽbách. které r-rabízírnc. r' klidu a bez emocí. Těšímne. Že si
plostory přiš1i prolrlódnout i čtyři zastupite1é," okomentovd' zá1em
veřejnosti N1ichal Raška. pracovník občanskéhosdružení'Máš
čas?'a vedoucí denního centra. Ten také podotkl, že dny otevřených
dveří by chtě1i pořádat kaŽdoročně.
Jak mnozí z pÍíchozíchkonstatovali, je dobře, že je ve městě
takovéto zaÍízeni se službami pro lidi bez domova, především
v těchto klimatických podmínkách.
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