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a sdruÏení se jako kaÏd˘ rok pfiipojí a na‰im obãanÛm
nabídnou nejrÛznûj‰í aktivity.

Bohaté nabídky mûstsk˘ch organizací se vãas pfiipra-
vují a obãané se mohou tû‰it na fiadu v˘stav, divadel,
koncertÛ, besed a nejrÛznûj‰ích pofiadÛ jak v knihovnû,
v kulturním stfiedisku nebo mûstské galerii ãi na bla-
nenském zámku. 

V mûstském kinû se uskuteãní vyjímeãné mnoÏství pre-
miér vãetnû nabídek 3D snímkÛ. V nabídce nedudou chy-
bût zájezdy do divadel, na muzikály ãi dal‰í akce vãetnû
akcí charitaivních. Jako tradiãní a hojnû nav‰tûvované ak-
ce pfiipomenu Pálení ãarodûjnic v rekreaãní oblasti Palava
a Historick˘ jarmark, kter˘ je jednou ze tfií nejvût‰ích akcí
pofiádan˘ch mûstsk˘mi organizacemi pro obãany nejen
z Blanska, ale i z okolí. Podrobn˘ fiehled nabídek na kul-
turní a sportovní akce je pravidelnû zvefiejÀován ve
Zpravodaji mûsta Blanska a aktualiován na webov˘ch
stránkách na‰eho mûsta. Jsem pfiesvûdãen, Ïe si kaÏd˘ zá-
jemce dle svého gusta vybere z té spousty nabídek. 

Ing. Lubomír Toufar, starosta mûsta Blanska

VáÏení a milí ãtenáfii,
dovolte mi, abych vám pfiedstavila první ãíslo nov˘ch regionálních novin. Pfiineseme vám udá-

losti, novinky, zajímavosti a mnoho dal‰ího z regionu Blanenska, Boskovicka a Letovicka. Listy re-
gionÛ budou vycházet kaÏd˘ mûsíc a vy je najdete pfiímo ve své po‰tovní schránce. 

Rádi bychom vám pfiiblíÏili také v˘znamné osobnosti a podnikatelské subjekty, které v˘znamnû
pfiispívají k prosperitû na‰ich mûst a obcí. V dobû ekonomické recese je právû rozvoj regionálních
produktÛ, sluÏeb a v˘robkÛ cesta, jak posílit ekonomiku v na‰em kraji. 

Budeme rádi, kdyÏ tyto noviny budou i va‰e noviny a proto nám mÛÏete na e-mail nebo po‰tou
zasílat va‰e tipy na ãlánky, vlastní tvorbu, návrhy, nápady a pfiipomínky…

Za redakci ListÛ regionÛ Renata Kuncová Polická.

V úvodním ãísle ListÛ regionÛ jsem oslovila pana starostu mûsta Blanska Ing. Lubomíra Toufara, pana
starostu mûsta Boskovice Ing. Jaroslava Dohnálka a pana starostu mûsta Letovice Vladimíra Stejskala
s otázkou: „Co mÛÏe va‰e obec nabídnout v jarních mûsících obãanÛm?” Jejich odpovûdi vám pfiiná‰íme.

Vûfiím, Ïe v nadcházejících jarních
mûsících jiÏ opravdu pfiijde jaro a s ním
oteplení. Paní Zima se nám tentokrát
pfiedvedla ve v‰ech podobách a zejména
vysoké mrazy nebyly nejpfiíjemnûj‰í.

S jarním probouzením pfiírody souvise-
lo i téma na‰eho prvního setkání s vefiej-
ností ve ãtvrtek 15. bfiezna – diskutovali
jsme o Ïivotním prostfiedí a zeleni ve mûs-
tû. Vyzkou‰eli jsme novinku, kterou zavá-
díme od leto‰ního roku. S obãany se chce-
me takto sejít tfiikrát aÏ ãtyfiikrát do roka
a besedovat s nimi na aktuální témata.

Poslední bfieznov˘ víkend bude zahájena

KaÏdé roãní období má
svá kouzla a zvlá‰tnosti a je
pochopitelné, Ïe na‰e mûst-
ské organizace se na poli
kulturním, spoleãenském
i sportovním na jaro vÏdy
ve sv˘ch programech pfii-
praví. Po mrazivé zimû pfii-
jde slunce, zeleÀ a s tím pro
mnohé i zlep‰ená nálada
a nová chuÈ poznávat, spor-
tovat, zkrátka b˘t aktivní.
Souãasnû pfiedpokládám, Ïe
i ostatní organizace, spolky

Ing. Jaroslav Dohnálek

nová turistická sezóna. V sobotu v Boskovicích a v nedûli probûhne tradiã-
ní regionální zahájení v Pivovaru âerná Hora spojené s tvorbou kuriózního
rekordu. Jsem také potû‰en, Ïe jsme obãanÛm splnili slib a v jarních mûsí-
cích bude slavnostnû uvedena do provozu nová cyklostezka mezi
Boskovicemi a Mladkovem.

Kdo si hraje – nezlobí. Ovûfiit si toto tvrzení bude moci kaÏd˘, kdo
zavítá do 15. dubna do Muzea Boskovicka na v˘stavu Svût v kostkách
Lego. Po obrovském diváckém zájmu o jednodenní Lego Technic
Show, která probûhla 25. února v Zámeckém skleníku, vûfiím, Ïe i na
tuto „statickou” v˘stavu zamífií hodnû fandÛ Lego kostek.

Obãany ale v jarních mûsících ãeká i jedna nepfiíjemná záleÏitost. Ve
spolupráci se Svazkem vodovodÛ a kanalizací mûst a obcí a Správou 
údrÏby silnic JMK jsme pfiistoupili k dlouhodobû plánované rekonstrukci
ulice Kpt. Jaro‰e. To pfiinese znaãná omezení v dopravní obsluÏnosti ne-
jen vefiejnou, ale i osobní dopravou na jedné z centrálních dopravních te-
pen Boskovic. Celá akce ale obãanÛm pfiinese nejen nov˘ povrch vozov-
ky a chodníkÛ, ale i v‰echny nové kanalizaãní pfiípojky pod vozovkou.

Na závûr bych popfiál pfiírodû správné probuzení a nov˘m ListÛm
regionÛ vykroãení správnou cestou ke sv˘m ãtenáfiÛm.

Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta mûsta Boskovice

Ing. Lubomír Toufar

Snad uÏ na
krásné jarní
poãasí. Zima
nebyla sice
dlouhá, ale ta-
kové mrazy
nejsou kaÏd˘
rok. ZároveÀ
chci podûko-
vat i obãanÛm
mûsta a míst-
ních ãástí za
úklid snûhu

Vladimír Stejskal

a právû probíhající jarní úklidy. Pfiedpo-
kládáme, Ïe na bfieznovém zastupitelstvu
bude schválen rozpoãet pro rok 2012
a zaãneme nové akce, zejména ty, na které
jsme obdrÏeli dotace. Jedná se pfiedev‰ím
o v˘stavbu sbûrného dvora, dokonãení 
oprav ulice Rekreaãní a J. Ha‰ka. Nejprve
ale bude dÛleÏité celé mûsto uklidit po zi-
mû, aby se ze zimní ‰edi promûnilo do
svûÏí jarní zelenû. Z oblasti kultury nás
nejdfiíve ãeká vyhlá‰ení „Osobnosti roku”,
na slavnostním veãeru k tomu zahraje
i houslista Jaroslav Svûcen˘. V kvûtnu nás
pak ãeká dal‰í roãník Hudebních slavnos-
tí.Proto si myslím, Ïe jaro bude v Letovi-
cích nejen krásné a veselé, ale i bohaté na
akce, ze kter˘ch si vybere jistû kaÏd˘ ob-
ãan a náv‰tûvník mûsta.

Vladimír Stejskal, starosta mûsta Letovice
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