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Odpovídá starosta mûsta
BLANSKO

Ing. Lubomír Toufar:

Pane starosto, mÛÏete se prosím ve
struãnosti pfiedstavit?

Je mnû 58 let, jsem Ïenat˘, mám dvû
dospûlé dûti, syna a dceru. Po ukonãení
stfiední prÛmyslové ‰koly v Jedovnicích
jsem pÛsobil v rÛzn˘ch pozicích
v UNIVù Blansko do roku 1987. V·
vzdûlání jsem absolvoval na VUT Brno
formou dálkového ‰estiletého studia, 
obor organizace a fiízení, zakonãené v ro-
ce 1983. Dal‰ím m˘m profesním zafiaze-
ním byla funkce vedoucí odboru a referá-
tu na okresním úfiadu v Blansku.
Posledního1,5 roku ãinnosti OkÚ jsem
zde zastával funkci pfiednosty úfiadu. V le-
tech 2003 aÏ 2009 jsem byl fieditelem od-
louãeného pracovi‰tû Úfiadu pro zastupo-
vání státu ve vûcech majetkov˘ch. V ko-
munální politice pÛsobím jako ãlen zastu-
pitelstva od roku 2002 a ãlen rady mûsta
v letech 2002 - 2006. Od roku 2009 jsem
byl v uvolnûné funkci místostarosty mûs-
ta a po volbách 2010 jako starosta mûsta.
Jsem ãlenem âSSD od roku 2000.
Zastávám funkci pfiedsedy místní organi-
zace âSSD a jsem ãlenem ÚVV âSSD.

Jak˘ jste byl student? Dával jste
pfiednost sportu, kultufie nebo zábavû
a cestování? Byl jste Don Juan nebo
nesmûl˘ studentík? 

Byl jsem spí‰e nesmûl˘, prÛmûrn˘
student, vûnoval jsem se v rámci moÏ-
ností více sportu a zábavû, trochu cesto-
vání. Pfii studiu stfiední ‰koly jsem bohu-
Ïel trávil hodnû ãasu cestováním ze
Îìáru pfies Rájec a Blansko do Jedovnic
na prÛmyslovku a zpût. Tehdy pro umís-
tûní na internátu ‰koly nebyla rozhodují-
cí ãasová nároãnost cesty do ‰koly, ale
pouze vzdálenost bydli‰tû od ‰koly
vzdu‰nou ãarou. Nejnároãnûj‰í to bylo
ve druhém roãníku, kdy jsem pfiestupy
autobus - vlak – autobus absolvoval asi
mûsíc se zlomenou nohou v sádfie. 

Pamûtníci ocení, kdyÏ si vzpomene-
te na svou vojenskou sluÏbu.

Absolvoval jsem dvouletou základní
vojenskou sluÏbu; pÛl roku jsem byl
v poddÛstojnické ‰kole v Michalovcích
na v˘chodû Slovenska a zb˘vající ãas
u bojového útvaru v Mariánsk˘ch Láz-
ních. MÛj roãník byl snad poslední, kte-
r˘ byl hrd˘, Ïe jsme byli odvedeni. Poté
byli hrdiny ti, ktefií si opatfiili modrou
kníÏku. SlouÏil jsem u motostfieleckého
pluku jako stfielec operátor u BVP, ab-
solvoval jsem vojenskou pfiehlídku v ro-
ce 1975, nûkolik velk˘ch vojensk˘ch
cviãení a musím pfiiznat, Ïe to mûlo na
mû pozitivní úãinky. Kdybych o tom
rozhodoval, zachoval bych pÛlroãní po-
vinnou vojenskou sluÏbu i dnes.  

Cestujete rád? Kde jste byl nejdále?
Cestuji rád, posledních dvacet let

pfiedev‰ím do Francie, do mûsteãka
Ferney-Voltaire, nedaleko Îenevy, kde
Ïil básník a filosof Voltaire. V tomto
místû Ïil také mÛj str˘c, vysok˘ úfiedník
OSN (zemfiel pfied 4 léty), sociální de-
mokrat, kter˘ musel v roce 1948 odejít

do exilu a kde dosud Ïije jeho pozÛsta-
lá manÏelka. Mám tam spoustu zná-
m˘ch, pfiedev‰ím exulantÛ z roku 1948.
Mûsteãko leÏí v údolí mezi Alpami
a pohofiím Jura, v létû je moÏnost prima
koupání v Ïenevském jezefie, v zimû
pak kvalitní lyÏování a k tomu v‰emu
v˘borné jídlo a víno. Z m˘ch ostatních
cest - nejdál jsem byl na Baleársk˘ch
ostrovech na Mallorce.

Provozujete nyní nûjak˘ sport aktivnû? 
Aktivnû nesportuji, v rámci ãasov˘ch

moÏností si rád zahraji stolní tenis, rád
jezdím na kole a plavu. Fandím na‰im
sportovcÛm; fotbalistÛm, hokejistÛm
a samozfiejmû v‰em ostatním, ktefií dob-
fie reprezentují na‰e mûsto.

Jaké hudbû dáváte pfiednost? Kter˘
film, divadelní pfiedstavení nebo kon-
cert vás zaujal v poslední dobû? Kter˘
je vá‰ nejoblíbenûj‰í spisovatel?

Poslouchám v‰echny hudební Ïánry,
podle nálady, od klasiky pfies ‰ansony
a folk aÏ po rock.  

Moc se mi líbil koncert na‰eho souboru

Rastislav v bfieznu t.r. v katedrále sv. Petra
a Pavla v Brnû, kdy dávali Dvofiákovu
Stabat Mater. Pohladil mû po du‰i i koncert
neprofesionálních komorních orchestrÛ
v Dûlnickém domû v Blansku konan˘ po-
slední kvûtnovou nedûli. Líbí se mi men‰í
divadelní scény, jako je brnûnské divadlo
Husa na provázku. M˘m oblíben˘m spiso-
vatelem je Karel âapek, uÏ proto, Ïe jeho
dílo je stále Ïivé a aktuální.

Jak˘ byl, nebo je, vá‰ nejvût‰í koní-
ãek?

Mám chalupu po rodiãích ve Îìáru,
kde jsem Ïil od maliãka do sv˘ch 28 let,
kdy jsem se pfiestûhoval do Blanska.
Zde se vûnuji zahrádce, chovám králíky
a pár slepic. âást ãasu vûnuji také své-
mu otci narozenému v roce 1924, se
kter˘m rád nav‰tûvuji jeho, a nyní i mé,
pfiátele dfiíve narozené. Tato setkání
jsou pro mû vÏdy pouãná a podnûtná.
Mám spoustu dal‰ích pfiátel a znám˘ch,
se kter˘mi se rád a ãasto setkávám pfii
rÛzn˘ch pfiíleÏitostech. M˘m koníãkem
je také houbafiení; mám svá tajná místa
v lese a samozfiejmû jím houby na
v‰echny moÏné zpÛsoby. Na zimu na-
kládám houby hfiibovité do pikantního
nálevu; slouÏí pak jako v˘borná pfiíloha. 

Tû‰í mû práce na radnici, která sice
zabere spoustu ãasu, ale odmûnou je,
kdyÏ se fiada vûcí podafií. Zajímám se sa-
mozfiejmû o politiku. Leno‰ení mû neba-
ví, mám radûji, kdyÏ se pofiád nûco dûje.

Co rád jíte a pijete? Jaká je va‰e
pravidelná snídanû?

Mám rád francouzskou kuchyni, za
kterou jezdím pravidelnû do Francie.
Víno mám nejradûji dobré moravské.
Doma jím s oblibou klasickou ãeskou
kuchyni. KdyÏ mám volno, dám si s chu-
tí k snídani vafiená vejce na mûkko od
sv˘ch slepiãek a kousek dobrého uzené-
ho. Nedûlá mi problémy si nûco dobrého
sám pfiipravit, jako napfi. pikantní hovûzí
gulá‰, tatarák, ãi kachnu se zelím a bram-
borov˘m knedlíkem. V létû si pochut-
nám na kusu dobrého masa na grilu, k to-
mu je nejlep‰í pivo od ãepu.

Ing. Toufar pod Mont Blancem. Foto: archiv Ing. Toufara

ZPOVùë STAROSTÒ
Kdo vede na‰e mûsta? Zkusíme pfiiblíÏit pfiedstavitele, ktefií fiídí radnice. Tentokrát se

neptáme jaké zastávají politické názory a jak jsou dobfií hospodáfii, ale jací jsou to li-
dé, jaké mají koníãky, soukromé záliby a tfieba také co snídají. StarostÛm Blanska,
Boskovic a Letovic poloÏily Listy regionÛ stejné otázky.


