
Rozhovor

roãník I       ãíslo 5       ãervenec 2012 www.listyregionu.cz

6

Dlouhá 29, Blansko-Klepaãov 678 01, mobil: 602 792 974, 724 279 226, e-mail: megastav@seznam.cz

 zhotovení fasád
 míchání fasádních 

barev a omítek
 prodej zateplovacího

systému
 zateplování budov
 rekonstrukce
AKCE - v mûsíci ãervnu, ãervenci a srpnu 

sleva 10 - 15 % na realizace zateplení!

PROVÁDÍME:

Po – Pá 8.00 – 16.00 • tel.: 541 214 886 • servis: 734 312 535

PRODEJ SERVIS
Libor Holoubek
Muãednická 3   
616 00 Brno
www.lhcisticitechnika.cz

• ÎELEZÁ¤STVÍ • VODA PLYN TOPENÍ •
• HUTNÍ MATERIÁL • DROGERIE •

• DOMÁCI POT¤EBY •

www.kovokolonial.cz

Prodejna Doubravice
Dolní 34 
Doubravice nad Svitavou
tel.: 516 432 766

Prodejna Boskovice
Havlíãkova 63 
Boskovice
tel.: 728 757 333

Prodejna Boskovice
Sokolská 38 
Boskovice
tel.: 607 810 605

Pane místostarosto, mÛÏete se
prosím na‰im ãtenáfiÛm pfiedstavit?

Je mnû 61 let, jsem Ïenat˘. Máme
dvû, jiÏ dospûlé dûti; dcerám je 30 a 29
let. Po maturitû na gymnáziu
v Boskovicích jsem pokraãoval ve stu-
diu na Vysoké ‰kole lesnické a dfievafi-
ské ve slovenském Zvolenu. Po absol-
vování této ‰koly jsem pracoval 22 let
v dfievafiském prÛmyslu, dále v lesnic-
ké firmû v Konici, ve Dfievotvaru
v Jablonném nad Orlicí a svou „dfie-
vafiskou” kariéru jsem zavr‰il ve ·kol-
ním lesním podniku ve Kfitinách. Do
funkce místostarosty jsem ode‰el z po-
stu prodejního zástupce spoleãnosti
TOS Svitavy. Zku‰enosti s ãinností
manaÏera mám; bûhem mé profesní
kariéry jsem pro‰el rÛzn˘m pracov-
ním zafiazením, aÏ po nejvy‰‰í fiídící
funkce.

Jste lídrem âSSD v Letovicích. Co
vás pfiivedlo do této politické strany?

Lídrem strany jsem byl zvolen pou-
ze pro období posledních komunál-
ních voleb, jinak jsem fiádn˘m fiado-
v˘m ãlenem ZO âSSD. âlenem stra-
ny jsem 15 let. Principy sociální de-
mokracie, ze kter˘ch vychází program
strany, jsou blízké mému politickému
názoru. AngaÏovat se v regionální po-
litice povaÏuji nejen za Ïádoucí, ale je

to také jediná cesta, jak alespoÀ ãás-
teãnû ovlivnit dûní okolo mnû, mé ro-
diny, m˘ch znám˘ch. Dûní ve mûstû,
kde Ïijeme a které mám rád.

S jak˘m cílem vstupujete do komu-
nální politiky, co byste rád zmûnil?

Do komunální politiky jsem vstou-
pil jako zastupitel jiÏ pfied 20 lety; ny-
nûj‰í placená funkce místostarosty je
jen pokraãováním mé pfiedchozí ãin-
nosti. Pochopil jsem za ta léta, Ïe ko-
munální politika není o ambiciozních
plánech jedincÛ, ale (i kdyÏ to zní ja-
ko fráze) o spoleãné práci v‰ech za-
stupitelÛ pro blaho obyvatel mûsta.
Není to o budování kariéry, stavûní
sv˘ch, nebo stranick˘ch pomníkÛ, ale
o kaÏdodenní práci pro v‰echny oby-
vatele mûsta, tedy nejen pro vlastní
voliãe. Osobnû se domnívám, Ïe tfie-
nice mezi „koalicemi” a „opozicemi”,
ãasto vyvolávané umûle, jen v˘raznû
po‰kozují v‰echny zúãastnûné na
v‰ech stranách; neboÈ voliã oprávnûnû
ztrácí dÛvûru v politiky jako celek.
Tyto rozkoly navíc odvádí pozornost
funkcionáfiÛ od jejich vlastní práce
a plnûní úkolÛ, a znevaÏují dosaÏené
v˘sledky. Místo osobních a stranic-
k˘ch pÛtek je tfieba vytváfiet pfiátelské
prostfiedí pro spokojené souÏití v‰ech
obãanÛ na‰eho mûsta. Obávám se

v‰ak, Ïe tento úkol je bûh na hodnû
dlouhé trati.

Zajímá mû vá‰ názor na celkové
politické dûní u nás i v Evropû, kde
situace není pfiíli‰ stabilní.

Jsem smutn˘ z celkového politické-
ho v˘voje ve svûtû. Nedostateãná
funkãnost v‰ech proklamovan˘ch poli-
tick˘ch systémÛ se projevuje stále více.
Celosvûtov˘ v˘voj není pfiízniv˘ a
zvût‰ující se problémy v Evropû jsou
toho dÛkazem. Snaha udrÏet funkãnost
spoleãnosti vede pod záminkou 
nutn˘ch reforem k rozhodnutím, nad
kter˘mi zÛstává prost˘m lidem rozum
stát. Jsem velmi znepokojen tím, Ïe se
v rámci reforem pfiistupuje k silnû aso-
ciálním opatfiením s obrovsk˘mi dopa-
dy na vût‰inu obyvatelstva, a to v‰e pod
rou‰kou postupující globalizace a nut-
nosti pfiizpÛsobit se dan˘m standardÛm. 

Na odlehãení nûco více osobního –
vím, Ïe vedete Leteck˘ klub v Letovi-
cích, máte i nûjaké dal‰í koníãky?

Létání je mÛj celoÏivotní koníãek;
vûnuji se mu nepfietrÏitû jiÏ od roku
1978. Obrovské mnoÏství ãasu stráve-
ného na leti‰tích a v letadlech jsem pro-
mûnil v nezapomenutelné záÏitky. Dnes
vím, Ïe v‰echno to úsilí stálo za to.
Samozfiejmû provozuji rekreaãnû mno-

ho dal‰ích sportÛ, jako snad kaÏd˘, jen
ãas a elán se zaãíná pomalu vytrácet.
Nedá se nic dûlat, roky pfiib˘vají...

Cestujete rád? Kde jste byl nejdá-
le a kde se vám nejvíc líbilo?

Ano, cestování mám rád; mûl jsem
moÏnost cestovat severní Afrikou
a v Evropû jsem se dostal aÏ na Ural.
KaÏdá zemû má svoje kouzla, zvyklosti,
které jsou pro nás atraktivní, odli‰nou kra-
jinu, ale doma je doma! Doma – to je má
odpovûì na otázku, kde je nejkrásnûji.

Jaké jsou va‰e oblíbená jídla a co
rád pijete?

Nejsem vybírav˘, ze zásady jím
v‰echno; na cestách mû vÏdy tû‰í ochut-
návat místní speciality. Co se t˘ká pití,
je to podobné jako s jídlem, ov‰em mu-
sím dbát na svÛj aktuální zdravotní stav.

Pane Palbuchto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Místostarosta Ing. Jifií Palbuchta
nová tváfi na radnici v Letovicích

Místostarosta mûsta Letovice 
Ing. Jifií Palbuchta.

Souãástí zmûn koaliãní smlouvy v Letovicích, ke kter˘m do‰lo v prÛbûhu
kvûtna, byla také personální v˘mûna na postu místostarosty. Mgr. Radka
Procházku (Obãanská iniciativa) vystfiídal Ing. Jifií Palbuchta (âSSD). Listy
regionÛ poÏádaly nového místostarostu o rozhovor.


