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Od 1. února se ujal funkce
nov˘ fieditel Mûstského kultur-
ního stfiediska v Letovicích Jifií
Palán, kterého jsem poÏádal
o krátk˘ rozhovor.

Pane fiediteli, mÛÏete fiíci pár
slov o sobû, pfiedstavit se? 

V prosinci minulého roku mi bylo
34 let. Od roku 2008 jsem pracoval
jako fieditel Mûstského kulturního
stfiediska Konice. Je‰tû pfied tím byly
m˘m pÛsobi‰tûm základní umûlecké
‰koly Jevíãko, Velké Opatovice
a Konice, kde jsem pÛsobil jako uãi-
tel v hudebním oboru, pfiesnûji fieãe-
no uãitel hry na klarinet, saxofon ãi
zobcovou flétnu. Moji Ïáci se stali
laureáty nûkolika v˘znamn˘ch oce-
nûní nejen v okresním ãi krajském
mûfiítku, ale i na celostátní úrovni.
V rámci této mojí práce, nebo spí‰
velké záliby, vedu velk˘ dechov˘ or-
chestr Malohanáckou muziku, která
je sloÏená právû z ÏákÛ tûchto ‰kol.

V minulém roce jsem také za-
konãil velice rozsáhl˘ projekt, a to
kompletní realizaci nahrávky
a následné vydání CD Antonína
Îváãka, velmi v˘znamného mo-
ravského skladatele dechové hud-
by. Na tomto projektu spolupraco-
valo více jak 200 hudebníkÛ, 
vût‰inou z amatérsk˘ch „decho-
vek”. Tento nosiã byl poprvé pre-
zentován na loÀském Îváãkovû
festivalu v Konici (mimo jiné jde
asi o nejv˘znamnûj‰í akci pro de-
chové orchestry v Olomouckém
kraji). Mé nad‰ení pro hudbu v‰ak
nekonãí dechovkou, ale zahraji si
také velmi rád jazzovou hudbu, aÈ
jako ãlen tfieba big bandu, nebo
skupiny Blue lines z Velk˘ch
Opatovic, kde s pfiestávkami pÛ-
sobím od roku 2000. V neposlední
fiadû také vystupuji se skupinou
MIX Boskovice, kterou vede vel-
mi v˘znamn˘ boskovick˘ hudeb-
ník Jaroslav Kolãava.

KdyÏ se ohlédnete na tûch 5 let
Va‰eho pÛsobení v Konici, jak
byste hodnotil své úspûchy, pfií-
padnû neúspûchy?

Nevím, jestli mi takovéto hod-
nocení pfiíslu‰í, ale snad jen nûko-
lik drobn˘ch faktÛ: podafiilo se
nám zv˘raznit v oãích publika
ÎváãkÛv festival a Vánoãní trhy
(dvû nejvût‰í a dá se fiíci, Ïe i stû-
Ïejní konické akce), podafiilo se
zrealizovat a udrÏet pravideln˘ cy-
klus v˘stav v˘tvarného umûní
v Zámecké galerii Konice, zejmé-
na to v‰ak bylo vût‰í zapojení kraj-
sk˘ch finanãních prostfiedkÛ do
akcí kulturního stfiediska Konice,
coÏ nám velice pomáhalo pfii pofiá-
dání a realizování v‰ech kulturních
akcí ãi projektÛ.

Proã jste se tedy rozhodl pfiejít
do Letovic?

Letovice jsou vût‰ím mûstem
a také rozsah pro realizaci vlast-
ních nápadÛ je mnohem ‰ir‰í. 
¤ekl bych, Ïe to byla taková v˘-
zva; získat nové a vût‰í moÏnosti
a ukázat, Ïe v‰ude se dá vytváfiet
nûco navíc, nûco nového. Zde
v Leto-vicích je také kvalitnûj‰í
zázemí; Kulturní dÛm je vhodn˘
pro pofiádání koncertÛ a divadel; je
zde také vytvofiena tradice bohaté-
ho kulturního Ïivota ve mûstû, kte-
rou bych nejen rád zachoval, ale
zejména posílil a budoval hrdost
„LetovákÛ” na to, co se v jejich
mûstû realizuje.

Jste teprve nûkolik dnÛ ve funk-
ci; máte uÏ pfiedstavu o tom, co
budete chtít zmûnit? 

Samozfiejmû mám nûjakou
vlastní vizi do budoucna, teì jsem
ale naskoãil do jedoucího vlaku,
takÏe dûlat v krátké dobû nûjaké
velké zmûny urãitû nebudu, ale
zhruba za mûsíc si o na‰ich no-
v˘ch plánech a pfiedstavách mÛÏe-
me znovu pohovofiit. 

Tedy jen obecnû – bude se va-
‰e dramaturgie zamûfiovat víc
na místní, fieknûme amatérskou
a ochotnickou tvorbu, nebo se
budete snaÏit dovézt více „vel-
kého” umûní?

Myslím, Ïe potfiebná je jak pod-
pora regionální kultury, tak i sna-
ha nabídnout místnímu publiku
vystoupení mediálnû znám˘ch
souborÛ. Domnívám se, Ïe by ne-
mûl b˘t problém pozvat umûlce
z Brna, Olomouce, nebo z Prahy,
a to jak známá jména hudební
scény, tak i divadelní soubory.
Zázemí pro jejich vystoupení
v Letovicích rozhodnû máme.

Pane Paláne, dûkuji Vám za 
informace a pfieji hodnû úspûchÛ.

Text a foto: Petr Hanáãek

¤editel MKS Letovice Jifií Palán .

Silnice II/365 vede kolem vodního díla Letovice.

Jifií Palán - nov˘ fieditel
MKS v Letovicích

Turisté nav‰tûvující pfiehradu
Kfietínka u Letovic, hrad Svojanov,
stejnû tak jako místní obãané, se
v leto‰ním roce doãkají rekonstruk-
ce silnice II. tfiídy ã. 365, která ve-
de z Letovic smûrem na Svojanov
a Poliãku. Tato silnice je jiÏ del‰í
dobu ve velmi nedobrém stavu; lo-
kální opravy vytluãen˘ch dûr ne-
jsou fie‰ením.

Plán této stavby pfiiblíÏila vedoucí
technicko-správního úseku Správy
a údrÏby silnic Jihomoravského kra-
je oblasti Blansko, Eva Zouharová:

„Máme rozpracovanou pfiípravu
rekonstrukce silnice II/365 Letovice
– hranice okresu Blansko. Je ãlenû-
na na sedm samostatn˘ch staveb.
Jednotlivé etapy jsou v rÛzné fázi
pfiípravy. Nejdále v pfiípravû jsou e-
tapy „II/365 Letovice - Kfietín”
a „II/365 Prostfiední Pofiíãí - Horní
Pofiíãí”. 

Letovice – Kfietín: Zaãátek úseku
- konec zástavby Letovice, konec 
úseku - zaãátek zástavby Kfietín.
ZpÛsob opravy: odfrézování obrus-
né vrstvy vozovky, recyklace za stu-
dena v tl. 160 mm + obrusná vrstva
tl. 90 mm. Rozpoãet na uveden˘ 
úsek ãiní 43,5 mil. Kã bez DPH.

Prostfiední Pofiíãí - Horní Pofiíãí:

Dle moÏností bude vozovka roz‰í-
fiena s doplnûním zpevnûné i ne-
zpevnûné ãásti krajnice. Obou-
strannû bude v celé délce stávající
konstrukce vozovky odstranûna
a nahrazena novou konstrukãní
vrstvou v tl. 450 mm. Stfiední ãást
konstrukãních vrstev vozovky by
mûla b˘t zachována. Sjednocující
obrusná Ïiviãná vrstva vozovky
v tl. 100 mm. Souãástí této stavby
je budování dvou zárubních zdí
a jedné opûrné zdi, osazení bez-
peãnostních zafiízení, svodidel.
Rozpoãet na uveden˘ úsek ãiní
23,6 mil. Kã bez DPH.

Stavby budou financovány z pro-
stfiedkÛ EU. V̆ stavba bude pfieváÏ-
nû probíhat za ãásteãné uzavírky
vozovky (po polovinách), pro zaji‰-
tûní místního provozu a vefiejné
hromadné dopravy. V pfiípadû po-
kládky obrusn˘ch vrstev vozovky
se pfiedpokládá úplná uzavírka.
Tranzitní doprava bude vedena po
objízdn˘ch trasách.

Eva Zouharová dále sdûlila, Ïe
termín zahájení rekonstrukce je‰tû
není stanoven, je pravdûpodobné,
Ïe se bude jednat o druhou polovi-
nu roku 2013.

Text a foto: Petr Hanáãek

Rekonstrukce silnice
II/365 Letovice – Kfietín

20. 2. 2013 v 10.00 hod.
– Kulturní dÛm
Kluk z plakátu
Divadlo Tramtarie Olomouc

Vstupné: 40 Kã

21. 2. 2013 v 19.00 hod.
– Kulturní dÛm
Od folkloru k muzikálu
Prof. PhDr. M. Schnierer a poslu-

chaãi JAMU Brno
Vstupné: 60 Kã/40 Kã

24. 2. 2013 v 16.00 hod.
– Kulturní dÛm
Na‰i furianti
Divadelní soubor TeaTrum Velké
Opatovice

Vstupné: 80 Kã/60 Kã

MKS LETOVICE 
zvou


