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Co nového ãeká obãany na‰eho regionu v roce 2013? Jaké nejvût‰í investiãní akce se doãkají realizace a jak se zmûní tváfi na‰ich mûst? 

Ing. Jaroslav DohnálekIng. Lubomír Toufar

Blansko, 
Ing. Lubomír Toufar:

V Blansku jsme poprvé
schvalovali rozpoãet na rok
2013 jiÏ v prosinci 2012. âi-
li rozpoãet je jiÏ schválen
a to jako vyrovnan˘. Na ka-
pitálové v˘daje je urãena
ãástka 82,5 mil. Kã.

Z nejdÛleÏitûj‰ích inve-
stiãních akcí bych rád jme-
noval napfi. komplexní za-

Vladimír Stejskal

teplení Z· Salmova za 27 mil. Kã, regeneraci sídli‰tû
Sever - III. etapa za 9 mil. Kã, cyklostezka Rájeãko -
Blansko a pokraãování cyklostezky IV. etapou od
Zborováka k hlavnímu nádraÏí âD; celkem za 8 mil. Kã.
V‰echny tyto akce jsou dotaãní, ãili mûsto se bude podí-
let na dofinancování akcí. Stejnû jako v pfiedchozích
dvou letech bude pokraãováno v revitalizaci bytov˘ch
domÛ, které máme ve vlastnictví a spoluvlastnictví, pl-
nû z prostfiedkÛ mûsta, v ãástce 14 mil. Kã. Dále je po-
ãítáno s vybudováním parkovi‰tû u Aquaparku za 2,4
mil. Kã, revitalizací zelenû v parcích za 1,9 mil. Kã, do-
konãení roz‰ífiení hfibitova za 1 mil. Kã, roz‰ífiení vefiej-
ného osvûtlení za 1,5 mil. Kã.

Z vût‰ích oprav se bude jednat o rekonstrukci obfiad-
ní sínû a suterénu v budovû radnice za 4 mil. Kã, v˘mû-
na oken budovy radnice za 1 mil. Kã, oprava místní ko-
munikace na ulici Masarykova za 4,5 mil. Kã. Zahájena
bude akce „II/379 LaÏánky prÛtah”, kterou z vût‰í ãásti
financuje vlastník komunikace, tj. Jihomoravsk˘ kraj;
mûsto bude financovat vybudování chodníkÛ a infra-
strukturu svého majetku. Pracuje se intenzívnû na reali-
zaci roz‰ífiení parkovi‰tû u hlavního nádraÏí tak, aby 
akce byla zahájena také v tomto roce.

Chceme fie‰it problematiku stfiedu mûsta spolu s hote-
lem Dukla. Proto na poãátku roku zvefiejníme zámûr pro
developery ke zpracování fie‰ení územní studie jak hote-
lu Dukla, tak i okolních pozemkÛ o celkové v˘mûfie cca
9000 m2. V závûreãné fázi je „Strategick˘ plán rozvoje
mûsta Blansko na léta 2013 – 2023”, kter˘ bude schva-
lován v zastupitelstvu mûsta v únoru. ph

Letovice, 
Vladimír Stejskal:

Pfiedev‰ím musím zdÛ-
raznit, Ïe rozpoãet na rok
2013 je‰tû není schválen;
bude schvalován 7. bfiezna
zastupitelstvem mûsta Leto-
vice. Zkusím tedy nastínit
nejdÛleÏitûj‰í akce, které
Letovice a místní ãásti Le-
tovic ãekají v pfiípadû, Ïe ná-
vrh rozpoãtu bude schválen.

Plánovaná je v˘stavba sbûrného dvora na âerveném 
vrchu, budova kina by mûla dostat novou stfiechu, rádi by-
chom zahájili v˘stavbu ‰aten pro ãleny dobrovoln˘ch hasi-
ãÛ (SDH Letovice). Mûly by b˘t opraveny komunikace na
ulicích Komenského a Bezruãova. V pfiípadû, Ïe se podafií
získat dotaci, bychom rádi pokraãovali dal‰í etapou rege-
nerace panelového sídli‰tû; na ulici Albína Krejãího bude
opraven chodník a mûla by se provést pfiestavba stávající-
ho hfii‰tû na nové,  multifunkãní s umûl˘m povrchem. 

Dal‰í zajímavá akce, kterou bychom rádi realizovali, je
rekonstrukce zahrady matefiské ‰kolky na Komenského 
ulici. Tento projekt se jmenuje Pfiírodní zahrada a mûl by
v˘raznû zmûnit okolí matefiské ‰kolky. Budování tohoto
zahradního areálu by se mûli úãastnit kromû odborníkÛ
také rodiãe dûtí a se zamûstnanci ‰koly i dûti samotné.
Tedy naplnûní Komenského metody „‰kola hrou”; pro dû-
tí by úãast pfii zakládání zahrady byla nejen zábavná, ale
i pouãná. I tato akce je vázána na získání dotace. 

V loÀském roce bylo námûstí zbaveno star˘ch stromÛ
a dfievin; letos tedy pfiijde na fiadu v˘sadba nové zelenû.
Rád bych, aby námûstí v Letovicích bylo pfiíjemn˘m
místem odpoãinku se spoustou kvûtin a ostatní zelenû.

Mûsto se bude podílet na rekonstrukci kanalizace
v ulici NádraÏní a opravy silnice Letovice – Kfietín.
V místních ãástech budou také probíhat bûÏné opravy
a údrÏba komunikací, navíc v Tfiebûtínû to bude re-
konstrukce sociálních zafiízení v matefiské ‰kolce
a v Mezifiíãku oprava kanalizace. Máme v úmyslu za-
koupit nov˘ zametací vÛz a finanãní pfiíspûvek dosta-
nou také sportovní oddíly pÛsobící v Letovicích.

ph

Boskovice, 
Ing. Jaroslav Dohnálek:

Mûsto Boskovice se bu-
de v rámci moÏností mûst-
ského rozpoãtu a získan˘ch
dotací snaÏit realizovat
v‰echny naplánované akce
ve v‰ech oblastech uspoko-
jujících Ïivot obãanÛ Bos-
kovic a pfiidruÏen˘ch obcí.
Samozfiejmû k nejv˘znam-
nûj‰ím by mûlo patfiit zahá-
jení v˘stavby nové sportovní haly, do které bychom
mûli v leto‰ním roce investovat 25 mil. Kã. K dal‰ím
vybran˘m investicím patfií opravy mûstsk˘ch chodníkÛ
a komunikací:

- komunikace v lokalitû U Koupadel
- rekonstrukce uliãky ·pitálek
- Hrádkov - vybudování komunikace v nové zástavbû
- dva pfiechody a osvûtlení na ulici Su‰ilova
- rekonstrukce komunikace a chodníkÛ na ulici

Kvûtná 
- v rámci projektu Regenerace sídli‰tû Hybe‰ova vy-

budovat nová parkovací stání a chodníky 
- zpracování projektové dokumentace nov˘ch parko-

vacích míst u nemocnice
- zpracování projektové dokumentace prostoru za fi-

nanãním úfiadem vãetnû komunikace  od po‰ty
- vybudování chodníku na ulici Lipová
- Baãov - rekonstrukce místní komunikace

Dále plánujeme (v pfiípadû úspûchu na‰í Ïádosti
o dotaci ze SFÎP) odkanalizování Mladkova, zaháje-
ní procesu budování nového vodojemu Doubravy na
základû pfiiznané dotace a v Nemocnici Boskovice to
bude dokonãení projektu zateplení fasády a v˘mûny
oken. Je‰tû bych rád jmenoval obnovu stromové ale-
je na ulici Svatopluka âecha a také bude v budovû
MûÚ Boskovice, pracovi‰tû nám. 9. kvûtna, pokraão-
vat v˘mûna oken.

ph

ROK 2013 V NA·EM REGIONU
NA TUTO OTÁZKU ODPOVÍDAJÍ STAROSTOVÉ BLANSKA ING. LUBOMÍR TOUFAR,

BOSKOVIC ING. JAROSLAV DOHNÁLEK A LETOVIC VLADIMÍR STEJSKAL.

âtyfii stovky bûÏcÛ v‰ech vûkov˘ch
kategorií se v sobotu 2. února prohna-
ly Rájeãkem. Rájeãkovskou desítkou
odstartovala Okresní bûÏecká liga
a hned v prvním závodû padl rekord
v poãtu závodníkÛ. „Zúãastnilo se 393
bûÏcÛ,” upfiesnil hlavní pofiadatel akce
Zdenûk Pfiibyl.

Desítka se bûÏela v Rájeãku uÏ de-
vatenáct˘m rokem. Z pÛvodní dvacít-
ky nad‰encÛ se startovní pole rozrostlo
na nûkolik stovek hlav. Bûh se stal po-
stupnû souãástí seriálu Brnûnského bû-
Ïeckého poháru a Okresní bûÏecké li-
gy, která propojuje bûÏecké závody na
Blanensku.

Do Rájeãka nepfiijel prÛbûÏn˘ vítûz
brnûnského poháru Dan Orálek a chybûl
i blanensk˘ rychlík Jan Kohut. O prven-
ství se tedy porvali dva kamarádi Tomá‰
Ondráãek a Karel Zadák. Více sil mûl
Ondráãek, kter˘ rozhodl v cílové rovin-
ce. Zvítûzil v ãase 35:14. Zadáka za se-

bou nechal o sedm sekund. „Závod se
povedl, traÈ byla suchá, poãasí ideální,
krásnû jsme vyuÏili toho, Ïe tady nebyli
ti nejrychlej‰í,” pochvaloval si v cíli nej-
lep‰í bûÏec.

Nejvíce bodÛ do Okresní bûÏecké li-
gy si pfiipsal Vojtûch Grün, bûÏec
z Okrouhlé, kter˘ závodí za t˘m UNI
Brno. V celkovém pofiadí byl desát˘. Na
poloviãní pûtikilometrové trati byl nej-

rychlej‰í dorostenec Jan Kováfi z VSK
Univerzity Brno, v Ïenách dominovala
celkovû ‰está Patrícia Gánovská. 

Vedení v Okresní bûÏecké lize se uja-
la po prvním závodû Petra Krejsová
z Auto RZ Boskovice, která dobûhla
jednatfiicátá.

Okresní bûÏecká liga, která je pro
v‰echny bûÏce bez ohledu na v˘konnost
nebo vûk, má v leto‰ní termínové listinû
29 závodÛ po celém Blanensku
a Boskovicku. Ten dal‰í se bûÏí aÏ 17.
bfiezna, ov‰em v pauze chystá vedení
soutûÏe zásadní novinky. „Do dal‰ího zá-
vodu rozjedeme úplnû nové webové
stránky a vyhlásíme soutûÏ o ceny v hod-
notû deseti tisíc,” prozrazuje Tomá‰
Mokr˘ z v˘konného v˘boru OBL.

Aktuální informace vãetnû v˘sledkÛ,
fotografií ze závodÛ a termínovky pro
rok 2013 najdete na www.oblblansko.cz. 
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V RÁJEâKU ZAâALA BùÎECKÁ LIGA OKRESU

BûÏci na trati.


