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dosud nemá tento dokument zpracovan˘; jde
pfiedev‰ím o to, Ïe na dotaãní prostfiedky ny-
ní dosáhnou pfiednostnû ti, ktefií mají projekty
pfiipravené podle tohoto poÏadovaného doku-
mentu. Proto Rada mûsta povûfiila tajemníka,
aby zahájil práce na pfiípravû Strategického
plánu rozvoje mûsta Boskovice tak, aby mo-
hl b˘t pfiedloÏen ke schválení zastupitelstvu
na prosincovém jednání pfií‰tí rok a mohl te-
dy platit od zaãátku roku 2016.

Nyní budeme pokraãovat v jiÏ zapoãa-
t˘ch investiãních akcích s tím, Ïe bude
proveden audit na smlouvy uzavfiené
pfiedchozím vedením. To se t˘ká také v˘-
stavby sportovní haly, o které jiÏ rozho-
duje pfiíslu‰n˘ Správní úfiad.

Snad tedy jen k nûkter˘m problémÛm:
Mohu potû‰it obãany Boskovic, kter˘m va-
dilo zru‰ení pravideln˘ch trhÛ na RÛÏovém
námûstí – Rada mûsta jiÏ rozhodla o obno-
vení trhÛ v pÛvodním rozsahu a opût v této
lokalitû, tedy na RÛÏovém námûstí. 

Osobnû jsem pro zru‰ení hazardních he-
ren v Boskovicích. Tento problém budeme
fie‰it pfií‰tí rok; pfiipravíme jak vyhlá‰ku fie‰í-
cí tento problém, tak i kroky k úpravû roz-
poãtu, kter˘ s pfiíjmy z hazardu poãítá.
Boskovicím také schází vyhlá‰ka zamezují-
cí podomní prodej, kter˘ b˘vá zneuÏíván ke
klamav˘m praktikám obchodníkÛ. 

Problémy v kulturní oblasti (nevyhovují-
cí knihovna, nedostateãná kapacita
Zámeckého skleníku) je nutno fie‰it s ohle-
dem ke Strategickému plánu; zatím chci ini-
ciovat jednání s majiteli Sokolovny a navrh-
nout moÏná fie‰ení, jak získat prostfiedky na
její opravu.

Ráda bych je‰tû zmínila na‰í snahu o zin-
tenzívnûní komunikace úfiadu s obãany.
Z na‰í strany zrevidujeme vnitfiní opatfiení
a moÏnosti, jak vyjít obãanÛm vstfiíc ve vzá-
jemném dialogu. UmoÏníme urãitû v ‰ir‰í
mífie diskuzi vedenou pfies na‰e internetové
stránky a také prostfiednictvím sociálních sí-

tí. Byla bych velice ráda, aby právû do pfií-
pravy Strategického plánu se zapojila jak
obãanská vefiejnost, tak i pfiípadní odborníci
mimo mûstsk˘ úfiad. Budou vytvofieny pra-
covní t˘my, které se budou zab˘vat konkrét-
ními okruhy problematiky. Právû zde bude
pfiíleÏitost, jak se mohou zapojit lidé, kter˘ch
se daná oblast dot˘ká, ktefií jsou erudovaní
a mohou sv˘mi vûdomostmi ovlivnit koneã-
nou podobu plánu. Je jisté, Ïe nelze vyhovût
v‰em, Ïe je nutno uvést do souladu pfiání
s reáln˘mi moÏnostmi; nicménû staré pfiíslo-
ví fiíká: víc hlav, víc rozumu.

Paní starostko, jak budete trávit
Vánoce a Silvestr?

Velmi se tû‰ím na proÏití vánoãních svátkÛ
v kruhu rodiny, tak jako kaÏd .̆ Na na‰em ‰tûd-
roveãerním stole se v prÛbûhu let stfiídal sma-
Ïen  ̆ kapr, nadívan  ̆ kapr, a loni to byl do
konce pstruh. Tedy vÏdy ryba s bramborov˘m
salátem; v poledne je‰tû zelná polévka a bram-
borové placky sypané mákem. Ov‰em také se
tû‰ím a ráda se zúãastním v‰ech akcí spojen˘ch
se závûrem roku, které mají v Boskovicích jiÏ
své místo a tradici. Tedy rozsvícení vánoãního
stromu na námûstí, vánoãní jarmark, polévka
pro chudé i bohaté, silvestrovské promítání fil-
mÛ v letním kinû, ãi Novoroãní koncert s pfií-
pitkem v nedûli 4. ledna.

Co popfiejete obãanÛm Boskovic do
pfií‰tího roku?

V‰em obãanÛm chci popfiát pevné
zdraví, mnoho úspûchÛ v práci i v osob-
ním Ïivotû. Také hodnû vzájemného poro-
zumûní, tolerance a pozitivní my‰lení; ne-
boÈ kdyÏ ãlovûk dokáÏe pozitivnû myslet,
tak se mu i lépe Ïije.

Paní starostko, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Pane starosto, máte jiÏ vlastní pfiedstavu
o tom, jaké hlavní úkoly ãekají letovickou
radnici v roce 2015?

Samozfiejmû mám, a budu se také snaÏit,
aby tyto úkoly byly zastupitelstvem schvále-
ny a zahrnuty do rozpoãtu pro pfií‰tí rok.

Jednou z nejvût‰ích akcí bude kompletní

oprava, nebo spí‰ rekonstrukce, ulic âeská
a Na Kopeãku. Tato stavba si vyÏádá úplnou
uzavírku frekventovaného silniãního tahu
z Letovic na Kfietín a Poliãku. Podle pÛvod-
ních poÏadavkÛ stavební organizace mûla tr-
vat pÛl roku; my poÏadujeme zkrácení,
chceme, aby uzavírka trvala 3 mûsíce s tím,

Ïe na stavbû se bude pracovat 12 hodin den-
nû. Objízdná trasa pro osobní vozidla a
autobusy povede pfies Mezifiíãko a Lazinov
do Kfietína. Vûfiím, Ïe dotaci z JMK na 
opravu vozovky z Mezifiíãka kolem
Svitavice do Lazinova se podafií získat, Ïe
tento ná‰ zámûr, jak zkrátit jinak velmi ná-
roãnou objíÏìku, bude realizován.

Dále budeme muset fie‰it havarijní stav 
ulice Pod Klá‰terem – v úseku od Kulturního
domu k zámku. S tím pfiímo souvisí oprava
kanalizace od klá‰tera k tzv. My‰í dífie. V ma-
tefiské ‰kolce na ulici âapkova chceme vybu-
dovat odpoãinkové centrum pro dûti a opra-
vit kanalizaci v kuchyni. âeká nás také do-
konãení stavby chodníku na ulici PurkyÀova.

To jsou pouze namátkovû vybrané akce,
do kter˘ch chceme v pfií‰tím roce investovat
prostfiedky mûsta. K tomu samozfiejmû pfii-
budou dal‰í bûÏné mandatorní v˘daje a také
investice pro opravy v místních ãástech, pod-
le poÏadavkÛ pfiíslu‰n˘ch osadních v˘borÛ. 

V blízké dobû nás ãeká také fie‰ení problé-
mu s b˘val˘m Isarnem – keltsk˘m skanze-
nem. S ãinností souãasného nájemce spokoje-
ni dlouhodobû nejsme; nyní se vyskytla moÏ-
nost pronajat tento mûstsk˘ pozemek zájem-
cÛm z na‰eho regionu, ktefií by mohli tuto za-
jímavou lokalitu oÏivit v pÛvodním zámûru.

Sportovní ãinnost bude jistû opût bohatá;
za vedení mûsta mohu jiÏ teì pozvat zájem-
ce na oblíbené závody Draãích lodí, které
jsou naplánovány na víkend 21. - 22. srpna.
Ze sportovní oblasti bych je‰tû zmínil úmysl
vybudovat vedle sportovní haly ve spoluprá-
ci s TJ Sokol workoutov˘ areál. Street wor-
kout se stává populární mezi mládeÏí, coÏ je
aktivita jistû hodná podpory.

Z kulturních akcí pfiipomenu festival 3 +
1, na kter˘ bychom v pfií‰tím roce rádi po-
zvali ãeskou legendu – skupinu Olympic.
Tfietí t˘den v záfií by se mûla konat dal‰í vel-
ká akce – mezinárodní setkání dechov˘ch
orchestrÛ; kromû ãesk˘ch také z Nûmecka,
Polska, Maìarska, Slovenska a Chorvatska.
Na podporu této akce budeme usilovat o do-
taci z fondÛ EU.

To je tedy v˘hled na rok 2015. VraÈme se
do souãasnosti – jak budete Vy osobnû pro-
Ïívat Vánoce a Silvestr?

Vánoce jsou svátky klidu, je ideální je trá-
vit v kruhu rodiny, na coÏ se uÏ velice tû‰ím.
Na ‰tûdroveãerním stole budeme mít místo
kapra lososa, s tradiãním bramborov˘m sa-
látem. Silvestr chci naopak proÏít v mnohem
vût‰í spoleãnosti; pokud to tak lze fiíct, vese-
lit se v kruhu celého mûsta. S místostarostou
Ing. Palbuchtou budeme nejprve na námûstí
nalévat silvestrovsk˘ punã, bavit se s obãa-
ny, a o pÛlnoci spustíme velk˘ ohÀostroj. 

Pane starosto, co chcete do roku 2015
popfiát obãanÛm Letovic?

Pfieji v‰em na‰ím obãanÛm pevné zdraví,
pohodu a hodnû úspûchÛ. Dále pak udrÏová-
ní dobr˘ch sousedsk˘ch vztahÛ, protoÏe s
úsmûvem jde v‰echno lépe. Letovice jsou
malé, hezké mûsto; pfieji nám v‰em, aby se
dafiilo je zvelebovat a zajistit spokojen˘ Ïi-
vot jeho obyvatelÛm. 

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Vladimír Stejskal,
starosta mûsta Letovice

Starosta mûsta Letovice Vladimír Stejskal.

DÁLE NABÍZÍME: Îivotní poji‰tûní, majetkové poji‰tûní, 
penzijní pfiipoji‰tûní, úvûry, hypotéky, investice.

do 1000 cm3 od 1357 Kã / rok
1000 – 1350 cm3 od 1620 Kã / rok
1350 – 1850 cm3 od 1894 Kã / rok
1850 – 2500 cm3 od 1905 Kã / rok
nad 2500 cm3 od 2168 Kã / rok

Nejlevnější povinné ručení 

Kontakt: Simona Prokešová, tel.: 775 731 779
www.salvepojisteni.cz kód pro Vaši slevu 943038

Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
realizuje projekt

Projekt je urãen studentÛm ‰estiletého i ãtyfiletého studijního cyklu gymnázia. 

Cíle projektu: 
• Vybudování experimentální uãebny pro v˘uku F, Ch, Bi, Z a IVT 
• Vybudování technické a pfiírodovûdecké knihovny 
• Realizování ãinností v experimentální uãebnû s vyuÏitím sad PASCO a dal‰ího

zafiízení vãetnû v˘poãetní techniky 
• Vytvofiení a realizování systému exkurzí, praktick˘ch cviãení a kurzÛ pro studenty 

S cel˘m projektem se mÛÏete seznámit na 
Dni otevfien˘ch dvefií dne 23. ledna 2015 od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Tel.: 516 432 181, 603 588 369, e-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz
www.gymnaziumrajec.cz

Experimentální uãebna pro v˘uku pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ
(CZ.1.07/1.1.16/01.0001)


