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Pane starosto, kdyÏ se ohlédnete za
konãícím rokem 2015, které nejdÛleÏi-
tûj‰í akce z oblasti investic, kultury
a sportu se podafiilo realizovat?
Pfiípadnû, jsou nûjaké resty?

Domnívám se, Ïe leto‰ní rok byl z hle-
diska investic velmi úspû‰n˘. Rád bych
v této souvislosti podûkoval pracovníkÛm
technického odboru; podafiilo se uskuteã-
nit investiãní akce v celkové v˘‰i cca 30
mil. Kã, coÏ jistû nebyl lehk˘ úkol.

Jen namátkovû bych vyjmenoval 
nûkteré z tûchto akci; byla to napfiíklad 
oprava svahu na ulici Zámecká, oprava
komunikace od Kulturního domu k zám-
ku a chodníkÛ na ulici PurkyÀova. Dále

rekonstrukce ‰aten v Základní ‰kole na 
ulici Komenského, rekonstrukce budovy
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ, obnova zele-
nû na hfibitovû a v neposlední fiadû rekon-
strukce mûstského varovného sytému. 

Dále mûsto v návaznosti na rekonstrukci
vozovky na ulici âeská, kterou zaji‰Èovala
Správa a údrÏba silnic Jihomoravského kraje,
provádûlo opravu chodníkÛ na této ulici. Také
jsme s vyuÏitím dotace zajistili opravu objízd-
né trasy, kterou si uzavírka ulice âeská vyÏá-
dala. Jednalo se o úsek Mezifiíãko – Lazinov.

Co bylo pfiíãinou, Ïe u stavby na ulici
âeská do‰lo k znaãnému ãasovému sklu-
zu oproti pÛvodnímu plánu?

Vyskytly se problémy se stavební
dokumentací, ov‰em investorem neby-
lo mûsto, ale jak jsem uÏ zmínil, SUS
JMK. 

Jak hodnotíte oblast kultury a sportu?
Chci podûkovat pfiedev‰ím tûm spor-

tovcÛm, ktefií na‰e mûsto úspû‰nû re-
prezentovali. V tenise to byla mladá
hráãka Veronika Lebi‰ová, která získa-
la titul Mistrynû âR ve ãtyfihfie ve své
kategorii. Otec a syn ·afafiíkovi na MS
v silovém trojboji, které se konalo v zá-
fií v Las Vegas, opût získali zlato – 
sedmnáctilet˘ Vlastimil v kategorii 
a otec Michal v kategorii masters do 50
let.

Co se t˘ká regionální úrovnû, tak zde
musím fiíct, Ïe bych rád vidûl pfiesvûdãi-
vûj‰í v˘sledky. Je pravdou, Ïe v kolektiv-
ních sportech, jako je volejbal, tenis, fot-
bal, florbal a dal‰ích, se trenéfii hráãÛm
vûnují, mûsto tyto sporty podporuje, ale je
patrn˘ men‰í zájem mládeÏe o sport, neÏ
tomu bylo dfiív.

Oblíbeného závodu draãích lodí se le-
tos úãastnilo celkem 58 posádek a velké
mnoÏství divákÛ, které neodradila ani 
uzavírka silnice z Letovic.

Jsem rád, Ïe obãané Letovic a místních
ãástí hojnû vyuÏívají moÏnost bezplatné
náv‰tûvy bazénu v boskovick˘ch lázních.
Podobnû nyní mûsto platí sv˘m obyvate-
lÛm vefiejné bruslení v Boskovicích.

V oblasti kultury uspofiádalo Mûstské
kulturní stfiedisko mnoho zajímav˘ch ak-
cí – koncertÛ, divadelních vystoupení
a v˘stav. Tradiãní festival 3 + 1 se usku-
teãnil na pfielomu ãervence a srpna.

I kdyÏ v Letovicích nemáme v provozu
stálé kino, v létû si diváci oblíbili pfiedsta-
vení letního kina na zámku a u koupali‰-
tû.

MÛÏete se struãnû zmínit o nejdÛleÏi-

tûj‰ích akcích, které obyvatele Letovic
ãekají v pfií‰tím roce?

Do rozpoãtu na leto‰ní rok se pfievádûlo
z roku 2014 cca 30 mil. Kã. Na pfií‰tí rok
pfiedpokládáme pfievod jen asi 10 mil. Kã,
takÏe objem financí bude podstatnû men‰í.
Nicménû do rozpoãtu na rok 2016 navrhu-
jeme rekonstrukci kanalizace na ulice
Halasova, první ãást rekonstrukce chodníkÛ
na ulici PurkyÀova a opravu chodníkÛ na 
ulici Komenského. Dal‰í prostfiedky pÛjdou
do oprav a údrÏby v mûstsk˘ch ãástech.

V roce 2016 budeme oslavovat 80. v˘-
roãí pov˘‰ení Letovic na mûsto. Tyto 
oslavy bude tvofiit souhrn kulturních akcí
a spoleãensk˘ch setkání, pofiádan˘ch jak
Mûstsk˘m kulturním stfiediskem, tak
i mûstem. Zahájíme u pfiíleÏitosti novo-
roãního pfiípitku se starostou, na jarní mû-
síce se pfiipravují slavnostní koncerty.
V ãervenci to bude setkání obãanÛ na ná-
mûstí s umûleck˘m programem a v srpnu
dal‰í koncert pfied ukonãením prázdnin.
Na podzim oslavy vyvrcholí slavnostním
zasedáním zastupitelstva s pozvan˘mi
hosty.

Pane starosto, jak budete proÏívat vá-
noãní a novoroãní svátky?

·tûdr˘ den proÏiji v rodinném kruhu,
stejnû jako dal‰í vánoãní svátky, na které
se sjede ‰ir‰í rodina. Silvestr budu slavit
s obãany; dopoledne se na hfii‰ti uskuteã-
ní tradiãní fotbalové utkání dvou celkÛ –
stafií páni volejbalu a stafií páni fotbalu.
Veãer budeme na námûstí s panem mís-
tostarostou nabízet punã a na pÛlnoc se
tû‰ím na ohÀostroj. Srdeãnû tímto zvu
v‰echny obãany Letovic a okolí.

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

Starosta mûsta Letovice Vladimír Stejskal.
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ních akcí, oprav a údrÏby, je mnohem 
rozsáhlej‰í, podrobn˘ v˘ãet by byl nad
moÏnosti tohoto ãlánku.

MÛÏete se struãnû zmínit o nejdÛleÏi-
tûj‰ích akcích, které obyvatele Boskovic
ãekají v pfií‰tím roce?

Tradiãnû, jako minulé roky; na ·tûdr˘

den pÛjdeme na námûstí na polévku a po
‰tûdroveãerní veãefii je‰tû nav‰tívíme pÛl-
noãní m‰i. Následující sváteãní dny budu
trávit v kruhu rodinném a hlavnû se vûno-
vat vnouãatÛm, na které jsem bûhem roku
mûla málo ãasu. Na Silvestra s nimi nav‰tí-
víme promítání a ohÀostroj v letním kinû.

Paní starostko, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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RADIO HANÁ
pfieje krásné Vánoce 
a s hrdostí pfiedstavuje svÛj 
zbrusu nov˘ web! 
K tomu pfied Vánoci rozdáváme dár-
ky v hodnotû pfies 200 tisíc korun! 
Nalaìte si ná‰ nejlep‰í 
vánoãní v˘bûr a vyhrávejte! 

DDûûkkuujjeemmee  zzaa  VVaa‰‰ii  ppfifiíízzeeÀÀ..  

Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestfiebí

Ve ‰kolním roce 2016/2017 nabízíme studium
v ‰estiletém oboru (pro Ïáky ze 7. tfiíd Z·)
a ãtyfiletém oboru (pro Ïáky z 9. tfiíd Z·).

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

Den otevfien˘ch dvefií bude 
22. ledna 2016 od 8.00 do 17.00 hod.


