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Vladimír Stejskal
starosta mûsta Letovice

Starosta mûsta Letovice 
Vladimír Stejskal.

Boskovick˘ch bûhÛ, ale také jsem
se aktivnû zapojila a bûÏela.
Potû‰ilo mû pozvání na prázdnino-
vou akci Îijeme hrou; fotbalov˘ 
zápas mal˘ch nad‰en˘ch sportovcÛ
byl skuteãnû zajímav˘. Ostatnû mu-
sím pfiiznat, Ïe setkání s dûtmi mû
vÏdy potû‰í; obãas uãitelky dove-
dou do mé kanceláfie celou tfiídu
matefiské ‰kolky, spolu s dûtmi se
bavíme a tfieba dûtské kresby z to-
hoto setkání mám stále uschovány. 

Paní starostko, Vánoce uÏ kle-
pou na dvefie. Vzpomenete si na
vánoãní atmosféru svého dûtství?

V m˘ch vzpomínkách jsou
Vánoce plné snûhu a ledu. UÏ na
Mikulá‰e jsme se sestrou dávaly za
okno talífiek a ãekaly, jaké pamlsky
se v nûm objeví, aÏ k nám dorazí
Mikulá‰ s ãertem. Po veãefii na ·tûd-
r˘ veãer pfiijeli za námi babiãka s dû-
dou; oba mûli hodnû siln˘, huÀat˘

koÏich a na sáních pfiivezli ta‰ku
s dárky pro nás. Asi i tehdy se stalo,
Ïe bylo bláto a dûda vymûnil sánû za
vozík, ale v m˘ch vzpomínkách zÛ-
stávají Vánoce plné tfipytivého snûhu
a vÛnû rozsvíceného stromeãku.

Je‰tû snad Va‰e pfiání obãanÛm
Boskovic...

V‰em pfieji hodnû pevného zdraví,
protoÏe v‰e ostatní je pomíjivé. Ráda
bych umûla mávnout kouzeln˘m prout-
kem a zpomalit bûh na‰í hektické doby.
Tak, abychom mûli víc ãasu se st˘kat
v realitû skuteãné místo virtuální, aby-
chom umûli pozornûji si naslouchat,
chápat potfieby druh˘ch, abychom byli
více tolerantní a umûli si prokazovat
vzájemnou úctu. Budu ráda, kdyÏ to
dokáÏeme i bez kouzeln˘ch proutkÛ.

Paní starostko, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Pane starosto, které nejdÛleÏi-
tûj‰í akce se v leto‰ním roce 
podafiilo v Letovicích realizovat?

Domnívám se, Ïe tento rok lze
hodnotit velmi kladnû. Dokon-
ãili jsme první etapu rekonstruk-
ce kanalizace ulice PurkyÀova;
druhá etapa je plánována na
pfií‰tí rok. V ulici Na Kopeãku se
provedla celková oprava povr-
chu vozovky i chodníkÛ. Obãa-
nÛm zpÛsobila problémy oprava
ulice Halasova, která se prová-
dûla za plného provozu a ãást 
této frekventované komunikace
musela b˘t uzavfiena na nezbytnû
nutnou dobu. Rád bych podûko-
val za trpûlivost tûm, kter˘ch se
omezení dotklo a znepfiíjemnilo
jim Ïivot. 

V plánovaném termínu se poda-

fiilo dokonãit rekonstrukci matefi-
ské ‰kolky v Tfiebûtínû, takÏe dûti
uÏ mohou vyuÏívat nové, vylep‰e-
né prostory.

Byly opraveny chodníky na uli-
ci J. A. Komenského a dokonãeny
opravy na ulici Jaroslava Ha‰ka.
Obyvatelé domÛ v této lokalitû bu-
dou mít moÏnost podat návrhy na
zpÛsob regenerace zelenû v této
zástavbû. Druhou etapou také po-
kraãovala rekonstrukce ulice Pod
Klá‰terem od kruhového objezdu
k zámku. Dále to byla oprava
chodníku od prodejny Penny mar-
ket ke sportovní hale.

Jak hodnotíte oblast kultury
a sportu?

Leto‰ní rok slavily Letovice
80. v˘roãí pov˘‰ení na mûsto.
V rámci tûchto oslav probûhlo
mnoho sportovních i kulturních
akcí, které vyvrcholily slavnost-
ním veãerem 10. listopadu, na
kterém byli jmenováni ãestn˘mi
obãany mûsta in memoriam prof.
Ing. arch. Bedfiich Rozehnal, DrSc.,
v˘znamn˘ architekt, a Petr Halam-
ka, hudebník a dlouholet˘ fieditel
ZU· Letovice.

Co ãeká Letovice v roce 2017?
V prvním pololetí budou probí-

hat opravy budovy Mûstského 
úfiadu. Tyto práce se budou konat
za plného provozu, v‰echny odbory
budou pro obãany stále dostupné.
Je v‰ak tfieba poãítat s omezením
v pfiístupov˘ch cestách; dle aktuál-
ní situace budou obãané fiádnû 
informováni. 

Na bfieznovém zasedání zastu-
pitelstva, aÏ budou známy hos-
podáfiské v˘sledky roku 2016,
budeme rozhodovat o dal‰ích
konkrétních investiãních akcích.

Jejich rozsah je závisl˘ také na
pfiidûlení dotací; v kaÏdém pfií-
padû se budeme snaÏit ve‰keré
investice rozdûlit tak, aby jak
mûsto, tak i jeho místní ãásti 
byly pro obãany místem, kde se
pfiíjemnû a klidnû Ïije. Po pro-
jednání s obãany budeme pfiipra-
vovat projekt na rekonstrukci
západní ãásti Masarykova ná-
mûstí.

Celá fiada zajímav˘ch kulturních
akcí se pfiipravuje na letní sezonu.
V ãervnu budou probíhat slavnost-
ní akce v místní ãásti Babolky,
která bude oslavovat 700 let od
svého zaloÏení. Co se t˘ká spor-
tovních událostí, tak zaãátkem
podzimu budou Letovice hostit
Mistrovství âeské republiky v ko-
lové. Jsem rád, Ïe se tato v˘znam-
ná sportovní událost bude konat
v na‰í sportovní hale, také proto,
Ïe Mistr svûta v kolové z roku
2003 Jifií Hrdliãka je rodák
z Letovic. 

BlíÏí se Vánoce; vzpomenete si
nûjaké hezké vánoãní záÏitky
v minulosti?

V dûtství jsme urãitû v‰ichni
proÏívali Vánoce daleko víc, byly
plné oãekávání a romantiky. Co
mnû dnes na rozdíl od dfiívûj‰ka
chybí, to je víc klidu a pohody.
Spûch, stálé chvátání, které nás
provází celoroãnû, se zastaví ãasto
aÏ na poslední chvíli pod stromeã-
kem. 

Myslím, Ïe bychom v‰ichni mû-
li zvolnit a najít si víc ãasu tfieba
jen na to, v klidu si popovídat 
doma, se sousedy, najít víc ãasu na
úsmûv a pohodu.

Pane starosto, máte nûjaké no-
voroãní pfiání?

Pfiedev‰ím chci podûkovat v‰em
obãanÛm Letovic a místních ãástí,
ktefií dûlají svému mûstu ãest, po-
dûkovat za to, Ïe své mûsto milují
a vnímají Letovice jako svÛj krás-
n˘ domov.

V‰em chci popfiát krásné Vánoce
a do pfií‰tího roku hodnû zdraví
a úspûchÛ.

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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