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V letním kinû byla dokonãena re-
konstrukce hledi‰tû za 12,7 mil. Kã.
Mûsto pfievzalo Sokolovnu, kde
probûhly opravy za 2,5 mil. Kã
a dal‰í 2 miliony byly investovány
do nového mobiliáfie. Máme v
úmyslu ve spolupráci s Technickou
univerzitou v Liberci pfiipravit stu-
dii celkové revitalizace Sokolovny.

Pro Nemocnici Boskovice, s.r.o, 
byla uvolnûna ãástka 9,5 mil. Kã na
nutnou pfiístrojovou techniku a 10 mil.
Kã na technickou infrastrukturu.
Budeme usilovat o získání dotací pro
dal‰í rozvoj nemocnice; její sluÏby vyu-
Ïívají nejen obãané Boskovic, ale také
celé severní ãásti Jihomoravského kraje.

Letos byla zfiízena pozice mûst-
ského architekta, do které byl jme-
nován znám˘ urbanista prof. Ing.
arch. Zdenûk Fránek. Jeho ãinností
je úãast na fie‰ení konkrétních sta-
vebních akcí a plánování rozvoje
v rámci územního plánu mûsta.

Do‰lo ke slouãení Radniãních lis-
tÛ a Boskovického zpravodaje; nové
periodikum bude v modernûj‰í po-
dobû zdarma distribuováno do po‰-
tovních schránek obãanÛ. Webové
stránky mûsta byly vylep‰eny, také
zde obãané naleznou nové funkce,
vãetnû moÏnosti pfiedem si rezervo-
vat pofiadí pfii vyfiizování napfiíklad
fiidiãsk˘ch ãi obãansk˘ch prÛkazÛ,
pasÛ apod.

Které sportovní a kulturní udá-
losti roku 2017 povaÏuje za nejús-
pû‰nûj‰í?

Boskovické bûhy opût díky dobré
práci organizátorÛ potû‰ily velk˘
poãet úãastníkÛ i divákÛ. Staly se

jiÏ nejen sportovní, ale i v˘znam-
nou spoleãenskou událostí v na‰em
mûstû. ME v in-line hokeji katego-
rie U18 a Ïen, které se konalo v 
ãervenci na zimním stadionu, v˘-
znamnû pfiispûlo ke zv˘‰ení prestiÏe
mûsta na mezinárodní úrovni.

Díky kvalitnímu programu a hezké-
mu poãasí dosáhl poãet náv‰tûvníkÛ
Husích slavností rekordní v˘‰e.
Oprava hledi‰tû v letním kinû umoÏ-
nila konat nûkolik úspû‰n˘ch koncer-
tÛ, které potû‰ily velk˘ poãet divákÛ.
Mûsto poskytlo dotaci na Mandolí-
nov˘ festival, kter˘ pfiipravil Bc.
Martin Krajíãek. Musím fiíct, Ïe osob-
nû velmi oceÀuji tuto akci, uÏ pro 
bájeãnou atmosféru, kterou se podafii-
lo vytvofiit. Nelze jmenovat v‰echny
úspû‰né kulturní akce; bylo jich sku-
teãnû mnoho, vãetnû tûch, které pofiá-
daly rÛzné neziskové organizace.

MÛÏete se struãnû zmínit o nû-
kter˘ch akcích, které plánujete na
pfií‰tí rok?

Pokud obdrÏíme dotaci, bude stav-
ba Centra polytechnické v˘chovy 
zahájena zaãátkem pfií‰tího roku a do-
konãena v roce 2019; centrum bude
slouÏit ÏákÛm a studentÛm na‰eho re-
gionu, umoÏní realizovat moderní
metody v˘uky. Budeme pokraãovat v
modernizaci letního kina rekonstruk-
cí promítací kabiny a kryté ãásti 
hledi‰tû. Opût bude velká ãást rozpo-
ãtu smûrována do oprav a rozvoje do-
pravní infrastruktury.

Paní starostko, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Klidné a spokojené vánoãní svátky,
pohodu, ‰tûstí, pevné zdraví, 
spokojenost a osobní úspûchy vám
v‰em do roku 2018 pfiejí 

Bc. Hana Nedomová, starostka
Mgr. Dagmar Hamalová, místostarostka

Petr Malach, DiS., místostarosta
JUDr. David ·kvafiil, LL.M., tajemník

Strom Boskovice. Foto: Jaroslav Parma

Vladimír Stejskal
starosta mûsta Letovice

Starosta mûsta Letovice 
Vladimír Stejskal.

Pane starosto, které nejdÛleÏitûj-
‰í akce se v leto‰ním roce podafiilo
v Letovicích realizovat, pfiípadnû co
se z Va‰eho pohledu nepovedlo? 

Urãitû bych chtûl zmínit dokonãe-
ní rekonstrukce kanalizace na ulicích
PurkyÀova a Tfiebûtínská, kde bylo
vymûnûno také vodovodní potrubí.
Byla provedena II. etapa opravy ko-
munikace od kruhového objezdu
k zámku, tedy na ulici Pod klá‰terem.
Na ulici Al‰ova byla dokonãena 
v˘mûna vodovodního potrubí a re-
konstrukce chodníkÛ; vozovka bude
dokonãena v pfií‰tím roce. Ve mûstû
byly prÛbûÏnû opravovány chodníky
a dal‰í místní komunikace. 

Ukonãení opravy budovy
Mûstského úfiadu pfiineslo obãanÛm
lep‰í orientaci v budovû a pohodlnûj-
‰í pfiístup k jednotliv˘m odborÛm. 

Mladí sportovci ocenili roz‰ífiení
workoutového hfii‰tû, které bylo 
vybudováno u sportovní haly. Ve
sportovní hale jsme investovali – by-
lo instalováno zcela nové osvûtlení.

Spokojen˘ zcela urãitû nejsem se
situací kolem autobusového nádraÏí.
Pfies mnohá jednání, která probíhala
s úãastí Jihomoravského kraje, nedo-
‰lo dosud k uspokojivé dohodû mezi
dopravci. Neujasnûn˘ je také zpÛsob
dal‰ího vyuÏívání parkovi‰tû u nádra-
Ïí. Na tyto problémy doplácí obãané
Letovic a okolních obcí, mûsto bude
vyvíjet tlak na dofie‰ení problémÛ.

Situaci kolem plánované rekon-
strukce pfiehrady podle mého názoru
zbyteãnû zkomplikovaly protesty 
zájmov˘ch skupin. Jejich odpor 
zpÛsobil, Ïe oprava Kfietínky byla
odsunuta na dobu po dokonãení re-
konstrukce pfiehrady v Boskovicích,
tedy o nûkolik let. Z mého pohledu
starosty je naprosto nezbytné opravit
pfiehradu tak, aby v oblasti pod hrází,
tedy v Letovicích, byla bezpeãnost
zaji‰tûna. Je-li nutno v dobû oprav
hráze sníÏit hladinu v pfiehradû nato-
lik, aby v pfiípadû pfiívalového de‰tû
nebyla opravovaná hráz po‰kozena,
pak s tímto postupem musím souhla-
sit. Na tomto postoji nemohou nic
zmûnit ani Ïádné petice organizova-
né minoritními skupinami. .

Které kulturní a sportovní akce
roku 2017 byste rád vyzdvihl?

V sobotu 21. fiíjna se v na‰í spor-
tovní hale konalo Mistrovství âR
v sálové cyklistice, které jsme pfiipra-
vili ve spolupráci s oddílem sálové
cyklistiky ve Svitávce. To byla asi nej-
vût‰í sportovní událost leto‰ního roku.

V kulturní oblasti jsme oslavili 65.
v˘roãí vzniku Základní umûlecké
‰koly a 45. v˘roãí zaloÏení Velkého

dechového orchestru Letovice; tato
jubilea provázela fiada kulturních vy-
stoupení bûhem celého roku. V ãer-
vnu jsme uspofiádali oslavu v˘roãí
700 let od zaloÏení místní ãásti
Babolky. Byla vydána kniha o histo-
rii ZboÀku a Klevetova, chci podû-
kovat v‰em, kdo se na ní podíleli.

Díky iniciativû obãanÛ se podafiilo
zahájit sbírku historick˘ch fotografií,
map a dal‰ích pfiedmûtÛ, spojen˘ch
s historií na‰eho mûsta. My‰lenka na
zaloÏení muzea není nová, dosud
v‰ak nebyly k dispozici vhodné pro-
story. Situace se zmûnila po zru‰ení
Biskupského gymnázia; v budovû
b˘valé mû‰Èanské ‰koly jsou jiÏ nyní
uloÏeny historické exponáty. Probíhá
registrace sbírek a na‰im plánem je
11. kvûtna pfií‰tího roku slavnostnû
otevfiít Muzeum mûsta Letovice. Rád
bych podûkoval v‰em obãanÛm, kte-
fií do sbírek pfiispûli a tfieba je‰tû 
pfiispûjí, neboÈ znalost na‰í historie je
jistû velmi dÛleÏitá.

Jen ve struãnosti – jaké nejdÛle-
Ïitûj‰í akce plánujete na pfií‰tí rok? 

Chtûl bych, aby pokraãovala III. 
etapa opravy komunikace na ulici Pod
klá‰terem, je naplánovaná rekonstruk-
ce západní ãásti Masarykova námûstí.
V pfiípadû, Ïe se podafií zajistit dotaci,
rádi bychom provedli rekonstrukci
kabin na fotbalovém hfii‰ti, chceme 
uvolnit prostfiedky na pofiízení v˘kre-
sové dokumentace pro rekonstrukci
Kulturního domu. Doufám, Ïe bude
zahájena I. etapa revitalizace ãistírny
odpadních vod a rádi bychom opravi-
li chodníky na ulicích PraÏská, Nová,
Sadová a dal‰ích. 

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Zveme obãany na tradiãní silvestrovskou oslavu
ve 23.00 hodin v Letovicích na námûstí. Punã
a ãaj pro obãany zdarma. O pÛlnoci ohÀostroj
a reprodukovaná hudba. Ukonãení v 01.00 hodin. 
Souãasnû pfiejeme v‰em fungujícím 
spolkÛm a sdruÏením, organizacím 
i obãanÛm mûsta a v‰ech místních ãástí pfiíjemné
proÏití svátkÛ vánoãních, 
‰Èastn˘ nov˘ rok, pevné zdraví a mnoho pracov-
ních i osobních úspûchÛ. 

Vladimír Stejskal, starosta

Ing. Jifií Palbuchta, místostarosta Strom Letovice: Foto: Petr Neãas


