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Přejeme všem občanům 
Letovic a jejich místních 
částí pevné zdraví 
a krásné prožití 
vánočních svátků, 
příjemný vstup 
do nového roku 
a spoustu osobního štěstí 
a pohody.

Mgr. Petr Novotný, 
starosta města

Mgr. Radek Procházka, 
místostarosta města Vánoãní strom Letovice. Foto: Petr Neãas
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	 Mgr.	Petr	Novotný	odpovídá	na	otáz-
ky	Listů	regionů:
	 Pane	starosto,	největším	úkolem	 le-
tošního	roku	pro	celou	společnost	je	boj	
s	koronavirovou	pandemií;	jak	hodnotíte	
dopad	nutných	opatření	na	život	a	hospo-
daření	v	Letovicích?	
	 Samozřejmě	to	není	nic	příjemného.	
A	to	ani	finančně,	ani	z	hlediska	mezi-
lidských	vztahů.	Prostě	není	žádná	vý-
hra,	že	se	nepotkáváme.	Chtěl	bych	tu	
ale	 upozornit	 na	 jeden	důležitý	 důsle-
dek,	který	mě	velmi	trápí.	My	chráníme	
seniory	v	pečovatelských	domech	před	
nákazou,	ale	zároveň	je	tím	úplně	izolu-

jeme	 od	 přímého	 kontaktu	 se	 svými	
blízkými	a	to	po	strašně	dlouhou	dobu.	
Pro	spoustu	z	nich	je	tato	izolace	daleko	
horší	než	koronavirus.	Není	co	závidět	
těm,	co	musí	dělat	takováto	rozhodnutí	
s	těmito	důsledky.
	 Opravdu	 už	 moc	 chci,	 aby	 se	 život	
vrátil	do	normálu.	A	hospodaření	v	Le-
tovicích?	Tak	obrovské	propady	v	příj-
mech	pro	město	jsou	katastrofou.	Bude-
me	se	s	tím	muset	porvat.	
	 Můžete	se	zmínit	o	investičních	akcích,	
které	se	podařilo	realizovat?
	 Začal	bych	odkupem	čističky	odpad-
ních	vod	od	TYLEXU.	To	byla	pro	bu-
doucnost	 města	 naprosto	 zásadní	 věc.	
Fakt,	že	máme	ve	městě	dvě	velké	čis-
tičky,	nedává	ekonomicky	moc	smysl.	
Proto	se	z	této	stane	přečerpávací	stani-
ce	pro	naši	větší	městskou	a	pak	máte	
prostě	 náklady	 jen	 na	 intenzifikaci,	
opravy	a	vůbec	na	vše	jen	pro	jednu.	
	 Další	velká	věc	pro	 rozvoj	našeho	
města	 je	 vybudování	 protipovodňo-
vých	opatření	na	Kladorubce	v	lokali-
tě	 u	 Letovických	 strojíren.	 Konečný	
efekt	 těchto	opatření	 je	úplné	vynětí	
celého	 území	 od	 Letovických	 strojí-
ren	 až	 po	 náměstí	 ze	 záplavového	
území	stoletou	vodou	z	Kladorubky.	
	 Pak	 jsou	 tu	 opravená	 lokalita	 před	

ZŠ	včetně	chodníků,	zastávky	kiss	and	
ride,	 opravená	 komunikace	 od	 kultur-
ního	domu	k	zámku.	Bohužel	je	kom-
pletně	opravená	pouze	první	část	ulice	
Boční	a	zbytek	se	bude	dodělávat	příští	
rok.	V	Kochově	je	opravená	komunika-
ce	včetně	vodohospodářské	infrastruk-
tury	a	 i	v	ostatních	místních	částech	
došlo	k	opravě	komunikací	za	celkově	
devět	milionů	korun.
	 Z	menších	akcí	je	to	oprava	hřbitovní	
zdi	 se	 třemi	 bránami,	 opravdu	 krásná	
obnova	Lamplotovy	stezky	nad	koupa-
lištěm,	vybudovala	se	zvonička	v	Podo-
lí,	v	mateřské	školce	Čapkova	 je	nová	
krásná	terasa	s	umělým	povrchem	a	na	
ZŠ	 se	 dodělává	 celková	 rekonstrukce	
obou	tělocvičen.

	 Je	opraven	vodovod	na	ulici	Smeta-
nova	 a	 hlavní	 přivaděč	 na	 Novém	
městě.	
	 Jaké	máte	plány	pro	další	období?
	 Příští	rok	bude	z	hlediska	oprav	ko-
munikací	 zásadní.	 Dokončí	 se	 opra-	
va	Boční	a	Střední,	chodníky	na	Ko-
menského,	opraví	se	Smetanova	a	B.	
Martinů,	Nerudova.	Toto	budou	kom-
pletní	 opravy.	 Dál	 se	 vybuduje	 nová	
komunikace	v	ulici	Na	Hliníkách.
	 A	to	největší	bude	vybudování	par-
koviště	a	komunikací	na	Novém	měs-
tě	 a	 kompletní	 rekonstrukce	 střední	
části	náměstí.
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček
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CHCETE ZMĚNU? 
POMŮŽU  VÁM K ÚSPĚCHU.
Pojďme společně vkročit do nového roku, budu Vaším průvodcem 
a parťákem. Nechť se Vaše předsevzetí stane skutečností a rok 2021 
bude rokem změn, po kterých tak toužíte.
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