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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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Informace, objednávky: 
BOVINEX, s. r. o., tel.: 602 709 537, 605 514 993 
info@bovinex.cz

Živé krůty 63 Kč/kg Chlazené krůty 91 Kč/kg

fb.com/madoilsro
aktuality na

Probíhá každou sobotu 9.00–11.00 hodin
po telefonní dohodě je možné i v týdnu

Na farmě v Ostrově u Macochy (areál ZD)

PRODEJ váNOčNích KRŮT
Z vLASTNích FAREM
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BOVINEX, s. r. o.
Objednávky na tel.: 605 514 993, 602 709 537

Prodej probíhá úterý, pátek, sobota 7.00–9.00 hodin
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A ŠŤASTNÝ NOVÝ
ROK 2022 PŘEJÍ

	 Ing.	 Jaroslav	 Dohnálek	 odpovídá	 na	
otázky	Listů	regionů:
	 Pane	starosto,	už	druhý	rok	kompliku-
je	život	lidem	na	celém	světě	koronavi-
rová	 pandemie.	 Snažíme	 se	 umět	 žít		
s	omezeními,	ovšem	důležitý	je	také	je-
jich	dopad	na	ekonomickou	situaci.	Jak	
se	tato	situace	dotkla	hospodaření	v	Bo-
skovicích	letos?	

	 Co	 se	 týká	 daňových	 příjmů,	 jakožto	
hlavního	příjmového	motoru	rozpočtu,	tam	
zatím	větší	problém	v	roce	2021	nevidím.
	 Určitě	 má	 tato	 pandemie	 negativní	
vliv	 na	 rozpočty	 městských	 organizací		
a	společností;	jak	v	nutnosti	vyšších	vý-
dajů,	 tak	pro	nižší	příjmy.	Nižší	příjmy	
jsou	 důsledkem	 nižší	 návštěvnosti	 na	
kulturních	a	sportovních	akcích	a	vůbec	
u	většiny	organizovaných	akcí.	
	 Můžete	 se	 zmínit	 o	 investičních	 ak-
cích,	 které	 se	 podařilo	 realizovat,	 pří-
padně	připravit?	
	 Zmíním	jen	tři	investice.	Dokončuje-
me	celoroční	opravu	části	ulice	Hybešo-
va.	 Po	 třech	 letech	 práce	 se	 obyvatelé	
oblasti	Milánovy	dočkají	nové	příjezdo-
vé	komunikace,	pod	kterou	 jsou	vymě-
něny	všechny	sítě.	Byla	zahájena	intenzi-
fikace	čistírny	odpadních	vod.	
	 Jak	vypadá	situace	s	předáním	měst-
ské	nemocnice	kraji?	
	 Ohledně	nemocnice	jednáme	a	na	uve-
dené	 téma	 předpokládám	 další	 jednání		
i	na	prosincovém	zastupitelstvu	města.

	 Jaké	máte	plány	pro	další	období?
	 Ještě	 skoro	 rok	 nás	 čeká	 do	 konce		
volebního	období.	Věřím,	že	projdeme	
stavebním	 řízením	 a	 získáme	 dotaci	 na	
stavbu	Komunitního	centra	s	knihovnou,	
začne	 se	 projektovat	 stavba	 Sportovní	
haly,	získáme	stavební	povolení	na	vybu-
dování	okružní	křižovatky	ulic	Havlíčko-
va,	Sokolská	a	17.	listopadu.	Snažíme	se,	
aby	 od	 podzimu	 fungovala	 nafukovací	
hala	na	dvou	tenisových	kurtech,	vybudu-

jeme	další	potřebný	promítací	sál	v	kině	
Panorama	 a	 zahájíme	 mnohé	 další	 roz-
počtované	či	plánované	akce.
	 Po	uvolnění	restrikcí	koncem	jara	se	
podařilo	obnovit	sportovní	a	kulturní	ži-
vot.	Které	akce	z	této	oblasti	v	Boskovi-
cích	Vás	nejvíc	zaujaly?
	 Určitě	 Husí	 slavnosti,	 promítání	 kina		
a	vůbec	sportovní	soutěže	jako	takové.
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček

	 Mgr.	Petr	Novotný	odpovídá	na	otázky	
Listů	regionů:
	 Pane	starosto,	už	druhý	rok	kompliku-
je	život	lidem	na	celém	světě	koronavi-
rová	 pandemie.	 Snažíme	 se	 umět	 žít		

s	omezeními,	ovšem	důležitý	je	také	je-
jich	dopad	na	ekonomickou	situaci.	Jak	
moc	se	tato	situace	dotkla	hospodaření	v	
Letovicích	letos?	
	 Určitě	dotkla,	protože	ještě	ani	te	ne-
máme	daňové	příjmy	na	úrovni	před	covi-
dem.	Ale	na	druhou	stranu	jsme	pro	město	
Letovice	udělali	 hodně	 strategických	ná-
kupů	pozemků,	takže	tuto	ztrátu	poměrně	
slušně	kompenzujeme	značným	nárůstem	
jejich	 ceny.	Máme	přes	360	000	m2	 sta-	
vebních	 pozemků	 ve	 vlastnictví	 města		
a	v	příštím	roce	budeme	prodávat	parcely	
pro	výstavbu	asi	padesáti	rodinných	domů.	
S	 poklesem	 příjmů	 se	 srovnáme,	 prostě	
proto,	že	musíme.
	 Nejhorší	na	této	situaci	ale	není	ekono-
mika,	ale	obrovská	ztráta	důvěry	lidí,	dů-
věry,	že	tento	stát	situaci	zvládá	a	zvládne.	
Pro	mě	 je	například	šílené	 to,	že	spousta	
lidí	dokáže	zpochybňovat	něco	tak	sofisti-
kovaného	jako	jsou	vakcíny	a	přitom	tomu	

nemůžou	vůbec	rozumět.	Na	druhou	stra-
nu	 ministerstvo	 zdravotnictví	 mluví	 o	 li-
dech	 očkovaných	 jako	 o	 bezinfekčních	 –		
to	 tam	 nikdo	 neví	 jaký	 má	 toto	 slovo		
význam?	 Očkování	 je	 bezesporu	 jedním		
z	největších	přínosů	medicíny	v	její	histo-
rii;	je	však	velmi	kontraproduktivní	o	něm	
šířit	přikrášlující	lži.	Bojím	se,	že	v	součas-

né	době	 jsou	 různé	 skupiny	 lidí	 až	příliš	
přesvědčeni	jen	o	té	své	„pravdě“.
	 Můžete	 se	 zmínit	 o	 investičních		
akcích,	 které	 se	 podařilo	 realizovat,	
případně	které	jste	letos	zahájili?
	 Je	jich	opravdu	hodně.	Začínáme	s	re-
konstrukcí	budovy	na	Tyršově	ulici,	která	
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