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Poračování ze str. 8
se promění v novou mateřskou školu s ka-
pacitou 70 dětí. To bude opravdu velká 
pomoc, nebo už dva roky jsme nemohli 
umístit kolem 60 dětí. V současné do- 
bě, kdy mladé rodiny drtí ceny bydlení  
a energií, je nutné co nejvíce tento veřejný 
zájem uspokojit. Další akcí je započatá 
kompletní rekonstrukce budovy ZUŠ Le-
tovice. Tady počítáme s celkovou částkou 
kolem 50 mil. Kč. Začínáme odstraněním 
azbestu z budovy (kterého je zde velké 
množství), vymění se kompletní elektro-
instalace, topení, odizolují se stěny, vy-
mění se střecha, nová fasáda, okna, prostě 

všechno. Bohužel bude tato rekonstrukce 
trvat asi déle, než jsme plánovali, ale je 
opravdu nutná. Před dokončením je no- 
vé parkoviště pro 70 aut poblíž náměstí. 
Kompletně je opravena ulice Nerudova, 
na Hliníkách, cesta do Žlíbku, na Vrše. Je 
opraven most na ulicí Halasova. Je kom-
pletně dokončena ulice Komenského před 
ZŠ, kde vzniklo 17 + 20 nových parkova-
cích míst a kompletně nový chodník. Jen 
toto jsou akce za více jak 40 milionů Kč.
	 Jaké	máte	plány	pro	další	období?
 Máme konečně povolení na rekon-
strukci střední části náměstí, ale nakonec 
s ní začneme až na jaře příštího roku, stej-

ně jako s rekonstrukcí ulice Smetanova  
a B. Martinů. Určitě zavedeme parkovací 
systém na náměstí, obdobný jako v Bos-
kovicích a v Blansku. Zahájíme výstavbu 
komunikací pro parcely rodinných dom-
ků v lokalitě Komenského. V této lokalitě 
je také zadána studie na městské kryté 
lázně a obchodní centrum. Máme nád- 
hernou studii na venkovní koupaliště,  
začneme s její postupnou realizací. Žádá-
me o dotaci na rekonstrukci sportovní 
haly; tuto akci bez dotace provést nelze. 
Stejně tak regenerace bývalého areálu By-
texu, který chceme předělat na kulturní 
centrum a bydlení přímo ve středu města. 

Plánů je opravdu hodně, jmenoval jsem 
jen ty, které jsou již rozběhnuty. 
	 Po	uvolnění	restrikcí	koncem	jara	se	
podařilo	obnovit	sportovní	a	kulturní	ži-
vot.	Které	akce	z	této	oblasti	v	Letovicích	
Vás	nejvíc	zaujaly?
 Všechny akce, kde se děti i dospělí vě-
nují sportu a čemukoli z umělecké branže 
jsou úžasné. Všem, kteří v tomto nároč-
ném období pro ostatní cokoli organizovali 
a věnovali se především mládeži, bych 
chtěl velmi poděkovat. Věnovat ostatním 
svůj čas a energii je ten největší dar.
 Pane starosto, děkuji za rozhovor.

Petr Hanáček

 Bc. Roman Pilát, MBA, odpovídá na 
otázky Listů regionů:
	 Pane	starosto,	už	druhý	rok	kompliku-
je	 život	 lidem	 na	 celém	 světě	 korona-	
virová	 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	Adamově	letos?
 Koronavirová pandemie se samozřej-
mě odrazila i na schváleném rozpočtu le-
tošního roku 2021. Předpokládané příjmy 
jsme nastavili jako skutečnost roku 2020, 
tj. druhý rok přibližně o 12 mil. Kč méně. 
Pokles o 24 mil. Kč za dva roky je znát  
a trochu nás omezuje v potřebných inves-
ticích, především v oblasti parkování. 
Předpokládané výdaje byly, jako každý 
rok našeho funkčního období, nastaveny 
tak, aby hospodaření města bylo vyrovna-
né. V zásadě se nechystáme i přes tyto 
škrty, růst cen materiálů, nákladů, úvěrů, 
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naše klíčové projekty výrazně odkládat. 
Pouze ještě více a pečlivěji zvažujeme 
strukturu financování projektů, podíl 
vlastních a cizích zdrojů. Vše tak, aby-
chom neohrozili finanční stabilitu města. 

	 Můžete	se	zmínit	o	investičních	akcích,	
které	se	podařilo	realizovat,	případně	kte-
ré	jste	letos	zahájili?
 Za sebe mohu zmínit z větších projektů 
přístavbu patra pro dvě nové třídy mateř-
ské školky na ulici Jilemnického, kde se 
nám podařilo získat dotaci EU cca 25 mil. 
Kč. V rámci projektu jsme další prostřed-
ky investovali do opravy kuchyně, zahra-
dy a bezprostředního okolí školky. Mys-
lím, že tímto projektem jsme zajistili 
kapacitní polštář pro přijímaní dětí do 
školek v Adamově. Hlavně pro rodiče, 
kteří během posledního roku mateřského 
dovolené a souvisejícím školním rokem 
potřebují nastoupit zpět do zaměstnání.  
A to se nakonec prokázalo hned první 
rok; všechny děti byly přijaty. Je to jeden  
z prvních roků, kdy jsme nemuseli přijí-
mat taková opatření jako vznik dětské 
skupiny. Podařilo se dokončit projekt  
lesoparku, který získal i poslední potřeb-
né vodoprávní povolení pro jezírko a mo-
křad. Po třech letech příprav tak nic ne-
brání navržení k realizaci v rozpočtu 
2022. Opravena byla část komunikace  
u areálu Adastu a nového bytového domu 
na ul. Svitavská. Ve spolupráci s dětmi ze 
Základní umělecké školy Adamov se  
dočkala nového vzhledu opěrná stěna na 
ul. Opletalova – zastávka MHD. Dokon-
čen byl projekt výstavby parkoviště města  

u nádraží s téměř 95% dotací EU – pod- 
pora z programu MAS Moravský kras. 
Drobné úpravy jsme provedli na koupali-
šti, šlo o schody do horní části, celkové 
úpravy a nové výsadby stromů pro zajiště-
ní klidného a zastíněného prostředí při 
velmi teplých dnech v budoucím provozu 
koupaliště. Snad se nám příští rok podaří 
umístit skluzavku pro naše nejmenší  
návštěvníky. Projekčně připravujeme 
nové veřejné osvětlení a přívod vodovodu 
pro Sklaák. Poslední z těch nejdůležitěj-
ších věcí bych zmínil získání vlajky města 
Adamova jako nového oficiálního symbo-
lu po znaku města, který jsme získali po 
schválení heraldickou komisí pří Posla-
necké sněmovně Parlamentu ČR.
 Kolega místostarosta dohlížel na mno-
ho akcí v rámci silnic a ostatních komuni-
kací. Například na projekt opravy most-
ních konstrukcí na náměstí Práce a úpravou 
ploch zastávky MHD u internátu. Pokraču-
je projektování rozšíření komunikace nad 

sokolovnou, které by mělo navázat na roz-
šíření komunikace pod kostelem. Na opra-
vy chodníků monobloku Komenského na-
vázala letos oprava úseku chodníku nad 
hotelem. Poslední část by měla být oprave-
na příští rok. Na návrh místostarosty jsme 
se zastupiteli opětovně odložili několik 
mil. korun v rámci průběžného shro-
mažování financí pro stavbu parkovacího 
domu Sadová. Projekt má za sebou 7 roků 
příprav, má všechna povolení, zřizují se 
distribuční sítě energií a začíná příprava 
výběrových řízení. Úzce je svázán s bu-
doucím záměrem stavby parkovacích 
ploch na Ptačině; vytěžená zemina bude 
umístěna v prostoru této další stavby a tím 
ušetří městu na poplatcích za ukládání  
a dopravu, nebo zemina bude potřebná  
při stavbě budoucí. Dokončuje se pomalu  
i celý etapový projekt opravy starého hřbi-
tova; letos to byl přístupový chodník a nyní 
probíhají restaurátorské práce na vstupní 
části.  Pokračování na str. 10

Starosta města Adamov 
Bc. Roman Pilát, MBA 

Bc. Roman Pilát, MBA, 
starosta města Adamov
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Vážení spoluobčané, 
přejeme vám všem příjemné 
prožití vánočních svátků 
v kruhu vašich blízkých 
a do nového roku 2022 
pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a rodinné pohody.

Bc. Roman Pilát, MBA, 
starosta města Adamov

Jiří Němec, 
místostarosta města AdamovFilip Mikeš 7 let


