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Pokračování ze str. 8

	 Závěr	roku	patří	 tradičně	k	ohlédnutí	
za	 vykonanou	 prací.	 Můžete	 se	 prosím	
zmínit	 o	 největších	 akcích	 uplynulého	
roku,	 které	 se	 v	 Letovicích	 a	 místních	
částech	realizovali?
	 U	nás	to	byla	jednoznačně	nová	ma-
teřská	škola	pro	70	dětí	na	ulici	Tyršo-
va.	Což	 je	 čtvrtá	 školka	v	Letovicích.	
Od	září	jsou	všechny	plné	a	mě	těší,	že	

	 Bc.	Roman	Pilát,	MBA,	se	opět	stal	
na	další	volební	období	starostou	města.	
Odpovídá	na	otázky	pro	Listy	regionů:
	 Pane	starosto,	voliči	v	Adamově	dali		
v	komunálních	volbách	vašemu	Sdružení	
nezávislých	 kandidátů	 nadpoloviční	 po-
čet	 hlasů	 a	 Vám	 osobně	 největší	 počet	
preferenčních	 hlasů.	 Společně	 s	 mís-
tostarostou	Jiřím	Němcem	zahajujete	již	
čtvrté	volební	období,	jste	ve	svých	funk-
cích	 nepřetržitě	 od	 roku	 2010.	 Taková	
důvěra	 voličů	 je	 poměrně	 vzácná;	 máte	
recept	jak	ji	získat	a	úspěšně	vést	město?	
	 Především	bych	na	úvod	rád	poděko-
val	všem	voličům,	kteří	přišli	k	volbám	
bez	ohledu	na	to	jakou	stranu	či	sdruže-
ní	 volili.	 Svým	 způsobem	 jsou	 každé	
volby	a	hlasy	v	nich	získané	buto	podě-
kováním	za	práci	zástupců	města,	nebo	
vyjádřením	 nespokojenosti	 a	 vržením	
kostek	jinak.	U	nás	zastupitelé	po	něko-
lik	let	táhnou	za	jeden	provaz,	diskuze		
a	rozhodnutí	jsou	věcné,	nikoliv	osobní	
či	 stranické.	 To	 pomáhá,	 aby	 vedení	

města	lépe	plnilo	požadavky	zastupitelů	
a	 občanů	 v	 rámci	 jednotlivých	 roků.	
Občané	nás	mnohdy	upozorňují	na	pro-
blémy,	které	je	vhodné	řešit	a	my	je	mů-
žeme	 v	 množství	 práce	 přehlédnout.	
Kompetence	 starosty	 a	 místostarosty	
jsou	stejně	rozdělené	už	několik	let;	 to	
nám	umožňuje	efektivně	plánovat	a	při-
pravovat	 záležitosti	 k	 rozhodování	 za-
stupitelům.
	 Toto	volební	období	zahajujete	ve	vel-
mi	turbulentní	době.	Gigantická	inflace,	
neúnosné	 zdražování	 energií	 a	 pohon-
ných	 hmot,	 na	 druhé	 straně	 obrovské	
zisky	bank,	dodavatelů	energií	a	dalších	
společností…	 A	 se	 již	 katastrofické	
scénáře,	 kterými	 nás	 centrální	 média	
denně	zahlcují	vyplní	nebo	ne,	má	vede-
ní	 města	 nějaké	 možnosti	 jak	 zmírnit	
dopady	těchto	vlivů	na	život	občanů?	
	 Dopady	 se	 dají	 očekávat	 na	 celou	
společnost,	 nejen	 na	 město.	 Veškeré	
informace	v	médiích	je	třeba	rozvážně	
vnímat	 jako	 celek.	 Mnohdy	 se	 infor-
mace	 upnou	 k	 jednomu	 konkrétnímu	
případu,	 městu	 či	 úzké	 problematice.	
Dle	mého	názoru	je	pro	občany	velmi	
těžké	tyto	případy,	či	kroky	státu,	po-
chopit,	 když	 neznají	 a	 ani	 nemohou	
znát	 souvislosti	 dané	 problematiky	
jako	celku.	V	Adamově	se	zaměřuje-
me	 především	 na	 zachování	 dostup-
nosti	veřejných	služeb	jako	je	městská	
doprava	 a	 zajištění	 přiměřených	 cen	
vody	a	tepla	v	roce	2023.	Při	dotování	
městské	dopravy	 se	v	průběhu	deseti	
let	platby	města	vyšplhaly	z	částky	cca	
2	mil.	Kč	ročně	na	aktuálních	cca	5,2	

mil.	 Kč.	 Což	 je	 při	 ročním	 rozpočtu	
města	50–60	mil.	Kč	velká	položka.
	 S	energiemi	budeme	bojovat	podob-
ně	 jako	 jiná	 města.	 Zastropování	 cen	
prakticky	zabránilo	mnoha	bankrotům	
napříč	celým	naším	státem.	Pokud	by-
chom	 z	 pohledu	 našeho	 města	 nemě-	
li	nakoupen	centrálně	plyn	pro	občany	
a	průmysl	už	od	roku	2020	až	do	konce	
letošního	 roku,	 prakticky	 za	 desetinu	
letošní	 průměrné	 ceny,	 tak	 si	myslím,	
že	 některé	 firmy	 by	 už	 ukončily	 čin-
nost,	 nebo	 by	 musely	 výrazně	 omezit	
provoz.	 Podobná	 situace	 je	 u	 domác-
ností	 v	 oblasti	 cen	 tepla.	 Nákupem		
v	roce	2020	jsme	ušetřili	jen	v	letošním	
roce	náklady	firem	a	domácností	sou-
hrnně	 v	 řádu	 mnoha	 desítek	 mil.	 Kč.	
Celý	další	rok	2023	budeme	postupovat	
velmi	rozvážně,	tak,	abychom	neohro-
zili	chod	města	i	za	cenu	odložení	ně-
kterých	 investičních	 záměrů.	 Ostatně	
tak	 to	 nakonec	 bude	 muset	 dělat	 celá	
naše	společnost.	Čas	ukáže,	komu	tato	
doba	významně	pomohla	v	obrovských	
ziscích,	které	zmiňujete	ve	Vašem	do-	
tazu,	 a	 bude	 zajímavé	 sledovat,	 co	 se		
s	 těmito	 zisky	 fakticky	 stane	 a	 jak	 se	
tyto	společnosti	zachovají	ve	vztahu	ke	
státu.	Zda	čistě	ekonomicky,	nebo	s	ně-
jakou	mírou	společenské	odpovědnosti.	
Neměli	bychom	toto	zapomenout.
	 Závěr	roku	patří	 tradičně	k	ohlédnutí	
za	 vykonanou	 prací.	 Můžete	 se	 prosím	

zmínit	 o	 největších	 akcích	 uplynulého	
roku?
	 Dařily	 se	nám	plnit	 záměry,	které	
jsme	si	v	rozpočtu	stanovili.	Dokon-
čilo	se	závěrečné	vyúčtování	dotační-
ho	 projektu	 rozšíření	 ZŠ	 Ronovská.	
Aktuálně	žádáme	o	proplacení	dotace	
projektu	 rozšíření	 MŠ	 Jilemnického.	
Běží	nám	výstavba	lesoparku.	Kolega	
místostarosta	připravil	projekt	parko-
vacího	domu;	po	8	letech	příprav	od-
souhlasili	 zastupitelé	 samotnou	 vý-
stavbu,	 která	 začne	 na	 jaře	 2023.	
Pracuje	také	na	postupné	rekonstruk-
ci	 Domu	 služeb	 na	 Ptačině.	 Rovněž	
pan	Němec	pokračuje	v	úpravách	na	
Náměstí	práce,	 jako	 jsou	oprava	zat-
rubnění	 potoka	 a	 další	 umísování	
zeleně.	Připraven	má	 i	projekt	 rozší-
ření	komunikace	nad	sportovní	halou	
a	 mnoho	 dalšího.	 Práce	 související		
s	 rekonstrukcí	železničního	koridoru	
probíhaly	celý	rok	a	budou	pokračo-
vat	i	v	části	příštího	roku.	
	 Jaké	máte	plány	na	příští	rok?
	 Jak	 jsem	 se	 již	 zmínil,	 tak	 některé	
investiční	akce	běží	a	další	jsou	připra-
veny	pro	 realizaci	–	pokud	 to	celková	
ekonomická	 situace	 dovolí.	 Věřím,	 že	
kroky	nového	zastupitelstva	budou	ku	
prospěchu	města	a	občané	budou	opět	
spokojeni.	
Pane starosto, děkuji za rozhovor.

Petr Hanáček

Starosta města Adamov 
Bc. Roman Pilát, MBA
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jsme	mohli	mladým	rodinám	takto	po-
moci.	 Je	 dokončena	 kompletní	 oprava	
ulic	Smetanova	a	B.	Martinů.	Opravy	
povrchů	ulic	V	zahradách,	Polní,	Krát-
ká	v	Meziříčku	na	Lhotku	a	další.	Na	
budově	 ZUŠ	 je	 nová	 střecha.	 Snad	 se	
ještě	 letos	 stihne	 dokončit	 cyklotrasa	
Meziříčko	 Skrchov,	 která	 velmi	 vý-
znamně	 propojí	 oba	 kraje.	 Vyměnili	
jsme	několik	set	světel	veřejného	osvět-

lení	a	získali	dotaci	i	na	téměř	celý	zby-
tek.	Tím	ušetříme	miliony	korun.
	 Jaké	máte	plány	na	příští	rok?
	 Příští	rok	je	jasně	daný.	Dokončení	
opravy	Základní	umělecké	školy,	jen	
to	je	kolem	60	milionů.	Oprava	střed-
ní	části	náměstí	kolem	30	milionů.	To	
jsou	 ty	 dvě	 největší	 akce.	 Další	 vý-
znamnou	 věcí	 bude	 výměna	 asi	 500	
světel	 veřejného	 osvětlení,	 kde	 jsme	

obdrželi	dotaci	4	miliony.	Ušetřit	by	
se	mělo	80	procent	energií.	Další	akcí	
bude	výstavba	vodovodu	a	kanalizací	
v	 lokalitě	Komenského	pro	výstavbu	
rodinných	 domů.	 Zde	 jsme	 obdrželi	
7,5	 milionu	 dotaci.	 Nicméně	 tomuto	
kroku	musí	předcházet	prodej	parcel	
zájemcům	o	výstavbu.
Pane starosto, děkuji za rozhovor.

Petr Hanáček

Vážení spoluobčané, 
přejeme vám všem příjemné 
prožití vánočních svátků 
v kruhu vašich blízkých 
a do nového roku 2023 
pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a rodinné pohody.

Bc. Roman Pilát, MBA, 
starosta města Adamov

Jiří Němec, 
místostarosta města AdamovOndřej Nedvěd, 5 let

CHCETE PLATIT 
ZA VAŠE POJIŠTĚNÍ NIŽŠÍ ČÁSTKU?
Řeším pojištění vozidel, nemovitostí, zdraví, odpovědnostní. 

Ráda se Vám budu věnovat – KONTAKT 775 731 779


