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Listy regionÛ poÏádaly starosty tfií nejvût‰ích mûst na‰eho regionu, aby zhodnotili
ãinnost v leto‰ním roce a struãnû informovali o tom, co ãeká obãany v roce 2016. 

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

Ladislav Kunc
+420 607 507 157 podlahy-kunc@seznam.cz

REALITY MAJEROVÁ, Svitavská 872/23,
Blansko (budova b˘valého sídla âSAD

naproti restauraci U Golema)
e-mail: realitymajerova@seznam.cz
www.realitymajerova.cz

Dûkuji klientÛm realitní kanceláfie
Reality Majerová za projevenou dÛvûru

v uplynulém roce. Pfieji v‰em lidem 
klidné proÏití vánoãních svátkÛ a hodnû

zdraví a spokojenosti do roku 2016. 

Prodej fiadového patrového RD 6+2, 178 m2,
s vjezdem a men‰í zahrádkou, po ãást. rekon-
strukci, v Ïádané lokalitû Blanska. BliÏ‰í info

v RK. Cena 2.900.000 Kã + provize RK. 

Mgr. Ivo Polák, 
starosta mûsta Blansko

Pane starosto, kdyÏ se ohlédnete
za konãícím rokem 2015, které nej-
dÛleÏitûj‰í akce z oblasti investic,
kultury a sportu se podafiilo realizo-
vat? Pfiípadnû, jsou nûjaké resty?

Leto‰ní rok byl z hlediska inves-
tiãních akcí opravdu bohat˘.
Pokraãovali jsme v zámûru sniÏo-
vání energetické nároãnosti budov,
které jsou v majetku mûsta. Nejen
zateplení, ale komplexní revitali-
zace se provádûla na budovách Z·
na Erbenovû a Dvorské ulici, ma-
tefiské ‰koly na Údolní ulici a MÚ
na nám. Republiky. Na tyto akce
jsme vyuÏili dotace z Operaãního
programu Îivotní prostfiedí, které
pokryly cca 70 % nákladÛ. 

Na základû referenda z loÀského
roku jsme pfiistoupili k demolici ho-

telu Dukla. Musím fiíci, Ïe z této ak-
ce jsem mûl tro‰ku obavy; demolice
velkého objektu v pû‰í zónû, v blíz-
kosti mnoha obytn˘ch budov je jistû
nároãná z hlediska pra‰nosti, hluku
a omezení provozu. Nakonec jsem
byl pfiíjemnû pfiekvapen, neboÈ firma,
která v˘bûrové fiízení vyhrála (navíc
s nejniÏ‰í cenou), odvedla práci na
v˘bornou; negativní dopady na pro-
voz v centru mûsta byly opravdu mi-
nimální. 

Byl dokonãen prÛtah místní ãásti
LaÏánky a realizována rekonstrukce
prÛtahu II/374 na ulici Svitavská.
Musím fiíct, Ïe obû firmy, které vy-
bral investor této akce, tedy Správa
a údrÏba silnic Jihomoravského kra-
je, mûly znaãné problémy s plnûním
termínÛ. To se negativnû projevilo

v del‰ím období, po které byl prÛjezd
Blanskem znaãnû ztíÏen, a v pocho-
pitelné nespokojenosti obãanÛ.

V rámci revitalizace sídli‰tû Sever
byly vybudovány dal‰í parkovací
místa. Je provádûna úprava vozovky
v serpentinách k místní ãásti
Klepaãov z hlediska bezpeãnosti
provozu. Nepodafiilo se letos realizo-
vat plánovan˘ prÛchod z ulice
RoÏmitálova k zámku. Ve stavebním
fiízení se odvolal jeden z vlastníkÛ
sousedních pozemkÛ; stavba bude
pfiesunuta na pfií‰tí rok.

V oblasti kultury to byly, kromû celé
fiady koncertÛ, v˘stav a divadelních
pfiedstavení, tradiãní akce, jako napfií-
klad Vítání svatého Martina. Letos jsme
tuto akci roz‰ífiili o sobotní gastrofesti-
val s moÏností ochutnávky mlad˘ch vín
a dal‰ích delikates se zamûfiením na re-
gionální produkty. Hostem, kter˘ se 
ujal pfiípravy specialit, byl populární
kuchafi Marcel Ihnaãák. Pfiipomenul
bych je‰tû Historick˘ jarmark, konan˘
v ãervnu, se zamûfiením na dûti a urãitû
zajímav˘ byl i t˘den vûnovan˘ partner-
sk˘m mûstÛm, konan˘ u pfiíleÏitosti 50.
v˘roãí navázání pfiátelství s italsk˘m
mûstem Scandiano. Tyto oslavy, kte-
r˘ch se úãastnili také hosté ze sloven-
ského Komárna a polské Legnice, byly
zakonãeny kulturním programem, ve
kterém vystoupili úãinkující z Blanska
i Scandiana. 

Z mnoÏství sportovních akcí bych
vyzdvihl dvû. Blanenská desítka dala
kromû bûÏecké ãásti také prostor pro
závody na in-linech a kolobûÏkách,
takÏe sportovat mohla celá rodina; 
úãastnilo se na 800 závodníkÛ nejrÛz-
nûj‰ího vûku. PÛlmaraton Moravsk˘m
krasem musel b˘t kvÛli rekonstrukci
prÛtahu odloÏen na fiíjen, ale nakonec
vy‰lo perfektní poãasí, takÏe úãast by-
la také úctyhodná, startovalo celkem 1
506 bûÏcÛ ve v‰ech disciplínách.    

Letos jsme vytvofiili (a zastupitelé
schválili) nová pravidla pro udûlová-
ní dotací pro oblast sportu, kultury
a zájmov˘ch ãinností; kromû jin˘ch
zmûn je novinkou, Ïe pro jednotlivé
subjekty budou schváleny ãástky
v procentech rozpoãtu; tedy jejich
v˘‰e se bude pohybovat v závislosti
na úspû‰nosti hospodafiení mûsta.

Musím fiíct, Ïe letos se dotace smûro-
vané do oblasti sportu zv˘‰ily o 1,6
mil. a do oblasti kultury a zájmov˘ch
sportÛ o 0,5 mil. Kã.

MÛÏete se struãnû zmínit o nejdÛ-
leÏitûj‰ích akcích, které obyvatele
Blanska ãekají v pfií‰tím roce?

Jednou z nejdÛleÏitûj‰ích investiã-
ních akcí bude v˘stavba parkovi‰tû
nad nemocnicí, kde vznikne 134 par-
kovacích míst. Jedná se o dlouho 
oãekávané fie‰ení problémÛ s parko-
váním, které pfiivítají nejen náv‰tûv-
níci nemocnice, ale také obyvatelé 
okolních ulic. 

Dal‰í velkou akcí bude úprava
místa po zbouraném hotelu Dukla.
Máme jiÏ vypracovanou studii, která
v tomto prostoru pfiedpokládá vznik
oddychové zóny pro setkávání lidí
v‰ech generací. Poãítáme s vybudo-
váním parkové úpravy s hracími prv-
ky pro dûti, workoutového hfii‰tû jak
pro dûti, tak i pro mládeÏ, kavárny
a zastfie‰eného prostoru pro pofiádání
kulturních i jin˘ch akcí. 

Pokraãovat budeme s opravami
a modernizací místních komunikací,
chodníkÛ, vefiejného osvûtlení. Pokud
se nemocnici podafií získat dotaci, tak
zahájíme v pfií‰tím roce zateplování
nemocniãních budov, které by také
mûlo pfiispût k lep‰ímu, jednotnému
vzhledu celého areálu. Tato akce bu-
de rozdûlená do etap na tfii roky.

Pane starosto, jak budete proÏívat
vánoãní a novoroãní svátky?

Letos se chystám cel˘ ten sváteã-
ní ãas proÏít s rodinou a vynahradit
sobû i blízk˘m nedostatek volného
ãasu bûhem roku. Doufám, Ïe vyjde
tro‰ku poãasí, abychom mohli vyra-
zit na v˘‰lapy a já tak doplnil aktivní
pohyb, kter˘ mi bûhem roku hodnû
chybí.

V‰em obãanÛm mûsta Blanska
chci popfiát klidné proÏití vánoãních
svátkÛ, hodnû ‰tûstí, úspûchÛ a zdra-
ví v novém roce. 

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Starosta mûsta Blanska Mgr. Ivo Polák.


