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Pfiiná‰íme jiÏ tradiãní pfiedvánoãní povídání se starosty Blanska, Boskovic a Letovic:
Mgr. Ivo Polák,

starosta mûsta Blansko

Pane starosto, které nejdÛleÏitûj-
‰í akce se v leto‰ním roce podafiilo
v Blansku realizovat?

V oblasti investic bych z dlouhé
fiady akcí jmenoval tfii, které pova-
Ïuji za zvlá‰È dÛleÏité pro na‰e
mûsto. Tû‰í mû, Ïe na v‰echny tyto
velké investice se podafiilo zajistit
dotace, které mûstu u‰etfiily nema-
lé finanãní prostfiedky.

Parkovi‰tû na ulici Zahradní nad
nemocnicí – vybudováním 134 no-
v˘ch parkovacích míst se podafiilo
zmírnit letit˘ problém s parkováním
pacientÛ na‰í nemocnice. Celkové
náklady ãinily 16 mil. Kã, JMK pfii-
spûl 4 mil. Kã.

Dal‰í rozsáhlou investiãní akcí
byla regenerace sídli‰tû Sever.
Byly opraveny chodníky, vybudo-
vány plochy pro aktivní odpoãi-
nek, roz‰ífiila se parkovací plocha
o dal‰ích 40 parkovacích míst. Na
náklady ve v˘‰i cca 10 mil. Kã
pfiispûlo Ministerstvo pro místní
rozvoj ãástkou 4 mil. Kã.

Nakonec chci zmínit vybudování
umûlého trávníku na fotbalovém
hfii‰ti na Sportovním ostrovû
Ludvíka DaÀka. Kromû umûlé trávy
byly opraveny kabiny, vybudována
nová tribuna a umûlé osvûtlení.
Celkové náklady dosáhly 26 mil.
Kã, ov‰em podafiilo se získat 10
mil. Kã z Ministerstva ‰kolství, tû-
lov˘chovy a mládeÏe a dal‰í 3 mil.
Kã z Jihomoravského kraje, takÏe
tato akce byla nakonec z hlediska
dotací nejúspû‰nûj‰í. Modernizace
sportovi‰È by mohla v budoucnu za-

jistit také vy‰‰í pfiíjmy z pronájmÛ,
neboÈ cel˘ Sportovní ostrov je díky
vybudovanému zázemí vhodn˘ pro
nejrÛznûj‰í soustfiedûní, tréninky
nebo soutûÏe.

Co Vás zaujalo v oblasti kultury
a sportu?

Mám v Ïivé vzpomínce velmi po-
dafienou akci na‰eho kulturního stfie-
diska – leto‰ní Martinské hody, 
které se uskuteãnily bûhem druhého
víkendu v listopadu. Z bohatého kul-
turního programu si vybral asi kaÏd˘
a také atmosféra Svatomartinského
ko‰tu na Wanklovû námûstí byla je-
dineãná.

Stejnû jako kulturních, tak i spor-
tovních akcí bylo skuteãnû hodnû;
nejvût‰í masové akce – PÛlmaraton
Moravsk˘m krasem a Blanenská de-
sítka pfiivítaly opût rekordní po-
ãty úãastníkÛ. Velmi oceÀuji
u Blanenské desítky moÏnost vy-
brat si z více disciplín, takÏe
sportovat mÛÏe celá rodina. Tato
akce dosáhla znaãného vûhlasu,
neboÈ bûhu na 10 km se úãastnil
také b˘val˘ slovensk˘ premiér
Mikolá‰ Dzurinda.

Vy jste také závodil, na in-linech
na 10 km. Jak jste se umístil?

Skonãil jsem na 45. místû z 92
muÏÛ. Za nejvût‰í pfiínos pokládám
námahu, kterou jsem vûnoval pfií-
pravû – pfii tréninku jsem od jara na-
jezdil 862 km, coÏ pfiispûlo nejen
k redukci pfiebyteãné váhy, ale také
k celkovû lep‰í kondici.

Co mohou obyvatelé Blanska ãe-
kat v pfií‰tím roce?

V roce 2017 se chceme opût za-
mûfiit na získání financí z dotaãních
programÛ, aby mohly b˘t zahájeny
dal‰í, nároãné investiãní akce.
Plánujeme zahájit 1. etapu regene-
race sídli‰tû Zborovce. Na zimním
stadionu je nutná rekonstrukce
chladicího zafiízení, která zajistí
zcela bezpeãn˘ provoz. Souãasná
technologie je vyhodnocena jako ri-
ziková v pfiípadû úniku ãpavku do
okolí.

Dále chceme zlep‰it podmínky
pro vzdûlávání v na‰ich základních
‰kolách vyuÏitím Integrovaného re-
gionálního operaãního programu na
podporu infrastruktury základních
‰kol, kter˘ umoÏní vybudovat od-
borné uãebny.

Kompletní v˘ãet plánovan˘ch
akcí by byl velmi dlouh˘, snad
bych zmínil uÏ jen vybudování cyk-
lostezky kolem ml˘nského náhonu,
která propojí stávájící cyklostezky
se Sportovním ostrovem. Dal‰í cyk-
lostezka vznikne bûhem rekon-
strukce autobusového nádraÏí.

Pane starosto, blíÏí se vánoãní
svátky, ke kter˘m patfií nejen dár-
ky a rodinná pohoda, ale také
vzpomínky. Na jaké Vánoce rád
vzpomínáte Vy?

Na Vánoce pod ãistou, bílou snû-
hovou pokr˘vkou, tedy na takové,
jaké uÏ fiadu let nebyly. Kocoura

Mike‰e od Josefa Lady jsem jako
mal˘ kluk ãetl opakovanû a pfiedsta-
va bíl˘ch Vánoc k Ladovi jistû patfií.

Máte nûjaké pfiání do Nového roku?
Rád bych popfiál nám v‰em hodnû

zdraví a pohodu v rodinném i pra-
covním prostfiedí. Vzhledem k ne-
klidné situaci ve svûtû i v Evropû
bych si moc pfiál, abychom se i na-
dále mohli cítit bezpeãnû a mohli se
v klidu vûnovat své práci i sv˘m
blízk˘m.

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Paní starostko, investiãních akcí
se letos podafiilo v Boskovicích re-
alizovat hodnû, které z nich byste
ze svého pohledu oznaãila za nej-
dÛleÏitûj‰í?

Spoleãná investice mûsta a Jiho-
moravského kraje byla vybudovaní
parkovacích míst na ulici Hybe‰ova
a celková rekonstrukce ãásti této u-
lice u stfiední ‰koly zlep‰ila nejen
moÏnost parkování, ale pfiinesla ta-
ké zklidnûní dopravy v této lokalitû.
Celkové náklady ãinily cca 6 mil.
Kã, JMK se spoluúãastnil ãástkou
1,6 mil. Kã.

V Nemocnici Boskovice do‰lo
k rekonstrukci oddûlení ARO. Na tu-
to nákladnou modernizaci, která pfii-
nesla pacientÛm vybavení hodné 21.
století, pfiispûlo Ministerstvo zdra-
votnictví ãástkou 30,5 mil. Kã.
Dotaci na budování Sportparku
v Doubravách jsme získali na
Ministerstvu pro místní rozvoj ve v˘-
‰i 2 mil. Kã a dal‰í 3 mil. Kã z JMK.

Na vytvofiení snûÏné jámy pro
zimní stadion (vrací rozpu‰tûn˘ led
z plochy do mrazícího zafiízení) pfii-
spûlo Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy ãástkou 0,81 mil. Kã.

Po leto‰ních Husích slavnostech
byla zahájena oprava hledi‰tû a inÏe-
n˘rsk˘ch sítí letního kina. Na nákla-
dy ve v˘‰i 12 mil. Kã pfiispûl JMK
ãástkou 2 mil. Kã a Ministerstvo 

kultury 4 mil. Kã. Tato první ãást 
rekonstrukce letního kina bude do-
konãena do zaãátku letní sezony
v pfií‰tím roce. Po jejím ukonãení bu-
dou práce pokraãovat úpravou 
promítací plochy a vybudováním
nového zázemí.

To jsme uÏ v pfií‰tím roce; jaké dal-
‰í v˘znamné akce Boskovice ãekají?

Jednou z na‰ich priorit je pfiístav-
ba matefiské ‰kolky na ulici
Bílkova, která roz‰ífiením o dvû tfií-
dy nav˘‰í kapacitu ‰kolky pro dal-
‰ích 48 dûtí. Na tuto akci jiÏ máme
potvrzenou dotaci 21 mil. Kã
z MMR, takÏe pfií‰tí rok budeme 
ãinit potfiebné kroky k realizaci
stavby. Dal‰ím na‰ím plánem je 
v˘stavba Centra polytechnického
vzdûlávání na pozemcích u Z·
Slovákova. V souãasné dobû se sna-
Ïíme splnit podmínky pro získání
dotace nejen na v˘stavbu, ale také
na vybavení uãeben. Letos byly
zpracovány studie k obchvatu mûsta
smûrem na Jevíãko, areálu âervená
zahrada, lokality U Koupadel, loka-
lity za nemocnicí – to jsou v‰e pod-
klady, které budeme konzultovat
s vefiejností a pfiipravovat realizaci
v budoucích letech. Budeme také 
usilovat o získání dotací pro dal‰í
modernizaci na‰í nemocnice.

KdyÏ se ohlédnete za leto‰ním
kulturním a sportovním dûním
v Boskovicích, co Vás osobnû nej-
víc zaujalo?

Domnívám se, Ïe Boskovice mají
jiÏ tradici v bohatosti kulturního Ïi-
vota. Tû‰í mû, Ïe nejen mnoÏství 
akcí, ale hlavnû rÛznorodost ÏánrÛ
pfiispívá k tomu, Ïe si svÛj koncert,
v˘stavu, film, nebo pfiedná‰ku najde
skuteãnû kaÏd˘. Letos jsme pfiistou-
pili k vyhodnocení osobností kultur-
ního Ïivota – jak umûlcÛ, tak i tûch,
ktefií se v této oblasti v˘raznû anga-
Ïují. Cena mûsta za kulturu bude
tûmto osobnostem pfiedána v lednu.

Zaujaly mû dvû letos vydané
publikace – Malífi Franti‰ek ¤ehofi
od nakladatelství Franti‰ek ·alé –
ALBERT a Boskovice v historic-
k˘ch fotografiích, kterou vydalo 
nakladatelství Josef Filip 1938.

Byla jsem nejen patronkou


