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Pane starosto, kdyÏ jste se pfied dvûma
lety ujal funkce starosty, tak to byl sv˘m
zpÛsobem krok zpût; z krajské úrovnû do
místní samosprávy. Tehdy jste se vyjádfiil
ve smyslu, Ïe do „vysoké” politiky neplá-
nujete návrat. Co zpÛsobilo, Ïe jste zmûnil
názor?

Tûch dÛvodÛ je víc. KdyÏ jsme na okresním
v˘konném v˘boru uvaÏovali o na‰ich kandidá-
tech pro leto‰ní volby, byl jsem zaskoãen kole-
gy a jejich návrhem, abych kandidoval já.
Musím fiíci, Ïe ‰lo o podporu nejen spolustraní-
kÛ z Blanenska, ale také z dal‰ích místních 
organizací obvodu, kam spadá také ãást území
Brno - venkov. 

Je pravda, Ïe jsem se z kraje rád vrátil do
Blanska, protoÏe práce na místní úrovni mne ví-
ce baví. Je totiÏ vidût; kdyÏ se podafií získat 
finanãní prostfiedky a mûsto mÛÏe realizovat 
opravy ãi stavby a budovat. Prostû v˘sledky
jsou ve mûstû daleko hmatatelnûj‰í neÏ v rámci
celého kraje. 

A kdyÏ jsem tak nad podporou kolegÛ pfie-
m˘‰lel, uvûdomil jsem si, Ïe zku‰enosti, které
jsem získal bûhem pÛsobení jako komunální
a regionální politik a zastupitel, by bylo vhodné
zuÏitkovat. Domnívám se totiÏ, Ïe politika je fie-
meslo jako kaÏdé jiné; i zde platí, Ïe nestaãí mít
jen krásné ideály, ale je tfieba umût dobré my‰-
lenky pfievést do reálného svûta a zajistit jejich
uskuteãnûní. CoÏ bez zku‰eností, znalosti po-
stupÛ, které pfiedchází rozhodování, a tfieba i
uÏiteãn˘ch konexí, lze jen velmi obtíÏnû.

Pokud budete zvolen, která konkrétní
problematika Vás bude jako senátora za-
jímat?

Jednalo by se urãitû o oblasti, kter˘m ro-
zumím. Ze svého pfiedchozího povolání mám
dobr˘ pfiehled o problematice ‰kolství, kde
stále probíhá reforma a kde je tfieba fie‰it 
ohodnocení práce pedagogÛ a v‰ech pracovní-
kÛ ve ‰kolství. Dal‰í oblastí je Ïivotní prostfie-
dí, konkrétnû ochrana a bezpeãnost krajiny pfii
povodních a dal‰ích Ïiveln˘ch událostech.
Druhou stranou téÏe mince je naopak nutnost
zajistit dostatek vody, tedy stavby retenãních
nádrÏí a realizace staveb, která zajistí zadrÏení
vody v krajinû. Zvlá‰È Jihomoravsk˘ kraj je
podle prognóz odborníkÛ nedostatkem vody

silnû ohroÏen; v dokumentu Zásady rozvoje
JMK je poãítáno s v˘stavbou vodohospodáfi-
sk˘ch dûl také na území Blanenska. Urãitû
bych rád tyto snahy podpofiil, neboÈ se jedná
o kvalitu na‰eho Ïivota a na pfiípadné problé-
my bychom mûli b˘t pfiipraveni. 

Co byste rád slíbil voliãÛm, pokud Vám
dají své hlasy?

Popravdû fieãeno vÛbec nejsem pfiízniv-
cem tûchto pfiedvolebních slibÛ. Velmi ãasto
se totiÏ jedná o pfiíslib konkrétní pomoci, pfii-
tom mnohdy v oblasti, ve které senátor má
pramalou ‰anci nûco zajistit. Konkrétnû
bych uvedl problém rychlostní silnice R 43;
vÏdy pfied volbami sly‰íme, Ïe ten ãi onen
kandidát udûlá v‰e pro to, aby byla v˘stavba
této silnice zahájena. To se opakuje jiÏ po
mnoho volebních období a stavba R 43 je
stále v nedohlednu. Nejdfiív je totiÏ tfieba za-
kotvit tuto v˘stavbu do zásad rozvoje kraje,
a pak je to záleÏitost ¤editelství silnic a dál-
nic, parlamentu a vlády âR. V této fázi 
pfiíprav má senátor velmi malou moÏnost prÛ-
bûh jednání ovlivnit. MÛÏeme si ov‰em vzít
pfiíklad tfieba z Rakouska, kde byl vydán spe-
ciální zákon fie‰ící dopravní propojení Vídnû
a Brna, tedy rakouské ãásti po hranice státu. 

V‰eobecnû platí, Ïe senátor mÛÏe vyuÏít
svÛj vliv a znalosti k tomu, aby loboval, te-
dy prosazoval zájmy mûsta, oblasti, regionu
v konkrétní záleÏitosti u institucí a úfiadÛ.
Tedy vysvûtloval uÏiteãnost a potfiebu rÛz-
n˘ch staveb, opatfiení ãi legislativních zmûn.
Slibovat ale konkrétní v˘sledek v jakékoliv
záleÏitosti bych nepovaÏoval za korektní.

Rád bych své sliby omezil na jeden – bu-
du se snaÏit co nejvíc vyuÏít své znalosti,
zku‰enosti a politick˘ um k tomu, abych co
nejvíce pfiispûl k úspû‰nému rozvoji nejen
celé republiky, ale také Blanenska, jako
svého domova. Domnívám se, Ïe bûhem
mého pÛsobení na blanenské radnici se
podafiilo realizovat mnoho investiãních,
pro mûsto uÏiteãn˘ch akcí. Do volebního
boje jdu s pokorou a nechávám na voli-
ãích, aby mou dosavadní ãinnost posoudi-
li a svÛj názor vyjádfiili u volebních uren.

Pane Poláku, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Mgr. Ivo Poláka 

Ivo Polákovi je 58 let, je Ïenat˘, má dva
syny. Vyuãil se v oboru mechanik elektro-
nick˘ch zafiízení, absolvoval Pedagogickou
fakultu MU v Brnû; po dokonãení vysoko-
‰kolsk˘ch studií uãil na Z· ve Kfitinách, 
pozdûji pÛsobil ve funkci zástupce fieditele
Z· v Blansku.

Je pfiedsedou Okresního v˘konného v˘-
boru âSSD Blansko a byl místopfiedsedou
Krajského v˘konného v˘boru âSSD
Jihomoravského kraje. V Blansku pÛsobil
6 let jako místostarosta, v souãasnosti je
starostou mûsta. V krajském zastupitelstvu
byl ãlenem Rady Jihomoravského kraje,
pozdûji námûstkem hejtmana. Zku‰enosti
z pÛvodního povolání uplatnil ve V˘boru
pro v˘chovu, vzdûlávání a zamûstnanost,
dále v oblasti Ïivotního prostfiedí a pÛsobil
také v kontrolním v˘boru. 

Mgr. IVO POLÁK kandiduje do Senátu

Mgr. Ivo Polák, starosta mûsta Blansko 
a kandidát do Senátu PâR.

Starosta mûsta Blansko Mgr. Ivo Polák kandiduje v leto‰ních volbách do Senátu Parlamentu âR za âSSD v
obvodu ã. 49 Blansko. Má bohaté politické zku‰enosti jako zastupitel na místní i krajské úrovni. 
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