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S místostarostou mûsta Blanska
Ing. Crhou o mûstû i o fotbale

Na otázku, jaké investiãní akce ãe-
kají obyvatele Blanska v leto‰ním ro-
ce, odpovídá místostarosta Ing. Jifií
Crha:

Rok 2016 bude pokraãováním roz-
sáhlé investiãní ãinnosti, na kterou
byl velmi bohat˘ loÀsk˘ rok, kdy se
realizovaly investice v celkovém roz-
sahu zhruba 200 mil. Kã. Také letos
ãeká mûsto Blansko mnoho rÛzn˘ch
stavebních akcí; já bych chtûl upozor-
nit na tfii, které pokládám za velmi
dÛleÏité.

Prvofiadou pozornost budeme vû-
novat vybudování parkovi‰tû nad 
nemocnicí, které zajistí 140 nov˘ch
parkovacích míst pro pacienty a ná-
v‰tûvníky nemocnice. Parkování v
okolí nemocnice je dlouho sledova-
n˘, letit˘ problém, kter˘ stûÏuje Ïivot
nejen tûm, ktefií pfiijíÏdí do nemocni-
ce autem, ale také obyvatelÛm okol-
ních ulic. Nyní se koneãnû podafiilo
vykoupit potfiebné pozemky a tak
doufám, Ïe na sklonku tohoto roku uÏ
bude tento palãiv˘ problém vyfie‰en.

Pfiedpokládáme, Ïe parkování bude
pro náv‰tûvníky nemocnice zdarma;
alespoÀ na dobu potfiebnou k vy‰etfie-
ní. Bude v‰ak tfieba zamezit zneuÏívá-
ní této plochy k dlouhodobému 
parkování a odstavení aut, tento pro-
blém budeme je‰tû fie‰it. Projekt poãí-
tá s investicí cca 16 mil. Kã, uvidíme,
jakou koneãnou ãástku se podafií 
vysoutûÏit. V̆ stavba parkovi‰tû zapo-
ãne v ãervnu a potrvá zhruba 4 – 5
mûsícÛ.

Dal‰í z tûch velk˘ch akcí je úprava
námûstí Republiky, tedy pfiedev‰ím

prostoru po zbouraném hotelu Dukla.
Studie znázorÀující budoucí vzhled
tohoto prostoru, kter˘ bude mít podo-
bu relaxaãní zóny v centru mûsta, by-
la vypracována jiÏ loni. Do pÛlky
bfiezna by mûla b˘t hotova provádûcí
projektová dokumentace a pfiedána na
stavební úfiad ke stavebnímu fiízení.
Souãasnû bude probíhat v˘bûrové fií-
zení na dodavatele. Zahájení stavby
je plánováno na ãerven, ukonãena by
mûla b˘t v fiíjnu, nejpozdûji v listopa-
du.

Studie byla zvefiejnûna a pfiipomín-
kována jak odborníky, tak i vefiejnos-
tí. Neoficiálnû tento prostor naz˘vá-
me jako místo pro setkávání generací;
budou zde odpoãinková místa pro se-
niory, dûtská hfii‰tû, outdoorové hfii‰tû
pro teenageri, vodní prvek a nebude
chybût ani kavárna. Îádáme také

o dotaci na úpravu zelenû a rádi by-
chom jako navazující akci pfiistoupili
k celkové úpravû námûstí Republiky,
tedy úpravû chodníkÛ i parkovi‰tû
a vybudování bezbariérového pfiístu-
pu z ulice Seifertova od gymnázia.

Zmínil bych se je‰tû o jedné plá-
nované akci a tou je vybudování
hfii‰tû s umûlou trávou a dal‰í úpra-
vy fotbalového stadionu na
Ml˘nské. Na tuto akci máme poÏá-
dáno o dotaci na M·MT âR a
vûfiím, Ïe ji získáme; v rozpoãtu
mûsta jsou schválené finance na
spoluúãast. Rozpoãet ve v˘‰i cca
20 mil. Kã zahrnuje vybudování 
umûlého trávníku, nového osvûtlení,
rekonstrukci ‰aten a tribuny. Hfii‰tû
bude velk˘m pfiínosem pro blanen-
sk˘ fotbalov˘ klub a navíc pfiedpo-
kládáme vyuÏití i pro dal‰í subjekty,
takÏe lze oãekávat ekonomick˘ pfií-
nos také pro provozovatele, kter˘m
jsou, jako u vût‰iny na‰ich sporto-
vi‰È, SluÏby Blansko s.r.o.

Pane Crho, jste nejen místostaros-
ta, ale také pfiedseda FK Blansko. Co
je nového v blanenském fotbale?

Máme za sebou velmi úspû‰n˘
podzim; vydatnou posilou na‰eho t˘-
mu se stal útoãník Petr ·vancara.
Tû‰í mû, Ïe se úspûchy projevily také
na náv‰tûvnosti; ostatnû to byl zámûr,
kter˘ stál za mojí snahou získat toho-
to populárního fotbalistu do na‰eho
klubu. PrÛmûrná náv‰tûvnost byla
450 divákÛ na zápas, coÏ je dvojná-
sobek pfiedchozí sezony. V souãas-
nosti jsme v Moravskoslezské divizi

na 6. místû, coÏ povaÏuji za úspûch.
Zaãátkem roku získali na‰í fotbalisté
dal‰í ocenûní; v anketû o nejlep‰í
sportovce okresu Blansko za rok
2015 získali ocenûní na‰í mlad‰í do-
rostenci, z A t˘mu brankafi David
Juran a sympaÈákem roku byl vyhlá-
‰en Petr ·vancara. Dal‰í na‰i hráãi
byli ocenûni v anketû Nejlep‰í fotba-
lista roku, jejíÏ v˘sledky byly vyhlá-
‰eny v Zámeckém skleníku
v Boskovicích. I já bych rád pochvá-
lil t˘m mlad‰ího dorostu, kter˘ na
podzim neprohrál Ïádné utkání; je to
celek, do kterého vkládáme znaãné
nadûje.

V pÛlce ledna byla zahájena zimní
pfiíprava, kterou vede nov˘ trenér
Zbynûk Zbofiil. Jedná se o zku‰eného
trenéra, kter˘ jiÏ vedl nejen divizní,
ale také tfietiligové celky. 

Jakou máte pfiedstavu o budouc-
nosti fotbalu v Blansku?

Na‰e strategie poãítá s v˘chovou
vlastních hráãÛ. Neznamená to, Ïe
bychom zcela vylouãili hostování, ale
chceme, aby naprostou vût‰inu na‰e-
ho A muÏstva tvofiili vlastní, kmenoví
hráãi. Právû jiÏ zmiÀované vybudová-
ní umûlé trávy na na‰em stadionu 
pfiispûje obrovskou mûrou k lep‰ím
podmínkám pro trénink v‰ech celkÛ
FK Blansko. Díky tûmto zmûnám 
oãekávám také zv˘‰en˘ zájem o fot-
bal u dûtí a mládeÏe, coÏ je jedna
z na‰ich priorit.

Pane Crho, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Ing. Jifií Crha.
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