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Listy regionÛ jako kaÏd˘ rok poÏádaly starosty vût‰ích mûst v regionu o zhodnocení uplynulého roku.

Mgr. Ivo Polák,
starosta mûsta Blansko

Pane starosto, které nejdÛleÏitûj-
‰í akce se v leto‰ním roce podafiilo
v Blansku realizovat, pfiípadnû co se
z Va‰eho pohledu nepovedlo? 

Investiãní akce, které byly na
tento rok plánovány, se velkou mû-
rou t˘kaly oprav komunikací
a chodníkÛ; vyuÏívali jsme toho,
Ïe plynárensk˘ podnik kladl nové
potrubí. Pro následnou opravu
chodníkÛ jsme dodali novou zám-
kovou dlaÏbu, takÏe i tímto v˘hod-
n˘m zpÛsobem do‰lo k moderniza-
ci ulic. Chodníky a také parková
zeleÀ se doãkaly modernizace na
námûstí Republiky a v okolí, vãet-
nû prostranství po hotelu Dukla.
Na ulici Havlíãkové byly moderni-
zovány chodníky na jedné stranû,
budeme pokraãovat zb˘vající ãástí.
Na této ulici v úseku od kfiíÏení
s ulicemi Stafieckého a Wolkerova
ve spolupráci se Svazkem vodovo-
dÛ a kanalizací opravujeme 
vodovodní fiad a kanalizaci, s ná-
sledn˘m poloÏením nového asfal-
tového povrchu. Pokraãovala dal‰í
etapa modernizace komunikace
Hofiice – Ole‰ná. V souvislosti
s pfiestavbou autobusového nádraÏí
jsme s vyuÏitím dotace od Jmk vy-
budovali dal‰í úsek cyklostezky,
kter˘ propojuje toto nádraÏí s vla-
kov˘m. Tímto posledním úsekem
jsme protáhli cyklostezku kolem

fieky Svitavy pfies podstatnou ãást
mûsta, tedy od vlakového nádraÏí
aÏ po sportovní ostrov Ludvíka
DaÀka. Pfií‰tí rok chceme je‰tû pfii-
dat krátk˘ úsek od Salmova ml˘na
k baseballovému areálu.

âást investic jsme letos smûrova-
li také do sportovních zafiízení. Ve
sportovní hale na Údolní jsme 
rekonstruovali zázemí, pfiedev‰ím
sociální zafiízení a ‰atny, byl moder-
nizován vstupní vestibul vãetnû
schodÛ. Na vût‰inû základních ‰kol
jsme provedli rekonstrukce tûlocvi-
ãen; brousily se podlahy, mûnilo ob-
loÏení, provádûla v˘malba a moder-
nizace cviãebního náfiadí.
Tûlocviãny teì mohou lépe slouÏit
nejen ÏákÛm, ale také ‰iroké vefiej-
nosti, protoÏe ‰koly tyto prostory
v odpoledních hodinách pronajímají
rÛzn˘m zájmov˘m krouÏkÛm. V do-
mû s peãovatelskou sluÏbou Pod ja-
vory jsme upravili jídelnu a roz‰ífiili
spoleãenské prostory. Na základû
podnûtÛ od obãanÛ jsme upravili
a zastfie‰ili dvû zastávky MHD. Rád
bych se zmínil o dÛleÏitém úspûchu.
Jedná se o plán na pfiemostûní Ïelez-
niãní tratû a zaji‰tûní lep‰í dopravní
pfiístupnosti na Staré Blansko. Tento
problém v posledním období inten-
zivnû fie‰íme; po jednáních na Jmk
byl stanoven podíl finanãní úãasti
kraje a mûsta na vypracování pro-
jektové dokumentace. V souãasné
dobû jiÏ probíhá v˘bûrové fiízení na
jejího zpracovatele.

Mrzí mû negativní reakce na 
realizaci klidové zóny v místû po
hotelu Dukla. KdyÏ se projednával
zámûr jak prostor upravit s archi-
tektem, vedením mûsta a pfiíslu‰-
n˘mi odbory, tak na toto jednání se

dostavilo jen asi 20 obãanÛ. Nyní
je kritick˘ch hlasÛ mnohem víc;
pfiesto vûfiím, Ïe aÏ se podafií
v pfií‰tím roce vybudovat plánova-
nou kavárnu, a také aÏ vzroste 
novû osázená zeleÀ, tak to bude 
opravdu pfiíjemné místo pro setká-
vání obãanÛ v‰ech generací. 

Které kulturní a sportovní udá-
losti roku 2017 byste rád vyzdvihl?

Ve sportovním kalendáfii máme kaÏ-
doroãnû dvû nejvût‰í akce, je to
Blanenská desítka a PÛlmaraton
Moravsk˘m krasem. Na obû tyto spor-
tovní akce se vydafiilo poãasí, takÏe 
opût byla úãast vefiejnosti rekordní.
Z mezinárodních akcí to byl Svûtov˘
pohár druÏstev v kuÏelkách, kter˘ se
konal v fiíjnu. Organizaãní v˘bor odve-
dl obrovsk˘ kus práce, myslím, Ïe tato
událost pfiinesla Blansku zv˘‰ení pres-
tiÏe nejen sportovní, ale i spoleãenské.

Z kulturních akcí patfií k oblíben˘m
listopadové Vítání sv. Martina. Na této

víkendové akci, kdy sv. Martina pfii‰ly
pozdravit tisíce lidí, si z bohaté nabíd-
ky vybral urãitû kaÏd˘. Ochutnání na-
rozeninového dortu, bohatou nabídku
nejen svatomartinsk˘ch vín v rámci
akce Na víno s Martinem, historick˘
prÛvod, zajímav˘ kulturní program
s vystoupením Hanky Holi‰ové,
Marka Ztraceného, ZU· Blansko nebo
cimbálové muziky Gracia.

Jen ve struãnosti – jaké nejdÛle-
Ïitûj‰í akce plánujete na pfií‰tí rok? 

Na pfielomu srpna a záfií 2018 bu-
deme hostiteli pro Svûtov˘ festival
amatérského filmu UNICA. Jedná
se o velmi prestiÏní záleÏitost,
UNICA sdruÏuje filmafie z 43 zemí 
svûta; bude to hodnû v˘znamná spo-
leãenská a kulturní akce ve mûstû. 

Z investiãních akcí bych jmeno-
val rekonstrukci ulice Komenského,
kde probûhne v˘mûna vodovodního
fiadu, kanalizace, povrchu vozovky,
chodníkÛ i osvûtlení. Máme v úmys-
lu provést revitalizaci budovy
Základní umûlecké ‰koly a rekon-
strukci tribuny na stadionu na Údol-
ní ulici. Z investiãních akcí t˘kající
se oblasti pozemních komunikací
bych rád zmínil okruÏní kfiiÏovatku
Pofiíãí - Ml˘nská. V oblasti bydlení
pak první etapu regenerace sídli‰tû
Zborovce. Opût se budeme vûnovat
opravám a údrÏbû komunikací.

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

foto: ph

Starosta mûsta Blansko 
Mgr. Ivo Polák.

Bc. Hana Nedomová, 
starostka mûsta Boskovice

Starostka mûsta Boskovice 
Bc. Hana Nedomová.

Paní starostko, které nejdÛleÏi-
tûj‰í akce se v leto‰ním roce 
podafiilo v Boskovicích realizovat,
pfiípadnû co se z Va‰eho pohledu
nepovedlo? 

Investiãních akcí probíhalo v
uplynulém roce hodnû; pokud bych
mûla jmenovat ty hlavní, tak napfií-
klad v dopravní oblasti se jednalo
o rekonstrukci ulice Tyr‰ova a ãás-
ti ulice Legionáfiská nákladem cca
8 mil. Kã. Dokonãili jsme stavbu
nového chodníku ke hfibitovu

v hodnotû 1,1 mil. Kã, kter˘ vyuÏi-
jí také náv‰tûvníci Westernového
mûsteãka a Sportparku.  

5 mil. Kã stály úpravy prosto-
ru za finanãním úfiadem, kde
vznikla nová parkovací místa
a byly modernizovány chodníky.
Rekonstrukce levé ãásti chodní-
ku na ulici 17. listopadu stála
2,7 mil. Kã a chodníky na
Hrádkovû 1 mil. Kã. Byla do-
konãena odlehãovací kanalizace
Pod stfielnicí za 12 mil. Kã, coÏ
umoÏÀuje dal‰í rozvoj v této loka-
litû.

BohuÏel se nepodafiilo realizovat
plánovanou rekonstrukci ãásti uli-
ce Dukelská a v˘stavbu chodníku
do Pilského údolí. Tato dÛleÏitá
stavba je záleÏitostí nejen mûsta a
Jihomoravského kraje, ale také
Svazku vodovodÛ a kanalizací
a spoleãnosti E.ON. Po opakova-
n˘ch jednáních v‰ech zúãastnûn˘ch
je akce ulice Dukelská plánována
v rozpoãtu na pfií‰tí rok.

V oblasti ‰kolství jsme získali 
dotaci 25 mil. Kã na pfiístavbu ma-
tefiské ‰kolky na ulici Bílkova.
Nadále usilujeme o získání dotace na 
v˘stavbu Centra polytechnické v˘-
chovy.

Sportpark Boskovice v Doubravách
byl vybudován za 7 mil. Kã, opût s
vyuÏitím dotací; je otevfien jiÏ od
prázdnin. Na provoz sportovním klu-
bÛm uvolnilo mûsto cca 4 mil. Kã. 

V‰em obãanÛm a ãtenáfiÛm 
ListÛ regionÛ pfiejeme pfiíjemné 
proÏití vánoãních svátkÛ, 
v novém roce 2018 hodnû ‰tûstí,
zdraví a spokojenosti.

Mgr. Ivo Polák, starosta

Ing. Jifií Crha, místostarosta

Doc. Ing. Jaromír Rouãka, CSc., místostarosta

Ing. Josef Kupãík, tajemník Strom Blansko. Foto: RePo
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Realitní sluÏby, 
jaké si pfiejete


