
8 Informujeme / i*

roãník VI        ãíslo 1       únor 2017 www.listyregionu.cz

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ - EVROPOU i KARIBIKEM
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu nebo na internetu 

Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 26 let GARANCE PRO VÁS !

LÉTO - SPRÁVNOU SLEVU STAâÍ JEN VYBÍRAT:
záloha 500 - 1.500 Kã  *dûti ZDARMA* slevy 36% aÏ 10%

+ 55 * cest. poji‰tûní, parkování u leti‰tû zdarma
Cesty za poznáním v pohodû i s adrenalinem!

! LETECKÉ POBYTY + POZNÁVACÍ = PRO SENIORY +55!

LAST MINUTE –NEJNIÎ·Í CENY od 304 CK
PÒJâUJEME 

5 000 - 50 000 Kã

VOLEJTE 606 038 925
S NÁMI SI I VYDùLÁTE!

JSTE P¤IPRAVENI
NA JARNÍ SEZÓNU?

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí

Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 

e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ znaãky HUSQVARNA
• Po dohodû servis v˘robkÛ jin˘ch znaãek

Na otázku, co mohou obãané
Blanska oãekávat v leto‰ním roce,
odpovídá místostarosta Blanska
Ing. Bc. Jifií Crha:

V oblasti investic máme v úmyslu po-
kraãovat v trendu posledních let a snaÏit se
co nejvíce vyuÏívat dotace, které lze získat
a u‰etfiit tak mûstu vlastní prostfiedky. 

Jednou z finanãnû nároãn˘ch investic je
rekonstrukce chlazení na zimním stadionu.
V̆ mûna stávající ãpavkové technologie za
modernûj‰í a pfiedev‰ím bezpeãnûj‰í bude
stát zhruba 38 mil. Kã. Îádáme o dotaci
z Operaãního programu Ïivotního prostfie-
dí, která by mohla b˘t ve v˘‰i 26 – 28 mil.
Kã. Za tûchto podmínek by bylo ‰koda 
rekonstrukci neprovést, zvlá‰È, kdyÏ ohro-
Ïení Ïivotního prostfiedí v pfiípadû havárie
je skuteãnû vysoké.

Dal‰í dotaci chceme získat na pokra-
ãování regenerací sídli‰È, letos by to mû-
lo b˘t sídli‰tû Zborovce. V 1. etapû by
mûly náklady ãinit cca 10 mil. Kã, dota-
ce z ministerstva pro místní rozvoj bude
ve v˘‰i 4 mil. Kã. Budeme opût opravo-
vat chodníky, budovat nová parkovací
místa, dûtská hfii‰tû a herní prvky.

Na sportovním ostrovû Ludvíka
DaÀka chceme vybudovat nové zázemí,
rozpoãet na tuto akci ãiní 10 mil. Kã,
dotace z ministerstva ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy by mûla pokr˘t polovinu

této ãástky. 
V bytovém domû na Údolní 23, kter˘

patfií mûstu, chceme provést nástavbu,
vybudovat sociální byty. Dotace by mû-
la pokr˘t 12 mil. Kã z celkov˘ch nákla-
dÛ 22 mil. Kã. 

Zateplení budov ‰kol bylo jiÏ dokon-
ãeno, nyní pfiijdou na fiadu matefiské
‰koly na ulici Divi‰ova a na ulici
Rodkovského. Z nákladÛ 7 mil. Kã po-
kryjí dotace 2,3 mil. Kã.

V leto‰ním roce budou vût‰í investice
neÏ dosud smûrovány do oprav chodní-
kÛ ve mûstû; chceme také v návaznosti

na plánovanou rekonstrukci autobuso-
vého nádraÏí protáhnout cyklostezku
kolem Svitavy aÏ k vlakovému nádraÏí.
Budovu ZU· ãeká odvlhãení, nová 
fasáda a v˘mûna oken. Úpravy pro-
stranství po hotelu Dukla doplníme 
je‰tû vybudováním kavárny; doufám, Ïe
se povede v‰e stihnout do letní sezony.

Vedení mûsta usiluje o sníÏení ceny
tepla; jak chcete tento zámûr prosadit?

Pfied 13 lety do‰lo k celkové rekon-
strukci kotelen a teplovodÛ v Blansku, ce-
na této investice je rozpoãítána do ceny
dodávaného tepla aÏ do roku 2018.
Vedení mûsta se rozhodlo zbytek tohoto
dluhu splatit uÏ letos a tímto zpÛsobem jiÏ
nyní sníÏit cenu za GJ pro koneãné uÏiva-
tele o cca 20 %. DÛvodem tohoto kroku je
zamezit odpojování uÏivatelÛ od centrál-
ního vytápûní po ukonãení závazku, kter˘
byl souãástí nûkdej‰í rekonstrukce. Mûsto
bude samo provozovat centrální vytápûní;
o cenû tepla bude kaÏd˘ rok rozhodovat
Zastupitelstvo mûsta, coÏ by mûlo obãa-
nÛm pfiinést garanci pfiimûfien˘ch v˘dajÛ
za spotfiebované teplo.

Pane Crho, co oãekáváte letos, jako
pfiedseda FK Blansko, v blanenském
fotbalu?

Budeme se muset bránit moÏnému se-

stupu z Moravskoslezské ligy, kam jsme
se loni, tro‰ku neplánovanû, dostali.
Nyní jsme na 3. místû od konce; zatímco
bûÏnû sestupuje jeden poslední celek, le-
tos by to vzhledem k dal‰ím pohybÛm ve
vy‰‰ích soutûÏích mohly b˘t poslední tfii.

Doufám, Ïe k tomu nedojde, v souãas-
nosti je fotbal v Blansku na vzestupu.
S prÛmûrnou náv‰tûvností, která u nás ãi-
ní pfies 400 divákÛ na domácí zápasy, pat-
fiíme k nejúspû‰nûj‰ím celkÛm ve 3. lize. 

Jak se moÏnému sestupu bráníte?
SnaÏíme se stavût na‰e muÏstvo

z vlastních hráãÛ, jsou to vût‰inou mla-
dí borci, kter˘m nechybí bojovnost; jen
nûkdy by moÏná neu‰kodilo i tro‰ku víc
hráãského ‰tûstí... 

V kaÏdém pfiípadû nám letos odchází
vynikající stfielec Koudelka, budeme se
snaÏit pro doplnûní na‰eho t˘mu získat
nûjaké nadstandardní hráãe ze Zbrojovky.

Co se t˘ká podmínek, tak po vybudo-
vání hfii‰tû s umûlou trávou se velmi
zlep‰ily moÏnosti pro trénink mládeÏe
i dospûl˘ch hráãÛ. Doufám tedy, Ïe se
v lize udrÏíme a budeme stále naplÀovat
stadiony fanou‰ky z Blanska i okolí.

Pane Crho, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Místostarosta mûsta Blansko 
Ing. Bc. Crha o plánech na rok 2017

Ing. Bc. Jifií Crha, 
místostarosta mûsta Blansko.


