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Listy regionÛ jako kaÏd˘ rok poÏádaly starosty vût‰ích mûst v regionu o rozhovor
Starosta mûsta Blansko 

Ing. Jifií Crha
o v˘hledu na souãasné volební období

Leto‰ní komunální volby
v Blansku umoÏnily zachování do-
savadní koalice. Na prvním zasedá-
ní rozhodlo Zastupitelstvo mûsta
Blansko o sloÏení Rady mûsta.
Starostou byl zvolen Ing. Jifií Crha
(ODS), prvním místostarostou Ing.
Franti‰ek HasoÀ, KDU-âSL, dru-
h˘m místostarostou Mgr. Ivo Polák,
âSSD. Nov˘ starosta poskytl rozho-
vor pro ãtenáfie ListÛ regionÛ:

Pane starosto, jak jste spokojen
s v˘sledkem komunálních voleb?

Podstatná je pro mû skuteãnost, Ïe
voliãi sv˘mi hlasy podpofiili dal‰í fun-
gování dosavadní koalice, coÏ vní-
mám pfiedev‰ím jako souhlas s na‰í
ãinností v uplynulém období.

Samozfiejmû naváÏeme na to dobré,
ale rozhodnû nechceme pouze pokra-
ãovat v zajet˘ch kolejích.

Z Va‰eho pohledu - je nûco, co se
nepovedlo, nûjaké resty z minulého
období?

Zmíním dosud nedotaÏenou rekon-
strukci stfiedu mûsta; napfiíklad v plánech
na úpravu místa po hotelu Dukla jsme
poãítali s vybudováním kavárny, coÏ se
zatím nepodafiilo realizovat. Urãitû by se
podobn˘ch záleÏitostí, které se musí do-
fie‰it, na‰lo víc.

Jako velice dÛleÏit˘ úkol povaÏuji
zlep‰eni informovanosti obãanÛ
mûsta o v‰ech záleÏitostech, které se
jich t˘kají - tedy nejen o dûní na rad-
nici, ale hlavnû o pfiipravovan˘ch
i probíhajících stavebních akcích, 
uzavírkách, odstávkách vody ãi ek-
lektického proudu, atd.

MÛÏete struãnû nastínit jaké hlav-
ní úkoly budete plnit v pfií‰tím roce,
pfiípadnû v celém volebním období?

Programové prohlá‰ení rady mûsta
bude schváleno a pfiedstaveno vefiej-
nosti nejpozdûji do konce ledna 
pfií‰tího roku. TakÏe v tuto chvíli 
mohu prezentovat jen priority, o kte-
r˘ch vím, Ïe se na nich koalice 
shoduje nebo jsou navrÏeny v rozpo-
ãtu mûsta na pfií‰tí rok.

Blansko má velkou nev˘hodu
v tom, Ïe tranzitní doprava vede prak-
ticky stfiedem mûsta a není ji kam od-
klonit. Celou situaci by mûlo zlep‰it

pfiemostûní na Staré Blansko spoleãnû
s kruhov˘mi objezdy u Sportovního
ostrova a prodejny Kaufland. 

Z dal‰ích vût‰ích investic bych
jmenoval pokraãování v revitalizaci
sídli‰È; nyní to jsou Zborovce, kde jiÏ
byly práce 1. etapy zahájeny. Budeme
pokraãovat v úpravách centra mûsta –
rádi bychom rekonstruovali prostor
pod zámkem tzv. Pfiedzámãí. Máme
pfiipraven projekt pfiístavby ‰kolní jí-
delny Z· na ulici Rodkovského. Co se
t˘ká sportovi‰È, bude nutné provést
rekonstrukci mûstsk˘ch lázní, nebo
haly ASK na Sportovním ostrovû
Ludvíka DaÀka.

Koalice se shoduje na nutnosti za-
chovat Nemocnici Blansko jako zafií-
zení v majetku mûsta a snaÏit o dal‰í
rozvoj tohoto, pro obãany velmi dÛle-
Ïitého, zdravotnického zafiízení. V ob-
lasti kultury a sportu budeme i nadále
podporovat v‰echny zajímavé aktivity
formou dotaãních programÛ.
DÛleÏitou otázkou je zaji‰tûní bezpeã-
nosti ve mûstû. V této oblasti chceme
podpofiit vût‰í aktivitu Mûstské poli-
cie a pfiedev‰ím dále roz‰ifiovat kame-

rov˘ bezpeãnostní systém, coÏ je ne-
jen úãinná prevence, ale ãasto také je-
diná obrana pfied vandaly a pachateli
trestné ãinnosti.

Jak je fie‰ena problematika cent-
rálního zásobování teplem?

Mûsto jiÏ pfievzalo ve‰keré zafiízení
CZT s cílem zaji‰tûní co nejlep‰ích
podmínek pro koncové odbûratele
tepla. Podstatné je, Ïe cenu tepla bude
schvalovat na pfiíslu‰n˘ kalendáfiní
rok Zastupitelstvo mûsta. Snahou bu-
de, aby byla co nejniÏ‰í, aby se zabrá-
nilo hromadnému odpojování od to-
hoto systému, kter˘ je funkãní a mÛÏe
obãanÛm garantovat bezproblémovou
dodávku tepla.

Máte nûjaké pfiání do Nového roku?
Rád bych popfiál nám v‰em, obyva-

telÛm Blanska, abychom i nadále Ïili
v klidu a míru, v krásném a pfiíjemném
místû, kter˘m na‰e mûsto skuteãnû je.

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Starosta mûsta Blansko 
Ing. Bc. Jifií Crha

V‰em obãanÛm a ãtenáfiÛm 
ListÛ regionÛ pfiejeme 
poklidné svátky vánoãní, 
hodnû ‰tûstí, pevné zdraví 
a mnoho úspûchÛ 
v novém roce. 

Jifií Crha, starosta

Franti‰ek HasoÀ, místostarosta

Ivo Polák, místostarosta

Josef Kupãík, tajemník Vánoãní strom Blansko
Foto: RePo

Starosta mûsta Boskovice 
Ing. Jaroslav Dohnálek

o v˘hledu na souãasné volební období

V Boskovicích po leto‰ních komu-
nálních volbách usedl do kfiesla sta-
rosty mûsta Ing. Jaroslav Dohnálek
(ODS), kter˘ se do této funkce vrátil
po ãtyfileté pfiestávce. Dále zastupitelé
zvolili do funkce 1. místostarosty Ing.
Luká‰e Holíka (ANO 2011) a do funk-
ce 2. místostarosty Ing. Radka Mazáãe

(STAN a sportovci Boskovice).
Starosta Jaroslav Dohnálek odpo-

vûdûl na nûkolik otázek:

Pane starosto, jste spokojen se
souãasn˘m sloÏením koalice?

Nejprve bych chtûl podûkovat ãtená-
fiÛm ListÛ regionÛ - voliãÛm, ktefií voli-
li ODS i moji osobu, za dÛvûru, kterou
sv˘mi hlasy vyjádfiili. SloÏení koalice
respektuje pfiání voliãÛ; já musím vy-
jádfiit spokojenost pfiedev‰ím s tím, jak
rychle a bez vût‰ích zádrhelÛ se podafii-
lo koaliãní smlouvu dohodnout. Znaãnû
pomohla názorová shoda na fie‰ení
hlavních úkolÛ, která vyplynula z pro-
gramov˘ch prohlá‰ení koaliãních stran.

MÛÏete jmenovat alespoÀ stûÏejní
úkoly, které ãekají na fie‰ení v násle-
dujícím období?

Nejedná se o Ïádné pfievratné novin-
ky; Boskovice uÏ dlouho fie‰í v˘stavbu
sportovní haly, nov˘ objekt pro kniho-
vnu, velk˘m problémem je fie‰ení do-
pravní situace ve mûstû. 

Vidím jako naprosto nezbytné zís-
kat shodu a naplánovat budoucnost
âervené zahrady tak, abychom mohli
rozvíjet dal‰í plány ohlednû v˘stavby
sportovi‰È. V oblasti kultury se nejedná
jen o knihovnu, pfiípadnû komunitní
centrum, ale také o dal‰í zámûry a
investice do Sokolovny, kterou má
mûsto ve svém majetku. Zcela jistû
budeme pokraãovat v revitalizaci let-
ního kina, jedná se o projekt velmi 
vítan˘ vefiejností.

To jsou úkoly a investice, o kte-
r˘ch se ví a hovofií; ménû viditelná je
ãinnost související s udrÏováním
a zlep‰ováním infrastruktury.

Doprava ve mûstû urãitû vyÏaduje
dal‰í parkovací místa, opravy vozo-
vek a chodníkÛ, je tfieba fie‰it vodo-
hospodáfiskou problematiku vãetnû
nav˘‰ení kapacity ãistírny odpadních
vod. Budeme vést jednání o moÏnos-
ti budování podzemních velkoobje-
mov˘ch kontejnerÛ na odpady, 
vãetnû jejich tfiídûní - prostû snahou
musí b˘t stálé zlep‰ování stavu v‰ech
sluÏeb, které obãané potfiebují.
Budeme také fie‰it dal‰í provoz cent-
rálního zásobování teplem, s cílem,
aby cena tepla byla v˘hodná, nebo 
alespoÀ pfiijatelná pro uÏivatele.

Pokraãování textu na stranû 10

Starosta mûsta Boskovice 
Ing. Jaroslav Dohnálek

Pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoãních
a po cel˘ rok 2019 hodnû ‰tûstí, 
pevné zdraví a mnoho osobních 
i pracovních úspûchÛ
pfieje ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ
vedení mûsta Boskovice

Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta
Ing. Luká‰ Holík, místostarosta

Ing. Radek Mazáã, místostarosta
JUDr. David ·kvafiil, LL.M., tajemník

Vánoãní strom Boskovice. Foto: Jaroslav Parma


