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Spoleãnû pro âernou Horu
Zvolením snaha politika nekonãí, n˘brÏ naopak zaãíná

âemu se vûnujete mimo své za-
mûstnání?

Pomáhám trenérsky i metodicky
synovi v jeho cyklistické kariéfie,
jsem ãlenem Jihomoravského v˘bo-
ru cyklistiky, kde zastupuji zájmy
handicapovan˘ch cyklistÛ. PÛsobím
jako masér ãeské reprezentace han-
dicapovan˘ch cyklistÛ.

Zb˘vá Vám nûjak˘ ãas „na do-
ma”?

Ivo Koblasa se usmûje, rozpovídá
se o milovan˘ch vnuãkách Helence
a Vandû, které s ním a s manÏelkou
tráví také voln˘ ãas a dokáÏí pofiádnû
zamûstnat. Vnuãky si rády hrají
s Herym a Alfíkem (ãtyfinozí ãlenové
rodiny) a v‰ichni spoleãnû chodí na
vycházky. Mimo to celá rodina jezdí
na v˘lety, kde Ivo mlad‰í vyuÏívá
ãas na trénink v rÛzn˘ch lokalitách
a nadmofisk˘ch v˘‰kách. Ivo
Koblasa neopomenul práci na zahra-
dû, tráva roste pofiád a nûjak hroznû
rychle…

Proã jste se rozhodl kandidovat?
Do âerné Hory jsme se s rodinou

pfiestûhovali z Brna pfied devíti lety.
Líbila se nám tato lokalita s ohledem
na moÏnosti tréninku syna a také to,
Ïe mûstys není tak anonymní jak
Brno. ¤íkal jsem si, Ïe kdyÏ se lidi
znají vzájemnû, bude lep‰í se domlu-
vit na rÛzn˘ch vûcech tak, aby âerná
Hora vzkvétala a místním se zde

dobfie Ïilo. Rád bych v budoucnu
hledal cestu porozumûní mezi obãa-
ny, aby mûli k sobû blíÏ, hledat to
pozitivní, tak, aby byli v‰ichni spo-
kojení a ‰Èastní a Ïivot v na‰í krásné

âerné Hofie je plnû naplÀoval. Za
minulostí bych vidûl také to, co se
povedlo a nevracel bych se k tomu,
co se zrovna nepovedlo, coÏ je pfiiro-
zen˘ jev, nikdy nic není „jen dobré”.

Z toho ‰patného je potfieba se pouãit,
b˘t pokorn˘ k Ïivotu a hledût pozi-
tivnû dopfiedu. Domnívám se, Ïe ne-
jsem zatíÏen historií âerné Hory,
mohu se dívat nezaujatû na v‰echny
vûci, které se mûstyse t˘kají. V âer-
né Hofie vidím velk˘ potenciál, velké
moÏnosti pro rozvoj kulturního
i sportovního Ïivota, ale také v ob-
lasti poskytování komplexních slu-
Ïeb.

Na co se zamûfiíte, pokud budete
ve volbách úspû‰n˘? 

Je toho hodnû, co bych chtûl zmû-
nit nebo udûlat. Chtûl bych v pfiípa-
dû zvolení zprÛhlednit rozpoãet 
obce obãanÛm. Pokud by se dûlaly
velké investiãní akce, dal bych rád
prostor obãanÛm vyjádfiit se, navrh-
nout, diskutovat. Usiloval bych o re-
alizaci stavby pû‰í lávky pfies
B˘kovku, chybí tady napfiíklad spor-
tovi‰tû pro dûti 3-18 let, mohla by se
vybudovat in-line dráha, v‰ude se
budují cyklostezky, tak proã ne pro
ãernohorské cyklisty… Tûlocviãna
je také v nevyhovujícím stavu. Pro
na‰e star‰í spoluobãany bych hledûl
poskytovat sluÏby tfieba s dovozem
k lékafii, rozvozem potravin z ob-
chodu apod. a to s finanãní podpo-
rou mûstyse.  

Dûkuji za rozhovor, Renata
Kuncová Polická
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Ivo Koblasa

Ivo Koblasa má 53 let, od roku 2009 Ïije v âerné Hofie. Je obchodním fieditelem v zastoupení zahraniãní spoleãnos-
ti. S manÏelkou Zuzanou je Ïenat˘ 25 let, mají syna Iva, kter˘ je úspû‰n˘m handicapovan˘m reprezentantem v cyk-
listice. Z minulého manÏelství má dceru TáÀu. Ivo Koblasa je lídrem volební kandidátky Spoleãnû pro âernou Horu,
na které se se‰la celá fiada odborníkÛ, ktefií spoleãnû s obãany âerné Hory dokáÏí pfiinést hodnû nov˘ch a pozitivních
vûcí pro ná‰ spoleãn˘ Ïivot v âerné Hofie. Pro ãtenáfie ListÛ regionÛ poskytl Ivo Koblasa následující rozhovor.  

Petice za D43 podána senátorkou 
Jaromírou Vítkovou v Senátu byla schválena

Petice byla projednána v Senátu dne 19. ãervence 2018.
Senát s touto peticí souhlasí a schválil navrhovaná usnesení t˘-
kající se zejména poÏadavku na dokonãení vypracování Studie
proveditelnosti stavby D 43 v úseku od Moravské Tfiebové po
Bofiitov, dále pfiípravu a projednání v‰ech potfiebn˘ch dokumen-
tací a náleÏitostí k vydání územního rozhodnutí. Senát dále Ïádá
zafiadit tuto stavbu mezi prioritní dopravní stavby âR, zaji‰tûní
vãasné aktualizaci Politiky územního rozvoje v souladu se ZÚR
JMK a fie‰it vlastnictví pozemkÛ nutn˘ch k v˘stavbû. „Jsem ve-
lice ráda, Ïe práce, která byla soustavná více jak 2 roky, je zúro-
ãena a posunuje se dál urãit˘m konkrétním smûrem. Celá pfií-
prava petice nebyla jednoduchá, neÏ byla finálnû pfiedána

v Senátu a vyÏadovala spoustu práce. Jednalo se o spolupráci se
Svazkem obcí pro v˘stavbu rychlostní komunikace R43,
Spolkem pro v˘stavbu dálnic D35 a D43, s podnikateli, starosty
obcí, odpovídajícími lidmi na ministerstvech a pfiíslu‰n˘ch insti-
tucích a dal‰ími zainteresovan˘mi lidmi. Také jsem aktivnû 
sbírala podpisy pfiímo na ãerpacích stanicích. Chtûla bych podû-
kovat v‰em, ktefií mi jsou naklonûni v této aktivitû a podporují ji,”
ukonãila Vítková. Samotné projednání Senátem nebylo jednodu-
ché, vedla se k tomu dlouhá rozprava, ale nakonec Senát schválil
tuto petici a nikdo nebyl pfiímo proti tomuto návrhu usnesení. 

Text: TZ senátorky Ing. Jaromíry Vítkové
Foto: archiv J. Vítkové

Senátorka Ing. Jaromíra Vítková na schÛ-
zi Senátu - projednávání Petice za D43

Petice na podporu pfiípravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská
Tfiebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen
Petice) byla pfiedána do Senátu 15. 2. 2018 paní senátorkou Jaromírou
Vítkovou za petiãní v˘bor pfiedsedovi senátu Milanovi ·tûchovi. 


