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V souãasnosti jste starostou Blanska
a z této pozice jdete do voleb uÏ podru-
hé. Bude to tentokrát pro Vás jiné?

Zcela urãitû to bude jiné, protoÏe obha-
jovat jak˘koliv post a pozici je daleko tûÏ-
‰í neÏ o nûj usilovat poprvé. Také na‰i si-
tuaci urãitû nepomáhá celostátní oslabení
âSSD a dá se fiíci, Ïe doslova v tûchto
chvílích sociální demokracie „bûÏí“ o Ïi-
vot.  NemÛÏeme ani oãekávat pomoc ze
strany na‰eho celostátního vedení. V‰e bu-
de záleÏet jen na tom, jak zhodnotí obãané
na‰i práci v uplynulém období a zda oslo-
víme voliãe sv˘m volebním programem. 

Jaká vûc se Vám jako souãasné koa-
lici v Blansku povedla a proã?

Myslím, Ïe tûch vûcí je nûkolik, ale
chtûl bych vypíchnout pfiedev‰ím posun
ve vûci pfiemostûní na Staré Blansko.
Koneãnû jsme zaãali s v˘kupem pozem-
kÛ a blíÏíme se k závûru. Schválila se
studie proveditelnosti Radou JMK
a v souãasné dobû jsme pfied dokonãe-
ním projektové dokumentace pro územ-
ní fiízení. Zahájili jsme jednání se
Správou Ïelezniãní a dopravní cesty
a bylo podepsáno Memorandum mezi
mûstem Blanskem a Jihomoravsk˘m
krajem, kde jsou  zakotveny formy spo-
lupráce pfii fie‰ení této velké investice,
pro na‰e mûsto tak dÛleÏité.

Tû‰í mû, Ïe jsme dokázali vyfie‰it pro-
blematiku centrálního zásobování teplem
a mûsto pfievzalo kontrolu nad jejím pro-
vozováním. Tím jsme mohli pro koncové
uÏivatele a obãany v˘razn˘m zpÛsobem
sníÏit cenu a splnit jeden z dÛleÏit˘ch bo-
dÛ Programového prohlá‰ení.

zejí o jejich hlasy. Nikoliv pfied volbami.
Nicménû chci uvést, Ïe práce v souãasné
koalici byla na dobré úrovni, o ãemÏ také
svûdãí témûfi  více jak z osmdesáti procent
splnûné Programové prohlá‰ení Rady
mûsta. Unaveni rozhodnû nejsme, protoÏe
dobrá vzájemná spolupráce vás naopak
nabíjí, neÏ vyãerpává. Unavení mÛÏete b˘t
z rozmí‰ek, hádání se a to na blanenské
radnici opravdu nebylo, coÏ je obrovská
deviza. Ale znám pfiíklady z jin˘ch mûst
velikosti Blanska, kde hádky a rozpory
v koalici byly a jsou na denním pofiádku.
Z toho pak plyne Vámi zmínûná únava,
ale co je nejhor‰í, doplácí na to mûsto a je-
ho obãané.

Jste jako strana ochotni se bavit pfií-
padnû i s dal‰ími kandidujícími subjek-
ty? Pfiípadnû vyluãujete spolupráci
s nûkter˘m?

JiÏ jsem nûkde deklaroval, Ïe v pfied-
volební kampani nebudeme útoãit na na-
‰e politické konkurenty a nechceme vést
negativní kampaÀ. TotéÏ oãekáváme od
druh˘ch. Chceme voliãÛm pfiedkládat
na‰e zámûry co udûlat ve mûstû a co je
opravdu reálné a splnitelné. Ostatnû tak,
jak jsme to ãinili doposud. 

Pfied Ïádn˘m z politick˘ch subjektÛ
jsme se po volbách v minulosti neuzaví-
rali a uzavírat nebudeme, pokud bude
v‰e postaveno na slu‰nosti, prÛniku pro-
gramÛ, ochotû vzájemné t˘mové spolu-
práce a reálnosti plnûní slibÛ.

Dûkuji za rozhovor, Renata Kuncová
Polická
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Co naopak cítíte jako urãit˘ dluh v
uplynulém období?

Zatím se nepodafiilo udûlat v˘razn˘
posun v fie‰ení stfiedu mûsta. Zkou‰eli
jsme nabídnout, rozhodnutím Zastupi-
telstva mûsta, pronajmout a následnû od-
prodat pozemky a nemovitost b˘valé ha-
siãky. Pfiihlásili se tfii soukromí 
investofii, dva posléze odstoupili od 
zámûru a tfietí bohuÏel nesplÀoval pfied-
stavu mûsta jak s dan˘m prostorem 
naloÏit. Do budoucna se jeví, Ïe 
podstatnou roli zde bude muset sehrát
mûsto a mûstsk˘ rozpoãet. Ale to bude
úkol pro jakoukoliv politickou reprezen-
taci vze‰lou z podzimních voleb.

Jaké jsou podle Vás, kromû jiného,
nejdÛleÏitûj‰í body ãi témata Va‰eho
volebního programu?

Tûch témat je celá fiada, chtûl bych
v‰ak zdÛraznit na‰i podporu zdravotnic-
tví, konkrétnû rozvoj a zaji‰tûní kvalitní
zdravotnické péãe. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe
téma zdravotnictví a jeho fie‰ení v násle-
dujícím období bude z hlediska financo-
vání hodnû klíãové. Nemocnice musí zÛ-
stat v majetku a pod kontrolou mûsta.

Vzhledem k tomu, Ïe se obecnû pro-
dluÏuje vûk a pfiib˘vá obyvatel v senior-
ském vûku, tak péãi o na‰e seniory, pod-
pora jejich aktivit a udrÏení standartu
poskytování sociálních sluÏeb. Chceme
se je‰tû více zamûfiit na bezpeãnost a ãis-
totu mûsta. Jsme i nadále pro nulovou
toleranci hazardu na území mûsta.

Budeme postupovat tak, aby v roce
2021 do‰lo ve spolupráci s krajem k za-
hájení realizace pfiemostûní fieky

Svitavy na Staré Blansko. V neposled-
ní fiadû to jsou jiÏ naplánované nebo no-
vé investiãní akce, které by mûly zlep‰it
a usnadnit Ïivot obyvatel mûsta. O v‰em,
co chceme v Blansku v pfií‰tím období
zrealizovat se obãané dozvûdí z na‰eho
volebního programu, kter˘ finalizujeme.

Co byste povaÏoval za úspûch v nad-
cházejících fiíjnov˘ch komunálních vol-
bách?

Vzhledem k celostátní situaci a nála-
dám, které se bohuÏel promítají mnohdy
i do komunální sféry, bych povaÏoval za
úspûch zisk 5 aÏ 6ti mandátÛ a b˘t sou-
ãástí koalice. Ale jak jsem se zmínil v˘-
‰e. Bude opravdu záleÏet jen na voliãích
jak zhodnotí, co se nám v‰e v Blansku
podafiilo udûlat za poslední ãtyfii roky.

Odkládáte dnes na nové vedení nûja-
ké rozhodnutí? Pokud ano, jaké?

Je to jiÏ zmiÀované fie‰ení stfiedu mûsta.
Zde bude potfieba spolupráce s architekty,
ale i ‰iroká diskuze s vefiejností. Pokud v‰e
bude v reÏii mûsta, tak to nebude jen
o vzhledu, ale i o smysluplném vyuÏití tûch-
to prostor. Tím se musí zab˘vat jakákoliv
politická reprezentace hned po volbách.

Pokud pro âSSD budou volby úspû‰-
né a stejnû tak i dal‰í strany souãasné
koalice, budete chtít s nimi nadále spo-
lupracovat? Nejste unaveni ze spolu-
práce stále stejn˘ch stran? 

Jakékoliv sestavování koalic se dûje po
volbách a podle toho, jak voliãi rozdají
karty politick˘m subjektÛm, které se uchá-

...fiíká starosta mûsta Blanska Ivo Polák v rozhovoru na téma volby a hodnotí uplynulé období.

Do komunálních voleb jdeme s programem,
kter˘ je reáln˘ a splniteln˘

Dlouho diskutované hfii‰tû s umûlou trávou se stalo skuteãností Postupnû modernizujeme inÏen˘rské sítû a povrchy komunikací ve mûstû

Investice do ‰kolství povaÏujeme za dÛleÏité Vyfie‰ili jsme problematiku CZT a dosáhli sníÏení ceny tepla


