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Již tradičně jsme pro poslední letošní vydání Listů regionů požádali 
starosty Blanska, Boskovic, Letovic a Adamova aby zhodnotili končící rok.

Starosta města Blansko 
Ing. Bc. Jiří Crha

Starosta města Boskovice 
Ing. Jaroslav Dohnálek

Foto: ph

Starosta města Blansko 
Ing. Bc. Jiří Crha 

	 Ing.	Bc.	Jiří	Crha	odpovídá	na	otáz-
ky	Listů	regionů:
	 Pane	starosto,	největším	úkolem	le-
tošního	roku	pro	celou	společnost	je	boj	
s	 koronavirovou	 pandemií;	 jak	 hodno-	
títe	 dopad	 nutných	 opatření	 na	 život		
a	hospodaření	v	Blansku?	
	 Situace	je	pro	všechny	hodně	složi-
tá	také	proto,	že	koronavirová	pande-
mie	již	 trvá	hodně	dlouho	a	po	jarní	
vlně	 prožíváme	 ještě	 složitější	 pod-
zim.	 V	 březnu	 a	 dubnu	 jsme	 řeši-	
li	 první	 nouzový	 stav	 a	 nedostatek	
ochranných	prostředků.	Šily	se	rouš-
ky	 a	 společně	 se	 skauty	 a	 farností	
jsme	 se	 snažili	 maximálně	 pomá-	
hat	seniorům,	zdravotně	znevýhodně-

ným,	školám,	rodičům,	zkrátka	všem,	
kteří	 to	 potřebovali.	 Ukázalo	 se,	 že		
i	v	Blansku	žijí	skvělí	lidé,	kteří	jsou	
otevření	a	ochotni	pomáhat	druhým.
	 Krize	 dopadla	 negativně	 nejen	 na	
zdravotní	 stav	 obyvatel,	 ale	 také	 na	
omezení	 mnoha	 činností	 a	 to	 jak		
podnikatelů,	 tak	 i	města	 a	 to	 zejmé-	
na	na	omezení	prakticky	veškeré	kul-
turní	i	sportovní	činnosti.
	 Velký	dopad	má	krize	na	hospoda-
ření	 měst	 a	 obcí.	 Pokles	 daňových	
příjmů	je	u	nás	v	letošním	roce	asi	42	
milionů	korun.	S	tím	jsme	si	ale	pora-
dili;	odložili	jsme	některé	menší	pro-
jekty.	Pomohl	nám	také	kompenzační	
bonus	od	státu	i	naše	úspory	z	loňské-
ho	 roku,	 takže	 jsme	 nakonec	 nemu-	
seli	škrtat	zásadní	investice.	Bohužel	
ještě	větší	ekonomický	propad	očeká-
váme	v	příštím	 roce.	Daňové	příjmy	
budou	minimálně	o	50	miliónů	nižší.
	 Můžete	 se	 zmínit	 o	 investičních		
akcích,	které	se	podařilo	realizovat?
	 Myslím,	že	je	jich	docela	dost.	Pro-
bíhá	 revitalizace	předzámčí,	 přístav-
ba	 nové	 kuchyně	 a	 jídelny	 Základní	
školy	 TGM,	 pokračuje	 revitalizace	
sídliště	Zborovce.
	 Pokračovala	příprava	projektu	pře-
mostění	 na	 Staré	 Blansko.	 Vedeme	
intenzivní	 jednání	 s	 Ministerstvem	

dopravy	 ČR	 i	 Správou	 železnic;	 obě	
instituce	jsou	tomuto	projektu	naklo-
něny.
	 Průběžně	opravujeme	silnice,	chod-
níky,	postavili	jsme	nové	parkoviště	na	
Sportovním	ostrově,	 rekonstrukcí	pro-
šel	stadion	ASK	v	Mlýnské	ulici.	No-
vou	 podobu	 navíc	 získala	 i	 budova		
bývalé	ubytovny,	kde	budou	mít	 spor-
tovní	 kluby	 a	 organizace	 své	 zázemí,	
sídlit	 zde	 budou	 Služby	 Blansko,	 ve-	
řejnost	 může	 využívat	 nové	 toalety.	
Mohl	 bych	 pokračovat	 ve	 výčtu	 men-
ších	akcí	dál...
	 Jaké	máte	plány	pro	další	období?
	 Pokračovat	bude	jedna	z	největších	
investic	 následujících	 dvou	 let,	 tedy	
stavba	nové	jídelny	s	kuchyní	a	šaten	

pro	ZŠ	TGM.	Investici	v	řádu	milionů	
korun	si	vyžádá	následující	etapa	revi-
talizace	sídliště	Zborovce	nebo	napří-
klad	obnova	další	z	budov	předzámčí,	
Zámek	 3.	 Velkou	 stavbou	 bude	 také	
rekonstrukce	ulice	Brněnská.
	 Chtěli	bychom	začít	s	opravou	silni-
ce	na	ulici	Dvorská,	stejně	jako	se	stav-
bou	 okružní	 křižovatky	 u	 Sportovní-	
ho	 ostrova.	 Projektujeme	 nový	 krytý	
bazén,	budeme	pokračovat	v	moderni-
zaci	 sportoviš.	 Připravujeme	 revitali-
zaci	 rekreační	oblasti	Palava	 i	zámec-
kého	 parku.	 V	 příštím	 roce	 bychom	
měli	zahájit	zásadní	 investici	pro	naše	
město	a	to	přemostění	na	Staré	Blansko.
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček

ní,	obce	dostávají	do	rozpočtu	menší	
finanční	 výnosy	 z	 daní,	 ale	 možná	
ještě	větším	dopadem	je	nejistota	vět-
šiny	lidí	ohledně	toho,	co	ještě	může	
přijít.	Chápu,	 že	 tato	 situace	 je	nová		
i	pro	představitele	státu,	ale	míra	ne-
vyzpytatelnosti	 chování	 státu	 v	 jeho	
nařízeních	 je	 dle	 mého	 názoru	 zby-
tečně	vysoká.
	 Museli	 jsme	 přijmout	 rozpočtová	
opatření,	která	reagují	na	nižší	příjmy,	
nebudou	se	realizovat	některé	investi-
ce	a	omezilo	se	financování	řady	pro-
vozních	činností.	
	 Můžete	 se	 zmínit	 o	 investičních		
akcích,	které	se	podařilo	realizovat?
	 Jsem	 rád,	 že	 se	 dokončila	 rekon-
strukce	 letního	kina,	opravily	se	ko-
munikace	a	chodníky.
	 Letos	se	z	větší	části	dokončí	realiza-
ce	energetických	opatření	v	rámci	pro-
jektu	 CZT	 Boskovice	 střed,	 pokračuje	
nemalá	investice	ve	vodohospodářské	

Starosta města Boskovice 
Ing. Jaroslav Dohnálek

	 Ing.	Jaroslav	Dohnálek	odpovídá	na	
otázky	Listů	regionů:
	 Pane	 starosto,	 největším	 úkolem	
letošního	roku	pro	celou	společnost	je	
boj	s	koronavirovou	pandemií;	jak	hod-
notíte	dopad	nutných	opatření	na	život	
a	hospodaření	v	Boskovicích?	
	 Dopad	zde	určitě	je,	jednak	finanč-
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infrastruktuře	v	lokalitě		Podlesí	a	Milá-
novy.	V	nemocnici	se	dokončuje	značná	
investice	v	energetickém	hospodaření	
této	instituce	a	mnohé	další.
	 Jaké	máte	plány	pro	další	období?
	 Připravujeme	rozsáhlé	investice	v	do-	
pravní	 infrastruktuře	 města.	 Musíme	
připravit	a	co	nejdříve	realizovat	řešení	
křižovatky	Sokolská	a	Havlíčkova,	kři-
žovatku	u	Evangelického	kostela	a	po-

kračování	 ulice	 Lidická.	 Navazuje	 na		
to	 i	 postupná	 rekonstrukce	 Hybešovy	
ulice.	 Po	 mnoha	 letech	 chceme	 začít		
s	opravou	ulice	Na	Skalce,	máme	v	plá-
nu	vyprojektovat	a	poté	stavět	sportov-
ní	halu	a	sháníme	finance	na	možnost	
výstavby	Komunitního	centra	s	knihov-
nou.		
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček

Všem občanům a čtenářům 
Listů regionů přejeme 
poklidné svátky vánoční, 
hodně štěstí, pevné zdraví 
a mnoho úspěchů 
v novém roce.

Jiří Crha, starosta 
František Hasoň, místostarosta 

Ivo Polák, místostarosta
Josef Kupčík, tajemník

Vánoční strom Blansko
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