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	 Ing.	Bc.	Jiří	Crha	odpovídá	na	otázky	
Listů	regionů:
	 Pane	starosto,	už	druhý	rok	kompliku-
je	život	lidem	na	celém	světě	koronavi-
rová	 pandemie.	 Snažíme	 se	 umět	 žít		
s	omezeními,	ovšem	důležitý	je	také	je-
jich	dopad	na	ekonomickou	situaci.	Jak	
moc	se	tato	situace	letos	dotkla	hospo-
daření	v	Blansku?	
	 S	finančními	dopady	pandemie	se	sa-
mozřejmě	potýkáme	i	my.	Přesto	se	díky	
dlouhodobě	stabilnímu	financování	měs-
ta,	 finančním	 rezervám	 a	 operativním	
změnám	v	plánech	na	letošní	rok	podařilo	
nastavit	vyrovnaný	rozpočet	a	realizovat		
i	letos	v	Blansku	celou	řadu	menších	i	vět-
ších	akcí.	Troufám	si	říci,	že	co	do	počtu		
i	velikosti	 realizovaných	projektů	nejsou	
dopady	pandemie	v	Blansku	nijak	zásad-
ně	viditelné.
	 Můžete	 se	 zmínit	 o	 investičních		
akcích,	 které	 se	 podařilo	 realizovat,	
případně	které	jste	letos	zahájili?
	 Letos	 jsme	 zahájili	 zejména	 několik	
významných	 dopravních	 staveb,	 na	 kte-
rých	 se	 město	 podílí	 jako	 spoluinvestor.	
Část	roku	se	místní	museli	potýkat	s	do-
pravními	omezeními,	věřím	ale,	že	pozi-
tivní	dopady	budou	dlouhodobé	a	neod-
diskutovatelné.	Jedná	se	zejména	o	nové	
přemostění	 na	 Staré	 Blansko,	 rozsáhlou	
rekonstrukci	Brněnské	ulice	nebo	o	vybu-
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dování	 dvou	 nových	 kruhových	 objezdů	
na	hlavním	silničním	průtahu	městem	–	
na	křižovatce	ulic	Svitavská	a	Fügnerova	
u	Penny	marketu	a	na	křižovatce	ulic	Po-
říčí	a	Mlýnská	u	Sportovního	ostrova.	Za	
zmínku	 stojí	 také	oprava	povrchu	Dvor-
ské	ulice	a	kompletní	rekonstrukce	průta-
hu	centrem	Blanska.	Podařilo	se	vybudo-
vat	 nové	 parkoviště	 pro	 padesát	 aut	 ve	
vnitrobloku	ulic	Žalkovského	a	A.	Skotá-
ka	v	centru	města,	nebo	parkoviště	na	uli-
ci	9.	května.	Největší	investicí,	která	byla	
financována	 z	 městského	 rozpočtu,	 byla	
přístavba	 nové	 jídelny	 a	 kuchyně	 u	 Zá-
kladní	školy	Tomáše	Garriqua	Masaryka	
Blansko.	Projekt	za	86	milionů	korun	po-
kračuje	ještě	druhou	etapou.	Letos	v	létě	
skončila	 další	 etapa	 regenerace	 sídliště	
Zborovce,	která	se	zaměřila	především	na	
prostor	 mezi	 bytovými	 domy	 v	 ulicích	
Kamnářská	 a	 Cihlářská.	 Zahájili	 jsme	
rozsáhlou	rekonstrukci	budovy	Zámek	3.	
Oprav	 se	 dočkaly	 i	 blanenské	 základní		
a	 mateřské	 školy,	 Dělnický	 dům	 či	 hala	
ASK	 na	 Sportovním	 ostrově.	 Prostor		
na	Poduklí	v	 centru	města	 se	podařilo		
zatraktivnit	pomocí	nového	modulového	
objektu	 kavárny.	 Na	 sportovním	 ostrově	
jsme	zmodernizovali	skatepark,	který	do-
stal	 nové	 překážky	 i	 asfaltový	 povrch.		
V	neposlední	řadě	se	podařilo	zrealizovat	
vítězný	projekt	participativního	rozpočtu	
Společně	PRO	Blansko	2020	–	na	téměř	
čtyřech	 desítkách	 míst	 se	 objevily	 nové	
vyvýšené	lavičky	a	sety	pro	posezení.	
	 Některé	investice	jsou	viditelné	a	mezi	
lidmi	diskutované,	jiné	jsou	oku	obyvatel	
a	 návštěvníků	 spíše	 skryté.	 Společné	 je	
těmto	investicím	to,	že	přispívají	k	udrže-
ní	a	zlepšení	občanské	vybavenosti	a	tím	
pádem	i	kvality	života	ve	městě.
	 Jaké	máte	plány	pro	další	období?
	 V	příštím	roce	dokončíme	 již	zmiňo-
vané	 přemostění	 přes	 železniční	 tra		
a	řeku	Svitavu	na	Staré	Blansko.	Tím	by	
mělo	 dojít	 ke	 spojení	 dvou	 oddělených	
částí	města	a	věřím,	že	také	k	výraznému	
zlepšení	dopravní	situace	na	průtahu	měs-

tem.	 Začne	 přestavba	 železničního	 pře-
jezdu	 u	 zastávky	 Blansko-město,	 na	 je-
jímž	konci	 	bude	nynější	přejezd	zrušen		
a	cestující	získají	nový	podchod	pro	pěší		
i	desítky	parkovacích	míst	po	obou	stra-
nách	trati.	V	roce	2022	bude	pokračovat	
rekonstrukce	 budovy	 Zámek	 3,	 kterou	
bude	využívat	Muzeum	Blanenska	 i	Zá-
kladní	umělecká	škola	Blansko.	Finálního	
dokončení	se	dočkají	žáci	a	učitelé	na	ZŠ	
TGM,	kde	se	nyní	pracuje	na	novém	ves-
tibulu,	školních	šatnách,	hlavním	vchodu	
z	ulice	Rodkovského	i	celém	prostranství	
před	budovou	školy	na	místě	zbouraného	
přístavku	 původní	 jídelny	 a	 kuchyně.		
Příští	rok	bychom	měli	dokončit	nové	ví-
ceúčelové	 hřiště	 v	 místní	 části	 Lažánky		
i	novou	komunikaci	ke	hřbitovu.	Na	Kle-
pačově	 by	 mělo	 vyrůst	 nové	 zastřešené	
posezení,	 projekt,	 který	 zvítězil	 v	 letoš-
ním	 ročníku	 participativního	 rozpočtu	
Společně	 PRO	 Blansko.	 Další	 ročník		
participativního	 rozpočtu	 samozřejmě	
připravujeme	 i	 na	 příští	 rok,	 místní	 tak	
opět	budou	mít	možnost	navrhnout	úpra-
vy	 a	 vylepšení	 na	 veřejných	 prostran-
stvích	města.
	 Po	uvolnění	restrikcí	koncem	jara	se	
podařilo	obnovit	sportovní	a	kulturní	ži-
vot.	Které	akce	z	této	oblasti	v	Blansku	
Vás	nejvíc	zaujaly?
	 Velice	povedená	byla	akce	Zažít	Blan-
sko	jinak,	která	se	v	centru	města	uskuteč-
nila	na	začátku	září.	O	něco	komornější	

než	 v	 předchozích	 ročnících,	 ale	 přesto	
velmi	povedené	a	se	skvělou	atmosférou	
bylo	 letošní	 Gulášobraní	 v	 zámeckém	
parku,	 podařilo	 se	 uspořádat	 i	 tradiční	
promítání	 letního	 kina	 na	 Poduklí,	 sérii	
promenádních	koncertů	a	další.	Největší	
akcí	bylo	po	loňské	přestávce	opět	blanen-
ské	 Vítání	 svatého	 Martina,	 čtyřdenní	
oslava	patrona	města.	Mám	radost,	že	se	
nakonec	i	přes	opět	přitvrzující	omezení	
tyto	oslavy	podařilo	zrealizovat	a	mohli	
jsme	na	jeho	vyvrcholení,	nedělní	histo-
rický	jarmark,	pozvat	veřejnost	do	zámec-
kého	parku	na	celodenní	program,	který	
byl	 letos	 mimořádně	 zdarma.	 Letos	 po-	
prvé	jsme	uspořádali	soutěž	Blansko	kve-
te	o	nejkrásnější	předzahrádku	bytových	
a	rodinných	domů	a	o	nejkrásnější	květi-
novou	výzdobu	oken	a	balkonů.	V	tomto	
premiérovém	ročníku	nás	velice	mile	pře-
kvapil	zájem	ze	strany	soutěžících	i	hla-	
sujících,	 kteří	 o	 vítězích	 v	 jednotlivých	
kategoriích	 rozhodovali.	 Radost	 mám	
také	 z	 celé	 řady	 dalších	 akcí,	 které	 se		
v	Blansku	letos	podařilo	připravit.	Chtěl	
bych	i	touto	cestou	poděkovat	všem	orga-
nizátorům,	 že	 se	 navzdory	 neustále	 se	
měnícím	pravidlům	a	omezením	pokou-
šeli	nejrůznější	akce	a	setkání	uspořádat.	
A	jde	o	koncerty,	besedy,	přednášky,	vý-
stavy	či	sportovní	akce,	které	oživily	ne-
jen	centrum	města.	
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček

Rychlá a spolehlivá 
autodoprava, manipulace 
hydraulickou rukou do 2,5 t, 
odvoz odpadů a štěrku. Disponujeme kontajnéry 
5 t/3 m3. Vaše požadavky vyřídíme napříč Moravou.
Aktuální ceník najdete na našich 
webových stránkách

www.s-hirsch.cz
Kontaktovat nás můžete na čísle 

774 650 543
nebo nám napište e-mail: 
sluzebna.eu@gmail.com

FRANTIŠEK OPLUŠTIL
VODĚRADY 7, 679 01 SKALICE NAD SVITAVOU

VÁNOČNÍ 
STROMKY 
od 4. 12. 2021 
smrk stříbrný /  borovice černá
Prodej denně 13.00 –17.00 h, jinak po tel. domluvě
Info na tel.: 607 123 645, 607 904 287
E-mail: frantisek.oplustil@centrum.cz

k p
rod

eji


