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začátku června díky investici ve výši zhruba 2,5 milionu korun. Původně 
tam měl vzniknout biatlonový areál. Blansko už ale projekt dál nepřipravuje, 
nechystá se žádat ani o dotaci s tím, že k tréninkům budou sportovci nadále 
využívat zázemí, které si vybudovali na Obůrce.
 Další novinkou pro návštěvníky budou od dubna uzamykatelné cyklo-
boxy, které budou umístěny u vstupní části na stadion ASK. V jejich blíz- 
kosti nebude chybět třeba nabíjecí stanice na elektrokola nebo základní  
sada nářadí. 
 Do prázdnin by měly Sportovní ostrov v blízkosti baseballového hřiště 
doplnit také uzamykatelné odkládací skříňky pro sportující veřejnost nebo 
mlatový chodníček vedoucí podél řeky Svitavy směrem ke Splavu. „Zhruba 
půl kilometru dlouhý chodníček vedoucí od Expalu má zajistit, aby na okru-
hu nedocházelo ke kolizi chodců, lidí s kočárky, pejskařů a dalších chodců 
s cyklisty a in-line bruslaři. Chodníček doplní také odpočinková místa,  
lavičky a odpadkové koše,“ popisuje zhruba dvoumilionovou investici  
vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková. 
 Dalších investic v celkové výši kolem sedmi milionů korun, které naváží 
na rekonstrukci sociálního zařízení a kanalizace, se dočká také hala ASK. 
„Připravuje se kompletní rekonstrukce střechy, kam zatíká, včetně klem- 
pířských prvků a dalších úprav. Osazovat se bude bezpečnostní záchytný 
systém, nový bude i přístup na střechu. Na podzim připravujeme také sana- 
ci vlhkosti budovy včetně terénních prací,“ vyjmenovává místostarosta  
Blanska František Hasoň.
 Nového zázemí by se měli dočkat také blanenští atleti. V prostoru nevy- 
hovujícího skladového kontejneru poblíž prostoru startu atletické rovinky 
jim město vybuduje sklad pro uskladnění atletických překážek a dalších 
sportovních potřeb.

Sportovní ostrov v Blansku 
doplní už letos nové zázemí pro děti, cyklisty i návštěvníky aquaparku za téměř 20 milionů korun

Halu ASK čeká o prázdninách oprava střechy a na podzim také sanace vlhkosti

 Služby Blansko pak připravují další úpravy sportoviš a doplnění.  
„Stadion na Mlýnské ulici chceme doplnit o pítko s výdejem vody do pet 
lahví, ke svlažení v horkých dnech by měla sloužit vodní mlha, doplňovat 
budeme odpadkové koše, upravovat chceme šatny ve sportovní hale, na zim-
ním stadionu chystáme výmalbu a další etapu výměny nábytku v kabinách. 
V plánu je také regenerace hřiš nebo nový dohledový systém,“ doplňuje 
Zdeněk Grünwald. Text: Pavla Komárková
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