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	 Ing.	Bc.	Jiří	Crha	se	opět	stal	na	další	
volební	období	starostou	města.	Odpo-
vídá	na	otázky	pro	Listy	regionů:
	 Pane	starosto,	 voliči	 v	Blansku	Vám		
v	komunálních	volbách	dali	největší	po-
čet	preferenčních	hlasů.	Taková	důvěra	
Vás	 musela	 určitě	 potěšit;	 vnímáte	 ji	
také	 jako	 pokyn	 k	 pokračovaní	 směru,	
kterým	město	vedete?
	 Moc	si	vážím	každého	hlasu,	který	
mi	občané	města	ve	volbách	dali.	Je-
jich	 podporu	 vnímám	 jako	 ocenění	
naší	práce	a	potvrzení	 toho,	 že	 jsme		
v	 uplynulých	 čtyřech	 letech	 dělali	
rozhodnutí,	 se	 kterými	 lidé	 souhlasí		
a	podporují	je.	A	jejichž	dopady	jsou	
pro	ně	prospěšné.	Funkci	starosty	při-
jímám	 pokorně	 a	 s	 vědomím	 potřeb	
našeho	města.	Hlavním	důvodem	mé	
kandidatury	bylo	dokončit	práci,	kte-
rá	je	rozdělaná,	zásadní	rozpracované	
projekty	dotáhnout	do	konce.	Věřím,	
že	 společně	 napneme	 síly,	 aby	 se	 to	
podařilo	a	abychom	ještě	více	zvýšili	
kvalitu	života	v	Blansku.
	 Další	 volební	 období	 zahajujete	 ve	
velmi	turbulentní	době.	Gigantická	infla-
ce,	 neúnosné	 zdražování	 energií	 a	 po-
honných	hmot,	na	druhé	straně	obrovské	
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zisky	bank,	dodavatelů	energií	a	dalších	
společností…	Má	vedení	města	nějaké	
možnosti,	jak	zmírnit	dopady	těchto	vlivů	
na	život	občanů?	
	 Vše,	co	zmiňujete,	nepochybně	má	
zejména	ekonomické	dopady	na	měs-
to.	Výrazně	jsme	pocítili	hlavně	zdra-
žování	 energií,	 které	 se	 promítá	 do	
provozních	nákladů	našich	příspěvko-
vých	organizací	nebo	růst	cen	ve	sta-
vebnictví,	což	zase	negativně	ovlivňu-
je	 naše	 investiční	 akce.	 Bezpochyby	
zažíváme	 a	 ještě	 budeme	 zažívat	 ne-
smírně	komplikované	období;	většinu	
těchto	 věcí	 ale	 samospráva	 může	 jen	
těžko	nějak	ovlivnit.	I	když	řadu	věcí	
ovlivnit	 nemůžeme,	 musíme	 zvládat	
jejich	dopady.	Nám	se	naštěstí	po	ce-
lou	 dobu	 uplynulých	 čtyř	 let	 dařilo	
udržet	nebývalý	 růst	 investic	a	 s	ním		
i	rozvoj	města.	Zhruba	třetinu	rozpoč-
tu	jsme	každý	rok	věnovali	na	kapitá-
lové	výdaje,	konkrétně	šlo	vždy	o	170	
až	 180	 milionů	 korun,	 tedy	 za	 čtyři	
roky	v	součtu	asi	700	milionů	korun.	
To	zde	dříve	nebylo	a	například	v	po-
rovnání	 s	 většinou	 jihomoravských	
obcí	 je	 to	naprosto	unikátní.	Myslím,	
že	na	Blansku	je	to	vidět	a	je	moc	dob-
ře,	že	se	to	podařilo.	Nyní	se	to	bohu-
žel	 určitě	 změní,	 daleko	 více	 peněz	
bude	 třeba	 na	 provozní	 výdaje;	 velké	
investice	 budeme	 muset	 omezit.	 Už	
nyní	 řešíme,	 jak	 dopady	 na	 občany	
zmírnit	tam,	kde	to	je	v	našich	silách	-	
například	 v	 souvislosti	 s	 nájmy	 spor-
tovním	 oddílům	 a	 klubům	 využívají-
cím	městská	sportoviště.	

	 Závěr	roku	patří	 tradičně	k	ohlédnutí	
za	vykonanou	prací.	Realizace	velké	sta-
vební	 akce,	 přemostění	 na	 Staré	 Blan-
sko,	 jistě	 nebyla	 jedinou	 –	 můžete	 se	
prosím	stručně	zmínit	také	o	dalších?
	 Vůbec	 největší	 investicí	 hrazenou	

výlučně	 z	 rozpočtu	 města	 byla	 letos		
dokončená	 dvouletá	 rekonstrukce	 ZŠ	
TGM	–	škola	se	zbavila	nevyhovující	jí-	
delny,	jejíž	obložení	obsahovalo	azbest,	
má	novou	jídelnu	s	kuchyní,	šatny,	ves-
tibul,	anebo	prostranství	před	budovou.	
Desítky	milionů	korun	jsme	v	uplynu-
lých	čtyřech	letech	investovali	také	do	
dalších	budov	základních	a	mateřských	
škol.	 Soustředili	 jsme	 se	 na	 moder-	
nizaci	a	doplnění	Sportovního	ostrova	
Ludvíka	 Daňka,	 zaměřili	 jsme	 se	 ta-	
ké	 na	 úpravy	 veřejného	 prostranství,	
například	v	podobě	revitalizace	náměs-
tí	Republiky,	doplnění	dětských	hřiš		
a	sportoviš,	výsadby	zeleně	a	květino-
vých	záhonů,	 rekonstrukci	předzámčí,	
zahájili	 jsme	 revitalizaci	 rekreační		
oblasti	Palava.	Pokusili	jsme	se	navýšit	
počet	parkovacích	míst	v	centru	města,	
opravili	kilometry	chodníků	atp.	Těch	
projektů	 byly	 desítky	 a	 nemá	 cenu		
vše	vyjmenovávat.	Mám	radost,	 že	na	
řadu	z	nich	nás	navedli	přímo	obyvate-	
lé	 Blanska	 díky	 nedávno	 zavedené-	
mu	 participativnímu	 rozpočtu	 Společ-
ně	PRO	Blansko.	V	něm	obyvatelé	měs-
ta	každoročně	vybírají	z	návrhů	vítězný	
projekt,	 který	 město	 zaplatí	 a	 zreali-	
zuje.	 My	 se	 navíc	 pravidelně	 dalšími	

návrhy	inspirujeme	a	řadu	z	nich	reali-
zujeme,	i	když	nevyhrály.	První	tři	roč-
níky	počítal	městský	rozpočet	na	reali-
zaci	 projektů	 pokaždé	 s	 částkou	 600	
tisíc	korun,	letos	jsme	částku	zvýšili,	na	
realizaci	 vítězného	 projektu	 je	 připra-
veno	700	tisíc	Kč.
	 Jaké	máte	plány	na	příští	rok?
	 Rád	bych	pokračoval	v	investicích	
do	zlepšování	životních	podmínek	ve	
městě,	 by	 bude	 nesmírně	 složité	 na	
ně	najít	finance.	Před	námi	je	plán	na	
vybudování	nových	lázní	a	urgentní-
ho	příjmu	v	nemocnici,	rozšíření	ka-
pacit	 domu	 s	 pečovatelskou	 službou		
a	mateřských	škol,	 také	pokračování	
v	revitalizaci	rekreační	oblasti	Palava	
a	sídliště	Zborovce,	dořešení	prostoru	
předzámčí.	 Určitě	 je	 čas	 se	 zaměřit	
také	 na	 další	 vylepšování	 veřejného	
prostranství	 a	 investice	 do	 moder-	
nizace	a	údržby	stávajícího	majetku.	
A	jak	už	jsem	zmínil,	bude	třeba	ope-
rativně	řešit	dopady	současné	energe-
tické	 krize,	 války	 na	 Ukrajině	 a	 po-
dobně.	 Uvidíme,	 jak	 rychle	 se	 výše	
uvedené	projekty	podaří	realizovat.

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.

Vánoční strom Blansko
Foto: RePo

Jiří Crha, starosta
Lenka Dražilová, místostarostka

Ivo Stejskal, místostarosta
Josef Kupčík, tajemník
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Na farmě v Ostrově u Macochy (areál ZD)
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BOVINEX, s. r. o.
Objednávky na tel.: 605 514 993, 602 709 537

Prodej probíhá úterý, pátek, sobota 7:00–9:00 h
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FRANTIŠEK OPLUŠTIL
VODĚRADY 7, 679 01 SKALICE NAD SVITAVOU

VÁNOČNÍ 
STROMKY 
od 3. 12. 2022 
smrk stříbrný /  borovice černá /  jedle kavkazská
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
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