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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Na zlepšování života v Blansku chci pracovat dál

24 let stačilo. Blansko potřebuje změnu

 Pane starosto, blíží se konec Vašeho čtyřletého 
funkčního období. Kdybyste měl vyzdvihnout 
jednu věc, na kterou jste za ty čtyři roky opravdu 
pyšný, která by to byla a proč?
 Věcí, ze kterých mám radost, je víc. Vyzdvihl bych 
ale přemostění na Staré Blansko. Dlouhé roky o něm 
všichni pouze mluvili. Nám se to konečně povedlo 
zrealizovat. Projekt za více než čtvrt miliardy korun 
zásadně pomůže nejen občanům města, které je 
rozdělené železniční tratí na dvě části, i dopravě v 
Blansku se hodně uleví. Nebylo lehké získat podporu 
a fi nance, ale nakonec se to podařilo. Přemostění 
otevřeme ještě letos, na to jsem určitě pyšný.

 V Blansku se ale za tu dobu podařila spousta 
dalších akcí. Které byste zmínil jako zásadní a 
důležité?
 Blansko poslední roky zažívá investiční růst, my-
slím, že je to vidět na řadě míst. Řidiči podle mého 
určitě ocení opravy silnic nebo výstavbu nových kru-
hových objezdů, které pomohly dopravě na průtahu 
i v centru města. Nová květinová výsadba na nich 
navíc zkrášluje město. Výrazně jsme investovali do 
oprav a modernizace zázemí na Sportovním ostrově, 
modernizace dětských hřišť a sportovišť. V letošním 
roce jsme také zahájili první etapu revitalizace re-
kreační oblasti Palava. V centru města jsme otevřeli 
nově zrevitalizované náměstí Republiky se spoustou 
zeleně, které navazuje na prostor Poduklí s novou 
kavárnou. Hotová je i rekonstrukce ZŠ TGM, kde je 
nová kuchyně s jídelnou, šatny, vestibul i prostranství 
před školou. Průběžně pak obnovujeme dětská hřiště, 
chodníky, doplňujeme lavičky, odpadkové koše a 
zeleň. A mohl bych pokračovat.

 Náměstí Republiky už nehyzdí chátrající hotel 
Dukla, místo něj stojí příjemná kavárna a pro-
stranství pro odpočinek. Jen o kousek dál, také v 
centru města, si ale nejde nevšimnout stále stejné 
podoby výškové budovy. O její přestavbě se také 
mluví roky. Je v tomto směru něco nového?  
 Ano, pracuje se na tom. V místě má vzniknout 

polyfunkční budova, která nabídne přes 60 bytů, 
parkovací dům i komerční prostory. Jsme v kontaktu 
se zástupci zhotovitele. Podle mých informací projekt 
prošel územním řízením a je ve stádiu žádosti o sta-
vební povolení. Stavba by měla začít na jaře 2023.

 Byl jste hned rozhodnut, že se budete znovu 
ucházet o funkci starosty, nebo jste svou kandi-
daturu zvažoval?
 Hodně věcí z našeho programu se už podařilo 
dotáhnout, některé projekty ale ještě máme v běhu, 
jsou rozpracované a je třeba je dokončit. Chci odejít s 
čistým stolem a hotovou prací. Proto jsem s kandida-
turou tentokrát neváhal. Rozhodl jsem se, že se ještě 
letos, už naposledy, budu o post starosty ucházet.

 Pokud uspějete, jakými dalšími projekty chcete 
zlepšit život ve městě? Na co se chcete v Blansku 
zaměřit?
 Největším projektem dalšího období je určitě 
výstavba nových městských lázní. Bazén je třeba 
obnovit nejen pro veřejnost ale také kvůli plavcům a 
povinnému plaveckému výcviku nejen blanenských 
škol. Máme ale samozřejmě také další plány. Chceme 
postavit nový dům s pečovatelskou službou v sou-
sedství toho stávajícího, v plánu je zřízení nové ma-
teřské školy, investovat chceme dále do Nemocnice 
Blansko, jejího vybavení, ale také vybudování nového 
urgentního příjmu. Dokončit chceme letos zahájenou 
revitalizaci rekreační oblasti Palava, pokračovat 
chceme také v revitalizaci sídliště Zborovce i dalších 
úpravách veřejných prostranství. Chci dotáhnout také 
rekonstrukci předzámčí s problematickou budovou 
hasičky.

 Jste také krajským zastupitelem, který řeší ob-
last dopravy. Jak Vaše pozice pomáhá Blansku? 
 Pohybuji se v regionální politice už dlouho a vím, 
jak řešit problémy a na koho se v případě potřeby 
obrátit. Jako krajský radní se účastním řady jednání 
se zástupci nejrůznějších fi rem, organizací i státu. 
Pro jednání o strategických projektech mám dveře 

otevřené, byť to neznamená automatickou podporu. 
Mnohdy se ji ale podaří získat. Vidět to je například 
právě na fi nancování přemostění. Není snadné vy-
jednat přes čtvrt miliardy korun určených na dopravní 
projekt v Blansku. Nám se to povedlo.

 Máte náročnou práci. Málokdo si uvědomuje, 
že pozice starosty nepřináší povinnosti jen o 
všedních dnech, ale také o svátcích, sobotách a 
nedělích. Při čem si nejlépe odpočinete?
 Velkou část života jsem věnoval sportu, proto ni-
koho nepřekvapí, že si dobře odpočinu u sledování 
různých utkání. Chodím na zápasy u nás v Blansku, 
ale rád si pustím sport i v televizi. Volný čas pak trávím 
hlavně s rodinou. 

 Prozradíte čtenářům, co pro Vás znamená 
Blansko, a které místo v něm máte nejraději a 
proč?
 Blansko je můj domov, snoubí se v něm můj pra-
covní i osobní život. Je zde celá řada míst, ve městě i 
jeho okolí, kam rád chodím. Přímo v Blansku mám asi 
nejraději rekreační oblast Palava, kde si odpočinu v 
přírodě s rodinou. I proto se moc těším na postupnou 
revitalizaci, která vznikla ve spolupráci se studenty z 
Mendelovy univerzity. Mým dalším blízkým místem 
je samozřejmě také Sportovní ostrov, do kterého 
jsme v uplynulých čtyřech letech investovali desítky 
milionů korun do modernizace a doplnění stávajících 
sportovišť i jejich okolí a zázemí pro návštěvníky. 
I proto zde rád trávím čas.

 Stejně jako před čtyřmi lety jste se rozhodla podpořit z pozice 
lídra kandidátku ANO v letošních komunálních volbách v Blansku. 
Proč? 
 Už od roku 1998 vládne v Blansku koalice 4 naprosto stejných stran a 
jen podle volebních výsledků si mění posty ve vedení města. Je nejvyšší 
čas, aby ANO zaujalo místo v koalici, v níž půjde realizovat potřebné 
změny zažitých “pořádků”. 

 Všiml jsem si nových jmen na předních místech vaší kandidátky 
 Ano, chtěli jsme mít na kandidátce zástupce všech občanů, a to jak 
věkových kategorií, tak i profesí.  Proto na naší kandidátce najdete 
zkušené politiky, ale i podnikatele, seniory, zdravotní sestry, techniky, 
učitelku MŠ, řidiče, úředníky.., zkrátka zástupce běžného blanenského 
občana. 

 Jak by mělo město Blansko řešit centrální zásobování teplem 
po problémech s dosavadním provozovatelem?
 V tuhle chvíli se jako nejlepší možnost jeví pronájem soustavy 
CZT od ledna 2024 novému provozovateli.  Musí se jednat o velkého 
provozovatele podobných soustav s širokým, kvalifi kovaným týmem 
zaměstnanců. Velmi pečlivě musí být zpracovány zadávací podmínky, 
např. tvorba ceny tepla, způsob provozování a investování do soustavy 
CZT. A před tím, by určitě měla proběhnout diskuze se všemi zástupci 
SVJ, kteří jsou na CZT napojeni.

 Jaké jsou vaše další priority pro následující volební období?
 Stejně jako ostatní politické strany i my podpoříme výstavbu kry-
tého bazénu, otázkou zůstává v jakém rozsahu. Provedeme revizi 
hospodaření a především fungování organizací zřizovaných městem 
(Služby Blansko, Technické služby a KSMB). Mojí osobní prioritou je 
pak vytvoření jedné organizace, která zastřeší všechny sociální služby 
ve městě. Chci, aby nejohroženější skupiny obyvatel našeho města 
(senioři, ZTP, rodiny s dětmi) dostaly podporu a pomoc doslova pod 
jednou střechou. Jsme připraveni řešit i nepopulární věci, které budou 
ve prospěch občanů města. 

 S kým si dovedete v Blansku představit spolupráci a je nějaký 
subjekt, s kým byste určitě do koalice nešli?

 Nechci se vymezovat vůči nikomu, v komunálních volbách podle mě 
nejde až tak o politické strany, ale především o lidi, kteří za ně kandidují. 
Je důležité se sejít programově a koneckonců - ony jsou ty naše volební 
programy v mnoha bodech podobné. Jak jsem již výše zmínila, napři 
většinově chceme výstavbu krytých lázní, musíme se jen shodnout na 
tom, co bude pro město ještě fi nančně únosné, aby byly fi nanční pro-
středky i na jiné věci. Stejně jako doma musíme majetek města udržovat 
a opravovat. 

 Jak byste ráda viděla Blansko za další čtyři roky?
 Ráda bych viděla Blansko jako moderní, živé město, přitažlivé pro 
mladší generaci, ale s klidným zázemím a nabídkou vyžití i pro dříve 
narozené. Samozřejmostí je dostupná kvalitní zdravotní péče pro všechny 
věkové skupiny a důstojná péče o naše seniory.
 Pro mě osobně je jedno z nejkrásnějších míst v Blansku přehrada, 
a právě té bych ráda vrátila její zašlou slávu. Toto místo má obrovský 
potenciál a jeho modernizace by pomohla vrátit Blansko na turistickou 
mapu. Stejně tak chci vytvořit odpočinkové zóny kolem řeky Svitavy (park 
Zborovák u vlakové zastávky a cesta kolem řeky směrem k hlavnímu 
nádraží).

 Pokud by ANO volby vyhrálo a Vy měla možnost stát se starostkou 
města, asi by to nešlo moc dohromady s prací poslankyně. Pro jaký 
post byste se rozhodla? 
 Zajíci se počítají až po honu - každopádně kandiduji proto, abych 
Blansku pomohla, a to jak svými zkušenostmi, tak i kontakty. No a mé 
rozhodnutí bude v tomto duchu. Rozhodně nejsem sběratelkou funkcí, jak 
mi někteří podsouvají. Jde mi především o to, aby ANO bylo v koalici a 
mohli jsme se tak aktivně podílet na správě města. Jak budou dohodnuty 
funkce, to bude záležet na volebním výsledku. Spousta kolegů poslanců 
je ve vedení měst a obcí.

 Slovo závěrem k voličům?
 Navážeme na vše dobré, co se v Blansku podařilo. Ty, co jsou na 
radnici už léta, znáte, a když už nejde vyměnit všechny, je dobré, aby 
tam aspoň někdo nový změnil léty zavedené pořádky. Bez vašich hlasů 
to ale nedáme. Volte celou kandidátku číslo 4, jen tak dosáhneme na 
lepší výsledek a podaří se nám něco změnit.

Jiří CrhaJiří Crha

Lenka DražilováLenka Dražilová
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ZADAVATEEL /ZPR ACOOOVAATEL: ODDS

UDRŽÍME

BLANSKO

V KONDICI

DOKONČÍMEDOKONČ

PROJEKT PŘEMOSTĚNÍ
PROJEKT PŘE

ZAJISTILI JSME REALIZACI KLÍČOVÉ INVESTICE 

PRO ZLEPŠENÍ KVALITY DOPRAVY V BLANSKU.

POSTAVÍME NOVÉ LÁZNĚ
POSTAVÍME 

SPORT JE PRIORITOU ZDRAVÉHO MĚSTA. 

BLANSKO SI ZASLOUŽÍ NOVÝ BAZÉN.

REVITALIZUJEME 
EV

PALAVUPALAV

INTENZIVNĚ PRACUJEME NA OBNOVĚ 

REKREAČNÍ OBLASTI.
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MUDr. Zdeněk Grünwald
lékař

Ing. František Havíř
ekonom

MUDr. Vladimíra Danihelková
ředitelka nemocnice Blansko

MUDr. Jana Novotná
primářka nem. Blansko

Ing. Lukáš Němec
ekonom

Mgr. Pavlína Komínková
ředitelka Muzea Blanenska

Tomáš Mokrý
podnikatel

Bc. Kateřina Rejdáková
ekonomka

Mgr. Lukáš Dlapa
ředitel Knihovny Blansko
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25

Mgr. Leona Havířová
učitelka ZŠ

Ing. Miloš Polák
stavební inženýr

Lenka Skotáková
administrativní pracovnice

Mgr. Pavel Přikryl
učitel ZŠ

Ing. Hana Kopřivová
vědecká pracovnice

Ing. Zdeněk Grünvald, MBA
jednatel Služby Blansko

MUDr. Simona Kotlánová
lékařka

Milan Doskočil
technik

Jana Magdová
podnikatelka

Mgr. Tomáš Kryl
makléř

Bc. Jakub Skoták
IT specialista

Ing. Karel Sochor
důchodce

Jaroslav Jeřábek
organizační ředitel SZUŠ Blansko

Bc. Tereza Kaldová
vedoucí odd. soc. pomoci MěÚ Blansko

Ing. Vítězslav Nečas
důchodce

WWW.BLANSKOVKONDICI.CZ

Ing. Jiří Crha,

starosta města Blanska
1
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Mgr. Lenka Dražilová, MBA

1.

59 let, člen hnutí ANO

poslankyně PČR

garant v oblasti sociální 

problematiky

2.

Ing. Jan Nečas

52 let, člen hnutí ANO

zaměstnanec v dopravě, 

krajský zastupitel 

garant v oblasti dopravy 

a sportu

3.

Ing.        Petr Rízner

56 let, bez politické 

příslušnosti

předseda Občanské 

aktivity Lažánky

garant v oblasti investic 

a územního plánování

4.

Bohuslav Kučera

55 let, člen hnutí ANO 

mistr výroby

garant v oblasti 

moderních technologií

5.

Milena Ondroušková

61 let, bez politické 

příslušnosti

vrchní sestra Senior 

centrum Blansko

garant v oblasti 

zdravotnictví

Ing.Jiří Míšenský

70 let, člen hnutí ANO

učitel tance

garant v oblasti kultury 

a školství

6.

a sportu

Pavel Šich

59 let, člen hnutí ANO

strojvedoucí

garant v oblasti dopravní 

obslužnosti a cestovního 

ruchu

7.

Stanislav Hladík

44 let, bez politické 

příslušnosti

bezpečnostní technik

garant v oblasti 

bezpečnosti

8.

Radim Zahradník

61 let, člen hnutí ANO

technik

garant v oblasti bytové 

politiky

9.

Antonín Žirovnický

57 let, bez politické 

příslušnosti

OSVČ

garant v oblasti podnikání

10.

LenkaDrazilovaPolitikwww.blansko.anobudelip.czwww.anobudelip.cz
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PŘINESEME ZMĚNU!

Lenka Dražilová

KANDIDÁTI HNUTÍ ANO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

BUDE LÍP!

PRIORITY HNUTÍ ANO BLANSKO  PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
RADNICE
1. Občanům budeme poskytovat dostatek kvalitních informací, aby se mohli

 aktivně zapojovat do rozhodování o budoucnosti města

2.  Provedeme revizi fi rem zřizovaných městem a zajistíme jejich lepší a   
 transparentnější fungování – sloučíme Služby Blansko a Technické služby

3.  Budeme pokračovat v investování do veřejných prostranství

ENERGETIKA
1. Budeme řešit problematiku centrálního zásobování teplem pro jeho koncové   
uživatele tak, aby všechny postupy byly transparentní

2.  Necháme zpracovat funkční a efektivní systém odpadového hospodářství

3.  Zpracujeme novou energetickou koncepci města.

SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ
1. Zásadní je pro nás podpora rodin s dětmi a seniorů

2. Zefektivníme poskytování sociálních služeb a péče, vybudujeme organizaci,

 která bude zastřešovat veškeré sociální činnosti ve městě

3. Budeme podporovat rodiny v péči o jejich blízké formou vzdělávacích

 programů – kdo se bude chtít postarat o svého blízkého doma, toho to naučíme

4. Podpoříme výstavbu nového urgentního příjmu Nemocnice Blansko, 
 který mj. povede k lepšímu využití parkoviště nad nemocnicí

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ
1. Vytvoříme funkci městského architekta jako odborného garanta kvalitního   
 rozvoje města

2. Prověříme dosud nevyužité plochy pro výstavbu bytových a rodinných domů

3.  Vytvoříme odpočinkové plochy kolem řeky Svitavy, budeme pokračovat v revitalizaci Palavy

BEZPE NOST
1.  Zintenzivníme činnost městské policie v boji proti vandalismu, sprejerství 
 a rušení veřejného pořádku

2.  Rozšíříme a budeme pokračovat v modernizaci kamerového systému

3.  Účelně a smysluplně podpoříme akceschopnost jednotek požární ochrany 
 zřizovaných městem Blansko

KULTURA
1. Je pro nás zásadní změna fungování Kulturního střediska města Blanska

2. Podpoříme úplně novou koncepci kulturních akcí v Blansku např. 
 s využitím přírodních amfi teátrů

3. Podpoříme společné multižánrové akce s cílem propojit generace

ŠKOLSTVÍ A SPORT
1. Podporujeme výstavbu nového krytého bazénu tak, aby byl využitelný 
 pro širokou veřejnost

2.  Rozšíříme  zpřístupnění sportovišť pro širokou veřejnost – hodiny pro veřejnost  
 na zimním stadionu, atletickém stadionu apod.

3. Podpoříme výstavbu cyklostezek a cyklotras, zejména směrem 
 k Moravskému krasu a směrem do Brna

DOPRAVA
1. Necháme odborníky zpracovat ucelený projekt dopravy

2. Na základě analýzy budeme prosazovat co nejefektivnější MHD

3. Podpoříme rekonstrukce místních komunikací

4. Navýšíme kapacitu parkovacích míst
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Antonín Žirovnický

Senátní obvod Blansko VOLBY DO SENÁTU

AŤ JE
ZASE 
LÍP!
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zirovnickydosenatuwww.anobudelip.cz www.zirovnickydosenatu.cz

Jmenuji se Antonín Žirovnický, v Blansku žiji od 
malička a celý můj život je s tímto městem spjat. 
Zde jsem se oženil a se svou ženou vychoval 
dva syny, zde jsem podlehl kouzlu atletiky 
a i později tance. Podnikám v oblasti obchodu 
s obuví, její výrobou i navrhováním, a protože jsem 
člověk, který když něco dělá, tak naplno - jsem 
i viceprezident České obuvnické a kožedělné 
asociace. Nelíbí se mi stávající situace a směr, 
kterým současná vláda tuto zemi vede. Skutečnost, 
že lidé co poctivě pracují nebo pracovali se dnes 
musí obávat o svoji existenci, to mně prostě vadí. 
Vadí mně, že současná vláda rozdává peníze, 
zadlužuje zemi, bohužel ne ve prospěch našich lidí. 
A dnešní neřešená situace s vysokými cenami energií 
nastartovala moje rozhodnutí ke kandidatuře do 
Senátu. Jdu do toho s myšlením člověka, který téměř 
30 let podniká. Člověka, který vidí život z té reálné 
stránky, který se setkal s myšlením a prací lidí téměř 
poloviny světa a viděl bídu i blahobyt. Mým životním 
motem je být vzájemně slušný, nelhat, nekrást 
a pracovat. Lidé z Boskovicka, Letovicka, 
Opatovicka, Kunštátska  i Blanenska, zkrátka 
z celého okresu si mohou být jistí, že budou mít 
senátora, který je v Senátu za ně a pro ně a bude 
pracovat tak, aby bylo zase líp.

ANTONÍN ŽIROVNICKÝ

CO JE PRO M  NEJD LEŽIT JŠÍ?

• Budu prosazovat změny v nákupu drahých energií 
 a cílenější rozdělování příspěvků na energie.  

• Budu bojovat za zlepšení situace v bytové politice 
 pro mladé rodiny. 

• Budu bojovat za dostatek peněz pro domovy pro seniory 
 a pro ty, kdo pečují doma o svého blízkého.

• Dalším strašákem je stav silnic druhých a třetích tříd. 
 Chci prosadit zbudování čtyřproudové komunikace I73,
 která je zásadní páteřní komunikací severu Jižní Moravy.
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 
SE KONAJÍ VE DNECH  
23. A 24. ZÁŘÍ 2022.
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