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Josef Mikulášek:
Dvacet let 
mé praxe 
z komunální 
politiky se musí 

v senátu hodit. 

 (Více na str. 3)

Centrum města Blanska 
potřebuje změnu

Odstraníme hotel Dukla
Co bude
s výškovou 
budovou 
v Blansku?

 (Více na straně 6)

Blansko - 
opravdové 
město sportu

 (Více na straně 7)

Jaká je 
budoucnost
lomu 
u vlakového 
nádraží

 (Více na straně 8)

VV JSOU TU PRO VÁS OBJEDNEJTE SI
zdarma další vydání časopisu

Poslanec Michal Babák:



Spolupráce blanenského poslance Michala Ba-
báka s Nadací Archa Chantal pokračuje již zhru-
ba pátým rokem. Je předsedou její dozorčí rady 
a jak slíbil společně s ministrem dopravy Vítem 
Bártou před volbami, celý svůj poslanecký plat 
posílá na její konto. Z něho se spolufinancoval 
například projekt rekonstrukce pavilonu dět-
ského oddělení psychiatrické léčebny v Praze 
Bohnicích. „Jsem rád, že jsme přispěli právě 
sem. Je úžasné vidět, jak tyto prostředky slouží 
ve prospěch dobré věci,“ pokyvuje spokojeně 
hlavou Babák. Chantal Poullain si spolupráci 
pochvaluje „Celkový příspěvek z našeho konta 
na realizovaný projekt se pohyboval kolem půl 
milonu korun,“ upřesnila.
Na obzoru je významná investice směřující 
do města Blanska. „Velice významnou částkou 
chceme jako nadace přispět do Speciální ško-
ly v Blansku na Žižkově ulici. Momentálně se 
začíná zpracovávat projektová dokumentace,“ 
plánuje poslanec, který již intenzivně jedná 
s vedením školy a zřizovatelem. Ve prospěch to-
hoto zařízení se uskuteční i charitativní koncert 
v blanenském Dělnickém domě, který místní 
klub Věcí veřejných uspořádá v neděli 10. října 
od 13 hod. Vystoupí na něm mimo jiné Dáda Pa-

trasová, Petr Kolář a s pásmem šansonů i Chan-
tal Poullain. Viz pozvánka na str. 12.

Srdečně zveme širokou blanenskou veřejnost.

 Bohumil Hlaváček
 orblansko@seznam.cz
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V Praze zrekonstruovali
pavilón dětské léčebny
Poslanec Michal Babák poskytuje celý svůj plat na konto Nadace Ar-
cha Chantal. Z těchto prostředků byla spolufinancována přestavba 
pavilónu v psychiatrické léčebně v Praze Bohnicích. Ten byl slavnost-
ně otevřen ve čtvrtek 16. září za jeho přítomnosti, prezidentky nadace 
Chantal Poullain a místopředsedkyně sněmovny Kateřiny Klasnové.

Chceme lepší Blansko.
Blanenští „véčkaři“ mají kvalitní 
kandidátku pro komunální volby. 
Jsme opravdový kolektiv, říkají.

Vážení a milí čtenáři,
držíte v rukou speciální číslo časopisu Věcí 
veřejných určené pro občany města Blanska 
před letošními komunálními volbami. Jsme 
velice rádi, že vám můžeme nejprve touto 
cestou poděkovat za vaši přízeň v květno-
vých parlamentních volbách. Jejich výsledky 
daly jasně najevo, že naše strana má i zde 
hodně sympatizujících, jimž není lhostejný 
nijak lichotivý vývoj české společnosti v po-
sledních letech. I vaše hlasy způsobily, že Věci 
veřejné získaly na jižní Moravě hned tři man-
dáty v Parlamentu České republiky a že do-
konce blanenský občan Michal Babák zasedá 
nyní v jeho lavicích. Od začátku svého půso-
bení v pozici poslance jasně svojí aktivitou 
dokazuje, že si vaši důvěru právem zasloužil, 
zasedá hned v několika důležitých výborech, 
kde je více než platným členem.
Toto vaše rozhodnutí nám dodalo ještě větší 
sebedůvěru k tomu, že jsme se odvážili usilo-
vat jako Věci veřejné i o místa v zastupitelstvu 
našeho krásného města. To by ale rozhodně 
mohlo být v mnohém lepší, to jistě cítí mnozí 
z vás. Život zde v posledních letech trochu ja-
koby ustrnul, mnoho lidí zastává názor, že se 
zde nic neděje. Není to podle nás zase až tak 
úplně pravda, mnohé se však dá ale napravo-
vat či vylepšovat. A to je právě naším cílem.
Sestavili jsme ambiciózní kolektiv schopných 
lidí připravených odvést maximum své práce 
ve prospěch Blanska. Věříme, že máme co na-
bídnout a říkáme-li kolektiv, myslíme to zcela 
vážně. Jsme připraveni poslouchat všechny 
vaše názory a připomínky, být opravdu vaši-
mi zastupiteli. Jak název naší strany říká, na 
prvním místě je u nás zájem o věci veřejné.
Náš volební program ve formě desatera jsme 
pečlivě připravovali. S jeho obsahem a další-
mi náměty se můžete seznámit na stránkách 
tohoto časopisu. Představujeme vám také 
našeho kandidáta na post senátora. Sloup-
ský starosta Josef Mikulášek je pro nás mi-
mořádně silnou všeobecně známou čestnou 
osobností. Věříme, že vás náš speciál zaujme 
a pomůže vám při rozhodování u volební 
urny v polovině října tohoto roku. 
 

EDITORIAL

DEJTE V ŘÍJNU HLAS 
LIDEM Z VV
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Michal Babák, Kateřina Klasnová 
a Chantal Poullain byli přítomni slav-
nostnímu otevření zrekonstruovaného 
pavilonu v Praze Bohnicích. 
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VV Blansko se představuje

Volby do zastupitelstva se konají 15. a 16. října 2010.
Máte jedinečnou příležitost rozhodnout, kdo bude v Blansku hájit vaše zájmy.

 Bohumil Hlaváček
 orblansko@seznam.cz



Zkuste se svým voličům představit?
Je mi 59 roků, jsem ženatý, mám tři dospělé děti 
a dva vnuky (třetí se má narodit v říjnu).
V roce 1974 jsem dokončil studium na staveb-
ní fakultě VUT Brno a myslel jsem, že stavařina 
bude mým celoživotním povoláním. Za patnáct 
let nato se vše změnilo. Po sametové revoluci 
jsem se stal ve Sloupě starostou a dnes to vy-
padá, že se této „profese“ již do smrti nezbavím. 
V nadcházejících komunálních volbách se totiž 
nenašel nikdo, kdo by v mojí obci sestavil a po-
dal konkurenční kandidátku. Plnou třetinu živo-
ta jsem tak strávil na radnici a plně si vychutnal 
budování demokracie v českých postkomunis-
tických poměrech. Krůček po krůčku jsem se 
svým týmem naplňoval vizi vytvořit z krasové-
ho Sloupu vskutku krásnou obec, vybavenou 
pro její obyvatele a přitažlivou pro návštěvníky 
z celého světa. Po pěti letech této služby jsem 
si uhnal infarkt, ale rozchodil jsem ho a makal 
dál. Velkým zadostiučiněním pro mne pak bylo 
ocenění Sloupu titulem Vesnice roku 2000 a re-
prezentace České republiky v evropské soutěži 
vesnic. 

Co současnost?
Od té doby se snažím pověst a vzhled dnes již 
městyse Sloup dále vylepšovat, a nyní s podpo-
rou velkých evropských dotací obnovit starší a 
dobudovat chybějící infrastrukturu, především 
čistírnu odpadních vod společnou pro obce 
Sloup a Šošůvku. Velkou radost mám z toho, že 
se konečně podařilo pořídit místním hasičům 
zbrusu novou požární cisternu.

Co vás vedlo ke kandidatuře?
Nabídku Věcí veřejných kandidovat za tuto no-
vou parlamentní stranu do Senátu jsem přijal 
proto, že cítím téměř jako povinnost uplatnit svo-

ji dvacetiletou zkušenost s  parlamentem, s jehož 
mnohdy nepovedenými zákony se již takovou 
dobu při práci na radnici potýkám.
Jako svoje poslání v Senátu bych proto viděl sna-
hu o maximální zjednodušení zákonů, na druhé 
straně ale také větší tlak na jejich dodržování 
a vymahatelnost práva. Kromě toho chci napo-
moci co nejrychlejšímu dosažení trvale vyrovna-
ného rozpočtu, v němž bude dost prostředků pro 
všechny rezorty, a v neposlední řadě pak slušným 
chováním a vystupováním přispět k nápravě po-
šramocené pověsti vrcholné politiky. 

A jak byste chtěl tento stav napravit, pokud do-
stanete příležitost ? Jaké by byly Vaše cíle? 
Vybaven jsem dobře. 20 roků budování de-
mokracie prožitých na radnici mimo jiné také 
potýkáním se s mnoha zcela zbytečnými 
předpisy a nařízeními a konfrontací s názory  
a náladami voličů je určitě tou nejlepší zkuše-
ností a kvalifikací. Opakuji tedy ještě jednou, že 
bych usiloval o co nejjednodušší celospolečen-
ská pravidla a o „polidštění“ úředníků, kteří tato 
pravidla na cestě směrem dolů ještě dále kom-
plikují. Na druhé straně bych ale chtěl přispět 
také k mnohem důslednější kontrole dodržová-
ní těchto pravidel, ve všech oblastech.

Prozraďte čtenářům něco o svých koníčcích?
I když jsem vždy každou práci chápal především 
jako službu, dbal jsem na to, že musím také 
aktivně odpočívat. A k tomu mi celý dosavad-
ní život sloužila hudba a zpěv. Od školních let 
působím ve sloupském chrámovém sboru a od 
roku 1986 jsem členem a dnes prezidentem ko-
morního smíšeného sboru Kantila Křtiny, který 
pravidelně koncertuje i v zahraničí. Zpěv tedy 
celý život užívám jako lék k udržení duševní 
kondice, rovnováhy a pozitivního myšlení. 
A k udržení slušné fyzické kondice mi pak již 
řadu let slouží kolo, na němž během roku najez-
dím stovky kilometrů. Přiznám se, že raději v ro-
vinatém terénu. Na kopce, včetně těch nejvyš-
ších, chodím raději pěšky. V horách nacházím 
uklidnění pro duši i potřebný pohyb pro tělo. 

 Bohumil Hlaváček
 orblansko@seznam.cz  
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Zjednodušit celospolečenská pravidla
a odstranit zbytečnou byrokracii
Již dvacet let je nepřetržitě ve funkci starosty městysu Sloup v Moravském krasu, který přivedl až k re-
publikovému titulu Vesnice roku 2000. Ve svých 59 letech cítí Josef Mikulášek trochu jako svoji povin-
nost přenést své bohaté zkušenosti z komunální politiky do té nejvyšší.

3
Zapojte se do politiky

VĚCI VEŘEJNÉ

Josef Mikulášek s dětmi při narozeni-
nách manželky.
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Mojí vášní je cestování po horách, říká 
Josef Mikulášek.
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Pokud máte chuť zapojit se do politiky, kontaktujte kluby VV ve vaší obci
či městě, kontakty najdete na www.veciverejne.cz
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Kandidáti VV Blansko představují
svůj program pro komunální volby
S trochou nadsázky lze tvrdit, že letošní rok je rokem voleb. Po květnových parlamentních volbách se 
k urnám znovu vrátíme na podzim. Komunální volby do Zastupitelstva města Blanska se uskuteční 
v pátek 15. a v sobotu 16. října. Seznamte se s kandidáty VV.

4 OBJEDNEJTE SI
zdarma další vydání časopisu

PAVLÍNA VYMAZALOVÁ
Je mi 39 let. Jsem vdaná, 
mám dospělého syna Já-
chyma a šestnáctiletou 
dceru Karolínu. Vystu-
dovala jsem blanenské 
gymnázium a po maturitě 
pracovala ve výzkumné la-
boratoři a později v realitní 
kanceláři. Nedávno jsem 

s pomocí lékařů vyhrála svůj boj s rakovinou 
a proto si každý nový den užívám jako bonus. 
Pochopila jsem, že nejvzácnější je čas a snažím 
se nepromarnit ani minutu. Nyní pomáhám jako 
manažerka s administrativou v blanenské firmě, 
při závodech malých plavců na blanenském ba-
zéně, hodně čtu, hraji počítačové hry a s manže-
lem relaxuji na chatě.
Při volbách do parlamentu ČR mě velice oslo-
vil program Věcí Veřejných a rozhodla jsem se 
aktivně zapojit do veřejného života. I když se 
Blansko v mnohém změnilo k lepšímu, stále je 
na čem pracovat. Ze svých zkušeností vím, že 
komunikace s úřady je občas složitá a pro ob-
čany stále znamená zdlouhavé čekání na vyře-
šení vlastních záležitostí. Velký potenciál vidím 
v možnostech rozvoje rekreačních a kulturních 
aktivit města.
Budu usilovat o zjednodušení práce jednotli-
vých odborů městského úřadu a snížení byro-
kracie a podporovat rozvoj turistického ruchu 
a letních open air kulturních akcí .

MICHAL BABÁK
Je mi 35 let. Jsem žena-
tý, mám čtyřletého syna 
Míšu a dvouletá dvojčata 
Samíka a Natálku. Jsem 
absolventem blanenské-
ho gymnázia, po maturi-
tě jsem se začal zabývat 
podnikáním v oboru účet-
nictví. V dnešní době jsem 

majitelem již větší firmy zabývající se tímto 
oborem a také daňovým poradenstvím a věc-
mi s tím souvijícími. 
Díky svým podnikatelským aktivitám v Praze 
jsem se dostal do kontaktu s představiteli stra-
ny Věci veřejné. Zjistil jsem, že myšlenky, které 
prosazuje jsou v souladu s mým názorem na 
vývoj české společnosti. Stal jsem se jejím čle-
nem a díky úspěchu ve volbách poslancem Par-
lamentu České republiky. 
Myslím, že mohu přenést svoje kontakty z nej-
vyšší politiky ve prospěch města, o což se budu 
maximálně snažit. Nemyslím tím budování po-
myslných poslaneckých pomníčků, jak tomu 
bylo na mnoha místech obvyklé, ale skutečné 
faktické vnímaní místních problémů a snahu 
pomoci v jejich řešení. Zasedám v důležitých 
parlamentních výborech, kde se budu snažit 
prosazovat i regionální zájmy.

BOHUMIL HLAVÁČEK
Je mi 45 let. Jsem podruhé 
ženatý, z prvního man-
želství mám dospělé syny 
Jakuba a Jana, ve druhém 
jedenáctiletého syna Ma-
těje a o rok mladší dceru 
Martinu. Vystudoval jsem 
brněnskou přírodovědec-
kou fakultu. Ve druhé po-

lovině své pedagogické praxe jsem byl osm let 
ředitelem základní školy Sloup, kde jsem mimo 
jiné založil tradici pořádání okresních sportov-
ních olympiád. Již šestý rok se věnuji aktivně 
novinařině. Již třináct let jsem předsedou okresní 
rady republikové asociace, která organizuje veš-
keré sportovní soutěže na základních a středních 
školách našeho regionu. 
Otázky veřejného života mi nikdy nebyly lhos-
tejné. Přiznávám, že i díky své novinářské praxi 
z posledních let vím, kde jsou největší problémy 
našeho města a proto si myslím, že mohu pomo-
ci najít řešení velké řady problémů.
Myslím, že jsem schopen se orientovat ve větši-
ně problémů, které město trápí. Dvě oblasti jsou 
mi ale přece jenom nejbližší a těmi jsou školství 
a sport. Zejména ve druhé z nich bych se rád mi-
mořádně aktivně podílel na tom, aby se Blansko 
stalo opravdovým městem sportu se vším, co 
k tomu náleží, zejména ve vztahu k tomu, aby 
radnice smysluplněji přispívala na činnost míst-
ních tělovýchovných jednot.

CtIrAd NEČAs
Je mi 38 let, jsem žena-
tý. Mám šestiletého syna 
Jakuba a pětiletou dceru 
Viktorku, manželka Roma-
na pracuje v blanenské ne-
mocnici. Vystudoval jsem 
blanenské gymnázium, 
následně vysokou školu 
v Brně. Pracoval jsem v sou-

kromé obchodní firmě v Blansku, od roku 2002 
působím v brněnské strojírenské společnosti, je-
jímž jsem od roku 2004 generálním ředitelem. 
První impuls k mé účasti na kandidátce za VV dal 
můj dlouholetý kamarád Michal Babák. Není mi 
lhostejný další vývoj společenského života v naší 
zemi a to nejen v úrovni celorepublikové, ale pře-
devším v úrovni komunální. Proto jsem se rozho-
dl podpořit Věci veřejné i jako nestraník v rámci 
komunálních voleb v městě Blansku.
 Již od dětství jsem Blansko reprezentoval v bas-
ketbale, takže nejbližší mi je asi sportovní proble-
matika. Díky své profesní dráze jsem měl možnost 
získat poměrně široký pohled na ekonomická 
témata, proto bych rád nahlédl do zákulisí majet-
kových účastí našeho města v různých firmách 
a sdruženích. V rámci svých zkušeností bych 
chtěl zajistit co nejefektivnější využívání těchto 
(a nejen těchto) aktiv města Blanska.

dANEš HrdLIČKA
Je mi 47 let. Narodil jsem 
se v Blansku, kde má ro-
dina žije již více než se-
dmdesát let. Jsem ženatý 
a máme čtyři děti. Jsem 
architekt, podnikám ve 
stavebnictví, zabývám 
se projekcí staveb a také 
jejich prováděním. Ve 

volném čase se rád věnuji rodině, rád si popo-
vídám s přáteli a mými zálibami jsou motoris-
mus, lyžování a občas cyklistika.
Proč jsem se rozhodl vstoupit do politické-
ho života? Do politiky jsem v minulosti nikdy 
vstoupit nechtěl, ale není mi lhostejná mo-
mentální ekonomická a politická situace a chci 
se podílet na její změně k lepšímu.
Budu usilovat o kvalitní zpracování územní-
ho plánu města Blanska, v komisi zabývající 
se touto problematikou jsem v minulosti již 
pracoval. Zasadím se o zjednodušení a zkvalit-
nění systému pěší, cyklistické a automobilové 
dopravy, rozvoje výsadby zeleně, rekreace, 
sportu a smysluplné využití investic města do 
stavebních akcí. 
Rád bych se svými zkušenostmi podílel na re-
vitalizaci centra města. Budu podporovat roz-
hodování o zásadních věcech jen na základě 
pravdivě a odborně zpracovaných podkladů 
a s přihlédnutím k názoru občanů. Mou sna-
hou bude odstranit co nejvíce byrokracie.

JArOsLAV KrEJČÍř
Je mi 46 let, jsem podruhé 
ženatý. Z prvního man-
želství mám dvě dospělé 
dcery Anetu a Dominiku, 
ve druhém pětiletou Va-
lentinu a tříletého syna  
Jaroslava. Po absolvování 
vysoké školy jsem nastou-
pil jako učitel. V roce 1988 

jsme s přáteli založili baseballový klub Olympia 
Blansko, který se během dvaceti let změnil ve vel-
kou a úspěšnou sportovní organizaci.  
Program VV a odhodlání členů této strany řešit ty 
nejpalčivější problémy naší společnosti mě zau-
jaly už dříve. Když za mnou přišel pan poslanec 
Babák s konkrétní nabídkou, jak změnit k lep-
šímu řadu věcí v mém rodném městě, tak jsem 
dlouho se svou kandidaturou neváhal. 
Pochopil jsem, že prostřednictvím poradního 
orgánu, kterým je sportovní komise v našem 
městě, se toho mnoho změnit nedá. Je na za-
stupitelstvu, aby výrazně zlepšilo podmínky pro 
sportování mládeže. Další věcí, kterou bych chtěl 
prosadit je, aby alespoň jedna škola v Blansku va-
řila i dietní stravu. Celiakie, cukrovka a  různé aler-
gie trápí čím dál víc dětí. Aby se občané v našem 
městě lépe cítili a turisté se k nám rádi vraceli, je 
třeba zlepšit čistotu a vzhled města.
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Desatero VV Blansko pro volby
do městského zastupitelstva
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Naším cílem je efektivní práce radnice a zase-
dání zastupitelstva minimálně šestkrát ročně. 
Zavedeme transparentní umísťování veřejných 
zakázek na internet a jednodušší administrati-
vu. Podpoříme činnost neziskových organizací 
nabízejících služby občanům města. Prove-
deme personální audit jednotlivých odborů, 
budeme klást důraz na odbornou způsobilost, 
vstřícnost k občanům a důsledné využívání 
pracovní doby. Zvýšíme efektivitu činností 
městských firem Služby Blansko, s.r.o., a Tech-
nické služby, s.r.o. 

Zajistíme studii na přestavbu centrální zóny 
města s důrazem na odstranění hotelu Dukla. 
Zaměříme se na zjednodušení automobilové 
dopravy včetně zvýšení počtu parkovacích 
míst a garážových ploch, dotvoření cyklotras 
a logického systému pěších tras. V rámci zpra-
cování nového územního plánu dohlédneme 
na výběr atraktivních lokalit pro výstavbu by-
tových a rodinných domů.

Sport chápeme jako důležitou formu aktivní-
ho odpočinku. Budeme klást důraz zejména 
na podporu mládeže. Efektivněji využijeme 
potenciál areálu Sportovního ostrova Ludvíka 
Daňka a zajistíme jeho ekonomickou výnos-
nost do městské pokladny. Prosadíme projekt 
vybudování umělého trávníku na fotbalovém 
hřišti a modernizaci sportovní haly TJ ČKD. 
Podpoříme myšlenku financování provozních 
nákladů sportovišť z prostředků města.

Vysoká cena vody je problém, který dlouho-
době trápí občany města Blanska. Budeme 
mnohem sebevědoměji postupovat v jednání 
s příslušnými společnostmi a provedeme kro-
ky, které povedou ke snížení ceny vodného 
a stočného.

Klademe důraz na kvalitní výuku jazyků a in-
formatiky na základních školách. Dalším cílem 
je zvýšit úroveň školní tělesné výchovy a škol-
ní sport více provázat s činností klubů v na-
šem městě. Považujeme za nezbytné provést 
rekonstrukci hřiště blanenského gymnázia. 
Podpoříme organizace zaměřené na mládež 
v rámci prevence proti zneužívání drog, hazar-
du, vandalismu a sprejerství.

Blansko se stane hlavním městem Moravského 
krasu. Za přispění Ministerstva pro místní roz-
voj zajistíme lepší propagaci tohoto jedineč-
ného území, nová pracovní místa v této ob-
lasti a turistickou provázanost s blanenskými 
živnostníky a podnikateli. Naším cílem je oži-
vení centra města a jeho větší atraktivita pro 
turisty. Budeme usilovat o zlepšení prostředí 
před vstupní bránou do areálu zámku a využití 
celého města pro letní kulturní a sportovní ak-
tivity a podporu turistického ruchu.Vnímáme 
negativně nevyhovující prostředí vlakového 
a autobusového nádraží.

Soustředíme se na bezbariérové přístupy ve 
městě, které jsou nezbytností jak pro maminky 
s kočárky, tak pro naše starší a hendikepované 
spoluobčany, včetně řešení vlakových podcho-
dů. Pro naše nejmenší chceme rozšířit dětská 
hřiště, operativně doplnit stávající a vybudo-
vat nové plochy vyhrazené pro dětské aktivi-
ty, které chybí zejména na sídlištích. Rovněž 
podpoříme intenzivnější využití dopravního 
hřiště v rámci programu bezpečnosti na silni-
cích a také modernizaci městského mobiliáře, 
zejména laviček, odpadkových košů a stojanů 
na kola.

Vážíme si toho, že Blansko má dobře fungující 
nemocnici, proto máme na paměti dokončení 
nových oddělení jednodenní péče blanenské 
nemocnice a udržení kvality zdravotnického 
personálu. Zajistíme rozšíření ubytovací kapa-
city městského penzionu pro seniory. Zlepšíme 
systém na podporu dětí ze sociálně slabších 
rodin, prevenci užívání drog a boj proti hazar-
du. Učiníme patřičné kroky k obnovení dětské 
pohotovostní služby.

Zasadíme se o udržení ekologické stability kra-
jiny našeho regionu a budeme podporovat tr-
vale udržitelný rozvoj. Chceme přispět k ome-
zení znečišťování podzemních i povrchových 
vod a k revitalizaci vodních toků tak, aby bylo 
zajištěno přirozené a dostatečné odvodňování 
území. 
Zamezíme rozšiřování trendu černých skládek 
a budeme v tomto směru také klást důraz na 
efektivní práci městské policie. Zrevidujeme 
současný stav starých ekologických zátěží, pří-
padně zajistíme jejich sanaci.

Budeme usilovat o to, aby rozdělení investic do 
místních částí bylo poměrné k jejich velikosti. 
Větší podporu dáme sportovním organizacím 
a sdružení dobrovolných hasičů. Podpoříme 
výstavbu nových chodníků, zpomalovacích 
retardérů, parkovacích míst, inženýrských sítí 
a víceúčelových hřišť. Zlepšíme dopravní ob-
služnost pro dojíždějící školáky.

1. Vedení města

2. Výstavba 
a územní plán

3. Váš sport

4. Voda

5. Vzdělání

6. Vizitka města

7. Vybavenost 
města

8. Všeobecná 
zdravotní péče

9. Vlivy na 
životní prostředí

10. Vnější 
městské části

DEJTE V ŘÍJNU HLAS 
LIDEM Z VV

Volby do zastupitelstva se konají 15. a 16. října 2010.
Máte jedinečnou příležitost rozhodnout, kdo bude v Blansku hájit vaše zájmy.

Vysoká cena vody
Vím velmi dobře, že je mnohem snadnější 
dění kolem sebe kritizovat, než se na něm 
aktivně podílet a tvořit podmínky, pro život 
nás všech. Před několika měsíci jsem měl 
možnost seznámit se  s výsledky průzkumu 
„Město pro byznys 2010“, pořádaný týdení-
kem Ekonom, který hodnotil podnikatelské 
prostředí v jednotlivých městech našeho kra-
je. Byl jsem trpce zklamán umístěním Blanska 
na předposledním místě z celkového počtu 
21 měst. Hodnotící kritéria byla různá a k ně-
kterým subjektivním, jako je například názor 
podnikatelů nebo přístup veřejné zprávy, 
se v tomto článku nechci vyjadřovat. Co mě 
ale zaujalo, byly cenové podmínky pro dané 
město. Blansko se v něm totiž umístnilo na 
předposledním 20. místě. Poslední byly Bo-
skovice, takže obraz celého „nejdražšího“ 
okresu byl jen potvrzen. To, že za elektřinu 
a zemní plyn platíme všichni přibližně stejné 
částky je celkem běžné, ale rozdíl v ceně vod-
ného a stočného oproti jiným městům, mě 
dosti zarazil. Jak je možné, že v sousedním 
Adamově platí za kubík vody o více než 10 
Kč méně? A když jsem si prošel ceny vodné-
ho a stočného v celé republice zjistil jsem, že 
občané a podnikatelé bývalého blanenského 
okresu platí nejdražší vodu v celé republice!!! 
Vysvětlení, které Vodárenská akciová společ-
nost zveřejnila na svých webových stránkách  
příliš neobstojí. Ano, je možné s některými 
argumenty souhlasit, ale v celém přístupu 
mi chybí jasná snaha o zlepšení aktuálního 
stavu. A jakým způsobem se na určení ceny 
podílí volení zástupci na blanenské radnici? 
Je přece každoročním rituálem, že se vedou 
jednání o výši ceny vodného a stočného mezi 
Vodárenskou akciovou společností a munici-
pálními vlastníky vodohospodářského majet-
ku. To, jakým způsobem jsme byli v uplynu-
lých letech zastupováni, vidíme každoročně 
na faktuře za vodné a stočné.
Z výše uvedených důvodů, zařadila strana 
Věci veřejné do svého volebního programu 
pro letošní komunální volby v Blansku sní-
žení ceny vodného a stočného jako jedno 
z hlavních témat. 
 Ctirad Nečas
 necas@kpria.cz
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Centrum města Blanska by mělo
zásadně změnit svoji podobu
Rozvoj města je z hlediska záměrů a cílů územního plánování nutno chápat jako rovnovážný rozvoj 
všech jednotlivých oblastí potřebných pro plnohodnotný život občanů. Tak jako jsou navzájem prová-
zány všechny složky potřeb a jednání člověka, jsou provázány i jednotlivé funkce města. Pro cílevědo-
mý rozvoj města je však nutné mít především dlouhodobou koncepci, kterou nelze zužovat pouze na 
jedno volební období. 
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Dovedete si představit náměstí 
Republiky bez nevzhledného hotelu 
Dukla? Takto by to mohlo vypadat.

Zapojte se do politiky
VĚCI VEŘEJNÉ

Pokud máte chuť zapojit se do politiky, kontaktujte kluby VV ve vaší obci
či městě, kontakty najdete na www.veciverejne.cz

Plánování rozvoje města musí fungovat stejně, 
jako hospodaření běžné rodiny tzn., že je třeba 
nejdříve získat finanční prostředky a ty pak využít 
především na podstatné potřeby pro život. 
Jestliže město přišlo o podstatný zdroj pří-
jmů z průmyslové výroby, je třeba hledat nový. 
V podmínkách Blanska to je na prvním místě ces-
tovní ruch. Vytváření podmínek pro jeho rozvoj 
spočívá především v koncepční činnosti města 
s vlastními investicemi a podpoře soukromých 
investic. Tím by se měla zvýšit zaměstnanost a 
příliv finančních prostředků i pro méně ziskové, 
ale neméně důležité funkce města. Předpokla-
dem nastartování rozvoje cestovního ruchu je 
však kvalitní územní plán s jasnou koncepcí pře-
devším dopravního systému. Doprava ve městě 
musí být jednoduchá, plynulá, bezpečná, nesmí 
zbytečně zatěžovat klidovou část středu města a 
omezovat strategické pěší trasy. A pokud navíc 
budou mít návštěvníci Blanska kde zaparkovat, 
tak se opět rádi vrátí. Tím by se měla obnovit 
i potřeba nahrazení stávajících realitních kan-
celáří, „vetešnictví“ a velkého počtu peněžních 
ústavů ve středu města provozovnami cukráren, 
kaváren, občerstvení a restaurací i se sobotním 
a nedělním provozem s venkovním posezením 
bez placení pronájmu veřejných prostranství 
radnici. Nové kapacity tzn. kvalitní hotely a uby-
tovny jsou pro město nutným přínosem.
Pro uskutečňování rozvoje žádoucím směrem 
je třeba, aby samosprávné orgány města rozho-
dovaly jen na základě odborných, pravdivých 
a komplexních informací, bez mimoregionálních 
lobbistických vlivů. Pak nebude nutné nadávat 
na vysokou zadluženost města, na neucelený 
nedokončený systém cyklostezek, na mega-
lomanské ale jen sezónní investice (aquapark, 
zimní stadion), kompostárnu bez využití evrop-
ských dotací, problematické okružní křižovatky 
na hlavním dopravním tahu Blanskem, nedosta-

tek nedávno zrušených a prodaných mateřských 
škol apod. A kdyby se kladl důraz i na nekorupční 
výběr a realizaci smysluplných investic bez doda-
tečných vyvolaných nákladů, zbyly by finanční 
prostředky i na dotované ,ale důležité potřeby 
města (školství, zdravotnictví, sport, kulturu, ze-
leň a na technickou infrastrukturu).

PrO rOZVOJ MěstA JE NEJdůLEžItěJšÍ: 
* pořídit nový kvalitnější územní plán jedno-

značně srozumitelný i občany a investory 
* vyřešit s konečnou platností dopravní sys-

tém zejména ve středu města, s jednoznačný-
mi a funkčně oddělenými trasami i pro cyklisty 
a pěší, a s dostatečným množstvím parkovacích 
a odstavných ploch i v sídlištích, a s efektivnější 
funkcí městské hromadné dopravy 

* oživit centrum města včetně nábřeží a zvýšit 
jeho architektonickou a společenskou atraktivitu 

* podpořit cestovní ruch formou zvýšení ka-
pacit kvalitního ubytování, zvýšením atraktivity 
a dostupnosti městského centra a zkvalitněním 
propagace s cílem zvýšit ekonomický přínos 
a zaměstnanost

* podpořit stabilizaci a zvýšení počtu firem se 
sídlem v Blansku

* zastavit zbytečné zadlužování
* vybudovat technickou infrastrukturu v měst-

ské části Lažánky (kanalizace, komunikace) s cí-
lem zvýšit zájem investorů o podnikání v oblasti 
cestovního ruchu v této lokalitě blízké CHKO

* zvyšovat potřebnou kapacitu mateřských škol
* zvýšit technickou úroveň sportovních areálů 

v majetku města

 Daneš Hrdlička
 dan@atelierhrdlicka.cz

Nová podoba výškové budovy by 
měla výrazně ovlivnit tvář centra. 
Věci veřejné podporují projekt nového 
majitele.
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Podpora sportovní činnosti je totiž dlouhodo-
bě nedostačující. Hlavní tělovýchovné jednoty 
se již několik let potácejí na pokraji ekonomic-
kého krachu. Důvodem jsou vysoké provozní 
náklady budov a sportovišť. Ty jsou paradoxně 
v drtivé většině v majetku města, ale poskyto-
vané peníze přerozdělované sportovní komisí 
jsou zcela nedostačující. Po celé volební obdo-
bí, které se chýlí ke konci, se slibovalo, dělaly se 
nejrůznější rozbory a kalkulace. Řešení se ale 
stále nenašlo. Věci veřejné jsou převědčené, že 
by mělo být povinností města se o tento svůj 
majetek starat. Převzít provozní náklady , jak 
je tomu v případě městských lázní či zimního 
stadionu, které již financuje. 
Areál Sportovního ostrova Ludvíka Daňka je na-

víc využíván jen z části jeho potenciálu. Ve měs-
tě také není větší multifunkční sportovní hala. 
Ta v majetku TJ ČKD nemá odpovídající sociální 
zázemí ani hlediště. Projekt na rekonstrukci je 
zpracován, k realizaci ale zatím vždy chyběly 
finance. Ty se nenašly ani na hřiště s umělou trá-
vou, které zatím blanenští fotbalisté jen mohou 
závidět sousedním Boskovicím. Klub je přitom 
po výrazné krizi, zdá se, stabilizován, pracuje 
příkladně s mládeží, jejíž výsledky patří k nej-
lepším v celém kraji. Rádi bychom s podporou 
voličů v této oblasti podnikli razantní kroky, aby 
Blansko bylo opravdovým městem sportu.

 Bohumil Hlaváček
 orblansko@seznam.cz

VĚCI VEŘEJNÉ ČASOPIS BEZ PŘETVÁŘKY           

Chceme Blansko povýšit
na opravdové město sportu
Jedním ze stěžejních bodů volebního destera Věcí veřejných v měs-
tě Blansku, které všechny symbolicky začínají písmenem V, je trojka, 
kterou jsme nazvali Váš sport. Domníváme se totiž, že heslo, které 
představitelé radnice často používají Blansko – město sportu, se sta-
lo tak trochu vyčichlým klišé. Proč?
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DEJTE V ŘÍJNU HLAS 
LIDEM Z VV

Volby do zastupitelstva se konají 15. a 16. října 2010.
Máte jedinečnou příležitost rozhodnout, kdo bude v Blansku hájit vaše zájmy.

Co na to VV

Jaké mám konkrétní plány pomoci měs-
tu Blansku ze své pozice poslance Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky?
Za zasádní věc považuji celkovou revitali-
zaci centra města. S tím souvisí odstranění 
hotelu Dukla, které si kladu jako hlavní pri-
oritu. Věřím, že tuto iniciativu občané vítají. 
Vzhledem k tomu, že naše strana získala po 
volbách post ministra pro místní rozvoj, již 
s ním v této oblasti úzce spolupracuji, stej-
ně jako na tom, aby náš region získal dale-
ko významnější postavení v oblasti cestov-
ního ruchu. Moravský kras je oblast, která 
má obrovský potenciál a Blansko by v něm 
mělo získat ještě důležitější postavení než 
doposud. Říká se o něm, že je branou do 
krasu, my bychom ho rádi povýšili na jeho 
hlavní město. S tím by souvisel celkový roz-
voj města, nabídka pracovních míst a vše 
další s tím související. 
V současnosti se již angažuji v problema-
tice podvodných konkurzů, které zasáhly 
i Blansko, například kauzy kolem hotelu 
Macocha, Adastu či Univy. Řeším je již pří-
mo s ministrem vnitra Radkem Johnem, 
který již v současné době případy prošet-
řuje. Zajímají mne další možnosti investic 
z fondů ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, s ministrem Josefem Dobe-
šem jsem již zahájil jednání o možnostech 
příspěvku například na hřiště u gymnázia či 
umělou trávu fotbalového hřiště nebo re-
konstrukci sportovní haly TJ ČKD Blansko.

 Michal Babák
 babak@mxb.cz

Obnovení tradice pořádání okresních 
dětských sportovních olympiád 
považují VV za jednu ze svých priorit.
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Blanenské vlakové nádraží teď není
důstojnou bránou do Moravského krasu
Že autobusové a vlakové nádraží nepatří k „perlám“ města Blanska je dlouhodobě známý fakt. Město 
se přitom považuje za bránu do Moravského krasu. Věci veřejné se domnívají, že přestože tyto objekty 
nejsou v jeho vlastnictví, mělo by se intenzivněji zajímat o jejich funkčnost a vzhled.

8 OBJEDNEJTE SI
zdarma další vydání časopisu

Pracuji jako výpravčí na železniční stanici Blan-
sko. Naše nádraží leží na velmi frekventované 
trati prvního železničního koridoru z Brna do 
České Třebové. Pro svoje cesty vlakem, ať už 
do zaměstnání, do škol nebo na výlety, využívá 
jeho prostory několik stovek cestující veřejnosti 
denně. Stanice je i přestupním bodem pro ná-
vštěvy Blanska, okolí a Moravského krasu, proto 
si myslím, že by si zasloužila jinou tvář, než jakou 
má nyní. 
Zastaralé kovové dveře do haly by měly na-
hradit dveře plastové nebo automatické, jak je 
tomu v mnoha stanicích. Okna už také volají po 
výměně, strop by se dal snížit o několik metrů. 
Cestující by si tak užili určitě větší pohodlí a 

hlavně teplo, zejména v zimních měsících. Nej-
větší problém ale vidím v přístupu na zastřeše-
né nástupiště třetí a čtvrté koleje. I když k němu 
vede podchod, tak je velmi málo využíván. Lidé 
si krátí cestu po služebním přechodu a často 
riskují svoje životy, tak aby jejich cesta k nástu-
pišti byla co nejkratší. A smrtelná nehoda se zde 
i skutečně nedávno stala přímo na služebním 
přechodu, který se někdy stává přímo prome-
nádou. Cestující si vůbec neuvědomují, že jsou 
na nádraží a kličkují mezi vlaky, což určitě není 
správné. 
Jeden příklad za všechny z mé nedávné denní 
směny. Starší pán s kočárkem si vyšel na pro-
cházku a už se blíží k přechodu, když od Brna 

vjíždí vlak Eurocity, který nabírá zrovna rychlost. 
Dívám se na vlak, sleduji pána, ten se nepodívá 
ani na jednu stranu a vchází do kolejiště i s ko-
čárkem. Vtom ho hlasitě napomenu, vlak zahou-
ká a on se hned vrací zpět z kolejí. Pohled na to-
hle celé zrovna příjemný není, to mi věřte. 
Pravdou je, že podchod by měl vést z haly, tak 
aby do něj šlo vkročit suchou nohou. O tom, 
proč tomu není tak u nás, by se dalo spekulovat 
a psát jistě dál. Ale na druhou stranu, na zastáv-
ce Blansko-město je podchod na lepším místě 
a kolik lidí ho využije a kolik lidí podleze závory? 
I nadále nemá stanice ani zastávka bezbariéro-
vý přístup na nástupiště, takže zavřené závory 
nebo zakázaný vstup na služební přechod bývá 
pro mnohé velký problém.
A další problém. V letním období je vyhledáva-
ným cílem blanenský lom, který je přímo spo-
jený s blanenskou stanicí. Na přístupové cestě 
vede kolej SŽDC, po které denně jezdí lokomo-
tiva udržující trolejové vedení na trati. Lom má 
nyní již nového majitele, který by se v něm rád 
věnoval potápění. Nebránil by se ani tomu, za-
chovat koupání pro veřejnost, tak jako dopo-
sud. Musí však lom oplotit, jak sám tvrdí. To byla 
podmínka při jeho prodeji, tak aby koleje a lom 
byly od sebe odděleny. Oplocení chystá někdy 
na jaře příštího roku, takže koupání v další sezo-
ně zůstává otázkou. Bude ale záležet na dohodě 
majitele, SŽDC a města. Jak se k tomu všichni 
postaví, se určitě brzy dozvíme. A tak doufám, 
že oblíbený areál lomu bude přístupný všem 
občanům za lepších a bezpečnějších podmínek, 
než je tomu doposud.

 Pavel Müller
 kkrrtteekk@seznam.cz

Zatopený lom při vjezdu do železniční 
stanice Blansko je sice krásnou kuli-
sou, jeho využívání veřejností však 
přináší nejeden problém
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Spolupracujeme s Ligou proti rakovině

Rakovina je civilizační choroba, která bohu-
žel zasahuje stále větší počet lidí. Protože s ní 
mám osobní zkušenost, ráda jsem se seznámila 
s MUDr. Michaelou Fridrichovou, předsedkyní 
Ligy proti rakovině Praha. Druhý říjnový týden je 
u nás tradičně věnován prevenci rakoviny.
Liga v tomto týdnu formou výstav poskytuje in-
formace o nádorové prevenci „ Každý svého zdra-
ví strůjcem.“ Pro zájemce, kteří potřebují osobně 
poradit, zřídila bezplatnou linku (viz kontakt). 
  Pavlína Vymazalová
  pavlinavymazal@seznam.cz

Lídryně blanenské kandidátky Věcí veřejných Pavlína Vymazalová má osobní zkušenost s bojem s ra-
kovinou. Tu se jí totiž nedávno podařilo překonat.

Liga proti rakovině Nádorová linka 

tel: +420 224 920 935
Pavlína Vymazalová navázala kontakt 
s předsedkyní Ligy proti rakovině 
MUDr. Michaelou Fridrichovou.
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Životní prostředí v Blansku
nenechává Věci veřejné lhostejnými
Jedním z bodů volebního programu Věcí veřejných v Blansku je i oblast občanské vybavenosti a s tím 
související stav životního prostředí. 

9Zapojte se do politiky
VĚCI VEŘEJNÉ

Pokud máte chuť zapojit se do politiky, kontaktujte kluby VV ve vaší obci
či městě, kontakty najdete na www.veciverejne.cz

Kompletní dodávky výrobních zařízení a veškerých 
spotřebních materiálů a příslušenství pro el. 

průmysl od předních evropských firem

MP elektronik technologie s.r.o. 



MP elektronik technologie s.r.o. 
Dlouhá 219
678 01 Blansko - Klepačov
Česká Republika

Telefon: +420 516 416 937
E-mail: info@mpelektronik.cz

Co se týká občanské vybavenosti, budeme ře-
šit problém kapacity mateřských školek a ne-
postačující počet míst v zařízeních pro seniory. 
Budeme se soustředit na bezbariérové řešení 
města a zabezpečíme dostatek vyhrazených 
parkovacích míst pro vozíčkáře. Rozšíříme dět-
ská hřiště, doplníme stávající a vybudujeme 
nové plochy vyhrazené pro dětské aktivity. 
Podpoříme intenzivnější využívání dopravního 
hřiště v rámci programu bezpečnost na silni-
cích. Vybudujeme veřejné toalety na potřeb-
ných místech. 
Budeme udržovat všechny relaxační areály 
v Blansku, včetně městského mobiliáře (lavič-
ky, zábradlí, odpadkové koše).
Chceme se zaměřit na zlepšení kvality pro-
středí, které nás obklopuje a je základem pro 
naše zdraví. Naším cílem je udržování čistoty 
ulic a dalších veřejných prostranství, rozšíření 
a ochrana městské zeleně. Podporujeme akce 
rozvíjející ekologické smýšlení jako je „Den 
Země“ nebo „Den bez aut“.

Při plánování výstavby a hospodářském využí-
vání krajiny chceme dbát na zachovánÍ krajin-
ného rázu daného území. Považujeme za dů-
ležité omezit negativní dopad lidské činnosti 
na životní prostředí, čehož chceme dosáhnout 

podporou ekologicky šetrných 
záměrů, podnikání a průmyslu. 
Zasadíme se o udržení ekologické 
stability krajiny a budeme pod-
porovat trvale udržitelný rozvoj. 
Chceme přispět k omezení znečiš-
tění podzemních i povrchových 
vod a k revitalizaci vodních toků 
tak, aby bylo zajištěno přirozené 
a dostatečné odvodňování úze-
mí. Zamezíme rozšiřování trendu 
černých skládek a rekultivovat 
skládky stávající a také zrevidovat 
stav starých ekologických zátěží, 
případně zajistit jejich sanaci.
Budeme se snažit, aby bylo Blan-
sko čistým a zdravým městem 

s dobrou občanskou vybaveností pokrývající 
potřeby všech věkových skupin obyvatel.

 Radka Sitarová
 r.sitarova@seznam.cz
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Radka Sitarová patří k mladým 
blanenským maminkám, kterým 
není lhostejné, kde vyrůstají 
její děti.
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Místní části Blanska
mají své specifické problémy
Součástí Blanska jsou místní části. Těchov, Obůrka, Horní Lhota, Dol-
ní Lhota, Hořice, Olešná, Klepačov a Lažánky - všude žijí lidé, kteří 
mají mnohdy jiné problémy než obyvatelé vlastního města.

10
DEJTE V ŘÍJNU HLAS 

LIDEM Z VV
Volby do zastupitelstva se konají 15. a 16. října 2010.

Máte jedinečnou příležitost rozhodnout, kdo bude v Blansku hájit vaše zájmy.

Vizitka města 
Blanska

Blansko je městem 
se zajímavou historií, 
mnohými historický-
mi a kulturními pa-
mátkami, zasazené 
do malebné krajiny 
v klidném a čistém 
prostředí plném pří-
rodních krás. Disponu-
je dobrým sportovním 

zázemím i rekreačními možnostmi. Přesto 
většina turistů Blansko mine na první kři-
žovatce k propasti Macocha a zahlédne 
z města jen vlakové nádraží. Blansko je 
sice po dlouhá desetiletí označováno jako 
brána Moravského krasu, bohužel je nut-
no dodat, že je bránou zavřenou. Věci ve-
řejné mají plán jak situaci změnit. Ve spo-
lupráci s ministerstvem pro místní rozvoj 
využijeme plně turistický potenciál města. 
Zlepšíme prezentaci města na webových 
stránkách zpracováním virtuální prohlídky 
Blanska i jednotlivých vytipovaných turis-
tických zajímavostí. Pro usnadnění orien-
tace návštěvníka ve městě zajistíme službu 
Blueinfo, která umožní bezplatné stažení 
audioprůvodce Blanskem a jeho okolím. 
K propagaci města a plánovaných akcí vy-
užijeme veřejně přístupných regionálních 
informačních portálů, reklamních banerů 
a informačních letáků.
Naším cílem je oživení centra města. Podpo-
říme pořádání společensko kulturních akcí 
v Blansku. Také si klademe za cíl intenziv-
něji využívat kvalitního zázemí sportovního 
ostrova a stejně tak možností pěší turistiky 
i cykloturistiky. 
Nezapomínáme na architektonické památky 
a církevní stavby, muzea a galerie. Chceme 
zajistit pravidelnou údržbu, případně rekon-
strukci objektů, které jsou z pohledu cestov-
ního ruchu zajímavé a atraktivní. Péči, naši 
pozornost a ohleduplnost si zaslouží i pří-
rodní hodnoty, jimiž jsme obklopeni a které, 
mimo jiné, tvoří CHKO Moravský kras.
Chceme usilovat o členství v Národní síti 
zdravých měst, čímž zvýšíme životní úroveň 
místních obyvatel a také atraktivitu města 
v souvislosti s cestovním ruchem. Rozvoj 
cestovního ruchu chceme podpořit také 
vybudováním kvalitní infrastruktury a sítě 
služeb ve městě. 
Budeme se snažit, aby bylo území Blanska 
zajímavé i z pohledu investorů, kteří svými 
investičními projekty přispějí k navýšení 
pracovních míst v našem městě. Budeme 
spolupracovat i s developerskými společ-
nostmi, které se podílejí na rozšíření bytové 
zástavby a zvyšují tím životní úroveň obča-
nů města.
Naší představou je atraktivní a prosperující 
město, které bude dobrým domovem svým 
obyvatelům, v němž je radost žít, a zároveň 
oblíbeným a nezapomenutelným turistic-
kým cílem.

 Radka Sitarová
 r.sitarova@seznam.cz

Vnější městské části jsou nazývané jako měst-
ské, ale radnice se k těmto částem takto někdy 
nechová. Všechny dlouhodobě trpí neexistují-
cí dlouhodobější koncepcí svého rozvoje. Bu-
deme usilovat o její vypracování s výhledem 
na deset až patnáct let, která bude navržena 
ve spolupráci s občany, kteří v nich žijí. Zajis-
tíme, aby tam proudilo více peněz z rozpočtu 
města než v současnosti tak, aby se projekty 
navržené v koncepci daly postupně efektivně 
realizovat. 
V rámci zvýšení bezpečnosti občanů podpo-
říme na nebezpečných místech vybudování 
zpomalovacích retardérů. Větší podporu dáme 
sportovním organizacím a sdružení dobro-
volných hasičů, které se významnou měrou 
podílejí na společenském dění v městských 
částech. Budeme usilovat o vybudování více-
účelových hřišť a odpočinkových zón s hřišti 
pro maminky s dětmi tam, kde se tyto projekty 
zastavily.
Co se týče konkrétních problémů, zastavíme se 
u některých z místních částí. Hlavní příjezdová 
silnice z Olešné na Hořice je ve stále se zhor-
šujícím stavu. Vnímáme, že je to spíše problém 
Správy a údržby silnic Blansko, ale občanovi je 
toto asi jedno. Nejvíce se v souvislosti s Hoři-
cemi mluví o lyžařském areálu. Ten v uplynulé 
zimě byl v provozu jen zcela minimálně, provo-
zovatel je zadlužený. Není zde ani víceúčelové, 

ani dětské hřiště. O osvětlené pěší stezce z Blan-
ska na Hořice se jen mluví. 
V Dolní Lhotě je stálý problém s chodníky, par-
kování v blízkosti právem vyhlášené resturace 
U Filků omezuje autobusy. Není zde kromě této 
hospody žádná společenská místnost, kde by se 
mohli scházet třeba starší občané, klub důchod-
ců je až v Blansku. V Těchově zase jeho zejména 
starší obyvatele trápí to, že jediná prodejna po-
travin skončila. Ne každý má možnost si zajet za 
nejběžnějšími nákupy do Blanska
TJ Sokol Lažánky potřebuje peníze na dobudo-
vání areálu fotbalového hřiště a vyšší příspěvek 
na provoz a údržbu. Založil se zde dokonce 
i oddíl kopané žen, takže na hřišti může být bě-
hem fotbalové sezóny akce každý víkend. Ani 
zde není víceúčelové a dětské hřiště. Podporu 
potřebuje místní sdružení dobrovolných ha-
sičů. Ve spolupráci se Sokolem pořádá několik 
společenských akcí, většinu na hřišti. Bez nich je 
v Lažánkách, jak se říká, mrtvo. 
Je jasné, že podobné starosti trápí i další místní 
části. Dle mého názoru je obecně hlavním pro-
blémem pro všechny části to, že neexistuje kon-
cepce. Dělají se „hurá akce“, na které město občas 
trochu peněz poskytne. Nenavazuje to však na 
sebe, takže se vše zbytečně prodražuje.

 Bohuslav Jedinák
 restaurace@ugolema.cz
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Problémy s lyžařským vlekem na 
Hořicích jsou všeobecně známé. 
Letos se zde i přes příznivé klimatické 
podmínky lyžovalo minimálně.



ICE ENERGY, s.r.o.
Popelákova 25, 628 00 Brno . Mobil: 776 566 668
Tel./Fax: 544 211 702 . E-mail: filka@ice-energy.cz

www.ice-energy.cz
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V V

Plavecký areál v Lužánkách koupil v devadesá-
tých letech podnikatel Zdeněk Valc, který od 
vedení města pobíral dotace na jeho údržbu. Vý-
sledkem více jak deseti let provozování je budova 
v havarijním stavu, kam si jdou zaplavat snad už 
jen vyznavači adrenalinových sportů. Podlahové 
topení bylo odpojeno, voda v bazénu studená, na 
WC zima a úroveň katastrofální, ve sprchách tekla 
studená voda a v důsledku velké vlhkosti se v šat-
nách začala objevovat plíseň. 
V roce 2007, pod tlakem neustále se zhoršujících 
podmínek a vysokého nájmu, opustily areál za 
Lužánkami i plavecké oddíly Komety Brno a další 
brněnské plavecké kluby. Tréninky musely přesu-
nout do menších bazénů, na úkor hodin určených 
pro veřejnost. Na začátku roku 2010 se magistrátu 
konečně podařilo odkoupit areál zpět do vlastnic-

Bazén za Lužánkami se nesmí stát historií
V důsledku „divoké privatizace“ devadesátých let přišlo Brno o hokejový a fotbalový stadion v Lužán-
kách. Bude padesátimetrový plavecký bazén za Lužánkami dalším symbolem brněnského sportu, 
který se stane historií? Doufejme, že ne.

Pokud chceme, aby se naše děti aktivně 
věnovaly sportu, musíme jim vytvořit pro 
sportování kvalitní podmínky. Lužánky mají 
strategickou polohu blízko středu města.

Věci veřejné podporují za-
chování padesátimetrového 
bazénu za Lužánkami 
a chtějí se zasadit o to, aby 
areál co nejdříve sloužil jak 
plaveckým sportům, tak ve-
řejnosti. Pokud chceme, aby 

se naše děti aktivně věnovaly sportu, musíme 
jim vytvořit pro sportování kvalitní podmín-
ky. Plavání patří mezi nejzdravější pohybové 
aktivity a fi nančně méně náročné sporty, což 
je pro mnoho rodin s dětmi nezanedbatelné. 
Lužánky mají také strategickou polohu blízko 
středu města. V neposlední řadě důstojné pro-
středí pro pořádání mezinárodních závodů v 
plaveckých sportech, které měly v Brně tradici, 
zvedne prestiž města a obohatí sportovní dění 
i pro diváky.

Jana Fleková
sedmá na kandidátce VV Brno-Líšeň

janafl ekova@seznam.cz

     Co na to VV

tví města. Nyní je ve správě společnosti Starez a 
plavecké kluby jej opět mohou využívat k trénin-
kům. Podmínky však mají daleko k ideálním. 
V Brně byl v loňském roce uveden do provozu 
nový pětadvacetimetrový bazén v Kohoutovicích. 
Proč je pro brněnské plavání padesátimetrový 
bazén důležitý? „Chceme li přiblížit náš sport ve-
řejnosti, jsou Lužánky nezastupitelné. Při spor-
tovních akcích jako žákovské mezinárodní závo-
dy Májové Brno, je tribuna  plná diváků a rodičů 
malých závodníků,“ říká Zdeněk Tobiáš, předseda 
oddílu plavání KPSP Kometa Brno. Nejinak tomu 
podle něho bylo při Letní Olympiádě mládeže v 
roce 2005 nebo při soutěžích synchronizované-
ho plavání. „Na ostatních brněnských bazénech 
je pro diváky prostředí nedůstojné (Lesná) nebo 
na ně není pamatováno vůbec (Kraví hora, Řečko-

Tajenku nám zasílejte do10. 9. 2010 na adresu: časopis Pražan, Štefánikova 23, 150 00 Praha 5 nebo e-mailem na tajenka@casopisprazan.cz. První tři vylosovaní luštilelé obdrží malý dárek.  
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vice, Kohoutovice). Význam tréninkový je rovněž 
velmi důležitý. Trénovat v pětadvacetimetrovém 
bazénu a závodit v padesátimetrovém bazénu je 
obrovský rozdíl,“ dodává Tobiáš.

Jana Fleková
sedmá na kandidátce VV Brno-Líšeň

janafl ekova@seznam.cz 
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Účinkují: Petr Kolář
Chantal Poullain
Dáda Patrasová
Markéta Konvičková
a další… 10.10. 2010 V 13.00 

DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO

VĚCI VEŘEJNÉ 
A NADACE ARCHA CHANTAL

POŘÁDAJÍ 
KONCERT NA PODPORU 
SPECIÁLNÍ ŠKOLY 
V BLANSKU

VĚCI VEŘEJNÉ VÁS SRDEČNĚ ZVOU
PŘIJĎTE SE POBAVIT A PODPOŘIT DOBROU VĚC


