Starosta Jozef Heretík: V Ivanovicích na Hané se mi líbí, je zde
hodně dobrých lidí
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Příloha - Jak se žije v Ivanovicích na Hané
(red)

Na dění a život ve městě Ivanovice na Hané jsme se zeptali tamního starosty Ing. Jozefa Heretíka, s
nímž přinášíme následující rozhovor.
* Jak se vám, pane starosto, žije v Ivanovicích na Hané?
Na jaře roku 2003 jsem se přestěhoval z Vyškova do Chvalkovic na Hané. Vzhledem k tomu,
že jsem od roku 1982 vojákem z povolání, stihl jsem působit v několika částech naší republiky.
Bydlel a pracoval jsem dva roky v Přerově, čtyři roky jsem studoval ve Vyškově, pět let jsem byl v
Hradci Králové a opět jsem se na několik let vrátil do Vyškova, kde jsem od roku 1993 učil na
tehdejší Vysoké vojenské škole. Od roku 2004 až do mého zvolení starostou města koncem roku
2010 jsem byl učitelem na Univerzitě obrany v Brně. Vzhledem k tomu, že již mám nějaký ten pátek
za sebou, jsem se rozhodl definitivně „usadit“ někde, kde se v poklidu dožiji stáří a kde si v klidu a
pohodě budu užívat důchod. Tím místem jsou Chvalkovice na Hané. Za těch zhruba jedenáct let co
zde bydlím, mohu zcela zodpovědně říct, že jsem zde naprosto spokojený. Moc se mi tady líbí a je
zde hodně dobrých lidí. V roce 2011 jsem se zde podruhé oženil. Prostě jsem zde skutečně
spokojený.
* Blíží se volby do Zastupitelstva města. Budete opět kandidovat?
Ano, rozhodl jsem se, že budu opět kandidovat. Je dost věcí, které je potřeba dotáhnout do
úspěšného konce.
* Můžete být konkrétnější? O jaké věci se jedná?
Nepodařilo se nám splnit všechny záležitosti, které jsme začátkem roku 2011 deklarovali v
našem Programovém prohlášení. Jedná se například o to, že se nám zatím nepodařilo připravit
lokality vhodné pro budoucí výstavbu rodinných domů. Podle platného Územního plánu města máme
několik lokalit, ale zatím jsme se definitivně nerozhodli, kterou v budoucnu zasíťujeme. Ono totiž
příprava stavebních parcel včetně jejich zasíťování není otázkou několika týdnů, jedná se bohužel o
měsíce.
* Co se vám podle vás v uplynulém období naopak povedlo?
Myslím, že se povedla spousta věcí. Kdybych měl uvést ty nejvýznamnější, určitě by to měla
být výměna oken na budově základní školy v ulici Tyršova, čím došlo k výrazným úsporám na
vytápění budovy. Dále to je vítězství v několikaletém soudním sporu města se státem o budovu
Základní školy v ul. Wiedermannova. Do konce letošního roku plánujeme provést výměnu oken na
budově a její zateplení, na co jsme získali dotaci z Operačního programu životního prostředí. Podařilo
se nám opravit místní komunikaci v ulici Velký Dvorek ve Chvalkovicích na Hané za zhruba dva a půl
milionu korun. Rozšířili jsme kapacitu naší mateřské školy o dalších deset míst včetně nezbytných
úprav kuchyně za zhruba jeden milion korun. Byla realizována výměna svítidel veřejného osvětlení v
ulicích Osvoboditelů, Nádražní a Husova, zřízení městské policie. Ve výčtu toho, co se nám povedlo,
bych mohl pochopitelně pokračovat dál, ale vzhledem k prostorovým možnostem se zmíním již pouze
o jediné, podle mého mínění významné skutečnosti. Čeká nás poslední splátka úvěru za splaškovou
kanalizaci ve Chvalkovicích na Hané. Po jejím uhrazení město Ivanovice na Hané nebude mít ani
korunu dluhu a to je myslím, velká deviza pro budoucnost města a jeho obyvatel.
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