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Ing. Vítková a námûstek hejtmana Jihomoravského kraje  
Bc. Roman Cel˘, Dis. na konferenci k mezinárodnímu roku rodiny. 

Rok 1994 vyhlásilo Valné shromáÏdûní
OSN svou rezolucí 44/82 Mezinárodním
rokem rodiny. Dvacetileté v˘roãí si letos
pfiipomínáme s dÛrazem na podporu insti-
tutu rodiny, jako základního pilífie kaÏdé
spoleãnosti. Také v Boskovicích probíhá
po cel˘ rok 2014 fiada akcí, které mají b˘t
nápomocny rodinám, fie‰ením jejich pro-
blémÛ a zlep‰ování prostfiedí, ve kterém
v‰ichni Ïijeme.

Koordinátorkou (a také iniciátorkou
velké ãásti jednotliv˘ch akcí) je místo-
starostka Ing. Jaromíra Vítková, zastu-
pitelka JMK a pfiedsedkynû komise pro
sociální vûci a rodinu JMK, které jsem
se zeptal:

Paní místostarostko, mnoho akcí t˘-
kajících se Roku rodiny je organizová-
no v rámci republiky celoplo‰nû; jak˘
v˘znam pfiikládáte místní iniciativû
v Boskovicích?

Domnívám se, Ïe právû ve mûstech
a obcích je nejvût‰í pfiíleÏitost fie‰it kon-
krétní problémy a snaÏit se o to, aby Ïivot
kaÏdého obãana mohl b˘t bohatûj‰í o no-
vé záÏitky a radosti. VÏdyÈ právû obec je
vlastnû taková velká rodina, kde je kaÏdá
pomoc více adresnûj‰í a snadnûji mÛÏe-
me reagovat na pfiání a potfieby zdej‰ích
obãanÛ. Jiné problémy mají rodiãe s ma-
l˘mi dûtmi, jiné dÛchodci, ktefií chtûjí Ïít
plnohodnotnû co nejdéle. Je na nás, vole-
n˘ch zastupitelích, abychom dokázali na-
slouchat v‰em a abychom umûli vytváfiet
dobré podmínky pro Ïivot v‰ech ãlenÛ
na‰í velké, boskovické rodiny.

MÛÏete pfiiblíÏit jednotlivé akce Roku
rodiny v Boskovicích?

Za dlouh˘ch zimních veãerÛ – to byl
název v˘stavy, která se konala 4. února
v Muzeu Boskovicka. Ukazovala zpÛso-
by, jak se rodiny bavily v dobách, kdy ne-
byla televize... a snad i inspirovala, jak se
lze zabavit i dnes.

Ve stfiedu 26. února se konala v kino-
sále Konference k mezinárodnímu roku
rodiny, která se t˘kala okruhu otázek
souãasné prorodinné politiky a sluÏeb
v oblasti v˘chovy a vzdûlání. Úãastnili se
jí odborníci, ktefií se touto problematikou

zab˘vají jak na úrovni kraje, tak i ve mûs-
tû, spoleãnû se zástupci, ktefií pÛsobí
v Matefisk˘ch centrech, ‰kolkách a ‰ko-
lách a také provozovatelé nestátních zafií-
zení pro dûti. 

V pátek 14. bfiezna to byla bezpeã-
nostní akce Kdo je vidût, vyhrává.
V prostoru pfied Z· na nám. 9. kvûtna
se mohly dûti, seniofii a kdokoliv z pfií-
chozích pfiesvûdãit o dÛleÏitosti pouÏí-
vání reflexních prvkÛ na obleãení pro
chodce v silniãním provozu. Ukázky
své práce pfiipravili policisté dopravní,
mûst‰tí a také hasiãi. 

To v‰e se jiÏ uskuteãnilo od zaãátku ro-
ku, co pfiipravujete v jeho pokraãování?

V úter˘ 18. bfiezna pofiádá sdruÏení
Inter nos a Mûstská správa sociálních slu-
Ïeb Jarní koncert nejen pro seniory.
Koncert bude zahájen v 16 hodin

v Zámeckém skleníku a vystoupí pûvec-
ké sbory DPS Penzion, Janáãek, Voice
Band, Flautet a sólisté Spg· Boskovice.
V̆ tûÏek z dobrovolného vstupného bude
pouÏit na podporu aktivit pfiíspûvkové or-
ganizace MSSS.

Druh˘ Ïivot dûtské knihy - to je ná-
zev pro v˘zvu v‰em lidem dobré vÛle,
ktefií mají doma jiÏ nepotfiebné dûtské
knihy v dobrém stavu a jsou ochotni je
vûnovat dûtem z Dûtského domova
v Boskovicích. Tuto iniciativu, sváza-
nou s projektem SENSEN (Senzaãní
seniofii), odstartujeme 2. dubna, pfii
pfiíleÏitosti vyhlá‰ení vítûzÛ literární
soutûÏe Stfiední pedagogické ‰koly
v Boskovicích.

Boskovické toulání památkovou zó-
nou – bude akce, kterou pro dûti, rodi-
ãe a ‰irokou vefiejnost pfiipravujeme ve
spolupráci s M· Boskovice na stfiedu

16. dubna. Rodiãe si s dûtmi projdou
zajímavá místa památkové zóny, kde
je bude ãekat poutav˘, pro dûti srozu-
miteln˘ v˘klad. Cílem bude park
u Zámeckého skleníku vybaven˘ no-
v˘m dûtsk˘m hracím prvkem; mám
v plánu zajistit pro dûti také skákací
nafukovací hrad.

V t˘dnu okolo Dne Zemû, kter˘ se ko-
ná 22. dubna, chceme uskuteãnit v˘sadbu
stromÛ konanou ve spolupráci se Z·, pra-
covi‰tû 9. kvûtna. Takto budou nahrazeny
stromy, které musely ustoupit realizaci
hfii‰tû.

Prvního kvûtna budou Boskovice Ïít
velkou sportovní akcí s názvem
Boskovické bûhy. Tato sportovnû kultur-
ní akce je urãena pro celé rodiny; pfiiná‰í
dûtsk˘ závod pro dûti pfied‰kolního
a ‰kolního vûku, lidov˘ bûh pro ‰irokou
vefiejnost a hlavní bûh na 12,5 km.
Nebude chybût doprovodn˘ kulturní pro-
gram, kter˘ nabídne tanec, hudbu, soutû-
Ïe i dûtské atrakce pro nejmen‰í. Tû‰í mû,
Ïe organizátofii bûhÛ zafiadili tuto akci do
Roku rodiny.

V úter˘ 6. kvûtna oslavíme Svátek
matek koncertem konan˘m v evange-
lickém kostele. Koncert pofiádáme ve
spolupráci se sdruÏením Inter nos
a Orlem jednotou Boskovice. Vystoupí
amatérské pûvecké skupiny; pokud má
kdokoliv zájem o úãast v úãinkování, je
moÏno se pfiihlásit buì u Mgr. Pléhy,
nebo také u mû. 

14. kvûtna je Den rodiny; na doprav-
ním hfii‰ti matefiské ‰kolky na ulici
Lidická uspofiádáme zábavné odpoledne;
na dopravním hfii‰ti proto, abychom pfii-
lákali i tatínky. Nebude chybût v˘tvarná
soutûÏ pro dûti a bude pfiipravena moÏ-
nost vyzkou‰et si jízdu na kole pfies pfie-
káÏky. Tuto ãást zajistí pan Erik ¤ezník
z Cyklo ‰koly o.s.

Dostali jsme se jiÏ ke konci pololetí,
které akce jsou v plánu pro druh˘ pÛl-
rok?

Ráda budu o dal‰ích akcích informo-
vat ãtenáfie ListÛ regionÛ podrobnûji
v nûkterém z dal‰ích vydání; zatím jen
struãn˘ v˘ãet tûch hlavních:

V nedûli 3. srpna to bude PouÈ ke kapli
sv. Ot˘lie, která se koná u pfiíleÏitosti 10.
v˘roãí obnovy kaple a také jako 10. roã-
ník pochodu po stopách pátera ·evãíka.
17. záfií v areálu âervená zahrada uspofiá-
dáme Bûh Terryho Foxe a v záfií se bude
konat na zámku Boskovice ve spolupráci
s Matefisk˘m centrem tradiãní Zámecké
hemÏení pro dûti.

Je‰tû bych se vrátila do prvního polo-
letí; pfiedpokládám, Ïe se uskuteãní v˘-
stavba a vybavení Family pointu; na rea-
lizaci máme pfiislíbenou dotaci z JMK.
Family Point je místo pro rodinu, které 
umoÏÀuje péãi o malé dûti v dobû náv‰tû-
vy úfiadu ãi knihovny  v intimním a klid-
ném prostoru. Souãasnû, formou tisko-
vin, zprostfiedkovává informace dÛleÏité
pro rodinn˘ Ïivot. V Boskovicích bude
Family Point umístûn v budovû MÚ na
nám. 9. kvûtna, v pfiízemí, poblíÏ dûtské
knihovny.

Paní místostarostko, dûkuji za infor-
mace.
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