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Povídání s Ing. Vítkovou 
nejen o Roku rodiny

Paní místostarostko, v bfieznovém vy-
dání ListÛ regionÛ jste ãtenáfie informo-
vala o akcích pofiádan˘ch v rámci
Mezinárodního roku rodiny. Je v souãas-
né dobû plánovaná nûjaká dal‰í akce?

Ve stfiedu 17. záfií se v Boskovicích usku-
teãní dal‰í sportovní a spoleãenská událost -
Bûh Terryho Foxe konan˘ celosvûtovû na
poãest kanadského atleta, kter˘ v roce 1980
po onemocnûní rakovinou a amputaci jedné
nohy uspofiádal Maraton nadûje. Tuto akci
pofiádáme ve spolupráci s o.s. Sportuj s ná-
mi, Nadací Krtek, dal‰ími partnery a s míst-
ními ‰kolami. Bude zahájena ve 13 hodin
v areálu âervená zahrada.

Za necel˘ mûsíc nás ãekají komunál-
ní volby, je tedy vhodn˘ ãas ohlédnout
se na uplynulé období; mÛÏete fiíct, co
se z Va‰eho pohledu v Boskovicích po-
dafiilo?

Hodnotit konãící volební období posou-
zením v‰ech uskuteãnûn˘ch projektÛ a akcí
by bylo urãitû nad rámec krátkého rozho-
voru. Osobnû si hodnû cením práce, která
se udûlala v památkové zónû. Vzhled his-
torického centra vãetnû Ïidovské ãtvrti se
zmûnil k lep‰ímu, coÏ oceÀují jak turisté,
tak obyvatelé tûchto ãástí mûsta. Opravy
historick˘ch objektÛ jsou velmi finanãnû
nároãné, jen díky získan˘m dotacím, 
napfiíklad z Programu regenerace Mini-
sterstva kultury, se dafií realizovat potfiebné
rekonstrukce. Letos jsme získali v tomto
programu dvû ocenûní; mûsto se stalo ví-
tûzem krajského kola a obdrÏelo cenu mi-
nistrynû pro místní rozvoj. Uznání za na‰i

práci v této oblasti vyslovili také zástupci
Federace Ïidovsk˘ch obcí, ktefií se úãast-
nili slavnostního otevfiení obnoveného ob-
jektu Ïidovské ‰koly, jinak fieãeno obecní-
ho domu, na Bílkovû ulici.

Z dal‰ích oblastí bych pfiipomenula zatep-
lování budov ‰kol a ‰kolek, modernizaci 
sociálních zafiízení a úpravy pfiilehl˘ch za-
hradních areálÛ. Sbûrn˘ dvÛr pro‰el také v˘-
raznou modernizací a dÛleÏité jsou investice
do kanalizace v Hrádkovû a v Mladkovû.

Mohla bych jmenovat mnoho dal‰ích
realizací, které povaÏuji za dobfie provede-
né a pfiínosné. Domnívám se, Ïe recept jak
správnû investovat prostfiedky je jednodu-
ch˘ - je tfieba stále komunikovat s obãany.
TûÏko bych uÏ spoãítala setkání a besedy,
které jsme uspofiádali jen proto, abychom
zjistili, co obyvatele mûsta nejvíc trápí
a jaké jsou jejich pfiedstavy o potfiebn˘ch
zmûnách. To je, nebo mûl by b˘t, základ
práce kaÏdého komunálního politika.
Proto mû v poslední dobû ponûkud udivu-
jí pfiedvolební sliby zástupcÛ nûkter˘ch
stran, ktefií uvádí „novinku”, Ïe budou ko-
munikovat s obãany. 

Co se v uplynulém období nepodafiilo
podle Va‰ich pfiedstav?

Domnívám se, Ïe by bylo tfieba vûnovat
více péãe ochranû tûch, ktefií ji potfiebují.
Mám na mysli omezení, nebo spí‰ zame-
zení hazardních heren, ochranu obãanÛ
pfied podvodn˘m jednáním podomních
prodejcÛ a podobné legislativní úpravy,
které se v mnoha obcích také snaÏí fie‰it.
Situaci v Nemocnici Boskovice neprospí-

vají ãasté v˘mûny jednatelÛ, stejnû jako 
okolnosti v˘stavby sportovní haly mnoho
na‰ich obãanÛ nepotû‰ily. Z oblasti mnû
blízké je to stále nevyfie‰ena otázka, co
s prolukou v lokalitû U Koupadel. Bude
tfieba tento problém fie‰it - opût ve spolu-
práci s obãany. Osobnû je mi sympatická
pfiedstava, Ïe by se v tomto místû mohla
vybudovat nová knihovna, kterou obãané -
ãtenáfii opravdu  potfiebují.  

To jsou tedy úkoly pro následující ob-
dobí?

Program ãinnosti pro období 2014-18 je
mnohem obsáhlej‰í, jedná se o dokument,
kter˘ máme jiÏ zpracovan˘ a bude vefiej-
nosti dostupn˘ jako souãást pfiedvolební
kampanû na‰í strany. Jen ve struãnosti:

âeká nás optimalizace sociálních slu-
Ïeb na území kraje a tedy i mûsta. Je dÛle-
Ïité zajistit, aby se tato úsporná opatfiení
nedotkla tûch, ktefií sociální pomoc sku-
teãnû potfiebují a také tûch subjektÛ, které
jsou schopny tuto pomoc kvalifikovanû
poskytovat. Hodláme podporovat rozvoj
Nemocnice Boskovice, která je zafiazena
v síti poskytovatelÛ zdravotních sluÏeb.
Boskovická nemocnice je zaloÏena mûs-
tem, ale s JMK musíme jednat o finanãní
podpofie pacientÛm, obãanÛm nejen
Boskovic, ale celého regionu. Konkrétnû
budeme podporovat vznik lÛÏek dlouho-
dobé intenzívní péãe a následné péãe.

Zasadíme se o vznik opatfiení omezují-
cích negativní vliv hazardu, návykov˘ch
látek a vandalismu. V oblasti dopravy je
tfieba roz‰ífiit moÏnosti parkování u ne-

mocnice a dále realizovat jiÏ pfiedjednan˘
projekt na vybudování parkovi‰tû u ‰koly
na ulici Hybe‰ova, které by usnadnilo jak
parkování, tak i problematick˘ prÛjezd po
této komunikaci.

Budu podporovat realizaci zázemí pro
cyklistické aktivity na rekultivované
skládce v Doubravech, kde by mohl b˘t
vybudován také skate park, kter˘ patfií
k na‰im dlouhodob˘m restÛm. 

Nepochybuji o tom, Ïe na téma budou-
cích úkolÛ bychom mohli hovofiit je‰tû
dlouho. Máte také nûjak˘ pfiíjemn˘ osob-
ní záÏitek z poslední doby? Neskákala
jste opût z letadla?

Mám velmi hezk˘ záÏitek, ani k nûmu
nebylo potfieba letadlo. V nedávné dobû
jsem po letech opût tábofiila se skauty na
Randulce. V té dobû jsem slavila naroze-
niny a zcela neãekanû jsem tam dostala
hobla - to se nestalo uÏ opravdu dlouho.

Paní místostarostko, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Místostarostka mûsta Boskovice, zastupitelka Jihomoravského kraje,
pfiedsedkynû OV KDU-âSL Blansko a dal‰í ãinnosti v neziskov˘ch organiza-
cích, to v‰e vykonává Ing. Jaromíra Vítková.

Místostarostka Boskovic 
Ing. Jaromíra Vítková.


