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Paní starostko, kdyÏ se ohlédnete za
konãícím rokem 2015, které nejdÛleÏi-
tûj‰í akce z oblasti investic, kultury
a sportu se podafiilo realizovat?
Pfiípadnû, jsou nûjaké resty?

Leto‰ní rok byl z hlediska poãtu investiã-
ních akcí opravdu bohat˘. Z oblasti dopravy
bych se zmínila o vybudování 26 parkova-
cích míst u nemocnice. Sedm parkovacích
míst pfiibylo v rámci rekonstrukce komuni-
kace za Finanãním úfiadem a dal‰í 4 v rámci
regenerace sídli‰tû na ulici Hybe‰ova.

Zatímco investorem opravy vozovky na
ulici Chrudichromská byla Správa a údrÏba
silnic Jihomoravského kraje, mûsto zaji‰Èo-
valo následnou rekonstrukci chodníkÛ a ve-
fiejného osvûtlení. Pfii opravû vozovky do‰lo
k ãasovému skluzu, takÏe následnû byl pro-
dlouÏen také termín dokonãení chodníkÛ, te-
dy na‰í ãásti této spoleãné investice. 

Dále byla zahájena 1. etapa budování
chodníku ke hfibitovu a to od ulice Kvûtná
po ul. Lipová. Také v místní ãásti Mladkov
do‰lo k roz‰ífiení vodovodu a kanalizace
s následn˘m zapravením stavby; ãásteãnou
opravu chodníkÛ a komunikací pfiedpoklá-
dáme v pfií‰tím roce.

V místní ãásti Vratíkov byl dokonãen ví-
ceúãelov˘ objekt slouÏící potfiebám osadní-
ho v˘boru. V nemocnici do‰lo k zateplení
víceúãelového objektu, rekonstrukci elektro-
instalace v lÛÏkovém traktu a instalaci ná-
hradního zdroje, to v‰e za cca 30 mil. Kã. 

V domû s peãovatelskou sluÏbou (penzion
Mánesova) byla provedena adaptace lékafi-
sk˘ch prostor na 2 byty. S vyuÏitím dotace
byla realizována rekonstrukce povrchu fot-
balového hfii‰tû s umûlou trávou a roz‰ífiení
osvûtlení. V rámci optimalizace odpadového
hospodáfiství do‰lo k roz‰ífiení kompostárny.
Se svazkem VaK se mûsto spolupodílelo na
investiãních akcích Vodojem Doubravy a dá-
le na napojení Mladkova na ãistiãku odpad-
ních vod Boskovice.

Kromû tûchto investiãních akcí bylo
v rámci oprav a údrÏby realizováno mnoho
men‰ích akcí. Namátkou bych jmenovala 
opravy komunikací a chodníkÛ na nám. 9.
kvûtna u Z·, ulicích ·vermova, Otakara
Kubína, Sokolská u autobusové zastávky
a na RÛÏovém námûstí. Dále tfieba oprava
nátûru radniãní vûÏe, fasády MÚ na nám. 9.
kvûtna a oprava stfiechy budovy Stfiediska
volného ãasu (b˘valého DDM). 

V nemocnici byla provedena oprava stfie-

chy pavilonu mikrobiologie a generální 
oprava kogeneraãní jednotky; zde patfií po-
dûkování JMK, neboÈ kraj pfiispûl na tyto 
opravy dotací ve v˘‰i 4 mil. Kã.

BohuÏel nebyla realizována pfiedpokláda-
ná pfiístavba M· na ulici Bílkové, neboÈ
jsme na M·MT neuspûli se Ïádostí o dotaci
na tuto investici. Doufám, Ïe uspûjeme
v dal‰ím dotaãním kole a stavba bude usku-
teãnûna pfií‰tí rok. Jedná se o investici ve 
v˘‰i zhruba 25 mil. Kã, pfiiãemÏ dotace by
mûla z této ãástky pokr˘t 85 %.

Dobré jméno Boskovic také letos obhajo-
vala celá fiada jednotliv˘ch sportovcÛ i spor-
tovních klubÛ. Velmi úspû‰n˘ byl leto‰ní
roãník Boskovick˘ch bûhÛ, kterého se 
úãastnilo témûfi 1 200 bûÏcÛ v‰ech vûkov˘ch
kategorií. Velk˘ pfiínos této sportovnû kul-
turní akce vidím právû v tom, Ïe se mohou
zapojit celé rodiny a kolektivy.

Letos byly vypracovány a schváleny RM
i ZM nové Zásady poskytování pfiíspûvkÛ
sportovním klubÛm, které respektují legisla-
tivní zmûny v této oblasti. Je pfiedpoklad, Ïe
celková v˘‰e tûchto pfiíspûvkÛ v roce 2016
bude podobná jako letos.

V oblasti kultury musím vyzvednout
práci kolektivu Kulturních zafiízení mûsta
Boskovice. Letos se podafiilo realizovat
nûkolik velmi úspû‰n˘ch akcí; koncerty
Michala Davida a Vojty Dyka nav‰tívilo
celkem víc neÏ 3 tisíce divákÛ. Velmi 
úspû‰né bylo zprovoznûní digitálního pro-
mítání v letním kinû; zájem divákÛ byl 
neãekanû velk˘. Leto‰ní roãník Husích
slavností se mohl pochlubit rekordem; po-
ãet 11 tisíc náv‰tûvníkÛ odpovídá poãtu 
obyvatel na‰eho mûsta. Dvacát˘ roãník
Concentus Moraviae potû‰il v‰echny mi-
lovníky váÏné hudby, stejnû jako festival
Boskovice, pofiádan˘ Unijazzem, udûlal
radost mnoh˘m pfiíznivcÛm kvalitní „ne-

komerãní” hudební i dal‰í tvorby. Velmi si
cením toho, Ïe kromû tûchto velk˘ch kul-
turních akcí si mohou obãané Boskovic 
celoroãnû vybírat z velkého mnoÏství vy-
stoupení umûlcÛ v‰ech moÏn˘ch ÏánrÛ.
Vybrat si mÛÏe skuteãnû kaÏd˘ a domní-
vám se, Ïe Boskovice kulturou Ïijí velmi
intenzívnû.   

Ráda bych se je‰tû zmínila o na‰í snaze
zajistit otevfienost úfiadu smûrem k obãa-
nÛm. ZvefiejÀujeme zápisy z jednání Rady
mûsta i Zastupitelstva mûsta, vãetnû toho,
jak kdo hlasoval. Z jednání ZM zaji‰Èuje-
me pfiím˘ pfienos, upravili jsme také 
jednací fiád, takÏe neomezujeme diskuzi
obãanÛ ãasovou lhÛtou 3 minut. Na webu
je moÏno vyuÏít nástroj Otázky na vedení
mûsta a dále Diskuzní fórum s registrací.
Za dÛleÏité povaÏuji také to, Ïe byl schvá-
len územní plán, vyhlá‰ka zakazující ha-
zardní hry a pracovníky MÚ byl dokonãen
a pfiedán ke schválení Strategick˘ plán
rozvoje mûsta.

MÛÏete se struãnû zmínit o nejdÛleÏi-
tûj‰ích akcích, které obyvatele Boskovic
ãekají v pfií‰tím roce?

Do rozpoãtu je navrÏena rozsáhlá úpra-
va ulice Hybe‰ova, kde pfiibudou parkova-
cí místa a bude celkovû upraven pfiístup ke
stfiední ‰kole. Pokud uspûjeme s dotací, bu-
de se realizovat jiÏ zmínûná pfiístavba M·
na ul. Bílkova. V plánu jsou rekonstrukce
a opravy dal‰ích komunikací, odvlhãení
budovy ZU·, oprava stfiechy smuteãní sínû
na hfibitovû a dal‰í investice do na‰í ne-
mocnice. Cyklisty i dal‰í sportovce potû‰í
zahájení v˘stavby Drahanského sportpar-
ku a Boskovick˘ch stezek; tento projekt se
pfii vefiejném projednávání setkal s v˘raz-
nou podporou vefiejnosti.
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