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Mûsto Boskovice má turisticky atraktivní polohu; blízkost Moravského krasu, pÛvabné kopce Drahanské vrchoviny i údolí
Malé Hané – to v‰e pfiedurãuje Boskovice jako v˘chodisko v˘letÛ pro motoristy, pû‰í turisty a stále více také pro cykloturis-
ty. Pfiíkladná péãe mûsta o vlastní bohaté historické dûdictví také velkou mûrou pfiispívá rozvoji turistického ruchu. Tuto 
oblast má na boskovické radnici na starosti místostarostka Ing. Jaromíra Vítková, které jsem se zeptal:

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Prohlídka ‰koly dle domluvy

ZÍSKEJ TITUL DiS na VO·
STUDIEM po MATURITù
• EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

– finanãní fiízení a zdaÀování

• EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
– ekonomika nemovitého majetku

• CESTOVNÍ RUCH

• FINANâNICTVÍ A BANKOVNICTVÍ

• DIPLOMOVANÁ V·EOBECNÁ SESTRA

Paní místostarostko, co lze oãekávat
v leto‰ní turistické sezonû?

Ráda bych pfiipomnûla, Ïe v druhé po-
lovinû loÀského roku schválila Rada mûs-
ta dokument Koncepce cestovního ruchu,
kter˘ je nyní závazn˘ pro dal‰í rozvoj 
této oblasti. V investiãní ãásti je to pfiede-
v‰ím budování areálÛ Boskovick˘ sport-
park a Boskovické stezky, které zcela 
jistû pfiispûjí nejen k rozvoji cykloturisti-
ky, ale také umoÏní v na‰em regionu po-
fiádat v˘znamnûj‰í soutûÏe a závody.

Pro budování sportparku jsme poda-
li Ïádosti na dotace na JMK a také na
Ministerstvo pro místní rozvoj.
Pfiedpokládám, Ïe tyto dotace budou
pfiidûleny a budeme tak moci zahájit
stavbu areálu je‰tû letos. Dal‰í Ïádost
o dotaci jsme podali na základû studie
na úpravu zelenû v této lokalitû.  

Pro Boskovické stezky jsme na základû
vypracované studie jiÏ loni získali dotaci,
díky které je nyní zpracováván vlastní
projekt. Byla také pfiidûlena dotace na
znaãení základní trasy, kterou je moÏno
zprovoznit bez terénních úprav.

Jaké akce nás ãekají v úvodu leto‰ní
sezony?

O víkendu 2. a 3. dubna otevfieme tu-
ristickou sezonu v Boskovicích. V sobo-
tu se zájemci vydají za „podnikatelsk˘-
mi aktivitami na‰ich pradûdeãkÛ”
a v nedûli se v âerné Hofie pokusíme
spoleãnû s turisty z Blanska pfiekonat
ãesk˘ rekord v poãtu úãastníkÛ, ktefií
mají dobrou mysl. 

V rámci celorepublikové akce „Brány
památek dokofián”  v sobotu 23. dubna
bude zpfiístupnûn areál Hurábovy cihelny.
V sobotu 16. dubna se uskuteãní zajíma-
vá akce – Okresní hasiãsk˘ den
v Boskovicích. Náv‰tûvníky ãeká v˘stava
moderní i historické techniky na
Masarykovû námûstí a v muzeu pak bu-
dou k vidûní historické uniformy, prapo-
ry a mnoho dal‰ích zajímav˘ch exponátÛ.
Ve stfiedu 20. dubna v rámci oslav Dne
zemû chystáme akci „Alej Ïivota”; bude
se jednat o vysázení stromkÛ dûtmi z ma-
tefiské ‰koly v úseku od Praktické M·
a Z· po b˘val˘ ‰kolní statek. Ale to je ak-
ce jiÏ z jiné oblasti.

Ne tak úplnû; pofiádání zajímav˘ch ak-
cí, stejnû jako udrÏování historick˘ch
a kulturních památek urãitû pfiispívá
k roz‰ífiení cestovního ruchu. Boskovice
uÏ nûkolik let usilují o titul „Historické
mûsto roku”; domníváte se, Ïe se letos
podafií toto ocenûní získat?

Na to si musíme poãkat do 19. dub-
na, kdy budou v Praze vyhlá‰eny v˘-
sledky této soutûÏe. Hodnotící komise
nav‰tívila Boskovice uÏ 17. února
a domnívám se, Ïe jsme mohli pfied-
vést dobré v˘sledky na‰í péãe o histo-
rické památky. 

Od roku 1990, kdy byla v Boskovi-
cích vyhlá‰ena Mûstská památková zó-
na, se skuteãnû udûlalo mnoho práce; uÏ
jen pamûtníci mohou posoudit, jak moc
se zmûnil vzhled historického centra
Boskovic. Jen v posledních letech se
podafiilo ãerpat z Programu regenerace
Ministerstva kultury témûfi 18 mil. Kã
na obnovu památek. Îidovsk˘ hfibitov,
jako v˘znamná památka, byl také ve
velkém rozsahu opraven; loni se podafii-
lo dokonãit opravu barokní márnice, 
tuto akci za pfiispûní Jihomoravského
kraje, Ministerstva financí a dal‰ích
subjektÛ realizovala Îidovská obec
Brno. Letos v lednu schválila Rada
mûsta pravidla finanãní podpory na
podporu objektÛ, které se nachází na 

území MPZ a nejsou prohlá‰enou histo-
rickou památkou. Pro rok 2016 byla u-
volnûna ãástka 400 tis. Kã na podporu
oprav tûchto objektÛ. 

Pro rozvoj turistiky je stále co vym˘‰-
let a je‰tû nás ãeká mnoho práce; staãí
vzpomenout nekoneãné pfie‰lapování 
okolo v˘stavby silnice R 43, která by jis-
tû pomohla k rozvoji regionu, ale i turis-

tického ruchu. Já budu kandidovat na
podzim do Senátu âR a v pfiípadû, Ïe 
budu zvolena, problémy na‰eho regionu
budu povaÏovat za problémy vlastní a bu-
du usilovat o jejich vyfie‰ení.

Paní místostarostko, dûkuji za infor-
mace.

Petr Hanáãek

Místostarostka Ing. Vítková o leto‰ní turistické sezonû

Místostarostka Boskovic 
Ing. Jaromíra Vítková.  Foto: ph


