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Od zaãátku leto‰ního roku vystfií-
dala senátorku Ing. Vítkovou ve funk-
ci místostarostky mûsta Boskovice
Mgr. Dagmar Hamalová, kterou jsem
poÏádal o rozhovor.

Paní místostarostko, mÛÏete pro-
sím fiíct nûco o sobû?

Jsem rodaãka z Nového Jiãína,
maturovala jsem na gymnáziu
v Ostravû. Dále jsem studovala
v Brnû na Filosofické fakultû
Masarykovy university, se zamûfie-
ním na pedagogiku a rusk˘ jazyk. Po
ukonãení studií jsem krátkou dobu
pÛsobila na této universitû jako 
asistentka. V Boskovicích jsem uãila
na Stfiední pedagogické ‰kole. V prÛ-
bûhu matefiské dovolené jsem se anga-
Ïovala v Matefiském centru Boskovice,
kde pÛsobím i dnes; v roce 2008 jsem
byla jmenována do funkce fieditelky
Muzea Boskovicka. Mám dvû dûti,
13letou dceru a 17letého syna. Od ro-
ku 2009 jsem ãlenkou KDU-âSL. 

Ve kter˘ch záleÏitostech se na Vás
mohou obãané obracet?

Mám ve své pÛsobnosti ‰kolství, 
Ïivotní prostfiedí vãetnû mûstsk˘ch 
lesÛ, dopravu, vefiejné komunikace,
cestovní ruch, památkovou péãi, pro-
blematiku vodovodních a kanalizaã-

ních sítí, odpadové hospodáfiství, spolu-
práci s neziskov˘mi organizacemi a
agendu grantÛ poskytovan˘ch mûstem.

Zatím jste v této funkci krátk˘ ãas;
pfiesto se zeptám, jestli jste si jiÏ 
udûlala pfiedstavu o prioritû úkolÛ,
které Vás ãekají.

Musím fiíci, Ïe i kdyÏ jsem ve funk-
ci místostarostky krátkou dobu, tak
jsem pomûrnû dost zku‰eností s proble-
matikou fiízení záleÏitostí mûsta získala
jiÏ dfiíve. 

V Zastupitelstvu mûsta jsem sedm

let a od roku 2014 jsem také ãlenkou
Rady mûsta. Muzeum bylo pÛvodnû
pfiíspûvkovou organizací mûsta, takÏe
z titulu funkce fieditelky jsem se 
úãastnila také mnoha jednání a porad. 

Mám tedy dobrou pfiedstavu o tom,
jak se potfieby mûsta a jejich realizace
vyvíjí. MÛj souãasn˘ mandát je ome-
zen na necelé dva roky, proto je mou
hlavní prioritou dokonãení rozpraco-
van˘ch projektÛ tak, aby splnily 
oãekávání nejen vedení mûsta, ale
pfiedev‰ím vefiejnosti. 

Letos zaãala realizace parkov˘ch 
úprav na RÛÏovém a Palackého ná-
mûstí, na ulici Wolkerova a obnova
parãíku u autobusového nádraÏí. 

Ve ‰kolství nás ãekají dÛleÏité le-
gislativní zmûny; v souãasnosti ‰koly
upravují zpÛsob v˘uky a vytváfií pod-
mínky pro práci asistentÛ dûtí, které
tuto péãi potfiebují. Dal‰í zmûny bu-
dou následovat, je tfieba vãas reagovat
a upravit koncepãní zámûry a strate-
gie ‰kol.

V leto‰ním roce bude zahájena 
pfiístavba matefiské ‰koly na ulici
Bílkova; kapacita ‰koly bude nav˘‰e-
na o 48 dûtí. V souãasné dobû probí-
há v˘bûrové fiízení na dodavatele
stavby.

Dal‰í pfiipravovanou akcí je v˘stavba
Centra polytechnické v˘chovy a vzdû-
lávání v místû, kde byla pÛvodnû 

plánována stavba sportovní haly. Tento
projekt, na kter˘ je v souãasné dobû po-
daná Ïádost o dotaci, pfiedstavuje pfiíle-
Ïitost pro zlep‰ení uãebních podmínek
ÏákÛ v Z· na ulici Slovákova. Pomûrnû
vysoké náklady na tuto akci jsou vyvá-
Ïeny komplexním fie‰ením vãetnû 
vybavenosti uãeben, vybudováním ven-
kovní pfiírodovûdné uãebny a celkového
zázemí. Nebudou chybût ani nová par-
kovací místa.

V oblasti cestovního ruchu funguje od
loÀského roku Destinaãní management
Moravského krasu, od kterého si slibuje-
me zlep‰ení propagace a informovanosti
pro ná‰ region. Cestovnímu ruchu
v Boskovicích jistû prospûje také po-
stupnû budovan˘ Sportpark pro cyklisty.

Leto‰ní turistickou sezonu zahájíme
v sobotu 1. dubna. Ráda bych v‰echny
zájemce na tuto akci nazvanou Za pod-
nikatelsk˘mi aktivitami na‰ich pradû-
deãkÛ pozvala. Zaãátek vycházky bude
v 9 hodin na nám.  9. kvûtna; pfiijìte si
pfiipomenout budovy a místa, kde v
minulosti prosperovaly drobné i v˘-
znamnûj‰í podnikatelské provozy – na-
pfi. stolárna, odûvní továrna, ml˘ny ãi
keramická dílna.

Paní místostarostko, dûkuji za 
informace.
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