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Ve volebním obvodu 49 Blansko byla
v loÀsk˘ch volbách zvolena do Senátu PâR
Ing. Jaromíra Vítková (KDU-âSL), dosa-
vadní místostarostka mûsta Boskovice a za-
stupitelka Jihomoravského kraje. V lednu
otevfiela v Boskovicích svou kanceláfi; pfii té
pfiíleÏitosti odpovûdûla na nûkolik otázek:

Paní senátorko, po svém zvolení jste
odstoupila z funkce místostarostky; lze
pfiedpokládat, Ïe své rodné Boskovice
neopou‰títe trvale?

Samozfiejmû, stále se budu snaÏit b˘t
prospû‰ná nejen Boskovicím, ale celé-
mu na‰emu krásnému regionu. Ostatnû
zÛstávám v radû mûsta, stejnû jako
Jihomoravského kraje.

Vykonávat funkci senátorky a mís-
tostarostky souãasnû bych si netroufala,
nutnû bych mûla pocit, Ïe z ãasov˘ch
dÛvodÛ ‰idím v˘kon obou funkcí.
Musím se ale pfiiznat, Ïe po ãtrnácti 
letech se mi z vedení radnice neodchá-
zelo snadno; byla to práce ãasto sice
hektická, ale pfiedev‰ím naplnûna den-
ním stykem s lidmi a jejich problémy.
Navíc v˘sledky ãinnosti v komunální po-
litice jsou více konkrétní, hmatatelné...

Jste odbornice na Ïivotní prostfiedí,
v Boskovicích i v krajském zastupitelstvu
jste mûla na starosti kromû jiného také

kulturu, cestovní ruch a dopravu. Vûnujete
se tûmto tématÛm také v Senátu?

Jsem ãlenkou senátního v˘boru pro
vzdûlávání, vûdu, kulturu, lidská práva
a petice. Tato problematika mne také za-
jímá a mám k ní blízko. Dále jsem ãlen-
kou volební komise, pÛsobím jako ovû-
fiovatelka Senátu a samozfiejmû jsem
ãlenkou Senátorského klubu KDU-âSL.

Jak hodnotíte pfiístup k informacím,
které potfiebujete pro kvalifikované sta-
novisko k projednávan˘m zákonÛm?

Byla jsem dokonce pfiekvapena rozsa-
hem moÏností, jak informace získat.
Základní údaje jsou obsaÏeny v návrzích
projednávan˘ch záleÏitostí. Velmi úãinná
je moÏnost vyuÏít poslaneckou knihovnu
a sluÏbu Poslaneckého Institutu, která na
poÏádání vyhledá a dodá ve‰kerá rele-
vantní data k poÏadované vûci. Dále se
mohu v rámci klubu KDU-âSL obrátit na
ty kolegy, ktefií pÛsobí v pfiíslu‰ném v˘bo-
ru a mají potfiebné vûdomosti.

V neposlední fiadû pak vyuÏívám sv˘ch
dosavadních kontaktÛ pro pfiedbûÏnou
konfrontaci teorie s praxí. Uvedu pfiípad –
pfied projednáváním zmûn zákona o pod-
mínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích jsem nûkteré aspekty chy-
stan˘ch zmûn konzultovala s vedoucím
dopravního odboru MÚ. Domnívám se,
Ïe je velmi dÛleÏité zÛstat ve styku s kaÏ-
dodenní bûÏnou realitou; legislativa musí
slouÏit lidem, nikoliv naopak. 

Zfiejmû jste stále na cestû mezi
Boskovicemi a Prahou...

Ano, hlavnû zafiizování obou kan-
celáfií, v Praze i v Boskovicích, zabra-
lo hodnû ãasu a energie. Mám v Praze
k dispozici mal˘ byt, garsonku, takÏe
nemusím dojíÏdût stále. Musím fiíci, Ïe
na cestování pouÏívám nejradûji vlak,
je to mnohem pohodlnûj‰í neÏ autem

a bûhem cesty udûlám také kus práce.

Kromû práce je dÛleÏit˘ také odpoãi-
nek. KdyÏ se zeptám, kam se chystáte
letos na dovolenou, tak tu‰ím, Ïe v od-
povûdi nebude chybût jedno slovo: kolo. 

(Smích) Máte pravdu, skuteãnû se tû‰ím,
Ïe s manÏelem vyrazíme na dovolenou na
kolech. Termín ani místo jsme zatím je‰tû
nerozhodli, ale rádi bychom nav‰tívili opût
nûjaké zajímavé místo v Evropû. Ov‰em
i pfii krat‰ím volnu mnû vÏdy „nabije bater-
ky” cyklov˘let a je jedno, jestli Moravsk˘m
krasem, na‰í Drahanskou vrchovinou, nebo
kdekoliv jinde.

Je‰tû poÏádám o informaci, kdy Vás
mohou zdej‰í voliãi zastihnout v kance-
láfii v Boskovicích.

Moje senátorská kanceláfi je umístûna
na adrese Komenského 2317/33a, coÏ je
objekt Orlovny. Tato budova je snadno
dostupná z ulice Komenského, nedaleko
autobusového nádraÏí, nebo také od su-
permarketu COOP Jednota. Náv‰tûvu je
nejlépe projednat dopfiedu, moje telefon-
ní ãíslo je 606 836 349, pfiípadnû emailem
mirkavitkova@centrum.cz.

Paní senátorko, dûkuji za rozhovor
a pfieji hodnû úspûchÛ.

Petr Hanáãek

Senátorka Ing. Vítková otevfiela
kanceláfi v Boskovicích

Senátorka Ing. Jaromíra Vítková. 


