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* údržba soukromé i veřejné zeleně
* realizace sadových úprav

* sezonní prodej rostlin a ostatních potřeb pro zahradu

Návštěva z ministerstva v SENIOR centru v Blansku

Z tiskové konference KDU-ČSL

	 Ve	 čtvrtek	 16.	 ledna	 2020	 navští-	
vila	 SENIOR	 centrum	 Blansko	 mi-	
nistryně	práce	a	sociálních	věcí	paní	
Jana	Maláčová	v	doprovodu	náměst-
ka	 hejtmana	 Jihomoravského	 kraje	
pana	Marka	Šlapala.	
	 Společně	 s	panem	ředitelem	Jiřím	
Charvátem	 si	 při	 své	 návštěvě	 pro-
hlédli	zařízení,	jehož	zřizovatelem	je	
Jihomoravský	 kraj.	 Dále	 se	 setkali	
s	 uživateli	 Domova	 se	 zvláštním	 re-	
žimem	a	také	Domova	pro	seniory.		
	 Na	závěr	návštěvy	proběhlo	setká-
ní	 se	 zaměstnanci	 SENIOR	 centra	
Blansko,	 na	 kterém	 paní	 ministryně	

představila	 plánovanou	 novelu	 Zá-	
kona	 o	 sociálních	 službách	 a	 při-	
pravovanou	 reformu	 důchodového	
systému.	 Paní	 ministryně	 se	 spo-	
lečně	 s	 panem	 náměstkem	 zajímali		
o	 aktuální	 dění	 v	 SENIOR	 centru		
a	 problémy	 se	 zajištěním	 narůstají-	
cí	péčí	o	seniory.	

Bc. Veronika Bartošíková

	 Paní	ministryně	navštívila	společnou	
aktivitu	uživatelů	Domova	se	zvláštním	
režimem

Foto:	Irena	Vachová

	 Senátorka	 Jaromíra	 Vítková	 aktivně	 působí	
v	 Praze,	 ale	 i	 ve	 svém	 obvodu	 Blansko,	 který	
zahrnuje	 nejen	 Boskovicko,	 Blanensko,	 ale		
i	 část	Kuřimska.	V	Senátu	 je	 členkou	Výboru	
pro	vzdělávání,	vědu,	kulturu,	lidská	práva	a	pe-
tice	a	také	členkou	Podvýboru	pro	sport.	Dále	je	
ověřovatelkou	a	členkou	volební	komise.
	 „Za	3	roky	v	Senátu	jsem	zorganizovala	řadu	
akcí:	seminářů,	besed,	setkání,	kulatých	stolů,	
koncertů,	výstav	a	dalších	aktivit.“	uvedla	sená-
torka	Vítková	na	tiskové	konferenci	KDU-ČSL	
24.	ledna	2020	v	Blansku.	
	 Mimo	jiné	se	senátorka	věnuje	problematice	
předškolního	 vzdělávání,	 která	 je	 nedořešena		
a	dětské	skupiny	nemají	 jistou	budoucnost.	Již	
druhým	rokem	senátorka	Jaromíra	Vítková	má	
na	starosti	Výroční	zprávu	České	školní	inspek-

dala	jsem	také	semináře	pro	podnikatele	či	sní-
daně	 s	 podnikateli	 na	 různá	 témata.	 Veškeré	
aktivity	nejdou	ani	vyjmenovat,	jde	o	neustálou	
práci	a	kontakt	s	lidmi,	který	je	velmi	důležitý	
v	mé	práci,“	uvedla	senátorka.		
	 V	blížících	se	volbách	do	zastupitelstva	JMK	
bude	lídrem	KDU-ČSL	za	okres	Blansko	na	10.	
místě	Ing.	František	Hasoň.	Senátorka	Vítková	
podpoří	 kandidátní	 listinu	 na	 21.–70.	 místě.	
„Chci	 kandidátní	 listinu	 za	 KDU-ČSL	 nejen	
podpořit,	ale	rozhodně	budu	dále	spolupracovat	
se	 zastupiteli	 Jihomoravského	 kraje	 zvolený-	
mi	ve	volbách	na	podzim	2020.	Prioritou	zůstá-
vá	 doprava	 a	 to	 D43,	 ale	 i	 opravy	 silnic	 II.		
a	 III.	 tříd.	 V	 oblasti	 zdravotnictví	 je	 důležité,	
aby	kraj	 ve	 svém	 rozpočtu	uvedl	 jako	manda-	
torní	 výdaj	 finanční	 příspěvky	 pro	 nemocnice	

Senátorka	Jaromíra	Vítková	a	Ing.	František	Hasoň	na	tiskové	
konferenci		 Foto:	Barbora	Palánová

ce.	 „Výroční	 zpráva	 obsahuje	 závažná	 zjištění,	 uvádí	 řadu	 doporučení	 pro		
školy,	zřizovatele	a	doporučení	systémová.	Na	základě	pověření	Výboru	pro	
vzdělávání	 jednáním	 s	 MŠMT,	 jsem	 během	 roku	 2019	 několikrát	 vyvolala		
jednání	se	zástupci	MŠMT,“	uvedla	senátorka.
	 Největší	prioritou	senátorky	Jaromíry	Vítkové	je	výstavba	D43.	Senát	petici	
nejen	projednal,	ale	přijal	i	usnesení	s	odpovědností	a	termíny.	„V	prosinci	jsem	
navštívila	Ministerstvo	dopravy,	abych	si	ověřila,	zda	se	pracuje	průběžně	na	
slíbených	záležitostech	v	této	věci,“	doplnila	senátorka	Vítková.
	 K	práci	senátora	nesporně	patří	také	aktivní	práce	v	jeho	obvodu.	„Uspořá-

Boskovice	 a	 Blansko,	 které	 nejsou	 zřízeny	 krajem,	 ale	 městy.	 Do	 budoucna	
vidím	 důležité	 pro	 území	 okresu	 Blansko	 řešit	 problematiku	 životního	 pro-	
středí,	zejména	vodního	hospodářství	a	nedostatku	vody	v	území.	V	příštím	
volebním	období,	dle	mého	názoru,	je	třeba	vložit	více	prostředků	z	rozpočtu	
kraje	na	opravy	kulturních	památek,	církevní	památky	nevyjímaje.	S	ohledem	
na	 velmi	 aktivní	 neziskový	 sektor,	 je	 třeba	 zvážit,	 zda	 i	 v	 této	 oblasti	 roz-	
počet	finančně	neposílit,“	zakončila	Jaromíra	Vítková.

 Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové (redakčně zkráceno)
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