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Propojení senátních aktivit v obvodu Blansko 
	 Obrací	 se	 na	 mě	 řada	 občanů		
s	konkrétními	problémy,	které	chtě-
jí	 vyřešit,	 ale	 nedaří	 se	 jim	 napří-
klad	zkontaktovat	odpovědné	osoby	
nebo	 prosadit	 vhodné	 řešení.	 Sna-
žím	se	každému	pomoci,	pokud	 je	
to	v	mých	silách.	V	některých	pří-
padech	se	z	toho	vyloupne	problém,	
který	řeší	například	další	obce	a	je	
třeba	 získat	 všechny	 zainteresova-	
né	 účastníky.	 V	 tomto	 směru	 ře-	
ším	například	problematiku	čistíren	
odpadních	 vod	 v	 menších	 obcích	
obvodu	 Blansko.	 Malé	 obce	 často		
s	 ohledem	 na	 terén	 mají	 ztížené	
podmínky	 pro	 řešení	 nakládání		
s	odpadními	vodami.	Investice	i	po-
řízení	projektů	jsou	velmi	finančně	
náročné.	 Komunikuji	 s	 Vodáren-
skou	 akciovou	 společností	 a	 sna-	
žíme	 se	 společně	 s	 obcemi	 najít	
vhodný	 způsob	 řešení	 nakládání		
s	 odpadními	 vodami.	 Kromě	 spo-
lečného	semináře,	který	jsem	uspo-
řádala	v	srpnu	2020	v	Boskovicích,	
řeším	individuální	požadavky	obcí.	
V	pátek	22.	ledna	jsme	se	sešli	s	ře-
ditelem	 VAS,	 a.s.	 Petrem	 Fialou		
a	starosty	obcí	Křetín	a	Vranová.	
	 Na	 začátku	 ledna	 mě	 občané		
a	 starosta	 obce	 Vysočany	 oslovili	
ve	věci	dlouhodobého	velmi	časté-
ho	 výpadku	 elektrické	 energie	 pro	

obec.	Výpadky	vznikaly	při	nepříz-
nivých	povětrnostních	podmínkách,	
kdy	stromy	padaly	na	elektrické	ve-
dení.	Operativně	jsme	se	sešli	v	mé	
kanceláři	v	pondělí	4.	ledna	a	ihned	
druhý	den	se	konalo	šetření	na	místě	
za	účasti	zástupců	E-ON,	Lesů	ČR		
a	obce.	Již	dnes	je	obec	domluvena	
na	 vykácení	 stromů,	 které	 jsou	 na	
dopad	vedení.	Děkuji	všem	za	vstříc-
ný	 a	 odborný	 přístup	 při	 hledání		
řešení	situace	a	věřím,	že	800	obča-
nů	 obce	 již	 nebude	 trpět	 výpadky	
elektrické	 energie,	 které	 jim	 velmi	
znepříjemňovaly	život.	
	 Díky	 komunikaci	 se	 Střediskem	
volného	času	se	nám	podařilo	pro-
sadit,	že	budou	zachovány	víkendo-
vé	 akce	 a	 činnosti	 o	 prázdninách	
volnočasových	středisek.	Je	to	dob-
rá	 zpráva	 nejen	 pro	 děti,	 ale	 i	 pro	
rodiče.	V	 rámci	pandemie	korona-
viru	 na	 podnět	 Masarykovy	 střed-	
ní	 školy	 Letovice	 jsem	 apelovala		
na	 důležitost	 zachování	 praktické	
výuky	na	středních	školách.	Na	za-
stupitelstvu	 města	 Boskovice	 jsem	
v	 prosinci	 upozornila	 na	 možnosti	
čerpání	dotací	na	sportovní	zaříze-
ní,	které	spravuje	Národní	sportov-
ní	agentura.	S	místostarostou	města	
Boskovice	 Ing.	 Radkem	 Mazáčem	
spolupracuji	 v	 rámci	 záměru	 vý-

Prodejna COOP Vratíkov

Smlouva o poskytnutí dotace 
– Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích
	 RM	 Boskovice	 projednala	 žádost	 JEDNOTY,	 spotřebního	 družstva		
v	Boskovicích	o	dotaci	na	dofinancování	provozu	prodejny	smíšeného	zbo-
ží	ve	Vratíkově	v	roce	2021	s	tím,	že	maloobchodní	obrat	docilovaný	pro-
dejnou	svojí	výší	nevytváří	dostatek	zdrojů	potřebných	na	krytí	nákladů	
spojených	s	provozem	prodejny.	Žadatel	žádá	o	dotaci	na	dofinancování		
ve	výši	120	tis.	Kč.
	 RM	 Boskovice	 doporučila	 ZM	 Boskovice	 schválení	 návrhu	 Smlouvy		
o	 poskytnutí	 dotace	 JEDNOTĚ,	 spotřebnímu	 družstvu	 v	 Boskovicích,		
na	 dofinancování	 provozu	 prodejny	 smíšeného	 zboží	 ve	 Vratíkově	 v	 ro-	
ce	2021.	 Text a foto: Jaroslav Parma

stavby	cyklostezky	Mladkov–Svitáv-
ka.	 S	 MAS	 Boskovicko	 PLUS	 spo-	
lupracuji	 zejména	 v	 oblasti	 školství		
a	 máme	 v	 plánu	 společně	 uspořá-	
dat	konferenci	na	téma	polytechniky.	
V	oblasti	sportu	při	projednávání	ná-
vrhu	zákona	o	některých	opatřeních	
ke	zmírnění	dopadů	epidemie	koro-
naviru	v	oblasti	sportu	jsem	komuni-
kovala	přímo	se	zástupci	sportovních	
organizací	v	mém	obvodu.	
	 Snažím	 se	 veškeré	 aktivity	 pro-

pojovat	 v	 rámci	 Senátu	 a	 senátní-	
ho	obvodu	Blansko	tak,	aby	to	bylo	
efektivní	a	mělo	příznivý	dopad	ne-
jen	 na	 samotné	 občany,	 obce,	 ale		
i	 neziskové	 organizace	 a	 podniky.	
Informace	 a	 zkušenosti	 z	 obvodu	
často	 uplatňuji	 při	 jednáních	 a	 se-
minářích	v	Senátu	a	naopak	 infor-
mace	získané	v	Senátu	propojuji	do	
regionu.	
Text: Ing. Jaromíra Vítková, senátorka PČR 

Foto: archiv J. Vítkové

Jednání k čistírnám odpadních vod 22. 1. 2021 v Boskovicích


