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	 Letošní	komunální	volby	v	Boskovi-
cích	daly	jasně	najevo,	že	si	občané	pře-
jí	změnu	ve	vedení	města.	Hnutí	Změ-
na22	je	také	název	vítěze	voleb;	lídryně	
tohoto	 uskupení	 Ing.	 arch.	 Jana	 Syro-
vátková,	která	se	stala	starostkou	měs-
ta,	odpovídá	na	otázky	Listů	regionů:
	 Paní	starostko,	od	Vašeho	uvedení	do	
funkce	uplynula	zatím	krátká	doba;	přesto	
se	zeptám	–	máte	již	poznatky	jak	dobře	
funguje	městský	úřad	včetně	dalších	or-
ganizací,	jako	jsou	například	příspěvková	
KZMB,	nebo	s.r.o.	Služby	Boskovice?	
	 Během	velmi	krátké	doby,	která	uply-
nula	od	mého	uvedení	do	funkce	(rozho-
vor	vznikl	v	půli	 listopadu,	pozn.	 red.)	
jsem	se	seznámila	s	nejdůležitějšími	od-
bory	úřadu	a	musím	říci,	že	zde	panuje	
přátelská	atmosféra;	velmi	si	cením	po-
moci,	kterou	při	přechodu	ze	soukromé	
sféry	potřebuji	a	také	dostávám.
	 S	Radou	města	jsme	měli	již	několik	
neoficiálních	 setkání	 i	 řádnou	 schůzi.	
Shodli	jsme	se	na	tom,	že	budeme	jed-
nat	 i	 mimořádně;	 vždy,	 když	 to	 bude	
nutné,	abychom	mohli	vzniklé	problé-
my	řešit	okamžitě,	operativně.	

	 Problematiku	 KZMB	 má	 v	 gesci	
místostarosta	pan	Holík,	který	s	orga-
nizací	již	intenzivně	jedná.	Co	se	tý-	
ká	 Služeb	 Boskovice	 s.r.o.,	 tak	 zde	
především	 řešíme	 enormní	 růst	 cen	
energií,	 což	 pro	 oblast	 sportoviš		
a	také	provoz	centrálního	vytápění	je	
problém	s	nejvyšší	prioritou.
	 Dosavadní	jednání	o	převodu	Nemoc-
nice	Boskovice	s.r.o.,	pod	Jihomoravský	
kraj	zatím	nepřineslo	žádné	rozhodnutí.	
Jaký	je	Váš	názor	na	tuto	problematiku?	
	 Naše	hnutí	mělo	ve	volebním	progra-
mu	jako	jeden	z	cílů	zachování	nemoc-
nice	 ve	 vlastnictví	 města	 a	 vytvoření	
funkčního	modelu	pro	její	provoz	a	roz-
voj.	Ráda	bych	 tento	postoj	vysvětlila.	
Ano,	 je	 pravda,	 že	 náklady	 na	 údržbu		
a	 modernizaci	 nemovitostí,	 ve	 kterých	
nemocnice	funguje,	tvoří	značnou	zátěž	
pro	rozpočet	města;	přičemž	spádovou	
oblastí	 naší	 nemocnice	 je	 celá	 severní	
část	kraje.	Domnívám	se	však,	že	kont-
rola	města	nad	trvalým	zachováním	roz-
sahu	a	kvality	lékařské	péče	za	tyto	ná-
klady	stojí.	Navíc	–	pokud	se	podívám	
na	stav	nemocničních	zařízení	v	majet-
ku	kraje,	 tak	nemám	pocit,	 že	by	kraj		
o	 svůj	 majetek	 pečoval	 lépe,	 než	 naše	
město	(jedná	se	o	starší	nemocnice,	ni-
koliv	o	Fakultní	nemocnice,	nebo	Ma-
sarykův	onkologický	ústav,	 ty	nejsou		
v	majetku	kraje	–	pozn.	red.).	Vlastní	
provoz	naší	nemocnice	není	ztrátový,	
modernizace	 přístrojového	 zařízení	
probíhá	dlouhodobě	formou	dotací.
	 Délkou	 příprav	 na	 vybudování	 nové	
knihovny	a	sportovní	haly	a	také	výši	fi-
nančních	prostředků	vložených	do	těch-
to	příprav,	by	si	již	možná	Boskovice	za-
sloužily	zápis	do	knihy	rekordů.	Můžete	
občanům	slíbit	změnu	tohoto	stavu?		
	 Projekt	 knihovny	 zpracovává	 Jiří	

Železný	podle	návrhu	Zdeňka	Fránka.	
Již	dříve	byla	podána	žádost	o	dotaci;	
výsledek	 by	 měl	 být	 znám	 do	 konce	
roku.	Původně	uvažované	náklady	cca	
90	mil.	Kč	výrazně	narostly	na	součas-
ný	 odhad	 kolem	 200	 mil.	 Kč,	 což	 je	
ovšem	částka,	kterou	by	město	bez	do-
tace	nemohlo	zajistit.	
	 Sportovní	hala:	Koncem	roku	2020	
jsme	s	kolegy,	převážně	architekty,	za-
ložili	Spolek	za	rozvoj	architektury	Bo-
skovic,	s	tím,	že	budeme	svými	znalost-
mi	 vedení	 města	 nápomocni,	 což	 se	
bohužel	nesetkalo	s	kladnou	odezvou.	
Bylo	to	v	době,	kdy	se	na	sportovní	halu	
vypisovala	architektonická	soutěž,	kte-
rá	ale	neproběhla	korektně	a	ani	další	
kroky	města	nebyly	úspěšné.	V	příštím	
roce	chceme	začít	řešit	generel	Červené	
zahrady,	 abychom	 si	 ujasnili,	 jak	 má	
toto	 sportovní	 centrum	 vypadat	 v	 bu-
doucnosti	jako	celek.	Domnívám	se,	že	
by	tam	měly	být	nejen	sportoviště	růz-
ných	klubů	a	hala,	ale	také	místo	pro	re-	
laxaci	a	volnočasové	aktivity	veřejnos-
ti.	Dalším	krokem	bude	vypsání	archi-	
tektonické	soutěže	na	vlastní	sportovní	
halu,	což	považuji	za	nejrychlejší	a	ne-
jekonomičtější	řešení.	Takové	jsou	plá-

ny;	jejich	realizace	bude	závislá	na	dal-
ším	vývoji	celkové	ekonomické	situace,	
což	 je	 také	 odpově	 na	 otázku,	 zda	
mohu	slíbit	rychlé	řešení	tohoto	stavu.
	 S	tím	souvisí	poslední	otázka.	Voleb-	
ní	období	zahajujete	ve	velmi	turbulent-	
ní	 době;	 gigantická	 inflace,	 neúnosné	
zdražování	energií	a	pohonných	hmot…	
Má	 vedení	 města	 nějaké	 možnosti		
jak	zmírnit	dopady	těchto	vlivů	na	život		
občanů?	
	 Vedení	města	musí	především	zajistit	
fungování	nemocnice,	domova	pro	se-
niory	a	dalších	sociálních	služeb,	škol,	
dodávek	 tepla	 a	 energií,	 prostě	 všeho,	
co	je	pro	chod	města	nezbytné.	Město	
nemůže	dotovat	například	dodávky	tep-
la	do	bytových	domů,	protože	by	byla	
zvýhodněna	 jen	 jedna	 skupina	 obyva-
tel.	Řešit	sociální	dopady	na	jednotlivce	
a	 soukromé	 subjekty	 musí	 stát	 svými	
opatřeními.	
	 Ráda	bych	ještě	požádala	spoluobča-
ny,	aby	neváhali	nás,	vedení	města,	kon-
taktovat	a	sdělit	své	názory	a	problémy.	
Chceme	 být	 skutečně	 velmi	 otevření	
všem	diskusím	o	dění	v	Boskovicích.
Paní starostko, děkuji za rozhovor.

Petr Hanáček
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	 Mgr.	Petr	Novotný	se	opět	 stal	na	
další	 období	 starostou	 města.	 Odpo-
vídá	na	otázky	pro	Listy	regionů:
	 Pane	starosto,	po	letošních	komunál-

ních	volbách	 jste	opět	 získal	pozici	sta-
rosty	města.	Toto	volební	období	zahaju-
jete	ve	velmi	turbulentní	době.	Gigantic-	
ká	 inflace,	neúnosné	 zdražování	energií		
a	pohonných	hmot;	na	druhé	straně	ob-
rovské	 zisky	 bank,	 dodavatelů	 energií		
a	dalších	společností…	A	se	již	katastro-
fické	scénáře,	kterými	nás	centrální	mé-
dia	 denně	 zahlcují	 vyplní	 nebo	 ne,	 má	
vedení	města	nějaké	možnosti	jak	zmírnit	
dopady	těchto	vlivů	na	život	občanů?	
	 Samozřejmě,	že	nemá.	A	mrzí	mě,	
že	 i	prostřednictvím	 takovýchto	otá-
zek	v	občanech	pěstujeme,	že	se	ně-
čeho	 takového	 po	 samosprávách	 do-
žadují.	 I	 na	 města	 dopadá	 inflace	 ve	
všem,	 i	 my	 musíme	 platit	 ceny	 za	
energie	a	naše	rozpočty	to	velmi	citel-
ně	zasáhne.	Ale	musíme	se	s	tím	vy-
rovnat.	Města	se	musí	starat	o	vodo-

vody,	kanalizace,	silnice	a	chodníky.	
O	 svoje	 školy	 a	 školky.	 Všude	 tam	
mají	téměř	všichni	tolik	práce,	že	jim	
na	 to	 jejich	 rozpočty	 prostě	 ani	 ne-	
stačí.	 Toto	 je	 prostě	 čistě	 věcí	 státu		
a	 jeho	 institucí,	 které	přesně	na	 tyto	

případy	dostávají	přidělené	peníze	do	
svých	 rozpočtů.	 Město	 se	 samozřej-
mě	může	výjimečně	postarat	o	nějaký	
individuální	případ,	ale	systémově	to	
musí	řešit	stát.
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