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BOSKOVICE Městu se rok po vol-
bách rozpadla koalice, ale podaři-
lo se mu ji dát znovu dohromady.
A splnila některé sliby, které obyva-
telům před čtyřmi roky dala. Pro-
hlédly některé boskovické památ-
ky, lidé se mohou na město podí-
vat z radniční věže a má také pěk-
né koupaliště.

„Opravilo a nově se vybudovalo
sedm dětských a sportovních
hřišť, a to nejen ve městě, ale i v Ba-
čově, Hrádkově a dalších spádo-
vých obcích. Zlepšil se stav někte-
rých vozovek a chodníků. Zateplily
se také tři základní školy a postavi-
ly bytové domy Na Chmelnici,“ vy-
počítává některé úspěchy koalice
radní Marie Zouharová
(KDU-ČSL).

Díky dotacím mohlo město také
opravit Rezidenci, ve které sídlí
Muzeum Boskovicka, radnici, kap-
li P. Marie v Dukelské ulici, opěr-
nou zeď u zámeckého skleníku
a další památky.

„Osobně mám jiné priority, ale
pochválil bych radnici nejen za re-
konstrukci koupaliště, ale i za to,
že se jí na počátku volebního obdo-
bí podařilo uklidnit rozjitřenou si-
tuaci kolem nemocnice. A vážím si
toho, že Boskovice jsou pěkným
a velice kulturním městem,“ hod-
notí práci radnice opoziční zastu-
pitel Josef Přibyl (Nestraníci pro
Moravu).

Hala zůstala zatím na papíře
Inventura na boskovické radnici
ovšem také ukázala, že městu se
některé věci v minulém období ne-
podařily uskutečnit nebo se při je-
jich řešení nedostala tak daleko,

jak by si přála. „Nedokázali jsme
postavit sportovní halu, která měs-
tu hodně chybí. Také jsme chtěli
opravit více komunikací a vytvořit
více parkovacích míst,“ přiznává
starosta Jaroslav Dohnálek (ODS).

„I tyto záměry nám zhatila kri-
ze, příjmy města byly nižší a nemě-
li jsme na ně peníze,“ vysvětlil sta-
rosta.

Boskovická místostarostka Jaro-

míra Vítková (KDU-ČSL) pro změ-
nu říká: „Nepovedlo se vybudovat
ani centrum celoživotního vzdělá-
vání a knihovnu.“ Příčinu vidí
v tom, že nebyl vypsán dotační ti-
tul, ze kterého by město mohlo ale-
spoň částečně hradit stavbu těch-
to objektů. „Stavba silnice R43 se
zase nezahájila kvůli průtahům ně-
kterých orgánů veřejné správy,“
dodala Vítková.

Město je hezčí,
ale není tady práce
I obyvatelům chybí v Boskovicích
více opravených komunikací, bez-
bariérových chodníků a míst na
parkování. Někteří radnici také vy-
čítají, že málo podporuje podniká-
ní, do města nepřicházejí investoři
a v Boskovicích je kvůli tomu málo
práce. „Je sice pěkné, že tady
máme koupaliště, ale co je to plat-
né, když nabídka zaměstnání je vel-
mi slabá. Některým lidem nezbývá
nic jiného než dojíždět za prací až
do Brna,“ říká obyvatelka Boskovic
Zdena Kadlecová.

Opozici nebo lidem z nově
vzniklých stran se také zdá, že sou-
časné vedení města přihrává zakáz-
ky jen některým firmám a výběro-
vá řízení jsou málo průhledná.
A slibují, že to po volbách změní.
Se současnou koalicí se však na ně-
kterých věcech i shodnou. Třeba
na tom, že Boskovice potřebují za-
čít stavět silnici R43 a opravit další
komunikace, a to i v okrajových
částech města. Helena Vaculová

Galerista Josef Bařinka chválí vedení Boskovic za to, že se na malebné ulice nyní
mohou lidé podívat z výšky. Do věže radnice totiž nově vedou schody. Ovšem ne
všechno jde ve městě bez problémů.

FAKTA

Co se povedlo

Město opravilo radnici, Rezidenci,
opěrnou zeď u zámeckého skleníku
a další kulturní památky. Zlepšilo
vzhled ulic, opravilo chodníky
a vozovky na sídlišti Pod Oborou.
Uskutečnilo rozsáhlou
rekonstrukci koupaliště. Postavilo
několik hřišť a parkovišť a obnovilo
v některých lokalitách zeleň. Ve
spolupráci s Jednotou Orel
Boskovice postavilo víceúčelové
hřiště s umělým povrchem.

Co se nepovedlo

Postavit sportovní halu, centrum
celoživotního vzdělávání
a knihovnu. Opravit více
komunikací včetně chodníků.

Kovář Na hlavních oslavách Burčákových slavností
v Hustopečích se 2. října objevili mimo jiné řemeslníci.

Jiří Večeřa, rover.rajce.net

BOSKOVICE Boskovice jsou s nece-
lými jedenácti a půl tisíci lidmi
středně velkým městem. A voliči
mají z čeho vybírat. Do zastupitel-
stva tentokrát kandidují téměř tři
stovky osobností napsaných na je-
denácti kandidátkách.

Občanští demokraté například
slibují, že město postaví sportov-
ní halu. „Podpoříme také investi-
ce v nemocnici, aby se zlepšil
komfort pro pacienty především
lůžkových oddělení,“ vyjmenová-
vá některé priority boskovické
ODS její lídr Jaroslav Dohnálek.

Lidovci zase chtějí podle své
„jedničky“ Jaromíry Vítkové prosa-

dit stavbu centra celoživotního
vzdělávání, knihovny, zahájení bu-
dování silnice R43 a Boskovické
spojky, zastávek v nových lokali-
tách a opravu dalších komunikací.

„Chceme zefektivnit investice
a zastavit zadlužování města, bu-
dovat cyklotrasy, stavět R43 v nej-
kratší trase, zpřístupnit Vratíkov-
skou přehradu pro rekreační úče-
ly a zastavit zdražování vody,“ uve-
dl lídr Sdružení Strany zelených
a nezávislých kandidátů Společně
pro Boskovice Michal Staněk.

Sdružení nestraníků vedené
Vladimírem Jakubcem slibuje voli-
čům mimo jiné demokratizaci sa-

mosprávy, zprůhlednění hospo-
daření, slušnost a úctu k obča-
nům.

Věci veřejné chtějí prosadit vět-
ší kontrolu veřejných zakázek.
„Budeme usilovat o to, aby jejich
přidělování bylo pod větší kontro-
lou, aby se na stránkách města
zveřejňovaly podmínky a jak kdo
hlasoval,“ říká lídryně Věcí veřej-
ných Kamila Krausová.

Kandidáti také například slibují
spravedlivější rozdělování pří-
spěvků neziskovým organizacím,
nízkopodlažní autobusy a další
bezbariérové chodníky.

Helena Vaculová

Souboj Znojemský fotbalový stadion
zažíval velká dramata. Druholigový zápas

s FK Baníkem Sokolov skončil porážkou
domácích. Libor Duchoň, libor-znojmo.rajce.net
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Lídři v Boskovicích
Pavel Grenar (ČSSD), Ladislav
Topinka (KSČM), Jan Vlach
(Nezávislí kandidáti Prosperita
Boskovic), Jaroslav Dohnálek
(ODS), Vladimír Jakubec (Sdružení
nestraníků), Radek Mazáč (Sdružení
SNK ED a Sportovci Boskovic),
Michal Staněk (Společně pro
Boskovice – Sdružení Strany
zelených a nezávislých kandidátů),
Jana Zemánková (Strana práv
občanů Zemanovci), Dominik Božek
(TOP 09), Kamila Krausová (VV)

SERIÁL

Inventura na radnici
Nový seriál hodnotící před volbami
radnice největších měst v kraji.
Dnes: Boskovice
11. 10. Hustopeče
12. 10. Znojmo
13. 10. Brno

Prohra Fotbalisté z 1. SC Znojmo
podlehli ve středu týmu FK Baník Sokolov
2:5. Přitom po prvním poločase uhráli
remízu. Libor Duchoň, libor-znojmo.rajce.net

BOSKOVICE Obyvatelé v anketě od-
povídali na otázku, co se jim ve
městě líbí a co naopak ne.

Pochválil bych radnici za to, že
zpřístupnila věž radnice. Boskovi-
ce jsou velmi malebné město a sto-
jí za to si ho prohlédnout z výšky.
Trochu bych jí vytknul, že málo cit-
livě posuzuje novou výstavbu
v centru, že víc nehlídá, aby nena-
rušovala ráz města. Josef Bařinka,
galerista

Město opravilo Hradní ulici včet-
ně vozovky a vybudovalo u ní par-
koviště, což je dobré i pro rozvoj

turistiky. A parkování se snaží ře-
šit také v jiných částech města. Jiří
Mazal, kastelán boskovického
hradu

Některé chodníky ve městě jsou ve
špatném stavu, člověk si to uvědo-
mí, zvláště když po nich jede s ko-
čárkem. A v některých místech chy-
bí bezbariérové přístupy. Myslím,
že by radnice měla také více řešit
problém toulavých koček. Ve měs-
tě se přemnožily a mohou přená-
šet nemoci. Měly by se odchytávat,
vykastrovat a umístit do útulku,
který tady ovšem chybí. Šárka Kos-
tíková, zdravotní sestra

Družičky V průvodu hustopečských slavností
kráčela i děvčata v krojích. Jiří Večeřa, rover.rajce.net

Vede Boskovice Stávající starosta Jaroslav Dohnálek je lídrem
občanských demokratů také v těchto volbách. Foto: Radek Miča, MF DNES

BOSKOVICE (vha) Město je zadluže-
né. O veřejných zakázkách rozhodu-
je úzká skupina lidí. Podpora nezis-
kových organizací není spravedlivá.
Toto i další věci radnici vyčítá opozi-
ce.

A jejím velkým tématem je i ne-
mocnice. Například Věci veřejné
chtějí, aby město garantovalo, že
bude podporovat její rozvoj a zabrá-
ní tomu, aby dokonce nebyla vyřaze-
na ze sítě zdravotnických zařízení.

„Zastupitelé Boskovic nemají pře-
hled o stavu městského majetku.
Vše je v rukou úzké skupiny. Ve měs-
tě dnes každý mluví o projektech
21. století, neprůhledných zakáz-
kách, jánabráchismu, o zadlužené
radnici a prázdné pokladně. Nemoc-
nice sloužící celému regionu vysála
z městského rozpočtu během čtyř
roků 130 milionů korun a boskovičtí
občané nemají peníze téměř na
nic,“ říká lídr Sdružení nestraníků
Vladimír Jakubec.

„Prověřme zpětně zakázky na
koupaliště a zimní stadion“
Kamila Krausová, jednička na kandi-
dátce Věcí veřejných, tvrdí: „Nelíbí
se nám zadávání veřejných zakázek,
dostává je určitá skupina firem.“ Do-
dává, že chtějí, aby se zpětně prově-
řily hlavně zakázky na koupaliště
a zimní stadion.

Přiznala, že mají také obavu o dal-
ší osud boskovické nemocnice.
„V poslední době se rozvíjí hlavně
nemocnice v Blansku a bohužel ně-
kdy ne tak, aby se tato zdravotnická
zařízení doplňovala, ale aby si kon-
kurovala,“ uvedla Kamila Krausová.
Podle ní město sice podporuje nezis-
kové organizace, ale jen některé.
„Mělo by nastavit spravedlivější sys-
tém,“ dodala.

V Boskovicích si
člověk odpočine,
ale řidiči láteří

BOSKOVICE (vha) Rekonstrukce
koupaliště. To je podle boskovické-
ho starosty Jaroslava Dohnálka
(ODS) jeden z největších úspěchů
radnice za poslední čtyři roky.

Proč zrovna koupaliště?
Vůbec nebylo jednoduché získat
na tento projekt dotaci a zajistit
jeho spolufinancování. Rekon-
strukce totiž startovala v době fi-
nanční krize.
Co se naopak nepovedlo?

Postavit víceúčelovou sportovní
halu. Na ni se nepodařilo získat do-
tace a v městském rozpočtu na ni
nebylo dost peněz. Nepodařilo se
opravit více chodníků ani míst-
ních komunikací a vybudovat více
parkovacích míst. I na ně chyběly
finanční prostředky.
Litujete nějakého rozhodnutí?
Úplně zpět bych nevzal asi žádné,
spíše bych nějaká přehodnotil. Ne-
jde o žádné zásadní věci, spíš mne
zklamali někteří lidé.

O zakázkách
rozhoduje úzká
skupina lidí,
kritizuje opozice

Radnice zpřístupnila věž,
ale neřeší toulavé kočky

Lídři chtějí průhlednější hospodaření města
Kandidáti lidem slibují novou sportovní halu, zastávky, větší komfort v nemocnici, další cyklotrasy a bezbariérové chodníky

Koupaliště jsme opravili
navzdory krizi, chybí ještě hala

Vaším objektivem Fotografie čtenářů z Rajce.net

Co vám v Boskovicích chybí a za co
byste politiky pochválili? Pište na
helena.vaculova@mfdnes.cz


