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Boskovice v posledních letech neurazily velký kus cesty. Silová politika, dlouhodobé spory, 
opakovaná nedorozumění a marné snahy nejen o budování občanské vybavenosti zna-
menají stagnaci města. Přešlapujeme na místě.

Naším plánem je tento stav změnit, začít skutečně pracovat na tom, aby naše město 
bylo přátelské a moderní ve svém přístupu k obyvatelům. 

Věříme, že takové zásadní změny je možné dosáhnout zavedením nového stylu práce ve 
vedení města, opravdové vzájemné komunikace a společného plánování.

Je to přeměna v základním přístupu k občanské společnosti. 

Změna22 přináší nové myšlenky, nové osobnosti, odlišný úhel pohledu na město, 
funkční spolupráci.



Vytvořili boskovičtí občané 
z lásky k našemu městu.
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Boskovice 
potřebují změnu
Boskovice jsou krásné město. Prožila jsem tu bezstarostné 
dětsví, vystudovala základní školu a gymnázium. Po studiích 
v Praze jsem se do Boskovic moc ráda opět vrátila. Brzy si 
naše město zamiloval i můj manžel a naše tři děti.  

Po nějaké době jsem se začala dívat na město očima architekta a uvědomila jsem si, že 
Boskovice stagnují a nerozvíjí se. Že ve městě opravujeme, ale nebudujeme.

Chybí nám odvaha hledat nové přístupy, budovat infrastrukturu, kterou vyžaduje nová 
doba. Myslet dopředu. Město se rozrůstá, ale vybavenost se nerozvíjí stejnou rychlostí. 
Je třeba to změnit.

Oslovila jsem proto šikovné a aktivní lidi z Boskovic, kteří podobně jako já v architektuře, 
vidí potenciál města ve svých oblastech zájmu, kterým rozumí. V kultuře, školství, sportu, 
zdravotnictví a dalších.

V této publikaci Vám chceme nastínit, jaký je náš plán pro Boskovice. Jak si město 
představujeme a kam ho chceme směřovat. Proto vznikla Změna 22. Sdružení nezávislých 
kandidátů pro volby do zastupitelstva Boskovic.
 
Zda začneme, je jen na Vás. 

Ing. arch. Jana Syrovátková
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Řízení města

Funkční a efektivní přístup je klíčový pro řízení města i pro kvalitu služeb poskytovaných 
obyvatelům. Město by nemělo ignorovat potřeby a obavy svých obyvatel. Naopak by se 
jim mělo otevřít a přizvat je ke správě města. 
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 ● Budeme hospodárně a transparentně využívat finanční prostředky města.

 ● Investiční akce budeme připravovat důsledně společně s odborníky v daném oboru 
tak, aby jejich realizace byla pro město výhodná a uskutečnitelná.

 ● Budeme důsledně soutěžit městské zakázky a poptávky a přehledně je zveřejňovat 
na webových stránkách města (i u menších zakázek). 

 ● Budeme pečlivě sledovat vypisované dotační tituly (např. Národní plán obnovy, IROP, 
a další) a budeme se snažit o maximální využití těchto zdrojů.

 ● Otevřená radnice - prosazujeme, aby byli občané o aktuálním dění, plánech a roz-
hodnutích důsledně informováni a mohli se aktivně zapojit.

 ● Budeme prosazovat, aby se o město staraly naše městské organizace. Díky tomu bu-
deme  lépe hospodařit a mít vše pod kontrolou - od správy veřejného osvětlení až po 
péči o zeleň.

Co prosazuje Změna 22

Mezi občany nesmí panovat pocit, že vše 
důležité se odehrává za zavřenými dveřmi 
a že nemohou dění ve městě ovlivnit.
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Komunikace 
města s občany

Vedení města si musí důvěru svých 
občanů zasloužit, poctivým výkonem, 
otevřeností a vzájemným respektem.

 ● Je velmi obtížné zjistit, co se ve městě plánuje a v jakém stavu jsou městské projekty.

 ● Do projektu může nahlédnout zpravidla jen vybraná úzká skupina lidí.

 ● Archiv úřední desky je bez náhrady od léta 2022 zrušen.

 ● Diskuze na facebookovém profilu města Boskovice jsou zakázány.

 ● O plánovaných projektech se mnozí dozvídají až po zahájení jejich realizace. 
Chybí informovanost občanů např. o rekonstrukcích ulic.

Současný stav
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Příklad ze Svitávky
V Boskovicích máme dvě úřední desky. 
Na radnici a na budově na Náměstí 9. května. 

Vyvěšované informace jsou pro mnohé z nás 
špatně čitelné. 

Přehlednou digitální úřední desku najdeme 
například ve Svitávce.

 ● Budeme pravidelně informovat o plánech a rozhodnutích.

 ● Zefektivníme vzájemnou komunikaci s občany prostřednictvím sociálních sítí.

 ● Budeme dbát na to, aby vyvěšená data byla dobře čitelná a dostupná všem.

 ● Ke klasické úřední desce přidáme interaktivní úřední desku.

 ● Obnovíme archiv úřední desky.

Co prosazuje Změna 22
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Rozvoj a doprava

Pro rozvoj města je nutný odborný přístup a zodpovědné koncepční uvažování.
Jen tak zamýšlené projekty ve výsledku zapadnou do předem promyšleného celku.
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 ● Chceme, aby ulice a náměstí sloužily také jako veřejná místa k odpočinku 
a setkávání. Nikoli jen a výhradně jako dopravní tepny a parkoviště. 

 ● Zajistíme revizi územního plánu a vytvoření architektonického manuálu města.

 ● Budeme plánovat a realizovat stavby podle reálných potřeb a finančních možností 
města.

 ● Vytvoříme koncepci automobilové, nemotorové a pěší dopravy ve městě s návazným 
plánováním rekonstrukce veřejného prostoru.

 ● Zahájíme partnerský dialog s developery tak, aby byl rozvoj města prospěšný 
obyvatelům a aby byly zároveň zachovány obchodní příležitosti pro developery. 

 ● Zahájíme spolupráci s blízkými obcemi a usilování o propojení regionu pěšími 
stezkami a cyklostezkami.

Co prosazuje Změna 22

Nelze dopustit, aby dlouho připravované 
zásadní investiční stavby v Boskovicích 
řešily jednotlivé lokality odděleně, 
chaoticky a bez návaznosti na své okolí.
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Doprava 
v Boskovicích

Problémem Boskovic je zvýšená automobilová doprava ve špičkách, silná vnitroměstská 
doprava, chybějící bezpečné přechody pro chodce na vybraných křižovatkách a stále se 
zvyšující počet parkujících aut v ulicích i v centru města.

Aktuální dopravní projekty většinově zužují silnice, chodníky i parkovací stání na mini-
mum, které dovolí normy. Tento nový trend úpravy ulic můžeme vidět na ulici Hybešova, 
či na ulici Lidická před mateřskou školou.  

Současné návrhy dopravních úprav upřednostňují automobilovou dopravu před pěší 
a nemotorovou. Z okolních ulic u nově vznikajících developerských bytových projektů se 
stávají přeplněná parkoviště. 

Veřejný prostor v ulicích nebude přívětivý ani bezpečný kvůli úzkým chodníkům, malým 
keřostromům a všudypřítomným parkujícím autům.

Současný stav

Hrozí nám, že se Boskovice stanou méně 
atraktivními jak pro občany, tak pro turisty. 
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Čím více lidí bude používat nemotorovou 
dopravu, tím více volného prostoru zůsta-
ne tomu, který autem jet musí.

 ● Zajistíme dostatečná a úplná data k rozhodování o dopravě v Boskovicích.

 ● Oslovíme zkušené odborníky v dopravě a vytvoříme koncepci dopravy ve městě. 
Na základě této koncepce budeme plánovat jednotlivé křižovatky, ulice a náměstí.

 ● Budeme dbát na umisťování zeleně v ulicích.

 ● Rekonstrukce ulic budeme připravovat ve spolupráci se správci sítí a obyvateli.

 ● Projekty budeme připravovat veřejně a budeme o nich obyvatele města informovat.

 ● Budeme prosazovat plynulé dopravní napojení Boskovic na okolní velká města 
(železnice, silnice, veřejná doprava).

 ● Připravíme projekty pro parkovací domy.

 ● Budeme prosazovat povinnost developerů umisťovat ve svých projektech dostatek 
parkovacích míst pro vlastníky bytů i pro návštěvy.

Co prosazuje Změna 22
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Nemotorová 
doprava

Vedení města plánuje zbudovat přes Boskovice oddělenou cyklostezku.

Dle dostupných informací navrhovaná cyklostezka spojuje cyklostezku z Mladkova, přes 
ulici Kapitána Jaroše do ulice 17. listopadu, kde končí. Dále je uvažována ulicí Lidickou 
směrem k Červené zahradě. 

Ulice Kapitána Jaroše prošla nedávno rekonstrukcí. Ulice 17. listopadu je součástí 
připravovaného projektu okružní křižovatky pod poštou. Nikde v projektové dokumentaci 
tato cyklostezka není zaznačena a uvažována. 

Stejná situace je na ulici Lidické. Ani zde pro cyklostezku není vytvořeno místo.

Město tvrdí, že chystá projekt cyklostezky, 
ale v rámci současných rekonstrukcí ulic 
pro ni nedělá místo. 

Současný stav
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Plánujeme 
propojit 
cyklostezkami 
i okolní obce, 
nově především 
Hrádkov 
a Vratíkov.

 ● Zahrneme pěší a cyklistickou dopravu do celkové koncepce dopravy ve městě.

 ● V rámci nových úprav ulic budeme v maximální míře počítat s bezpečným pohybem 
cyklistů, ať už v oddělených pruzích, nebo v součásti vozovek. 

 ● Bude-li to možné, budou i zjednosměrněné ulice počítat s obousměrným pohybem 
cyklistů. 

 ● Začneme jednání s vedlejšími obcemi o vzájemném propojení Boskovic a okolí.

Co prosazuje Změna 22
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Rekonstrukce 
ulic a částí města

Velké a nákladné rekonstrukce ulic se dělají s výhledem na další desetiletí. Proto je nezbytné 
plánovat tyto rekonstrukce v součinnosti s urbanisty, vlastníky sítí, s odborníky na zeleň a 
dopravními experty. 

Jen důslednou přípravou a zapojením všech zúčastněných se zabrání zbytečným 
chybám a dodatečným opravám.

Nové projekty úprav silnic, které připravilo stávající vedení města, počítají se zužováním 
silnic a chodníků. Parkovací stání jsou navržena na nejužší možnou variantu, kterou 
současné normy dovolují. Chybí pečlivá koordinace se všemi vlastníky sítí. 

Rekonstrukce jednotlivých ulic a částí 
města jsou pro Boskovice velkou příleži-
tostí, kterou by byla škoda promarnit.

Současný stav



Plán Boskovice / 17

Jak to vidí Změna 22

Ulice nejsou jen chodníky, asfalt a parkoviště, ale také vedení sítí, veřejné osvětlení 
a zeleň. Měly by být také místem setkávání, pohybu a odpočinku. Promarněnou šanci 
vidíme v absenci přípravy, či samotného natažení optické sítě k jednotlivým domům, což 
bude v budoucnu stejným standardem jako telefonní linky, či plynofikace. 

Promarněná šance
Hybešova = dlouhé a stísněné parkoviště

 ● Odstavné plochy pro auta jsou minimální, 
stejně jako šířka vozovky. Chodník je úzký.

 ● Stromy nemohou vyrůst do své výšky, 
zelený pás je neudržovaný.

 ● Vystupování ze zaparkovaných aut je 
nepohodlné a někdy nebezpečné.

Bylo i jiné řešení? ANO!
1) Umístit stromy do parkovacího pásu (snížení parkování o cca 3 místa na celé délce).
2) Zrušit neudržovaný travnatý pás a rozšířit chodník a parkovací  místo.
3) Umožnit vznik bezpečnější, přehlednější a přívětivější ulice.
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 ● Vozovka bude po vzoru ulice Hybešovy zúžena na 6 m.

 ● V rekonstrukci není umístěna ani výhledově plánovaná cyklostezka. Nejsou tu vedeny 
trasy optické sítě, ani chráničky.

 ● Bude snížena bezpečnost pro pěší, cyklisty i samotné motoristy (nutnost dobržďování 
při míjení se). Narozdíl od ulice Hybešovy je zde velký provoz nákladních aut 
a autobusů.

 ● Změnou šířky ulice se mění i požadavky na šířku vjezdů, ale projekt toto ignoruje. 
Nově postavené vjezdy se už v průběhu stavby musely upravit v rámci víceprací.

 ● Plánované parkování u MŠ bude pozpátku, do kopce, pod úhlem 45°, čili bude úzké 
a nepohodlné pro rodiče, kteří budou vozit děti do školky. Šířka pruhu bude 2,5 m. 

 ● Kvůli šikmému parkování se stane ulice nepřehlednou (děti schované mezi auty 
mohou při vystupování jednoduše vběhnout do silnice).

Současný stav

Rekonstrukce 
ulice Lidická
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Co prosazuje Změna 22

Silnice bude nejužší 
možná dle platných 
norem. Nebude 
možný průjezd 
cyklistům v obou 
směrech.

 ● Nesouhlasíme se zužováním páteřních silnic na minimální šířky jako na Hybešově ulici.

 ● Požadujeme úpravu projektu, aby se do něj v budoucnu dala reálně doplnit cyklostezka. 

 ● Chceme, aby byly při rekonstrukci umisťovány páteřní kanály, kterými budeme moci 
protahovat kabely a nové vedení bez kopání a bourání nové silnice.

 ● Před školkami a školami prosazujeme přehledné a bezpečné ulice pro děti.

 ● Při rekonstrukcích budeme dbát na respektování navazujících vjezdů tak, aby 
nedocházelo ke zhoršení užívání vjezdu.
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Současný návrh

Okružní křižovatka 
pod poštou

 ● Minimální průměr okružní křižovatky je 30 metrů (stejně jako za nemocnicí u ulice 
Rovná), což zapříčiní problematický průjezd velkých souprav.

 ● V kritických místech se zúží chodníky, např. na rozích ulic nebo před poštou. 

 ● Zprovozněním proluky u pekárny Wilk se vytvoří kolizní a nepřehledná místa. Do 
úzkého prostoru tak budou svedena auta, chodci i cyklisté.

 ● Vznikne omezení vjezdu na parkoviště 17. listopadu.

 ● Zúžením silnice 17. listopadu na jeden pruh se dostaneme na nejužší možnou šířku 
silnice stejně jako na opravované jednosměrné ulici Lidická u MŠ.

 ● Dojde k významnému poškození kořenů vrby u kostelíku všech svatých.
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Co prosazuje Změna 22

Jedná se o frekventovanou křižovatku v centru města, kde se setkává množství chodců 
i aut. Zároveň je tu komplikovaná organizace dopravy a problematické odbočování 
především pro větší automobily a autobusy. 

 ● Oslovíme zkušené dopravní odborníky a získáme všechny potřebné podklady, 
abychom zvolili správné a především funkční  řešení.

 ● Nevylučujeme předem žádnou variantu řešení (světla, okružní křižovatku).

 ● Předtím, než investujeme velké peníze za stavební práce (a to nejen pod poštou), 
vyzkoušíme v praxi “nanečisto“ maximum změn v dopravě a vyhodnotíme jejich 
správnost a funkčnost.

To, že má projekt souhlas dopravní policie, neznamená, že jde o správné a funkční 
řešení. Důkazem toho je např. kruhový objezd v Lipůvce, který byl po zkušební době zrušen 
anebo kruhový objezd v Rájci, který je kolizní např. pro autobusy. 

Je důležité, abychom k rekonstrukci při-
stupovali citlivě, aby bylo výsledné řešení 
dobré pro všechny, kdo se tu pohybují. 
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Sport

Podpora pohybu, zdravého životního stylu a aktivního stárnutí je prioritním společen-
ským úkolem. V Boskovicích je nutné podporovat výkonnostní a organizovaný sport, ale 
také vytvářet vhodné podmínky pro masové sportování všech věkových kategorií.
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 ● Necháme vytvořit ucelenou studii areálu Červená zahrada za účasti sportovců 
i veřejnosti.

 ● Chceme zbudovat sportovní halu v areálu Červené zahrady na základě architekto-
nické soutěže s možností etapizace podle finančních možností města.

 ● Podporujeme volnočasový a rekreační sport formou budování a obnovy sportovních 
lokalit včetně skateparku a cyklostezek.

 ● Navýšíme podporu soutěžním i zájmovým sportovním oddílům.

 ● Vytvoříme nový pilíř podpory sportu zahrnující i podporu sportovních vedoucích  
a jejich vzdělávání a odměňování. 

 ● Budeme podporovat školní sportovní třídy a sportování v mateřských školách.

Co prosazuje Změna 22

Je třeba zvrátit pokračující trend rapidního 
úbytku dospívajících dětí a mládeže
ve většině organizovaných sportovních 
odvětvích.
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Červená 
zahrada

V aktuálním odsouhlasené studii je sportovní hala umístěna místo bývalého lihovaru. 
Nové tenisové kurty jsou navrženy na Junácké louce, která ale nepatří městu Boskovice.

Návrh dokládá možnost dokončení atletického oválu, nové tribuny ale zůstávají na severní 
straně. Umístění je v rozporu s běžnou praxí – slunce bude divákům svítit do očí.

Prakticky jedinou možností, jak zajistit bezpečnost pohybu v okolí haly, je stavba kruhového 
objezdu na křižovatce Dukelská-Lidická-Sušilova. Plánovaná stavba sportovní haly mu 
ale stojí nyní v cestě.

Navržený areál bude sloužit především klubovým sportovcům, s jinými návštěvníky téměř 
nepočítá.

Červená zahrada má obrovský potenciál. 
Pokud nebudeme areál řešit komplexně, 
promarníme velkou šanci.

Současný stav
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Červená zahrada by se mohla stát společným sportovně volnočasovým centrem pro 
všechny. Neměla by být jen souborem uzavřených sportovišť pro klubové hráče. 

Navrhujeme, aby se před projektováním sportovní haly definoval konečný general areálu 
Červená zahrada. A to nejlépe formou veřejné otevřené architektonické soutěže. 

Nelze libovolně umisťovat jednotlivé budovy a pak lepit okolí. Stejně důležité jako samotný 
areál je i jeho napojení na město a bezpečná úprava hlavní silnice Dukelská-Sušilova. 
Dále také napojení areálu na cyklostezky směrem do města, do Podhradí nebo na Bělou. 

Co prosazuje Změna 22

Příklad ze Svitav 
Originálně řešený sportovní park, ve kte-
rém se prolínají sportovní soutěže s vol-
nočasovými herními aktivitami. Zároveň 
je tu dost prostoru na procházky, odpo-
činek i moderní umění.

vstup povolen pouze po dohodě se správcem sportoviště

možné volně sportovat mimo vyhrazené tréninkové hodiny členů TJ

plochy přístupné veřejnosti bez omezení
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PRO SPORTOVCE:
sportovní hala 
kompletní atletický ovál 
tréninkové fotbalové hřiště 
tribuny pro diváky 
tenisové kurty

PRO VŠECHNY BEZ ROZDÍLU:
centrální prostor s dětskými hřišti 
místa pro hru pétanque 
místa pro frisbee 
odpočinková plocha s restaurací 
skatepark 
okruh in-linové dráhy 
work-outové hřiště 
veřejná grilovací místa
dostatek parkovacích míst

Zadaní Červené zahrady
podle Změny22

Příklad koncepce zpracoval Spolek za rozvoj architektury v Boskovicích (SRAB),
jehož je Jana Syrovátková zakládající členkou.
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Můžeme mít skvělý
sportovně - volnočasový areál,
budeme-li chtít. 

PRO VŠECHNY BEZ ROZDÍLU:
centrální prostor s dětskými hřišti 
místa pro hru pétanque 
místa pro frisbee 
odpočinková plocha s restaurací 
skatepark 
okruh in-linové dráhy 
work-outové hřiště 
veřejná grilovací místa
dostatek parkovacích míst

Sportovní  a volnočasový areál Červená zahrada Boskovice studie 0 3 /2021

Navrhovaný stav 

vizualizace 4
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Sportovní 
hala

 ● Hrozí, že nevhodným umístěním sportovní haly znemožníme další rozvoj tohoto místa.

 ● Umístění sportovní haly brání možnému vybudování kruhového objezdu,  
který by výrazně zvýšil bezpečnost provozu v okolí a „Jankáči“.

 ● Cena za stavbu je několikanásobně vyšší, než bylo plánováno.

 ● Na projekt nejsou uvedeny konkrétní  požadavky na hospodárnost.

Návrh obsahuje řadu technických 
a provozních chyb, na které upozorňují 
sportovci i odborná veřejnost. 

Současný stav
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Víme, že to jde!
Sportovní hala Borky (Kolín)

postavena 2021

cena 111 mil. Kč

21 000 m3 obestavěný prostor

hala v pasivním standardu 

= minimální náklady na provoz

Nesouhlasíme s předloženým návrhem sportovní haly a budeme-li mít možnost do 
tohoto projektu zasáhnout, zrušíme jej.
 

 ● Zajistíme vypracování generelu areálu Červená zahrada.

 ● Zadáme požadavky na sportovní halu tak, aby bylo možno ji stavět např. v etapách 
a aby zároveň splňovala základní provozní i ekonomické požadavky. 

 ● Vypíšeme soutěž o návrh, díky kterému získáme architekta, který připraví projekt 

od začátku až do konce a bude ručit za celé dílo.

 ● Budeme sledovat vypsané státní či evropské dotace, aby bylo možné halu postavit.

Co prosazuje Změna 22
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Kultura

Kultura by měla být dostupná všem lidem bez výjimky. Je hodnotnou součástí města, 
spojuje lidi a obohacuje společnost i jednotlivce.  I v době rychlých změn a krizí je pevným 
pilířem, o který se občané opírají.
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 ● Ekonomicky i morálně podpoříme profesionální, amaterské i dobrovolnické spolky. 

 ● Vybudujeme nové komunitní centrum s knihovnou. 

 ● Naplánujeme kompletní rekonstrukci Sokolovny pro potřeby moderního kulturního domu.

 ● Zahájíme profesní a občanské diskuse o projektu městské galerie.

 ● Navýšíme finanční prostředky pro KZMB a pro dotační program Kultura.

Co prosazuje Změna 22

Stejně jako 
ostatní oblasti 
vyžaduje rozvoj 
kultury, umění 
a kreativity vizi, 
podporu a úzkou 
spolupráci s ob-
čany města.
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Školství

Vzdělávání chápeme jako důležité téma i investici do budoucnosti města. Boskovická 
správa by měla být „motivátorem a moderátorem“ dění ve školách a měla by sloužit 
jako zdroj podpory. 
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 ● Vyhodnotíme sloučení mateřských a základních škol. Budeme motivovat jednotlivé 
školy k jejich specializaci.

 ● Kapacitu mateřských a základních škol budeme rozšiřovat na základě demografic-
kých dat. Zahájíme diskuzi s developery ohledně jejich participace na rozšíření těchto 
zařízení.

 ● Podpoříme rozvoj komunikace školy s rodiči. Podpoříme komunitní aktivity škol.

 ● Budeme podporovat zavedení měkkých dovedností do výuky žáků (finanční, 
umělecká a digitální gramotnost, enviromentální vzdělávání apod.).

 ● Budeme klást důraz na pedagogické vedení ředitelů. Podpoříme rozvoj dobré 
komunikace mezi řediteli a jejich zaměstnanci.

 ● Budeme iniciovat propojení vzdělávání se sociální oblastí pro prevenci negativních 
jevů v chování mládeže.

Co prosazuje Změna 22

Ředitelé i učitelé potřebují podporu 
v individualizaci, modernizaci výuky 
a sebevzdělávání.
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Digitalizace

Dostupnost výpočetní techniky a mobilních telefonů je společně s budoucím prudkým 
rozvojem digitalizace státní správy příležitostí pro cílené poskytování informací a usnadnění 
komunikace mezi obyvateli města, návštěvníky a institucemi města.
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 ● Postaráme se o rekonstrukci webových stránek města včetně úřední desky tak, aby 
se v nich dalo co nejlépe orientovat.

 ● Budeme prosazovat princip otevřených dat pro veřejnost ke zvýšení dostupnosti 
aktuálních informací o dopravě, bezpečnosti apod. 

 ● Připravíme koncepci získávání a zveřejňování aktuálních údajů o vytíženosti 
parkovacích ploch ve městě.

 ● Vytvoříme městskou datovou síť propojující významné městské instituce.

 ● Vytvoříme portál “cobude.boskovice.cz“ s informacemi o připravovaných a aktuálně 
realizovaných projektech města.

 ● Zřídíme pozici “Digitální poradce“, který dokáže pomoci občanům v rámci 
elektronické komunikace a bude se věnovat vzdělávání občanů v této oblasti.

Co prosazuje Změna 22

Digitalizace může výrazně zjednodušit 
a  zefektivnit komunikaci mezi městem 
a  občany.
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Sociální politika 
a zdravotnictví

Služby poskytované v sociální a zdravotní oblasti se v některé fázi života dotýkají každého 
z občanů. Úlohou města je poskytnout obyvatelům jistotu standardní péče, podpory 
nebo pomoci v potřebný čas.
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Co prosazuje Změna 22

 ● Budeme dbát na zajištění informovanosti občanů o nabídce služeb sociálního 
systému včetně příspěvků na péči.

 ● Podpoříme rozvoj paliativní péče, následné péče, sociální péče, sociálních služeb 
a ošetřovatelské péče.

 ● Podpoříme rozvoj terénních sociálních a zdravotních služeb včetně domácího 
hospice a  služeb pro znevýhodněné rodiny s dětmi. 

 ● Využijeme program domácí péče, financováný z dotací EU. Veliká část měst 
podobných Boskovicím tento program úspěšně čerpá a poskytuje špičkové služby 
svým obyvatelům.

 ● Chceme zamezit odcházení mladých rodin mimo Boskovice tím, že se pokusíme 
o nastartování programu sociálního bydlení, startovacích bytů a řešení bydlení 
mladých lidi v našem městě. 

Prosazujeme transparetní přidělování bytů 
a omezení prodeje městských bytů. 
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Nemocnice 
Boskovice

Tématem „Nemocnice v Boskovicích“ se zabývají naše politické reprezentace roky. 

Nyní je provoz nemocnice vykreslován jako zátěž, které se musí město zbavit, aby mělo 
dostatek financí na ostatní investice ve městě.

Vedení města jedná o převodu nemocnice s Jihomoravským krajem. Současně ale 
nevyloučilo možné jednání se soukromými provozovateli nemocnic.

Zároveň nám slibuje zachování, či zlepšení péče. Jak chce ale město garantovat kvalitní 
péči v naší nemocnici, když o ní nebude moci rozhodovat?

Dojde-li k prodeji či převodu nemocnice, 
vedení města ztratí možnost úroveň a roz-
sah poskytované péče ovlivňovat.

Současný stav
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Je nutné začít uvažovat nad nemocnicí 
jako nad benefitem a přestat ji vnímat jako 
zátěž pro město.

Nemocnice je místem, které potřebuje každý z nás od narození až do smrti. Investici do 
nemocnice tedy vidíme jako službu obyvatelům, stejně jako provoz městských sporto-
višť či kulturních zařízení. Nemocnice by měla zůstat majetkem města Boskovic.
 

 ● Věříme, že budou-li nemocnici řídit zkušení lidé, kteří dokáží svojí aktivitou motivovat 
i ostatní, bude naše nemocnice prosperovat a poskytovat občanům kvalitní péči. 

 ● Budeme usilovat o návrat místních lékařů do Nemocnice Boskovice.

 ● Zabezpečíme investiční rozvoj. Sledovat budeme především pobídky a dotace. 

 ● Prosadíme snížení administrativní zátěže personálu a budeme požadovat kladení 
důrazu na péči o pacienta.

 ● Budeme se snažit o udržení stávajících oddělení a současně podpoříme rozvoj am-
bulatní péče specializovaných odborností (onkologie, neurologie, nefrologie apod.).

Co prosazuje Změna 22
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Energetika

V současné době je pro nás energetická bezpečnost jednou z priorit. Jsme si vědomi 
toho, že město nedokáže příliš ovlivnit nákupní ceny energií. Klademe proto v našem pro-
gramu důraz zejména na úspory a maximální energetickou soběstačnost.
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Co prosazuje Změna 22

 ● Zajistíme plynulý chod zdravotnických, sociálních a školských zařízení i v případě 
extrémních energetických nároků. 

 ● Prověříme možnosti umístění fotovoltaiky na dalších městských budovách 
(ZŠ Nám. 9. května, mateřská škola, městské lázně, sauna, Mountfield).

 ● Provedeme audit Centrálního zásobování teplem Boskovice.

 ● U nově plánovaných budov (např. u plánované sportovní haly) budeme zadávat 
projekty tak, aby v nich byl kladen důraz na jejich pasivitu (fotovoltaické panely 
na střechách, moderní izolační materiály, dešťová voda apod.)

 ● Postupně budeme nahrazovat pouliční osvětlení úspornými a chytrými svítidly.

 ● Energetická politika města bude konzultována s experty z dané oblasti. Dále se 
zaměříme na alternativní zdroje tepla pro městské kotelny a zahájíme diskuzi 
o  komunitní energetice města. 

 ● Využijeme na maximum dotační programy pro obnovitelné zdroje.

Investice a změny v oblasti energetiky 
budeme konzultovat s experty a řešit 
situaci komplexně, ne unáhleně. 
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Místní části

Místní části Mladkov, Vratíkov, Hrádkov a Bačov tvoří samostatná historická sídla. Od Bo-
skovic si zasluhují podporu ve svém rozvoji. Spoluprací s osadními výbory tak město při-
spěje k rozvoji a propojování regionu.
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Co prosazuje Změna 22

Mladkov
Navrhneme možnosti revitalizace společenského výletiště “Ovčák”.
Budeme pokračovat v prodloužení cyklostezky Boskovice – Mladkov – Svitávka – Letovice.

Vratíkov
Zachováme udržitelnou podporu místního obchodu. 
Navrhneme stezku pro cyklisty a pěší Boskovice – Hrádkov – Vratíkov.

Hrádkov
Zajistíme revitalizaci lesních cest po těžbě dřeva.

Bačov
Vytvoříme odpočinková místa v okolí.

Budeme úzce spolupracovat s místními 
osadními výbory.
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Životní prostředí

Cílem komunální environmentální politiky je nabídnout občanům odpovídající podmínky 
k životu nyní i v budoucnosti. Důležitá je také snaha o zachování biodiverzity, rozvoj města 
jakožto místa příjemného k životu, šetrná organizace dopravy i odpadového hospodářství. 
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 ● Provedeme revizi a modernizaci způsobu údržby a obnovy městské zeleně.

 ● Zajistíme revizi systému odpadového hospodářství a zabráníme nadměrnému 
zvyšování poplatků za svoz odpadu.

 ● Prověříme možnosti údržby zeleně městskou organizací Služby Boskovice.

 ● Podpoříme účast občanské společnosti na údržbě a rozvoji zeleně.

 ● Podpoříme využívání trvale udržitelných technologií typu zelené střechy, dále efektivní 
využívání dešťové vody a zachytávání energie při nové výstavbě a rekonstrukcích 
městských objektů.

 ● Zajistíme intenzivnější úklid města.

Co prosazuje Změna 22

Přestože se jedná o složité celospolečenské 
téma, město může významně přispět 
k řešení na lokální úrovni. 
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Volný čas

Je třeba podporovat nejen informovanost obyvatel o jednotlivých volnočasových aktivi-
tách a jejich činnostech, ale také aktivně řešit dostatečnou nabídku aktivit pro všechny 
věkové kategorie.
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 ● Budeme prosazovat finanční podporu volnočasových organizací s větším ohledem 
na počet jejich členů.

 ● Podpoříme výstavbu dětských hřišť s moderními prvky, včetně hřišť pro mládež typu 
skatepark a workout.

 ● Budeme usilovat o vybudování relaxačních míst k setkávání a odpočinku s ohledem 
na okolní rezidenční zástavbu.

 ● Podpoříme vytvoření naučných cest v i kolem Boskovic s interaktivními prvky pro děti 
i dospělé.

 ● Zaměříme se na zvýšení podpory a propagace boskovických památek.

Co prosazuje Změna 22

Je nutné aktivně řešit vhodné a udržitelné 
prostory pro jednotlivé organizace a jejich 
činnost.
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Seznamte se 
s lidmi Změny 22

číst dále



Ing. arch. Jana Syrovátková
kandidátka na starostku Boskovic

prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. Radek Pernica, DiS.

Mgr. et Mgr. Ludmila Klíčová Vladimír Petrů, DiS. Mgr. Vladěna Koudelková

číst dále



Mgr. Jan Flíček Ing. arch. Marketa Grenarová Ing. Antonín Klíč Mgr. Kateřina Oujeská Mgr. David Zachoval

Mgr. Martina Oujeská Ing. Jiří Houda Alžběta Flíčková Lubomír Kassai Ing. David Grénar

Vladimír Petrů st. Eva Mezerová, DiS. Marek Vašíček Ing. arch. Ondřej Syrovátko Ing. Věra Kozubová

Josef Dvořáček Ing. Zdenka Kotková Sára Provazníková Ing. Antonín Klíč st. Věra Pečinková

Alois Koutný

     Změna v boskovické
politice je na dosah!



     Změna v boskovické
politice je na dosah!

Ing. arch. Jana Syrovátková
ročník 1984, vdaná, 3 děti, roz. Koutná

Programová oblast zájmu:

 ● veřejný prostor

 ● ekonomie a řízení investic

 ● doprava

Absolventka Gymnázia Boskovice a následně Fakulty architektury na ČVUT v Praze, absol-
vovala studijní stáž v rakouském Grazu.

V roce 2009 založila vlastní architektonické studio a následně realizační firmu zaměřující  
se především na výstavbu komerčních staveb a rezidenčního bydlení. Aktuálně řídí pro-
jekty s účastí mezinárodně uzávaných architektů (Holandsko, Spojené arabské emiráty). 

Od roku 2013 je autorizovaným architektem v České komoře architektů. 

Ve své práci se vždy snaží zvažovat a nacházet nejlepší možné řešení. Klade důraz na 
efektivitu a kvalitu řízení projektů.

Je spoluzakladatelka Spolku za rozvoj architektury Boskovic (SRAB),který sdružuje ar-
chitekty a stavební inženýry, a který se věnuje rozvoji a veřejnému prostoru v Boskovicích.  

Svůj volný čas tráví především s rodinou, čtením, cestováním nebo vařením. S manželem 
aktivně pomáhá s přípravou a realizací lokálních veřejně prospěšných projektů především 
školských staveb.



prof. Ing. Ivo Provazník Ph.D.
ročník 1968, ženatý, 4 děti

Programová oblast zájmu:

 ● vzdělávání

 ● školství

Absolvent elektrotechnické průmyslovky a VUT v Brně (Ing., Ph.D., obor radioelektronika). 
V rámci programu Fulbright Commission hostoval jako vědec na John Hopkins University 
v USA, působil jako proděkanpro vnější vztahy (VUT), vedoucí výzkumného týmu ve FNUSA 
v Brně a doposud působí jako seniorní datový vědec v Institutu biostatiky a analýz a jako 
vedoucí Ústavu biomedicínského inženýrství.

Během své praxe vytvořil tři studijní programy v oboru biomedicínské inženýrství, zvítězil 
v národní soutěži Hodina H o nejlepší inovaci. Získal devět projektů rozvoje vzdělávání 
v rámci programů EU a MŠMT (v celk. obj. 167 mil. Kč). Zabývá se problematikou slaďování 
pracovního a rodinného života. 

Ve spolupráci s manželkou vytvořili univerzitní miniškolku.
Po 10 let byl aktivním předsedou školského výboru ZŠ v Brně.

Ve volném čase se zabývá audiotechnikou a restaurováním gramofonů, aktivně a sou-
těžně hraje golf, nepravidelně se věnuje dobrovolnické a charitativní činností ve prospěch 
znevýhodněných občanů a lidí s nejnižším socioekonomickým postavením (doučování, 
materiální podpora).



Radek Pernica, Dis.
ročník 1977, ženatý, 2 děti 

Programová oblast zájmu:

 ● kultura

 ● občanská společnost

 ● neziskový sektor, městské subkultury

Absolvent ISŠT Blansko a Vyšší odborné školy filmové  ve Zlíně. Dlouholetý vedoucí Kina 
Boskovice a současný ředitel Univerzitního kina Scala (Masarykova univerzita,  Brno).  

Působil jako člen Rady Asociace českých filmových  klubů; je držitelem ceny AČFK za pří-
nos klubovému hnutí, předsedou kulturní komise města Boskovice a také přednáší na Fi-
lozofické fakultě MU (kurz Provoz kina). Spolupracuje se Státním fondem  kinematografie 
jako expert v oblasti technického  rozvoje a modernizace kinematografie. A také členem  
mezioborové skupiny města Brna pro kandidaturu  na Evropské hlavní město kultury 2028.  

Už od devadesátých let se aktivně podílí na tvorbě kultury města Boskovice. Vnímá ce-
listvost a vzájemnou  provázanost jednotlivých oblastí veřejného života,  usiluje o budová-
ní kulturního a moderního města.  

Ve volném čase se zajímá o vlastivědu, hudbu,  film, věnuje se mj. cestování, dálkové jízdě 
na kole a na běžkách nebo včelám.



Mgr. et Mgr. Ludmila Klíčová
ročník 1993, vdaná, roz. Dobrozemská

Programová oblast zájmu:

 ● volnočasové aktivity

 ● zájmové skupiny

 ● památkový rozvoj města

Absolventka Gymnázia Boskovice a následně Mezinárodněprávních obchodních studií, 
Sociální pedagogiky, Historie a Učitelství historie pro SŠ. Aktuálně dokončuje doktorské 
studium Historie na Masarykově univerzitě.

Už od mládí se aktivně věnuje skautingu – 7 let byla vedoucí dívčího skautského oddílu, 
programově i koordinačně vedla mnoho letních táborů. Byla hlavní koordinátorkou oslav 
100. výročí skautingu v Boskovicích. Je držitelkou krajského a celostátního vyznamenání 
(Medaile Jihomoravského kraje TGM, Medaile sv. Jiří).

V rámci profesní praxe působí jako Koordinátorka programových projektů v Junák – český 
skaut, z. s., jako Koordinátorka vzdělávacích projektů v Post Bellum, z. ú. (Paměť národa). 

Zabývá se židovskou problematikou, je autorkou nebo spoluautorkou několik knih a didak-
tických publikací – mj. Židovská obec Jevíčko, Skauting v Boskovicích v období 1919–2019, 
přednáší pro zájmové organizace a muzea. 

Ve „volném čase“ je aktivní dobrovolnicí a snaží se koordinátorsky zapojovat (např. v rám-
ci koronakrize), ráda cestuje, navštěvuje i pořádá společenské akce.



Vladimír Petrů, DiS.
ročník 1973, ženatý, dvě děti

Programová oblast zájmu:

 ● sport

 ● veřejná správa, sociální problematika

 ● doprava

Absolvent SOU elektrotechnického, SŠ se zaměřením na silniční a městskou dopravu a Ve-
řejně správní akademie – Vyšší odborné školy v Brně, se zaměřením na veřejnou správu.

Pracuje jako jako asistent podpory práce v sociálně terapeutické dílně Práh jižní Morava.

Dlouhodobě se aktivně zajímá o dění ve městě a komunální politice, je členem dopravní 
komise a předseda Dozorčí rady Služeb Boskovice s. r. o.

Od konce devadesátých let se ve ve volném čase angažoval ve vedení hokejového od-
dílu, nyní je dlouholetým trenérem mládeže v FC Boskovice.



Mgr. Vladěna Koudelková
ročník 1986, 2 děti, svobodná

Programová oblast zájmu:

 ● neziskové organizace

 ● životní prostředí

 ● komunitní sféra

Absolventka Gymnázia Boskovice, Filozofické fakulty na Ostravské univerzitě (francouzská 
filologie), následně oboru Mezinárodní vztahy na MUP Praha a studium na Kennesaw Sta-
te University US, včetně certifikace z anglického jazyka.

V obchodní sféře pracovala již během studií na vysoké škole. Po dokončení vysokoškol-
ského studia nadále působila v soukromém sektoru. Několik let strávila pracovně a studij-
ně v zahraničí.

Od roku 2015, po návratu do rodných Boskovic, se nadále věnovala oblasti zahraničního 
obchodu v nadnárodní společnosti.

Svůj volný čas nejraději tráví s rodinou v přírodě. Zajímá se o kulturu, hudbu, věnuje se 
organizaci společenských a neziskových akcí. Zajímá se aktivně o oděvní tvorbu, malířství 
a výrobu šperků. Ráda poznává nové lidi, nová místa, nové možnosti, které jsou základem 
pro kreativitu a rozvoj umělecké tvorby. 

Za jeden z důležitých cílů považuje kultivaci kvality prostředí, které nás obklopuje a které je 
základem rozvoje demokratické a svobodné společnosti.



Mgr. Jan Flíček
ročník 1995, ženatý, 2 děti

Programová oblast zájmu:

 ● řízení města

 ● sport

 ● doprava a urbanismus

Absolvoval právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a momentálně pracuje 
jako právník v České televizi.

Do Boskovic se přistěhoval za rodinou a jelikož se mu město zalíbilo, chce se podílet na 
jeho rozvoji.

Věnuje se právnímu rámci fungování obcí a snaží se být aktivním občanem, který nad 
činností obce jen nespráskne ruce, ale věnuje maximální úsilí tomu, aby nastalou situaci 
vyřešil.

Jeho cílem je zefektivnění vedení města tak, aby bylo transparentní a ku prospěchu 
občanům.



Ing. arch. Markéta Grénarová
ročník 1990, vdaná, 2 děti, roz. Kozubová

Po absolvování boskovického gymnázia se vydala na fakultu architektury v Brně, kterou 
úspěšně absolvovala. 

Už během magisterského studia začala pracovat v brněnském architektonickém ate-
liéru, kde zůstala i po škole. 

Vedla malé ale i velké projekty od architektonických studií po samotnou výstavbu a dozo-
rování na stavbách. Spolupracovala se soukromými investory, ale i s veřejným sektorem. 
Do Boskovic se vrátila, aby zde zakotvila a založila rodinu. S brněnským ateliérem spolu-
pracuje i nadále.

Myslí si, že v Boskovicích budou zapotřebí veliké změny zejména v oblastech dopravy 
a uvažování o využití veřejného prostoru.

Programová oblast zájmu:

 ● architektura

 ● doprava



Absolvent Gymnázia Boskovice a fakulty informatiky VUT v Brně se zaměřením na počí-
tačové sítě a bezpečnost.

Profesní praxi započal již během studia v mezinárodní energetické společnosti. Zkušenosti 
ze státní sféry sbíral i několik let během působení ve státní instituci. 

V současnosti vede vývojový tým v německé softwarové společnosti.

Ve volném čase se věnuje vzdělávání a výuce informatiky dětí.

S manželkou a třemi dětmi žije v Boskovicích a volný čas tráví na chatě a cestováním po 
ČR i po Evropě. 

Ing. Antonín Klíč
ročník 1988, ženatý, 3 děti

Programová oblast zájmu:

 ● digitalizace



Mgr. Kateřina Oujeská
ročník 1988, vdaná, 3 děti, roz. Konečná

Absolventka Gymnázia Boskovice a Pedagogické fakulty MU, obor Učitelství pro 1. stupeň 
základní školy.

Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi a mládeží – jako členka a později jedna z vedoucích 
9. dívčího skautského oddílu Minetaka Boskovice.  

Absolvovala studijní pobyt na Pedagogické fakultě Univerzity v Lublani ve Slovinsku (Eras-
mus, 2009), pracovala jako Au-Pair v Corku v Irsku (2009) a v rámci Programu EU Mládež 
v akci působila v Ohridu v Makedonii (2010). 

Pracovala jako lektorka Helen Doron English (výuka anglického jazyka pro děti od 2 do 12 
let) a v současné době je Učitelkou 1. stupně na Základní škole Boskovice. Podílí se na 
tvorbě výukových materiálů (Učitelnice). Sleduje a v praxi využívá aktuální trendy moder-
ního vyučování. 

S manželem a třemi dětmi žije v Boskovicích. Ráda tráví čas s rodinou – na chatě, cesto-
váním po ČR i zahraničí, různými výlety, cykloturistikou.

Programová oblast zájmu:

 ● školství

 ● vzdělávání



Absolventka SPgŠ Boskovice, Učitelství pro mateřské školy a Pedagogické fakulty UP v Olo-
mouci,  obor Učitelství pro 1. stupeň základních a speciálních škol se specializacemi v obo-
ru somatopedie, psychopedie a tyflopedie.

Během své praxe pracovala v zařízeních pro děti se speciálními potřebami a zdravot-
ním znevýhodněním, učila na malotřídních školách, na ZUŠ, ve speciální třídě mateř-
ské školy. 

11 let působila jako hlavní koordinátorka benefiční akce Zámecké hemžení, pracovala jako 
dobrovolnice pro Mateřské centrum.

Od roku 1992 vede dětský chrámový pěvecký sbor Jakubáček,  se kterým realizovala hu-
debně dramatická vystoupení a kulturní programy pro děti, veřejnost, v domovech pro 
seniory. Vytvořila několik výtvarných interiérových realizací ve školách, v zařízeních pro 
rodiny a děti, ilustruje knihy, publikace a edukační materiály. Pracuje pro rodinnou firmu 
Knihařství a Písařství Oujeských, připravuje knihařské workshopy a výtvarné dílny pro děti.

V současné době vede dětskou skupinu Školka Na rohu, kterou zřizuje Mateřské centrum 
Boskovice, z.s. 

Mgr. Martina Oujeská
ročník 1976, vdaná, 3 děti

Programová oblast zájmu:

 ● školství

 ● vzdělávání

 ● kultura



Bc. Alžběta Flíčková
ročník 1995, vdaná, 2 děti, roz. Vašíčková

V Boskovicích se narodila a vyrůstala tu. Absolvovala Gymnázium Boskovice. Byla člen-
kou skautského oddílu Minetaka, organizovala dětské akce jako tábory či karnevaly. 
Učila kroužek angličtiny Helen Doron English. Po pár letech strávených v Brně se vrátila 
i s rodinou zpět do Boskovic.

Momentálně je na mateřské dovolené a během toho dokončuje mediální studia v Brně 
na Masarykově univerzitě. Pracovala jako manažerka Hostel a Apartmány Mitte v Brně. 

Po mateřské by se chtěla věnovat oblasti sociální práce, ve které se snaží dlouhodobě 
vzdělávat.

Obecně se zajímá o fungování našeho města, nejvíce o rodinou a sociální politiku.

Ve svém volném čase se ráda věnuje vaření a pečení, rodině, cestování, dobrovolnickým 
aktivitám či výuce angličtiny.

Programová oblast zájmu:

 ● sociální politika

 ● sociální práce



Další lidé z týmu Změny 22:

Mgr. David Zachoval

Ing. Jiří Houda

Lubomír Kassai

Ing. David Grénar

Vladimír Petrů st.

Eva Mezerová

Marek Vašíček

Ing. arch. Ondřej Syrovátko

Ing. Věra Kozubová

Josef Dvořáček

Ing. Zdenka Kotková

Sára Provazníková

Ing. Antonín Klíč st.

Věra Pečinková

Alois Koutný
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Chcete v Boskovicích
Změnu?
Jděte 23.–24. září k volbám
a zakřížkujte první políčko pro celou Změnu 22.

Nekřížkujte jednotlivé kandidáty. Tak nám nejvíce pomůžete.

3
číslo

Změna 22 – Boskovice
Vylosované číslo: 3

1.   Ing. arch. Jana Syrovátková,
38 let, architektka

2.   prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D., 
54 let, vysokoškolský pedagog

3.   Radek Pernica, Dis., 
45 let, ředitel kina Scala

4.   Mgr. et Mgr. Ludmila Klíčová, 
29 let, projektová manažerka

5.   Vladimír Petrů, Dis.,
49 let, pracovník v sociálních službách
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