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Hospodaření města
Základem zdravých ﬁnancí je vyrovnaný rozpočet,
který počítá s nečekanými i dlouho plánovanými
investicemi. Město si nemůže dovolit schodkový
rozpočet ani dlouhodobé splácení úvěrů.
Dlouhodobě plánované investice města budeme jasně
prezentovat na webu města a podrobovat veřejné
diskusi.
Stejně tak bude na webu města zveřejněn přehled
veškerého majetku města včetně popisu jeho využití.
Záměry prodeje majetku budou vhodnou formou
prezentovány všemi dostupnými kanály, aby se o nich
dozvědělo maximum potenciálních zájemců.
Úvěry použijeme výhradně na rozvojové investice,
které budou zahrnuty v plánu investic, nikoliv na
údržbu a opravy.
Budeme jednat s krajem o převzetí městské
nemocnice. Ta je už nyní spádovou nemocnicí pro
celý sever Jihomoravského kraje a její provoz je
proto pro město neudržitelný.

KULTURA
Žijeme ve městě s bohatou historickou i kulturní
tradicí. Ta se však nebude udržovat setrvačně a sama.
V našem městě chybí důstojné zázemí a adekvátní
podpora jiné než městem zřizované kultury.
Podnikneme všechny kroky pro to, aby v příštím
volebním období byla zahájena výstavba knihovny
s komunitním centrem.
Kromě kulturních zařízení podporovaných městem
působí v Boskovicích celá řada kvalitních souborů
a spolků. Budeme pracovat na systematické podpoře
a motivaci neziskových organizací a amatérského
kulturního sektoru.
Kromě ﬁnanční podpory a navýšení částky v dotačních
titulech můžeme aktivní občany podporovat i jinak:
výhodným poskytováním prostor, zkušeben, zápůjčkou
materiálu a techniky.

Sociální služby
Dostupnost vyvážené a pestré nabídky sociálních
služeb je předpokladem pro zvládání náročných
situací. Lidé v obtížných životních situacích, ať už
se jedná o rizikovou mládež, osoby bez domova
nebo válečné uprchlíky, si zaslouží důstojné jednání
a ze strany města vlídné a jednoznačné přijetí.
Město bude aktivně koordinovat dobrovolnickou
pomoc v nenadálých situacích.
Budeme podporovat dostupnost terénních
a ambulantních služeb sociální a zdravotní péče tak,
aby byly v co největší míře poskytovány v domácím
prostředí a místní komunitě.
Zavedeme pilotní program zaměřený na fungování
domácí hospicové péče a profesionálního provázení
pozůstalých rodin.
Samozřejmou podporu si zaslouží nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež a organizace pracující
s mládeží. Kromě ﬁnanční podpory místním
organizacím pomůže zjednodušení byrokracie,
zvýhodněné poskytnutí městských prostor, aktivnější
komunikace a koordinace ze strany města.
Chceme otevřít diskusi k poskytování terénní sociální
služby lidem se závislostmi nebo bez domova.
Všichni lidé potřebují snadný přístup k informacím.
O osobách v obtížné životní situaci to platí dvojnásob.
Zajistíme, aby se informace o profesionálních
i dobrovolnických službách dostupných v našem
městě dostaly až k těm, kteří je potřebují.
Podpoříme zvýhodněnou dopravu seniorů k lékaři nebo
na nutné nákupy – bezbariérovou MHD, dostupnější
taxi službu, komunitní výpomoc.

SPORT
Pohybové aktivity a zdravý životní styl mají pozitivní
vliv na náladu ve městě. Je důležité, aby sportovní
organizace v Boskovicích byly důstojně ﬁnancovány
s delším časovým výhledem. Podporujeme účelnou
a udržitelnou rekonstrukci sportovišť v majetku obce
i místních spolků. Aby vzkvétal sport i na rekreační
úrovni, zasadíme se o rekonstrukci sportovišť
v blízkosti škol a bytových jednotek.
Naší prioritou je udržitelný rozvoj sportovního areálu
v Červené zahradě jako klíčového místa pro sportovní
aktivity v Boskovicích. Tento areál potřebuje rozvoj
logický a koncepční. Proto je třeba postupovat podle
kvalitního generelu.
Sportovci nejlépe sami vědí, co potřebují. Při plánování
dalších kroků budeme vycházet z důkladné diskuse se
sportovními kluby a odbornou veřejností.
Vypíšeme architektonickou soutěž na sportovní halu
v areálu Červené zahrady.
Budeme i nadále podporovat udržitelnost a další
rozvoj sítě cyklostezek v Doubravách.
Postavíme nová venkovní sportoviště (skatepark,
parkour, workoutová, basketbalová hřiště, venkovní
lezecká stěna).
Zrevidujeme stávající grantový systém a zajistíme
rovné a transparentní dotační podmínky s přihlédnutím
ke střednědobému výhledu a udržitelné ﬁnanční
stabilitě.
Budeme systematicky rozvíjet pohybovou gramotnost
a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám na školách
a školkách. Podpoříme spolupráci škol a školek se
sportovními organizacemi ve městě.

VZDĚLÁNÍ
Kvalitní vzdělání a jeho dosažitelnost je základem
budoucí společnosti. Přejeme si, aby rodiče dětí
v Boskovicích měli možnost volby při výběru
vzdělání pro své potomky. Naším cílem je rozmanitá
nabídka a svoboda v přístupech ke vzdělání.
Dostatečná kapacita mateřských i základních škol
je první předpoklad kvalitní výuky pro všechny žáky.
Město proto musí sledovat demograﬁcký vývoj a
modelovat nabídku školních lavic podle poptávky.
Město má podporovat dětské skupiny a alternativní
předškolní aktivity. Tím může mimo jiné operativně
zvyšovat stávající kapacity.
Město bude dbát na kvalitní a otevřená výběrová řízení
na ředitelské pozice.
Učitelé a ředitelé mají nárok na dostatečný prostor pro
sebevzdělávání. Jedině tak bude naše základní škola
otevřenější aktuálním trendům a bude schopna rychleji
reagovat na nové výzvy doby.
Podporujeme respektující a individuální přístup
k žákům. I při množství studentů vstupujících do
vzdělávacího systému je třeba věnovat pozornost
talentovaným žákům stejně tak jako studentům se
speciﬁckými studijními potřebami.
Naší prioritou je propojenost výuky s praktickým
životem. Proto budeme motivovat ředitele i pedagogy
k projektové a mimoškolní výuce formou přednášek
a workshopů o zdraví, bezpečnosti, životním prostředí
nebo mediální a digitální gramotnosti.
I na velkých základních školách můžeme posílit pocit
sounáležitosti, komunity a vzájemnosti. Budeme školy
podporovat v aktivitách prohlubujících setkávání
rodičů, učitelů a žáků.

Skutečně otevřená radnice
Za čtyři roky v zastupitelstvu jsme se přesvědčili,
že otevřenost a komunikace jsou hezky znějící fráze.
Jejich skutečný potenciál však zůstává nevyužitý,
přitom se jedná o základní stavební kámen při
budování vzájemné důvěry. Chceme pro Boskovice
takové vedení, které bude diskusi považovat za
základ demokratické společnosti a podnikne
potřebné kroky pro to, aby mohla být vždy
zachována na všech úrovních komunikace.
Ke všem velkým investicím města je nutné pořádat
setkání s laickou i odbornou veřejností.
Nerozlišujeme mezi semináři pro zastupitele a
veřejnost. Budeme podávat všem všechny informace,
na které mají nárok.
Nebudeme stavět překážky v cestě k informacím.
Nebudeme čekat, až se jich občané sami dopátrají.
Všechno naservírujeme občanům tak, aby nemuseli
informace zbytečně hledat nebo se jich domáhat
na úřadě.
Nejsme spokojeni s dosavadním průběhem
participativního rozpočtu v Boskovicích, ale jsme
přesvědčeni, že do našeho města patří. Revidujeme
pravidla PaRo pro naše město, budeme postupně
navyšovat vyhrazenou částku a motivovat občany
k účasti uživatelsky vstřícnými pravidly a přehlednou
online správou.
Principem participativního řízení je sběr nápadů
a podnětů od občanů města - tedy i takových, které
se kvůli vysoké částce nevejdou do participativního
rozpočtu. Obnovíme celoroční sběr nápadů bez
ﬁnančního i časového omezení.
Komunikační prostředky města potřebují důkladnou
revizi. Zaměříme se na úpravu kompetencí
a povinností redakční rady, na obsah i formu
městského zpravodaje a prezentace města na webu
a sociálních sítích. Vyhradíme nový úvazek v oblasti
PR a komunikace města s veřejností.
Dosavadní pokusy o transparentnost budeme
prohlubovat. Zařadíme naše město do programu
Otevřená města na podporu digitalizace samosprávy.
Tím se sníží ekologická stopa a zvýší uživatelská
přívětivost našeho úřadu.

Veřejný prostor
Veřejný prostor je místem, kde se lidé potkávají.
Přejeme si, aby tento prostor byl vlídný ke všem
skupinám obyvatel, tedy i dětem, rodinám, seniorům.
Občané budou mít ve vlídném veřejném prostranství
blíže k myšlence sousedské vzájemnosti, pomoci
a blízkosti.
Budeme vyžadovat pravidelný úklid a opravy
neupravených nebo nevkusných prostranství
a zákoutí města.
Spolu s občany provedeme pomocí pocitových map
analýzu veřejných prostranství.
Budeme iniciovat důkladnou analýzu veřejných
prostranství a ve spolupráci s odbornou veřejností a
městským architektem vytvoříme plán jejich obnovy.
Budeme se inspirovat v evropských projektech
zohledňujících potřeby všech skupin obyvatelstva
(např. Město přátelské dětem). Veřejný prostor by měl
být bezpečný a vstřícný.
Budeme usilovat o rozvoj veřejného prostoru s
důrazem na pěší a cyklisty. Vytvoříme plán revitalizace
Masarykova náměstí s výrazným prostorem pro
chodce.
Ve městě potřebují místo k setkávání také děti
a teenageři. Po vzoru evropských měst budeme nová
hřiště stavět moderně, s využitím terénních nerovností
a s dostatkem prostoru pro dospívající.
Náměstí je centrem setkávání občanů. Omezíme stání
před radnicí ve prospěch pěších. Volný prostor ožije
zahrádkami drobných živnostníků a bezpečným
pohybem dětí.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Chceme zelené nepřehřívané město, které bude
pružně reagovat na postupující klimatickou změnu.
Chceme, aby měli občané možnost schovat se
i v centru města ve stínu stromů.
Budeme podporovat ochranu a rozvoj městské zeleně.
Strom má pro kvalitu života ve městě větší hodnotu
než parkovací místo.
Při prodeji městských pozemků soukromým investorům
a developerům budeme uplatňovat možnost smluvně
ošetřit ekologické aspekty plánované výstavby (zelené
střechy apod.).
Podnikneme kroky vedoucí k tomu, aby se naše město
nepřehřívalo. Zabráníme vzniku jednolitých betonových
ploch, budeme podporovat a opečovávat městskou
zeleň a vodní prvky. Součástí každého projektu, který
obsahuje zeleň, bude řešení, jak hospodařit s vodou,
např. formou retenčních nádrží.
Podpoříme vznik zelených střech, vertikálních zahrad a
zelených stěn, budeme podporovat a motivovat občany
v oblasti využití alternativních zdrojů energií a půjdeme
příkladem u veškeré plánované městské výstavby.
Zájem o třídění odpadu podpoříme instalací košů na
tříděný odpad a aktivním šířením osvěty ve školách
i pro veřejnost.
Budeme se zabývat otázkou světelného smogu a
možnou náhradou pouličních lamp jejich ekologičtější
variantou, ohleduplnou ke spánku občanů, k životnímu
prostředí, živočichům i rostlinám.
Budeme podporovat alternativní způsoby dopravy
ve městě, cyklodopravu, pěší dopravu a MHD
(viz. Doprava ve městě).
Budeme iniciovat vznik komise pro životní prostředí
a klimatickou změnu.
Našemu městu chybí útulný a čistý park. Budeme
usilovat o zpřístupnění aktuálně uzavřených parkových
lokalit v centru města.

Architektura,
urbanismus a bydlení
Zasloužíme si žít ve městě, které je řešeno chytře
a logicky. K tomu je zapotřebí důkladného plánování
s ohledem na potřeby všech skupin obyvatel. Aby
město fungovalo jako důmyslný organismus, je třeba
všechny změny zvažovat v návaznosti na okolí.
K tomu může Boskovicím pomoci zachování pozice
městského architekta, který bude svoji práci vykonávat
v souladu s deﬁnicí České komory architektů.
Architektonickou soutěž vnímáme jako standard pro
větší investiční akce města. Významné plánované
změny budeme včas diskutovat s odbornou i laickou
veřejností.
Pro logický rozvoj města je nezbytné, aby vznikl
architektonický manuál Boskovic a aktualizovaná
podoba územního plánu.
Boskovice lákají nové a nové občany k tomu, aby tady
natrvalo zakotvili. Ke stále vzrůstající nabídce bytů ale
musíme přidat adekvátní infrastrukturu a starat se
o důstojné podmínky pro život obyvatel.
S ohledem na momentální ceny nemovitostí je
nezbytné podpořit výstavbu městských startovacích
a sociálních bytů.
Jsme přesvědčeni, že město má a může zasahovat
do podoby smluv s developery. Pomocí smluvních
opatření může klást nároky například na dostatek
zeleně, na ekologické prvky nebo prostor pro pohyb
občanů.

Doprava ve městě
Dopravu vnímáme jako součást života ve městě,
a proto je k jejímu plánování nutné přistupovat
komplexně. Přejeme si svobodnou volbu dopravy
pro každého podle jeho potřeby s ohledem na
životní prostředí.
S cyklisty, kočárky, pěšími i vozíčkáři je třeba počítat
už na začátku plánování velkých dopravních staveb.
Dopravní stavby ve městě budeme řešit koncepčně,
v návaznosti na jejich okolí.
Prioritou je pro nás pohyb pěších a cyklistů. Do
dopravního plánování zahrneme vznik bezpečných
cyklostezek městem s dosažitelností služeb
a infrastruktury.
Všichni účastníci dopravy si zaslouží důstojné zázemí
a služby odpovídající jejim potřebám: pohlídáme, aby
v uzlových bodech navazující dopravy byl dostatek
stojanů, uzamykatelných boxů, nabíječek na elektrokola, ale i čistého prostranství k čekání na další spoje.
Podporujeme ohleduplnou sdílenou dopravu.
S poskytovateli takových služeb budeme průběžně
vyhodnocovat funkčnost a úskalí a zohledňovat
jejich potřeby při plánování infrastruktury pro
kola/koloběžky.
Budeme podporovat zavedení nízkoemisního
městského MHD a senior taxi.

ZADAVATEL ► ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

● ZHOTOVITEL ► LUBOŠ VALČIK

Podpoříme výstavbu parkovacího domu poblíž centra
města.
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