
Starosta: Nemocnici město převzít muselo
Spory ohledně provozování nemocnice, málo míst pro parkování či chybějící sportovní hala. I na to musí najít recept nové vedení Boskovic

VLADĚNA ŠEBELOVÁ

Boskovice – Boskovická ne-
mocnice. Finanční zátěž pro
městský rozpočet, nebo nad-
standardní služba občanům?
Chybějící sportovní hala,
kvůli které musí sportovci
trénovat ve stísněných pro-
storách tělocvičen. Nedosta-
tek parkovacích míst a špat-
ná průjezdnost městem. Před
tyto problémy budou už za
pár týdnů postaveni noví za-
stupitelé Boskovic.

Bokovickou nemocnici
převzalo město před téměř
dvaceti lety. Dodnes se však
vedou diskuze o tom, jestli to
bylo pro Boskovice výhodné
řešení.

„Jako starosta vnímám na-
prosto jednoznačně, že ne-
mocnice a nemocniční péče
je v Boskovicích potřebná.

Pokud by nemocnice v roce
1992 nepřešla do správy měs-
ta a to by v roce 1995 nepře-
vzalo její majetek, tak by asi
dnes neposkytovala péči v
takovém rozsahu, v jakém ji
poskytuje,“ uvedl starosta
Boskovic Jaroslav Dohná-
lek.

O rozhodnutí, jestli zacho-

vat nemocnici pod městem,
pak však pochybovali i sa-
motní zastupitelé Boskovic.
„V uplynulém období se pak
jednalo o tom, zda nepře-
vezme kraj boskovickou ne-
mocnici do sítě jím vlastně-
ných a provozovaných ne-
mocnic. Avšak bez úspěchu.
Kraj o to nemá zájem. Jestli
tvrdí někdo něco jiného, ne-
mluví pravdu,“ dodal Do-
hnálek.

Tělocvičny nestačí
Boskovičtí sportovci se už

léta potýkají s problémem
chybějící sportovní haly.

„Chápu, že na takto gigan-
tický projekt se jen těžko

hledají peníze. Ale podmín-
ky pro sportovce v Boskovi-
cích opravdu nejsou dobré.
Basketbalisti, florbalisti i vo-
lejbalisti musí trénovat ve
stísněných tělocvičnách, ve
kterých nejdou ani pořádat
turnaje, protože tam přiro-
zeně chybí zázemí pro divá-
ky,“ přiblížil volejbalista
Jan Bohatec.

Na čem stavba sportovní
haly v Boskovicích stojí, vy-
světluje starosta Dohnálek.
„Na sportovní halu existuje
projekt, konalo se územní ří-
zení a je vydáno i stavební
povolení. Samotná stavba se
ale zasekla na tom, že se na ni
zatím nepodařilo najít dosta-
tek peněz. Boskovičtí spor-

tovci však takové zařízení
potřebují a sportovní hala ve
městě opravdu chybí. Proto
věřím, že v nejbližší budouc-
nosti se toto podaří vyřešit,“
uvedl Dohnálek.

Nedostatek míst k parko-
vání, nepřehledné křižovat-
ky, špatná průjezdnost měs-
tem. Také s tím léta bojují za-
stupitelé Boskovic. „Za nej-
palčivější problém považuji
málo míst k parkování a prů-
jezdnost ulicemi města. Sou-
visí to s tím, že Boskovice
jsou historickým městem,
naši předci prostě nemohli
předpokládat takový rozvoj a
nárůst automobilismu,“ vy-
světlil Dohnálek.

Přestavět potřebuje v Bos-

kovicích například špatně
průjezdná křižovatka ulic
Sokolská, Havlíčkova a 17.
listopadu.

„Na této křižovatce je pro-
blém třeba s výjezdem auto-
busů z ulice 17. listopadu,
hlavně v určitých hodinách.
Kruhový objezd tam není
kvůli okolním domům mož-
ný, ze strany policie jsme
proto podali návrh na řešení
pomocí tepelného smyčko-
vého semaforu, který by rea-
goval na projíždějící auta a
podle nich se spínal,“ uvedla
blanenská policejní mluvčí
Iva Šebková.
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Jaroslav Dohnálek
ODS

Výhodou toho, že nemocnici
vlastní město, je, že město mů-
že ovlivňovat, jakým směrem
se nemocnice bude ubírat, a je
schopno spoluvytvářet pod-
mínky pro její rozvoj. Jistou
nevýhodou je finanční zátěž
pro městský rozpočet, která
spočívá hlavně v dofinanco-
vání dotačních titulů. (vše)

Dominik Božek
TOP 09

Myslím si, že je prospěšnější ,
když je nemocnice ve vlastnic-
tví města Boskovice. Tímto
způsobem město může kontro-
lovat kvalitu zdravotní péče i
rozsah poskytovaných služeb.
A zároveň může dohlížet nad
investicemi a směrem, kterým
se nemocnice ubírá. (vše)

Jaromíra Vítková
KDU–ČSL

Jako klad vidím, že město mů-
že ovlivnit provoz i ekonomiku
nemocnice. Je důležité být
blízko pacientům, naslouchat
jejich zkušenostem a to by u
zřizovatele v Brně bylo složi-
tější. Problematickým se může
jevit , že město ze svého roz-
počtu musí uvolňovat pro-
středky na investice. (vše)

Ladislav Topínka
KSČM

Nemocnici pod vedením měs-
ta postihly typické neduhy
naší doby, jako je rozkrádání,
kriminální kauzy manage-
mentu, nestabilita a chronic-
ké nedostatky v hospodaření.
Proto jí chceme najít jiné ve-
dení, a to ve zdravotní síti Ji-
homoravského kraje. (vše)

Jaroslav Novosad, Nezáv.
kand. - Prosp. Boskovic

Podle mě nyní neexistuje
vhodnější a bezpečnější způ-
sob udržení a zkvalitnění
zdravotní péče pro občany
Boskovic a okolí než existen-
ce městské nemocnice.
Všechny ostatní modely při-
nášejí riziko omezení zdra-
votní péče. (vše) Pozn. Jan Vlach,
lídr kandidátky, nebyl k zastižení

Pavel Grenar
ČSSD

Ano, myslím si, že je výhod-
nější, když nemocnice spadá
pod město Boskovice. Proto má
ČSSD ve svém volebním pro-
gramu nepřipustit její privati-
zaci a jednat s krajem o způso-
bu jejího dalšího fungování ve
městě při zachování součas-
ných služeb. (vše)

Michal Staněk, Společně pro
Boskovice-Sdružení SZ, NK

Podle mě by měla být nemoc-
nice zařazena do páteřní sítě
krajských nemocnic a vlast-
nictví bych ponechal na měs-
tě Boskovice. Pokud by měla
být změna vlastníka, tak na
základě referenda občanů.
Prioritní ale je to, aby tu ne-
mocnice byla a poskytovala
kvalitní služby. (vše)

Radek Mazáč, Sdružení SNK
ED a Sportovci pro Boskovice

To, že město Boskovice vlastní
nemocnici, mu umožňuje zá-
sadně se podílet na jejím chodu
a rychle a úplně kontrolovat
provoz nemocnice. Ovšem nese
to s sebou nároky na financo-
vání především investičních
akcí přímo z městského roz-
počtu. (vše)

Příští čtvrtek: Velké Opatovice

CO S TÍM? Nemocnice je v Boskovicích častým předmětem diskuzí. O tom, že je potřeba udělat něco s parkovacími místy a průjezdností městem, nikdo nepochybuje. Foto: Deník/ Karolína Opatřilová

anketa: Je podle vás pro Boskovice výhodnější, když spadá nemocnice pod město?

Kamila Krausová
Věci veřejné

Jednoznačně ano. Nemocnice
ve vlastnictví města má blíže k
občanům a může tak reagovat
na jejich potřeby. Vlastník je
lépe čitelný a odpovědný za po-
skytovanou zdravotní péči.
Město Boskovice má přímý po-
díl na zdravotnictví v regionu a
kvalita péče je garantována ve-
řejnou kontrolou. (vše)

Jana Zemánková, Strana
Práv Občanů ZEMANOVCI

Pokud zůstane nemocnice pod
vedením města, výhodou pro
občany je právo na informace
týkajících se jejího fungování.
A občané tak také dostávají
možnost se přes zvolené zastu-
pitele podílet na kvalitní zdra-
votnické péči, která se jim v
Boskovicích dostává. (vše)

Vladimír Jakubec
Sdružení nestraníků

Současné provozování ne-
mocnice městem poškozuje
občany Boskovic tím, že bě-
hem čtyř roků nemocnice zatí-
žila městskou pokladnu zhru-
ba o sto milionů korun. Tato
obrovská částka Boskovicím
chybí a boskovičtí občané sa-
mi nejlépe vědí, komu a kde by
byly tyto peníze potřebné. (vše)

KAROLÍNA OPATRILOVÁ

V še má své pro a proti.
Nemocnice v majetku

města? Město bude moct ur-
čovat, jakým směrem se bude
nemocnice vyvíjet, a bude mít
nad ní kontrolu. Proti tomu
tak městská pokladna přijde o
peníze, které půjdou do ne-
mocnice. V komunální politi-
ce jsem nula. Nekandiduji,
jen dobré ráno přeji.


