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OBČASNÍK SENÁTORKY JAROMÍRY VÍTKOVÉ
č. 18: 21. 4. 2022 Boskovice
Zůstanou obce bez přístupu do centrálního registru psů?
Obce mají zákonem stanovenou povinnost postarat se o nalezené zvíře. Stát ale
nepočítá s tím, že by místní samosprávy získaly přístup do centrálního registru psů.
Podle novely veterinárního zákona, která uvedenou evidenci zavádí, bude třeba při
nálezu zvířete na území obce kontaktovat Policii. Ta ale nemá k řešení případů
bezprizorních zvířat ze zákona žádné pravomoci. Primárně náleží péče o nalezená
zvířata obcím a je těžko představitelné, aby při nálezu každého psa museli strážníci
kontaktovat policii a požadovat jejich součinnost. Obce zajišťují odchyty zvířat, pečují
o toulavá a opuštěná zvířata, provozují útulky pro zvířata nebo se podílejí na jejich
činnosti, spravují místní poplatky ze psa, projednávají přestupky a ukládají sankce. Je
naprosto nezbytné, aby byl obcím umožněn přístup do centrálního registru psů
v takovém rozsahu, aby mohly efektivně plnit své povinnosti.
Projekt Mariánská triáda vrcholí
Křtiny, Vranov u Brna a Sloup v Moravském krasu mám
moc ráda, jsou to významná a milá poutní místa našeho
kraje. Aby to věděli i věřící a turisté z jiných částí ČR,
dokončila jsem svůj tříletý projekt Mariánská triáda. Letáky
jsou v poutních místech i info centrech. Prosím, vnímejte
duchovní rozměr i odkaz našich předků.
Zlepšení kvality zemského televizního signálu
Řada obcí se potýká s problémem špatného televizního signálu. Může za to nejen
inverzní počasí, ale také technické záležitosti v oblasti kmitočtů. Na Komisi pro rozvoj
venkova jsme schválili usnesení, které budeme předkládat plénu Senátu. Chceme
zachovat zemské digitální televizní vysílání a zlepšit kvalitu signálu pro občany.
Proběhla sbírka hygienického materiálu na podporu Ukrajiny
Humanitární sbírka orelských jednot a
lidovců z okresu Blansko naplnila velkou
dodávku, kterou jsme vyložili ve sběrném
místě Polárka Brno. Plenky, prášky na praní,
toaletní papír, kartáčky a pasty na zuby,
papírové kapesníky... darovali orlové a
občané z Bořitova, Boskovic, Cetkovic,
Letovic, Ludíkova, Vísek, Velkých Opatovic
a další. ČAD velkoryse zajistili odvoz. VŠEM
DÍKY! POMOHLI JSTE DOBRÉ VĚCI. Teď
doufejme a modleme se, aby válka brzy
skončila.
Občasník můžete vytisknout, dát do vývěsky, po přečtení poslat dál do oběhu - sousedům či
známým. Budu ráda za Vaši zpětnou vazbu, co se Vám líbilo či nelíbilo.
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Odhalení desky na památku židovským
občanům v Boskovicích probehlo 13. března
2022
Letos si připomínáme 80. výročí tragické události
odsunu židovského obyvatelstva města Boskovic.
Při této příležitosti jsme se společně s Orlem
jednotou Boskovice zasadili o vyhotovení
pamětní
desky
deportovaným
občanům
Boskovic na vlakovém nádraží. Deska bude
důstojnou připomínkou této tragické události.
Kunštát navštívil hejtman JMK Jan Grolich. Nejprve
proběhla debata se zastupiteli města, poté jsme se
setkali s veřejností. Dotazy byly určeny hejtmanovi i
mně, bylo jich hodně a na různá témata. Občané se
dotazovali na problematiku Ukrajiny a s tím spojeným
vzděláváním a ubytováním lidí přicházejících k nám.
Otázky padly k problému Sberbanky a municipalit,
dopravy, životního prostředí, dotací až po tornádo a
mnoho dalších dotazů.

Pozvánky
Společně
s Orlem
jednotou
Boskovice
Vás
zvu při
příležitosti
SVÁTKU
MATEK na autorské čtení knihy „ČÍM VONÍ DOMOV“ od letovické autorky Hany
Bočkové-Krejsové. Autorské čtení proběhne v pátek 6. 5. 2022 od 17 hodin v Muzeu
regionu Boskovicka. SVÁTEK MATEK slaví maminky, pro které je štěstím radost dětí,
proto jsme zajistili SKÁKACÍ HRAD v pátek 6. 5. 2022 od 14 do 18 hodin v prostoru Za
Muzeem regionu Boskovicka. Vstup na obě akce je volný. Budu se těšit na setkání
s Vámi.
Společně s městysem Černá Hora a spolkem Naše voda, z.s. si Vás dovolují pozvat na
6. besedu na téma "Aktuální stav přípravy silnice 43 (73) a odstranění závad na I/43.
Termín besedy je 9. 5. 2022 od 16 hodin v zámečku v Černé Hoře (ul. Budovatelská
282). Besedy se zúčastní zástupci MD ČR, ŘSD ČR, JMK, Policie ČR, PK-Ossendorf s.r.o. a
Kanceláře architekta města Brna.

Kontaktní údaje: Senátní kancelář: Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1; Obvodní kancelář:
Komenského 2317/33a, 680 01 Boskovice; Kontaktní kancelář Blansko: Komenského 341/15, 678
01 Blansko; Mobil: +420 606 836 349; E-mail: mirkavitkova@centrum.cz; www.jaromiravitkova.cz;
FB: Jaromíra Vítková senátorka; Twitter: Jaromíra Vítková
Občasník můžete vytisknout, dát do vývěsky, po přečtení poslat dál do oběhu - sousedům či
známým. Budu ráda za Vaši zpětnou vazbu, co se Vám líbilo či nelíbilo.
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