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OBČASNÍK SENÁTORKY JAROMÍRY VÍTKOVÉ
č. 19: 1. 6. 2022 Boskovice
Novinky v přípravě nové silnice 43 (73): Připravený je úsek Bořitov-Svitávka. V letošním
roce bude vydáno územní rozhodnutí,
stavební povolení se předpokládá v roce
2024 a uvedení do provozu v roce 2028. Na
jaře 2023 se předpokládá uvedení do
provozu okružní křižovatky u Sebranic. Zde je
již příprava v pokročilejším stadiu, aktuálně
probíhá průběh inženýrské činnosti vedoucí
k vydání potřebného povolení stavby. Ve
zbývajících dvou úsecích v jižní a severní
části nové kapacitní silnice jsme ve fázi
technických studií. Je to i dle sdělení zástupců ŘSD ČR.
Senát se zabýval problematikou televizního signálu: Obrátili se na mě občané i
starostové obcí se stížnostmi na problém s kvalitou televizního signálu. Vzhledem k
tomu, že se jedná o celorepublikový problém, začali jsme to řešit v rámci Stálé komise
Senátu pro rozvoj venkova a přizvali jsme si k tomu i odborníky, kteří v této oblasti
pracují. Bohužel, při přechodu na standard DVB-T2 v roce 2020 došlo na řadě míst ke
zhoršení televizního signálu. V rámci šetření, které jsem si v obvodu udělala, se problém
týká více jak dvacítky obcí. Senát vyzývá ministra průmyslu a obchodu a vládu
k rychlému řešení špatného televizního signálu a přidělení mezinárodně
zkoordinovaných kmitočtů do současných jedno-frekvenčních sítí. Dále jsme žádali,
aby ministr průmyslu a obchodu do konce června informoval o přípravě a realizaci
přijatých opatření vedoucí ke zlepšení televizního signálu. Vyzýváme vládu, aby
aktivně bojovala za zachování zemského digitálního televizního vysílání ve stejném
rozsahu celoplošných vysílacích sítí i po roce 2030. Chceme zachovat tuto
veřejnoprávní službu a budou se muset zvýšit i finance do této oblasti.
Ministr školství Petr Gazdík jednal s ředitelkami mateřských škol v Boskovicích
Ministr školství přijal mé pozvání a zavítal do
Boskovic. Nejprve se setkal s vedením města a poté
proběhla beseda s ředitelkami mateřských škol.
Tématy diskuze byla Mezirezortní skupina pro
předškolní vzdělávání a péči, rámcové vzdělávací
programy, speciální pedagog, psycholog, změna
vyhlášky
ohledně
zvýšení
rozsahu
přímé
pedagogické činnosti zástupcům ředitele, úvazky a
platová ohodnocení, ale i aktuální téma vzdělávání ukrajinských občanů a další.
V programu návštěvy pana ministra následovalo setkání s ředitelkami a řediteli škol
všech stupňů z města Boskovic.
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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V Senátu proběhlo Slavnostní setkání malého
fotbalu
Malý fotbal začínal na vesnických loukách, je
to nejrozšířenější amatérský sport v České
republice. Osobně podporuji amatérské
sportovce a jsem moc ráda, že se tuto
slavnostní akci podařilo vyjednat právě v
Senátu. V rámci slavnostního setkání byli
uvedení tři členové do Síně slávy za celoživotní
přínos malému fotbalu, mezi kterými byl in
memoriam Josef Rybár, jeden ze zakládajících členů malé kopané na okrese Blansko.
Cenu převzal současný předseda Svazu malého fotbalu Blanensko Zdeněk Dolníček.

Pozvánka

Všem dětem přeji krásný Den dětí! Ať mají vždy kolem sebe dobré kamarády, spoustu
pěkných zážitků a každý den ať prožívají s úsměvem na rtech!
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
Zadavatel/zpracovatel: koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09.
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