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Politický a veřejný život

Na politický  život  města Blanska  mělo v roce  2002  největší

vliv konaní parlamentních a komunálních voleb. Činnosti Městského

úřadu  v Blansku  se  nejvíce  dotkla  připravovaná  reforma  veřejné

správy a s ní související zrušení okresních úřadů a přechod některých

kompetencí  na  obce  III.  třídy,  kterou  se  stane  od  1.1.2003  i  naše

město.

Zastupitelstvo města Blanska

Zastupitelstvo  města  Blanska  je  nejvyšším  orgánem  našeho

města. Tvoří ho 25 členů a v roce 2002 se sešlo celkem 9 x.

20. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 12. 3. 2002

- podmínky na řešení zástavby v prostoru Wanklova nám. a budoucí

okružní křižovatky „ u pošty“

-  program obnovy venkova místních částí Blanska

-  návrh  Souborného  stanoviska  regulačního  plánu  Blansko  –  střed

města

-  založení společnosti Technické služby Blansko, s.r.o.

-  komplexní program prevence kriminality

-  financování investiční akce „Průmyslová zóna“

-  rozpočet města na rok 2002

21. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 7. 5. 2002



                                                                                               

-  majetkové a  personální  záležitosti  po  zrušení  okresního  úřadu  a

převodu některých činností na městský úřad

22. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 18. 6. 2002

-  stanoveno,  že  funkce  starosty bude po zbývající  část  současného

volebního období funkcí neuvolněnou

- výstavba nových bytů ve Zborovcích a na Písečné

- zadání regulačního plánu Blansko-Luhy

- stanoven pro volební období 2002 - 2006 počet členů Zastupitelstva

města Blanska 25

23. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 2. 7. 2002

- informace o průběhu reformy veřejné správy

24. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 3. 9. 2002

- poskytnutí daru Městu Litoměřice ve výši 100 000 Kč,  městskému

obvodu Plzeň 1 ve výši 5 000 Kč a Městské knihovně Praha 1 ve výši

5 000 Kč. Všichni výše uvedení byli postiženi povodněmi.

25. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 19. 9. 2002

- zrušení mateřských škol v Blansku a Základní školy v Dolní Lhotě

s účinností  k 31.  12.  2002  a  následné  ustanovení  s účinností  od

1.1.2003 nových spojených mateřských a základních škol.

26. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 1. 10. 2002



                                                                                               

-  vyhláška  o  závazných  částech  územního  plánu  sídelního  útvaru

Blansko

-  zřizovací  listiny  nových  příspěvkových  organizací  (mateřské  a

základní školy)

-  zvolení  občanů  jako  přísedících  pro  Okresní  soud  v Blansku  na

období 2002 – 2006

- řád veřejného pohřebiště

Ustavující  zasedání  Zastupitelstva  města  Blanska  ze  dne

14.11.2002

- zvolena nová starostka města Blanska PhDr. Jaroslava Králová, noví

místostarostové Mgr. Ivo Polák a Ing. Jindřich Král

- stanoven počet členů Rady města Blanska na 7

- zvoleni zbývající členové rady – Mgr. Miroslav Starý, Ing. Lubomír

Toufar, Mgr. Eva Nečasová a MUDr. Zdeňka Grünwald

2. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 9. 12. 2002

- energetická koncepce města Blanska

- regulační plán Blansko – střed města

-  pojmenována  ulice  při  objektu  Domova  důchodců  v Blansku

názvem „Pod Sanatorkou“

Orgány zastupitelstva jsou výbory finanční a kontrolní. 

 

Rada města Blanska



                                                                                               

Zastupitelstvo  města  Blanska  volí  ze  svého  středu  městskou

radu. Ta má 7 členů a v roce 2002 zasedala celkem 21 x.

65. zasedání Rady města Blanska ze dne 15. 1. 2002

- zpráva o činnosti kontrolního oddělení MěÚ

- řešení křižovatky „u pošty“

66. zasedání Rady města Blanska ze dne 29. 1. 2002

- zřízení komise pro prevenci kriminality ve městě Blansku

- statut a jednací řád shora uvedené komise

- domácí řád Městského penzionu

- pravidla pro poskytování nájmu v bezbariérových bytech

67. zasedání Rady města Blanska ze dne 12. 2. 2002

- nové poplatky v Městské knihovně Blansko s platností od 1.3.2002

- návrh na zrušení Mateřské školy Blansko, Horní Lhota 66

68. zasedání Rady města Blanska ze dne 26. 2. 2002

- řešení okružní křižovatky „u pošty“, nová zástavba

- program obnovy venkova

- komplexní program prevence kriminality

- plán kontrolní činnosti a interního auditu na rok 2002

- rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2002

- zřízení Technických služeb, s.r.o

- požární řád města Blanska



                                                                                               

- návrh rozpočtu města Blanska 2002

69. zasedání Rady města Blanska ze dne 26. 3. 2002

- smlouva o společnosti Služby Blansko, s.r.o.

70. zasedání Rady města Blanska ze dne 9. 4. 2002

- Emanuel Svěrák schválen do funkce ředitele společnosti Technické

služby Blansko, s.r.o.

Mimořádné zasedání Rady města Blanska ze dne 15. 4. 2002

- mimořádná situace kolem krytých lázní a koupaliště – inventura

71. zasedání Rady města Blanska ze dne 23. 4. 2002

- informace o vývoji situace kolem krytých lázní

- podmínky na zástavbu v prostoru budoucí křižovatky „u pošty“

72. zasedání Rady města Blanska ze dne 7. 5. 2002

- vyhláška o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při

obcích

73. zasedání Rady města Blanska ze dne 28. 5. 2002

- ukončení smluvního vztahu s firmou Selio, spol. s.r.o



                                                                                               

- zajištění výstavby nájemných bytových domů Blansko-Zbornovce a

Blansko  -  Písečná  a  s tím  spojené  založení  Bytového  družstva

Zborovce (Město Blansko a Stavebně-obchodní společnost Vanicek,

s.r.o, Brno) a založení Bytového družstva Písečná (Město Blansko a

společnost Addaxinvest, Brno).

- regulační plán Blansko-Luhy

74. zasedání Rady města Blanska ze dne 25. 6. 2002

- rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za I.čtvrtletí 2002

- energetická koncepce města Blanska

Mimořádné zasedání Rady města Blanska ze dne 2. 7. 2002

- zajištění provozu krytých lázní a letního koupaliště

75. zasedání Rady města Blanska ze dne 22. 8. 2002

-  poskytnutí  daru  oblastem  postiženým  povodněmi  (Litoměřice,

Crhov)

76. zasedání Rady města Blanska ze dne 3. 9. 2002

-  schváleni  přísedící  Okresního  soudu  v Blansku  na  období  2002-

2006

- rozbor hospodaření  Města Blanska a příspěvkových organizací za

I.pololetí 2002

-  doporučení  na  zrušení  blanenských  mateřských  škol  a  Základní

školy Blansko, Dolní Lhota 87 k 31. 12. 2002 a na zřízení  nových



                                                                                               

příspěvkových organizací k 1.1.2003, které převezmou veškerá práva

a povinnosti vztahující se k zrušeným organizačním složkám.

-  smlouva  se  společností  Technické  služby  Blansko,  s.r.o  o

zabezpečení veřejně prospěšných služeb.

- výkupy pozemků v průmyslové zóně

- změny v organizační struktuře MěÚ Blansko od 1. 1. 2003

77. zasedání Rady města Blanska ze dne 23. 9. 2002

- odvolání všech ředitelek mateřských škol a Základní školy Blansko,

Dolní Lhota z funkcí a vypsání konkursního řízení na obsazení funkcí

ředitelů nových příspěvkových organizací

78. zasedání Rady města Blanska ze dne 21. 10. 2002

- plán zimní údržby

- návrh Organizačního řádu MěÚ Blansko s účinností od 1. 1. 2003

1. zasedání Rady města Blanska ze dne 26. 11. 2002

- rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2003

-  jmenování  komise  pro  výběr  laureátů  Ceny  Města  Blanska  za

kulturu  ve  složení:  Jaroslav  Jeřábek,  PhDr.  Jaroslava  Králová,

Jaroslav Parma, Jiří Polášek, Antonín Juračka, Mgr. Eva Nečasová,

Pavel Svoboda

2. a 3. zasedání Rady města Blanska ze dne 3. 12. 2002 a 9. 12.

2002



                                                                                               

-  jmenování  nových  ředitelek  mateřských  škol  a  Základní  školy

Blansko, Dolní Lhota

4. zasedání Rady města Blanska ze dne 17. 12. 2002

- dohoda s obcí Spešov

- prodloužení MHD Blansko do obce Spešov

5. zasedání Rady města Blanska ze dne 19. 12. 2002

Orgány rady města jsou komise.

Komise

Na  základě  zákona  o  obcích  č.  128/2000  Sb.  Rada  města

Blanska zřizuje  nebo ruší  komise,  které jsou jejími iniciativními  a

poradními  orgány.  Rada  města  Blanska  řídí  a  koordinuje  činnost

jednotlivých  komisí,  stanoví  jejich  náplň  práce.  Komise  jsou

odpovědny za svou činnost  Radě, která jmenuje členy jednotlivých

komisí. Předseda komise je zpravidla i  členem Zastupitelstva města

Blanska  a  místopředseda  komise  je  zaměstnancem MěÚ.  Komise

zasedají  podle  potřeby,  nejméně však  1  x  za  tři  měsíce.  Z jednání

komisí se pořizují zápisy.

V roce 2002 pracovaly tyto komise:

Komise sociální  

předsedkyně Mgr. Věra Veselá

místopředsedkyně Soňa Löffelmannová



                                                                                               

Komise dopravní 

předseda Ing. Josef  Hasoň

místopředseda Milan Slouka

Komise pro investice a územní rozvoj  

předseda Ing. Ivo Lachman

místopředseda Ing. Milan Kisela

Komise pro občanské záležitosti  

předsedkyně Alena Čermáková

místopředsedkyně  Jiřina Jedlová

Komise pro občanské aktivity  

předseda Ing. Miloslav Kala

místopředsedkyně Jaroslava Musilová

Komise bytová  

předseda Ing. Luděk Skoták

místopředsedkyně Martina Kučerová

Komise mládeže  

předseda Ing. Jindřich Král

místopředsedkyně Hana Bínová

Komise kulturní  

předseda Ing. Jaroslav Jeřábek

místopředsedkyně Hana Bínová

Komise sportovní  



                                                                                               

předseda MUDr. Zdeněk Grünwald

místopředseda Ladislav Trubák

Komise pro školství a vzdělávání  

předsedkyně PhDr. Jaroslava Králová

místopředsedkyně Jitka Zemánková

Komise pro zahraniční styky

předsedkyně PhDr. Jaroslava Králová

místopředsedkyně Ing. Jolana Havlová

Komise pro životní prostředí

předseda MUDr. Dušan Krčmář

místopředsedkyně Hana Nedomová

Komise Rada zdravého města

předsedkyně PhDr. Jaroslava Králová

místopředsedkyně Ing. Jolana Havlová

Komise pro prevenci kriminality ve městě Blansko

předseda Ing. Jindřich Král

místopředseda Josef Šamalík

Městský úřad Blansko

Městský úřad tvoří starosta(ka), dva místostarostové, tajemník a

zaměstnanci  Města Blansko zařazení do struktury Městského úřadu

Blansko.  V čele  úřadu  je  starosta(ka).  Městský  úřad  v oblasti

samostatné  působnosti  plní  úkoly,  které  mu  uložila  rada  nebo



                                                                                               

zastupitelstvo města a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

V oblasti  přenesené  působnosti  vykonává  státní  správu  s výjimkou

věcí,  které  patří  do  působnosti  zastupitelstva  města,  rady města  a

zvláštních orgánů města. Ve věcech přenesené působnosti je městský

úřad podřízen do konce roku 2002 Okresnímu úřadu Blansko.

Organizační schéma Městského úřadu Blansko

Starosta,  který  je  ze  své  činnosti  odpovědný  Zastupitelstvu

města  Blanska,  kontroluje  činnost  příspěvkových  organizací,  které

zřizuje nebo zakládá  město, řídí činnost Městské policie Blansko a

zajišťuje  hospodaření  města podle  schváleného  rozpočtu.  Starostou

města  Blanska  byl  až  do  komunálních  voleb,  které  se  konaly

v listopadu  2002  Ing.  Miloslav  Kala.  Na  ustavujícím  zasedání

Zastupitelstva  města  Blanska  dne  14.11.2002  byla  do  funkce

starostky zvolena PhDr. Jaroslava Králová.

Místostarostové  se ze své  činnosti  odpovídají  Zastupitelstvu

města  Blanska  a  na  základě  rozhodnutí  Rady  města  Blanska  jsou

garanty  stanovených  útvarů  úřadu.  Do  listopadových  komunálních

voleb vykonávali funkci místostarosty PhDr. Jaroslava Králová a Ing.

Jindřich Král. Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Blanska

dne 14.11.2002 byli do těchto funkcí zvoleni Mgr. Ivo Polák a Ing.

Jindřich Král.

Tajemník je odpovědný za plnění úkolů úřadu v samostatné i

přenesené působnosti starostovi a vydává interní předpisy a směrnice

úřadu. Funkci tajemníka Městského úřadu Blansko zastává Ing. Josef

Kupčík.



                                                                                               

Úřad se člení na odbory a oddělení, které zřídila Rada města Blanska.

Odbory a oddělení

právní oddělení

kontrolní oddělení

oddělení sekretariát starosty

oddělení cestovního ruchu

odbor stavební úřad a životní prostředí

odbor investičního a územního rozvoje

odbor finanční

odbor vnitřních věcí

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

odbor obecní živnostenský úřad

odbor komunální údržby

odbor sociálních věcí

Volby

Nejvýznamnější politickou událostí v roce 2002 byly bezesporu

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a volby komunální. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Konaly  se  14.  6.  a  15.  6.  2002.  V Jihomoravském  kraji

kandidovalo celkem 23 politických stran, hnutí a koalic. 41 dní před

volbami  starosta  města  Blanska  oficiálně  jmenoval  zapisovatele

okrskových volebních komisí, kterých bylo v Blansku 30. Hlasovací

lístky a letáky k volbám občané obdrželi  tři dny před konáním voleb.



                                                                                               

Vítězem parlamentních voleb  se  v Blansku  stala  ČSSD (34,98  %).

Další  pořadí bylo následující:  Komunistická strana Čech a Moravy

(23,81 %), Občanská demokratická strana (19,51 %), Koalice KDU-

ČSL a US-DEU (11,49 %). Volební okres Blansko měl účast 64,39

%, což představuje nejvyšší počet ze všech okresů Jihomoravského

kraje.  Z okresu  Blansko  byli  zvoleni  tři  zástupci  do  Poslanecké

sněmovny. Svoji práci uhájil Eduard Vávra (ODS) a Zuzka Rujbrová

(KSČM),  nově  byl zvolen  blanenský  starosta  Miloslav Kala,  který

kandidoval na kandidátní  listině  Jihomoravského kraje ČSSD na 7.

místě.  Svou  funkci  starosty  města  Blanska  však  vykonával  jako

neuvolněný starosta až do komunálních voleb.

Komunální volby

Volby do zastupitelstev měst a obcí ČR se uskutečnily 1.11. –

2.11.2002.  Přípravy  probíhaly  již  od  měsíce  srpna.  Městský  úřad

Blansko shromažďoval kandidátní listiny i pro ostatní obce spadající

do  jeho  obvodu.  Byl  tedy  registračním úřadem pro  45  spádových

obcí.  Posledním  dnem  pro  registraci  kandidátních  listin  bylo

3.9.2002.  Do  zastupitelstva  našeho  města  bylo  podáno  11

kandidátních listin.  Město Blansko bylo rozděleno na 30 volebních

okrsků, které byly shodné s okrsky pro červnové parlamentní volby.

Stálý  seznam  voličů  byl  uzavřen  dva  dny  přede  dnem  voleb  a

hlasovací  lístky  voliči  obdrželi  nejpozději  tři  dny  před  volbami.

V čele  kandidátních  listin  v Blansku  byli  za  ODS  dosavadní

místostarostka  Jaroslava  Králová  (  53  let),  za  KDU-ČSL tajemník

městského  úřadu  Josef  Kupčík  (37  let),  za  ČSSD bývalý  starosta

Blanska v letech 1996-1998 Libor Pavlů (57 let), za KSČM technik



                                                                                               

Stanislav Navrkal (53 let), za US-DEU živnostník Jiří Škaroupka (53

let), za Volbu pro město dosavadní místostarosta Jindřich Král (37

let),  za  nezávislé  podnikatel  Pavel  Kočka  (37  let),  za  Hnutí

samosprávné Moravy a Slezska lékař  František Řezník (44 let),  za

ODA elektromontér Rostislav Boček (42 let) a za zelené Petr Trojan

(33 let). Pro komunální volby v Blansku bylo evidováno 16707 voličů

a z tohoto počtu jich k volbám přišlo 7418 (44,4 %). Celkem voliči

odevzdali  164937  platných  hlasů  s tím,  že  jeden  volič  uplatnil

v průměru  22,23  hlasů  z možných  25  hlasů.  Více  něž  5  %  hlasů

získalo z 11 kandidujících stran 6 volebních stran: KSČM 26,01 %,

ODS 15,92 %, ČSSD 15,04 %, KDU-ČSL 12,35 %, VPM 9,61 % a

NSOB 7,23 %. Volebním stranám, které nepřekročily 5 % hranici dali

voliči 21460 hlasů (13,01 %). Podle výsledků voleb získali tedy v 25

členném zastupitelstvu  města  Blanska  největší  zastoupení  členové

KSČM (8 mandátů), ODS (5 mandátů), ČSSD (4 mandáty), KDU-

ČSL  a  Volba  pro  město  (po  3  mandátech)  a  Nezávislé  sdružení

občanů Blanska (2 mandáty).

Zastupitelé  města  Blanska  vzešlí  z listopadových

komunálních voleb:

ČSSD

Miloslav Kala, Ivo Polák, Lubomír Toufar, Miroslav Starý

Volba pro město

Jaromír Roučka, Zdeněk Jakubec, Jindřich Král

KSČM



                                                                                               

Zuzka  Rujbrová,  Stanislav  Navrkal,  Milan  Šebela,  Jaroslav

Pokladník,  Jiří  Kakáč,  Jitka  Dvořáková,  Antonín  Mysliveček,

Naděžda Strážnická

Nezávislé sdružení občanů Blanska

Leoš Dostál, Jiří Šrámek

KDU-ČSL

Josef Kupčík, Eva Nečasová, Jaroslava Pořízková

ODS

Zdeněk Grünwald, Jaroslava Králová, Ilona Rybářová, Eduard Vávra,

Dušan Klimeš

Toto  zastupitelstvo  města  Blanska  bylo  zvoleno  na  další

čtyřleté období. Na své ustavující schůzi dne 14.11.2002 si zvolilo ze

svých  řad  na  základě  volebních  výsledů  a  především povolebních

jednání   novou  starostku,  místostarosty  a  další  členy  Rady  města

Blanska.

starostka PhDr. Jaroslava Králová (ODS) byla zvolena 16 hlasy

1. místostarosta Mgr. Ivo Polák (ČSSD) byl zvolen 16 hlasy

2. místostarosta Ing. Jindřich Král (VPM) byl zvolen 14 hlasy

další členové rady:

Mgr. Miroslav Starý (ČSSD)

Ing. Lubomír Toufar (ČSSD)

MUDr. Zdeněk Grünwald (ODS)

Mgr. Eva Nečasová (KDU-ČSL)



                                                                                               

Komunisté,  kteří  ve městě  Blansku  ve  volbách  jednoznačně

zvítězili, do nové rady města zvoleni nebyli. Toho se dosáhlo koaliční

dohodou ostatních zvolených stran (ODS, ČSSD, KDU-ČSL a VPM).

Tato  koalice  fungovala  úspěšně  již  v předešlém volebním  období.

Komunističtí  zastupitelé  projevili  svou nespokojenost  s povolebním

vyjednáváním  demonstrativním  odchodem  z jednání  ustavujícího

zasedání zastupitelstva při projevu nově zvolené starostky.

Reforma státní správy

Velké úsilí bylo věnováno po celý rok 2002  přípravě na nové

uspořádání  státní  správy,  které  se  má  uskutečnit  k 1.1.2003,  kdy

nabude  účinnosti  zákon  č.  314/02  o  stanovení  obcí  s pověřeným

obecním úřadem (obce  II.  stupně)  a  o  stanovení  obcí  s rozšířenou

působností   (obce  III.  stupně).  Jinými  slovy  dojde  k zrušení

dosavadních okresních úřadů (ne však okresů jako územních celků) a

jejich činnost  převezmou z části  krajské úřady a zbytek kompetencí

přejde  právě  na  nově  vzniklé  úřady  s rozšířenou  působností  (tedy

obce III. stupně), kterými se stanou na území našeho okresu Blansko

a Boskovice. Dále vznikne pět obvodů s pověřeným obecním úřadem

(obce  II.  stupně)  a  to  jmenovitě:  Adamov,  Blansko,  Boskovice,

Letovice  a  Velké  Opatovice.  Tato  reforma  se  nedotkne  státních

orgánů s okresní působností (Policie ČR, úřady práce, okresní soudy,

okresní  správy  sociálního  zabezpečení…),  jejichž  dosavadní

působnost zůstává. Naposledy u nás došlo k tak velké reformě správy

v roce 1960.

Územní vojenská správa v Blansku



                                                                                               

V roce 2002 provedla  své poslední  odvody branců i  Územní

vojenská  správa  v Blansku.  K odvodům  se  dostavil  ročník  1984

v překvapivě  hojném počtu  z  499  pozvaných  došlo  496  (z  celého

okresu). Společně s jarním odvodem starších ročníků tak letos bylo

pozváno 630 branců. Odvodnímu řízení se podrobilo 577 a odvedeno

bylo  348  branců.  K 31.12.2002  skončila  Územní  vojenská  správa

Blansko svou činnost, která přešla pod ÚVS Vyškov. Okres Blansko

tak  bude  od  1.1.2003  odproštěn  od  vojáků  z povolání.  Vojenské

sdružení rehabilitovaných a Klub vojenských důchodců však bude i

nadále v Blansku působit.

Návštěvy představitelů vlády ČR

V uplynulém  roce  2002  se  uskutečnilo  v  Blansku  několik

návštěv  ministrů  vlády  ČR.  V březnu  Blansko  navštívil  ministr

životního prostředí M. Kužvart. Jednal se starostou Kalou o projektu

„Ochrana vod povodí řeky Dyje“. V měsíci květnu se konala návštěva

ministra  průmyslu  a  obchodu  a  místopředsedy  vlády  Miroslava

Grégra,  který  projednal  situaci  kolem  Adamovských  strojíren.

V tomtéž měsíci se konala i návštěva ministra práce a sociálních věcí

a  pozdějšího  premiéra  Vladimíra  Špidly,  který  se  sešel  se  svým

stranickým  kolegou  starostou  Kalou  a  společně  navštívili  místní

nemocnici. V září navštívil Blansko nový ministr práce a sociálních

věcí  Zdeněk  Škromach,  který  se  mimo  jiné  zajímal  i  o  přípravu

reformy  veřejné  správy.  V tomtéž  měsíci  navštívil  Blansko  také

ministr  financí  Bohuslav  Sobotka,  který  jednal  o  převodu  státního

majetku  na  město  v rámci  reorganizace  státní  správy.  Poslední

ministerská  návštěva  se  konala  v říjnu,  kdy  ministr  životního



                                                                                               

prostředí  Libor  Ambrozek jednal o rekonstrukci  čistírny odpadních

vod v Blansku.

Restituce Salmů

Celých  10  let  trvalo  řešení  restitučního  nároku  šlechtického

rodu Salm-Reifferscheidt, který  konkrétně  v městě Blansku žádal  o

budovu zámku. Tato  žádost  o  restituci  byla podána  v roce  1992  a

teprve  v roce  2002  se  ve  věci  blanenského  zámku  definitivně

rozhodlo.  Právě  v blanenském  zámku  sídlí  městské  muzeum  a

z důvodu  restituce  se  nemohlo  také  přikročit  k žádným  větším

opravám  přímo  budovy  zámku,  které  jsou  již  jistě  zapotřebí.

Pozemkový úřad v Blansku 29.10.2002 rozhodl, že nárok rodu Salmů

na zámeckou budovu je neoprávněný, protože zámek nebyl součástí

zemědělského areálu Rájec. Nad navrácením dalšího majetku však je

stále  otazník,  přestože  ministr  vnitra  Stanislav  Gros  v červnu

pravomocně  rozhodl,  že  Hugo  Mikuláš  Salm-Reifferscheidt-Raitz

nezískal československé občanství.

Protestní pochod proti summitu NATO

V souvislosti s konáním listopadového Summitu NATO v Praze

byl  i  v našem  městě  uspořádán  protestní  pochod.  Blanenská

demonstrace  byla  svolaná  Hnutím  národního  sjednocení  a

Vlasteneckou  frontou.  Účastnilo  se  jí  asi  50  demonstrantů,  kteří

pochodovali městem bez větších incidentů. Summit NATO se v Praze

konal ve dnech 21.a 22.11.2002 za účasti  představitelů  devatenácti

členských zemí aliance a partnerských států.



                                                                                               

Veřejná sbírka pro oblasti postižené povodněmi

V letních  měsících  tohoto  roku  došlo  opět  díky  rozmarům

počasí k záplavám. Tentokráte byla postižena část našeho okresu a to

především  obce  Crhov,  Kunštát  a  Olešnice,  které  byly  poničeny

přívalovými dešti. Velké rozvodnění řek postihlo později především

Čechy. Město Blansko jako důkaz své solidarity a také na základě již

prožitých  zkušeností  z roku  1997,  kdy  bylo  samo  postiženo

rozvodněním  řeky  Svitavy,  vyhlásilo  veřejnou  sbírku  čistících

prostředků ve dnech 21. – 24. 8.2002 pro oblasti postižené záplavami.

Této sbírky se zúčastnilo kolem 414 dárců a hodnota činila 168 tisíc

korun.  Pomoc  směřovala  konkrétně  do  obce  Crhov  a  do  města

Litoměřice. Město Blansko poskytlo také dar v hodnotě 100 tisíc Kč

pro Litoměřice, 5 tisíc pro Plzeň 1 a 5 tisíc knihovně v Praze 1. Na

pomoc  postiženým  oblastem  se  v Blansku  uskutečnila  celá  řada

benefičních koncertů, o kterých je více uvedeno v kapitole kultura.

Partnerská města

Město  Blansko  má  uzavřené  partnerství  hned  s několika

zahraničními  městy. S městem Scandianem (Itálie)  bylo  partnerství

uzavřeno  již  v roce  1964.  Partnerství  s městem  Mürzzuschlagem

(Rakousko)  předcházela  nejprve  spolupráce  mezi  podnikem  ČKD

Blansko a ESV Mürzzuschlag, která byla uzavřena  v roce 1963. Na

úrovni  měst  bylo  partnerství  uzavřeno  až  v roce  1992.  Dalším

partnerským městem je holandské Gravenzande a to od roku 1994.

Nejmladším  partnerským  městem  a  to  od  roku  2000  je  polská

Legnica.  Spolupráce  se  všemi  partnerskými  městy probíhá  na  poli

kulturním,  sportovním  ,  pořádají  se  výměnné  pobyty  žáků  škol  a



                                                                                               

politických  zástupců  měst.  Významnými  akcemi  roku  2002  byly

například  „Jaro  v srdci  Evropy“  s mezinárodním  volejbalovým

turnajem  partnerských  měst,  účast  polské  delegace  na  8.  ročníku

Půlmaratonu Moravským krasem, účast sportovní delegace z Legnice

na  již  tradičním Krabičkově  memoriálu  mladších  žáků  v kopané  a

v neposlední řadě to bylo adventní  setkání politických představitelů

našich partnerských měst s nově zvoleným politickým vedením města

Blanska  při  slavnostním  rozsvícení  vánočního  stromu  na  nám.

Republiky.

Cestovní ruch

Propagaci  města  Blanska  v turistickém  ruchu  má  na  starost

oddělení cestovního ruchu Měst. úřadu Blansko, jehož vedoucí je Ing.

Jolana  Havlová.  Hned  na  počátku  roku  2002  se  město  Blansko

představilo  na  již  tradiční  akci,  kterou  je  veletrh  cestovního  ruch

Regiontour a GO v Brně. Zde byl představen nový tématický prospekt

„Region Blansko - Moravský kras“. U příležitosti zahájení turistické

sezóny 2002 byl v dubnu promítnut nový film o Blansku „Blansko –

brána  Moravského krasu“. Tento  film,  který  trvá  30  minut,  vznikl

spoluprací  J.  Havlové  (námět),  Radka  Popelky  (scénář)  a  Jana

Popelky  (režie).  Na  festivalu  propagačních  materiálů  cestovního

ruchu Tourpropag 2002 a Tour region film 2002 získal film 3. místo.

Ještě lépe se zde umístil  nový propagační materiál, který obsadil 1.

místo. Město Blansko se v měsíci říjnu zúčastnilo také Tour Salonu

v polské  Poznani.  Právě polští  turisté  projevili  o  náš  region  velký

zájem. V soutěži o nejlepší internetové stránky „Zlatý erb“, která se



                                                                                               

koná každoročně,  se  blanenské  internetové stránky umístily na 17.

místě ze 104 účastníků.



                                                                                               

Hospodaření a rozpočet města Blanska

Rozpočet města Blanska schválilo 20. zasedání Zastupitelstva

města Blanska dne 12.3.2002.

Občané  sami  měli  možnost  navrhnout  akce,  které  by  město

Blansko mělo do rozpočtu zahrnout. Doručeno bylo 275 námětů od

různých organizací, politických stran i samotných občanů. Návrhy se

týkaly  např.  vybudování  cyklostezek,  oprav  komunikací,  zvýšení

počtu parkovacích míst,  dokončení zimního stadionu a koupaliště  a

dalších.

Pro investiční výstavbu bylo v rozpočtu vyčleněno 51 mil. Kč

na  tyto  akce:  dokončení  rekonstrukce  ul.  Sadová,  vybudování

veřejného  a  školního  hřiště  ul.  Dvorská,  výkup  pozemků  pro

průmyslovou zónu, úpravy nám. Svobody, vybudování noclehárny na

Luční  ul.,  kamerový  systém,  rekonstrukce  tepelného  hospodářství,

rekonstrukce koupaliště a  výstavba nové silnice od Blanska k severu.

Příjmy

Daňové 121 470 tis.

Nedaňové     19 524 tis.

Kapitálové     11 537 tis.

Dotace     58 261 tis.

Celkem 210 792 tis.

Výdaje

Zemědělské a lesní hospodářství      755 tis.

Služby     2 524 tis.

Doprava 16 505 tis.



                                                                                               

Vodní hospodářství   7 170 tis.

Školství 33 704 tis.

Kultura 15 140 tis.

Tělovýchova a zájmová činnost 18 345 tis.

Zdravotnictví      594 tis.

Bydlení a komunál. rozvoj 32 194 tis.

Životní prostředí 19 370 tis.

Sociální věci – dávky 34 600 tis.

Sociální péče 13 214 tis.

Civilní obrana        94 tis.

Městská policie   7 560 tis.

Požární ochrana      600 tis.

Státní správa a samospráva 41 741 tis.

Finanční operace   9 339 tis.

Celkem         253 449 tis

Celkové financování města

Město  Blansko  splácelo  úvěry  na  výstavbu  kanalizace

v k.u.Těchov,  na  výstavbu  městské  knihovny,  hypoteční  úvěr  na

výstavbu 42 bytových jednotek na Písečné, hypoteční úvěr na nákup

budovy městského klubu a hypoteční úvěr na rekonstrukci bývalého

internátu Metry Blansko.

Město  Blansko  naopak  získalo  finanční  prostředky z prodeje

akcií a dalších, převedlo finanční prostředky z let minulých.



                                                                                               

Hospodářský život

Největší  průmyslové  závody našeho  okresu se stále  potýkaly

s hospodářskými problémy.

ČKD Blansko

V roce 1997 se dostalo do konkurzu a v květnu loňského roku

se  transformovalo  do  firmy ČKD Blansko  Strojírny.  Nový  majitel

však nebyl schopen splácet úvěr, proto většinový balík akcií získala

banka, která ho vyměnila za zástavu majetku dalšího zájemce o ČKD.

Tím vznikl dosti složitý majetkový propletenec, který ztěžuje jednání

s potenciálními zákazníky.

Bývalý generální  ředitel  podniku ČKD Blansko Josef Bednář

byl koncem roku 2002 Krajským soudem v Brně zproštěn obžaloby ze

zneužívání  informací  v obchodním  styku.  Obžaloba  ho  vinila,  že

špatným  hospodařením  firmě  způsobil  mnohamilionové  ztráty  a

přivedl ji tak do konkurzu.

Adast Blansko

Dceřinná  společnost  Adamovských  strojíren  Adast  Blansko,

a.s.  se  koncem roku 2002  dostala  do  konkurzu na  základě  návrhu

věřitele  Jana  Fialy.  Samotné  Adamovské  strojírny,  které  mají

v akciové společnosti Adast Blansko 52% podíl, byly v konkurzu již

od března roku 2002. Koncem roku 2002 také dramaticky klesl počet

zaměstnanců z 800 na 200 s tím, že se očekává další propouštění. Do

vedení byl jmenován Ing. Vojtěch Kolář.



                                                                                               

Utlumování  výroby  v Adastu  Blansko  vzalo  na  vědomí  i

Zastupitelstvo  města  Blanska  ve  svém  regulačním  plánu,  kde  se

počítá  v prostoru  ležícím  severně  od  hlavní  vnitropodnikové

komunikace  s nahrazováním  výrobních  objektů  zástavbou  objektů

centrálního  městského  charakteru  s funkcí  služeb,  obchodů  a

administrativy. Jižní část areálu zůstane určena pro výrobní zařízení.

Adast Adamov

19.2.2002 byl podán návrh na konkurz Adamovských strojíren

a zároveň byla zablokována snaha krizového managementu o vyřešení

situace  v Adamovských  strojírnách  uzavřením  dlouhodobé

stabilizační  dohody.  Konkurz  byl  vyhlášen  v březnu  roku  2002.

Správcem  konkurzní  podstaty  se  stal  Ing.  Tomáš  Pleva  a  novým

generálním  ředitelem  byl  jmenován  Ing.  Jan  Došek.  Došlo

k propuštění  220  pracovníků.  To  znamená,  že  v Adamovských

strojírnách pracovalo 1300 zaměstnanců. Pohledávky Adamovských

strojíren činily 1,1 miliardy korun a Krajský soud v Brně evidoval

243 věřitelů.

Firma Blata

Jiná situace než u bývalých velkých průmyslových závodů je u

nově vzniklých menších firem. Příkladem dobré prosperity je právě

firma Blata, která se zabývá výrobou českých motocyklů. Její majitel

Pavel Blata je sám bývalý motocyklový reprezentant. Jeho výrobky

pronikly  i  do  světa.  Tato  firma se  může pyšnit   nově  vystavěnou

budovou, která je zajímavá i z architektonického hlediska.



                                                                                               

Zemědělství

České zemědělství zažívá již dlouhodobou krizi. Koncem října

2002 se konala podpisová akce pod peticí, kterou vydaly organizace

zemědělců  a  to  Agrární  komora ČR,  Zemědělský  svaz  ČR a  také

organizace zemědělských podnikatelů a odborů. Tato petice vyzvala

vládu  i  parlament  k nutným opatřením, jejichž  realizace  nepřipustí

likvidaci  českého  zemědělství.  Petice  byla  manifestačně  předána

představitelům  vlády,  parlamentu  a  senátu.  Z okresu  Blansko  se

zúčastnilo  40  zástupců  členských  organizací  Agrární  komory  a

Zemědělského  svazu.  Zemědělský  svaz  sdružuje  na  Blanensku  22

členů, kteří obhospodařují téměř 30 tisíc hektarů zemědělské půdy.

Celkový objem zemědělské produkce se v roce 2002 snížil asi o

14 miliard  (pokles  cen  zemědělských produktů,  následky povodní,

snížení spotřeby některých produktů, dovoz dotovaných potravin ze

zemí  EU).  Od  roku  1990  odešlo  ze  zemědělství  téměř  380  tisíc

pracovníků. Mzdy v zemědělství jsou stále velmi nízké.

Územní plánování, výstavba a byty



                                                                                               

Na  základě  regulačního  plánu  středu  města  byla  započata

rekonstrukce  náměstí  Svobody.  Cílem  spolupráce  projektantů  a

zastupitelů bylo kvalitní  doplnění centra o vše co vytváří pohodu –

zeleň,  lavičky,  fontány…  Již  v předešlých  letech  byla  provedena

rekonstrukce Wanklova náměstí, které se stalo pěší obchodní zónou

s možností  zastavení  a posezení.  Bylo doplněno stromy a litinovou

výzdobou. I  náměstí  Republiky prodělalo částečné úpravy. Plochy

byly  vydlážděny  přírodní  dlažbou,  byly  zde  umístěny  fontány  a

zasazeny stromy. Zbývá dotvořit  část  náměstí před hotelem Dukla.

Samotný  hotel  Dukla,  pokud  bude  ponechán,  vyžaduje  rozsáhlou

rekonstrukci.  Počítá  se  také  s doplněním prostoru  o  nový  objekt  –

dům,  který  bude  obsahovat  obchody,  nárožní  kavárnu,  informační

městské centrum a další služby. 

V roce 2002 byla započata  rekonstrukce  dalšího  blanenského

náměstí a to  náměstí Svobody. I.etapa rekonstrukce začala v měsíci

říjnu  a  vyvolala  mnoho  reakcí.  Většinou  starší  spoluobčané  se  na

radikální  úpravu  parkové  zeleně  dívali  skepticky.  Celková

rekonstrukce  náměstí  přijde  na  13  milionů  korun.  Bude  zahrnovat

úpravu  parku  včetně  zeleně,  komunikací,  chodníků  a  veřejného

osvětlení. V roce 2002 se investovalo 6 milionů korun. Ze vzrostlých

okrasných stromů se pokácely pouze stříbrné smrky, které však byly

ve velmi špatném stavu. V listopadu byly v prostoru náměstí umístěny

bronzové  sochy  hříbat,  které  vytvořil  blanenský  sochař  František

Stöhr.  Hříbata  byla  odlita  v dílně  Antonína  Paděry v Dolní  Lhotě.

Tyto sochy hříbat jsou součástí plánovaného památníku Selství, který

má připomenout původní zemědělský charakter náměstí. Kromě soch

hříbat se počítá ještě s umístěním tří bronzových podkov do dlažby

chodníku v místech, kde byly původní brány do selských usedlostí a



                                                                                               

s umístěním bronzové pamětní desky s tématem historie císařské orby

Josefa II.. I. etapa rekonstrukce parku nám. Svobody byla dokončena

a slavnostně předána 28.října 2002. Při té příležitosti byl představiteli

města zasazen strom, do jehož kořenů byl mimo jiných dokumentů

vložen i text o historii náměstí Svobody.

Výstavba rodinných domků a bytů

V roce 1998  byl schválen  územní plán města Blanska,  jehož

součástí  bylo  i  vymezení  ploch  pro  výstavbu  rodinných  domků.

Vlastníkem  těchto  pozemků  nebylo  většinou  město  samotné,  ale

soukromé osoby, což neumožňovalo  městu získat potřebné dotace ze

státního  rozpočtu  na  vybudování  inženýrských  sítí.  Výstavba

rodinných  domků  je  plánována  v lokalitě  Luhy  mezi  Blanskem  a

Horní Lhotou. 

Město  Blansko  každoročně  poskytuje  půjčky na  modernizaci

bytového  fondu  občanům  města.  Půjčky  se  poskytují  na  půdní

vestavby,  modernizaci  vytápění,  rekonstrukci  koupelny,  zateplení

domu, opravy střechy, izolace, výměny oken, rekonstrukci rozvodů.

Půjčky jsou na dobu 5 let s ročním úrokem ve výši 5 %. V roce 2002

zažádalo o půjčku 16 žadatelů s celkovým požadavkem 2,5 milionu

korun. Město celkem mohlo poskytnout částku 750 tis.Kč.

Město Blansko se také spolupodílelo na výstavbě bytů se státní

dotací. Zájemci mají zajištěn úvěr na 20 let při akontaci ve výši 30 %

ceny bytu. Po dvaceti letech přejde byt do osobního vlastnictví. 

V měsíci  říjnu  roku  2002 byly v denním tisku  uvedeny ceny

bytů. Pro srovnání bylo použito bytu 3 + 1  I.kategorie, stáří 30 let.

Cena bytu v Brně 850 000 Kč, ve Vyškově 588 000 Kč, v Prostějově



                                                                                               

510 000 Kč, v Kuřimi 677 000 Kč, V Tišnově 562 000 Kč, ve Žďáru

nad  Sázavou  547  000  Kč,  ve  Svitavách  508  000  Kč a  v Blansku

646000 Kč. Podle zjištění u majitele realitní kanceláře však cena bytu

3 + 1 v Blansku je mnohem vyšší. Pohybuje se kolem 850 000 Kč.

Rekonstrukce ulice Sadová

V roce 2001 byla dokončena I.etapa  a  začátkem února roku

2002 zahájena II. etapa rekonstrukce ulice Sadová. Investorem celé

akce bylo Ředitelství silnic a dálnic, dodavatelem byly Silnice Brno a

Dopravní  stavby Brno.  Technickou infrastrukturu zajišťovala  firma

VAPIS Boskovice. Na tuto rekonstrukci se podařilo získat prostředky

ze  státního  fondu  dopravní  infrastruktury  ve  výši  24  milionů  Kč.

Celková  délka  oprav  byla  910  m.  Současně  došlo  k výměně

vodovodního potrubí a kanalizace. Rekonstrukce kanalizace přišla na

4,5  mil.  Kč,  náklady  na  vodovod  představují  částku  3,5  mil.  Kč.

Rekonstrukce  byla  zahájena  na  podzim  roku  2001  a  dokončena

v červnu 2002.

Doprava



                                                                                               

Město Blansko uvolňuje  každoročně na městskou hromadnou

dopravu 4,4 mil. Kč a na zajištění dopravní obslužnosti  3 mil. Kč.

Městskou hromadnou dopravu tvoří  pět  linek  a cena jízdného je 6

korun.

ČSAD Blansko provedlo modernizaci vozového parku. Přibyly

dva vozy pro linkovou dopravu a dva luxusní autobusy pro zahraniční

cesty. Životnost autobusu je asi 10 let a pořizovací cena je 3 200 000

Kč.

České  dráhy  v úseku  Brno  –  Česká  Třebová  připravují

protihluková opatření. Projekt zpracovala firma SUDOP Brno, s.r.o.

Krajský hygienik rozhodl realizovat protihluková opatření v podobě

výměny  stávajících  oken  za  okna  zvukoizolační  a  to  ve  všech

obytných  místnostech  viditelných  z trati  u  domů  sousedících  se

železnicí. Úpravy budou hradit České dráhy.

Křižovatka „u pošty“

Řešení této křižovatky sice podléhá Ředitelství silnic a dálnic,

protože je to komunikace druhé třídy, ale město pro rychlejší postup

provedlo investiční  záměr a připravilo vše, aby rekonstrukce mohla

proběhnout.  Při  řešení  zvítězila  varianta  kruhového  objezdu,  která

předpokládá asanaci domu Smetanova 1. Na tomto místě se postaví

třípodlažní  dům,  který  by  měl  zahrnovat  pasáž,  obchody,  nebo

kanceláře.  Doprovodnou  investicí  bude  rekonstrukce  ulice

Rožmitálova. Celá akce by se měla začít realizovat v roce 2003.

Služby



                                                                                               

Technické služby Blansko

Na  základě  dohody  došlo  31.5.2002  k předání  veřejně

prospěšných  činností,  které  dosud  vykonávala  společnost  SELIO

s.r.o., na nově zřízené Technické služby města Blanska. Podle dohody

byli  rovněž převedeni  zaměstnanci a  prodány některé mechanismy.

Čištění  komunikací i  nadále vykonávalo SELIO a to  vždy pět dnů

v měsíci.  K založení  společnosti  Technické  služby  Blansko   s.r.o.,

které  jsou  ve  100  %  vlastnictví  města  Blanska,  vedlo  neustálé

zvyšování cen společnosti SELIO. Přínosem městské společnosti je

také  možnost  nabídky  zaměstnání  pro  občany  s nejrůznějším

postižením.  Technické  služby  převzaly  údržbu  travnatých  ploch

hlavně  na  měst.  sídlištích  Zborovce,  Sever,  Podlesí,  9.května  a

Chelčického. Ostatní travnaté plochy veřejné zeleně včetně městských

částí  měla na starost firma LARIX, zahradnické a sadovnické služby

s.o.r.  Sídlo Technických služeb Blansko je na ul. Komenského 2 a

ředitelem je Emanuel Svěrák.

Městské lázně a koupaliště

Situace kolem městských krytých lázní se během měsíce dubna

vyhrotila natolik, že dokonce došlo k jejich krátkodobému uzavření.

V roce  1995  podepsalo  město  Blansko  s podnikatelem  p.  Kočkou

smlouvu na provozování lázní a koupaliště na 15 let tedy do r. 2010.

V podmínkách bylo, že město bude přispívat na energie a bude hradit

panu Kočkovi rozdíly mezi náklady a výnosy. Naopak nájemce slíbil

realizaci nejrůznějších investic. V roce 1999 došlo k jednostrannému

vypovězení  smlouvy  ze  strany  města,  což  pan  Kočka  nehodlal

akceptovat a spor se začal řešit soudní cestou. Mezi tím však nebyly



                                                                                               

uhrazeny faktury za energie a tím došlo k přerušení jejich dodávky a

následnému uzavření  krytých lázní. Město Blansko se snažilo o co

nejrychlejší  obnovení  provozu  lázní,  proto  od  10.  května  převzalo

nejen  budovu,  ale  i  zaměstnance, kteří  přešli  dohodou  pod Služby

Blansko  s.r.o.,  které  převzaly  starost  o  provoz  městských  lázní  a

letního  koupaliště.  Soudní  spor  byl  dořešen  v měsíci  srpnu,  kdy

Krajský soud  v Brně zamítl  žalobu  na  neplatnost  výpovědi,  kterou

pan Kočka podal a poté rovněž zamítl povinnost města uhradit panu

Kočkovi  část  provozních  dotací.  Celková  částka,  kterou  na  Městě

Blansko hodlal uplatňovat, byla přes 4 miliony Kč.

Služby Blansko

Tato společnost převzala v květnu 2002 péči o městské lázně a

letní  koupaliště.  Do  správy  Služeb  Blansko  náležela  dále  údržba

zimního stadionu a rekreační oblasti Palava. Služby Blansko provedly

nejnutnější opravy pro zahájení provozu koupaliště tím, že propojily

areál koupaliště  se zimním stadionem, kde se mohlo využívat nové

sociální zařízení a zrekonstruovaly beachvolejbalové hřiště. Celková

oprava  areálu  koupaliště  by  si  vyžádala  13  milionů  korun.  Do

budoucna bude nutná i oprava krytého bazénu. Další velkou investici

bude nutno vynaložit  na zkvalitnění  vody v retenční  nádrži  Palava.

Služby  Blansko  si  nechaly  vypracovat  studii  pro  očištění  vody

v přehradě.  Podle  této  studie  by  mělo  být  nejprve  provedeno

odbahnění dna nádrže a pak by mělo dojít k změně v hospodaření na

okolních polích tak, aby se do přírodních toků nedostávaly škodlivé

látky, které např. podporují růst sinic. Ředitelem společnosti  Služby

Blansko s.r.o. je Ing. Radek Snopek a sídlo je na ulici Mlýnská 18.



                                                                                               

Komunální odpad

V lednu  2002  byly  do  všech  domácností  distribuovány

tiskopisy na přiznání k poplatku za provoz systému shromažďování

komunálních odpadů. Přihlásit se museli všichni, kteří měli ve městě

trvalé  bydliště.  Na  základě  těchto  vyplněných  tiskopisů  byla

vytvořena nová počítačová databáze všech poplatníků.Vše probíhalo

podle  zastupitelstvem schválených  vyhlášek o  komunálním odpadu

č.8  a  9/2001.  Tyto  vyhlášky  byly  vytvořeny  na  základě  nového

zákona  č.  185/01  Sb.  o  odpadech.  Občanům  byl  zajištěn  sběr

komunálního  odpadu  1  až 2  x týdně.  Dále  mohli  využívat  dalších

možností odkládání odpadů např. do rozmístěných sběrných nádob na

tříděný  odpad,  do  sběrného  dvora,  který  byl  umístěn  na  Starém

Blansku  nebo  do  přistavovaných  kontejnerů  podle  předem

stanoveného  harmonogramu. Ke  změně došlo  ve  způsobu  placení.

Výše poplatku byla stanovena na občana za rok 324 Kč.

Údržba silnic a komunikací

Údržbu silnic měli na starost pracovníci Oblastní správy silnic

Jihomoravského  kraje  v Blansku,  jejímž  ředitelem  je  Ing.  Milan

Raška.  Jednalo  se  celkem o 639 km silnic  celého okresu Blansko.

V zimním období se z toho 390 km udržovalo chemickým posypem,

322  interním posypem a  8  km pouze  plužením.  20  km se  v zimě

neudržuje  vůbec.  Náklady na  tuto  údržbu  jsou  značné,  protože  je

prováděna v dosti kopcovitém terénu.

Údržbu místních komunikací zajišťovala firma Selio s.r.o.. Ta

prováděla čištění komunikací, které bylo od měsíce dubna prováděno

v pravidelných  intervalech.  Odtahy  vozidel,  která  bránila  této



                                                                                               

činnosti, nařizovala Městská policie Blansko a realizovala společnost

Služby Blansko.

Televizní vysílání

Od konce roku 1995 provozuje město Blansko v síti kabelové

televize  městské  televizní  vysílání.  Občané  tak  prostřednictvím

televizní  obrazovky  mohou  nahlédnout  na  zasedání  městského

zastupitelstva,  na  tiskové  konference  pořádané  na  radnici  nebo

sledovat blanenský videožurnál – měsíčník o dění ve městě. Ti, kteří

nemají  kabelové  vysílání,  si  mohou  tyto  záznamy  půjčit  na

videokazetách v informační kanceláři Blanka.

Přečíslování telefonních čísel

V noci  z 21.  na  22.9.2002  došlo  k plošnému  přečíslování

telefonních stanic v celé České republice. Týkalo se všech operátorů

poskytujících  veřejnou  telefonní  službu  jak  v pevné,  tak  v mobilní

síti.  159  uzlových  telefonních  obvodů  existujících  v ČR  bylo

nahrazeno  14  telefonními  obvody.  U  telefonních  čísel  se  změnilo

pouze  předčíslí  (Blansko  516).  V okrese  Blansko  se  přečíslovalo

téměř  30  000  pevných  telefonních  linek  a  téměř  300  veřejných

telefonních linek. Dříve bylo možné z Blanska volat za místní hovor

do 44 obcí po přečíslování to bylo do 668 obcí.

Mluvící sirény

Od  počátku  roku  2002  byla  uvedena  do  provozu  instalace

nového  systému  varování  obyvatel  tzv.  mluvící  sirény.  Byly



                                                                                               

instalovány na Penzionu Písečná, na  bytovém domě na ul. Antonína

Dvořáka a na ul. Bezručově. Ovládání sirén je možné dvěma způsoby.

Prvním je celorepublikový systém CAS 100, kdy mohou být spuštěny

z Brna a druhým mohou být zpuštěny z operačního střediska Městské

policie  Blansko.  Celkové  náklady činily  600 tis.korun,  z toho  byla

část uhrazena ze státní dotace.

Životní prostředí

Protipovodňový systém

Město Blansko se zabývalo koncepcí protipovodňové ochrany

města  na  základě  zkušeností  z roku  1997,  kdy  došlo  k rozvodnění

jinak klidné řeky Svitavy. Povodňové škody na území města tehdy



                                                                                               

byly vyčísleny na 12 milionů korun. Nová protipovodňová koncepce

byla připravována se správcem toku, jímž je Povodí  Moravy, které

bude  rovněž  investorem  větší  části  akce.  Hlavním  problémem

v Blansku  jsou  mosty,  které  neumožňují  vyšší  ochranu  a  jejichž

přestavba by byla velice náročná. Se zahájením stavebních prací se

počítá až v roce 2004. Tyto práce by měly zahrnovat úpravu koryta

řeky a vybudování rozsáhlého rozlivového území v horní části  toku

(oblast mezi Rájcem a Doubravicí). Předpokládané ukončení akce je

v roce  2005.  Snahou  města  je  při  této  regulaci  řeky  vybudovat  i

cyklostezku.

Čistírna odpadních vod a kanalizace

Výbor fondu Evropské unie ISPA začátkem listopadu schválil

v Bruselu projekt nazvaný „Ochrana vod povodí řeky Dyje“. Tento

projekt, který získal dotaci více než 1 miliardu korun, řeší výstavbu a

rekonstrukci  kanalizací  a  čistíren  odpadních  vod  v deseti

aglomeracích Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Mezi nimi je i

Blansko,  které  bude  v příštích  letech  z financí  EU  realizovat

intenzifikaci čistírny odpadních vod. Rekonstruovány budou téměř tři

kilometry kanalizačních stok v Blansku. Do investičního  záměru se

prosadilo i vybudování cyklostezek.

Na projektu intenzifikace čistírny odpadních vod v Blansku se

pracovalo  již  od  roku  1996,  kdy  byl  zpracován  investiční  záměr.

V letech 1999 – 2000 byla provedena I. etapa nákladem 33 milionů

Kč  (odkanalizování  Starého  Blanska  a  jeho  napojení  do  hlavního

kanalizačního sběrače na ul. Svitavské, úprava kalového hospodářství

na  čistírně  odpadních  vod,  rekonstrukce  technologického  zařízení



                                                                                               

čerpací  stanice).  Na  tuto  I.etapu  se  podařilo  získat  dotace

z ministerstva zemědělství ve výši 8 milionů Kč. II. etapa, která by se

měla zaměřit na úpravu technologie na samotné čistírně  odpadních

vod, je vyčíslena na 116 milionů korun. Zde bude právě možné využít

dotace z EU ve výši  až 67 %. Se zahájením prací  se počítá  v roce

2003.

Centrální zásobování teplem

Modernizace  soustavy  CZT ve  městě  již  byla  nutná.  Město

Blansko se rozhodlo situaci řešit spolupodílnictvím s firmou Harpen

ČR, s.r.o. Před rekonstrukcí  bylo v Blansku 17 zastaralých kotelen,

které dodávaly teplo do asi 3 500 bytů. Celá rekonstrukce začala již

v dubnu 2001 a trvala do konce roku 2002. Generálním dodavatelem

projektu byla blanenská firma Vrba a náklady se pohybovaly okolo 70

milionů  korun.  Po  rekonstrukci  vzniklo  v Blansku  5  moderních

kotelen, z toho 3 kotelny pracují pouze ve špičce.

Psi ve městě

Od 6.2.2000 mělo Blansko platnou vyhlášku o chovu a držení

zvířat. V roce 2001 byl na okraji města vybudován nový útulek pro

psy, jehož vedoucí je Hana Rajtšlégrová a o jehož správu se starají

Služby  Blansko.  Evidence  psů  je  vedena  na  městském  úřadu  na

základě  přihlášky  majitele  a  každý  pes  by měl  mít  na  obojku  psí

známku. V současnosti je v Blansku evidováno 1345 psů. Poplatek je

1000  Kč  v bytovém  domě,  400  Kč  v rodinném  domě  a  100  Kč

v městských částech. Z vybraného poplatku se hradí částečně provoz

vysavače  psích  exkrementů  ve  městě  a  chod  útulku  pro  psy.  Ve



                                                                                               

vybraných  sídlištích  (Sever  a  Zborovce)  byly rozmístěny speciální

odpadkové koše se sáčky.

Deratizace města

V měsících dubnu až květnu provedli pracovníci firmy Sentrac,

s.r.o. Boskovice ohniskovou deratizaci města, která byla zaměřena na

redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření. Nástrahy

byly kladeny do kanalizační sítě, na prostranství,  do nor…Všechny

nastražené objekty byly řádně označeny.

Vykácení starých topolů

Na podzim roku 2002 došlo k vykácení 18 vzrostlých  topolů

černých, které byly ve 30. letech osázeny před budovou tehdejších

měšťanských škol v Blansku (nyní budova ZŠ TGM na Rodkovského

ulici).  Tyto  topoly byly  již  ve  velmi  špatném stavu  a  ohrožovaly

bezpečnost chodců i sousedních budov. Na jejich místo budou na jaře

roku 2003 vysazeny nové okrasné stromy.

Moravský kras

Vstupní areál Punkevních jeskyní

V průběhu roku 2002 se řešila otázka umístění vstupního areálu

do  Punkevních  jeskyní,  který  byl  ohrožen  padajícím  kamením.

Nakonec se pracovníci Správy jeskyní Moravský kras, Správy CHKO

Moravský kras a ministerstva životního prostředí dohodli na variantě

vypracované  Fakultou  architektury  VUT Brno,  která  doporučovala



                                                                                               

ponechat stávající budovu, jejíž střešní konstrukce by byla zhotovena

tak, aby popřípadě odolala padajícím kamenům o hmotnosti 10-15 kg.

Jeskyně Výpustek

Za II. světové války Němci v jeskyni vybetonovali  podlahy a

zřídili  zde  podzemní  továrnu  na  výrobu  čerpadel  do  leteckých

motorů.  Za  komunismu sloužily  tyto  prostory  jako  kryt  v případě

války pro československou generalitu, která by z něj řídila vojenské

operace. Celý areál se nachází na pozemcích Mandelovy zemědělské

a  lesnické  univerzity  a  Školního  lesního  podniku  Masrykův  les

Křtiny. V roce 2002 se uvažovalo o možném  dalším využití těchto

prostor.  Zájem  o  jeskyni  Výpustek  projevilo  Technické  muzeum

v Brně, které zde chce prezentovat pohnutou historii jeskyně.

Činnost ochránců přírody

Ekocentrum Ulita  již  několik  let  zajišťuje  spolu  se  Správou

CHKO Moravský kras ochranu žab v době jejich migrace. Cílem je

ochrana  před  automobilovou  dopravou  na  silnici  Blansko-Skalní

mlýn.

Již  od  roku  1990  se  v České  republice  koná  pravidelně  Den

Země. Pro Moravský kras to znamená úklidové akce dobrovolníků,

které za odměnu čekalo opékání špekáčků a volný vstup do jeskyní.

V obci Rudice se konalo v dubnu již 21. Speleofórum – setkání

jeskyňářů z celé České republiky.

V květnu  se  v Josefovském  údolí  u  Adamova  uskutečnil

Evropský den parků.  Při  této akci  proběhla  i  experimentální  tavba

železa a prohlídka jeskyně Býčí skála.



                                                                                               

V září  připravil  ekologický  institut  Veronica  společně  se

Správou jeskyní Moravského krasu, Správou CHKO Moravský kras a

Společností  pro  Moravský  kras  již  v pořadí  šestou  Evropskou  noc

s netopýry. Akce zahrnovala  zkrácenou noční  prohlídku  Kateřinské

jeskyně, výklad o netopýrech a jejich následný odchyt a ukázku.

Zemřel Jan Balák

Před  dovršením  75.  narozenin  zemřel  16.5.2002  Jan  Balák,

jeden  z posledních  spolupracovníků  prof.  Karla  Absolona,  který

v roce  1954  založil  při  ZK  ROH  Merta  Blansko  speleologický

kroužek, kde působil až do roku 1992.

Zdravotnictví a sociální zabezpečení

Město Blansko je zřizovatelem pečovatelské služby pro dalších

osm obcí, penzionu pro důchodce a poradny pro rodinu, manželství a

mezilidské vztahy. Minulý rok stál provoz všech tří zařízení téměř 6,5

mil. Kč, z nichž  více než polovinu tvořily účelové dotace od státu,

zbytek příjmy od klientů a peníze z městského rozpočtu. V roce 2002

byly plánovány finance za sociální služby ve výši 6,8 mil. Kč.

Zdravotnická  zařízení,  která  zřizoval  okres,  přejdou  od  roku

2003 přímo pod Krajský úřad v Brně. V Blansku by se mělo jednat o



                                                                                               

Zdravotnickou  záchrannou  službu  okresu  Blansko.  Okresní

hygienická  stanice  přejde  od  1.1.2003  pod  Krajskou  hygienickou

stanici.

Dny zdraví v Blansku

V měsíci  říjnu  proběhl  již  II.  ročník  Dnů  zdraví  v Blansku,

které  připravila komise Rada zdravého města a oddělení cestovního

ruch  ve  spolupráci  s řadou  partnerských  organizací.  V rámci  Dnů

zdraví  v Blansku  proběhla  celá  řada  akcí:  běh  Terryho Foxe,  dny

sportu pro základní školy, přednáškový blok na téma zdraví, aktivity

Okresní  hygienické  stanice  a  Českého  červeného  kříže  v Blansku.

S největším  ohlasem  se  setkala  závěrečná  diskotéka  pro  mladé

s Rádiem Kiss Hády.

Pedagogicko-psychologická poradna v Blansku

V roce  2002  si  připomněla  již  třicet  let  své  existence.

V poradně pracují 3 psycholožky, 2 speciální pedagožky (z toho jedna

logopedka),  dále  metodička  preventivních  aktivit  a  sociální

pracovnice. Přírůstek nových klientů se každoročně zvyšuje o 7 %.

Sídlo  poradny je  v budově  Zvláštní  školy na  ul.  Nad Čertovkou  a

ředitelkou je PhDr. Jarmila Kuchařová.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Završila  již  čtvrtý  rok  své  existence.  Úkolem poradny  bylo

prostřednictvím propagace informovat obyvatele blanenského regionu

o  poskytovaných  službách.  Počet  řešených  případů  v roce  2002



                                                                                               

vzrostl  na 170 (r. 2001 řešeno 135 případů). Došlo k vzrůstajícímu

zájmu  o  služby  poradny.  Na  poradnu  se  obrátilo  39  %  klientů

s osobními  problémy,  33  %  s manželskou  problematikou  a  15  %

s rodinnými potížemi. Snahou poradny bylo také navázání spolupráce

s ambulantními  psychiatry.  Vedoucí  poradny  je  Mgr.  Stanislav

Poláček.

Penzion důchodců

Slouží již osmý rok důchodcům. Je to osmipatrová budova, kde

je umístěno 45 garsonek,  10 dvojpokojových a 9 jednopokojových

bytů. V současné době má penzion 73 obyvatel ve věku od 60 – 101

roků.  Vedoucí  je  Ing.  Dana  Křenková,  která  stojí  v čele

čtrnáctičlenného  kolektivu  zdravotních  sester,  ošetřovatelek  a

uklizeček. Obyvatelé penzionu mají možnost si zakoupit obědy nebo

si vařit sami. Přímo v domě je i obchod, knihovna nebo kaple.

Domov důchodců

V říjnu  roku  2002  byla dokončena  výstavba  nového domova

důchodců.  Stavbu  realizovala  společnost  a.s.  IMOS  Brno  podle

projektu  Ing.  Aleše  Písaříka  a  Ing.  Petra  Kadaňky.  Objekt  má tři

podlaží  a  je  umístěn v sousedství  s Nemocnicí  Blansko.  Je  zde 78

jednolůžkových  a  12  dvojlůžkových  pokojů  s k.k.  a  sociálním

zařízením.  V přízemí  je  umístěn  bufet,  kadeřnictví,  pedikúra,

rehabilitace  a  kaple.   Výstavba  byla  zahájena  v roce  2000  a

investorem stavby byl Okresní úřad Blansko.

Městská noclehárna



                                                                                               

V rámci  programu  prevence  kriminality  se  rozhodlo  město

Blansko  zrekonstruovat  rodinný  dům  v Blansku  na  Luční  ulici  a

vybudovat zde noclehárnu. Tato noclehárna bude určena mužům ve

věku od 18  let.  Noclehárna  bude mít 15  lůžek  a  bude  poskytovat

základní  hygienu  a  přespání  za  úhradu,  odvedenou  práci  nebo  ve

zvláštních případech zdarma. Město Blansko na  projekt získalo státní

účelovou  dotaci  ve  výši  180  tisíc  Kč.   Kolaudace  se  uskuteční

začátkem roku 2003.

Nemocnice Blansko

Již třetím rokem vede Nemocnici Blansko nový management,

který  nemocnici  přebíral  s celkovou  ztrátou  30  milionů  korun  a

dalšími  závazky  za  18  mil.  Kč.  Nové  vedení  zavedlo  výrazné

organizační změny, což podstatně ovlivnilo nárůst příjmů nemocnice.

Ta je dnes jedinou v Jihomoravském kraji, která hospodaří bez ztrát.

Došlo také k zlepšení poskytovaných služeb a k zkvalitnění lékařské

péče. I technické vybavení se zlepšilo. Svou činnost během těchto let

zahájila nepřetržitá chirurgická ambulance, nové pracoviště ortopedie,

nové ambulantní pracoviště rehabilitace, nové lůžkové  rehabilitační

oddělení,  rekonstruovaná  hemodialyzační  jednotka,  nové pracoviště

CT a rekonstruovaná  ambulantní rehabilitace.

Okresní  úřad  Blansko  doporučil  ve  svém  privatizačním

projektu  bezplatný  převod  Nemocnice  Blansko  na  město.  Město

Blansko samotné již podalo několik privatizačních projektů (první již

v r. 1992, další  v r. 1995). V roce 1996 vláda privatizaci  některých

nemocnic zamítla a mezi nimi i té blanenské. Nemocnice se nachází

v atypické  situaci,  kdy  její  chod  zajišťuje  nestátní  zdravotnické



                                                                                               

zařízení  zřizované  městem,  zatímco  vlastníkem  movitého  a  části

nemovitého majetku je stát. Ředitelem nemocnice je Ivan Kozák.

20.12.2002  bylo  slavnostně  otevřeno  nové  rehabilitační

oddělení Nemocnice Blansko, na které byla poskytnuta státní dotace

ve výši 13 milionů korun. Celkové náklady činily 20 milionů korun.

Součástí nového rehabilitačního oddělení je tělocvična, rehabilitační

bazén, boxy pro individuální  cvičení,  vodoléčba a další.  Vedoucím

oddělení rehabilitace je primář MUDr. Karel Friedrich.

V roce  2002  proběhla  také  rekonstrukce dialyzační  jednotky,

která byla provedena za provozu, stála 7,5 mil. Kč a trvala 4,5 měsíce.

Dialyzační  jednotka vznikla  v Blansku již  před 15 lety a  ve  svých

počátcích poskytovala služby i pro okres Vyškov a Prostějov. Ročně

se zde léčí až 80 pacientů a asi 50 z nich je zařazeno v chronickém

léčebném  programu..  Primářkou  oddělení  nefrologie  a  dialýzy  je

MUDr. Jindřiška Brabcová.

Nový heliport

29. 11. 2002 byl otevřen v areálu blanenské nemocnice nový

heliport  pro  leteckou  záchrannou  službu  s denním  i  nočním

provozem. Heliport bude sloužit  k přistávání vrtulníků zdravotnické

záchranné služby a v případě potřeby i dalších složek integrovaného

záchranného systému. Pozemek s heliportem má rozměry 14 x 14 m.

Na stavbu  byla  poskytnuta  systémová dotace  ve  výši  3,2  milionu

korun.

Pohotovostní služba



                                                                                               

Přednemocniční  službu  v okrese  Blansko  zajišťuje  záchranná

služba okresu Blansko. Jedná se jednak o rychlou záchrannou pomoc

při bezprostředním ohrožení života, kdy je zajištěn nepřetržitý provoz.

Činnost je koordinována operačním střediskem v Blansku. A dále se

jedná o běžnou přednemocniční péči, kterou zajišťuje lékařská služba

první pomoci v Boskovicích i Blansku v době mimo ordinační hodiny

tedy od 15.30 – 7.00 a o víkendech a ve svátky od 7.30 – 14.30.

Lékárny v obou nemocnicích mají nepřetržitý provoz.

Lékárny

Kromě již  zmíněné lékárny v blanenské  nemocnici,  která  má

nepřetržitý provoz, fungovaly v Blansku tyto další lékárny:

lékárna Alba – Seifertova 7

lékárna Výduchová S. – Vodní 9

lékárna OD Kaufland – Ludvíka Daňka 2360

lékárna OD AVAX – Okružní 2

Okresní hygienická stanice Blansko

 Při  Okresní  hygienické  stanici   v Blansku,  která  sídlí  na

Mlýnské  ul.  2  působí  Centrum  ochrany  a  podpory  zdraví.  Toto

centrum  vyvíjí  aktivní  činnost.  Již  od  roku  1996  se  zabývá

nedostatkem jódu ve  výživě dětí  a  hlavně spoluprací  se  školami  a

škol. jídelnami zajišťuje zlepšení této situace. Další projekt centra je

zaměřen na vadné držení těla dětí a mládeže. Proto se zrodila akce

sezení na gumových míčích během vyučování ve škole. Ve spolupráci

s mateřskými školami byl prováděn výzkum pasivního kouření dětí,

kdy bylo zjištěno, že až 66 % dětí je ohroženo tímto nešvarem.



                                                                                               

Již  od  roku  1992  funguje  poradna  zdraví,  kterou  dodnes

navštívilo více než 7 500 klientů. Činnost  poradny se zabývá dnes

aktuálním problémem u dětí  i  dospělých, kterým je obezita a s tím

spojené snižování  nadváhy, dále odvykání kouření,  správná výživa,

poradna pro diabetiky, poradna aids a další.

Při  příležitosti  10.  výročí  fungování  poradny  zdraví  se

10.10.2002  uskutečnil  v Blansku  Den  zdraví,  kdy  proběhl  den

otevřených dveří Okresní hygienické stanice v Blansku.

Zánikem okresního  úřadu ztratila  Okresní  hygienická  stanice

Blansko svého zřizovatele, proto od 1.1.2003 budou její kompetence

přesunuty  na  Krajskou hygienickou  stanici  v Brně,  která  bude  mít

svoje územní pracoviště v Blansku. Toto pracoviště však ztratí svou

právní  subjektivitu  to  znamená,  že  nemůže  vydávat  rozhodnutí  či

vykonávat  zdravotní  dozor.  Všech  50  zaměstnanců  Okresní

hygienické stanice v Blansku zůstává v pracovním poměru u Krajské

hygienické stanice nebo u Zdravotního ústavu Brno.

Český červený kříž

Sídlo Oblastního spolku Českého červeného kříže v Blansku je

na ulici Sadové a jeho předsedou je Jiří Kučera.

Od 1. 1. 2002 prodělala výrazné změny struktura záchranných

jednotek ČČK  a pomocných záchranných týmů ČČK. Staly se z nich

jednotky druhosledové.  Pomoc v prvním sledu  v případě  krizových

situací  bude  podle  nové  legislativy  zajišťována  profesionály  –

příslušníky  hasičských  záchranných  sborů,  zdravotníky  a  policisty.

Nově  vzniklé  jednotky  mají  mít  21  členů  (velitel,  5  zdravotníků,



                                                                                               

ubytovací družstvo, stravovací  a sociální  družstvo). V Blansku jsou

vytvořeny 2 zdravotní družstva a je vytvořen krizový štáb.

Úřad  Oblastního  spolku  Českého  červeného  kříže  v Blansku

ocenil bezplatné dárce krve. V prostorách Kulturního střediska města

Blanska byly předány Jánského plakety – zlatá 7 dárců, stříbrná  28

dárců  a  bronzová  37  dárců.  V okrese  Blansko  funguje  jediná

transfuzní stanice v prostorách boskovické nemocnice.

Domov Olga

V roce 1990 bylo založeno Hnutí humanitární pomoci Blansko

manželů MUDr. Jaromíra a Jany Kratochvílových a již devět let také

funguje   denní  stacionář  pro  mentálně  postižené  Domov  Olga.

V denním stacionáři je v současnosti 31 dospělých klientů, kteří zde

tráví přes den svůj volný čas. Jsou konány různé terapie např. hodiny

zpěvu,  pracovní  terapie  –  šití  polštářků,  dřevěné  nebo  keramické

výrobky. I přesto manželé Kratochvílovi usilují o rozšíření péče o své

klienty a to vybudováním chráněného bydlení pro některé z nich, kde

by  měl  každý  klient  vlastní  pokoj.  Klienti  by  si  mohli  navzájem

vypomáhat  a  navíc  by  byla  zajištěna  24  hodinová  služba

kvalifikovaného pracovníka. Toto chráněné bydlení se v současnosti

buduje v místech bývalé mateřské školy na Klepačově.

Oblastní charita Blansko

Oblastní  charita  Blansko  je  nestátní  nezisková  organizace

působící na území Blanenska a Boskovicka. Svoji činnost zahájila již

v roce  1992  a  je  součástí  sdružení  České  katolické  charity.  Svoji

pomoc poskytuje zařízením zaměřeným na pomoc lidem nemocným,



                                                                                               

osamělým,  zdravotně  postiženým.  Starým  a  nemocným  lidem

blanenského  a  boskovického  regionu  poskytuje  charitní

pečovatelskou a ošetřovatelskou službu – domácí péči přímo u klientů

a v zařízení Městského penzionu v Blansku. Problémy žen s dětmi a

těhotných  řeší  v Blansku  Centrum pro  matku a  dítě.  Pomoc lidem

zdravotně postiženým realizuje v Blansku Pěkná modrá. Linka důvěry

poskytuje pomoc dětem i dospělým nepřetržitě. Od června roku 2002

funguje  i   bezplatná  povodňová  linka.  Činnost  Oblastní  charity je

doplněna  i  bezplatným  právním,  sociálním  a  psychologickým

poradenstvím. Hlavním zdrojem příjmů jsou finanční zdroje ze sbírek

a darů. Další příjmy pak tvoří dotace z ministerstva práce a sociálních

věcí,  z kraje  a  z obecních  úřadů.   Sídlo  Charity  Blansko  je  na  ul.

Komenského 15 a ředitelkou je Mgr. Jana Sedláková.

Oblastní  charita  Blansko  se  již  třetím  rokem  zapojila  do

pořádání Tříkrálové sbírky, kterou poprvé zorganizovala olomoucká

arcidiecéze. Ve dnech 3. – 8. ledna 2002 na mnoha místech v okrese

Blansko chodilo 63 koledujících skupinek, kterým se podařilo vybrat

přímo v Blansku částku 18 773 Kč. 70 % této částky bylo věnováno

na provoz nově budovaného centra sociální pomoci Okno dokořán.

Při  letošních  povodních,  které  opět  zasáhly  naši  republiku,

vyhlásila  Oblastní  charita  Blansko  jako  první  v okrese  sbírku

humanitární  pomoci.  Sbíraly  se  hlavně  dezinfekční  a  čistící

prostředky, pitná balená voda a úklidové prostředky. Tato sbírka byla

určena pro Znojmo a na Litoměřicko.

Ošetřovatelská a pečovatelská služba



                                                                                               

Zaznamenala  již  desátý  rok  svého  působení.  Je  to  nestátní

zařízení,  které  zaměstnává   15  zdravotních  sester.  Služba  je

nepřetržitá i o víkendech. Všechny sestry mají k dispozici automobily,

kterými  dojíždějí  za  svými  pacienty  do  jejich  domovů.  Součástí

služby  je  i  půjčovna  rehabilitačních  pomůcek.  Pečovatelská  a

ošetřovatelská služba Blansko má uzavřené smlouvy s 16 obcemi, což

znamená asi 150 klientů. Služba zabezpečuje i dovážku obědů. Cílem

je pomáhat starým a nemocným lidem v těžkých životních situacích.

Vrchní sestrou je Iveta Čípková.

Centrum pro matku a dítě

Toto  centrum se  nachází  na  ulici  Sladkovského  v Blansku  a

k nejzajímavějším akcím v roce 2002 patřily kurzy plavání rodičů na

mateřské dovolené  s dětmi a  uspořádání  již  IV. Zahradní  slavnosti

(benefiční  akce  pod  záštitou  starosty  města  Blanska).  Osamělým

ženám s dětmi poskytuje pomoc při řešení jejich rodinné krize. Klub

Ratolest pořádá společenské, kulturní, sportovní a jiné akce.

Centrum pro duševně nemocné Pěkná modrá

Centrum Pěkná modrá vzniklo při oblastní  charitě před třemi

roky. Je to centrum pro lidi trpící duševním onemocněním. Sídlí na

Starém Blansku na Komenského ul. č. 17, kde je umístěna i prodejna

chráněné  dílny.  Poskytuje  psychologické  poradenství  a  podpůrnou

psychoterapii. Pěkná modrá získala podporu z prostředků Phare a tak

zde  může  pracovat  vedoucí  a  sociální  terapeut  Michal  Šalplachta,

zdravotní  sestra  a  arteterapeutka,  sociální  pracovnice  a  pracovní

terapeutka a na půl úvazku i psycholog. Dále s centrem spolupracuje



                                                                                               

asi  deset dobrovolníků – studentů. Denní centrum má kolem třiceti

stálých klientů. Vznikl zde i Klub přátel duše a kávy, kde se každý

čtvrtek konají přednášky a besedy.

Linka důvěry 

Vznikla  v Blansku  v roce  1997.  Svou  činnost  začínala  pod

názvem Horká linka v rámci projektu protidrogové prevence. Na její

činnost přispíval mimo jiné Školský úřad v Blansku a Okresní úřad

Blansko, proto byla od roku 1999 bezplatná. Od února 2000 bylo však

nutné  přejít  na  placený  provoz.  Nejvíce  ji  využívají  děti,  matky a

ženy,  které  se  dostaly  do  problémů.  Největší  nápor  je  pravidelně

v době vysvědčení a před Vánocemi.

  

Školství

V mateřských a základních školách je patrný stálý úbytek počtu

dětí,  který  souvisí  s poklesem porodnosti  a  který  v budoucnu  bude

znamenat další  redukci  mateřských škol.  Velké finanční prostředky

vyžaduje  špatný  stav  školních  budov  a  hřišť,  ale  i  nové  předpisy

v oblasti bezpečnosti, technických podmínek a hygieny. Od 1. 1. 2003

musí  mít  všechny  školy  a  zařízení  právní  subjektivitu.  Tu  měly

doposud pouze základní školy zřizované městem, proto změna čeká

především školy mateřské. Organizačně se to vyřeší tak, že vždy více



                                                                                               

škol  a  zařízení  v obci  vytvoří  jednu  příspěvkovou  organizaci.

Nevýhodou také je, že nyní odpadá povinnost obcí hradit výdaje na

žáky  škole,  kterou  navštěvují.  To  znamená,  že  blanenské  školy

navštěvuje  asi  240  dětí  z jiných  obcí,  což je značná ztráta.  Změny

nastávají i v organizaci školních družin. Podle vyhlášky č. 108/01 Sb.

musí mít družiny samostatné prostory vybavené nábytkem pro činnost

dětí.  Termín  tohoto  opatření  musí  být  splněn  do  1.7.2003.  Podle

vyhlášky č.  107/01  Sb.  o  hygienických  požadavcích  na  stravovací

služby je zcela nutná úprava všech školních kuchyní u mateřských a

základních  škol.  Termín plnění  je  také  do  1.7.2003.  Tato  všechna

opatření si vyžádají velké náklady. Problémem školství stále zůstávají

nízké platy učitelů.

Jako  každoročně  byli  i  letos  nejlepší  žáci  blanenských

základních škol přijati dne 27. června na radnici, kde byli oceněni. Ze

základní školy na Dvorské ul. to  byl František Balák, Lukáš Plch a

Hana Kučerová, ze základní školy Salmova to byla Hana Pernicová,

Jolana  Sedláčková  a  Miroslav  Konvalinka,  ze  základní  školy

Erbenova Jana Ondroušková, Kateřina Straitová a Jiří Matuška a ze

základní  školy  TGM  na  Rodkovského  ul.  to  byla  Klára  Bačová,

Martina Crhová a Klára Vítková.

Parlament dětí a mládeže

K ustanovení parlamentu došlo již v roce 2000. Parlament byl

složen z dětí a mládeže druhého stupně základních a středních škol a

učilišť,  kteří  mají  trvalé  bydliště  v Blansku.  Celkový počet  byl  25

(každá škola byla zastoupena 1 žákem za každou započatou stovku

žáků). Výbor tvořilo 9 členů v čele s předsedou. Jednání probíhalo 1x



                                                                                               

za dva měsíce, výbor se scházel 1x měsíčně. Garantem činnosti byla

pověřena  komise  rady  města  v čele  s Ing.  J.  Králem.  V roce  2001

proběhlo pět zasedání a v roce 2002 pak pouze dvě zasedání. Zájem

ze  strany  studentů  o  tuto  práci  postupně  upadal,  což  se  projevilo

velkou neúčastí členů. V červnu 2002 byla svolána schůzka zástupců

škol, kteří se shodli  na tom, že parlament nepracuje a jeho činnost

nemá pro žáky žádný význam.

Pedagogicko-psychologická poradna

Ředitelkou  Pedagogicko-psychologické  poradny v Blansku  je

PhDr. Jarmila Kuchařová. V okolí  Blanska je 14 základních škol  a

s devíti z nich poradna spolupracuje. Činnost je zaměřena jednak na

pomoc žákům při volbě dalšího studia,  jednak na pomoc žákům se

specifickými  poruchami  učení,  kterých  je  v dnešní  populaci  kolem

5%.

Mateřské školy

V současné  době  je  v Blansku  deset  mateřských  škol

s kapacitou 610 míst pro děti od tří do šesti let. K zápisu na škol. rok

2002/03 se 21.3.2002 dostavilo 123 dětí. I tak zůstává v Blansku 79

míst  v mateřských  školách  volných.  Z toho  důvodu  Rada  města

Blanska rozhodla snížit počet dětí ve třídě z 25 na 23 dětí. Město také

navrhlo zrušení mateřské školky v Horní Lhotě (7 dětí, 3 pracovnice),

ale  tento  návrh  neprošel.  Vzhledem  ke  stále  klesajícímu  počtu

narozených  dětí  dojde  stejně  v budoucnu  k zrušení  některé

z blanenských mateřských škol. Tento trend je v celé republice. 



                                                                                               

Podle zákona 284/02 Sb., který nabyl účinnost  28.6.02, musí

mít  nejpozději  do  1.1.2003  všechna  předškolní  zařízení  právní

subjektivitu.  To  znamená,  že  každá  škola  se  stane  samostatnou.

Doposud se o všechny mateřské školy staral odbor školství městského

úřadu.

Přehled mateřských škol v Blansku v roce 2002:

1.  MŠ Blansko, Údolní 2 (2 oddělení, 50 dětí)

3.  MŠ Blansko, Rodkovského 2a (3 oddělení, 75 dětí)

5.  MŠ Blansko, Těchov 108 (1 oddělení, 24 dětí)

7.  MŠ Blansko, Rodkovského 2b (4 oddělení, 84 dětí)

8.  MŠ Blansko, Dvorská 30 (5 oddělení, 106 dětí)

9.  MŠ Blansko, Divišova 2a (3 oddělení, 73 dětí)

11. MŠ Blansko, Údolní 8 (4 oddělení, 73 dětí)

12. MŠ Blansko, Dolní Lhota 177 (1 oddělení, 25 dětí)

13. MŠ Blansko, Horní Lhota 66 (1 oddělení, 9 dětí)

15. MŠ Blansko, Dvorská 96 (3 oddělení, 64dětí)

Základní školy

Dne 5. 2. 2002 proběhl zápis do prvních tříd základních škol

v Blansku. V městě Blansku je pět základních škol, které mají určené

své spádové  obvody.  I  přesto  je  právem rodičů  vybrat  si  základní

školu podle  svého uvážení.  K zápisu  se dostavilo  celkem 224 dětí

z toho 30 dětí požádalo o odklad. Do prvních tříd tedy nastoupilo 194

dětí, které byly umístěny v 9 třídách. Na ZŠ Erbenova nastoupilo 51

dětí do dvou tříd, na ZŠ TGM nastoupilo 48 dětí do dvou tříd, na ZŠ

Dvorskou  nastoupilo  23  dětí  do  jedné  třídy,  na  ZŠ  Salmovu



                                                                                               

nastoupilo 62 dětí do tří tříd a na ZŠ Dolní Lhota nastoupilo 10 dětí

do jedné třídy.

ZŠ Erbenova

Celkový počet žáků je 623 z toho je 63 z jiných obcí, počet tříd

je 27, počet pedagogických pracovníků 39. Škola se specializuje na

výuku  výpočetní  techniky  a  tělesné  výchovy.  Při  škole  funguje

sportovní klub Eden a klub ASŠK.  

ZŠ  Erbenova  působí  jako  regionální  centrum  v rámci

Národního  programu  počítačové  gramotnosti,  který  podporuje

Ministerstvo  informatiky  ČR.  Existuje  zde  velmi  dobré  vybavení

výpočetní technikou. I internetové stránky, kterými se základní škola

prezentuje, jsou jedny z nejlepších stránek mezi blanenskými školami.

ZŠ Erbenova reprezentovala město Blansko na setkání projektu

Comenius, které probíhalo v rakouském městě Mürzzuschlagu. 

ZŠ TGM

Celkový počet žáků je 553 z toho je 72 z jiných obcí, počet tříd

je 25. Škola se specializuje na výuku cizích jazyků. V letošním roce

došlo k opravě fasády školy a před školou byly vykáceny staré topoly,

které  již  byly  ve  špatném  stavu  a  ohrožovaly  děti  i  ostatní

kolemjdoucí.

Žáci  této  školy  jsou  od  roku  1996  zapojeni  do  Hnutí  na

vlastních nohou Stonožka, které vzniklo na počátku 90. let 20. století.

Děti  například  malují  vánoční  přání,  která  se  prodávají  a  utržené

peníze putují na charitativní účely. Hnutí stonožka také spolupracuje



                                                                                               

s českou armádou a při této příležitosti školu navštívil  ministr obrany

české republiky Jaroslav Tvrdík.

Také tato základní škola je zapojena do projektu Comenius, kde

se podílí na řešení projektu „Společná příroda – společná budoucnost“

s ostatními  partnerskými  školami  ze  Švédska,  Itálie,  Německa  a

Španělska.

ZŠ Dvorská

Celkový  počet  žáků  je  448 z toho  37  žáků  je  z jiných  obcí,

počet tříd je 23. Škola dosahuje tradičně dobrých výsledků ve sportu

speciálně ve sportovní gymnastice. 

Základní škola také navázala spolupráci se základní školou ve

Vídni, na základě které proběhly výměnné pobyty žáků.

V letošním roce  bylo v měsíci  září  v areálu  školy slavnostně

otevřeno  víceúčelové  hřiště.  Tímto město  Blansko  pokračovalo  ve

svém programu budování veřejných hřišť na území města. Nové hřiště

bylo vybudováno nákladem 4,2 mil. Kč s tím, že státní dotace činila

1,2 mil. Kč. Součástí hřiště je tartanová běžecká dráha, víceúčelové

hřiště s umělým povrchem, nové oplocení.

ZŠ Salmova

Celkový  počet  žáků  je  644 z toho  49  žáků  je  z jiných  obcí,

počet tříd je 27. Škola je zaměřena na rozšířenou výuku cizích jazyků

a matematiky.

V letošním  roce  oslavila  základní  škola  dvacet  let  své

existence.  Byla postavena v roce 1982 a je z blanenských základních

škol nejmladší. Při této příležitosti vydala svůj almanach s přehledem

dění za uplynulých dvacet let a uspořádala v měsíci květnu oslavu.



                                                                                               

ZŠ  Salmova  se  zapojila  do  protidrogového  preventivního

programu  Masarykovy university  v Brně,  spolupracovala  s Okresní

hygienickou stanicí  v Blansku  (Dny zdraví,  Dětský den  bez úrazu,

projekt Podaná ruka).

Základní  škola,  jako  reakci  na  povodně,  které  letos  postihly

Českou republiku,  uspořádala  sběr  starého  papíru.  K získané  sumě

ještě finančně přispěli zaměstnanci školy a celkovou částku 15 308

Kč zaslali ZŠ E.Beneše v Soběslavi.

ZŠ Dolní Lhota

Celkový počet žáků je 45 z toho je 19 žáků z jiných obcí. Škola

má tři třídy.

Střední školy

Gymnázium Blansko

Ve škol. roce 2001/02 navštěvovalo školu 584 žáků. Bylo zde 5

tříd čtyřletého studia, 2 třídy sedmiletého studia a 12 tříd osmiletého

gymnázia.   Školu  absolvovalo  letos  85  studentů,  z nichž  61  bylo

přijato  k dalšímu  studiu  na  vysokých  školách.  V listopadu  se  již

tradičně konal den otevřených dveří.

Při  Gymnáziu  Blansko  působí  dva pěvecké  sbory Perličky a

Carmina,  které  vystupují  na  různých  kulturních  akcích  města.

Pěvecký  sbor  Carmina  dirigovala  profesorka  hudební  výchovy

Patricie Švástová. Právě pod jejím vedením se podařilo vydat nové

CD s názvem „The best of Carmina“. Jak už název napovídá je to to



                                                                                               

nejlepší co Carmina během tří let vytvořila. O grafickou úpravu CD

se postarala prof. Jakubcová.

Studenti blanenského gymnázia se v letošním roce zapojili do

projektu  Paragraf  11/55.  Tento  projekt  měl  zvýšit  povědomí  o

nutnosti  a  užitečnosti  dodržování  zákonů (hlavně zákona o prodeji

tabákových výrobků). Družstvo žáků blanenského gymnázia se pod

vedením prof. Štěpánky Regecové probojovalo až do republikového

finále, které se konalo 27. 5.  2002 v Senátu České republiky v Praze,

kde se umístilo na 4. místě.

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko

Ve školením roce 2001/02 navštěvovalo Obchodní akademii v

Blansku celkem 65 žáků v šesti třídách a Střední zdravotnickou školu

v Blansku 121 žáků ve čtyřech třídách.

1.7.2000  došlo  v rámci  optimalizace  sítě  středních  škol  ke

sloučení Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko se

společným sídlem v nové budově, která začala fungovat ve školním

roce 1996/97.  Ve školní  budově je 10 kmenových a 12 odborných

učeben,  knihovna,  televizní  a  rozhlasové  studio.  Stravování  je

zajištěno v jídelně sousedící Zvláštní školy Blansko.

V areálu obchodní akademie a střední  zdravotnické školy byl

v září  otevřen  nový  sportovní  komplex,  který  tvoří  tělocvična,

gymnastický  a  taneční  sál,  posilovna  a  venkovní  sportoviště

s prostorem pro atletiku. Stavba byla započata v listopadu roku 2000.

Sportovní areál využívají jak studenti obou středních škol, tak i žáci

zvláštní školy, která se nachází v těsné blízkosti.



                                                                                               

Studentky obchodní akademie se zúčastnily regionální soutěže

obchodních  akademií  v ekonomice,  která  se  konala  v Třebíči.

Účastnilo se 24 čtyřčlenných družstev a blanenské studentky získaly

prvenství.

I  tato  střední  škola  je  zapojena  do  projektu  Evropské  unie

Socrates, který prohlubuje spolupráci škol v celé Evropě.

Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště Blansko

Ve školním roce 2001/02 navštěvovalo tuto školu 503 žáků a

v domově mládeže bylo ubytováno 24 žáků. Vyučovaly se tyto obory:

čtyřleté  –  mechanik-elektronik,  mechanik-seřizovač,  tříleté  –

elektrikář, nástrojař, strojní mechanik, kuchař-číšník a dvouletý obor

elektrotechnická  výroba.  Škola  umožňovala  nádstavbová  studia  –

dvouleté  denní  i  večerní  studium  obor  provozní  technika  a

elektrotechnika.

Střední  odborná  škola  navázala  kontakty  hned  s několika

zahraničními  školami  např.  v Německu,  Polsku.  S těmito  školami

probíhaly výměnné odborné praxe. 

V březnu  roku  2002  se  žáci  SOŠ,SOU  a  Učiliště  Blansko

zúčastnili  celostátní  soutěže  technického  kreslení  a  modelování.

Dosáhli výborných umístění jednotlivců a jasné prvenství školy jako

celku.

Po  osmileté  přestávce  se  v Blansku  opět  začalo  s přípravou

učňů  na  práci  ve  slévárně.  Jedná  se  celkem o  12  učňů,  kteří  se

připravují ve spolupráci učiliště a Druhé slévárny v oborech modelář

a  slévač.  Zánik  učiliště  ČKD  byl  částečně  způsoben  konkursem



                                                                                               

podniku.  Od  té  doby  se  výrazně  projevil  úbytek  mladých

kvalifikovaných pracovníků.

Speciální školy

Zvláštní škola 

Od  září  1999  probíhá  výuka  žáků  zvláštní  školy  v nově

postavené  budově,  která  se  nachází  v části  Blansko-Písečná.  Tím

získala škola téměř veškeré zázemí, které k svému provozu potřebuje,

tj.  třídy,  školní  družinu,  odborné  učebny  (dílna,  cvičná  kuchyň,

výtvarná pracovna ), tělocvičnu a školní jídelnu.

Ve  školním  roce  2001/02  navštěvovalo  školu  63  žáků

rozdělených do 6 tříd. Na škole funguje kroužek výtvarné výchovy a

keramiky, kroužek anglického jazyka a kroužek gymnastiky. K dalším

tradičním aktivitám školy  patří  společné  víkendové  vycházky dětí,

rodičů  a  pedagogů,  návštěvy  divadelních  představení,  návštěvy

dopravního  hřiště  a  účast  v dopravní  soutěži,  účast  ve  výtvarných

soutěžích,  návštěva  Mezinárodního  hudebního  festivalu  pro

postiženou  mládež  na  Plumlově  a  návštěva  a  účast  na  Okresním

hudebním festivalu pro postiženou mládež v Rájci – Jestřebí a další. 

Speciální škola pro žáky s více vadami 

Školu  navštěvovalo  41 dětí  rozdělených  do 6  tříd.  Přímo ve

škole bylo 14 dětí ubytováno. Součástí školy je i oddělení mateřské

školy pro zdravotně postižené děti, které mělo 6 žáků. Dále zde sídlí

Speciální pedagogické centrum pro mentálně postižené děti z okresu

Blansko. Ve škole jsou uplatňovány netradiční terapie jako například



                                                                                               

arteterapie, ergoterapie, canisterapie a  pořádány výstavy výtvarných

prací  žáků.

Umělecké školy

Základní umělecká škola

Je  umístěna v prostorách  Zámku 3  a  v objektu  na  Kollárově

ulici v Blansku. Škola má pobočky v Rájci, Černé Hoře a Veselici. Ve

škol. roce 2001/02 ji  navštěvovalo  920 žáků v oborech hudebních,

tanečních,  výtvarných,  dramatických,  keramickém  a  zvukové

techniky. Ke škole patří  školní  galerie Čára, kde bývají  pravidelné

výstavy výtvarných prací žáků.

Soukromá umělecká škola

Škola sídlí v pronajatých prostorách Městského klubu Blansko

na Hybešově ulici. Ve školním roce 2001/02 ji navštěvovalo 650 žáků

v oborech hudebních, tanečních, výtvarném a literárně-dramatickém.

Škola má pobočky v Doubravici, Kotvrdovicích a Ráječku. Při škole

působí folklorní soubory Drahan a Drahánek. I v letošním roce byla

umělecká škola již po sedmé spolupořadatelem mistrovství republiky

ve stepu, v kterém dosahují její svěřenci vynikajících výsledků.



                                                                                               

Kulturní zařízení, občanská sdružení a církev

Kulturní  a společenský život ve městě Blansku je bohatý. Na

jeho zabezpečení se podílí jednak přímo kulturní instituce spravované

a  financované  městem  Blanskem  (Městská  knihovna  Blansko,

Muzeum Blansko, Kulturní  středisko  města Blanska),  jednak různá

občanská sdružení, církev.

V měsíci dubnu byla zahájena kulturní a turistická sezóna. Při

této  příležitosti  byl  promítnut  film „Blansko  –  brána  Moravského



                                                                                               

krasu“,  který  vyrobilo  blanenské  studio  Audiovisual  (režie  Jan

Popelka, scénář Radek Popelka, námět Jolana Havlová).

V prvním  červnovém  víkendu  proběhla  již  tradiční  kulturní

akce Historický pivní jarmark v prostorách zámeckého parku. Pestrý

program obsahoval řadu soutěžních a tanečních akcí pro děti, ukázku

historického ležení z Nového hradu, výlov rybníka, ukázkovou tavbu

železa, představení blanenského divadla a závěrečný ohňostroj.

Počátkem září  proběhly Dny evropského dědictví,  kterých se

Česká republika účastní pravidelně od roku 1991. Posláním akce je

zpřístupnění  zajímavých památek, z nichž  mnohé nabízí  v tyto dny

vstup zdarma a bohatý kulturní program. V našem městě se tato akce

týkala  zámku  a  Muzea  Blansko,  kostela  sv.  Martina  a  dřevěného

kostelíka.  Pracovníci  blanenského  muzea  umožnili  návštěvníkům

bezplatnou  prohlídku  všech  stálých  expozic  a  současných  výstav

obohacenou  hudebním  vystoupením  a  dále  mimořádnou  možnost

shlédnout  hodinový stroj ve věži  blanenského zámku, který hlídala

bílá paní. Účast většinou blanenských návštěvníků byla značná.

Kulturní zařízení 

Muzeum Blansko

Kromě  vědeckovýzkumné,  dokumentační  a  sbírkotvorné

činnosti  to  byla hlavně  celá  řada  přednášek,  besed  a  výstav,  které

Muzeum Blansko v roce 2002 uspořádalo. Na přednáškové činnosti

se  významně  podíleli  manželé  Habešovi  svými  cestopisnými

přednáškami.  V prostorách  zámeckého  sklepa  byla  instalována

dlouhodobá  výstava  „Bévávalo…domácnost  a  um našich  předků“,



                                                                                               

v malé  výstavní  síni  se  uskutečnila  výstava  „Soudce  všeho  světa,

Bože – pohledy do duchovního života nejen na Blanensku“, „Packa

stříbrné opice aneb Tajemství čaje“ a další výstavy grafiků, malířů a

fotografů. V roce 2002 proběhl již 9. ročník cyklu koncertů Hudba na

blanenském  zámku,  který  obsahoval  šest  koncertů  vážné  hudby.

K dalším  hudebním  akcím  patřilo  blanenské  folkové  léto  aneb

Muzika pro strašidýlko Karolínku, velikonoční a adventní koncerty,

benefiční koncert. Muzeum Blansko zorganizovalo pro své příznivce

devět vlastivědných zájezdů, které vedla paní Mgr. Věra Škápíková a

uskutečnilo literární soutěž Františka Halase. Rovněž ediční činnost

v roce  2002  byla  bohatá.  Muzeum  Blansko  spolupracuje  se

společností Sprimt (Společnost pro identitu měřící techniky), od které

převzalo bezplatně stálou expozici elektrických měřících přístrojů.

V tomto  roce  se  také  konečně  vyřešila  otázka  restituce

blanenského  zámku,  v jehož  prostorách  se  muzeum  nachází,  ve

prospěch města Blanska. To umožní realizovat investice do opravy

zámecké budovy, která si to jistě zaslouží.

Městská knihovna Blansko

Městská  knihovna  se  přestěhovala  v roce  1990  do  nových

prostor  ve  středu  města.  V poslední  době  zaznamenala  velký  růst

počtu čtenářů (v r.1998 – 3 724 čtenářů, v r. 2001 – 4 746 čtenářů).

Během let 2000 - 2001 byla v knihovně vybudována počítačová síť a

zavedeny veřejné  služby  internetu.  Byla  zpracována  celá  databáze

knihovního  fondu  (120  000  knih).  V dubnu  2002  byl  ve  všech

odděleních  knihovny  zaveden  plně  automatizovaný  knihovnický

systém Koniáš. Knihovna dále poskytuje kopírovací služby, internet,



                                                                                               

výpůjčky z jiných knihoven. Blanenská knihovna mimo jiné provádí

regionální  služby pro  knihovny na  okrese  Blansko.  Součástí  práce

knihovny je pořádání besed, exkurzí, výstav, výletů, soutěží zejména

pro žáky a studenty blanenských škol. Bohatá je i ediční činnost, která

je zaměřená především na regionální práce.

V měsíci  březnu  2002  bylo  uvedeno  do  provozu  nové

internetové pracoviště pro zdravotně postižené s hlasovým výstupem

pro nevidomé.

Kulturní středisko města Blanska

Sídlo Kulturního střediska města Blanska je v Městském klubu

Blansko na  Hybešově  ul.  1  a  jeho  součástí  jsou  Městský  klub

Blansko, Galerie města Blanska,  Kino Blansko a Městské televizní

vysílání – studio Blansko. Kulturní středisko města Blanska zřizuje

Komorní orchestr města Blanska, Dechovou hudbu města Blanska a

Blanenské divadlo.  Zázemí zde nacházejí  i  další  například hudební

skupina  Panacea,  Akcent,  začínající  mládežnické blanenské  kapely

nebo  jednotlivci,  skupina  historického  šermu.  V prostorách,  které

byly zakoupeny od  ČKD Blansko,  sídlí  kromě Městského  klubu  i

Soukromá  umělecká  škola,  Hifiklub  Blanko,  dále  zde  působí

Poslanecká kancelář Ing. Miloslava Kaly, sekretariát  OVV ČSSD a

další.  V Městském  klubu  jsou  pořádány  koncerty,  divadelní

představení a jiné společenské akce. V roce 2002 se investovalo do

oprav střechy, toalet, jeviště a osvětlení cca 1 milion Kč.

Hlavním  úkolem  Galerie  města  Blanska bylo  zajištění

výstavnické  činnosti.  Po  odstěhování  KSMB do  Městského  klubu

byla malá klubovna  dlouhodobě pronajata  Studiu  biotherik a  velká



                                                                                               

klubovna byla dána do výpůjčky Sdružení neslyšících v Moravském

Krasu a Klubu vojenských důchodců. V čele galerie stála až do konce

srpna paní Ivana Mašátová, která odešla do důchodu. Výstavy, které

zde  byly  uskutečněny,  prezentují  díla  známých  malířů  a  grafiků,

místní  výtvarníky  i  například  výtvarné  práce  dětí  Speciální  školy

v Blansku.

Hlavní  činností  blanenského  kina bylo  pořádání  filmových

představení  a  dále  byl  objekt  využíván  pro  pořádání  divadelních

představení  pro  mateřské  a  základní  školy,  koncertů,  přednášek  a

veřejných  setkání  s představiteli  města.  Sál  kina  má  kapacitu  372

míst. V jarních měsících byl uveden do provozu nový zvukový systém

Dolby Digital. V roce 2002 se uskutečnilo 414 představení s 20 715

diváky. Příjmy ze vstupného byly 1 127 000 Kč. Filmový klub, který

čítá  kolem  50  členů,   promítal  většinou  snímky  nezávislých

kinematografií.  Tradicí  zůstávají  nedělní  představení  pro  děti.  Ve

vestibulu kina se pořádají různé výstavy.

K mediální činnosti  Kulturního  střediska města  Blanska patří

vydávání  Zpravodaje  města  Blanska,  Zpravodaje  plus,  zajištění

internetových stránek  města Blanska.  Dále  je  jeho  prostřednictvím

zajišťován provoz městského televizního vysílání.

Pěvecký sbor Rastislav

V letošním  roce  uplynulo  140  let  od  založení  čtenářsko-

pěveckého spolku Rastislav, který vznikl v roce 1862 a působil až do

roku  1920.  K této  příležitosti  vydala  Městská  knihovna  v Blansku

publikaci „Rastislav – blanenský čtenářský a pěvecký spolek“, jejíž

autorkou je PhDr. Jana Brychtová.



                                                                                               

Současný smíšený pěvecký sbor  Rastislav  je nositelem Ceny

města  Blanska  za  kulturu  a  právě  letos  2.listopadu  získal  další

významné  ocenění  –  Evropskou  cenu  Rudolfa  II..  Cenu  převzali

dirigent sboru Jaroslav Martinásek a předsedkyně sboru Iva Kakáčová

v kostele sv. Šimona a Judy v Praze.

Blanenské divadlo

Přehlídka  amatérských  souborů   „Blanenská  dílna  2002“  se

konala v městském klubu v březnu 2002. Blanenské divadlo uvedlo

scénickou kabaretní mozaiku s názvem Soirée aneb Conterto Grosso,

jejíž režii a scénář sestavil Jiří Polášek. Hudební nastudování je dílem

Miloše Libry. Toto představení získalo ocenění nejen pro jednotlivce,

ale i celkově a postoupilo na divadelní přehlídku do Třebíče.

Blanenský jazz klub

V minulosti  se  konaly  v Blansku  pravidelné  a  vyhlášené

Blanenské jazzové dny. Nyní v Blansku působí jazzová kapela Jazz

Sexet  Tonyho  Lauera,  která  před  třemi  lety  stála  u  založení

blanenského jazz klubu.  Milovníci  jazzu se schází  většinou  jednou

měsíčně ve vinárně restaurace Sýpka.    

Město  Blansko  se  může  pochlubit  celou  řadou  aktivit  pro

využití volného času dětí a mládeže, které zabezpečuje  řada institucí

a sdružení.  Ať už je to Dům dětí a mládeže, Katolický dům, sdružení

Ulita,  obě  blanenské  umělecké  školy,  základní  školy  v Blansku  a

další.



                                                                                               

Dům dětí a mládeže

Blanenský Dům dětí a mládeže nabízí velké množství kroužků,

z kterých si mohou děti vybrat. Jsou to kroužky sportovní, hudební,

výtvarné,  jazykové  kurzy  a  další.  DDM  organizuje  soutěže  a

olympiády  pro  blanenské  základní  školy  a  pro  střední  školy  pak

středoškolskou  odbornou  činnost.  Pořádá  celou  řadu  sportovních

turnajů,  zájezdů  a  akcí.  V období  letních  prázdnin  již  tradičně

uskutečňuje letní tábory pro děti.

Klub Ulita

Nejen pro mládež funguje v Blansku neziskové sdružení Ulita,

které  provozuje  literární  čajovnu,  připravuje  pořady  o  cestování,

ekologii,  filmu,  regionální  historii,  organizuje  hudební  koncerty

menšinových  žánrů  (folk,  jazz,  blues,  etno),  pořádá  turnaje

v deskových  hrách  (scrabble,  šachy,  piškovorky).  Pro  děti  již

každoročně připravuje Kuličkiádu a Drakiádu. Sídlo Ulity je v 1.patře

blanenského kina, kde se nachází i čajovna. Součástí klubu Ulita je

Ekocentrum, což je sdružení lidí, kterým záleží na životním prostředí.

Ekocentrum  spolupracuje  s CHKO  Moravský  kras,  Hnutím  Duha

v Brně a dalšími.

K velice oblíbeným akcím v letošním roce patřil již IV. ročník

festivalu  „Rajbas  Outdoor  Kotlík“  –  setkání  příznivců  sportovních

aktivit v přírodě a cestování.

Sdružení Filadelfia



                                                                                               

Toto občanské sdružení bylo založeno v roce 2001. Jeho snaha

je zaměřena na nezaměstnané, kterým nabízí pomoc např. pořádáním

jazykových kurzů.  Dále pořádá besedy pro děti  základních  škol  na

téma drogy, alkohol, partnerské vztahy, šikana.

V městě  Blansku  funguje  celá  řada  zájmových  aktivit  i  pro

dospělé.  Vyjmenovat  všechny však  není  možné.  Proto  uvádím jen

výběrový  výčet  některých  z nich  např.:  Městský  klub  důchodců,

Český  svaz  zahrádkařů,   včelaři,  myslivecký spolek  a  další.  Řada

z nich  pořádá  pro  své  členy  a  nejen  pro  ně  po  celý  rok  besedy,

přednášky a výstavy.

Římskokatolická farnost Blansko

Farnost sv. Martina sídlí na Komenského ul. 14. ( P.Jiří Kaňa –

farář, P.Tomáš Caha – kaplan, Oldřich Němec – jáhen)

Přímo  v kostele  sv.  Martina  v Blansku  se  uskutečnilo

v uplynulém roce mnoho koncertů (benefičních, vánočních). Velkým

zážitkem jistě byl vánoční koncert Václava Hudečka, jehož výtěžek

šel na charitativní účely pro Domov Olga.

Blanenská farnost spolupracuje s řadou aktivit.  Ať již to jsou

aktivity v oblasti  sociálního zabezpečení  (Oblastní  charita  Blansko,

Domácí péče Blansko, Linka důvěry a pomoci Blansko…), o kterých

jsem se již zmínila v předešlých kapitolách nebo aktivity zaměřené na

mladou generaci (Společnost Katolického domu, Kolpingova rodina,

Orel, Skaut…)

Kolpingova rodina



                                                                                               

Toto občanské sdružení se soustředí především na práci s dětmi

a mládeží.  Poskytuje celou řadu mimoškolních kroužků pro rozvoj

zručnosti a znalostí  dětí  a mládeže a zaměřuje se také na duchovní

vedení. Vytváří podmínky i dětem ze sociálně slabších rodin. Tento

záměr je současně chápán i  jako protidrogová prevence. Předsedou

Kolpingovy rodiny Blansko je Ing. Josef Kupčík a sídlo sdružení je

v Katolickém domě v Blansku, Komenského ul. 15.

Orel Blansko

Blanenský Orel  byl založen v roce 1921 tedy před osmdesáti

lety. Velkou zásluhu na tom měl tehdejší farář P. Leopold Kolísek.

Bohatá činnost Orla byla však v roce 1948 ukončena jeho zákazem.

Po  navrácení  Katolického  domu  v roce  1991  vznikly  příznivé

podmínky  pro  obnovení  činnosti  blanenského  Orla,  avšak  teprve

v roce 1999 došlo k zakládající schůzi. 

V roce  2002  se  podařilo  vybudovat  a  otevřít  nový  sportovní

areál,  který je umístěn přímo na  zahradě Katolického  domu. Areál

tvoří hřiště na malou kopanou, tenis, volejbal, posilovna se šatnou a

sociální zařízení.

Skautský oddíl Blansko

Hlavní náplní  skautské organizace je výchova dětí  a mládeže

hrou,  při  níž  se  snaží  vycházet  z principů  vztahu  k Bohu,  ke

společnosti  a k sobě. Činnost  je organizována v družinách, které se

schází 1x týdně. Celý oddíl se společně setkává při víkendových nebo

jednodenních výletech, výpravách a akcích. Vyvrcholením celoroční

práce je letní tábor.



                                                                                               

I v letošním roce zorganizovali blanenští skauti před Vánocemi

akci  Betlémské světlo,  která se uskutečnila  na radnici  v doprovodu

bohatého  kulturního  programu.  Součástí  této  akce  byla  i  letos

„Adopce  na  dálku“,  při  které  se  v loňském  roce  vybrala  částka

přesahující  10  tisíc  korun.  Za  tuto  částku  mohli  blanenští  občané

adoptovat dvě indické děti, kterým takto umožnili celoroční studium.

Farnost církve československé husitské v Blansku

Farnost Církve československé husitské v Blansku vznikla již

v roce  1923,  ale  až  v roce  1937  tedy před  65.  lety  byl  slavnostně

otevřen a posvěcen blanenský dřevěný kostelík, který farnost získala

převozem z Podkarpatské  Rusi.  Ku  příležitosti  tohoto  výročí  byla

24.5.2002 konána slavnostní  bohoslužba za účasti patriarchy CČSH

ThDr. Jana Schwarze.

Farnost pořádala v průběhu roku několik sbírek humanitárního

materiálu pro středisko humanitární pomoci Diakonie a Misie Úpice a

Broumov  a  také  sbírku  na  povodně.  Jako  každoročně  uspořádala

v dřevěném kostelíku hudební Velikonoce a adventní koncerty.

Farářem Církve československé  husitské v Blansku je Martin

Kopecký.   

 

     



                                                                                               

Sportovní zařízení, organizace a kluby

Sportovní  komise  rady  města  má  na  území  města  Blanska

registrováno  přes  30  větších  či  menších  tělovýchovných  jednot  a

sportovních organizací,  které sdružují ve svých oddílech přes 6000

členů.  Město  Blansko  přispívá  ze  svého  rozpočtu  na  vybudování

některých  sportovišť  jako  v současné  době  například  na  výstavbu

baseballového hřiště, sportovního  areálu TJ Orel nebo v neposlední

řadě na projekt vybudování veřejných hřišť u blanenských škol (nové

hřiště ZŠ Dvorská, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola

v Blansku). Město dále přispívá nemalou částkou na provoz krytých

lázní, koupaliště, zimního stadionu a rekreační oblasti Palava. V roce

2002 to byla částka 6,5 milionu korun.



                                                                                               

Každoročně  probíhá  na  konci  měsíce  března  vyhlášení

nejlepších  blanenských  sportovců  z předešlého  roku.  Historie  této

ankety sahá do roku 1997,  kdy se Sportovní  komise Městské rady

Blansko rozhodla oceňovat nejlepší sportovce města. Porota, která je

složená ze zástupců města, sportovní komise, OVV ČSTV a místních

novinářů,   má  vždy  těžký  úkol  vybrat  deset  nejlepších  sportovců

jednotlivců, tři sportovní kolektivy a trenéry.

Nejlepší sportovci 2001

Jednotlivci

Václav Kolář – cyklotrial, AMK Blansko

Lukáš Marek – baesball, TJ Olympia Blansko

Jiří Hollmann ml. – cyklotrial, AMK Blansko

Miloš Bayer – triatlon, ASK Blansko

Martina Němcová – horská kola, O.K. BAG. MTB. TEAM

Michaela Petlachová – basketbal, TJ ČKD Blansko

Roman Kašpárek – baseball, TJ Olympia Blansko

Milan Jalový – orientační běh, SK Radio klub Blansko

Jan Raška – biatlon, Klub biatlonu ČR

Michal Kubík – Jachting, TJ ČKD Blansko

Kolektivy

juniorští baseballisté TJ Olympia Blansko

kuželkářky TJ ČKD Blansko

mladší dorostenci kulturisté ASK Blansko

Trenéři



                                                                                               

Jiří Hollmann st. – cyklotriál, AMK Blansko

Richard Dvořák – baseball, TJ Olympia Blansko

Nejlepší sportovci 2002

Jednotlivci

Václav Kolář – cyklotrial, AMK Blansko

Leoš Horák – lední hokej, HC 

Jan Raška – biatlon, Klub biatlonu Metra

Ondřej Fojtík – horská kola, MTB Racing Team

Dominik Pavlů – judo, TJ Elán

Miloš Bayer – triatlon, ASK

Milan Jalový – orientační běh, SK Radio klub 

Gabriela Španělová – plavání, ASK

Lucie Vaverková – kuželky, TJ ČKD 

Martina Němcová – horská kola, MTB Racing Team

kolektivy

lední hokejisté HC Blansko

basketbalisté ASK Blansko

mladší žáci baseball Olympia Blansko

trenéři

Josef Krupa – kulturistika, ASK Blansko

Jaroslav Krejčíř – baseball – Olympia Blansko

Jiří Felkl – volejbal, TJ ČKD Blansko



                                                                                               

V uplynulém  roce  proběhla  v Blansku  řada  tradičních

sportovních  a  sportovně rekreačních  akcí.  Konal  se  již  25.  ročník

dálkového pochodu Za sněženkou do Moravského krasu, pochod

podzimním lesem, 8. ročník Půlmaratonu Moravským krasem a 2.

ročník cyklomaratonu Blanenský golem.

Na rok 2002 připadla oslava  110. výročí založení TJ Sokola

Blansko. K této příležitosti se konal 26.října Sokolský den, na který

organizátoři  připravili  různé sportovní  soutěže  pro děti,  cyklistický

závod,  přespolní  běh,  suchý  slalom,  bruslení  zdarma pro  všechny

účastníky,  soutěž  v kroketu,  cvičení  pro  ženy  a  další  akce.  Celý

sportovní den byl zakončen sokolským bálem.

 V listopadu roku 1892 za účasti 29 členů se konala ustavující

valná  hromada,  kde  byl  zvolen  první  starosta  blanenského  Sokola

Richard Ježek. Za účelem vybudování vlastní tělocvičny bylo v roce

1922 založeno družstvo a nová sokolovna byla slavnostně otevřena

v roce 1923.

Na tyto tradice navázala TJ Sokol Blansko, která obnovila svou

činnosti před sedmi lety. V současné době dosahuje dobrých výsledků

cyklistický (nejlépe si vede David Ševčík), běžecký a lyžařský oddíl.

TJ Sokol se také dobře stará o lyžařský areál na Hořicích. Starostou

TJ Sokol Blansko je Ing. Jiří Škaroupka.

 Další sportovní kluby:

Asociace sportovních klubů (ASK) Blansko

Klub  provozuje  tyto  sporty:  kopanou,  košíkovou,  plavání,

atletiku, gymnastiku, tenis, šachy, kulturistiku a triatlon-ski.



                                                                                               

25.  dubna  2002  proběhlo  slavnostní  vyhlášení  nejlepších

sportovců ASK Blansko za rok 2001. V jednotlivcích zvítězil Michal

Král  –  kulturistika  (2.místo  na  mistrovství  republiky),  na  druhém

místě byl Miloš Bayer – triatlon a třetí příčku obsadil Libor Šinkora –

triatlon. Mezi kolektivy zvítězilo  družstvo ml.dorostenců kulturistů,

druzí byli ml.žáci v kopané a třetí se umístili triatlonisté.

Dobré výsledky po celý rok předvádělo družstvo basketbalistů,

které  v sezóně  2001/02  jako  nováček  III.  ligy  se  umístilo  na

výborném 3.  místě  a  v následující  sezóně  si  drželi  první  příčku  a

bojovali o postup do II. ligy.

Družstvo mužů vodních záchranářů (Mojmír Vágner, Lubomír

Pokorný, Radek Khýr) získalo na mistrovství České republiky první

místo.

Z plaveckého klubu si vedla nejlépe Gabriela Španělová, která

na zimním poháru žáků obsadila první místo na 50 m kraul a 50 m

prsa a na letním poháru vybojovala druhou pozici na 100 m kraul. 

I  fotbalisté,  tedy  ti  mladší,  dosahovali  dobrých  výsledků.

Zúčastnili  se  např.  Memoriálu  Miroslava  Kniese  nebo  Memoriálu

Miroslava Krabičky.

Klub  ASK TT-  ski  dosahuje  výborných  úspěchů  především

zásluhou  osobních  výkonů  svých  členů.  Na  závodech  Evropského

poháru  lyžařských  maratonů  ho  výborně  reprezentovali  Libor

Šinkora,  Leoš  Svoboda  a  Jiří  Formánek.  Miloš  Bayer  získal  titul

mistra ČR v duatlonu, 3. místo v olympijském triatlonu a 3. místo ve

světovém poháru v dlouhém triatlonu. Dalšími úspěšnými závodníky

těchto disciplín byli Luboš Grošek, Karel Kyzlink a Jan Štěrba. 

TJ ČKD Blansko



                                                                                               

Tělovýchovná  jednota  provozuje  tyto  sporty:  kopanou,

košíkovou, jachting, kuželky, stolní tenis, šachy, turistiku, odbíjenou

a rekreační sport.

V průběhu roku vytvořili  zástupci  fotbalových oddílů ČKD a

ASK  Blansko  přípravný  výbor,  jehož  cílem  bylo  vytvořit  jediný

Fotbalový klub Blansko. Tím by skončila  roztříštěnost  blanenského

fotbalu, což by přispělo k jeho lepším výsledkům. Tato snaha však

nebyla dovedena  do úspěšného konce. 

Z fotbalových  celků  ČKD  Blansko  si  dobře  vedlo  mužstvo

mladších žáků, které zvítězilo v soutěži I.třídy a dosáhlo tím jednoho

z nejlepších  výsledků  žákovské  kopané  v posledních  letech.

Fotbalové mužstvo mužů ČKD hraje v současné době krajský přebor,

kde  se  pohybuje  uprostřed  tabulky  na  9.  místě.  Při  vyhlašování

nejlepších fotbalistů okresu Blansko se z blanenských umístil nejlépe

na 7.místě Tomáš Vach z ČKD Blansko.

Dobře  si  vedou  i  všechny  volejbalové  celky  ČKD Blansko.

Zatímco mužstvo juniorů působí v I.lize, dívčí družstva a  celek žáků

hrají krajský přebor I. třídy.

V kuželkářské  hale  proběhlo mimo jiné hned několik  turnajů

neslyšících a rekreačních kuželkářů.  Ze sportovního oddílu kuželek

dosáhla nejlepšího výsledku Lucie Vaverková, která se stala mistryní

republiky  v kategorii  dorostu,  byla  bronzová  v soutěži  dvojic  na

mistrovství  světa  a  stala  se  členkou  reprezentačního  družstva

dorostenek.

Stolní tenisté ČKD Blansko jako jediný celek z okresu hrají II.

ligu.

TJ Olympia Blansko



                                                                                               

Tělovýchovná  jednota  provozuje  baseball  a  softball.

V současné době probíhá výstavba moderního baseballového areálu,

na jehož financování se podílí samotná TJ, Město Blansko a ČSTV.

Celý  areál  bude  mít  dvě  travnatá  hřiště,  automatické  zavlažování,

umělé osvětlení a ochranné bezpečnostní bariéry. V roce 2005 by se

mělo Blansko společně s Brnem stát pořadatelem mistrovství Evropy

v baseballu.

Baseballové družstvo TJ Olympia se stalo vítězem přeboru jižní

Moravy a získalo 2. místo na mistrovství ČR.

HC Blansko

V uplynulém  roce  se  podařilo  blanenským  hokejistům

dosáhnout  vítězství  v krajském  přeboru  a  postoupit  tak  do  II.

hokejové  ligy.  To  je  zatím největší  úspěch  hokeje  v našem městě,

jehož historie se začala datovat od konce 30. let 20. století. V průběhu

účinkování  v II.  hokejové  lize  došlo  k výměně  trenéra.  Z postu

hlavního trenéra odešel Ing. Jindřich Král, kterého nahradil ostřílený

hráč Bundesligy Jiří Otoupalík. I v II. lize si vedou blanenští hokejisté

dobře a drží se ve středu tabulky.

Výborně  se  dařilo  mladým  hokejistům  HC  Blansko,  kteří

získali na mistrovství České republiky 3. místo v in-line hokeji.

Klub biatlonu Metra Blansko

K úspěšným výsledkům patří titul mistra České republiky, který

vybojoval  blanenský   juniorský  závodník  Jan  Raška.  Ve  stejném

závodě žen získala 3. místo Martina Roučková.



                                                                                               

V 35.  ročníku  Jizerské  padesátky  zvítězila  bývalá  mistryně

republiky v biatlonu, účastnice Světové zimní univerziády a držitelka

světového rekordu ve vytrvalostním lyžování  Kamila Horáková.

AMK Blansko

Blanenský  tým  cyklotrialu  tvoří  16  závodníků.  Nejlepšího

výsledku  v roce  2002  dosáhl  v kategorii  Benjamin  Václav  Kolář,

který se stal mistrem světa a vítězem přeboru ČR. Výborné umístění

dosáhli  i  David Hollmann, Jiří  Hollmann, Tadeáš  Ševčík a Michal

Nehyba.

MTB Racing team Blansko

Uplynulý rok 2002 byl pro blanenský klub horských kol MTB

Racing Team úspěšný. Jan Fojtík získal 3. místo na mistrovství ČR a

2. místo v seriálu Českého poháru. Ondřej Fojtík obsadil šesté místo

na etapovém závodě Iron Bike v Brazílii, stal se vítězem etapového

maratonu Iron Bike v Itálii  a získal  28.  místo z mistrovství  Evropy

v MTB maratonu. Martina  Němcová obsadila  páté  místo v celkové

klasifikaci Českého poháru, sedmé místo na mistrovství ČR, čtvrté na

Rakouském poháru, třetí na Polském poháru a stala se vítězkou Pell’s

Cupu.

TJ Elán Blansko

Tato tělovýchovná  jednota  funguje při  Domu dětí  a  mládeže

v Blansku  a  provozuje  tyto  sporty:  aerobic,  šachy,  judo  a  lodní

modelářství. 



                                                                                               

Blanenští  judisté  mají  dva  mistry  České  republiky.  Jiří

Frümmel, který vybojoval titul v kategorii mladších žáků a Dominik

Pavlů  za  starší  žáky.  Ivana  Skotáková  obsadila  na  Akademickém

mistrovství České republiky 2. místo.

TJ Start Blansko

Klub sportovní gymnastiky TJ Start při ZŠ Dvorská se zúčastnil

v dubnu  roku  2002  mezinárodního  závodu  ve  Vídni,  kde  děvčata

získala 3. místo. Kromě gymnastiky se TJ Start věnuje i orientačnímu

běhu.

TJ Eden Blansko

TJ  Eden  Blansko  funguje  při  ZŠ  Erbenova  a  zaměřuje  se

především na  atletiku,  floorbal,  odbíjenou  a  sportovní  hry.  Dobré

výsledky dosahuje floorbalové družstvo děvčat.

RC autoklub Blansko

Již  pátou  sezónu  absolvovali  členové  autoklubu  na  nově

vybudované  dráze  pro  rádiem  řízené  modely  aut,  na  které  v létě

proběhl III.ročník vytrvalostního závodu RC modelů aut. Blanenský

tým obsadil 2. místo.

Dance Tappers Blansko



                                                                                               

Tato  blanenská  stepařská  skupina  vybojovala  8.  místo  na

Mistrovství  světa  v Německu.  Na  choreografii  úspěšné  skladby

spolupracovaly Hana Chlupová a Petra Chroustová.

Agility klub

Agility  je  kynologická  disciplína,  při  které  pes  na  povely

psovoda  překonává  různé  překážky  rozestavěné  na  parkuru.

Blanenský klub Agility  úspěšně reprezentovaly v letošním roce na

mistrovství  Evropy juniorů dvě závodnice.  Jana Vašíčková se svou

bearded  kolií  obsadila  3.  místo  a  Iva  Rajtšlégrová  s bedlington

teriérkou získala juniorský titul mistryně Evropy.  

Ostatní sportovní kluby

V Blansku  působí  kromě  uvedených  ještě  řada  dalších

sportovních  klubů:  Turistický  oddíl  mládeže  Blansko,  TJ  Stadion

Blansko,  TJ  horolezců  Blansko,  Asociace  sportu  pro  všechny

Blansko, Fit klub Blansko a další.



                                                                                               

Městská policie Blansko

Na rok 2002 připadlo desáté výročí od založení Městské policie

Blansko.  Ta  byla  v  našem  městě  zřízena  vyhláškou  městského

zastupitelstva č.5/92, která byla schválena 16.6.1992 (novelizována

vyhláškou č. 1/99). Tomu předcházelo přijetí zákona č. 553/1991 Sb.

o  obecní  policii.  Zásadní  změna  pro  působení  a  činnost  obecních

policií  pak  přišla  právě  v roce  2002  přijetím novelizace  zákona  č.

553/91 Sb. a přijetím zákona č. 311/02 Sb., kterým se mění zákon o

obecní policii. 

V roce 1992 byla Městská policie Blansko zakládána se čtyřmi

strážníky  a  v současné  době  je  tvořena  devatenácti  strážníky.

Ředitelem  Městské  policie  je  od  roku  1995  Martin  Janíček.  Za



                                                                                               

dosavadní  dobu  svého  působení  městská  policie  přesvědčivě

prokázala, že při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

plní  nezastupitelnou  roli.  Městská  policie   Blansko  se  podílí  na

realizaci  Komplexního  programu  prevence  kriminality  ve  městě,

jehož koordinátorem byl jmenován strážník J.Šamalík. Z jeho podnětu

byla  zřízena  Komise  pro  prevenci  kriminality  jako  poradní  orgán

Rady  města  Blanska.  Další  prevenční  činnost  v uplynulém  roce

spočívala  například  v budování  kamerového systému, v nasazování

strážníků MP přímo do provozu na nebezpečná místa, v preventivní

instalaci  dvou  plastových  dopravních  policistů  nebo  v umísťování

nových značek na příjezdových místech do Blanska, které zdůrazňují

nutnost přizpůsobit rychlost na 50 km/h.

Kamerový systém

Kamerový systém slouží především k prevenci, ale napomáhá i

k zachycení  pachatelů  při  krádežích  aut  nebo  sprejerů.  Projekt

kamerového systému v Blansku počítá celkem s umístěním 16 kamer.

První kamera, která byla umístěna na budově okresního úřadu, začala

dohlížet již v roce 1998. V roce 2002 byly umístěny další dvě kamery

a to na výškovou budovu na Smetanově ul. a na obytný dům na ul.

Dvorské.  Kamerový  systém  je  napojen  na  pult  centralizované

ochrany, čímž se vytvořil tzv. městský bezpečnostní systém.

  

  



                                                                                               

Hasičský záchranný sbor Blansko

Územní odbor  blanenského  hasičského  záchranného sboru  je

součástí Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Přímo

v Blansku  působí  36  profesionálních  hasičů  ve  výjezdu  a  5

operačních důstojníků a spojařů. V uplynulém roce v městě Blansku

hasiči  provedli  153  zásahů  (16  požárů,  37  dopravních  nehod,  3

čerpání vody, 6 olejových havárií, 4 úniky látek, 72 zásahů technické

pomoci a   15x vyjeli k planému poplachu). Blanenský hasičský sbor

se  také  vydatně  zapojil  do  pomoci   na  severu  našeho  okresu  při

letních povodních. 

K největším  požárům  v roce  2002   na  území  našeho  města

bezesporu patřil požár Sokolovny na Svitavské ulici. Dne 23.2.2002

byl požárem zachvácen celý půdní prostor Sokolovny. Celý zásah, při



                                                                                               

kterém byl jeden požárník zraněn, trval 7,5 hodiny a hasební práce

provádělo  33  požárníků.  Šeření  Policie  České  republiky  bylo

odloženo.

Dobrovolní  hasiči  přímo  na  území města  Blanska  nepůsobí.

Sdružení  dobrovolných  hasičů  jsou  však  ustanovena  v těchto

připojených obcích:

Těchov – 90 členů

Dolní Lhota – 119 členů

Horní Lhota – 17 členů

Klepačov – 30 členů

Lažánky – 23 členů

Obůrka – 30 členů

Olešná – 18 členů

   

Demografický vývoj

Počet obyvatel

K 31.12.2002 žilo v městě Blansku celkem 20 539 obyvatel. 

(Blansko – 17 825, Dolní Lhota – 616, Horní Lhota – 392, Hořice –

104, Olešná 112, Klepačov – 474,  Lažánky – 433,  Obůrka – 141,

Těchov – 415 obyvatel). 

V měsíci  červnu  byla  zpracována  sociálně  demografická

analýza obyvatel (vývoj počtu obyvatel podle věkových skupin) od

roku 1980 do roku 2001. V roce 1980 bylo z celkového počtu 19  508

obyvatel města 25,3% obyvatel ve věku 0 – 14 let, 59,9% obyvatel

v produktivním  věku  a  14,8%  obyvatel  v poproduktivním  věku.

V roce 2001 již dochází ke změně této struktury. Z celkového počtu



                                                                                               

20  694  obyvatel  bylo  ve  skupině  0  –  14  let  16,1%,  ve  skupině

produktivního  věku 65,4% obyvatel  a  ve  skupině  poproduktivního

věku  18,5%  obyvatel.  V měsíci  únoru  roku  2002  žilo  ve  městě

Blansku 2 928 osob starších 65 let (14,2%) a 452 osob starších 80 let

(2,2%). Dlouhodobě  tedy dochází  k pozvolnému stárnutí  blanenské

populace.

Narození

V roce 2002 se v Blansku narodilo 143 dětí (77 chlapců a 66

dívek).  Nejčastějším  dívčím  jménem byla  Kateřina  a  chlapeckým

Tomáš. Porodnost v Blansku kolísá, ale celkově má klesající tendenci.

Za období let 1990 – 2001 byl nejplodnějším rokem r. 1991, kdy se

narodilo 283 dětí. Naopak nejméně dětí se narodilo v roce 2000 a to

141.

Sňatky

Celorepubliková  klesající  tendence  v počtu  uzavřených

manželství se projevila i ve městě Blansku. V letech 1986 – 1993 se

počet sňatků pohyboval v průměru 165 uzavřených manželství ročně.

Větší pokles nastal v roce 1994, kdy bylo uzavřeno 117 manželství.

V dalších letech počet sňatků stále klesal ( 1999 – 112 sňatků, 2000 –

111  sňatků,  2001  –  101  sňatků).  V roce  2002  bylo  uzavřeno  104

sňatků. Pro sňatek na radnici v Blansku se rozhodlo 58 snoubenců,

sňatek na zámku uzavřelo 36 párů, 5 sňatků bylo uzavřeno v kostele

sv. Martina, 4 sňatky v dřevěném kostelíku a 1 manželský pár uzavřel

manželství přímo na nádvoří blanenského zámku.



                                                                                               

Úmrtí

V roce 2002 zemřelo v Blansku 187 obyvatel.

Nejstarší občané

15. 4. 2002 se dožila 100 let paní Hedvika Nečasová z Blanska,

která se těší celkem dobrému zdraví. Čte a plete bez brýlí, každý den

peče koláče, vaří a stará se o zahrádku.

4.4.2002  se  dožila  101  let  nejstarší  občanka  Blanska  paní

Matylda Jabůrková, která žije v blanenském penzionu od roku 1994.

Má zatím výbornou paměť, ale horší je to s očima.

20.  4.  2002  se  dožila  101  let  paní  Terezie  Hareštová

z Klepačova.

Nezaměstnanost

Počátkem roku  2002  byla  nezaměstnanost  v okrese  Blansko

7,4% a stále rostla. V polovině roku to již bylo 7,5%. Blanenský okres

byl v rámci Jihomoravského kraje druhým s nejnižší nezaměstnaností.

Úřad práce v Blansku evidoval  v polovině  roku 4000 osob,  z nichž

bylo  672  v částečném  invalidním  důchodu  a  928  mělo  změněnou

pracovní schopnost. Průměrný věk evidovaných byl 37 let. Koncem

roku  evidoval  Úřad  práce  v Blansku  již  4516  nezaměstnaných.

V celorepublikovém měřítku se blanenský okres zařadil na 41 místo z

celkového počtu 77 okresů. Podíl na narůstající nezaměstnanosti měla

celá  řada  konkurzů,  které  byly  vyhlášeny  na  několik  blanenských

podniků  (Adast  Blansko,  Univa  Blansko),  ale  i  velkých  podniků



                                                                                               

v okolí  Blanska,  kam lidé  dojížděli  za prací  (Adast  Adamov, Kras

Boskovice).

Počasí

Hned  počátek  roku  2002  přinesl  bohatou  sněhovou  nadílku.

První polovina měsíce ledna byla chladná. Noční teploty dosahovaly

až  –10°C  a  denní  teploty  se  pohybovaly  okolo  0°C.  Absolutní

minimum teploty vzduchu –21,3°C bylo naměřeno 4. ledna. Průměrná

měsíční  teplota  vzduchu byla –1,1°C a měsíční úhrn srážek byl 15

mm. Na konci ledna se oteplilo, takže srážky byly spíše dešťové.

V únoru  bylo  počasí  oblačné  místy  s dešťovými  srážkami  a

mlhami. Noční teploty se pohybovaly od 6°C do 0°C a denní teploty

dosáhly  až  10°C.  Koncem  února  však  došlo  opět  k ochlazení.

Průměrná měsíční teplota vzduchu v únoru byla 3,6°C a měsíční úhrn

srážek činil 38 mm.

Na počátku měsíce března bylo zaznamenáno na území celého

našeho okresu větrné počasí, jehož následkem došlo k spadení mnoha

stromů. Noční teploty se pohybovaly do 5°C ,  denní teploty se již

v polovině  měsíce vyšplhaly až na 16°C, ale  ke konci  měsíce opět



                                                                                               

klesly  k 10°C.  Průměrná  měsíční  teplota  vzduchu  byla  4,4°C  a

měsíční úhrn srážek byl 23 mm.

V měsíci  dubnu  byly  ranní  mlhy,  polojasno  s občasnými

přeháňkami a koncem měsíce se vyskytly i bouřky. Noční teploty se

pohybovaly do 10°C a denní teploty dosáhly hlavně na začátku a pak

až na konci měsíce až 20°C. Průměrná denní teplota vzduchu byla

8,1°C a měsíční úhrn srážek byl 37 mm.

V měsíci květnu bylo již dosti  teplé počasí.  Noční teploty se

pohybovaly  od  5°C  do  15°C  a  denní  teploty  dokonce  vyšplhaly

v některých dnech až na 28°C. Průměrná měsíční teplota byla 16,4°C

a měsíční úhrn srážek byl 45 mm.

V první  polovině  měsíce  června  pokračoval  trend  počasí

květnového s nočními teplotami od 8°C do 15°C a denními teplotami

od 14°C do 24°C.  Konec června pak přinesl již letní teploty, které se

přes den vyšplhaly někdy až na 30°C a v noci dosahovaly od 10°C do

17°C. Průměrná měsíční teplota vzduchu byla 17,6°C a měsíční úhrn

srážek dosáhl 70 mm.

V prvním  prázdninovém  měsíci  padlo  i  teplotní  maximum,

které  bylo  naměřeno  10.  července  a  činilo  33,1°C.  V polovině

července se přes území okresu Blansko přehnaly silné bouřky, které

postihly  zvláště  severní  část  okresu.  V našem  městě  nedošlo

k žádným škodám. Noční teploty se v průměru pohybovaly od 10°C

do 17°C a denní teploty byly většinou od 20°C do 27°C. Průměrná

měsíční teplota vzduchu byla 19,5°C a měsíční úhrn srážek činil 59

mm.

Začátek a konec měsíce srpna byl teplejší. Noční teploty byly

od  11°C  do  17°C  a  denní  teploty  dosahovaly  22°C  až  30°C.

Prostřední dekáda byla o něco chladnější s nočními teplotami od 9°C



                                                                                               

do 15°C a denními teplotami 18°C až 25°C. Průměrná měsíční teplota

vzduchu činila 18,6°C a měsíční úhrn srážek byl 100 mm.

Kdo očekával v měsíci září babí léto, byl zklamán. Celý měsíc

byl   celkově  dosti  srážkový.  Noční  teploty  se  pohybovaly v první

polovině měsíce ještě nejvýše do 15°C, ale  koncem měsíce teplota

poklesla až téměř k 0°C. Denní teploty zpočátku byly kolem 25°C,

v polovině  měsíce poklesly  až  na  15°C.  Průměrná  měsíční  teplota

vzduchu byla 12,1°C a měsíční úhrn srážek činil 80 mm.  5. září byl

naměřen nejvyšší denní úhrn srážek a to 43 mm.

Celý podzim se vyznačoval již od měsíce září velice špatným

počasím,  bylo  hodně  srážek.  To  vše  ovlivnilo  zemědělské  práce.

Nebyla úplně sklizena řepa cukrovka a kukuřice, zemědělci nemohli

pro špatné počasí  ani  obdělat  a zasít  pole.  V měsíci  říjnu se noční

teploty pohybovaly nejvýše do 10°C a denní pak od 8°C do 15°C.

28.10. 2002 se přes celou republiku přehnala větrná vichřice, která

měla  za  následek  mnoho  popadaných  stromů.  Průměrná  měsíční

teplota vzduchu byla 7,2°C a měsíční úhrn srážek činil 74 mm.

V měsíci listopadu dosáhla průměrná měsíční teplota vzduchu

5,7°C a měsíční úhrn srážek byl 52 mm.

Nejvyšší sněhová pokrývka a to 16 cm byla zaznamenána dne

23. prosince.   Průměrná  měsíční teplota  vzduchu v tomto  měsíci

činila -3,1°C a měsíční úhrn srážek byl 49 mm.

 

   



                                                                                               

          

 

                                        

   

    


