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Přílohy: 5 CD – fotografie společenských a kulturních událostí – 
                          Stanislav Mrázek

        1 CD – fotografie akcí Muzea Blansko - 
                     Mgr. Břetislav Bezděk

- fotografie stavebních akcí v Blansku – 
   Mgr. Lenka Likavčanová

Další přílohy: volební lístky, propagační materiál města, 
                       pozvánky na kulturní, společenské a sportovní 
                       akce a další jednotlivosti



                                                                               2 
                                                                                  

Úvod

Také rok 2004 byl bohatý na politické události. 
Po květnovém vstupu České republiky do Evropské unie následovaly 

červnové volby vůbec prvních 24 českých europoslanců.
Na  počátku  listopadu  se  pak  konaly  volby  do  krajských 

zastupitelstev,  přičemž  spolu  s nimi  proběhlo  také  první  kolo  senátních 
voleb. Druhé kolo voleb do senátu, které se uskutečnilo o týden později, 
zaznamenalo historicky nejnižší účast voličů. V celorepublikovém měřítku 
přišlo  k volbám  pouze  18,41%  voličů.  Volební  obvod  Blansko  z tohoto 
trendu nevybočoval, i když účast voličů byla o něco málo vyšší (24,19%). 

Nezájem  lidí  o  volby  do  senátu  byl  způsoben  jednak  samotným 
postojem  obyvatel  k instituci  senátu,  jednak  odrážel  celkově  stoupající 
pasivitu občanů k politickému dění, kterou vyvolávalo především samotné 
chování mnoha politiků.  
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Politický a veřejný život

Zastupitelstvo města Blanska

Zastupitelstvo města Blanska,  které sestávalo z 25 členů, se  sešlo 
v roce 2004 celkem 5x.

10. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 19.1.2004

- zajištění IDS (integrovaného dopravního systému)

11. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 15.3.2004

-  odprodej  pozemku  před  restaurací  Sýpka  na  plánovanou  výstavbu 
Bowlingového centra
-  odprodej garáží v sídlišti Písečná
- komplexní program prevence kriminality ve městě Blansku
- převod nemovitostí  města Blanska č.  p.  3,  4,  a 5 (ZUŠ) do vlastnictví 
Jihomoravského kraje a naopak nemovitosti č.  p. 1198 do vlastnictví města
-  prodej  restaurace Dělnický dům do majetku společnosti  Pivovar  Černá 
Hora za 2 248 000,-Kč
- převod Nemocnice Blansko do vlastnictví města
- schválení rozpočtu města Blanska na rok 2004
- poskytnutí účelových půjček na opravu bytového fondu

12. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 14.6.2004

- pozemkové záležitosti  v lokalitě průmyslové zóny Blansko – Vojánky a 
v souvislosti se stavbou komunikace II/374 Blansko - Rájec
- prodej garáží v sídlišti Písečná
- řešení revitalizace středu města a výstavba polyfunkčního domu v západní 
části Wanklova náměstí
- regulační plán Blansko - Luhy
- odprodej bývalých kotelen
-  zrušení  příspěvkové  organizace  ZŠ  Blansko,  Dolní  Lhota  87  ke  dni 
31.8.2004 a její následné sloučení s příspěvkovou organizací ZŠ Blansko, 
Salmova 17 s účinností od 1.9.2004
- vyhláška o provozování výherních hracích přístrojů ve městě Blansku
-  vyhláška  o  udržování  čistoty  veřejných prostranství,  ochraně  životního 
prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska
- rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za rok 2003
-  bezplatný  převod budovy bývalého okresního  úřadu do  majetku  města 
Blanska 
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13. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 13.9.2004

- zřizovací listina příspěvkové organizace Nemocnice Blansko
- vyhláška o znaku a vlajce města Blanska
- bezúplatný převod zámku (č.  p.  1)  a budovy č. p. 2 do majetku města 
Blanska
- vyhláška Pravidla pro poskytování  úvěrů vlastníkům bytového fondu

14. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 13.12.2004

- pozemkové převody při úpravě koryta řeky Svitavy
- vyhláška o závazné části Regulačního plánu Blansko - Luhy
- úprava urbanistické koncepce areálu Adast Blansko
- vyhláška o místním poplatku za svoz komunálního odpadu
- půjčky na opravu bytového fondu

Výbory Zastupitelstva města Blanska

Název výboru: Předseda: Místopředseda: Další členové:

Výbor kontrolní Stanislav Navrkal Karel Sitar 6

Výbor finanční Ing. Leoš Dostál Ing. František Ladič 7

Rada města Blanska

Sedmičlenná Rada města Blanska zasedala v roce 2004 celkem 20x.

28. zasedání Rady města Blanska ze dne 13.1.2004

- organizační struktura MěÚ Blansko

29. zasedání Rady města Blanska ze dne 27.1.2004

- rekonstrukce kožního oddělení Nemocnice Blansko
- prodej restaurace Dělnický dům
- zřízení veřejného WC v zadním křídle radnice
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30. zasedání Rady města Blanska ze dne 10.2.2004

- komplexní program prevence kriminality na rok 2004
- hodnocení plnění programu prevence kriminality za rok 2003
-zabezpečení lékařské služby první pomoci příspěvkovou organizací   
Zdravotnická záchranná služba Blansko
-ustavení  pracovní  skupiny  pro  organizační  přípravu  oslav  100.  výročí 
povýšení Blanska na město
- vyhláška o stánkovém prodeji ve městě 

31. zasedání Rady města Blanska ze dne 24.2.2004

- rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2004
- rekonstrukce lůžkových oddělení Nemocnice Blansko
- návrh rozpočtu města Blanska na rok 2004
- půjčky na opravu bytového fondu
- přijetí úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení ČR
- pravidla pro poskytování nízkoúročných úvěrů vlastníkům bytového fondu
- převod budov ZUŠ č. p. 3, 4, a 5 do vlastnictví Jihomoravského kraje 
- odprodej bývalých kotelen
- pozemkové převody na stavbu komunikace II/374 Blansko - Rájec
- prodej garáží - Písečná
- lyžařský vlek na Hořicích a zasněžování sjezdovky

32. zasedání Rady města Blanska ze dne 23.3.2004

- zprávy o činnosti Městské knihovny Blansko, Muzea Blansko a Kulturního 
střediska města Blanska za rok 2003 a plány činnosti na rok 2004
- organizace X. ročníku Půlmaratonu Moravským krasem
- odvolání Mgr. Anny Sládkové z funkce ředitelky ZŠ Blansko, Salmova 17 
ke dni 30.6.2004
- provozování oploceného cvičiště pro psy klubu Agility
- pozemkové převody na stavbu komunikace II/374 Blansko - Rájec

33. zasedání Rady města Blanska ze dne 6.4.2004

- pozemkové převody v lokalitě průmyslové zóny Blansko - Vojánky
- výsledky zápisu dětí do mateřských škol

34. zasedání Rady města Blanska ze dne 20.4.2004

- nové znění zřizovací listiny Nemocnice Blansko
- cvičiště pro psy klubu Agility



                                                                               6 
                                                                                  

35. zasedání Rady města Blanska ze dne 4.5.2004

- finanční příspěvky na zájmové  a sportovní aktivity v roce 2004
- vybudování areálu pro biketriál a horská kola AMK v lokalitě sportovního 
ostrova

36. zasedání Rady města Blanska ze dne 18.5.2004

- prodej garáží na sídlišti Písečná
- výstavba bytových domů Zborovce a Písečná I a II

37. zasedání Rady města Blanska ze dne 1.6.2004

- rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2003
- vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti ve městě 
Blansku
-vyhláška  o  udržování  čistoty  veřejných  prostranství,  ochraně  životního 
prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska
- vybudování areálu pro biketriál a horská kola AMK na sportovním ostrově
- prodej pozemků v průmyslové zóně Blansko-Vojánky
- lyžařský areál na Hořicích
- Bowlingové centrum – odprodej pozemků
- regulační plán Blansko - Luhy
-zrušení  příspěvkové  organizace  ZŠ  Blansko,  Dolní  Lhota  87  ke  dni 
31.7.2004 a následné její sloučení s příspěvkovou organizací ZŠ Blansko, 
Salmova 17 ke dni 1.9.2004
- loga oslav 100. výročí povýšení Blanska na město
-  jmenování  Mgr.  Miroslava  Starého  do  funkce  ředitele  ZŠ  Blansko, 
Salmova 17 od 1.7.2004
- vyhláška o provozování výherních hracích přístrojů ve městě Blansku 

38. zasedání Rady města Blanska ze dne 29.6.2004

- dar dvou kusů elektronických sirén hasičskému záchrannému sboru
-  rezignace Mgr.  Jiřího Javorského na funkci ředitele  ZŠ TGM Blansko, 
Rodkovského 2 ke dni 31.8.2004
- prodej restaurace Dělnický dům
- projekt Regenerace a revitalizace středu města Blanska

39. zasedání Rady města Blanska ze dne 31.8.2004

- rekonstrukce některých oddělení Nemocnice Blansko
- zřizovací listina příspěvkové organizace Nemocnice Blansko
- příprava stavby Multifunkční sběrný dvůr – Staré Blansko
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- převod budovy zámku (č. p. 1) do majetku města
- vyhláška o znaku a vlajce města Blanska
- podpora výstavby v nově plánované lokalitě Luhy

40. zasedání Rady města Blanska ze dne 21.9.2004

-  jmenování RNDr. Pavla Nezvala do funkce ředitele ZŠ TGM Blansko, 
Rodkovského 2 s účinností od 1.10.2004
- odprodej kotelen 

41. zasedání Rady města Blanska ze dne 5.10.2004

- dokončení atletické dráhy u ZŠ Blansko, Erbenova 13
- pravidla pro užívání bytů v majetku města
- strategie koncepce rozvoje Nemocnice Blansko

42. zasedání Rady města Blanska ze dne 19.10.2004

- směrnice pro veřejné zakázky
- plán zimní údržby pro období 2004 - 2005
-odvolání  Ing.  Ivana  Kozáka  z funkce  ředitele  příspěvkové  organizace 
Nemocnice Blansko

43. zasedání Rady města Blanska ze dne 2.11.2004

- pronájmy ordinací v budově Nemocnice Blansko soukromým lékařům
- nájemní smlouvy na plynovody v majetku města Blanska
- úpravy koryta řeky Svitavy
- návrh řešení rekonstrukce letního koupaliště

44. zasedání Rady města Blanska ze dne 16.11.2004

- regulační plán Blansko - Luhy
- regulační plán Blansko - areál Adast

45. zasedání Rady města Blanska ze dne 30.11.2004

- vyhláška o místním poplatku za svoz komunálního odpadu
- poskytnutí účelových půjček na opravu bytového fondu
- rozdělení rezervy finančních prostředků na sportovní činnost
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-pozemkové  převody  při  stavbě  komunikace  II/374  Rájec-Blansko  a 
průmyslové zóny Blansko - Vojánky

46. zasedání Rady města Blanska ze dne 3.12.2004

- situace kolem Nemocnice Blansko

47. zasedání Rady města Blanska ze dne 21.12.2004

-  jmenování  MUDr.  Ilony  Rybářové  do  funkce  ředitelky  Nemocnice 
Blansko s účinností od 1.2.2005
- projekty prevence kriminality Dobrodružství a Senior linka 156

Komise rady města

Rada obce může v souladu se zákonem o obcích zřídit jako své 
iniciativní a poradní orgány komise. 

V roce 2004 pracovalo celkem 15 komisí:

  

Název komise: Předseda: Místopředseda: Další 
členové:

Komise pro prevenci 
kriminality Ing. Jindřich Král Josef Šamalík 5

Komise sociální Mgr. Věra Veselá Soňa 
Löffelmannová 12

Komise dopravní Jiří Šrámek Milan Slouka 11

Komise pro investice 
a územní rozvoj

Doc. Ing. Jaromír 
Roučka, CSc. Ing. Milan Kisela 10

Komise pro 
občanské záležitosti

PhDr. Jaroslava 
Králová Jiřina Jedlová 29

Komise pro 
občanské aktivity

PhDr. Jaroslava 
Králová

Jaroslava 
Musilová 12

Komise bytová Jaroslav Pokladník Martina Kučerová 5
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Komise mládeže Mgr. Ivo Polák Marcela 
Horáková 5

Komise kulturní Mgr. Naděžda 
Strážnická

Marcela 
Horáková 7

Komise sportovní Mgr. Miroslav 
Starý Ladislav Trubák 14

Komise pro školství 
a vzdělávání Mgr. Ivo Polák Libuše 

Mandysová 10

Komise pro 
zahraniční styky Ing. Jindřich Král Jana Navrátilová 11

Komise pro životní 
prostředí

Antonín 
Mysliveček

JUDr. Miroslav 
Bína 10

Komise Rada zdravého 
města

MUDr. Ilona 
Rybářová

Blanka 
Feilhauerová 13

V oblasti přenesené působnosti působila Komise pro projednávání 
přestupků. Předsedkyní byla Mgr. Hana Kladivová, komise měla dalších 14 
členů.

 Platné obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města) 

Vyhláška č., platnost od 

11/2004, 6. 1. 2005
o závazné části Regulačního plánu Blansko-Luhy 
10/2004, 1. 1. 2005
vyhláška, kterou se ruší Vyhláška č. 9/95 o     příspěvku na částečnou úhradu   
neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a     školních klubů   
9/2004, 1. 1. 2005
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a     odstraňování komunálních odpadů   
8/2004, 5. 10. 2004
o     znaku a     vlajce města Blanska   
7/2004, 5. 10. 2004
pravidla pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu 
ve městě Blansku 

http://www.blansko.cz/urad/106/vyhlasky/2004/vyhlaska-07.php
http://www.blansko.cz/urad/106/vyhlasky/2004/vyhlaska-07.php
http://www.blansko.cz/urad/106/vyhlasky/2004/vyhlaska-08.php
http://www.blansko.cz/urad/106/vyhlasky/2004/vyhlaska-09.php
http://www.blansko.cz/urad/106/vyhlasky/2004/vyhlaska-09.php
http://www.blansko.cz/urad/106/vyhlasky/2004/vyhlaska-10.php
http://www.blansko.cz/urad/106/vyhlasky/2004/vyhlaska-10.php
http://www.blansko.cz/urad/106/vyhlasky/2004/vyhlaska-11.php
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6/2004, 1. 8. 2004
o provozování výherních hracích přístrojů ve městě Blansku 
5/2004, 8. 7. 2004
o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí 
a     ochraně veřejné zeleně na území města Blanska   
4/2004, 1. 1. 2005
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z     nemovitostí   
3/2004, 13. 4. 2004
vyhláška, kterou se ruší Vyhláška č. 5/96 o stánkovém prodeji ve městě 
Blansku 
2/2004, 13. 4. 2004
o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Blansko, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o závazných částech 
územního plánu sídelního útvaru Blansko

Platná nařízení

(vydává rada města) 

č. nařízení., platnost od

07/2004, 
Nařízení o vymezení úseků silnic II. a III. tříd na území obce s rozšířenou 
působností — správní obvod Blansko, na kterých v zimním období 
2003/2004 nebude zajišťována sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a 
náledí 

Městský úřad Blansko

Organizační struktura MěÚ Blansko
platná pro rok  2004

• STAROSTKA   
o 1. místostarosta 
o 2. místostarosta 

• Městská policie   
• TAJEMNÍK 

o Oddělení sekretariát starosty   
o Kontrolní oddělení   
o Odbor kancelář tajemníka   

 Právní oddělení   
 Odd. personální a mzdové   
 Odd. civilní ochrany a obrany   
 úsek cestovního ruchu   

o Odbor vnitřních věcí   
 Správní oddělení 

http://www.blansko.cz/urad/106/106-struktura-popis.php#vnitrni
http://www.blansko.cz/urad/106/106-struktura-popis.php#cestruch
http://www.blansko.cz/urad/106/106-struktura-popis.php#obrana
http://www.blansko.cz/urad/106/106-struktura-popis.php#mzdove
http://www.blansko.cz/urad/106/106-struktura-popis.php#pravni
http://www.blansko.cz/urad/106/106-struktura-popis.php#tajemnik
http://www.blansko.cz/urad/106/106-struktura-popis.php#kontrolni
http://www.blansko.cz/urad/106/106-struktura-popis.php#sekretariat
http://www.blansko.cz/urad/106/106-struktura-popis.php#mp
http://www.blansko.cz/urad/106/106-struktura-popis.php#starost
http://www.blansko.cz/urad/106/narizeni/narizeni2004-07.htm
http://www.blansko.cz/urad/106/narizeni/narizeni2004-07.htm
http://www.blansko.cz/urad/106/narizeni/narizeni2004-07.htm
http://www.blansko.cz/urad/106/vyhlasky/2004/vyhlaska-02.php
http://www.blansko.cz/urad/106/vyhlasky/2004/vyhlaska-02.php
http://www.blansko.cz/urad/106/vyhlasky/2004/vyhlaska-02.php
http://www.blansko.cz/urad/106/vyhlasky/2004/vyhlaska-03.php
http://www.blansko.cz/urad/106/vyhlasky/2004/vyhlaska-03.php
http://www.blansko.cz/urad/106/vyhlasky/2004/vyhlaska-04.php
http://www.blansko.cz/urad/106/vyhlasky/2004/vyhlaska-05.php
http://www.blansko.cz/urad/106/vyhlasky/2004/vyhlaska-05.php
http://www.blansko.cz/urad/106/vyhlasky/2004/vyhlaska-06.php
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 Oddělení dopravně správních agend 

o Odbor hospodářské správy   
 Středisko obecně prospěšných prací 
 Oddělení informatiky 
 Oddělení hospodářské správy 
 Oddělení úklidu 

o Odbor finanční   
 Oddělení účtárny 
 Oddělení plateb, poplatků a rozpočtu 

o Odbor sociálních věcí   
 Oddělení soc. péče a soc. služeb 
 Oddělení soc. péče a soc. pomoci 
 Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské   

vztahy 
 Oddělení sociálně právní ochrany   

o Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy   
 Vedoucí MKD 

o Odbor stavební úřad   
 Oddělení administrativy 
 Oddělení stavebního řádu 
 Oddělení regionálního rozvoje 
 Oddělení dopravy 

o Odbor obecní živnostenský úřad   
 Oddělení registrace a živnostenského rejstříku 
 Oddělení kontroly a správního řízení 

o Odbor komunální údržby   
 Oddělení komunální údržby 
 Oddělení bytového a nebytového hospodářství 

o Odbor životního prostředí   
 Oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a 

ochrany ovzduší 
 Oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a 

zemědělství 
o Odbor investičního a územního rozvoje   

 Oddělení pozemků  
 Oddělení investiční

K 1. únoru 2004 došlo ke zrušení celého oddělení cestovního ruchu. 
Funkce manažerky cestovního ruchu zanikla a zbylé dvě pracovnice byly 
převedeny pod vedoucího odboru kanceláře tajemníka. Tento odbor převzal 
také koordinaci cestovního ruchu.

Od 1. dubna přešla všechna agenda státní sociální podpory pod úřad 
práce.  Tato  agenda  po  přechodu  z okresního  na  městský  úřad  tak  nyní 
definitivně  získala  své  místo  pod  hlavičkou  státní  instituce,  pod  kterou 
logicky patří. Odbor  státní  sociální podpory vyplácí tyto dávky: přídavek 
na  dítě,  sociální  příplatek,  příspěvek  na  bydlení,  příspěvek  na  dopravu, 
rodičovský  příspěvek,  zaopatřovací  příspěvek,  dávky  pěstounské  péče, 

http://www.blansko.cz/urad/106/106-struktura-popis.php#investicni
http://www.blansko.cz/urad/106/106-struktura-popis.php#zivotni
http://www.blansko.cz/urad/106/106-struktura-popis.php#komunalni
http://www.blansko.cz/urad/106/106-struktura-popis.php#zivnostensky
http://www.blansko.cz/urad/106/106-struktura-popis.php#stavebni
http://www.blansko.cz/urad/106/106-struktura-popis.php#skolstvi
http://www.blansko.cz/urad/odbory/socialni/ospo-index.php
http://www.blansko.cz/poradna/
http://www.blansko.cz/poradna/
http://www.blansko.cz/urad/106/106-struktura-popis.php#socialni
http://www.blansko.cz/urad/106/106-struktura-popis.php#financni
http://www.blansko.cz/urad/106/106-struktura-popis.php#hospodarske
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porodné,  pohřebné.  Změna  se  nedotkla  kontaktních  míst,  která  zůstala 
v původních prostorách.

Ve dnech 16. – 25. září 2004 došlo v souvislosti s majetkoprávním 
převodem budovy bývalého okresního úřadu do vlastnictví města Blanska 
k postupnému přestěhování správního oddělení odboru vnitřních věcí MěÚ 
Blansko z pracoviště v budově na ul. B. Němcové 1 a do budovy bývalého 
okresního úřadu na nám. Republiky.

Další úřady

Dne  7.  dubna  2004  byla  slavnostně  otevřena  zrekonstruovaná 
budova  Státního  zastupitelství  v  bývalém  objektu  vojenské  správy  na 
Seifertově ulici. Dodavatelem stavby byla firma Vrba, s. r. o.

Občanské aktivity

Významný  podíl  na  rozvoji  každé  z osmi  městských  částí  měl 
příslušný občanský aktiv. Byla to skupina dobrovolníků z řad obyvatel dané 
městské části,  kteří se bez nároku na odměnu snažili dělat vše pro blaho 
svých spoluobčanů. V jejich čele byli předsedové, kteří se pravidelně 1x za 
tři měsíce účastnili jednání komise pro občanské aktivity. Předsedkyní této 
komise  byla  starostka  města  PhDr.  Jaroslava  Králová.  Na  jednání  byli 
zástupci  městských  částí  informováni  o  podstatných  záležitostech  života 
města a byly zde řešeny problémy jednotlivých městských částí. Aktuální 
záležitosti byly řešeny prostřednictvím školského odboru. V každé městské 
části byly instalovány „schránky důvěry“ k podávání podnětů a námětů pro 
činnost OA. Tyto schránky byly však občany městských částí  využívány 
minimálně.

V rozpočtu  města  byly  vyčleněny  finanční  prostředky  na  činnost 
občanských  aktivit,  ze  kterých  byly  hrazeny  např.  energie  za  provoz 
místností OA, akce drobné údržby, místní akce pro děti (mikulášské nadílky, 
akce  ke  Dni  dětí,  různé  sportovní  dny  apod.).  V letošním  roce  byly 
zakoupeny  stoly  na  stolní  tenis  do  kulturního  domu  na  Těchově,  byly 
instalovány  nové  vývěsní  skříňky  na  Obůrce  a  Češkovicích,  bylo 
vybudováno malé hřiště pro veřejnost a pro potřeby školy v Dolní Lhotě. 
Před  dokončením  byla  oprava  Pomníku  obětem  1.  a  2.  světové  války 
v Lažánkách.

Snahou  obyvatel  městské  části  Dolní  Lhota,  v čele  jejichž 
občanského aktivu  stál Rostislav Kubica, bylo vybudování chodníku mezi 
Blanskem a Dolní Lhotou.  Řada připomínek byla vznesena i od obyvatel 
Těchova, v čele jejichž občanského aktivu stál  Bohumil Horský. Největší 
nespokojenost projevili těchovští s tím, že při volbách poslanců Evropského 
parlamentu  byla  volební  místnost  umístěna  v nedaleké  městské  části 
Blansko-Obůrka.  Další  připomínky  byly  vzneseny  k nedokončenému 
osvětlení,   k úpravě povrchu hřiště, jeho oplocení a další. Kritizována byla 
také úroveň technických služeb a zásobování pitnou vodou domků na okraji 
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Těchova.  I z řad občanů  městské části Lažánky padlo mnoho připomínek 
k tomu,  co  je  nutné  vyřešit.  Za  havarijní  byl  označen  stav  místního 
veřejného  rozhlasu  a  špatný  stav  místních  komunikací.  Občané  také 
poukazovali  na  nefunkčnost  místní  knihovny,  na  neexistenci  splaškové 
kanalizace, na nebezpečí a hlučnost průjezdové komunikace a konečně také 
na nefunkčnost jediné doposud existující veřejné budovy (mateřská škola). 
V čele  občanských  aktivit  dalších  obcí  stáli:  v Horní  Lhotě  Vítězslav 
Matuška, v Lažánkách František Husák, na Olešné Drahoslava Křivánková, 
na  Hořicích  Ludmila Ševčíková,  na  Obůrce  Jaromíra Plísková  a  na 
Klepačově Vladimír Vaněk.    

Volby do Evropského parlamentu

Ve  volbách  do  Evropského  parlamentu,  které  se  uskutečnily  ve 
dnech 11.  a  12.  června 2004  bylo zaregistrováno 31 kandidátních listin 
politických stran,  politických hnutí  a  koalic.  V samotném městě  Blansku 
bylo stanoveno 30 volebních okrsků s celkovým počtem členů 182. Ke dni 
12. 5. 2004 obdržela starostka města Blanska delegování členů a zástupců 
od  následujících  stran:  Komunistická  strana  Čech  a  Moravy,  Občanská 
demokratická  strana,  Republikáni  Miroslava  Sládka,  Křesťanská  a 
demokratická unie – Československá strana lidová, Česká strana  sociálně 
demokratická,  Unie svobody – Demokratická unie,  Konzervativní  strana, 
SNK  sdružení  nezávislých  a  Evropští  demokraté.  Ti,  kteří  se  zúčastnili 
volby historicky prvních 24 českých europoslanců, mohli volit pouze jednu 
stranu,  ve  které  měli  možnost  preferovat   dva  kandidáty.  Volební  účast 
v Blansku  (31,52%)  a  blanenském  okrese  (31,19)  byla  mírně  vyšší  než 
celostátní  průměr,  který  činil  28,32%.  Jedna  z nejvyšších  účastí  byla 
tradičně ve volebním okrsku Klepačov (44,3%), překvapily ale Zborovce, 
kde v okrsku 23 (ul. Kamnářská, Krajní, Okružní 1a, Pekařská 1 – 7 lichá) 
byla účast rovných 45%. V celostátním měřítku získaly nejvíce hlasů tyto 
strany: Občanská demokratická strana (30,04%,  zisk devíti poslaneckých 
míst),  Komunistická  strana  Čech  a  Moravy  (20,26%,  zisk  šesti 
poslaneckých  míst),  SNK  sdružení  nezávislých  a  Evropští  demokraté 
(11,02%,  zisk  třech  poslaneckých  míst),  Křesťanská  a  demokrat.  unie  – 
Československá strana lidová (9,57%, zisk dvou poslaneckých míst), Česká 
strana  sociálně  demokratická  (8,78%,  zisk  dvou  poslaneckých  míst)  a 
Nezávislí  (8,18%,  zisk  dvou  poslaneckých  míst).  V samotném  Blansku 
z celkového počtu  16 379 voličů bylo odevzdáno 5 161 obálek s 5 149 
platnými hlasy.

Volby v Blansku dopadly následovně:

Kód Název strany Platné hlasy
celk. v %

24 Komunistická strana Čech a Moravy 1 442 28.00 



                                                                               14 
                                                                                  

Kód Název strany Platné hlasy
celk. v %

6 Občanská demokratická strana 1 307 25.38 
20 Křesť. demokr. unie — Čs. str. lid. 560 10.87 
4 Česká strana sociálně demokratická 521 10.11 
1 SNK sdruž. nez. a Evropští dem. 384 7.45 
32 Nezávislí 358 6.95 
9 Strana zelených 166 3.22 
19 Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě 72 1.39 
21 Pravý Blok 50 0.97 
31 Republikáni Miroslava Sládka 41 0.79 
23 Unie liberálních demokratů 39 0.75 
12 Sdružení nestraníků 39 0.75 
28 Nezávislá iniciativa (NEI) 34 0.66 
18 Balbínova poetická strana 25 0.48 
26 Strana za životní jistoty 22 0.42 
22 Strana zdravého rozumu 11 0.21 
2 Koruna Česká (monarch. strana) 10 0.19 
25 Strana venkova — spoj. občan. síly 10 0.19 
7 Strana pro otevřenou společnost 8 0.15 
14 Masarykova demokratická strana 8 0.15 
16 Dělnická strana 7 0.13 
10 Humanistická aliance 6 0.11 
30 V.Kožený — Občan. feder. demokr. 6 0.11 
11 Konzervativní strana 5 0.09 
5 Národní koalice 5 0.09 
8 Strana demokrat. socialismu 4 0.07 
17 Strana práce 4 0.07 
13 Strana občanů republiky České 3 0.05 
3 Helax — Ostrava se baví 1 0.01 
29 SVOBODNÍ 1 0.01 
15 Všeobecná občanská strana 0 0.00 

Volby do krajských zastupitelstev

Volby nových členů (celkem 65) do Zastupitelstva Jihomoravského 
kraje  se  konaly  5.  –  6.  listopadu  2004.  Do  krajského  zastupitelstva 
kandidovalo celkem šestnáct politických stran, hnutí  a koalic. Každý volič 
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si  mohl  vybrat  pouze  jeden  hlasovací  lístek,  na  kterém  měl  možnost 
upřednostnit čtyři kandidáty.

Celkově  v Jihomoravském  kraji  jako  v jediném  v republice  ve 
volbách  zvítězila  KDU-ČSL.  Podobně  tomu bylo  i  v našem okrese,  kde 
lidovci získali 25,09% hlasů. Obsazení zastupitelstva Jihomoravského kraje 
bylo  po  volbách  následující:  z celkového  počtu  65  zastupitelů  obsadila 
KDU-ČSL dvacet křesel, ODS devatenáct, KSČM čtrnáct,  ČSSD devět a 
koalice Zelení pro Moravu tři  křesla. Z blanenského okresu bylo zvoleno 
šest  krajských  zastupitelů:  Marie  Cacková  z Kunštátu  (KDU-ČSL),  Jiří 
Bělehrádek – starosta Velkých Opatovic (KDU-ČSL), Jaroslava Králová – 
starostka Blanska (ODS),  Jaroslav Zoubek ze Svitávky (ODS),  Stanislav 
Navrkal z Blanska (KSČM) a Josef Fuska z Letovic (KSČM). 

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva ve městě Blansku:

5.151 voličů z celkem 16.693 zapsaných odevzdalo 4.907 platných hlasů. 
Volební účast byla 30,86 %. 

Kód Název strany Platné hlasy celkem v %
54 Komunistická str. Čech a Moravy 1385 28.22 
26 Občanská demokratická strana 1280 26.08 
8 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 735 14.97 
36 Česká str.sociálně demokrat. 717 14.61 
10 Sdružení nezávislých kandidátů 262 5.33 
16 ZELENÁ pro MORAVU 160 3.26 
39 Evropští demokraté 115 2.34 
19 NEZÁVISLÍ 62 1.26 
14 Unie svobody-Demokratická unie 47 0.95 
5 Moravská demokratická strana 39 0.79 
50 Konzervativní strana 27 0.55 
33 Koruna Česká (monarch.strana) 25 0.50 
34 Pravý Blok 25 0.50 
37 Koalice jižní Morava 22 0.44 
25 České hnutí za národní jednotu 3 0.06 
52 Národní sjednocení 3 0.06 

Do Zastupitelstva Jihomoravského kraje byli z Blanska opět zvoleni: 
Stanislav Navrkal (za KSČM, 1372 hlasů) a  Jaroslava Králová (za ODS, 
1200 hlasů).

Volby do senátu
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První kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky proběhlo 
společně s volbami do krajských zastupitelstev ve dnech 5. - 6. listopadu. O 
místo  do  senátu  se  ve  volebním  obvodu  49  (Blansko)  ucházelo  osm 
kandidátů. Byli to: Vlastimil Sehnal (ODS) – starosta obce Lipůvka, Ing. 
Lubomír Toufar (ČSSD) – ředitel odboru odloučeného pracoviště Blansko 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, JUDr. Zuzka Rujbrová 
(KSČM) – poslankyně Parlamentu ČR, Ing. Stanislav Kamba (KDU ČSL) – 
starosta obce Vísky, PaedDr. Zdeněk Peša (Sdružení nezávislých kandidátů, 
koalice  politických  hnutí  Nestraníci  pro  Moravu  a  SNK  Sdružení 
nezávislých)  –  starosta  obce  Olešnice,  Marie  Salm-Reifferscheidt-Raitz 
(Koruna  česká  –  monarchistická  strana  Čech,  Moravy  a  Slezska)  – 
podnikatelka, Ing. Jaroslav Bernášek (Evropští demokraté) – starosta města 
Adamov a Jiří Riegert (Nezávislí) – hudební producent.

Výsledky 1. kola voleb do senátu:

5.081 voličů z celkem 16.234 zapsaných odevzdalo 4.754 platných hlasů. 
Volební účast byla 31,3 %. 

Číslo Kandidát Volební 
strana

Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

1. kolo
hl. 

celkem

1. 
kolo
v %

8 Rujbrová Zuzka 
JUDr. KSČM KSČM KSČM 1527 32.12 

3 Sehnal Vlastimil ODS ODS ODS 974 20.48 

7 Toufar Lubomír 
Ing. ČSSD ČSSD ČSSD 774 16.28 

2 Peša Zdeněk 
PaedDr. NPM+SNK NPM BEZPP 569 11.96 

6 Kamba 
Stanislav Ing. KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 455 9.57 

5 Bernášek 
Jaroslav Ing. ED ED BEZPP 255 5.36 

4 
Salm-
Reifferscheidt-
Raitzová Marie 

KČ KČ KČ 170 3.57 

1 Riegert Jiří NEZ NEZ BEZPP 30 0.63 

Výsledky v tabulce jsou jen za město Blansko. V celém volebním 
obvodu  č.  49  získala  JUDr.  Zuzka  Rujbrová  7.153  hlasů  (23,6 %) 
a Vlastimil Sehnal 6.434 hlasů (21,2 %).

Výsledky 2. kola voleb do senátu

Do druhého kola voleb do senátu, které se konalo ve dnech 12. – 13. 
listopadu 2004,  postoupili  dva  nejúspěšnější  kandidáti  kola  prvního  a  to 
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Zuzka  Rujbrová  z Blanska  (KSČM)  a  starosta  Lipůvky  a  podnikatel 
Vlastimil  Sehnal  (ODS).  Kandidát  ODS  získal  54,76%  hlasů,  což  mu 
zajistilo  vítězství.  Poražená  komunistická  kandidátka  obdržela  pouze 
45,23% hlasů.

Druhé kolo voleb do senátu mělo přitom historicky nejnižší  účast 
voličů (celorepublikově 18,41%). Volební obvod Blansko se z tohoto trendu 
nijak nevymykal. Zatímco v prvním kole, kdy se souběžně volili i zástupci 
do  krajů,  přišlo  odevzdat  svůj  hlas  32,27% voličů,  druhé  kolo voleb do 
senátu přilákalo už jen 24,19% občanů oprávněných volit.

V rámci  republiky  byla  v senátních  volbách  ODS  nejúspěšnější 
stranou,  když  z celkového  počtu  81  míst  obsadila  36.  Naprostý  propad 
zaznamenala vládnoucí ČSSD. Ostatní strany dopadly následně: KDU-ČSL 
(14  senátorů),  Klub  otevřené  demokracie  (13  senátorů,  z toho 8  za  US-
DEU), ČSSD (7 senátorů), KSČM (2 senátoři) a ostatní (14 senátorů).

Nově  zvolený  senátor  Vlastimil  Sehnal  se  narodil  v roce  1959 
v Brně,  nyní  žije  v Lipůvce.  Pracuje  jako  starosta  Lipůvky,  podnikatel, 
zastává funkci předsedy představenstva fotbalového klubu 1. FC Brno. Do 
roku 1989 nebyl členem žádné strany a v roce 1990 byl krátce poslancem 
Federálního shromáždění.  Bezprostředně po volbách musel  nově zvolený 
senátor Vlastimil Sehnal řešit obchodní spor. Jeho firma Kupka totiž již více 
než rok dlužila částku sto tisíc korun. 

Vládní a politické návštěvy

Koncem  měsíce  února  byl  hostem  tiskové  konference  v Blansku 
poslanec Ladislav Šustr (KDU-ČSL), který je členem rozpočtového výboru 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,  starostou Telnice a  starostou Orla 
ČR. Na tiskové konferenci, pořádané vedením města, se hovořilo zejména o 
financích, o státním rozpočtu a debata se dotkla také i výše DPH.

V prvním únorovém týdnu  (6.2.2004) přivítali představitelé našeho 
města ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana., který kromě své 
účasti  na  tiskové  konferenci  s novináři   navštívil  firmu   Strojírny  ČKD 
Blansko, a. s. a  firmu Blata. Jeho návštěva pokračovala v Celestice Ráječko 
a zakončena byla v Boskovicích.

Koncem měsíce  února  vykonal  pracovní  návštěvu firmy Strojírny 
ČKD  Blansko,  a.  s.  a  společnosti  Synthon  s.  r.  o.  ministr  financí  Mgr. 
Bohuslav Sobotka.  Ten mimo jiné také vyjádřil  spokojenost  s pokročilou 
výstavbou průmyslové zóny v Blansku a  s rozvojem firmy Blata.

Dne 28. května se zúčastnili tiskové konference na blanenské radnici 
poslanci Parlamentu ČR Ing. Jan Zahradil, Ing. Martin Říman a Ing. Eduard 
Vávra, kteří hovořili o dotacích z Evropské unie. Poslanci Vávra a Říman se 
pak zúčastnili slavnostního otevření průmyslové zóny v Blansku.

Při poznávání zařízení, na které finančně přispívá ministerstvo práce 
a  sociálních  věcí,  zavítala  koncem  měsíce  srpna  do  našeho  okresu 
náměstkyně  ministra  pro  sociální  oblast  Ludmila  Müllerová.  Setkala  se 
s vedením radnic v Blansku a Boskovicích. V našem městě pak navštívila 
Centrum pro matku a dítě a dům sociální prevence Okno dokořán.
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Před druhým kolem listopadových senátních voleb přivítalo Blansko 
vrcholné politické představitele  z řad KSČM a ODS. Jako první  dorazili 
Miroslav  Grabeníček,  Vojtěch  Filip  a  další,  kteří  organizovali  utkání 
v sálové kopané, ke kterému vyzvali své konkurenty z ODS. Dva dny před 
volbami  navštívil  Blansko  k podpoře  svého  kandidáta  i  předseda  ODS 
Mirek Topolánek.    

Oslavy

Mezinárodní den žen

Zcela  zaplněný  blanenský  Dělnický  dům  byl  v sobotu  6.  března 
dějištěm oslav Mezinárodního dne žen, které pro blanenské ženy připravil 
Okresní a Městský výbor KSČM.

Den matek

Oslavu Dne matek, který se slaví druhou květnovou neděli, připravil 
Klub důchodců. Dne 11. května byly také ženy – matky pozvány k oslavám 
na Městský úřad Blansko.

Vstup do Evropské unie

Dne  1.  května  2004  se  stala  Česká  republika  jedním  z členů 
Evropské  unie.  U příležitosti  tohoto  historického data  obdržela  starostka 
Jaroslava  Králová  od  svého  kolegy  z partnerského  města  Scandiano 
starosty Lanfranco Fradici blahopřejný dopis.

Oslavy 1. máje

Po listopadu 1989 pominuly doby velkolepých komunistických oslav 
1. máje – Svátku práce. Mnoho lidí v celé České republice tento den volna 
většinou využilo  k příjemné  procházce  přírodou a  k odpočinku.  Podobně 
tomu bylo i v Blansku, kde menší oslavy organizovali pouze komunisté a 
sociální demokraté. Více než 400 příznivců a členů KSČM se již tradičně 
sešlo na zahradě Dělnického domu. Oslavy zahájila hymna České republiky, 
hlavní  referát  přednesla  poslankyně  JUDr.  Zuzka  Rujbrová  a  na  závěr 
zazněla Píseň práce. Sociální demokraté slavili 1. máj na náměstí Republiky, 
kde se sešlo asi 60 příznivců, ke kterým promluvil místopředseda vlády a 
ministr financí Bohuslav Sobotka.

Oslavy osvobození
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V sobotu  8.  května  v dopoledních  hodinách  se  u  památníku 
Rudoarmějce  sešli  zástupci  města  Blanska,  Českého  svazu  bojovníků  za 
svobodu a Vojenského sdružení rehabilitovaných, aby si připomněli výročí 
osvobození naší republiky. Při této příležitosti položili k památníku květiny 
a věnce a místostarosta Mgr. Ivo Polák přednesl krátký projev připomínající 
události, ke kterým v roce 1945 došlo.

Bitva u Zborova

Dne  2.  července  v 10  hodin  dopoledne  si  na  náměstí  Svobody 
v Blansku připomněli členové Vojenského sdružení rehabilitovaných, Svazu 
bojovníků  za  svobodu,  Československé  obce  legionářské  a  představitelé 
města Blanska bitvu u Zborova.

Vznik  samostatného československého státu 

Šestaosmdesáté výročí vzniku samostatného československého státu 
si  i  v Blansku  připomněli  zástupci  města,  Českého  svazu  bojovníků  za 
svobodu a Vojenského sdružení rehabilitovaných položením věnce a květin 
k památníku obětí I. světové války na náměstí Svobody. Účast blanenských 
občanů na tomto aktu,  který  doprovodila  Dechová hudba Blansko,  byla 
minimální.

Rozsvícení vánočního stromu

V pátek 26. listopadu 2004 proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí Republiky. Kulturní program, ve kterém vystoupili žáci 
blanenských  základních  škol,  Gymnázia  Blansko,  obou  základních 
uměleckých škol a další, byl obohacen mikulášskou nadílkou pro nejmenší 
děti.

Poslední  minuty  roku  2004  slavilo  mnoho  především  mladých 
spoluobčanů  našeho  města  na  náměstí  Republiky,  kde  již  od  třiadvaceti 
hodin probíhala diskotéka.  Nový rok pak přivítali  společně se starostkou 
města Blanska Jaroslavou Královou.  

Cestovní ruch

Veletrh Regiontour 2004

Mezinárodní  veletrh  cestovního  ruchu  Go  a  veletrh  turistických 
možností v regionech Regiontour se již tradičně uskutečnil na počátku roku 
2004 na brněnském výstavišti.  Blansko se prezentovalo v rámci společné 
expozice Jihomoravského kraje pod názvem Region Blansko – Moravský 
kras.  Naše  město  reprezentovaly  pracovnice  Blanenské  informační 
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kanceláře  Blanka  Martina  Trojáčková  a  Jana  Navrátilová,  které  nabídly 
návštěvníkům například Kalendář akci 2004, cykloturistickou mapu Region 
Blansko-Moravský kras nebo představily nové suvenýry.

Soutěž  Zlatý erb

Koncem  měsíce  března  byly  zveřejněny  výsledky  krajského  kola 
šestého ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky měst a obcí. 
Vysoká  úroveň  blanenských  webových  stránek,  které  spravuje  Stanislav 
Mrázek, se opět potvrdila. Stránky Blanska si v rámci Jihomoravského kraje 
vedle vítězství v kategorii měst odnesly také cenu veřejnosti.

Informační kancelář Blanka

Informační  kancelář  Blanka  oslavila  v březnu  roku  2004  pětileté 
výročí své činnosti. Právě v roce 1999 (19. února) zahájilo blanenské „íčko“ 
práci  v nově  postavené  budově tehdejší   Investiční  a  poštovní  banky na 
Rožmitálově  ulici,  kde  našlo  spolu  s městskou  knihovnou  své  útočiště. 
Výhodnou polohou láká do svých prostor turisty a návštěvníky blanenského 
regionu, stejně tak jako zájemce o vstupenky na kulturní a společenské akce 
nebo uživatele  internetu.  Nabízí  také množství  regionální literatury,  map, 
pohlednic nebo využití faxu a kopírování. Pracovnice informační kanceláře 
mimo jiné zabezpečují propagaci města.

Mezinárodní kemp mládeže

Na  konci  měsíce  července  se  stalo  naše  město  hostitelem 
Mezinárodního kempu mládeže, tzv. International Youth Campu, který se 
koná každoročně, střídavě v zemích západní a východní Evropy. Téměř na 
tři týdny (od 30. července do 16. srpna) k nám zavítala stovka mladých lidí 
z osmi zemí Evropy. Účastníci kempu byli ubytováni v prostorách Obchodní 
akademie a Střední zdravotnické školy na sídlišti Písečná, kde se ale moc 
nezdrželi. Jejich program byl doslova nabitý různými workshopy a dalšími 
aktivitami, mezi nimiž nechyběno poznávání okolí, speleologie, sportovní 
aktivity, návštěvy památek a další. Cílem pořadatelů bylo podpořit a zlepšit 
komunikaci  především mezi  samotnými mladými lidmi,  kteří  se rozdělili 
podle  svých  zájmů  a  schopností  do  jednotlivých  pracovních  skupin. 
V nabídce  byl  tanec  (step,  lidové  tance,  břišní  tanec),  divadlo,  hudba, 
keramika,  speleologie,  dokumentace  pomocí  digitálního  fotoaparátu  a 
videokamery  a  vytváření  webové  prezentace  či  campových  novin. 
Vedoucími  jednotlivých  workshopů  byli  profesionálové  z celé  Evropy. 
Nechyběli mezi nimi ani zástupci Blanska, tak například výtvarnou dílnu 
vedla  sochařka  Olga  Hořavová  z Adamova,  folklorní  tanec  vedli  Miluše 
Jeřábková  a  Roman  Matal.  Práce  všech  účastníků  byla  na  konci  tábora 
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prezentována  v závěrečném  představení,  které  se  pro  širokou  veřejnost 
konalo 14. srpna v Městském klubu.

40 let partnerství Blansko – Scandiano

V roce  2004  si  naše  město  připomnělo  40.  výročí  podepsání 
partnerské  smlouvy  s italským  městem  Scandiano.Tento  významný  akt 
v historii  obou měst proběhl 14. září 1964 za účasti tehdejších představitelů 
pánů  Josefa  Kovaříka  a  Gaspare  Dentiho.   Na  počest  tohoto  výročí 
navštívila italské město Scandiano blanenská delegace. Naše město kvalitně 
reprezentovali  tanečníci  stepařského týmu TAP DANCE Studio  Blansko, 
zástupci   folklórního  seskupení  DRAHAN  a  členové  pěveckého  sboru 
CAVATINA. Nezapomenutelným zážitkem pro všechny přítomné byl Večer 
české kuchyně, jehož hlavním protagonistou se stal  Martin Osička,  který 
vytvořil  vlastní  menu  tvořené  lahůdkami  staročeské  kuchyně.  Na 
slavnostním ceremoniálu v pevnosti La Rocca vystoupil se svým projevem 
mimo jiné i místostarosta města Blanska Mgr. Ivo Polák.

Cyklostezka  Srdcem jižní Moravy

Od  podzimu  roku  2004  mohli  zájemci  o  cykloturistiku  i  pěší 
turistiku  využívat  novou  trasu,  která  měří  víc  jak  padesát  kilometrů  a 
propojuje města Blansko a Vyškov. Trasa, na jejímž otevření spolupracovala 
obě  uvedená  města,  nese  název  Srdcem  jižní  Moravy.  Turisty  po  ní 
doprovází panáček Srdínko z dílny blanenské výtvarnice Arny Juračkové. 
Tohoto  panáčka  lidé  najdou  na  celkem  jedenácti  informačních  tabulích, 
které návštěvníky upozorňují na turistické i přírodní pozoruhodnosti. 

Zahájení turistické sezóny

Turistická  sezóna  byla  slavnostně  zahájena  4.  dubna  v prostorách 
blanenského  zámku.  Muzeum  Blansko  pro  tuto  příležitost  připravilo 
vernisáž  výstavy  „Ze  starých  salónů,  almar  a  truhlic“  a  za  krásného 
slunečného  počasí  přispěli  k dobré  náladě  všech  přítomných  i  šermíři 
skupiny Martýři.

MADI Travel Market 2004

Město  Blansko  se  představilo  na  11.  Mezinárodním  veletrhu 
cestovního  ruchu  a  hotelnictví,  který  proběhl   4.  11.  2004  v pražském 
veletržním areálu PVA. Na stánku našeho města  byl  poprvé prezentován 
nový dvojlist „Cesta železa Moravským krasem“. 
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Nová webkamera

Na konci roku 2004 se podařilo získat a uvést do provozu novou 
webkameru,  pomocí  které  mohou  návštěvníci  městských  internetových 
stránek sledovat tzv. on-line blanenské náměstí Republiky.

Konec civilní služby

Dne 4. 11. 2004 schválil Senát České republiky předlohu zákona o 
zrušení  civilní  služby.  Institut  civilní  služby,  která  byla  alternativním 
plněním vojenské základní služby, existoval v České republice téměř 15 let. 
V důsledku profesionalizace naší armády byli tedy ke dni 22. 12. 2004  tzv. 
civilkáři  propuštěni.  Městský  úřad  Blansko  evidoval   takových  mladých 
mužů celkem 159, z toho civilní službu vykonávalo 12 mužů a to v oblasti 
zdravotnictví,  sociální  a  ostatních  oblastech  (knihovna,  základní  školy, 
organizační složky obce).

Hospodaření a rozpočet města Blanska   

Rozpočet  města  Blanska  na  rok  2004  schválilo  11.  zasedání 
Zastupitelstva  města  Blanska  dne  15.3.2004.  Investice  v roce  2004  byly 
především  směřovány  na  dokončení  rozpracovaných  akcí  z r.  2003  tj. 
technického vybavení průmyslové zóny Vojánky, bytového domu Zborovce 
66  b.j.,  veřejných  WC v zadní  části  radnice  a  nového  parkoviště  na  ul. 
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Salmova.  Dále  pokračovala  výstavba  bytových domů Písečná I  90 b.j.  a 
Písečná II 90 b.j..

Ze  státního  rozpočtu   se  podařilo  získat  finanční  prostředky  na 
výstavbu víceúčelové tribuny v baseballovém areálu Olympie Blansko (10 
milionů),  na  adaptaci  ZUŠ  Blansko  na  Kollárově  ulici,  na  rekonstrukci 
stravovacího zařízení blanenské nemocnice (9 mil) a na rekonstrukci zámku 
(2 mil.).

Z rozpočtu Jihomoravského kraje byly hrazeny například tyto akce: 
výměna  oken  a  nová  fasáda  v budově  blanenského  gymnázia,  výstavba 
domova  mládeže  SOŠ,  SOU a  U  Blansko  na  Bezručově  ul.,  dokončení 
opravy střechy dřevěného kostelíka.

Příjmy   v tis. Kč 

Daňové 148 019,5
Nedaňové   23 301,4
Kapitálové     8 728,5
Dotace 182 989,3
Celkem 432 057,8

Výdaje   v tis. Kč

Zemědělské a lesní hospodářství        813,0
Služby     2 236,0
Doprava   27 840,6
Vodní hospodářství     6 531,7
Školství   23 531,0
Kultura   16 330,0
Tělovýchova a zájmová činnost     7 895,0
Zdravotnictví     2 997,0
Bydlení, komunální rozvoj 137 841,7
Životní prostředí   22 841,0
Sociální věci – sociální dávky   55 263,0
Sociální péče   13 318,5
Civilní obrana        160,0
Městská policie     9 272,0
Požární ochrana        550,0
Státní správa a samospráva   85 658,5
Finanční operace     5 120,0
Ostatní činnost     1 828,8
Celkem 432 057,8

Financování města v tis. Kč

splátka úvěru -  Městská knihovna Blansko    -2 500
splátka úvěru -  průmyslová zóna -2 140,0
akce z důvodu zvýšení DPH -6 000,0
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splátka hypotečního úvěru – výstavba 42 b.j.    -301,0
       - nákup měst. klubu    -818,0
       - rekonstrukce 48 b.j.    -271,0

součet – financování výdaje           -12 030,0

úvěr nedočerpaný z r. 2003 – výstavba prům.
zóny 14 834.6
akce z důvodu zvýšení DPH   6 044,0
půjčka – výstavba 66 b.j. Zborovce          0
půjčka – výstavba 90 b.j.I.etapa Písečná          0
půjčka – výstavba 90b.j.II. etapa Písečná             14 970,5
finanční prostředky z let minulých 33 170,0
součet – financování příjmy 69 019,9

Celkem 56 989,1

Hospodářský život

Průmyslová zóna
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Počátkem června byla za přítomnosti poslanců  M. Římana, E.Vávry, 
M.  Kaly,  ředitele  Krajského  úřadu  Jihomoravského  kraje  Jiřího  Crhy  a 
zástupců  města  předána  do  užívání  nově  vybudovaná  průmyslová  zóna 
Blansko-Vojánky. Tomuto slavnostnímu předání předcházel proces výkupů 
pozemků,  vybudování  inženýrských  sítí,  vybudování  průjezdové 
komunikace   a  další.  To vše  bylo možné realizovat  za finanční  podpory 
státu, která činila 53 298 000 Kč, z toho město Blansko investovalo 34 002 
000  Kč.  Příprava  průmyslové  zóny  tedy  skončila  a  nyní  nastala  etapa 
získávání firem, které by měly zájem o výstavbu svých výrobních objektů, 
čímž by zároveň přispěly k vytvoření  nových pracovních míst.  K prvním 
známým investorům patřila blanenská firma Blata, která ještě v tomto roce 
začala s výstavbou výrobní haly, na kterou postupně navážou další výrobní 
objekty,  mimo jiné  i  slévárna  lehkých  kovů.  K dalším zájemcům patřila 
například firma ČeMeBo, která obsadila v nové průmyslové zóně osm tisíc 
metrů čtverečních nebo firma holandského vlastníka NSD s.r.o. na výrobu 
samolepících etiket, která obsadila tři tisíce metrů čtverečních. 

Firma Blata (Pražská 9)

Firma  Pavla  Blaty,  bývalého  motocyklového  závodníka,  vyráběla 
pět tisíc minimotocyklů ročně, z toho  95 procent končilo na zahraničním 
trhu.  Nevíce  se  jich  vyváželo  do  Velké  Británie  a  Spojených  států 
amerických.  S rozšířením svého podnikání  počítala  Blatova  firma v nově 
vybudované průmyslové zóně Blansko-Vojánky. Zde v průběhu roku 2004 
vystavěla  novou  tovární  halu,  na  kterou  postupně  naváže  v následujícím 
roce  budování  dalších  výrobních  objektů,  mezi  kterými  se  počítá  i  se 
slévárnou lehkých kovů. Do budoucna je plánována   výroba již známých 
minibiků a koloběžek, ale i produkce klasických velkých motorek.

V průběhu  tohoto  roku  musela  firma  také  řešit  nekalou  čínskou 
konkurenci,  která  spočívala  v tom, že Číňané začali  vyrábět  okopírované 
plagiáty Blatových motorek.  

ČKD Blansko Strojírny a.s. (Gellhornova 1)

Strojírenská  firma  ČKD  Blansko  Strojírny,  vlastněná  společností 
Artur, Bradley Smith Limited, si vytvořila po předchozí transformaci pro 
rok  2004  dobré  výchozí  podmínky.  Hlavním  výrobním  programem 
společnosti, která zaměstnávala na počátku roku 2004 cca 610 zaměstnanců, 
byla výroba vodních turbín, potrubních uzávěrů, uzávěrů a zařízení vodních 
přehrad,  ocelových  konstrukcí  vodohospodářských  staveb  a  obráběcích 
strojů.  Kromě návratu na tradiční  trhy se  snažila  firma uspět  i  na  trzích 
v Asii (Čína, Vietnam) a v rovníkové Africe. 

ČKD Blansko Engineering, a. s. (Gellhornova 2235/8)
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Hlavním  výrobním  programem  společnosti  ČKD  Blansko 
Engineering  byla  výroba  vodních  turbín,  potrubí  a  hladinových uzávěrů, 
hydrotechnického  zařízení  a  vodních  elektráren.  Společnost  prováděla 
montážní  práce,  zkoušky  hydraulických  strojů,  hydraulické  výpočty, 
kalibraci průtokoměrů a celkové generální opravy. Právě v roce 2004 byla 
společnost  ČKD  Blansko  Engineering  vybrána  k zajištění  oprav 
poškozených  soustrojí  vodní  elektrárny  Orlík  a  přečerpávací  elektrárny 
Dalešice.

Druhá slévárna Blansko, a. s. (Gellhornova)

K výrobnímu programu akciové společnosti Druhá slévárna Blansko 
náležela  šedá  litina,  ocel  a  tvárná  litina,  umělecká  litina  a  modelárna. 
Nevýhodou  této  společnosti,  která  byla  v konkurzu,  bylo  to,  že  neměla 
samostatnou  přípojku  elektrické  energie.  Energii  čerpala  prostřednictvím 
sousední a. s. ČKD Blansko Strojírny.

 Metra Blansko, a. s. (Poříčí 24)

Již  počátkem  90.  let  20.  století  se  společnost  Metra  dostala  do 
značných ekonomických problémů, které vyvrcholily v roce 2001. Později 
získala  finanční  skupina  PENTA  společně  s Adamovskými  strojírnami 
Adamov i  majetkový podíl  Metry Blansko, který však nabídla k prodeji. 
Dne  24.  února  došlo  k podepsání  smlouvy  o  prodeji  společnosti  Metra 
Blansko  včetně  pobočného  závodu  v  Šumperku.  Firma  Adast,  a.  s. 
odprodala  svůj  42,2  procentní  podíl   společnosti  Apos  Blansko  a  řízení 
Metry se ujal nově jmenovaný ředitel Roman Pilát. Uskupení Apos – Metra 
se  tak  stalo  největším  podnikatelským  subjektem  na  okrese  Blansko. 
V průběhu roku 2004 pak došlo v Metře  k očekávané  změně organizační 
struktury, která přinesla propuštění cca osmdesáti lidí.

Apos (Masarykova 20, Poříčí 24)

Společnost  Apos  byla  seskupením  hned  několika  samostatných 
firem, které se zabývaly výrobou pokladních boxů (Apos, a. s.  Blansko), 
výrobou regálových systémů (ABL s. r. o. Letovice) a pošíváním volantů 
(Apos-auto, s. r. o. Letovice).  V únoru 2004 se stal Apos také  majitelem 
většinového  balíku  akcií  společnosti  Metra  Blansko.  Důvodem  vstupu 
Aposu do Metry bylo především získání nových prostor. Do areálu Metry 
v severní části Blanska se tak postupně v průběhu roku 2004 začaly stěhovat 
jednotlivé firmy společnosti Apos. Zejména firma Apos-auto, která sídlila 
do té doby v Letovicích, svým přemístěním do Blanska přispěla k příchodu 
většího počtu mongolských obyvatel do našeho města. Právě Mongolci totiž 
tvořili převážnou část jejich zaměstnanců. Celkově seskupení firem Apos, 
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které vykázalo  roční produkci kolem 1,1 miliardy korun, zajišťovalo práci 
pro téměř 1700 zaměstnanců.

V listopadu  2004  navštívila  společnost  Apos  skupina  poslanců  za 
KSČM (  předseda  komunistů  Miroslav  Grebeníček  a  poslankyně  Zuzka 
Rujbrová),  kteří  přislíbili  pomoc při  získávání  zakázek především měřící 
techniky na východních trzích.

Adast , a. s. (Adamov)

V lednu roku 2003 získala prostřednictvím své akciové společnosti 
Boardbright  Managment  finanční  skupina  Penta  tehdejší  Adamovské 
strojírny, které pak změnily svůj název na Adast, a.s.. Nové vedení Adastu 
následně dosáhlo toho, že obrat firmy v roce 2004 přesáhl miliardu korun a 
ztrátové hospodaření se změnilo v ziskové. Počet zaměstnanců zůstal stejný 
cca 1000 pracovníků. Hlavním výrobním artiklem byla výroba tiskařských 
strojů. Zhruba dvě třetiny produkce byly určeny na vývoz do více než 70 
zemí.  Tradičními  trhy bylo  Slovensko a  Polsko,  došlo  k posílení  pozic  i 
v zemích západní Evropy, v zemích bývalého Sovětského svazu a především 
se dařilo proniknout na čínské trhy.

Hlavním úkolem byla snaha o navrácení značky Adast do podvědomí 
zákazníků. Proto se firma zúčastnila i mezinárodních přehlídek ofsetových 
tiskových strojů například v Düsseldorfu nebo v Chicagu.

V měsíci  září  si  pak  v Adamově  připomněli  50.  výročí  zahájení 
výroby  tiskových  strojů.  Při  té  příležitosti  proběhly  v  Adastu  Dny 
otevřených dveří.

Adast Blansko (Svitavská)

V únoru  roku  2004  bylo  ukončeno  konkurzní  řízení  firmy  Adast 
Blansko, ze kterého vítězně vyšla akciová společnost Zanti, která patřila pod 
brněnskou  finanční  skupinu  Jet  Investvement.  Společnost  Zanti,  která  si 
následně změnila název na Maxima Cutters,  získala blanenský Adast za 27 
milionů korun počátkem března 2004. Hlavním důvodem jejího vítězství 
v konkurzním řízení byl fakt, že se zavázala převzít Adast spolu se všemi 
zaměstnanci.  Proti  výsledku  konkurzu  se  neúspěšně  odvolala  firma 
Euromec, která měla také vážný zájem o blanenský Adast a která za něj 
nabídla i větší finanční částku.        

V následujících  měsících  nový  majitel  přikročil  k rázné 
restrukturalizaci,  při  které  propustil  větší  část  zaměstnanců (z  původních 
127 zaměstnanců zůstalo kolem 80 pracovníků). Výroba a montáž řezaček 
papíru,  ale  i  administrativní  činnost,  pak  byly  soustředěny  do  jednoho 
centra.  Zbylé  objekty  původního  areálu  byly  nabídnuty  k prodeji  novým 
vlastníkům,  kteří  provozováním  svých  podnikatelských  činností  vrátili 
celému areálu život. Nový management, v jehož čele stál generální ředitel 
Jiří Šmehlík, se zaměřil na zvýšení výroby svého nosného výrobního artiklu, 
kterým byly především řezačky papíru. V roce 2004 se jich prodalo cca 100 
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kusů,  z toho  kolem  80%  bylo  určeno  na  východní  trhy  (došlo 
k zdvojnásobení výroby). Mezi hlavní exportní teritoria firmy patřilo Rusko, 
Ukrajina a Řecko.

Synthon, s. r. o. (Brněnská 32)

V roce  2000  byl  prodán  blanenský  odštěpný  závod  brněnské 
Lachemy,  který  se  nacházel  v areálu  na  Starém  Blansku,  nizozemské 
farmaceutické  společnosti  Synthon.  Firma  Synthon,  která  se  zabývala 
výrobou generických léčiv, měla po celém světě kolem 550 zaměstnanců, 
z toho asi 100 jich pracovalo přímo v České republice. V samotném Blansku 
pracovalo 65 zaměstnanců firmy.  Firma Synthon pokračovala v aktivitách 
Lachemy  výrobou  světlocitlivých  roztoků,  přípravků  pro  elektroniku  a 
dalších  speciálních  chemikálií.  Pro  svou  mateřskou  společnost  vyráběla 
farmaceutické  meziprodukty  a  poloprodukty.  Od  roku  2004  se  firma 
zaměřila  pouze  na  výrobu  pro  svou  mateřskou  společnost,  kdy  se 
specializovala na zajištění chemické části výroby léčiv.

V roce 2004 započala výstavba nového provozu na výrobu účinných 
látek pro léky. Postupně se počítá se stavbou výrobní haly, laboratorního 
pavilonu,  kotelny  a  také  skladu  chemických  látek.  Ke  stavbě  nového 
moderního  provozu  neměli  výhrady  ani  ekologové,  ani  zástupci  města 
Blanska.  Větší  nárůst  pracovních  míst  však  nelze  v budoucnu  očekávat. 
Nynější  stav zaměstnanců čítá  cca 75 pracovníků.  Kvůli  novému závodu 
došlo  také  k napřímení  komunikace  na  náklady  firmy.  Ředitelem 
blanenského závodu Synthon, s. r. o. byl Ing. Jan Kos.

ČeMeBo (Poříčí  24)

Firma  ČeMeBo,  která  již  deset  let  patřila  mezi  největší  výrobce 
jedno  a  dvouvrstvých  desek  plošných  spojů  v České  republice,  se  stala 
jedním  z prvních  investorů  nově  otevřené  průmyslové  zóny  Blansko-
Vojánky.  Stavbu  nové  haly  firma  zahájila  v polovině  října  2004  a  její 
dokončení  plánuje  na  počátek  roku  2005.  Firma  ČeMeBo  jako  první 
v České  republice  zkvalitnila  výrobu  desek  plošných  spojů,  které  byly 
určeny zejména pro měřící, zabezpečovací a regulační techniku, medicínské 
přístroje či automobilový průmysl, tím, že vyloučila při jejich výrobě olovo. 
Zahraniční  odběratelé  firmy  představují  pětatřicetiprocentní  obrat 
společnosti. Ředitelem firmy byl Josef Šplíchal.

SKS (Brněnská ul.)

Firma SKS se zabývala zabezpečováním objektů (od ministerských 
budov přes památkové objekty, úřední budovy  a další). V současné době 
měla cca 54 stálých zaměstnanců a své sídlo  našla po letech působení na 
Kollárově ulici nyní na ulici Brněnské v prostorách bývalého Agrostavu.
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Steko (Na Brankách 2)

Společnost  Steko  s.  r.  o.  Blansko,  která  vznikla  v roce  1991, 
v současnosti  zaměstnávala  zhruba  200  pracovníků.  Hlavní  sídlo  měla 
v Blansku,  ale  působila  po  celé  republice.  Činnost  firmy  Steko  byla 
rozdělena do čtyř divizí. První divize se zabývala výrobou teplovzdušných 
dvouplášťových krbů a krbových vložek. Další divize se zabývala výrobou, 
vývojem, montážemi a servisem veškerých vstupních systémů (automatické 
dveře  a  vrata,  průmyslové  brány  či  garážová  vrata).  Vyráběla  také 
automatické  dveře  s odolností  proti  násilnému  vniknutí.  Divize  Interiéry 
montovala  obchodní  zařízení  v hypermarketech.  Poslední  divize 
zahraničních kooperací zajišťovala výrobu forem, strojírenských součástí a 
dalších subdodávek zejména pro zahraniční odběratele.

Prima Blansko s. r. o. (Poříčí)

Firma Prima Blansko s. r. o. byla založena v roce 1990. Od začátku 
se  věnovala  orientačním  značkám  a  světelným  reklamám.  Z původně 
regionální firmy se rozšířilo její působení do celé republiky i do zahraničí. 
Od roku 1995 měla firma propůjčeno ocenění CZECH MADE za kvalitní 
služby.  V roce 1996 byla  zaregistrována její  ochranná známka v ČR.  Od 
roku  2000  byla   zaregistrována  rovněž  v Německu,  Rumunsku,  na 
Slovensku a na Ukrajině.

Realizační dílny Blansko s. r. o.

Realizační dílny Blansko s. r. o. vznikly v roce 1986 jako součást 
Správy a údržby silnic Blansko s cílem vyvíjet a vyrábět přídavná zařízení 
pro údržbu silnic, která nebyla v tehdejším programu monopolního výrobce. 
V roce 1993 z těchto dílen vznikla společnost s r. o.. V roce 2002 došlo ke 
změně majitele a nyní firma Korekt Holding s. r. o. vlastní 75% podíl a je 
majoritním vlastníkem firmy. K dispozici má firma 600 m2  výrobních ploch 
a  dalších  200  m2  skladovacích  prostor.  Výrobní  plochy  jsou  členěny  na 
sklady, řezárnu, obrobnu, svařovací prostory, montáž hydrauliky a montáž 
strojní.  Pracuje zde celkem 12 pracovníků.  K výrobnímu programu patří: 
sekačky trávy, frézy na asfalt, podrťovací čela, závěsná zařízení, prototypy 
strojů, bagrové lžíce nebo svařované konstrukce.

Další výrobní podniky a firmy

BUSE s.r.o. (Masarykova 9)

Tato  firma   zabezpečuje  informační  systémy  pro  městskou 
a veřejnou  dopravu,  elektromagnetické  zobrazovací  prvky,  mobilní 
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a stacionární systémy pro informování cestujících o směru, cíli a stanicích 
linek. 

ČAD Blansko a.s. (Nádražní 2369/10)

Zajišťuje osobní dopravu, mezinárodní nákladní dopravu a cestovní 
agenturu. 

PYROTEK CZ, s.r.o. (Dolní Lhota 203)

Tato  společnost  se  zabývá  výrobou  žáruvzdorných  materiálů  pro 
výrobu hliníku. 

GMW-měřicí technika,s.r.o. (Hybešova 584)

VRBA, s.r.o. (Sukova 1052/6)

Společnost provádí  správu nemovitostí a realitní činnost. Stavební 
činnost  sestává  ze  správy  kotelen,  ústředního   vytápění,  domovních  a 
průmyslových plynovodů. 

ALCHEMA, s.r.o. (Dolní Palava 26)

Firma  zabezpečuje  úklidy  pro  organizace  i domácnosti,  správu 
a údržbu  budov,  vybavení  budov  zásobníky  hygienických  potřeb, 
hygienický  servis,  dodávky  čistících  zón,  práce  ve  výškách  z lana,  mytí 
omyvatelných fasád a strojové čištění a impregnace podlah. 

TEMP Metal s.r.o. (Brněnská 23)

Provádí kovovýrobu se zaměřením na zpracování plechu a výrobu 
plechových  dílů  a jejich  sestav,  včetně  provedení  povrchové  úpravy 
a montáže. 

TRIDO, s.r.o. (Na brankách 3

Vyrábí automatické dveře, turnikety, průmyslová a garážová vrata. 

ČBN, s.r.o. (Brněnská 23)

Zabezpečuje povrchovou úpravu kovů. 

IPOS Holding, a.s.( Brněnská čp.1748/23)

Realizuje  občanské,  bytové,  průmyslové,  zemědělské  a inženýrské 
stavby, rekonstrukce a modernizace. 
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TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. (Pražská 2325/68)

Provádí horní technologie pro čerpací stanice, výdejní stojany, řídící 
a monitorovací systémy včetně dalších doplňků a příslušenství.

ELKOV elektro a.s. (Vodní 613/5)

Zabezpečuje  velkoobchodní  prodej  širokého  sortimentu 
elektroinstalačního  materiálu  a svítidel,  který  uspokojí  potřeby  jak 
montážních  firem  a výrobce  rozvaděčů,  tak  i výrobních  podniků 
a maloobchodních prodejců. 

Umělecké lití Blansko, s.r.o. (Gellhornova 242/18)

Zabývá  se  výrobou  osvětlovacích  kandelábrů  a luceren,  zábradlí, 
sloupků,  lavic,  mříží  ke  stromům,  odpadkových  košů,  schodišť  a 
rekonstrukcí  starých  objektů  (litinových  kolonád  atd.);  provádí  odlitky 
uměleckého charakteru, odlitky z bronzu a mosazi.  

OMOS, s. r. o. (Pražská 3)

Provádí  generální  opravy  obráběcích  strojů  včetně  modernizace, 
nástrojařství, konstrukce a výrobu forem.

Likvidace komína v Panelárně na Starém Blansku

Dne 10. července 2004 došlo k likvidaci železobetonového komína, 
který byl postaven v roce 1987 a svou funkci přestal plnit v roce 1999.

Centrum pro podnikatele

V rámci  společného  projektu  města  Blanska  a  Obchodní 
hospodářské komory Brno bylo 19. října otevřeno v prostorách Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových na náměstí Republiky 1 v Blansku 
nové  pracoviště  regionálního  informačního  místa  pro  podnikatele.  Cílem 
bylo podpořit především malé a střední podnikatele po vstupu do Evropské 
Unie a kvalifikovaným poradenstvím zvýšit schopnost českých firem čerpat 
finanční prostředky z EU.  

Zemědělství 

Následkem poměrně chladného léta došlo ke skluzu žňových prací, 
které se posunuly oproti normálu o tři týdny až jeden měsíc. Vlivem toho 
došlo následně k posunutí  i dalších prací.
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Naopak  poměrně  chladné  letní  počasí  znamenalo  pro  zemědělce 
menší možnost přemnožení škůdců.

Územní plánování, výstavba a byty

Zástavba lokality Luhy v Blansku



                                                                               33 
                                                                                  

Dne 14. 6. 2004 byl schválen Regulační plán smíšeného obytného 
souboru Blansko – Luhy, který bude umístěn mezi  sídlištěm Zborovce a 
Horní Lhotou. Tato lokalita má rozlohu cca 29 ha a je určena k výstavbě 154 
rodinných domů a 61 bytových domů. Šanci na nové bydlení v našem městě 
se tak naskytne pro téměř 1,5 tisíc lidí.

Město Blansko současně  vyzvalo případné zájemce z řad odborné 
veřejnosti  k podání  nabídek  na  zajištění  postupné  zástavby  předmětného 
území v souladu s jeho schváleným regulačním plánem.

Bytový fond

Také  v roce  2004  podporovalo  město  Blansko  výstavbu  nových 
bytových jednotek,  ale současně se snažilo  vytvořit  dobré podmínky pro 
péči o stávající bytový fond.

K výstavbě nových bytových domů v sídlišti Zborovce (66 bytových 
jednotek),   sídlišti  Písečná  I  (90  bytových  jednotek)  a  Písečná  II  (90 
bytových jednotek) získalo město dotaci ze státního fondu, pro kterou bylo 
nutnou podmínkou vybudování parkovacích míst.

Předmětem zájmu města byla i opatření směřující k zlepšení stavu 
stávajícího  bytového  fondu.  Již  od  roku  1997  poskytovalo  město 
prostřednictvím  vytvořeného  Fondu  rozvoje  bydlení  nízkoúročné  půjčky 
fyzickým  a  právnickým  osobám  na  opravy  nebo  modernizaci  bytů, 
rodinných domů nebo bytových domů. Aby mohlo město Blansko rozdělit 
finanční  prostředky  případným  zájemcům,  požádalo  o  úvěr  ze  Státního 
fondu rozvoje bydlení, jehož podmínkou pro získání bylo vytvoření a přijetí 
Obecně závazné vyhlášky č. 7/2004, která byla schválena na 13. zasedání 
zastupitelstva města dne 13. 9. 2004. Úvěr, který je úročen 3% úrokovou 
sazbou ročně,  je možno použít jen do výše 50% celkových nákladů opravy.

Bytový dům Zborovce

Dne 17. 12. 2004 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na bytový dům 
na  ulici  Okružní  v městské  části  Zborovce.  Bylo  zde  vybudováno  66 
bytových  jednotek  ve  skladbě  garsoniéra,  1+1,  2+kk,  2+1  a  tři  byty 
zvláštního  určení.  Bytový  dům  obsahoval  také  dvě  podzemní  patra 
parkovacích stání ve společných prostorách. Stavba byla zahájena koncem 
roku 2002, a přesto, že na počátku roku 2004 došlo k vyhlášení konkurzního 
řízení  na zhotovitele stavby, podařilo  se  tuto akci,  i  když se  zpožděním, 
dokončit ještě v tomto roce. Výstavba  objektu  přišla na 65 milionů korun. 
Z třetiny vznik nového činžovního domu financoval stát,  zbytek uhradila 
radnice s budoucími obyvateli. Dům bude nyní dvacet let v majetku města.

Výstavba bytů na sídlišti Písečná
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V měsíci  březnu  byla  zemními  pracemi  plně  zahájena  výstavba 
dalších  nájemních  domů na  sídlišti  Písečná.  I  o  tuto  výstavbu  byl  mezi 
občany velký zájem. Město evidovalo o třetinu více zájemců, než by mohlo 
uspokojit. Plánované stěhování nových obyvatel do prvních devadesáti bytů 
koncem roku 2004 se však nekonalo.  Práce na výstavbě bytového domu 
v sídlišti  Písečná  se  v průběhu roku zpozdily,  a  tak  termín dokončení  se 
přesunul do roku následujícího.

Rekonstrukce v bytových domech na ul. 9. května

V měsících  srpnu  až  říjnu  2004  proběhla  rekonstrukce 
elektroinstalace v bytových domech 9. května č. 14 a 16, která si vyžádala 
částku 1.500.000,-Kč.

Jubileum SBD Macocha

Stavební bytové družstvo Macocha, které bylo založeno v listopadu 
1959,  si v roce 2004 připomnělo 45 let činnosti. V současné  době SBD 
Macocha obhospodařuje  a  vykonává správu pro 3 976 bytů postavených 
družstvem, z toho je  ve vlastnictví  družstva 2 372 bytů a  1  604 jsou ve 
vlastnictví členů a nečlenů družstva. Pro cizí subjekty spravuje 307 bytů. 
Družstvo  průběžně  předává  byty  do  vlastnictví  podle  požadavků  svých 
členů. K 30. 6. 2004 bylo zapsáno celkem 1 701 smluv na převod bytů do 
vlastnictví  členů.  Větších  úspěchů  bylo  dosaženo  v údržbě  a  opravách 
bytového fondu družstva, kde za posledních pět let bylo provedeno prací za 
75 milionů korun. Do budoucna se činnost družstva zaměří především na 
revitalizaci svých panelových domů. Předsedou družstva byl Ing. Vojtěch 
Dočekal.

Rekonstrukce Rožmitálovy ulice

Již  v roce  2004  byly  zahájeny  přípravné  práce  související 
s plánovanou přeměnou  Rožmitálovy ulice na pěší zónu, ke které by mělo 
dojít v roce 2005. Město Blansko předpokládá investovat 15 milionů. Další 
finance  by  chtělo  získat  z příspěvku  evropských  fondů,  které  poskytují 
dotace  na  akce  v rámci  revitalizace  středu  měst.  V rámci  této  akce  je 
plánována  také  obnova  kanalizační  sítě.  Plánovaná  rekonstrukce 
Rožmitálovy ulice by měla vytvořit  ve středu Blanska novou pěší  zónu, 
která  bude  spojovat  kostel  na  Starém  Blansku  s blanenským  zámkem. 
V plánu  je  také  výstavba  vícefunkční  budovy  v dolní  části  Wanklova 
náměstí,  kde  by  mohly  najít  nové  sídlo  například  služby  související 
s cestovním ruchem, cestovní kanceláře, kavárna nebo vinárna.

Bowlingové centrum



                                                                               35 
                                                                                  

Dne  12.  listopadu  zahájilo  provoz  nově  postavené  bowlingové 
centrum na Dvorské ulici vedle restaurace Sýpka. Budova byla postavená ve 
stejném stylu jako již fungující squashové centrum na Svitavské ulici. Bylo 
to dáno tím, že u zrodu obou sportovních center stál stejný člověk – Ing. 
Vlastimil  Chládek.  Nové bowlingové centrum poskytovalo návštěvníkům 
osm drah vybavených nejmodernější technologií a restauraci s 60 místy.   

Dětské hřiště na sídlišti Písečná

V měsíci červnu byla dokončena realizace dětského hřiště v sídlišti 
Písečná, kde tento druh občanské vybavenosti citelně chyběl. Nové dětské 
hřiště bylo vybaveno houpačkami,  skluzavkou, minikolotočem, dále bylo 
doplněno posuvným krytem pískoviště  a  dalšími hracími prvky.  Celkové 
náklady činily 400 tis. Kč.

Rekonstrukce Rodkovského ulice

Na podzim roku 2002 nechala blanenská radnice vykácet alej starých 
topolů,  která  lemovala  ulici  Rodkovského.  Výsadba  nové  zeleně  a  další 
úpravy však byly pro nedostatek financí odloženy až na rok 2004. Odborníci 
provedli  odstranění  zbylých  pařezů,  došlo  k opravě  kanalizační  sítě  a 
přestavbě  telekomunikačních  kabelů.  Po  ukončení  těchto  prací  byly  na 
Rodkovského ulici nově vydlážděny chodníky a vysázeny nové stromy.

Chodník mezi ulicemi Sloupečník a Pekařská

V závěru  roku  2004  byl  ze  zámkové  dlažby  vybudován  nový 
chodník  včetně  schodiště  v proluce  mezi  řadovými  rodinnými  domy. 
Celkové náklady na tuto akci činily 365 tis. Kč.

Objekt občanské aktivity na Olešné

Po několika etapách byla dokončena rekonstrukce objektu občanské 
aktivity  na  Olešné.  Došlo  k zvětšení  sálu,  zřízení  sociálního  zařízení, 
k zajištění  plynového  vytápění  objektu,  byla  položena  nová  parketová 
podlaha a provedl se nátěr fasády. Celkové investiční náklady činily 1.138 
mil. Kč. 
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Doprava

Okružní křižovatka  „u pošty“

Parková úprava okružní křižovatky, která byla uvedena do provozu 
v prosinci roku 2003, byla provedena v následujícím roce podle námětu Ing. 
Dany Münsterové. Na 43. zasedání Rady města Blanska, konaném 2. 11. 
2004,  byla odsouhlasena koupě žulové plastiky od  pana Leitgeba za cenu 
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250 000 korun.  Blanenští  sochaři  Jan  a  Josef  Leitgebovi  vytvořili  podle 
předlohy  prof.  Zdeňka  Kučery  plastiku  s názvem „Proměny“,  která  byla 
instalována na hranolový podstavec do středu okružní křižovatky koncem 
měsíce listopadu. Plastika, která byla provedena z jednoho kusu žuly, byla 
následně nasvícena zemními světelnými body.

Stavba silnice Blansko – Boskovice

Dne  29.  října  byla  oficiálně  uvedena  do  provozu  první  etapa 
plánované silnice Blansko – Boskovice, která si vyžádala také změnu toku a 
rekonstrukci  koryta  řeky Svitavy.   Slavnostního stříhání  pásky se  kromě 
zástupců  města  Blanska  zúčastnili  i  ministr  dopravy Milan  Šimonovský, 
hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek a poslanci Parlamentu ČR 
Miloslav  Kala  a  Eduard  Vávra.  První  etapa  silnice  Blansko-Boskovice 
zahrnovala  výstavbu komunikace podél nově budované průmyslové zóny 
Vojánky až po výjezd do městské části Horní Lhota. Do podzimu roku 2005 
se pak počítá s dokončením druhé etapy vedoucí od průmyslové zóny po 
obec Ráječko. Dobudování celé trasy Blansko-Boskovice se plánuje v roce 
2008.

Rekonstrukce silnice na Dolní Lhotu

V polovině  měsíce  září  byla  ukončena  několikaměsíční  uzavírka 
silnice spojující Blansko s Dolní Lhotou. Důvodem byla oprava mostů přes 
řeku Svitavu a potok Sloupečník. Opravy obou mostů spolu s přeložením 
inženýrských sítí  znamenaly  dočasné uzavření  čerpací  stanice  a  částečné 
omezení výjezdu blanenských profesionálních hasičů.

Narovnání úseku silnice Blansko – Olešná

V měsíci  dubnu  probíhalo  na  Starém  Blansku  napřímení  silnice, 
která vedla podél areálu firmy Synthon. 

Integrovaný dopravní systém a MHD v Blansku

Zavedení  nového  Integrovaného  dopravního  systému  přineslo  na 
počátku  roku  značný  chaos.  Předností  nového  systému  byla  možnost 
zakoupení jednotné jízdenky, která platila jak na jízdu vlakem, tak například 
na  městskou  hromadnou  dopravu.  Ceny  jízdného  pak  záležely  na  počtu 
projetých tarifních zón. Do systému IDS JMK se zapojilo 112 obcí z celého 
kraje.  Mezi  ně  se  začlenilo  i  město  Blansko  včetně  městské  hromadné 
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dopravy,  ve  které  došlo  jen  k minimálním  změnám.  Byla  např.  zrušena 
čtvrtletní  předplatní  jízdenka,  měsíční  jízdenka byla  sjednocena  s tarifem 
IDS na 200 Kč a vznikla nová linka na Skalní Mlýn.

Od  1.  září  pak  došlo  k dalším  úpravám  v MHD  Blansko.  Byla 
změněna  linka  222  MHD  Blansko  2  Klepačov  –  Autobusové  nádraží  – 
Češkovice na linku Klepačov – Autobusové nádraží  –  Metra  autobusové 
nádraží. Tato linka od výše uvedeného data přestala zajíždět na následující 
autobusové zastávky: Sever, Sadová, Na Žižlavici, Těchov mateřská škola, 
Češkovice  chatová  oblast,  Erbenova  škola,  Podlesí,  Těchov,  Obůrka, 
Češkovice. Tyto autobusové zastávky bude obsluhovat nově zřízená linka 
227. 

Služby

Městské lázně

Již  na počátku sezóny se  objevily  nedostatky v technickém stavu 
blanenského krytého bazénu, kvůli kterým se nemohlo pohybovat s výškou 
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dna  v části  bazénu  pro  neplavce.  Dalším  velkým  problémem  byly 
odpadávající kachlíky z horní části  pětimetrového můstku. Z tohoto důvodu 
již také delší dobu bylo uzavřeno skokanské prkno v třímetrové výšce.  

Letní koupaliště

Technický stav a celková vybavenost  letního koupaliště byly také 
nevyhovující, a proto se obyvatelé Blanska stále častěji jezdili koupat jinam. 
Letní koupaliště v Blansku bylo vybudováno v roce 1936, tedy téměř před 
sedmdesáti  lety.  Od  té  doby  prošlo  několika  stavebními  úpravami,  ale 
v zásadě  zůstalo  nezměněno  až  do  dnešního  dne.  Areál  koupaliště  tvořil 
padesátimetrový  betonový  bazén  z hloubkou  od  1,3  m do  3  m s jedním 
malým brouzdalištěm pro děti a bez jakékoliv, dnes již běžné, vodní atrakce. 
Samotná  bazénová  vana  a  její  příslušenství  se  již  řadu  let  nacházely 
v katastrofálním stavu. Z důvodu statického i technologického však nebylo 
možné  žádné  jednoduché  a  laciné  řešení.  Blanenské  koupaliště  mohla 
zachránit  jen   kompletní  rekonstrukce.  Vlastník  (město  Blansko)  i 
provozovatel  (Služby  Blansko,  s.r.o.)  se  proto  dohodli  na  zahájení 
přípravných prací na této rekonstrukci, jejíž předpokládané náklady budou 
přesahovat částku 40 mil. korun. Rada města Blanska na svém 43. zasedání 
odsouhlasila  dispoziční  řešení  rekonstrukce celého areálu.  O tom, zda se 
rekonstrukce  uskuteční  v předpokládaném  období  2005/06  pak  rozhodne 
Zastupitelstvo města Blanska při schvalování rozpočtu města na rok 2005.

Zimní stadion

Blanenský zimní stadion byl v provozu po celý rok. Zimní ledovou 
plochu obvykle koncem dubna vystřídala plocha pro in-line bruslení. 

I  když  v uplynulých  letech  investovala  radnice  do  vybudování 
ledové  plochy  cca  23  milionů  korun,  je  nutné  ještě  dostavět  tribunu, 
dokončit fasádu severní části budovy a postavit před ní parkoviště. Stadion 
potřebuje také garáže pro rolbu na úpravu ledové plochy a kvalitní vstupní 
část.

Svoz komunálního odpadu

Město  Blansko  ukončilo  po  12-ti  letech  smlouvu  o  nakládání 
s komunálními  odpady se  stávající  svozovou  firmou  SITA  Moravia, a. s. 
k  31.  12.  2004. Na základě vyhlášené soutěže pak ve výběrovém řízení 
nejlépe  obstála  firma  RWE  Umvelt  CZ,  s.r.o.,  která  pro  město  nabídla 
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nejvýhodnější  podmínky.  Dne  12.  srpna  byla  podepsána  smlouva  mezi 
městem Blanskem a  firmou AVE CZ odpadové hospodářství  s.r.o.,  která 
začne působit od 1. 1. 2005.

Podobně  jako  v jiných  městech  probíhala  i  v Blansku  separace 
odpadu  pomocí  označených  nádob.  V ulicích  jsme  se  mohli  setkat 
s modrými, zelenými a žlutými kontejnery, do kterých se ukládá papír, sklo 
a plast. Na území Blanska bylo rozmístěno celkem 195 těchto kontejnerů. 
Naše město se tak zapojilo do systému EKO-KOM, který zajišťoval zpětný 
odběr a recyklaci odpadů z obalů. Účast v systému tak zabezpečovala obci 
pravidelné platby odměn za vytříděný odpad.

Dlužníkům,  kteří  neuhradili  do  dubna  2004  poplatek  za  provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů za rok 2002 a 2003 byly od května 2004 prováděny 
exekuce na peněžní prostředky na účty vedené u bank, na srážky ze mzdy a 
důchodu, na přídavky na dítě, sociální příplatky, příspěvek na bydlení atd. 
Dlužná  částka  činila  cca  640  tisíc  korun,  což  představovalo  asi  970 
dlužníků. K 1. září 2004 bylo exekucí vymoženo 461 tisíc korun, tedy 72% 
dlužné částky. Posledním dnem splatnosti poplatku za komunální odpad za 
rok 2004 pak byl 31. říjen 2004. K 15. listopadu 2004 proběhla kontrola 
pohledávek  na tomto  poplatku, která  vyčíslila dluh za rok 2004 na částku 
1 269 300,-Kč.

Technické služby Blansko

O  údržbu  místních  komunikací  a  chodníků  pečovala  společnost 
Technické  služby  Blansko,  na  jejíž  adresu  i  v letošním  roce  byla 
poukazována  značná  kritika.  Pracovníkům  Technických  služeb  Blansko 
především chybělo dobré technické vybavení, což se zejména projevilo v 
dlouhých prodlevách při odklízení sněhu z chodníků a komunikací, ale také 
při jarním úklidu.

Správa hřbitova

Správu  blanenského  hřbitova  provozoval  pohřební  ústav  JUDr. 
Magdaleny Raabové. Za dobu jeho působení došlo k řadě úprav.  Blátivé 
cestičky byly vydlážděny, zmizela oprýskaná budova, která stínila výhledu 
do urnového háje, byla provedena celková úprava urnového háje a došlo 
k instalaci automatu na svíčky.

Pohřební  ústav  JUDr.  Raabové  se  stal  také  terčem  médií.  Došlo 
k tomu na základě přestupku, kterého se jeho zaměstnanci dopustili, když 
vydali neznámé osobě urny rodičů paní Lošťákové. 

Veřejné záchody
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Po  uzavření  veřejně  provozovaných  záchodků  v hotelu  Dukla, 
musela  blanenská  radnice  urychleně  řešit  vybudování  nových  veřejných 
WC. Nakonec  vše vyřešilo stěhování úředníků do nových prostor budovy 
bývalého okresního úřadu. Po jejich odchodu našlo město vhodné prostory 
přímo ve své budově – v zadním traktu radnice, kde se uvolnilo přízemí a 
část z něj byla zrekonstruována na veřejné WC., které provozuje společnost 
Služby Blansko, s. r. o. s provozní dobou od 7.00 do 19.00 hod.

Bankovnictví

Česká spořitelna

Českou spořitelnu v roce 2000 koupila rakouská Erste Bank, která 
provozovala hustou síť poboček po celém území. Celkem měla 12 milionů 
klientů a Česká republika se svými 5,5 miliony zaujímala prioritní místo 
v celé struktuře. Blansko se stalo poradenským centrem, které spadalo pod 
oblastní  pobočku  Prostějov.  Pod oblastní  pobočku dále  spadaly  pobočky 
v Boskovicích,  Letovicích,  Lysicích,  Kunštátu,  Olešnici,  Velkých 
Opatovicích,  Jedovnicích  a  Adamově.  Poradenské  centrum bylo  nejvyšší 
formou pobočky a  zajišťovalo všechny druhy služeb  pro  klienty.  Kromě 
běžných a sporožirových účtů poskytovalo i všechny typy úvěrů, hypotéky 
na  koupi  a  výstavbu  všech  druhů  bydlení.  Letošní  novinkou  byla  tzv. 
„americká  hypotéka“,  která  sloužila  k nákupu  jakékoliv  věci  s využitím 
úroku od 6,8% a  ručením nemovitostí  klienta.  Dále poradenské  centrum 
v Blansku  poskytovalo  stavební  spoření,  penzijní  připojištění,  životní 
pojištění a další.

Hotely,  restaurace a obchody

Pizzerie Madrigna

Od otevření pizzerie Madrigna u hotelu Macocha již uplynulo pět let. 
Pro dobrou pohodu  zákazníků byl  v letošním roce vybudován například 
dětský koutek s pískovištěm, klouzačkou a prolézačkou. Od konce května 
do konce srpna pak posezení v pizzerii zpříjemňovaly svou živou produkcí 
dvě  blanenské  kapely  Velvet  a  Netopýr.  Jídelníček  pizzerie  obsahoval 
nabídku 25 druhů pizz, těstoviny, minutky, ryby a další speciality. Zajímavá 
byla také možnost týdenního obědového menu, ve kterém si mohli zákazníci 
vybrat vždy z nabídky pěti jídel.

Hotel Skalní mlýn

Koncem  měsíce  srpna  se  chýlila  ke  konci  stavba  prováděná 
v sousedství  hotelu Skalní  mlýn,  která  je  propojená  se  stávající  budovou 
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hotelu  spojovacím krčkem.  V přízemí  novostavby  se  nachází  informační 
kancelář a prodejna jízdenek na vláček nebo lanovku, nechybí internetový 
koutek  ani  prodejna  potřeb  pro  turisty.  Samostatný  vchod  mělo  veřejné 
sociální zařízení  a konečně svůj prostor zde našlo i zázemí pro pracovníky 
dopravy společnosti S. M. K.. V prvním poschodí pak vzniklo pět nových 
dvoulůžkových pokojů a ve druhém patře dalších pět čtyřlůžkových.

Pizzerie Pizzazz

Pizzerie  Pizzazz,  která  oslavila  v sousedství  obchodního  domu 
Kaufland  první  rok  své  existence,  se  stala  oblíbeným místem blanenské 
mládeže.  Nejvíce  se  zde  scházeli  mladí  lidé  okolo  šestnácti  let.  Kromě 
pravidelných  víkendových  diskoték  zde  proběhlo  vystoupení  některých 
místních  kapel,  módní  přehlídky,  barmanská  show,  hostovali  zde 
diskžokejové z rádia Krokodýl a další. V letních měsících se rozšířil provoz 
o venkovní zahrádku a byly pořádány zdarma každou středu diskotéky. 

Kromě  třiceti  druhů  pizz  byla  v nabídce  běžná  jídla,  minutky, 
několik druhů italských těstovin, italské zákusky a další. 

Víno z Rakvic

Od poloviny dubna se přestěhovala specializovaná prodejna vín do 
nových prostor na náměstí Svobody 15. V rozšířených prostorách majitelé 
prodejny nabízeli nejen 8 druhů sudových vín, ale i kvalitní vína lahvová jak 
z produkce rakvické, tak i z jiných sklepů. Výhodou nových prostor bylo 
také příjemné posezení.

Restaurace u Golema

Restaurace u Golema byla otevřena v lednu roku 2003 a za dobu své 
krátké existence si našla již mnoho příznivců. Velký podíl na tomto úspěchu 
měla především výborná kuchyně, jejíž každodenní nabídka čítala na 120 
hlavních jídel. V nabídce byla také možnost závodního stravování. Kromě 
restaurace  se  zde  nacházela  pivnice,  která  byla  orientována  sportovně  a 
soutěživým jedincům se nabízela i možnost využití sázkové kanceláře.

Hotel Probe

Hotel Probe (dřívější hotelová ubytovna ČKD Blansko, od poloviny 
90. let zprivatizovaný hotel Morava) se nacházel v blízkosti sídliště Písečná. 
Od roku 1999, kdy se stala vlastníkem budovy brněnská firma Probe plus, 
začala  přeměna  ubytovny  na  tříhvězdičkový  hotel.  Postupně  došlo 
k renovaci  dvou  hotelových  pater,  pokoje  dostaly  nové  nátěry,  malby, 
koberce  a  nábytek.  Tak  by  se  mělo  pokračovat  i  dále.  Klientelu  hotelu 
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netvořili  pouze  příležitostní  turisté,  ale  také  pracovníci  některých  firem 
z blízkého  okolí.  Pro  zájemce  o  stravování  byl  zaveden  nový  systém 
poledních i večerních menu. Vedle restaurace byl v provozu také bar, který 
fungoval i jako fotbalová pivnice.

Vinařství Bravín

Vinařství  Bravín  otevřelo  svoji  první  prodejnu  vín  v domku  na 
Hybešově ulici  v roce 1996.  Za dobu svého působení  si  vytvořilo  okruh 
pravidelných zákazníků a značně také rozšířilo svůj sortiment, který nabízí 
až  čtrnáct  druhů  sudových  vín  a  přes  pět  set  lahvových  vín.  Prodejní 
prostory   majitelé  vinařství  Barvín  rozšířili  koncem  roku  2004,  když 
zrekonstruovali  bývalou vrátnici  Adastu Blansko,  kde vznikla  vinotéka a 
kavárna s vinárnou.

Restaurace Dělnický dům

Novým  vlastníkem  restaurace  Dělnický  dům  v Blansku  se  stal 
Pivovar Černá Hora. Majitel hodlá objekt zrekonstruovat a hostům posléze 
nabídnout nové restaurační prostory,  bowling a další  atrakce. Obnovu by 
měla zaznamenat i přilehlá letní  zahrádka,  kterou si  majitel  pronajme od 
města.

Autocentrum Blansko

Na ulici Poříčí  v blízkosti  obchodního domu Kaufland vybudovali 
společníci Pneuservisu Liška Ráječko nové autocentrum. Stavba, se kterou 
se započalo již  v červenci  2003,  začala  zákazníkům sloužit  od 1.  března 
2004.  Součástí  autocentra  byla  také  čerpací  stanice  Aral  s možností 
občerstvení a nepřetržitým provozem, pneuservis a řada doplňujících služeb.

Firma TIRO

Firma TIRO vznikla  již  v roce 1991.  Po  začátcích v garáži  se  na 
několik let usadila v likusovém objektu pod budovou Policie ČR (v místech, 
kde dnes stojí nákupní středisko Kaufland) a od roku 2000 se přemístila do 
vlastních prostor na Havlíčkově ulici, kde dříve sídlilo výpočetní středisko 
ČKD  Blansko.  V nových  prostorách  mohli  majitelé  rozšířit  také  svůj 
původní  sortiment.  Dnes  kromě  kancelářského  zboží,  papírů  prodávají  i 
hračky a drogistické zboží. Velká samoobslužná prodejna je určena nejen 
podnikatelům, ale i malospotřebitelům

Penny Market
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Dne 21.  září  byl v Blansku otevřen v pořadí již pátý supermarket. 
Jednalo se o diskontní prodejnu potravinového řetězce Penny Market, která 
byla postavena v místech bývalé sokolovny na Svitavské ulici.

  

        

 

     

Životní prostředí

Projekt ochrany vod povodí Dyje

Projekt  ochrany  vod  povodí  řeky  Dyje  se  zabýval  řešením 
rekonstrukce  kanalizací  a  intenzifikace  čistíren  odpadních  vod  v deseti 
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aglomeracích  Jihomoravského  kraje  a  kraje  Vysočina.  Po  zajištění 
financování projektu, přípravě nezbytné dokumentace a stavebních povolení 
a  výběru  dodavatele  podepsali  koncem  roku  2004  zástupci  všech  čtyř 
zúčastněných svazků, tedy Blanska, Třebíče, Žďáru a Šlapanic, smlouvu se 
zhotovitelem - společností D. I. S. Brno. Celkové náklady projektu ochrany 
vod povodí  řeky Dyje,  jehož nositelem byl  Svaz vodovodů měst  a obcí, 
představovaly  bezmála  jeden  a  půl  miliardy  korun,  přičemž  téměř 
sedmdesát procent peněz půjde z fondu Evropské unie ISPA.

Součástí nadregionálního projektu byla mimo jiné také rekonstrukce 
čistírny odpadních vod v Blansku, která by měla být zahájena v roce 2005. 
Vyřešit  by  se  měla  i  kanalizace  v částech  Horní  Lhota,  Dolní  Lhota  a 
Ráječko. Celá investiční akce by měla být dokončena do konce roku 2006.

Protipovodňový systém

I  v roce  2004  řešilo  Povodí  Moravy  společně  s radnicí  možnost 
nejlepšího  zajištění  ochrany  města  Blanska  před  případnou  povodní. 
S konečným řešením, které zahrnovalo odstranění částí nánosů ze dna řeky 
Svitavy a úpravu břehů v délce asi tří kilometrů od jezu Paulinka po Salmův 
jez, souhlasili jak ochránci přírody, tak většina vlastníků pozemků, kterých 
se  úpravy  dotknou.  Realizací  projektu,  který  by  měl  být  zahájen  v roce 
2005,  by se mělo zabránit až pětadvacetileté vodě. Celkové náklady, které 
počítají  i  s vybudováním  cyklistické  stezky,  byly  vyčísleny  na  padesát 
milionů korun.

Zeleň ve městě

Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových,  který  byl 
současným správcem zámeckého parku v Blansku, představil v říjnu 2004 
v prostorách  blanenského  muzea  projekt  na  obnovu  zámeckého  parku. 
Projekt,  jehož autory byli  Přemysl  a  Kamila Krejčiříkovi,  si  kladl  za cíl 
stabilizaci  dřevin  v parku  z hlediska  provozní  bezpečnosti  a  obnovu 
kompozice  parku  tak,  aby  mohl  být  ještě  více  využíván  jeho  rekreační 
potenciál. Počítá se s výsadbou nových stromů, především v prostoru před 
budovou zámku. Zásadnější změny jsou navrženy u zámeckého jezírka, kde 
chybí trávníky a vyskytuje se zde přehoustlá vegetace. S menšími zásahy se 
počítá  v části  zámecké  zahrady  směrem  k ulici  Dvorská,  odkud  zmizí 
pozůstatky po bývalém dětském hřišti.  V neposlední řadě je naplánovaná 
také obnova malého prostoru za zámkem, kde dodnes rostou ovocné stromy. 

Psi ve městě

Od  roku  2002  fungovalo  v Blansku  zařízení,  kde  se  starali  o 
nalezené  psy.  Tato  zvířata  odchytávala  a  do  útulku  přivážela  městská 
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policie. Útulek, jehož kapacita byla maximálně 20 psů, sloužil především 
pro  psy  z Blanska  a  jeho  přilehlých  obcí.  Pro  případné  další  zájemce 
z jiných obcí nabízel blanenský útulek řešení. Obec, která by měla zájem, si 
může na své náklady pořídit vlastní kotec umístěný v blanenském útulku. 
Další  výdaje  (každodenní  dohled,  krmení  psů,  veterinární  vyšetření, 
očkování) by byly hrazeny z jednorázového poplatku, který by dotyčná obec 
uhradila za každého umístěného psa.

Od 1.  dubna 2004 došlo  k zvýšení  poplatků ze  psů.  Majitelé  psů 
v rodinných domcích zaplatili za jednoho psa 400,- Kč, v bytových domech 
1200,-Kč,  důchodci  200,-  Kč,  členové  kynologického  klubu  100,-  Kč  a 
obyvatelé městských částí 200,- Kč.

Pravidelný  úklid  psích  exkrementů  ve  městě  Blansku  prováděla 
firma Larix,  zahradnické  a  sadovnické  služby,  s.  r.  o..  Tato činnost  byla 
v letošním roce  započata  v průběhu měsíce  března  a  denně  se  průměrně 
vysbíralo asi  150 kg odpadů. Po odstranění tohoto extrémního množství, 
které  bylo  nashromážděno  přes  zimní  období,  bylo  již  denní  množství 
odpadů nižší a činilo kolem 90 kg. Nejhorší situace byla ve středu města. 
Roční částka v rozpočtu města Blanska na úklid psích exkrementů činila 
přes 200 tisíc korun.

Divoké kočky

Blanenská radnice musela řešit problém s přemnoženými divokými 
kočkami, které znepříjemňovaly život obyvatelům ulice 9. května.  Jediným 
možným řešením bylo kočky pochytat, vykastrovat a pustit zpět. Problémem 
však zůstali tak zvaní krmiči, kteří svým jednáním přispívali k tomu, že se 
počet  divokých  koček  stále  rozšiřoval.  Proto  radnice  vydala  vyhlášku  o 
zákazu krmení volně pobíhajících koček, což vyvolalo protesty u některých 
obyvatel.

Myslivecký rok

Na území pověřené obce Blansko se nacházelo celkem 26 honiteb, 
z tohoto počtu jich 12 bylo vykonáváno mysliveckými sdruženími, dalších 
12 bylo ve správě státu a zbývající dvě honitby byly ve správě Statutárního 
města Brna a Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. V uplynulém 
mysliveckém roce (začíná měsícem dubnem) bylo na území pověřené obce 
Blansko odloveno celkem 835 kusů černé zvěře, 911 kusů zvěře srnčí, 46 
kusů zvěře mufloní, 10 kusů daňčí a 7 kusů jelení zvěře. Z drobné zvěře se 
lovila hlavně kachna divoká (367 kusů), bažant obecný (389 kusů), v menší 
míře se lovil i zajíc polní (90 kusů). Z ostatní zvěře bylo odloveno 285 kusů 
lišek a 95 kun. Celostátní pokles stavů zajíce polního a bažanta obecného 
byl  regulován  odchovem  těchto  druhů  a  jejich  následném  vypouštění. 
Naopak byl zaznamenán nadměrný počet prasete divokého.
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Památné stromy

Odbor  životního  prostředí  Městského  úřadu  Blansko  provedl 
označení všech památných stromů blanenského regionu, kterých je na celém 
území okresu Blansko evidováno 14 položek s celkovým počtem 344 kusů. 

Moravský kras

Za deset měsíců roku 2004 navštívilo všechny jeskyně Moravského 
krasu celkem 331 831 turistů, což bylo o 24 tisíc více než v roce 2003. Asi 
jednu třetinu návštěvníků tvořili zahraniční turisté (Poláci, Němci, Rusové). 
Největší zájem byl již tradičně o jeskyně Punkevní, kterými denně prošlo na 
1 400 turistů.

Nová kniha o Moravském krasu

Kolektiv  autorů  pod  vedením  Ivana  Baláka,  pracovníka  Správy 
chráněné krajinné oblasti Moravský kras, vydal novou publikaci s názvem 
Macocha a  Punkva  v Moravském krasu.  Slavnostního  představení  knihy, 
které proběhlo v hudebním salonu blanenského zámku, se zúčastnil ministr 
životního  prostředí  Libor  Ambrozek.  Nová  publikace  byla  pátou  částí 
sedmidílného cyklu, který začal vycházet v roce 1997.

Jeskyně Výpustek

Členové  ZO  české  speleologické  společnosti  605  Křtinské  údolí 
v čele s předsedou skupiny Miroslavem Kubešem obnovili průzkum jeskyně 
Výpustek. Hlavním úkolem průzkumu bylo znovuotevření Babické chodby 
a další revizní mapování. Speleologický výzkum byl ve Výpustku prováděn 
již před tím, než tento prostor obsadila na dlouhá léta armáda. Po roce 1945 
zde působila  například skupina Dr.  Burkharda,  Habrůvecká skupina a  na 
počátku 50. let také skupina prof. Sobola.

Amatérská jeskyně

V září 2003 měli zájemci o jeskyně Moravského krasu jedinečnou 
příležitost  navštívit  jinak  nepřístupné  prostory  Amatérské  jeskyně. 
Výjimečná exkurze se uskutečnila díky vedení obce Ostrov u Macochy, kde 
již od jara probíhala v informačním středisku výstava o Amatérské jeskyni.

Býčí skála
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V polovině  dubna vstoupila  v platnost  vyhláška  o  zřízení  Národní 
přírodní  rezervace  Býčí  skála.  Ta  vznikla  sloučením  Národní  přírodní 
rezervace  Josefovské  údolí  (vyhlášené  v r.  1977)  a  Národní  přírodní 
památky Býčí skála (vyhlášené v r. 1975) a přičleněním přírodně cenných 
ploch směrem k Adamovu a Křtinám. Rezervace má výměru 190,7 hektaru 
a na jejím území se vyskytuje např. 950 druhů motýlů,  64 druhů ptáků nebo 
se zde vyskytují některé ohrožené a chráněné druhy rostlin. Jeskyně Býčí 
skála  patří  k nejvýznamnějším  lokalitám,  kde  přezimují  netopýři. Nově 
vzniklá  rezervace  se  rozkládá  na  katastrálním  území  obcí  Habrůvka, 
Adamov,  Olomučany  a  Babice  nad  Svitavou.  Celkově  se  na  území 
Moravského  krasu  rozkládají  čtyři  národní  přírodní  rezervace  (Vývěry 
Punkvy,  Habrůvecká  bučina,  Hádecká  planinka  a  nově  Býčí  skála),  dvě 
národní  přírodní  památky  (Pekárna  a  Rudické  propadání)  a  jedenáct 
přírodních rezervací.

Informační centrum na Skalním mlýně

Koncem  roku  2004  bylo  pro  návštěvníky  Moravského  krasu 
otevřeno  nové  informační  centrum  Skalní  mlýn.  Stavba  byla  zahájena 
v červenci roku 2003 a kolaudace proběhla v listopadu 2004. Náklady činily 
necelých  osmnáct  milionů  korun.  V  budově   informačního  centra  bylo 
umístěno nové  sociální  zařízení  a  v horních patrech budovy byly  pokoje 
sloužící zejména rodinné turistice.

Balcarka

Nová  správní  budova  před  jeskyní  Balcarka  vznikla  v roce  2001. 
Její výstavba si vyžádala deset milionů korun. V letošním roce došlo také 
k vyřešení estetické úpravy vstupních prostor, o které se postarali studenti 
zlínské  Univerzity  Tomáše  Bati,  kteří  zde  pod  vedením  sochaře  Bořka 
Zemana vyhotovili krásné dřevěné krápníky.

Mezinárodní den muzeí a evropský den parků

V rámci již tradiční akce, která proběhla 15. května u Staré huti u 
Adamova,  byla  představena nová  Národní  přírodní  rezervace Býčí  skála, 
proběhla ukázková tavba železa a mimořádné prohlídky jeskyně Býčí skála 
a Výpustek.

23. ročník Speleofóra

V roce 2004 proběhl v Rudici již 23. ročník Speleofóra, kterého se 
zúčastnily na čtyři stovky jeskyňářů z celé republiky i ze zahraničí. Proběhla 
řada  přednášek,  projekcí  a  prezentací  nejnovějších  objevů.  Titul  největší 
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objev  v České  republice  udělila  České  speleologická  společnost  skupině 
Topas za jeskyni Suchdolský ponor.

3. národní speleologický kongres

V říjnu 2004 se konal v obci Sloup v Moravském krasu již 3. národní 
speleologický  kongres,  na  který  se  sjeli  odborníci  z celé  republiky  i  ze 
Slovenska. Hlavním posláním kongresu byla výměna informací a zkušeností 
a prezence dosažených výsledků.

Ekologické aktivity

Pomoc žábám

Již čtvrtým rokem zabezpečovalo Ekocentrum Blansko po dohodě se 
Správou CHKO ochranu obojživelníků v době jejich migrace. Za přispění 
mnoha dobrovolníků byla silnice ke Skalnímu mlýnu v blízkosti Jakubova 
jezera zabezpečena ochrannou fólií.  Přenášení obojživelníků probíhalo 2x 
denně.

Jarní úklid

Mnoho především mladých lidí a dětí si již tradičně připomnělo Den 
Země  uspořádáním  jarního  úklidu  jednotlivých  částí  Moravského  krasu. 
K letošnímu úklidu nastoupilo kolem čtyř set dobrovolníků.

Evropská noc pro netopýry 

Milovníci přírody a především netopýrů se setkali počátkem září na 
VIII.  Evropské  noci  pro  netopýry  v Moravském  krasu,  tentokráte 
v Sloupsko-šošůvských  jeskyních.  Během  dvouhodinového  programu  se 
dozvěděli  vše  o  netopýrech,  prohlédli  si  jejich  zimoviště  i  netopýry 
samotné.

Program Life Nature

Evropská komise uvolnila na ochranu vápencových útvarů a lesních 
porostů  v chráněné  krajinné  oblasti  Moravský  kras  částku  412  256  eur. 
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Touto  částkou  EU  podpořila  tři  čtvrtiny  projektu  Life  Nature,  který 
zahrnoval  péči  o  travinné  porosty  především  kosením a  chovem ovcí  a 
odstranění některých dřevin (jasanu, akátu a smrku) z cenných teplomilných 
stanovišť.

Starý smrk

Mohutný smrk, jehož stáří lze odhadnout na 250 let, se v červnových 
dnech  zřítil  v Pustém  žlebu.  Smrk  chlumní,  který  patřil  k  nejstarším 
stromům v krasu, tvořil původní porost. Ve své spodní části měl v průměru 
více než metr. Dřevěné kolo, které bylo uříznuté ze smrku, se stalo součástí 
expozice blanenského muzea.

Speleologické objevy

Spojení propasti Macocha a Pustého žlebu

V lednu  2004  se  podařilo  členům  klubu  jeskynních  potápěčů 
Labyrint poprvé proplavat podzemními chodbami z Dolního jezírka na dně 
propasti Macocha do Pustého žlebu.

Jeskyně Horní suchdolský ponor

Novou jeskyni Horní suchdolský ponor, která je dlouhá víc než půl 
kilometru,  objevili  amatérští  jeskyňáři  ze  skupiny  Topas.  Přestože  nově 
objevená jeskyně leží v krasovém území, je na délce půl kilometru vyplněna 
pískovcem.

Jeskyně Nový Lopač

V červnu 2004 se  jeskyňáři  pokusili  o  odčerpání  vody ze  sifonu, 
který bránil v dalším průzkumu jeskyně Nový Lopač nedaleko Ostrova u 
Macochy. Tato jeskyně byla objevena v roce 1995 při záchranné akci a od té 
doby zde speleologové skupiny Tartaros prováděli výzkum. Červnová akce 
však skončila nezdarem, který zapříčinilo selhání techniky. 

80. výročí objevení jeskyně Balcarky

Hlavním  organizátorem  a  iniciátorem  prací  spojených  s objevem 
Balcarky  byl  v roce  1924  rolník  a  poslanec  Josef  Šamalík  z Ostrova  u 
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Macochy.  Právě na jeho počest byla v dubnu 2004 odhalena pamětní deska, 
jejímž  autorem  byl  akademický  sochař  Bořek  Zeman.  Dále  proběhl 
slavnostní koncert, večerní prohlídky jeskyně a ukázky práce speleologů.    

Zdravotnictví a sociální zabezpečení

Sociální péči o obyvatele našeho města zajišťoval mimo jiné také 
Městský úřad prostřednictvím odboru sociálních věcí.
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Pro sluchově postižené občany byla od května 2004 zavedena nová 
SMS  služba,  která  umožňovala  postiženým  s omezením  verbální 
komunikace  v případě  potřeby  zasílat  SMS zprávy  z mobilního  telefonu. 
Tyto  zprávy pak  byly  registrovány  na  operačním středisku  Zdravotnické 
záchranné služby, Hasičského záchranného sboru a Policie v Blansku.

Občanům  s těžkým  tělesným,  smyslovým  nebo  mentálním 
postižením byly poskytovány podle druhu a stupně postižení různé výhody 
(přednostní parkování, průvodce…)

Pro seniory poskytoval odbor sociálních věcí pečovatelskou službu, 
poradenství  pro  pečující  rodiny,  informace  k umístění  do  domu 
s pečovatelskou službou či  Městského penzionu v Blansku nebo možnost 
zřízení  senior  linky.  Město  Blansko  také  nabídlo  seniorům  možnost 
stravování  v Městském  klubu  důchodců.  Této  možnosti  v pracovní  dny 
využívalo v průměru 130 osob.

Pro děti a mládež, vyžadující zvýšenou pozornost, již čtvrtým rokem 
pokračovala realizace projektu zaměřeného na alternativní opatření v rámci 
programu Prevence kriminality. Ve spolupráci pracovníků odboru sociálních 
věcí a občanského sdružení Horizont byly realizovány víkendové pobyty a 
letní rekreačně výchovný tábor.

Poradenskou  činnost  prováděla  Poradna  pro  rodinu,  manželství  a 
mezilidské  vztahy,  která  začala  po  krátké  době  útlumu  od  března  2004 
fungovat s plným pracovním týmem.

Státní sociální podpora

Od 1. dubna přešla všechna agenda státní sociální podpory pod úřad 
práce. Po přechodu z okresního na městský úřad tak nyní definitivně získala 
své místo pod hlavičkou státní instituce, pod kterou logicky patří.  Odbor 
státní  sociální  podpory  vyplácel  tyto  dávky:  přídavky  na  dítě,  sociální 
příplatek,  příspěvek  na  bydlení,  příspěvek  na  dopravu,  rodičovský 
příspěvek,  zaopatřovací  příspěvek,  dávky  pěstounské  péče,  porodné  a 
pohřebné.  Kontaktní  místa,  která  byla  zavedena  v Blansku,  Boskovicích, 
Letovicích i v Adamově, zůstala ve stejných prostorách.  

Městská noclehárna

Zřizovatelem městské noclehárny,  která  byla  uvedena  do provozu 
koncem ledna  2003,  bylo  město  Blansko  a  o  provoz  tohoto  zařízení  se 
starala Oblastní charita Blansko. Noclehárna, která měla patnáct lůžek, byla 
určena  pro  muže starší  18  let.  V roce 2003 zde  nocovalo  v průměru 7,2 
klientů na jednu noc. V polovině roku 2004 byl průměr devět klientů na noc. 
Největší zájem  o ubytování byl samozřejmě v zimních měsících, kdy byla 
noclehárna plně obsazena. Klientelu noclehárny tvořili především muži po 
rozvodu,  vězni,  kteří  se  vrátili  z výkonu  trestu,  alkoholici  nebo  životní 
zkrachovalci. Něco přes polovinu klientů tvořili obyvatelé Blanska a okolí. 
Nejmladšímu nocležníkovi bylo 25 a nejstaršímu 63 let. 
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Domov důchodců

Domov důchodců, nacházející se nad areálem blanenské nemocnice, 
oslavil spolu se svými obyvateli v říjnu roku 2004 dva roky existence. Za 
tuto dobu se udělalo mnoho práce. Byl doplněn stravovací provoz, upravily 
se klubovny v jednotlivých patrech, velkou investiční akcí bylo dokončení 
venkovního areálu včetně oplocení. Další novinkou v blanenském domově 
důchodců byla možnost přechodného pobytu pro potřebné na dobu nejvýše 
tří měsíců. Kromě různých zájmových a kulturních aktivit mohli obyvatelé 
domova  důchodců  pravidelně  pečovat  i  o  svou  tělesnou  kondici.  Měli 
k dispozici  rehabilitační  bazén  s předehřívanou  vodou,  mohli  využívat 
cvičení s míči či jízdu na rotopedu. O pobyt v domově důchodců byl velký 
zájem, v pořadníku bylo vedeno na 260 uchazečů. Nejmladší obyvatel měl 
57 let, nejstaršímu bylo 94 let.

Penzion pro důchodce

Blanenský penzion pro důchodce byl uveden do provozu v listopadu 
1994 na sídlišti Písečná. Vlastníkem domova bylo město Blansko, provoz 
zajišťovala Oblastní charita Blansko. Na počátku roku 2004 měl penzion 77 
obyvatel ve věku od 59 do 103 let. Nejstarší obyvatelkou byla paní Matylda 
Jabůrková.  Osmipatrová  bezbariérová  budova  domova  byla  vybavena  64 
obytnými  jednotkami  s kompletním  příslušenstvím,  z toho  bylo  45 
garsoniér,  9  bytů  jednopokojových  a  10  dvoupokojových.  Dále  se 
v penzionu nacházela jídelna, místnosti na rehabilitaci,  ordinace praktické 
lékařky,  prádelna,  knihovna  a  kaple.  V každém  patře  byla  společenská 
místnost s televizí. Obyvatelům penzionu byla k dispozici kromě ubytování 
a základních služeb i úklidová služba, praní prádla, nákupy, zajištění obědů 
a další. Také nabídka společenského a kulturního vyžití byla pestrá. Konaly 
se zde přednášky, vystoupení a besídky dětí, koncerty, výstavy, pořádaly se 
zájezdy, návštěvy divadel a koncertů. Mezi pravidelné aktivity patřilo také 
cvičení,  kroužek  šikovných  rukou,  zpívání  a  další.  I  když  si  obyvatelé 
penzionu  za  ubytování  a  základní  péči  platili,  poptávka  po  bydlení 
v penzionu stále rostla. 

Dny zdraví

Při  příležitosti  konaní  již  IV.  Dnů  zdraví  v Blansku,  pořádaných 
Komisí Rady zdravého města,  proběhlo na dvacet různých akcí, které měly 
jediný cíl, a to propagovat zdravý způsob života. První akcí byl Běh Terryho 
Foxe v areálu rekreační oblasti Palava za účasti téměř 140 zájemců. Žáci ZŠ 
Salmova se zapojili tím, že z různých druhů zeleniny vytvářeli postavičky 
nebo zvířátka. V městském klubu se konal již tradičně Jarmark zdraví, jehož 
součástí byla ochutnávka zdravé výživy, kterou připravila SOŠ, SOU a U 
Blansko.  Pracovníci  zdravotního  ústavu  pak  prováděli  měření  krevního 
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tlaku,  cholesterolu nebo cukru v krvi.  Připravena byla  i  výstava léčivých 
bylin  a  čajů,  masáže  a  meditace.  Dne  1.  října  Dny  zdraví  pokračovaly 
ochutnávkou vegetariánských jídel na náměstí Republiky, kterou připravilo 
Sdružení  jóga  v denním  životě.  Blanenská  nemocnice  pro  zájemce 
nachystala cvičení na míčích a aqua aerobik.  Proběhla také řada besed a 
přednášek,  na  kterých  se  podílelo  i  občanské  sdružení  Filadelfia  a  klub 
přátel duše a kávy Pěkná modrá.

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Prevcentrum

Blanenské  Prevcentrum nabízelo  dětem a  mládeži  poradenskou  a 
preventivní  činnost,  jejíž  snahou  bylo  zmírnit  nebezpečí  vyplývající 
z komplikovaných  životních  situací  a  negativních  zkušeností  dětí  a 
zprostředkovat řešení  nebo poskytnout sociální pomoc. Klub byl určen pro 
mladé lidi od 12 do 20 let, kteří se zde mohli zapojit do nejrůznějších aktivit 
(kulečník, stolní hry, hrnčířský kruh, hudební nástroje, počítačová dílna a 
další.).

Nemocnice Blansko

Převod nemocnice na město

V roce 1995 město Blansko podalo návrh na privatizaci nemocnice, 
který  vláda  v roce  2003  schválila.  V únoru  roku  2004  pak  starostka  J. 
Králová podepsala  s Fondem národního majetku smlouvu o  bezúplatném 
převodu nemocnice na město. Uzavřená smlouva zavazovala město k tomu, 
že  musí  v areálu  nemocnice  poskytovat  zdravotnickou  péči  po  celých 
pětadvacet  let  s tím,  že  nesmí  získané  nemovitosti  převádět,  zastavovat, 
půjčovat či  pronajímat bez souhlasu Fondu. Podepsání takto formulované 
smlouvy  starostkou  Královou  zpochybnili  někteří  opoziční  zastupitelé. 
Hodnota  převedeného  majetku  byla  vyčíslena  částkou  106  389  000  Kč. 
Blanenská nemocnice, která poskytovala zdravotnické služby nejen přímo 
obyvatelům  Blanska,  ale  celé  jižní  části  Blanenska  s bezmála  75  000 
obyvateli, se tak stala majetkem města.

Odvolání ředitele blanenské nemocnice a jmenování nového vedení

V čele Nemocnice Blansko byl od roku 1999 Ing. Jan Kozák, který ji 
přebíral se ztrátou 32 milionů korun. Již v prvním roce jeho působení se 
nemocnice  dostala  do  kladných  čísel.  V dalším  období  došlo  k posílení 
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především  odborných  pracovišť  například  o  neurologickou  jednotku 
intenzívní  péče,  akutní  rehabilitační  lůžka  nebo  došlo  k rekonstrukci 
ambulantního oddělení rehabilitace. Byl také zřízen centrální příjem.

Prováděná  kontrola  v účetnictví  blanenské  nemocnice,  která  byla 
příspěvkovou organizací města, prokázala určité nesrovnalosti. Rada města 
Blanska proto na svém 42. zasedání dne 19.10.2004 odvolala dosavadního 
ředitele Nemocnice Blansko z jeho funkce s platností od 20.10.2004. Další 
průběh kontroly  vedl  blanenskou  radnici  k tomu,  že  podala  na  bývalého 
ředitele Ivana Kozáka a další členy vedení trestní oznámení, jehož důvodem 
bylo neprůhledné účetnictví a podezřelé platby. 

Novou ředitelkou nemocnice se stala po výběrovém řízení dosavadní 
ředitelka Zdravotnické záchranné služby Blansko MUDr. Ilona Rybářová, 
která byla do funkce jmenována na 47. zasedání Rady města Blanska dne 
21.12.2004 s účinností  od 1.2.2005. MUDr. Ilona Rybářová pracovala po 
ukončení studia v boskovické nemocnici, kde se stala zástupkyní primáře na 
oddělení ARO. Postupně získala čtyři atestace a v roce 1987 byla pověřena 
vybudováním oddělení rychlé lékařské pomoci, které vedla až do roku 2000, 
kdy  byla  jmenována  ředitelkou  Zdravotnické  záchranné  služby  okresu 
Blansko.    

Český červený kříž

Zlatý kříž III. třídy za osmdesát bezplatných odběrů krve či plazmy 
převzala  dvacítka  občanů  z okresu  Blansko.  Mezi  oceněnými  byla  také 
blanenská  občanka  Hana  Ševčíková,  které  ocenění  předal  ředitel  Úřadu 
oblastního  spolku  Českého  červeného  kříže  v Blansku  Jiří  Kučera.  Úřad 
oblastního spolku ČČK v Blansku registroval více než čtyři tisíce dárců krve 
a na osm set dárců plazmy.

Domov Olga

Domov  Olga  –  nestátní  denní  stacionář  pro  dospělé  s trvalým 
zdravotním postižením byl vybrán Českým rozhlasem Brno, který vyhlásil 
od 1.  dubna finanční  sbírku na pomoc zdravotně postiženým. V průběhu 
roku 2004 pak proběhlo ve vysílání několik reportáží  a dokonce i  přímý 
přenos z blanenského zařízení. 

Oblastní charita Blansko

Oblastní  charita  Blansko   poskytovala  své  služby  již  dvanáctým 
rokem. Bez ní  by se  neobešly maminky s dětmi,  které  se ocitly v nouzi, 
nemocní  a  osamocení  senioři,  ani muži bez přístřeší.  Charitní  pracovníci 
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v uplynulých  letech  pomáhali  i  při  zvládnutí  situací,  které  vznikly  při 
povodních nebo jiných katastrofách. 

Tříkrálová sbírka

V tříkrálové sbírce za rok 2004 vybrali mladí koledníci z řad skautů 
na území Blanska částku bezmála 40 000 Kč. V Oblastní charitě Blansko se 
pak  vybrala  celková  částka  564  220  Kč.  Tyto  peníze  budou  použity 
například na pomoc matkám v krizi, osvětu veřejnosti v oblasti domácího 
násilí či pracovní terapie. 

Centrum pro matku a dítě

  Součástí  Centra  pro  matku  a  dítě,  které  fungovalo  při  Oblastní 
charitě Blansko již od roku 1995, byl i azylový dům, denní stacionář pro 
batolata a nízkoprahové centrum pro ženy na mateřské dovolené a jejich 
děti.  Získávání finančních prostředků na provoz a fungování Cenatra pro 
matku a  dítě  bylo velice obtížné.   Základem financování  byla  dotace ze 
státního  rozpočtu,  další  finanční  prostředky  poskytl   krajský  či  městský 
úřad.

Linka důvěry a povodňová linka

Linka  důvěry  byla  v provozu  denně  po  celých  24  hodin,  aby 
napomáhala  hledat  lidem  východisko  z životních  krizí,  manželských 
problémů,  pracovních problémů a domácího násilí.  Pomáhala  také lidem 
postiženým  záplavami.  Vedoucím  linky  důvěry,  která  se  stala  součástí 
krajského integrovaného systému, byl Miroslav Šamalík. 

Okno dokořán 

Charitativní  dům  v Blansku  –  Okno  dokořán,  který  spravovala 
Oblastní charita v Blansku, poskytoval pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé 
životní  situaci.  Nejčastějšími  klienty  byli  lidé,  kteří  hledali  zaměstnání, 
řešili partnerské a rodinné vztahy či problémy s bydlením. Všem potřebným 
byla  poskytnuta  kromě  poradenské  pomoci  i  možnost  pobytu  v denním 
centru, které nabízelo posezení v klidu a teple, polévku zdarma, hygienu či 
ošacení  z humanitárního skladu.  Okno dokořán dále  nabízelo pro cizince 
poradenství  a  jazykové  kurzy  a  pro  cikánské  rodiny  poskytovalo  volné 
prostory ke schůzkám.

Ošetřovatelská a pečovatelská služba
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Ošetřovatelská  a  pečovatelská  služba,  která  měla  sídlo  ve  staré 
fabrice  na  Sadové ulici,  vznikla  v Blansku jako  první  středisko  Oblastní 
charity  v roce  1992.  Cílem  ošetřovatelské  služby  byla  péče  o  nemocné 
v domácím  prostředí.  V celém  blanenském  regionu  bylo  osm 
kvalifikovaných zdravotních sester a více jak tři sta ošetřených ročně, kteří 
měli  také  možnost  zapůjčení  různých  rehabilitačních  pomůcek. 
Pečovatelská služba byla  poskytována cca 120 lidem v 16 obcích okresu 
Blansko. Jednalo se o běžné úkony – nákupy, dovážka obědů, úklid. 

Pečovatelé Oblastní charity Blansko již v minulosti získali za svou 
práci ohodnocení. Například v roce 2001 obdržela titul „Pečovatelka roku“ 
paní  Věra  Klíčová,  v roce  následujícím  pak  také  pan  Oldřich  Svoboda. 
Pečovatelkou roku 2004 se stala také pracovnice Oblastní charity Blansko 
paní Marie Syrová.   

Pěkná modrá

Idea denního centra pro lidi s duševním onemocněním Pěkná modrá 
byla realizována v roce 1999.  O dva roky později se pak podařilo získat 
finanční  zdroje  v programu  Phare  access  99  na  další   rozvoj  činnosti. 
K hlavním  aktivitám  denního  centra  patřily  především  podpůrné 
terapeutické aktivity (podpůrná psychoterapie, sociální terapie, arteterapie a 
další), volnočasové aktivity (výtvarná dílna, povídání a hraní společenských 
her,  sportovní  aktivity,  vycházky).  Každý  čtvrtek  byl  otevřen  Klub 
duševního zdraví, který byl přístupný široké veřejnosti. Ke klubové činnosti 
patřilo i vydávání časopisu Modré z nebe.

Koncem roku 2004 se dennímu centru Pěkná modrá podařilo získat 
jiné více vyhovující prostory na faře v Doubravici, kam se v následujícím 
roce pracovníci z modrého domečku také odstěhovali. 

Oblastní pobočka zrakově postižených a nevidomých

Blanenská  pobočka  Sjednocené  organizace  nevidomých  a 
slabozrakých, jejíž předsedkyní byla Helena Háchlerová,  sídlila v 7. patře 
výškové budovy v Blansku. 

V dubnu roku 2004 uspořádali  její  členové akci  s názvem Kolem 
centra Blanska, což byla  vlastně soutěž vodicích psů. Cílem projektu bylo 
ukázat veřejnosti, jak pes pomáhá nevidomému člověku při jeho orientaci 
v prostoru i samotném pohybu. 

U příležitosti Mezinárodního dne Bílé hole se uskutečnila 18. října 
pod  názvem  Bílá  pastelka  veřejná  sbírka  na  podporu  nevidomých  a 
slabozrakých občanů. Shromážděné finanční prostředky pak byly použity na 
výukové  programy  pro  lidi  se  ztrátou  nebo  vážným  poškození  zraku. 
V našem okrese se podařilo především díky pomoci studentů vybrat 73 526 
korun.
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Dne 11. října uspořádala Oblastní pobočka Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých Blansko pro všechny zájemce Den otevřených 
dveří.

Sdružení neslyšících v Moravském krasu

Spolek neslyšících byl v Blansku založen až teprve v roce 1992 a o 
dva roky později spolek založil Sportovní klub neslyšících Blansko. Později 
se  přeměnil  na  občanské  sdružení   s názvem  Sdružení  neslyšících 
v Moravském krasu. Od roku 2000 se stalo sdružení členem Národní rady. 
Pro  neslyšící  a  nedoslýchavé  občany  sdružení  pořádalo  sociálně  právní 
poradenství, rekondiční pobyty a další. Město Blansko finančně přispívalo 
na činnost  sdružení. 

Zdravotní ústav Brno, pracoviště Blansko

V roce 1992 byla otevřena při  tehdejší  Okresní hygienické stanici 
Poradna zdraví, která se zpočátku zaměřila na aktivity vedoucí k snižování 
nadváhy.  V dalších  letech  zahájily  svoji  činnost  také  Poradna  odvykání 
kouření,  Poradna  AIDS,  Edukační  poradna  pro  diabetiky,  Poradna  pro 
primární prevenci  závislostí a obezitologické centrum. Zdravotní ústav se 
věnoval  některým  problémům  podrobněji.  Příkladem  byl  program 
dlouhodobé  prevence  Zdravá  záda,  který  byl  založen  na  spolupráci 
s místními školami a mateřskými školami. Dlouhodobě se také pracovníci 
Zdravotního ústavu zaměřili na sledování jódu v lidském těle.

Občanské sdružení Filadelfia

Občanské sdružení Filadelfia  bylo neziskovou organizací,  která se 
zabývala  problematickými  jevy  u  mládeže  a  prevencí  společensko-
patologických  jevů  (drogy,  alkoholismus,  šikana,  gemblerství…).  Jeho 
činnost byla také zaměřena na prevenci proti pohlavním nemocím, AIDS, 
partnerské vztahy a volbu povolání. Kromě různých přednášek zajišťovalo 
sdružení také klubovou činnost, kroužky, soutěže, kempy a další. Dobrou 
spolupráci navázalo se základními školami v Blansku i okolí.

Občanské sdružení „Počítáte s námi?“
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Občanské sdružení „Počítáte s námi?“ bylo nástupnickou organizací 
Nadace „Počítáte s námi?“, která byla založena v roce 1993 v Blansku při 
Speciální  škole  pro  žáky  s více  vadami.  V roce  1995  se  pak  nadace 
transformovala na občanské sdružení,  jehož hlavním cílem bylo pomáhat 
škole, která pečovala o těžce tělesně i mentálně postižené děti, a to zejména 
ekonomickou podporou a prezentací na veřejnosti. K pravidelným akcím se 
zařadila  každoroční  organizace  Reprezentačního  školního  plesu,  finanční 
podpora projektu canisterapie a výtvarného i keramického ateliéru školy.

Rodinné centrum Blansko

Rodinné centrum Blansko, jehož sídlo se nacházelo na Havlíčkově 
ulici,  vedli dobrovolníci manželé Milana a Miroslav Vykydalovi. Základem 
činnosti byla pomoc při řešení rodinných vztahů. 

Soukromá klinika Logo, s. r. o.

Od  1.  října  zahájila  v nové  budově  ČAD  Blansko  svoji  činnost 
Soukromá klinika Logo, s. r. o.. Jednalo se o zařízení pro dětské i dospělé 
klienty, které se specializovalo na diagnostiku a léčbu poruch komunikace a 
rehabilitaci.  

Školství
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Stávka učitelů

Dne  21.  dubna  se  konala  stávka  státních  zaměstnanců,  které  se 
zúčastnily i školy a školská zařízení v celé České republice. Tento protest 
byl zaměřen proti rozhodnutí vlády o nevyplacení 13. a 14. platů, což pro 
mnohé  zaměstnance  znamenalo  snížení  celoročních  výdělků.  Do 
jednohodinové stávky se v našem městě zapojila ZŠ TGM na Rodkovského 
ulici,  Zvláštní  škola,  Gymnázium  a  Obchodní  akademie  a  Střední 
zdravotnická škola.

Rekonstrukce školních kuchyní

Město Blansko bylo zřizovatelem jedné samostatné školní jídelny, 
pěti základních a pěti mateřských škol. Součástí každé základní a mateřské 
školy byla rovněž školní jídelna. Vzhledem k tomu, že MŠ Rodkovského, 
MŠ Dvorská a MŠ Údolní měly odloučená pracoviště, muselo město řešit 
problematiku  související  s naplněním  příslušných  ustanovení  právních 
předpisů o stravovacích službách u třinácti stravovacích zařízení. Na osmi 
z nich  byly  provedeny  požadované  úpravy  již  v roce  2003.  Stravovací 
zařízení  v obou  budovách  MŠ  Rodkovského,  v mateřských  školách 
v Těchově,  v Dolní  Lhotě  a  na ul.  Divišova,  v základních školách na  ul. 
Erbenova a Dvorská a ve školní jídelně na ul. Rodkovského již tedy plně 
odpovídala požadavkům. Celkové náklady na tyto úpravy činily cca 5 mil. 
Kč, z toho 2 mil. Kč byla státní dotace. V měsíci červenci byly provedeny 
úpravy stravovacích zařízení ve zbývajících školních budovách. Vzhledem 
k rozsahu  stavebních  prací  a  doplnění  technologického  vybavení  byla 
nejnákladnější rekonstrukce stravovacího zařízení v ZŠ Blansko, Salmova, 
kde celková výše nákladů činila 1.800 tis. Kč. Další rekonstrukce proběhly 
ve školních kuchyních v budovách MŠ Dvorská 30, MŠ Dvorská 96 a MŠ 
Údolní 8 v celkovém nákladu 1.550 tis. Kč. 

Další stavební akce 

Z rozpočtu města Blanska byly hrazeny také výdaje na další stavební 
úpravy školských zařízení.  Významnou akcí  bylo vyregulování  otopných 
soustav v budově ZŠ Blansko, Dvorská 26 a v budově MŠ Dvorská 96, MŠ 
Údolní 8 a MŠ Dvorská 30, která si vyžádala částku 900 tis. Kč. Proběhla 
rovněž částečná oprava střechy na budově ZŠ Blansko, Dolní Lhota,  ZŠ 
Blansko, Erbenova a MŠ Rodkovského. Rekonstruovalo se sociální zařízení 
na MŠ Rodkovského a MŠ Dvorská.  

Burza středních škol
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Ideální možnost,  jak najít  vhodný studijní  nebo učební obor,  měli 
školáci z Blanska a blízkého okolí na burze středních škol, která proběhla 
v Městském klubu  v Blansku 18. listopadu.

Mateřské školy

Město Blansko  bylo zřizovatelem pěti samostatných příspěvkových 
organizací v oblasti mateřského školství. Součástí ZŠ Blansko, Salmova 17 
byla od 1.9.2004 jedna třída mateřské školy v Dolní Lhotě.

Ve  školním  roce  2003/04  došlo  z důvodu  sníženého  počtu 
přihlášených dětí k uzavření provozu jedné třídy MŠ Blansko, Dvorská 96, 
která byla umístěná v budově bývalých jeslí na ulici Dvorská 28 a  úplnému 
uzavření mateřské školy v Blansku - Horní Lhotě. 

 Zápis  dětí  do  mateřských  škol  na  území  města  Blanska  včetně 
městských částí na škol. rok 2004/05 proběhl  22.března 2004.
 

Mateřská škola Počet 
zapsaných 
dětí v MŠ

Nepravidelná
docházka

Pravidelná 
docházka

Školní 
družina

MŠ Rodkovského         173          12          161           --
MŠ Divišova           70           4            66               --
MŠ Dvorská         104           4          100            --
MŠ Údolní         115           3          112             --
MŠ Těchov           19           2            17             5
MŠ Dolní Lhota           23           0            23            --

C e l k e m           504         25         479             5

Věkové složení dětí od 1. 9. 2004 

Mateřská škola děti do 
3let

3 letí 4 letí 5 lerí starší

MŠ Rodkovského        23      53      46      41     10
MŠ Divišova          9      22      15      22       2
MŠ Dvorská          9      21      33      38       3
MŠ Údolní          7      27      28      42     11
MŠ Těchov          1        7        6        5       0
MŠ Dolní Lhota          3        4        7        8       1
C e l k e m        52     134    135     156     27

Mimo přípravy dětí na úspěšné zahájení školní docházky v základní 
škole měly jednotlivé blanenské mateřské školy další nadstandardní aktivity 
a  nabízely bohatou  činnost  práce  s dětmi. Všechny  MŠ  pořádaly různá 
vystoupení pro rodiče, navštěvovaly nejrůznější kulturní akce v Blansku a 
jezdily na divadelní představení  do Brna.
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MŠ Blansko, Rodkovského byla zaměřena na podporu zdraví dětí. Tento 
program byl součástí celostátního projektu Zdravá mateřská škola. Z dalších 
činností  nabízela veselé  pískání  –  hra  na  zobcovou  flétnu,  keramický 
kroužek, hudebně pohybové kroužky, edukativně stimulační  skupiny,  kde 
byly děti za účasti rodičů vedeny k přípravě na školu, logopedickou péči pro 
děti s lehkou  vadou a  ve spolupráci s DDM angličtinu pro začátečníky a 
aerobik.

MŠ Blansko, Divišova měla dvě speciální  logopedické třídy, které  byly 
zaměřeny  hlavně  na  nápravu  řeči.  Mateřská  škola  úzce  spolupracovala 
s pedagogicko – psychologickými poradnami v Blansku a Boskovicích, se 
speciálně  pedagogickými  centry  v   Brně   a  Blansku.  Pro  děti  z  jiných 
mateřských škol zde byla otevřena 1 x týdně logopedická poradna. MŠ měla 
zřízený syntetický kroužek a kroužek angličtiny.

MŠ Blansko, Dvorská byla zařazena do sítě mateřských škol podporujících 
zdraví. I v této MŠ hrály děti na flétnu, měly zde kroužek výtvarný, aerobik 
a edukativně stimulační skupiny – příprava dětí na školu. Děti vystupovaly 
s programem na různých  kulturně společenských akcích ve městě.

MŠ Blansko, Údolní byla  zařazena do sítě mateřských škol podporujících 
zdraví, nabízela nadstandardní aktivity jako je dramatická výchova, využití 
počítače ke hrám na rozvoj  paměti, postřehu a logického myšlení.  Škola 
jako  jediná  v Blansku  měla vlastní  bazén,  který  byl využíván 
k předplavecké průpravě dětí. Škola pořádala besedy pro rodiče, společnou 
přípravu dětí a rodičů před nástupem do 1. ročníku ZŠ ( cyklus 10 lekcí ), na 
konci školního roku  „Cestu pohádkovým lesem“ a další akce.

Základní školy

Zápis dětí do 1. tříd základních škol v Blansku

Dne 3. února se uskutečnil na všech blanenských základních školách 
zápis dětí do prvních tříd na školní rok 2004/05. Na území města Blanska a 
městských částí se narodilo celkem 164 dětí, které k 31. 8. 2004 dosáhly 
šest let věku. K zápisu se dostavilo celkem 174 dětí, z toho bylo 14 dětí, 
které  měly  trvalý  pobyt  v jiných  obcích.  Zapsáni  byli  rovněž  žáci,  kteří 
dovršili šest let věku do 31. 12. 2004. O odklad plnění povinné docházky 
požádalo při zápisu 22 zákonných zástupců budoucích prvňáků. Z výsledků 
zápisu vyplynulo, že k 1. 9. 2004 nastoupí do 1. tříd celkem 185 dětí, což je 
o 14 více než v roce 2003.
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škola k zápisu došlo z toho žádosti nástup do školy
dětí o odklad školní k 1.9.2003

docházky
ZŠ Erbenova ul. 41 11 40
ZŠ TGM 43 4 47
ZŠ Dvorská ul. 32 3 37
ZŠ Salmova ul. 52 3 55
ZŠ Dol. Lhota 6 1 6
celkem 174 22 185

ZŠ Erbenova

Ve školním roce 2003/04  navštěvovalo školu celkem 566 žáků, kteří 
byli  rozmístěni  ve  24  třídách.  Součástí  školy  byla  školní  jídelna  se  456 
strávníky  a  školní  družina,  kterou  využívalo  75  dětí.  Ředitelkou  ZŠ 
Erbenova  byla  Mgr.  Věra  Gottwaldová.  Z volitelných  předmětů  si  žáci 
mohli  zvolit  informatiku,  sportovní  hry,  německý jazyk nebo semináře a 
praktika  z přírodovědných  předmětů.  K nepovinným  předmětům  náležela 
výuka německého  a anglického jazyka a náboženství. Kromě toho měli žáci 
možnost  navštěvovat  řadu  různých  kroužků.  Do celkem  jedenadvaceti 
kroužků  se  zapojilo  cca  316  žáků.  Sportovní  aktivity  byly  rozšířeny  o 
činnost  dvou sportovních  klubů,  které  pracovaly  přímo ve  škole.  Byl  to 
sportovní  klub  Eden  a  klub  ASŠK.  Při  škole  také  fungovala  obecně 
prospěšná  společnost  Futurum,  jejímž  prostřednictvím  získávala  škola 
finanční  prostředky  na  vybavení  školní  družiny.  V rámci  Národního 
programu počítačové gramotnosti bylo ve škole zřízeno Regionální centrum 
internetu.

Žáci reprezentovali školu na různých soutěžích a olympiádách, kde 
dosáhli dobré výsledky. Např. v okresním kole soutěže v německém jazyce 
(1.  místo  Klára  Matušková),  v anglickém  jazyce  (2.  místo  Markéta 
Macháčková)  nebo  v zeměpisné  olympiádě  (3.  místo  Jiří  Musil).  Ve 
sportovních  soutěžích  si  vedli  nejlépe  atleti,  fotbalisté,  košíkáři,  hráči 
florbalu a sálové kopané.

Žáci školy se zúčastnili kromě již tradičně pořádaných kurzů plavání 
a  lyžování  také  dopravní  výchovy,  zapojili  se  do  programu  primární 
prevence  kouření,   do  programu  „Zdravé  zuby“,  „Školní  mléko“,  „Den 
zdraví“  a  dalších.  V rámci  mezinárodní  spolupráce  proběhly  výměnné 
pobyty  s partnery  ukončeného  projektu  „Vítejte  v Evropě“  a  probíhala 
příprava nového projektu „Potřebujeme novou školu v Evropě?“, do kterého 
se zapojily také školy z Německa, Rakouska, Polska, Holandska a Švédska. 
Za práci na mezinárodním projektu Vítejte v Evropě převzaly 6. prosince 
2004 ředitelka Mgr. Věra Gottwaldová a koordinátorka projektu PhDr. Věra 
Skoupá  na  Ministerstvu  školství,  mládeže  a  tělovýchovy   mimořádné 
ocenění - Evropskou cenu kvality 2004.

V měsíci  září  schválilo  zastupitelstvo  1,5  mil.  Kč  na  dokončení 
tartanové dráhy na hřišti u školy. Tato akce byla dokončena v polovině října.
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ZŠ TGM

Ve školním roce 2003/04 navštěvovalo školu celkem 520 žáků, kteří 
byli  rozmístěni  ve 23 třídách.  Součástí  školy byla  školní  družina,  kterou 
využívalo 63 dětí. Ředitelem ZŠ TGM na Rodkovského ul. byl  Mgr. Jiří 
Javorský. Ten ukončil svoje působení ve funkci ředitele ke dni 31. 8. 2004. 
ZŠ TGM byla jako jediná v Blansku zaměřena na rozšířenou výuku jazyků. 
Učila se především angličtina, němčina a francouzština. Děti s vývojovými 
poruchami  učení   tvořily  jednu  specializovanou  třídu.  Z volitelných 
předmětů si žáci mohli zvolit informatiku, sportovní hry, výtvarné techniky, 
přírodopisné praktikum nebo konverzaci v anglickém jazyce. K nepovinným 
předmětům náležela výuka náboženství a konverzace v německém jazyce. 
Kromě  toho  měli  žáci  možnost  navštěvovat  řadu  různých  kroužků.  Do 
celkem čtrnácti kroužků se zapojilo 174 žáků.

Žáci školy absolvovali různé výcvikové kursy, ať již to byl tradiční 
kurs lyžařský,  výuka plavání nebo méně obvyklý kurs cyklistický.  Velký 
ohlas také měla škola v přírodě. Děti se  zapojily do řady  projektů například 
Míče  ve  škole,  Hnutí  na  vlastních  nohou,  Tvořivá  dílna  či  mezinárodní 
projekt  Common  nature  –  common  future,  v rámci  kterého  uskutečnily 
zájezdy do Itálie a Německa a naopak hostily děti a učitele ze Švédska.

ZŠ Dvorská

Ve školním roce 2003/04 navštěvovalo školu celkem 381 žáků, kteří 
byli  rozmístěni  v 19  třídách.  Součástí  školy  byla  školní  jídelna  s 381 
strávníky a školní družina, kterou využívalo 46 dětí. Ředitelem ZŠ Dvorská 
byl Mgr. Dušan Krumnikl. Žáci měli možnost navštěvovat řadu zájmových 
kroužků  –  jazykové,  sportovní,  turistické,  doučovací  a  divadelní.  Právě 
posledně jmenovaný školní divadelní  soubor pod vedením učitelky Hany 
Kuběnové nastudoval představení pohádky „Jak hlouposti narostly parohy“. 
Sportovní aktivity pak mohly děti  rozvíjet  ve sportovním klubu TJ Start, 
který  fungoval  při  škole  a  který  byl  především  zaměřen  na  sportovní 
gymnastiku.

Žáci reprezentovali školu na různých soutěžích a olympiádách, kde 
dosáhli  dobré výsledky. Například v okresním kole zeměpisné olympiády 
(1.místo). Ve sportovních soutěžích si nejlépe vedli sportovní gymnastky, 
atleti a volejbalistky.

Také děti ze ZŠ Dvorská se během roku zapojily do projektů (projekt 
Zdravé  zuby,  Jak  to  vidím  já),  pracovaly  ve  školním  parlamentu  dětí, 
pořádaly  tradiční (v pořadí již 6. ročník) tělovýchovné akademie a účastnily 
se akcí pořádaných ke Dni Země a Dnům zdraví. Mezinárodní spolupráce 
pokračovala výměnnými pobyty s italským partnerským městem Scandiáno.

Dne  24.  září  2004  proběhly  na  ZŠ  Dvorská  oslavy  40.  výročí 
založení školy. Na slavnostním setkání bývalých i současných žáků a učitelů 
předvedli  žáci  školy  kulturní  program  včetně  divadelního  vystoupení. 
Poprvé se rozezněl cinkot zvonku na ZŠ Dvorská 1. 9. 1964. Tehdy do 19 
tříd v novém zařízení nastoupilo  678 žáků. 



                                                                               65 
                                                                                  

ZŠ Salmova

Ve školním roce 2003/04 navštěvovalo školu celkem 578 žáků, kteří 
byli  rozmístěni  ve  25  třídách.  Součástí  školy  byla  školní  jídelna  s 577 
strávníky a školní družina, kterou využívalo 75 dětí. Ředitelkou školy až do 
30. 6. 2004 byla Mgr. Anna Sládková, kterou od 1. 7. 2004 v její funkci 
vystřídal Mgr. Miroslav Starý. Nadstandartní nabídka školy orientovaná na 
cizí jazyky, matematiku, výpočetní techniku a sport přecházela postupně do 
formy nepovinných předmětů a zájmových kroužků, které byly přístupné 
všem žákům. Z těchto důvodů také nedošlo ve 3. ročníku k otevření třídy 
s rozšířenou  jazykovou  výukou  a  v 6.  ročníku  třídy  s rozšířenou  výukou 
matematiky.  Z volitelných  předmětů  si  žáci  mohli  zvolit  informatiku, 
pohybové a sportovní aktivity, technické činnosti,  základy administrativy, 
domácnost  či  přípravu  na  volbu  povolání.  K nepovinným  předmětům 
náležela výuka náboženství, anglického jazyka, informatiky, zájmové TV a 
cvičení  z matematiky.  Kromě  toho  měli  žáci  možnost  navštěvovat  řadu 
různých kroužků. Do celkem třinácti kroužků se zapojilo 208 žáků.

Žáci reprezentovali školu na různých soutěžích a olympiádách, kde 
dosáhli  dobré výsledky. Například v okresním kole zeměpisné olympiády 
(1. místo Jiří Reisigl), matematické olympiády (3. místo Josef Mac) nebo 
v dějepisné olympiádě (2. místo Martina Veselá). Ve sportovních soutěžích 
si vedli nejlépe cvičenky aerobiku a softballisté.

Žáci  školy  se  zúčastnili  již  tradičně  pořádaných  kurzů  plavání  a 
lyžování, zapojili se také do různých projektů (projekt Zdravá škola, Děti 
radí dětem, Spolužáci a kamarádi, Zdravá záda, Tvořivá škola, Zdravé zuby, 
Kouření  a  já,  Den  Země,  Den  zdraví,  dopravní  soutěž).   Na  projekt 
k podpoře  zdravého  životního  stylu  získala  škola  dokonce  dotace 
z prostředků Jihomoravského kraje.

  Od  září  2004   (tedy  od  nového  školního  roku  2004/05)  došlo 
ke sloučení ZŠ Salmova se ZŠ a MŠ v Dolní Lhotě.

ZŠ v Dolní Lhotě

Ve školním roce 2003/04 měla Základní škola v Dolní Lhotě celkem 
40 žáků a ředitelkou školy do 31.8.2004 byla Mgr. Miroslava Burgetová. 

Normativní způsob financování škol podle počtu žáků a podle typů 
škol,  který  byl  zaveden  od  roku  2004,  přinesl  velké  finanční  problémy 
především malotřídní škole v Dolní Lhotě. Podle nového pokynu se zvýšila 
nutná naplněnost třídy z 13  na 17 dětí. K 1. 9. 2004, kdy měla škola celkem 
37 dětí, chybělo podle nových kritérií  14 dětí. Řešením se stalo sloučení 
základní  a  mateřské  školy  v Dolní  Lhotě  se  ZŠ  Salmova,  kterému 
předcházela dlouhá jednání ředitelů obou škol, jednání s rodiči a občanskou 
aktivitou v Dolní Lhotě. Podle této varianty řešení se stala ZŠ v Dolní Lhotě 
odloučeným pracovištěm ZŠ Salmova.  
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Střední školy

Zřizovatelem všech blanenských středních škol a učilišť byl Krajský 
úřad v Brně.

Gymnázium Blansko

Ve školním roce 2003/04 navštěvovalo školu celkem 594 studentů, 
kteří byli rozmístěni ve 20 třídách. Z toho na osmileté studium připadlo 16 
tříd s 472 žáky a do čtyřletého studia bylo zapsáno 122 studentů ve čtyřech 
třídách.  Oprávněnost  osmiletého  studia  se  odrazila  jak  u  maturitních 
zkoušek  (  ve  škol.  roce  2003/04  maturovali  první  absolventi  osmiletého 
studia), tak v úspěšnosti při zkouškách na vysoké školy. Součástí školy byla 
také školní jídelna. Ředitelem Gymnázia v Blansku byl RNDr. Pavel Henek. 
Z volitelných  předmětů  si  studenti  mohli  vybrat  latinu,  další  cizí  jazyk, 
programování,  deskriptivní  geometrii,  dějiny  kultury  a  základy 
administrativy. 

Při  škole  rozvíjely  svoji  činnost  dva  pěvecké  sbory  Perličky  a 
Carmina.  Pěvecký  sbor  Perličky  pod  vedením  prof.  Vladimíra  Šenkýře 
sdružoval především mladší studenty blanenského gymnázia. Sbor Carmina 
pod vedením prof. Patricie Švástové kromě zpěvu využíval také schopnosti 
některých studentů ovládat hudební nástroj (kytary, flétny, housle a další). 
Tento hudební doprovod byl jak pro posluchače, tak pro studenty velkým 
zpestřením.  Repertoár  Carminy  byl  velice  různorodý.  Studenti  měli 
nastudovány   písně  duchovní,  židovské,  spirituály  nebo  písně  africké. 
Každoročně se  oba sbory účastnily  přehlídek v Olešnici  či  Otrokovicích, 
vystupovaly při různých kulturních akcích města a na charitativních akcích 
(Betlémké světlo a další). 

Studenti úspěšně reprezentovali  školu také na různých soutěžích a 
olympiádách. Již tradičně blanenské gymnázium uspořádalo středoškolské 
přebory v atletice a basketbalu.

V rámci projektu Internet do škol byla zahájena výuka informatiky 
v učebně nově vybavené počítačovou technikou. Došlo také k rekonstrukci 
biologické  laboratoře.  V roce  2004  obdržela  škola  účelovou  dotaci  na 
celkovou  opravu  fasády  včetně  výměny  oken,  což  bylo  realizováno 
v průběhu letních prázdnin a na počátku škol. roku 2004/05. 

Ve školním roce 2003/04 oslavila škola 55. výročí svého založení. 
Skromné  oslavy  byly  zahájeny  24.  června  2004,  kdy  se  na  nádvoří 
blanenského  zámku  konal  koncert  obou  gymnaziálních  sborů.  Z tohoto 
koncertu  byla  pořízena  profesionální  nahrávka  Gymnázium Live.  Hlavní 
oslavy  pak  proběhly  ve  dnech  22.  –  24.  října  2004,  kdy  se  konal  Den 
otevřených  dveří,  při  kterém  byla  všem  zájemcům  představena  nově 
zrekonstruovaná školní budova gymnázia na Seifertově ulici. K prodeji byl 
připraven  nový  almanach  Gymnázia  Blansko.  V sobotu  se  uskutečnil 
společenský  večer  v Městském  klubu  Blansko,  na  kterém  hrála  k tanci 
skupina Prorok.
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Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko

Ve školním roce 2003/04 navštěvovalo školu celkem 328 studentů, 
kteří byli rozmístěni v 11 třídách. K dvěma původním oborům (všeobecná 
sestra a obchodní akademie), kterým se na škole vyučovalo, přibyl od září 
2004 ještě obor zdravotnický asistent, na který nastoupilo do 1. ročníku 29 
děvčat. V červnu 2004 pak vedení školy požádalo o otevření dalšího oboru – 
Ekonomické  lyceum,  který  by  měl  být  založen  na  širším  všeobecně 
vzdělávacím  základě.  Ředitelkou  Obchodní  akademie  a  Střední 
zdravotnické školy v Blansku byla Ing. Svatava Dvořáková.

V únoru  2004  byla  v budově  školy  slavnostně  otevřena  nová 
multimediální  a  jazyková  učebna,  která  vznikla  přestavbou  jedné  velké 
učebny  o  ploše  přes  tři  sta  metrů  čtverečních  na  kmenovou  třídu, 
specializovanou  jazykovou a multimediální učebnu a prostor pro fiktivní 
firmy.

Žáci  školy  vyvíjeli  také značnou mimoškolní  aktivitu.  Zapojili  se 
například do zajištění  dobročinných akcí – Srdíčkové dny, Bílá  pastelka, 
Dny zdraví, Dny bez úrazu. Školu reprezentovali na různých sportovních a 
odborných  soutěžích  (např.  mezinárodní  soutěž  první  pomoci  v Jihlavě, 
regionální soutěž v ekonomických disciplínách…) a v rámci mezinárodního 
projektu Socrates uspořádali  výměnné pobyty s holandskými  a italskými 
studenty. Ve škol. roce 2003/04 se zapojilo do e-mailového projektu Bild 
třicet studentů. 

Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště Blansko

Ve školním roce 2003/04 navštěvovalo školu celkem 438 žáků, a to 
čtyřletý učební obor 175 a tříletý obor 263 žáků. Součástí školy byla školní 
jídelna,  která  zabezpečovala  obědy pro 213 strávníků a  domov mládeže, 
který byl se svoji kapacitou 24 míst plně obsazen. Ředitelem školy byl Ing. 
Pavel Čípek. 

Protože ubytovací kapacita byla již nevyhovující, došlo k výstavbě 
nového internátu. Dne 22. června byla otevřena první část nově vystavěného 
domova mládeže, který byl se stávající budovou propojen. V této části byla 
dána do provozu kuchyně a jídelna, kterou začali k výuce využívat budoucí 
kuchaři a číšníci. Jedno patro bylo obytné. V červenci započala druhá etapa 
výstavby,  která  zahrnovala  vybudování  dalších  dvou  pater.  S otevřením 
nového domova mládeže se počítá od škol. roku 2005/06. Nová budova by 
měla mít kapacitu 58 lůžek  v 29 pokojích s vlastním sociálním zařízením.

Žáci školy spolupracovali s výrobními podniky v okolí a účastnili se 
různých soutěží (celostátní středoškolská soutěž kreslení a modelování na 
PC,  celostátní  soutěž  zručnosti,  celostátní  soutěž  číšníků  nebo  okresní 
sportovní  soutěže).  Úspěšnou spolupráci  navázali  v rámci  mezinárodního 
projektu  Socrates  zástupci  oboru  kuchař-číšník  s obdobnou  středí  školou 
Kiezküchen – Ausbildungs Berlín. Na vzájemném setkání, které proběhlo v 
polovině října 2004 v Blansku se studenti dohodli, že společně vydají česko-
německo-anglickou kuchařku.
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Soukromá škola a učiliště obchodu a služeb Obůrka

Soukromá  škola  a  učiliště  obchodu  a  služeb  Obůrka  nabízela  ke 
studiu atraktivní obory. Jednalo se o barmanství, sommelierství (znalectví 
vína), přípravu teplé a studené kuchyně a přípravu slavnostních tabulí. Po 
absolvování  tříletého  učebního  oboru  mohli  žáci  pokračovat  na  škole 
v nástavbovém  studiu  Společné  stravování  formou  dvouletého  denního 
studia  nebo  tříletého  dálkového  studia.  To  pak  mohli  zakončit  maturitní 
zkouškou.  Studium  této  školy  připravovalo  žáky  na  nižší  a  střední 
manažerské funkce v restauracích, hotelech a dalších zařízeních společného 
stravování. 

Stále častěji byla tato škola zvána na zabezpečení  rautů při různých 
příležitostech nejen v Blansku, ale i v okolí a v neposlední řadě pronikla i do 
Brna. Tento zájem svědčil o tom, že akce, které škola zabezpečovala, byly 
zvládány profesionálně.

Tradičně  byly  dovednosti  žáků  školy  veřejně  prezentovány  na 
ročníkovém projektu, což byla celoškolská akce, kterou připravili žáci pod 
vedením svých učitelů tentokráte na téma letní párty. Své umění studenti 
předvedli i na 1. ročníku celostátní soutěže juniorů Amundsen cup, která se 
uskutečnila  v sále  Městského  klubu  Blansko  19.března  2004  a  na  Velké 
vánoční  gastrorevue,  která  rovněž  proběhla  v blanenské  městské  galerii 
v prosinci 2004.    

Speciální  školy

Zvláštní škola

Ve školním roce 2003/04 navštěvovalo zvláštní školu 71 žáků, kteří 
byli  rozmístěni  v osmi  třídách.  Ředitelkou  školy  byla  Mgr.  Jarmila 
Baletková.  Součástí  školy  byla  školní  kuchyně,  ke  které  přináležely  dvě 
samostatné jídelny. V jedné se stravovali žáci a zaměstnanci zvláštní školy a 
pedagogicko-psychologické poradny. Ve druhé jídelně probíhalo stravování 
studentů a zaměstnanců Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy 
Blansko. V budově Zvláštní  školy Blansko byla  v přízemí také bezplatně 
umístěna Pedagogicko-psychologická poradna. Prostor pro základní výuku 
byl optimální, kapacitně nedostatečná byla pouze žákovská dílna a chyběla 
také  jedna  velká  místnost  pro  společná  setkání  všech  žáků.  Pro  výuku 
pěstitelské práce byl zbudován školní skleník a pro výuku tělesné výchovy 
hřiště s umělým povrchem. Zbývá ještě vybudovat oddechové zákoutí pro 
školní družinu, kterou navštěvovalo jedenáct dětí.

Žáci  zvláštní  školy  měli  možnost  využít  nabídku  nepovinných 
předmětů, ke kterým patřila výuka výpočetní techniky a práce s internetem. 

Vzhledem  k tomu,  že  většina  žáků  byla  dojíždějících,  zájem  o 
mimoškolní a volnočasové aktivity byl minimální. Z toho důvodu na škole 
fungovaly pouze dva  zájmové kroužky – výpočetní  technika a  sportovní 
kroužek.
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Žáci  školy kromě plaveckého výcviku absolvovali  různé  exkurze, 
koncerty,  divadelní  představení,  sportovní soutěže a další.  Již tradičně se 
zúčastňovali Okresního hudebního festivalu pro postiženou mládež v Rájci-
Jestřebí.   

Speciální škola pro žáky s více vadami

Speciální  škola  poskytovala  čtyřiceti  postiženým  dětem  v šesti 
třídách  péči,  která  zahrnovala  celotýdenní  pobyt  včetně  ubytování, 
komplexní  lékařskou  péči  a  stravování  pětkrát  za  den.  Rodiče  na  toto 
zaopatření přispívali max. 66% výší životního minima. O děti pečovalo 27 
učitelů,  vychovatelů  a  další  personál.  Škola  byla  také  kvalifikovaným 
poradním  pracovištěm  pro  celý  region.  Spolupracovala  s maminkami 
postižených dětí ihned po porodu. Stálé kontakty si udržovala s podobnými 
zařízeními i v dalších městech, zejména v Brně a Novém Jičíně. Od roku 
1992  působil  ve  funkci  ředitele  školy  PeadDr.  Petr  Hanák,  který  byl 
současně  také  předsedou  Asociace  pracovníků  speciálně  pedagogických 
center  v ČR,  členem  redakční  rady  časopisu  Zpravodaj  Pedagogicko-
psychologického  poradenství  a  pracovníkem  Institutu  pedagogicko-
psychologického poradenství ČR pro oblast speciálně pedagogických center. 

Na  počátku  července  2004  byla  zahájena  rekonstrukce  internátu 
školy, na kterou Rada Jihomoravského kraje schválila účelovou dotaci. Tuto 
rekonstrukci zajistily regionální firmy nákladem cca tří milionů korun. Celá 
akce se provedla v řádném termínu a slavnostního otevření internátu se 31. 
srpna  zúčastnili  zástupci  kraje  jako  zřizovatele  v čele  s hejtmanem  Ing. 
Stanislavem Juránkem. Z původních tří pětilůžkových pokojů vznikly čtyři 
dvoulůžkové  a jeden třílůžkový pokoj.

Na počátku roku se podařilo úspěšně zorganizovat okresní hudební 
festival pro zdravotně postižené děti i dospělé klienty v Rájci-Jestřebí. Této 
akce se zúčastnilo více než 320 klientů a žáků. Mimořádný ohlas měl také 
IX.  ročník  Mezinárodního  hudebního  festivalu  na  Plumlově,  jehož  byla 
škola  spoluorganizátorem v měsíci  červnu.  V měsíci  lednu  zorganizovalo 
občanské sdružení již VIII. Reprezentační ples, jehož výtěžek byl věnován 
škole na pořízení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro děti a žáky 
se  zdravotním  postižením.  Úspěšná  byla  také  každoroční  prezentace  na 
celostátním  keramickém  jarmarku  v Kunštátě  na  Moravě.  Těsně  před 
koncem  školního  roku  byla  práce  školy  prezentována  na  Mezinárodní 
konferenci o canisterapii v Brně, kde byli účastníci konference seznámeni 
s realizací celoročního projektu speciální školy „Canisterapie při výchově a 
vzdělávání dětí a žáků s vícečetným zdravotním postižením“. 

Umělecké školy

Základní umělecká škola
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Ve školním roce  2003/04  navštěvovalo  základní  uměleckou školu 
celkem 940 žáků (a  to  obor  hudební  620,  literárně  dramatický obor  40, 
taneční  obor  100  a  výtvarný  180  žáků).  Ředitelem  školy,  která  byla 
zřizována Jihomoravským krajem, byl Jiří Žerníček. 

Žáci  školu  pravidelně  reprezentovali  v okresních  a  krajských 
soutěžích.  V okresní soutěži tanečních a jazzových orchestrů a komorní hře 
s převahou  smyčcových  nástrojů  obsadili  první  místa.  Ve  stejných 
disciplínách pak obsadili v krajském kole třetí místa.

Žáci  i  učitelé  školy  se  zapojili  svými  vystoupeními  do  různých 
kulturních  akcích  města.  Například  hudební  obor  reprezentoval  školu  na 
vánočních koncertech, na koncertu ke Dni hudby a dalších. Výtvarný obor 
pak uspořádal několik výstav ve své vlastní galerii Čára i jinde a dramatický 
obor  nastudoval  několik  divadelních  představení  (např.  Krysař),  které 
předvedl široké veřejnosti i školní mládeži.

V roce  2004  oslavila  Základní  umělecká  škola  v Blansku  55  let 
svého trvání. Oslavy nebyly soustředěny do jednoho dne, ale probíhaly po 
celý měsíc duben formou koncertů, které představily činnost jednotlivých 
oborů a souborů ZUŠ v Blansku. V tomto měsíci proběhl kytarový koncert 
bývalých  žáků  ZUŠ  Blansko  (Karel  Fleischlinger,  Aleš  Petržela,  Miloš 
Pernica a Zuzana Pernicová),  taneční  vystoupení  v sále na Kollárově ul., 
klavírní koncert učitelů a žáků ZUŠ, vystoupení Tanečního orchestru ZUŠ 
Blansko  pod  vedením  Jiřího  Boreše,  koncert  dětského  pěveckého  sboru 
Kvítko,  vokální skupiny Aja a ženského pěveckého sboru Porta musica  pod 
vedením Rumena Jančeva, divadelní představení Slzy v sobě pod vedením 
Evy Petrželové a po celý měsíc duben probíhala v galerii Čára výstava žáků 
výtvarného oboru.

Technický stav budovy v předzámčí  blanenského zámku,  ve které 
měla blanenská ZUŠ své sídlo, byl špatný (nevyhovující sociální zařízení, 
špatný stav střechy…). Vše měla vyřešit připravovaná celková rekonstrukce 
školy, na kterou se však Jihomoravskému kraji jako zřizovateli nepodařilo 
získat  potřebné  finance.  Město  Blansko  jako  vlastník  budovy  dokonce 
v souvislosti  s připravovanou rekonstrukcí rozhodlo o převodu budovy do 
vlastnictví kraje. Toto usnesení později zastupitelé města revokovali.   

Soukromá základní umělecká škola

Soukromá  základní  umělecká  škola  v Blansku  měla  své  sídlo 
v Městském  klubu  Blansko  na  Hybešově  ulici  (bývalý  Dělnický  dům). 
Funkci  ředitelky  vykonávala  Miluše  Jeřábková.  Děti  měly  možnost 
navštěvovat  obor  taneční,  hudební,  výtvarný  a  literárně-dramatický.  Ti 
nejlepší  se  pak mohli  zapojit  do práce v převážně tanečních kolektivech, 
které vyvíjely svoji činnost při škole. K těmto kolektivům patřily soubory 
Drahan a Drahánek, skupina Tap dance studio Blansko či Star dance.

V roce 2004 vzpomenula SZUŠ 10. výročí svého založení. Jubileum 
oslavily také oba folklórní soubory (Drahan 30 let trvání a Drahánek 25 let 
trvání), které se svojí činností začaly pod hlavičkou ZK ČKD Blansko. 
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V roce 10. výročí od založení SZUŠ nebyla nouze o vystoupení a 
akce všeho druhu. Děti účinkovaly v řadě tanečních i hudebních koncertů 
nejenom  v městě  Blansku,  ale  i  na  pobočkách  školy  (Kotvrdovice, 
Doubravice, Lipovec, Ráječko). Převážná část oslav se pak soustředila na 
měsíc  červen,  v jehož  průběhu  proběhlo  představení  souboru  Drahan  a 
Drahánek, reprezentační večer k 10.  výročí SZUŠ, dramatizace  pohádky 
blanenského dětského spisovatele  Miroslava Konvalinky,  kterou provedla 
s dětmi učitelka Olga Šperková a slavnostní koncert učitelů a žáků SZUŠ 
k 10. výročí školy.

V červnu 2004 se v Blansku konalo Mistrovství České republiky ve 
stepu, na kterém uspěli i blanenští závodníci. Chlapeckou kategorii vyhrál 
Martin Burda, stříbro získala juniorská formace.

Pedagogicko-psychologická poradna

Pedagogicko-psychologická poradna v Blansku byla zřízena v roce 
1972.  Od září  1999 našla  své  sídlo v nově  postaveném objektu  Zvláštní 
školy v Blansku Nad Čertovkou v sídlišti Písečná. Své služby nabízelo sedm 
odborných  pracovnic  -  psychologové,  speciální  pedagogové,  metodik 
prevence  a  sociální  pracovnice.  Pracovnice  pedagogicko-psychologické 
poradny se ve své práci zaměřily především na pomoc školám i soukromým 
klientům  při  řešení  otázky  odkladu  školní  docházky,  vady  řeči  dětí 
v mateřských školách, poruchy dětí v učení na základních školách či otázky 
volby povolání tzv. testy profesní orientace u absolventů základních škol. 
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Kulturní zařízení, občanská sdružení a církve

Počátkem  měsíce  dubna  byla  již  tradičně  zahájena  blanenská 
turistická sezóna. Stalo se tak 4. dubna v prostorách blanenského zámku. 
Muzeum Blansko na tuto příležitost připravilo vernisáž výstavy „Ze starých 
salonů, almar a truhlic“ a za krásného slunečného počasí přispěli k dobré 
náladě četných návštěvníků i šermíři skupiny Martýři.

V měsíci  květnu  zorganizovalo  KSMB s ostatními  spolupořadateli 
v areálu  zámeckého  parku  VII.  Historický  a  pivní  jarmark,  který  byl 
spojený také s oslavou Mezinárodního dne dětí. Pro všechny návštěvníky a 
především děti  byl připraven bohatý program, jehož součástí byl rybolov 
v zámeckém rybníčku, ukázky výcviku psů klubu Agility, ukázky vodících 
psů,  soutěže  tábornických dovedností,  soutěže  o  ekologii,  rytířský  turnaj 
v podání  skupiny  Štvanci,  koncerty  skupin  Poutníci,  Co  to  a  cimbálové 
muziky  Veronika,  divadelní  představení  pro  děti  na  zámeckém  nádvoří, 
kresba na chodníku, jízda na elektrokárách, diskotéka se soutěžemi pro děti 
a další.  Po celý den probíhaly také ukázky uměleckých řemesel. V tradičně 
teplém a  slunném počasí  měli  všichni  návštěvníci  možnost  se  občerstvit 
například  v historickém  šenku  a  nakoupit  různé  drobnosti  na  stáncích 
rozmístěných  po  celém  zámeckém  parku.  K nejúspěšnějším  akcím 
historického jarmarku patřil Minitrh regionální literatury, který uspořádala 
Městská knihovna Blansko a večerní vystoupení blanenských divadelníků, 
kteří nastudovali představení Grant aneb Semafor má zelenou. Na závěr dne 
prošel nočním Blanskem historický průvod, který dovedl všechny účastníky 
před blanenský zámek, kde byl odpálen ohňostroj.

Prázdninové  neděle  zvaly  všechny  milovníky  dechové  hudby  na 
náměstí Svobody na promenádní koncerty, ve kterých vystoupily Městská 
dechová  hudba  Blansko  a  dechové  hudby  z Jedovnic  -  Bivojanka   a 
Olšověnka.  Pro  milovníky  folkové  hudby  zorganizoval  klub  Ulita  na 
nádvoří  blanenského  zámku  v průběhu  prázdnin  každou  středu  koncerty 
nejen  folkové  hudby  pod  názvem  Muzika  pro  Karolínku.  Příznivci 
filmového umění již se zájmem očekávali  Kinematograf bratří Čadíků, 
který zabezpečil přehlídku úspěšných českých filmů pod širým nebem na 
náměstí Republiky.

V měsíci  září  se  každoročně  otevřely  v rámci  Dnů  evropského 
dědictví nejširší veřejnosti brány historických památek a zajímavostí. Také 
naše město se již několik let pravidelně připojovalo k této akci. Víkendové 
dny 11. a 12. září tedy přilákaly blanenské i přespolní zájemce, kteří mohli 
zdarma  navštívit expozice a výstavy Muzea Blansko, dřevěný kostelík a 
kostel sv. Martina na Starém Blansku.

V pochmurných  listopadových  dnech  pak  všichni  zájemci  o 
cestování  a  adrenalinové  sporty  spěchali  do  pohodlných  sedadel 
blanenského  kina,  kde  probíhala  převážná  část  VI.  cestovatelského 
festivalu  Rajbas  outdoor  kotlík,  jehož  hlavním  organizátorem  bylo 
sdružení Horizont.

Poslední měsíc v roce se nesl v duchu slavností atmosféry vánočních 
svátků. Farnosti římskokatolická i farnost Církve československé husitské 
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uspořádaly  adventní  koncerty,  v kterých  se  měli  možnost  představit 
především blanenští umělci. K sváteční atmosféře přispělo také blanenské 
muzeum výstavou  Betlémy manželů Parmových a  vánočním koncertem 
Komorního  orchestru  města  Blanska.  Před  Štědrým dnem pak  rozdávali 
skauti na blanenské radnici všem zájemcům betlémské světlo. 

V  roce  2004  se  také  započalo  s přípravami  oslav  100.  výročí 
povýšení Blanska na město, které se uskuteční v roce 2005. Součástí těchto 
příprav  byl  tisk  propagačního  materiálu  a  kalendáře  s historickými 
pohlednicemi  Blanska,  vytvoření  loga  ke  stému výročí,  příprava  nového 
filmu  a knihy o Blansku a příprava na vydání výroční poštovní známky a 
ražbu pamětní mince.

Zemřel Vladimír Polák

Ještě  počátkem  roku  2004  oslavil  muž  mnoha  zájmů  (učitel, 
spisovatel,  básník,  hudební  skladatel,  regionální  historik,  dlouholetý 
kronikář  města  Blanska,  motorista,  letec)  a  také  čestný  občan  Blanska 
Vladimír  Polák  své  90.  narozeniny  (nar.  14.1.1914)  sice  se  zdravotními 
potížemi,  ale  v plné  duševní  svěžesti.  Při  této  příležitosti  se  rodák 
s Valašského Meziříčí  setkal  se  svými  příznivci  na  besedě  v blanenském 
muzeu koncem února, kde také pokřtil svou novou knihu Případy advokáta 
Krále.  V dalších měsících se jeho zdravotní  stav zhoršil  a  dne 2.  května 
2004 Vladimír Polák zemřel.

Kulturní zařízení města

Muzeum Blansko

Muzeum  Blansko,  které  návštěvníkům   nabízelo  trvalé  expozice 
Nejstarší hutě, Dekorativní a užitková litina 19. a 20. století, Moravský kras 
a Historie měřící techniky, uspořádalo v roce 2004 také řadu výstav. K těm 
nejzajímavějším muzejním výstavám patřila celoroční výstava v zámeckém 
sklepení s názvem Ze starých salónů, almar a truhlic, kde byla mimo jiné 
také prezentována rozsáhlá sbírka perleťových knoflíků. K dalším pěkným 
výstavám patřily Obrazy a plastiky Huberta Kovaříka, Chráněné oblasti ČR, 
Vítězslav  Nezval  –  známý  neznámý,  Edvard  Beneš  v obrazech  a 
dokumentech  či  vánoční  výstava  Betlémy  manželů  Parmových.  Odborní 
pracovníci  muzea přednesli  v průběhu roku 2004 celkem 18 přednášek a 
besed,  z nichž  převážná  část  měla  cestopisný  obsah.  V historických 
prostorách blanenského zámku uspořádalo muzeum již 11. ročník koncertů 
vážné hudby Hudba na blanenském zámku.  Uspokojeni  byli  i  zájemci  o 
vlastivědné výlety, kterých se uskutečnilo osm. Ve spolupráci s Ludvíkem 
Kunderou a Mgr. Marií  Habešovou byl  v měsíci  říjnu vyhodnocen další 
ročník Literární soutěže Františka Halase. K edičním počinům blanenského 
muzea v roce 2004 patřilo již tradičně další číslo odborné ročenky Sborník 
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Muzea Blansko 2004, literární almanach z tvorby mladých autorů, účastníků 
Literární  soutěže  Františka  Halase  Hledání  XXXII,  čtvrtletník  Dvojlist 
Literárního klubu Blansko I. – IV./2004 a publikace s názvem Blansko 1945 
– 1990 (život města od konce 2. světové války do prvních svobodných voleb 
1990),  kterou připravil  autorský kolektiv Mgr. Pavel Košťál,  Mgr. Lenka 
Likavčanová, doc. Ing. Blahomil Grunda a PhDr Jana Brychtová. Pracovníci 
muzea také zajišťovali psaní městské kroniky.  

V roce  2004  také  pokračovaly  záchranné  práce  na  dřevomorkou 
narušených stropech blanenského zámku, jehož převod do majetku města 
schválili  blanenští  zastupitelé.  Firma  MOLAT,  která  opravu  prováděla, 
pokračovala  s pracemi  v severozápadním  křídle  zámku.  Opravy,  které 
probíhaly od roku 2001 si dosud vyžádaly více než pětimilionovou investici, 
na níž se podílelo jak město, tak ministerstva financí a kultury.

Městská knihovna Blansko

Městská knihovna Blansko vykonávala kromě základní knihovnické 
a informační služby řadu dalších činností. Podílela se například na kulturní, 
výchovné a vzdělávací činnosti pořádáním výstav.  Kromě tradičních výstav 
(velikonoční a vánoční)  prezentovala knihovna především práce místních 
výtvarníků  a  fotografů  (kresby  Arny  Juračkové,  kresby  Bohumila 
Stříbrckého,  fotografie  Pavla  Knechta).  Přednáškovou  činnost  zaměřila 
zejména na školní děti a mládež, pro které připravila cyklus besed  „Jak se 
dělá …“ (kniha, noviny, časopis, televize). Z přednášek či besed, které byly 
určeny  i  dospělým  posluchačům,  zaujala  především  beseda  s režisérem 
Antonínem  Moskalykem  o  natáčení  seriálu  Četnické  humoresky, 
interpretace  povídek  amerického  spisovatele  Roberta  Filghuma  v podání 
známého  herce  Miroslava  Moravce  nebo  klubový  pořad  herce  Otakara 
Brouska,  který  byl  v předvánočním  čase  věnován  Lešanským  jesličkám 
Františka Hrubína. Pracovníci Městské knihovny Blansko uspořádali  také 
několik  výletů  do  blízkého  okolí,  pro  děti  zorganizovali  tzv.  Noc 
s Andersenem  a v měsíci říjnu se zapojili do tzv. Týdnu knihoven, v rámci 
kterého  vyhlásili  čtenářskou  amnestii,  poskytovali  internetové  služby 
zdarma a uspořádali výstavu padesáti nejoblíbenějších knih českého národa. 
Velice úspěšnou akcí bylo uspořádání Minitrhu regionální literatury v rámci 
Historického a pivního jarmarku ve sklepení blanenského zámku. Kromě 
těchto činností zajišťovala knihovna celoročně výstřižkovou službu z novin 
a  časopisů  a  zabezpečovala  veškeré  městské  televizní  vysílání,  které 
zahrnovalo  pořizování  záznamů z tiskových  konferencí  radnice,  televizní 
vysílání  ze zasedání  zastupitelstva,  výrobu a  vysílání  pořadů „Blanenský 
videožurnál“,  zpracování  a  pravidelné  dodávání  informací  z Blanska  pro 
teletext TV NOVA a výrobu a vysílání videotextu 24 hodin denně. Navíc 
v roce  2004  k tomu  přibyly  ještě  práce  vynaložené  na  výrobu  filmu   o 
Blansku,  který  bude  dokončen  v roce  100.  výročí  povýšení  Blanska  na 
město  –  v roce  2005.  Především  díky  svému  dobrému  počítačovému 
vybavení mohla knihovna uspořádat kursy pro důchodce a nezaměstnané 
s názvem „Nebojte se počítače“. V oblasti publikační činnosti se podařilo 
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vydat překlad knihy J.  Wankela „Sloupská jeskyně a  její  doba pravěká“, 
který provedl PhDr. Vratislav Grolich a ve spolupráci se Správou CHKO 
Moravský kras  knihu  RNDr.  Ivana  Baláka  a  kol.  s názvem „Macocha a 
Punkva  v Moravském  krasu“.  Regionální  oddělení  městské  knihovny  se 
zaměřilo  na  metodickou  pomoc  obecním  a  místním  knihovnám 
v blanenském  regionu.  Jednalo  se  o  celkem  154  knihoven,  přičemž  do 
budoucna  by  se  měla  knihovna  zaměřit  pouze  na  58  knihoven  spádové 
oblasti Blansko.  

Kulturní středisko města Blanska

Činnost KSMB byla i v tomto roce velice pestrá. Kromě zabezpečení 
různých  celoměstských  kulturních  akcí,   jako  bylo  například  Pálení 
čarodějnic, konání Historického a pivního jarmarku a oslavy Dne dětí nebo 
organizování  plesové  sezóny,  uspořádal  Městský  klub  Blansko několik 
koncertů profesionálních hudebníků (Josef Laufer, The Backwards, Žalman 
a  spol.,  Kamelot,  Vánoční  koncert  orchestru  V.  Hybše…)  a  vystoupení 
pražských herců. Městský klub byl také spolupořadatelem koncertů folkové 
a country hudby, které probíhaly každou prázdninovou středu na nádvoří 
blanenského zámku. Pro milovníky hudby jazzové se konaly v restauraci 
Sýpka  Jazzové  večery  s Jazzsextetem  Tony  Lauera.  V sálech  městského 
klubu proběhlo již tradičně Mistrovství České republiky ve stepu ,  jehož 
bylo KSMB už po léta osvědčeným pořadatelem. V době, kdy se nekonala 
žádná kulturní akce, byly prostory Městského klubu Blansko pronajímány 
různým prodejcům  levného textilního zboží.

Výstavy s výtvarným zaměřením byly pořádány především v Galerii 
města  Blanska  na  Bezručově  ulici,  která  byla  součástí  KSMB.  K těm 
nejzajímavějším patřila  například  výstava  výtvarníků Antonína  Juračky a 
Valéra  Kováče,  výstava  poštovních  známek  s olympijskou  tematikou, 
výstava uměleckého a ručně foukaného skla, výstava keramiků z Kunštátu 
či výstava fotografií Marka Audyho z Venezuely. V období Velikonoc zde 
proběhla již tradiční velikonoční výstava, která byla doplněná soutěží pro 
děti a v čase vánočním se uskutečnila Velká vánoční gastrorevue.

Menší výstavy se uskutečnily také v prostorách blanenského  kina, 
které bylo rovněž součástí KSMB. Výsledky své píle zde prezentovaly děti 
z výtvarných  oborů  obou  blanenských  uměleckých  škol,  fotografové, 
cestovatelé  a  další.  Kromě  běžného  večerního  promítání  filmů,  byly 
prostory  kina  také  využívány  na  některé  koncerty  hudebních  skupin, 
divadelní představení pro děti, pořádání cestovatelského festivalu či sloužily 
k  setkání  představitelů  města  s jeho  občany.  Pro  víceúčelové  využití  se 
blanenští  radní  rozhodli  vybavit  kino  novými  sedadly,  na  jejichž  nákup 
uvolnili částku ve výši cca 2,2 mil. Kč. Staré sedačky, které zde sloužily 
celých 35 let, byly věnovány kinu v Doubravici nad Svitavou.  S výměnou, 
která trvala jeden měsíc, se začalo v polovině srpna. Do pohodlných nových 
370 sedadel tak mohli návštěvníci poprvé zasednout 11. září, kdy bylo kino 
po rekonstrukci opět uvedeno do provozu. Při té příležitosti se promítal  pro 
zcela  zaplněné  hlediště  zdarma velkofilm Trója.  Vedení  kina  zajistilo  na 
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letní měsíce také promítání pod širým nebem, které si získalo velkou oblibu. 
Některé filmy mohli zájemci vidět v prostorách areálu Verandy v městské 
části Obůrka, další pak přímo na náměstí Republiky a to prostřednictvím 
pojízdného kinematografu bratří Čadíků.

Pracovníci KSMB zajišťovali také pravidelné vydávání Zpravodaje 
města  Blanska,  Zpravodaje  plus  a  zabezpečovali  tvorbu  a  aktualizaci 
internetových stránek města.

Další organizace a občanská sdružení

Městský klub důchodců 

Na počátku roku 2004 měl MKD Blansko 1 377 členů, během roku 
se přihlásilo 67 nových členů, 39 členů zemřelo a 13 změnilo bydliště. Stav 
členské základny ke konci roku činil 1392 členů. 

Blanenští  důchodci  se  ve  svém  klubu  měli  možnost  zapojit  do 
činnosti hned několika kroužků. K těm nejstarším, který v klubu pracoval již 
od jeho založení v roce 1976, patřil kroužek vyšívaček. Do své 13. sezóny 
také  vstoupil  kroužek  „Dovedné  ruce“.  O  tom,  že  i  důchodci  se  rádi 
pohybují, svědčila činnost kroužků jógy a cvičení žen, které probíhalo již 
sedmou  sezónu.  Tradičního  plavání  v krytých  lázních  se  zúčastnili  také 
muži.  O zábavu a společenské vyžití  se  staraly kroužky Lipka a Radost. 
Radost  vznikla  jako  estrádní  kroužek  a  Lipka  jako  literárně  recitační. 
V obou kroužcích, které se staraly o zábavné programy při akcích klubu, 
našlo náplň pro svůj  volný čas více jak 50 členů. Při  blanenském klubu 
důchodců  působily  dvě  kapely  Melodie  a  Veselka.  Melodie  vznikla 
z původní Důchodňanky, kapela Veselka,  která začala hrát  od roku 2003, 
navázala na kolektiv „Zpíváme při  harmonice“, který působil  v MKD od 
jeho vzniku. Melodie vyhrávala k tanci a poslechu dvakrát i třikrát za měsíc 
již deset let a Veselka bavila své posluchače jednou za čtrnáct dní v pátek. 

Samospráva MKD pořádala pro své členy přednášky, zájezdy nebo 
návštěvy  divadelních  představení.  K dispozici  byla  také  knihovna,  která 
čítala  asi  3  900  titulů  a  mnoho  převážně  odborných  časopisů.  Jídelnu 
v prostorách klubu navštěvovalo v průběhu roku cca 121 strávníků.

Městský klub důchodců Blansko, který sídlil ve svých vlastních plně 
vybavených  prostorách  na  Dvorské  ulici,  získával  na  svou  činnost 
každoročně  dotaci  z  městského  rozpočtu.  O  jeho  bohatou  a  rozsáhlou 
činnost  se  starala  12-ti  členná  samospráva  v čele  s předsedou  Milošem 
Bacíkem.

Dům dětí a mládeže

Blanenský dům dětí a mládeže patřil k jedněm z nejstarších zařízení 
pro děti, které na území města pracovalo nepřetržitě již od roku 1958. Tehdy 
ho zřídilo město. Od 70. let jako Okresní dům pionýrů a mládeže patřilo 
Pionýrské  organizaci  SSM,  po  roce  1989  pak  spadlo  pod  školský  úřad. 
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V současnosti je DDM řízen a financován Krajským úřadem a své sídlo má 
v likusovém domě na ulici Sadové, který dříve sloužil  Zvláštní škole. Po 
prázdninách v roce 2004 se stala novou ředitelku blanenského domu dětí a 
mládeže Blanka Kostková. Ta nahradila Zdeňka Ludvíka, který odešel do 
důchodu.  S příchodem  paní  Kostkové  se  také  rapidně  změnil  přístup 
informovanosti o činnosti DDM mezi širokou veřejností i novináři. Plynulý 
chod  blanenského  DDM  zabezpečovalo  sedm  stálých  pracovníků  a  34 
externistů. 

K pravidelné činnosti DDM patřilo zajištění dobrých podmínek pro 
práci zájmových kroužků, kterých byla necelá stovka. Do těchto kroužků 
docházelo cca 1250 dětí a také dospělých. Některé kroužky  měly již svoji 
tradici, protože fungovaly od samého počátku blanenského domečku. Mezi 
ně  patřil  například  kroužek lodního  modelářství,  hry  na  kytaru,  šachů  a 
další. Moderní doba však přinesla vznik a rozvoj dalších kroužků spojených 
s výpočetní technikou, se zájmem o studium jazyků a nové sporty (baseball, 
florbal, aerobik). 

DDM  kromě  zajištění  pravidelné  činnosti  jednotlivých  kroužků 
organizoval  různé víkendové akce,  turistické vycházky, vzdělávací kurzy, 
letní tábory a příměstské rekreace pro děti nebo okresní kola předmětových 
olympiád pro školní mládež.

Sdružení Ulita

Činnost neziskového sdružení Ulita, které mělo své sídlo v prvním 
patře  blanenského  kina  na  Hybešově  ulici,  byla  opravdu  bohatá.  Toto 
sdružení ročně uspořádalo prostřednictvím dobrovolných pracovníků na 50 
klubových pořadů o cestování,  ekologii,  filmu,  historii,  křesla  pro hosty, 
koncerty a další. V letních měsících byla právě Ulita hlavním pořadatelem 
koncertů nejen folkové hudby na nádvoří blanenského zámku. Dobrovolníci 
Ulity ve svých klubových prostorách zajišťovali  provoz literární čajovny. 
Pro děti pořádali jarní Kuličkiádu a podzimní Drakiádu. Zázemí zde našli 
také příznivci  deskových her.  Zvláštní  pozornost byla  věnována mládeži, 
pro  kterou  byly  pořádány  cykly  víkendových  akcí  Makovice.  Pro  další 
zájemce proběhly například víkendové kursy břišních tanců. V roce 2004 
došlo  dokonce  k založení  vlastní  hudební  skupiny  Fišmol.  Při  tomto 
sdružení aktivně pracovalo Ekocentrum Blansko, které již čtvrtým rokem 
zajišťovalo  v Chráněné  krajinné  oblasti  Moravský  kras  ochranu 
obojživelníků v době jejich migrace.

Sdružení Horizont

Sdružení  Horizont,  které  bylo  zaregistrováno  v roce  2000,  bylo 
nezávislým  sdružením  lidí  společného  zájmu  o  cestování,  kulturu  a 
outdoorové sporty. Stěžejní aktivitou byla expediční činnost a její následná 
prezentace.  K dalším  aktivitám  patřily  také  extrémní  sporty  nebo  práce 
s dětmi vyžadujícími zvýšenou pozornost.
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V roce  2004  absolvovali  členové  sdružení  Horizont  a  známí 
cestovatelé Milan Daněk a Alena Žákovská spolu s kameramanem Radkem 
Popelkou  a  etnoložkou  Blankou  M.  Remešovou  expedici  pod  názvem 
„Hampatong“. Jednoměsíční cesta,  která je zavedla do džungle na ostrov 
Borneo, byla velice náročná. Svědectvím toho bude také připravovaný film.

V listopadových dnech pak členové sdružení Horizont uspořádali již 
šestý  ročník  stále  více oblíbeného festivalu  Rajbas  Outdoor  Kotlík.  Tato 
akce, která měla podporu ministerstva kultury a patronát nad ní převzala 
starostka  Blanska  Jaroslava  Králová,  přilákala  do  našeho  města  mnoho 
zájemců o  cestování  a  extrémní  sporty.  Kromě hlavního  bodu programu 
festivalu,  kterým  byly  různé  přednášky,  besedy  a  promítání  filmů,  se 
odvážnější účastníci mohli sejít na tzv. “noční pragulce“ za tajemstvím Býčí 
skály nebo sportovní účastníci si mohli zaběhnout Limonádový Grena běh 
Blansko  –  Hořice.  Součástí  festivalu  byla  také  soutěž  filmů  Okem 
dobrodruha.

ZOOM BAR 

Zoom bar byl nezávislý klub, který v Blansku fungoval přibližně od 
roku 2002. Hlavním cílem provozovatelů bylo přitáhnout do našeho města 
trochu nezávislé muziky, která patřila k tzv. menšinovým žánrům a proto se 
nehrála  v rádiích  a  televizi,  ale  přesto  měla  velkou  kvalitu.  A nezůstalo 
pouze u  pořádání koncertů, na kterých především mladí návštěvníci Zoomu 
mohli i v roce 2004 slyšet různé hudební styly od jazzu, folku, pop-rocku, 
etno  až  třeba  po  africké  rytmy.  Ze  známějších  skupin  se  představila 
například brněnská skupina Čankišou, folkový soubor Jablkoň a další. Z let 
předešlých  nelze  nepřipomenout  vystoupení  Radůzy,  písničáře  Václava 
Koubka,  ale  také  blanenských  skupin  B-Nikol,  Lumíra,  Gavora  či 
Morphium. V Zoom baru proběhlo několik divadelních vystoupení v podání 
brněnského divadla 7 a půl či z dílny Evy Petrželové, která mimo jiné vedla 
také dramatický obor na blanenské ZUŠ. Možnost vystavovat zde svá díla 
měli i mladí začínající výtvarníci.

Problematičtější  bylo  především umístění  Zoom baru,  který  si  na 
svou  činnost  vydělával  pouze  z provozu  baru  a  vstupenek.  Zoom  byl 
umístěn v pronajatých prostorách budovy bývalého Dělnického domu. Po 
různých peripetiích však došlo v listopadu roku 2003 k ukončení nájemní 
smlouvy a tyto prostory město nabídlo k odprodeji.  Novým majitelem se 
nakonec  stal  Pivovar  Černá  Hora,  s nímž  bylo  dohodnuto,  že  Zoom bar 
může ve své činnosti pokračovat až do konce roku 2004.

Jazzklub

Blanenský  Jazzklub  založili  22.  dubna  1999  Tony  Lauer  a  Alois 
Chalupa, kteří přizvali ke spolupráci také Evu Štěpánkovou. Zpočátku  bylo 
uskutečněno několik koncertů v klubu Zeus, na kterých se představili různí 
hosté  –  například  Günter  Kočí,  Jaroslav  Hnilička,  kubánský  trumpetista 
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Lazaro Crus a další. Postupně se činnost blanenského Jazzklubu, který od 
roku  2002  vytvořil  občanské  sdružení  pod  vedením  Marcela  Kopřivy, 
přesunula  do  prostor  vinárny  Sýpka,  kde  každý  měsíc  Jazzklub  pro  své 
příznivce muzicíroval.

V roce 2004 tak oslavil blanenský Jazzklub pět let svého trvání. Dne 
15. dubna se na tuto počest uskutečnil slavnostní večer, jehož se zúčastnil i 
známý hudebník Laďa Kerndl, který stál také u počátků Jazzklubu.

Smíšený pěvecký sbor Rastislav

V posledních  letech  sbor  koncertoval  doma  i  v zahraničí, 
spolupracoval  také  s Českým  rozhlasem  a  Českou  televizí,  s předními 
brněnskými sólisty či  vynikajícím orchestrem Czech virtuosi. Velký zážitek 
jeho příznivcům přinesla spolupráce s předním českým hercem Radovanem 
Lukavským,  který  ve  dvou  koncertních  programech  přednesl  duchovní 
meditaci.

Od  roku  1986  stál  v čele  souboru  současný  dirigent  a  manažer 
Jaroslav  Martinásek,  jehož  zásluhou  se  těleso  orientovalo  především  do 
oblasti  sakrální  hudby.  Sbormistr  Jaroslav  Martinásek  se  narodil 
v Hostěrádkách-Rešově. S rodinou se usadil v Jedovnicích, kde působil jako 
varhaník, sbormistr chrámového sboru a později začal učit na jedovnické 
základní umělecké škole. 

Dechová hudba

Dechové  orchestry  byly  odjakživa  spjaty  s různými  oslavami  či 
kulturními  akcemi  našeho města.  Někteří  z blanenských obyvatel  si  jistě 
vybavují  zvuky  známé  Lakotovy  dechovky,  která  nechyběla  u  žádné 
významnější  akce a  z které  se  postupně vytvořila   dechová hudba města 
Blanska.  Tuto hudbu nejprve dirigovali  Eduard Dorazil  a  Jindřich Dryšl, 
později  v jejím čele  stanul  profesionální  dirigent   a  člen  dechové hudby 
krajského  velitelství  SNB  v Brně  S.  Konečný,  který  byl  za  její  řízení 
financován  až  do  roku  1990  městem  Blanskem.  Po  ukončení  finanční 
podpory ze strany města došlo ke stagnaci a postupnému zániku městské 
dechové hudby. Podobný osud čekal také dechovou hudbu Metry Blansko, 
která  byla  založena  v padesátých  letech  20.  století.  Z dirigentů  se  v čele 
dechovky  vystřídali  Dorazil,  Katzler,  profesionál  Václav  Beran  nebo 
kapelník posádkové hudby v Brně mjr. Pitra, na jehož financování se až do 
roku 1990 podílel závod Metra Blansko. Po roce 1990 pak nastala stejná 
situace  jako u městské  dechové hudby.  A tak  jediným zástupcem tohoto 
hudebního  žánru  zůstala  dechová  hudba  ČKD.  Tu  podnik  ČKD 
prostřednictvím  svého  závodního  klubu  podporoval  a  financoval  jejího 
uměleckého vedoucího napor. Jana Pravdu z posádkové hudby v Brně až do 
roku 1998. Následně dechová hudba našla nové útočiště v klubu Zeus, který 
začal působit v prostorách bývalého ZK ČKD v dřívějším Dělnickém domě. 
Tyto prostory později  zakoupilo  město Blansko,  a tak se  dechová hudba 
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ČKD,  jejímiž  členy  se  stali  i  někteří  muzikanti  ze  zrušené  dechovky 
podniku Metra a městské dechové hudby, dostala opět pod město Blansko. 

Dnešní  kapela  se  skládá  z amatérských  muzikantů,  které  drží  při 
sobě dobré kamarádské vztahy a radost z hraní. Věkový průměr hudebníků 
se však pohybuje okolo sedmdesáti roků. Kapela nemá ani  odborné vedení 
a ani žádné finanční zázemí. V době, kdy dechová hudba oslovuje již spíše 
starší generaci posluchačů, by se tak mohlo stát, že naše město přijde  i o 
svůj  poslední  dechový  soubor.  To  není  však  závislé  pouze  na  městě 
samotném,  které  svůj  vstřícný  krok  již  učinilo  tím,  že  financovalo 
v letošním roce pořízení nových uniforem pro hudebníky. Vše spíše závisí 
na tom, zda se pro tento typ hudby podaří získat nové mladší hudebníky a 
odborné vedení.                            

Lom Arnoštov

Již  druhý  ročník  rockového  festivalu,  který  se  konal  na  počátku 
prázdnin,  hostil  také  v roce  2004  lom  Arnoštov.  Rocku  chtivým 
návštěvníkům se představily skupiny Arakain,  Škwor,  Doga, Dogmaart  a 
Kern.

Blanenské divadlo

Blanenští  ochotníci  uvedli  15.  dubna  v městském  klubu  (dříve 
Dělnický  dům)  premiéru  dalšího  se  svých  muzikálů,  který  nastudovali 
k poctě Jiřího Šlitra, od jehož úmrtí letos uplynulo 35 let. V muzikálovém 
představení, které hráli pod názvem „Grant aneb Semafor má zelenou“, se 
představili  jako  hlavní  protagonisté  Irena  Vrtělová,  Kateřina  Vrtělová, 
Eduard Hofman, Vladimír Vrtěl a Vladimír Michálek. Celým představením, 
jehož autorem scénáře a režie byl Vladimír Vrtěl,  zněly nezapomenutelné 
písničky J. Suchého a J. Šlitra, které autoři složili pro představení divadla 
Semafor. Blanenskému souboru je hudebně pomohl nastudovat Miloš Libra 
a pohybově Petr Boria. O dramaturgii a výtvarnou scénu se zasloužil Jiří 
Polášek.  Kouzelnou  atmosféru  tomuto  přestavení  dodalo  nádvoří 
blanenského  zámku,  kde  v rámci  Historického  a  pivního  jarmarku 
divadelníci  hru  v podvečerních  hodinách  předvedli.  Jejich  profesionální 
výkon byl odměněn strhujícím potleskem diváků, kteří zaplnili nádvoří do 
posledního  místečka.  Písničky  divadla  Semafor  v jejich  nastudování  pak 
přispěly  k benefičnímu koncertu,  který  se  konal   v prosinci  v jeskynních 
prostorách  Moravského  krasu  a  jehož  výtěžek  cca  18,5  tisíc  korun  byl 
věnován na činnost Oblastní charity Blansko. 

Uni - verse

Uni -  verse bylo občanské sdružení,  které  spojovalo výtvarníky a 
umělce z různých oblastí. V čele sdružení stála mladá blanenská keramička 
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Sylva Tomková. Blanenské veřejnosti se výtvarníci prezentovali svéráznou 
výstavou,  kterou  vytvořili  ze  železného šrotu  na  nádvoří  zámku  v rámci 
Blanenských zámeckých dnů v polovině září roku 2004.

Galerieŉ atelier

Tato  soukromá  galerie,  která  se  nacházela  ve  Zborovecké  ulici 
v Blansku,  nabízela  zájemcům  výstavy  fotografů,  malířů  a  výtvarníků. 
V roce  2004  zde  předvedli  své  práce  například  grafička  Eva  Hašková, 
fotograf Roman Mácha nebo výtvarníci Dan Šenkeřík, Alena Baisová,Věra 
Kocmanová a další.

Společnost pro identitu měřící techniky

Společnost pro identitu měřící techniky byla založena v roce 1996 
seniory  Metry  Blansko.  Hlavním  cílem  bylo  vybudování  stálé  expozice 
elektrických měřidel v Muzeu Blansko, jejichž výroba měla v našem městě 
dlouholetou  tradici.  Za  dobu  své  činnosti  tato  nezisková  společnost 
soustředila přes 1000 různých vyřazených typů přístrojové techniky a velké 
množství  technické  dokumentace.  Část  exponátů  bezplatně  převedla  do 
sbírek  blanenského  muzea,  které  jí  na  oplátku  poskytlo  prostory  na 
vytvoření stálé expozice a místo k pravidelným schůzkám jejich členů. 

Český svaz zahrádkářů

Členskou  základnu  Českého  svazu  zahrádkářů  tvořilo  cca  280 
zájemců, kteří se zúčastňovali či přímo podíleli na řadě zajímavých akcích 
v průběhu celého roku 2004, mezi kterými nechyběly odborné přednášky, 
zájezdy,  exkurze  a  výstavy.  K těm tradičně  pořádaným výstavám patřila 
například  jarní  výstava,  která  se  konala  v Domě  zahrádkářů  na 
Křižkovského ulici.

Český svaz včelařů

ZO  ČSV  v Blansku  měla  stálou  členskou  základnu,  která  čítala 
kolem devadesáti  včelařů  většinou  však  staršího  věku.  Hlavním  úkolem 
blanenských včelařů byl boj proti škůdcům a vzájemná výměna zkušeností 
při chovu včelstev. Každý rok se pak členové základní organizace společně 
zúčastnili zájezdu do chovatelských či výzkumných stanic za účelem získání 
nových poznatků.
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Okresní myslivecký spolek Blansko

Tento spolek,  který obhospodařoval  83 honiteb o celkové výměře 
téměř  87  tisíc  hektarů,  sdružoval  ve  svých řadách  více  než  1430 členů. 
Součástí spolku, v jehož čele  stál předseda Josef Mlejnek, byly střelecká, 
kynologická,  kulturní,  myslivecká,  ekonomická  a  organizačně-právní 
komise.

Moravský rybářský svaz

Místní  organizace  rybářského svazu  se  stala  v roce  1990 součástí 
Moravského rybářského svazu, ve kterém působí do současnosti. Od roku 
1991 se pak začala  dělit  do osmi místních skupin,  a  to  skupina v Černé 
Hoře, Dolní Lhotě, Doubravici, Jedovnicích, Lysicích, Sloupě a Blansku – 
místní skupina JIH a SEVER. V současné době měla organizace přes tisíc 
členů.  Hlavní  náplní  činnosti  místní  organizace  bylo  zabezpečení 
sportovního  rybolovu  členům organizace,  péče  o  svěřené  revíry,  chovné 
nádrže a potoky. O výchovu rybářské mládeže bylo postaráno v kroužcích, 
ve kterých se organizovalo cca 120 dětí.

Římskokatolická farnost Blansko

V roce 2002 bylo na farní radě rozhodnuto o zásadní rekonstrukci 
starých  varhan,  které  pocházely  z roku  1907.  Důvodem  bylo   značné 
poškození a téměř nefunkčnost původního nástroje a především velkorysá 
nabídka rodiny pana Antonína Cetkovského z Blanska na pokrytí největší 
části  finančních  výdajů,  které  byly  spojeny  s rekonstrukcí  varhan.  O 
slavnosti „Tří králů“ roku 2003 zazněly staré varhany naposled, jejich zvuk 
byl  zaznamenán  na  CD  nosič.  Poté  zajistila  farnost  jejich  odbornou 
demontáž a následně i nezbytnou rekonstrukci kůru podle nových dispozic. 
Nové  dvou  manuálové  varhany  o  dvaceti  znějících  rejstřících  postavil  v 
průběhu roku 2003 Pavel Plhoň z Rájce-Jestřebí. Nový nástroj, který čítal 
cca 377 píšťal,  byl  tvořen elektropneumatickou soustavou s kuželkovými 
vzdušnicemi.  Při  příležitosti  ukončení  generální  rekonstrukce  varhan  se 
uskutečnil  v neděli  20.  června  2004  v kostele  sv.  Martina  slavnostní 
varhanní  koncert,  na  kterém  zahrál  na  nový  nástroj  Mgr.  Petr  Kolář  – 
profesor  varhanní  hudby na brněnské  konzervatoři  a  varhaník  v Brně  na 
Petrově. Nové varhany požehnal P. Josef Čupr SJ, Kolín.

V měsíci  červnu  se  také  uskutečnilo  především  zásluhou  faráře 
P.Jiřího  Kani  další  Společenství.  To  letošní  bylo  okořeněno  aktivní 
přítomností dvaceti tří orlů z Dolních Bojanovic z okresu Hodonín, odkud 
pochází  P.  Kaňa.  V pátek  18.  června  po  přivítaní  hostů  z jihu  Moravy 
následovala mše svatá a pak tzv. Garden párty. Její součástí byl skautský 
program, opékání  špekáčků,  diskuse  apod.  To vše podmalovávala  známá 
hudební  supina  Pohoda.  Následující  den  –  sobota  19.  června  –  se  nesl 
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v duch sportovních zápolení. Utkání probíhala ve fotbalu, florbalu, stolním 
tenise a vybíjené. Hrály se také šachy, šipky a stolní hry.

Koncem téhož měsíce se konala další tentokráte rozlučková slavnost 
blanenské farnosti, která byla spojená s odchodem P. Tomáše Cahy. Místo 
něho přišel do Blanska nový kaplan P. Oldřich Chocholáč.

Slavnostní  okamžiky  času  velikonočního  i  vánočního  zpříjemnilo 
několik  koncertů  blanenských  uměleckých  souborů.  O  Velikonocích  pak 
došlo k slavnostnímu rozsvícení venkovního osvětlení kostela sv. Martina, 
které  bylo  instalováno  pod  dohledem  pracovníků  Památkového  ústavu 
v Brně.  O  Vánocích  již  tradičně  proběhl  na  náměstí  republiky  „Živý 
Betlém“. 

Společnost katolického domu Blansko

Společnost  katolického  domu  byla  občanským  sdružením,  které 
vyvíjelo  spolkovou  činnost  zejména  v oblasti  kulturní,  společenské  a 
vzdělávací.  Jeho  dlouholetá  tradice  začala  již  v roce  1908  a  trvala 
nepřetržitě  až  do  roku  1952,  kdy  byl  spolek  výměrem  ONV rozpuštěn. 
V roce  1990  se  podařilo  spolek  znovu  obnovit  a  získat  tak  i  budovu 
Katolického  domu.  V současné  době  má  spolek  cca  80  členů,  kteří  se 
zapojili  do  pořádání  divadelních  představení,  koncertů,  výstav,  besed  a 
přednášek. Každoročně je pořádán ples a Martinské hody. Některé místnosti 
využívají  i  skauti  a  Kolpingova  rodina.   Zajímavou  akcí  se  také  stala 
Vánoční  výstavka  rukodělných  kroužků  a  modelářských  klubů,  kterou 
Společnost  katolického  domu  Blansko  pořádala  ve  spolupráci  s dalšími 
občanskými sdruženími.

Kolpingova rodina Blansko

Kolpingova  rodina  Blansko  se  zaměřila  na  smysluplné  využití 
volného  času  dětí  a  mládeže  a  především  na  rozvoj  jejich  manuální 
zručnosti, která se postupně vytrácí. Za tímto účelem vzniklo postupně od 
roku  2000  několik  kroužků  (leteckých  modelářů,  výtvarný  kroužek, 
elektrotechnický,  fotografický).  Ve  spolupráci  se  Společností  katolického 
domu  v Blansku každoročně pořádala Dětský karneval nebo výstavu prací 
svých kroužků a dalších organizací ve městě. Tu letošní, která byla zahájena 
koncem listopadu, navštívilo přes 800 zájemců.

Skauti

Junák, svaz skautů a skautek ČR – středisko „Srdce na dlani“

Toto středisko skautských blanenských oddílů vzniklo v roce 1990. 
Devět oddílů svou činností přilákalo děti nejen z Blanska, ale i z nedalekého 
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okolí,  které  se  pravidelně  setkávaly  ve  svých  družinkách  po  celý  rok. 
V době letních prázdnin jejich aktivita vyvrcholila na letních táborech.

Junák, svaz skautů a skautek ČR – středisko „Světla“

Toto  skautské  středisko,  které  bylo  založeno v březnu roku 2003, 
bylo složeno ze čtyř oddílů ( 6. oddíl Bobři – smíšený, 10. oddíl Pramen – 
smíšený, 12. oddíl Ranní hvězda – chlapecký, 13. oddíl Slunovrat – dívčí 
oddíl). Oddíly byly děleny do družin, kde jejich zájmová činnost odpovídala 
zájmům  a  potřebám  daného  věku.  Týdenní  oddílová  činnost  byla 
soustředěna  do  skautské  klubovny  na  Růžové  ulici  č.  5.  Vyvrcholením 
celoročních aktivit se stal letní tábor. Na konci roku skauti organizovali akci 
„Betlémské  světlo“,  které  rozdávali  v prostorách  blanenské  radnice  nebo 
přinášeli přímo do domovů osamělým a starým občanům města. 

Farnost Církve československé husitské v Blansku

Dne 8. května 2004 proběhlo v dřevěném kostelíku na Rodkovského 
ulici kněžské svěcení za účasti pražského patriarchy ThDr. Jana Schwarze a 
světícího  biskupa  brněnského  ThDr.  Petra  Šandera.  Prvním  blanenským 
farářem Církve československé husitské byl vysvěcen dosavadní kazatel a 
zřejmě jeden z nejmladších farářů v České republice Martin Kopecký. Právě 
ten se v posledních letech zasloužil nejen o rozšíření své náboženské obce, 
ale i o vzornou péči o starý dřevěný kostel.

O měsíc později 20. června navštívila kostel Církve československé 
husitské v Blansku jediná žena ve funkci biskupa Mgr. Jana Šilerová. 

V průběhu  roku  2004  dále  pokračovala  výměna  střešní  krytiny 
dřevěného kostela. Na konci srpna byla dokončena obnova celé věže, kde 
došlo  k výměně  speciálních  střešních  šindelů  při  dodržení  tradičních 
technologických postupů.

V průběhu  roku  zorganizovala  farnost  CČSH  vícekrát  sbírku 
humanitárního materiálu, která byla prostřednictvím Občanského sdružení 
Diakonie Broumov předána potřebným lidem.

Slavnostní  atmosféru  svátků  velikonočních  a  vánočních  pomohla 
navodit řada koncertů a vystoupení především blanenských umělců. V rámci 
již  IV.  ročníku  hudebních  Velikonoc  zazpíval  v dřevěném  kostelíku 
například  Zdeněk  Krupica  za  doprovodu  Jaromíra  Kratochvíla,  Ivana 
Mülerová, Olena Cupáková, Terezie Nečasová a Eva Nečasová. V rámci již 
V.  ročníku  adventních  koncertů  se  představil  Karel  Fleischlinger,  Miloš 
Pernica, soubor Lipka, cimbálová muzika Drahan nebo Trio Velvet.    
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Sportovní zařízení, organizace a kluby

Nejlepší sportovci 2004

K vyhlášení nejlepších sportovců města Blanska za rok 2004 došlo 
21. dubna 2005 v hale ASK Blansko. 

Jednotlivci

Václav Kolář – biketrial, oddíl cyklotrialu AMK Blansko
Michal Král – kulturistika, oddíl kulturistiky ASK Blansko
Jana Bezdíčková – horská i trialová kola, RC Team Blansko
Marika Bukáčková – atletika a běh, oddíl atletiky ASK Blansko
Nikola Vránová – silniční cyklistika, oddíl silniční cyklistiky TJ Sokol 
                             Blansko
Pavel Procházka – baseball, TJ Olympia Blansko
Leoš Svoboda – triatlon, běh na lyžích, oddíl triatlonu ASK Blansko
Jan Kakáč – volejbal, oddíl volejbalu TJ ČKD Blansko
Luboš Dudík – stolní tenis, oddíl stolního tenisu TJ ČKD Blansko
Stanislav Vondra – rádiem řízené modely aut, RC autoklub Blansko

Kolektivy

baseballisté – žáci a kadeti, TJ Olympia Blansko
oddíl stolního tenisu – muži, TJ ČKD Blansko
Dance -  Tappers – stepařská skupina, ASK Blansko

Trenérské osobnosti

Jaroslav Krejčíř – baseball, TJ Olympia Blansko
Jiří Přikryl  - stolní tenis, TJ ČKD BeF Blansko
Josef Krupa – kulturistika, ASK Blansko

Blansko bylo právem označováno za město sportu, kterému se tady 
již  dlouhou  dobu  také  dařilo.  Dokazovaly  to  jak  sportovní  výsledky 
jednotlivců  i  kolektivů,  tak pestrost  a  různorodost  sportovních  možností, 
které  se  obyvatelům našeho  města  nabízely.  O  sportovním duchu  města 
svědčila i řada zajímavých soutěží, turnajů a dalších akcí, které se v roce 
2004 uskutečnily.

Na počátku  měsíce  března  proběhl  v hale  ASK 8.  ročník  soutěže 
aerobiku mladých, v polovině měsíce se uskutečnil již 10. ročník Memoriálu 
Vladimíra  Hudce  ve  sportovní  gymnastice  a  v první  jarní  den  uspořádal 
Klub českých turistů výšlap na hrad Veveří.  Turisté se v polovině května 
sešli  také  na  svém  pravidelném  Májovém  setkání  pod  Máchovým 
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památníkem. Dne 19. května odstartovali příznivci běhu úvodním závodem 
další ročník Okresního poháru v běhu do vrchu Hraběnka Cup 2004. Areál 
TJ  ČKD  Blansko  se  stal  ve  dnech  18.  -  20.  května  hostitelem 
Mezinárodního mistrovství mužů v kuželkách a ve dnech 21. - 23. května 
Mistrovství  České  republiky  starších  žáků ve  florbale.  Klub RC modelů 
Blansko zorganizoval 8. května pátý ročník prestižních závodů Moravia Cup 
2004  a  22.  května  Mistrovství  republiky  2004.  V měsíci  červnu  se 
uskutečnilo  hned  několik  významných  sportovních  akcí,  na  kterých  se 
organizačně  podílela  především  ASK.  Byl  to  jednak  již  X.  ročník 
mezinárodního  Půlmaratonu  Moravským  krasem,  XXII.  ročník  triatlonu 
Blanenský plecháč nebo Memoriál Mirka Krabičky - mezinárodní fotbalový 
turnaj žactva. V letních prázdninách se Blansko stalo dějištěm Mistrovství 
Evropy kadetů v baseballu,  které  se  uskutečnilo  na  novém baseballovém 
hřišti v blízkosti areálu ASK Blansko ve dnech 16. – 25. července. Na letní 
prázdniny připravil blanenský Fit klub řadu sportovních akcí pod názvem 
Léto  v pohybu,  oddíl  tenisu  ASK  uspořádal  tenisové  turnaje  „O  cenu 
Moravského krasu“ a „Memoriál Svatopluka Jouzy“. Na dráze blanenského 
RC autoklubu proběhl 5. ročník dvanáctihodinového vytrvalostního závodu 
a prestižní závod Morava Cup 2004. Počátkem měsíce září se uskutečnil již 
4. ročník maratonu na horských kolech „Blanenský golem – Kelly´s bike 
maraton. V polovině září hostilo Blansko české reprezentanty ve sjezdovém 
lyžování, kteří se představili ve slalomu na kolečkových bruslích „Czech in 
line  alpine  slalom“  a  na  dráze  blanenských  nadšenců  do  automodelů  se 
uskutečnil  další  závod  Mistrovství  České  republiky.  V rekreační  oblasti 
Palava  byl  28.  září  odstartován  již  5.ročník  běhu  Terryho  Foxe,  který 
organizačně připravil blanenský Fit klub.  Se zhoršujícím se počasím se i 
sportovní  aktivity přesunuly do krytých prostor.  Koncem října tak plavci 
uspořádali závody mládeže „O pohár starostky města Blanska“, v hale ASK 
proběhla koncem listopadu Dětská  liga aerobiku,  v hale  TJ  ČKD se pak 
uskutečnil turnaj Jm ligy starších žáků ve florbale a kuželna ČDK se stala 
v prosinci dějištěm mezinárodního turnaje mužů v kuželkách.

Zemřel Ivo Šinkora

V pondělí dne 27. září 2004 zemřel náhle, ve věku nedožitých 60 let, 
Ivo Šinkora, který byl dlouholetým tajemníkem TJ ASK Blansko, trenérem 
blanenských biatlonistů, triatlonistů a lyžařů a organizátorem řady závodů. 
Rozloučit  se  s ním  přišly  stovky  lidí  –  rodina,  kamarádi,  sportovci, 
spolupracovníci  a také  všichni ti,  které v Blansku po celá léta neúnavně 
vedl a vychovával ke sportu.  Poslední rozloučení se konalo ve sportovní 
hale  ASK 6.  října.  Jeho náhlá smrt,  která ho zastihla  uprostřed činorodé 
práce,  vzala  našemu  městu  nejen  výborného  sportovce  a  trenéra,  ale  i 
obětavého člověka,  který byl duchovním otcem významných sportovních 
akcí, jakými byly například závody v triatlonu Blanenský plecháč, maraton 
horských kol Blanenský Golem či seriál  běhů do vrchu Hraběnka Cup a 
další. Jeho odchod byl pro celou sportovní veřejnost těžkou ztrátou.    
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Asociace sportovních klubů (ASK) Blansko

Dne 18.  listopadu oslavili  sportovci  TJ  ASK Blansko 75.  výročí. 
Přesně  před  pětasedmdesáti  lety,  tedy  v roce  1929,  došlo  v Blansku 
k ustanovení  Atletického fotbalového klubu, z kterého se vytvořila v roce 
1957 TJ Metra Blansko, která pak byla v roce 1999 přeměněna na Asociaci 
sportovních klubů Blansko.  Při  této  slavnostní  příležitosti  se  sešli  v hale 
ASK Blansko sportovci, činovníci a příznivci tělovýchovné jednoty, z nichž 
bylo několik dlouholetých sportovců a funkcionářů oceněno za svoji práci 
předáním  pamětního  listu.  Vyznamenáni  byli:  Antonín  Knies –  bývalý 
tajemník TJ Mtera a  hráč kopané,  Alois  Boháč –  bývalý hráč kopané a 
hokeje a trenér hokeje a gymnastiky,  Ladislav Polák – člen výboru ASK, 
předseda  oddílu  gymnastiky a  trenér,  Josef  Vrba – bývalý hráč kopané, 
trenér,  předseda  oddílu  hokeje  a  současný  předseda  výboru  ASK,  Jan 
Kostrej –  bývalý  hráč  kopané  a  funkcionář  košíkové,  Jan  Kužel  – 
funkcionář atletiky a autor publikací o blanenské atletice, Antonín Sedlák – 
bývalý pracovník oddílu atletiky, funkcionář a sběratel poštovních známek 
s olympijskou  tématikou,  Jan  Musil –  funkcionář  atletického  svazu, 
Vlastimil  Martínek –  funkcionář  a  trenér  gymnastiky,  Jan  Navrátil – 
dlouholetý funkcionář a  trenér oddílu gymnastiky,  Emil Zuzák  – bývalý 
aktivní  hráč  kopané,  trenér  a  funkcionář,  Rudolf  Šebela  –  dlouholetý 
funkcionář  oddílu  kopané,  Hana  Skřepská –  cvičitelka  žactva  a 
funkcionářka,  Jiřina Sopouchová –  cvičitelka  pohybových skladeb,  Jan 
Štěrba – závodník triatlonu,  Miloš Bayer – závodník triatlonu a několik let 
nejlepší sportovec ASK, Ivo Nerad – bývalý hráč košíkové, reprezentant a 
dlouholetý trenér, Jiří Kraváček – košíková, hráč a trenér, Jiřina Musilová 
– šachy od roku 1977,  Marie Macků – oddíl plavání, bývalá závodnice a 
rozhodčí,  Františka Stará  – oddíl plavání, bývalá závodnice a rozhodčí, 
Dušan  Kráčmar –  bývalý  hráč  a  trenér  košíkové,  trenér  oddílu  tenisu, 
Miroslav Pilát – správce ASK haly, hráč tenisu a rozhodčí košíkové a Josef 
Krupa – kopaná ČKD a kulturistika.

Také  v roce  2004  se  podařilo  získat  finance  na  pokračování 
modernizace atletického stadionu ASK. Dvoumilionová dotace z krajského 
úřadu byla určena na vybudování závlahového systému travnatého hřiště a 
vrhačských  a  skokanských  sektorů.  Tyto  práce  probíhaly  i  v roce 
následujícím. Na dokončení celkové rekonstrukce atletického sektoru však 
chybí  ještě   cca  10  milionů korun,  které  by  přispěly  na  opravu tribuny, 
pořízení časomíry, překážek a dalších.     

Nejlepšími  sportovci  ASK  za  rok  2003  byli  v měsíci  květnu  ve 
sportovní  hale  ASK vyhlášeni:  kulturista  Michal  Král,  troatlonista  Miloš 
Bayer,  lyžař  Leoš  Svoboda,  tenista  Luboš  Kupka,  lyžař  Libor  Šinkora, 
kulturista Josef Hrubý a stepařka Dagmar Hlaváčková. V soutěži týmů si 
prvenství opět odnesli basketbalisté A družstva mužů, druhé místo obsadily 
stepařky  klubu  Dance  Tappers  a  třetí  příčka  patřila  staršímu  dorostu 
družstva kulturistů.  Mezi trenéry ocenění získali Josef Krupa – kulturistika, 
Luboš Kupka ml. – tenis, Antonín Zezula – basketbal,  Jorga Součková a 
Klára Šacherová – choreografky stepařů a Ivo Šinkora – triatlon a lyžování. 
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První sezónu (2003/04) ve II. lize zakončili blanenští basketbalisté 
úspěšně. V konečných bojích o udržení v soutěži nakonec obsadili 10. místo 
ze čtrnácti celků. Po tříletém úspěšném působení se s týmem rozloučil také 
trenér Antonín Zezula, kterého nahradil bývalý dlouholetý blanenský hráč 
Zdeněk Procházka.

Na  výsledcích  blanenských  tenistů  se  ani  v letošní  sezóně  nic 
nezměnilo. Všechna družstva ve věkových kategoriích od dospělých až pro 
žákovské kategorie bojovala v krajských soutěžích různých tříd v podstatě 
se  stejnými  výsledky  jako  v několika  posledních  letech.  Podobně  se 
blanenským hráčům vedlo i na tenisových turnajích v průběhu letní sezóny, 
kde lze z individuálních výsledků v posledních letech vyzdvihnout snad jen 
výkony  Martiny  Kalové  či  Romany  Rybářové  v žákovských  kategoriích. 
Z hlediska   otázky  závodního  tenisu  je  však  nutné  vyzdvihnout  trvale 
vysoký počet tenisových turnajů pořádaných na blanenských dvorcích (např. 
turnaj  mužů  „O cenu  Moravského  krasu“  nebo  dorostenecký  „memoriál 
Svatopluka Jouzy“. 

K nejlepším reprezentantům blanenského  oddílu  kulturistiky  patřil 
Michal Král, který nejprve v měsíci dubnu obsadil na mistrovství Moravy 
juniorů 2. místo a na mistrovství České republiky se umístil a na 3. místě. 
V říjnu pak na něho čekalo mistrovství  světa juniorů,  kam se nominoval 
jako člen české reprezentace v kategorii do 75 kg. Jako nejmladší závodník 
obsadil nakonec deváté místo. K dalším úspěchům patřilo vítězství dalšího 
zástupce oddílu kulturistiky Josefa Hrubého. Ten podobně jako loni získal 1. 
místo na mistrovství republiky veteránů. 

Fotbalisté  ASK  Blansko  zvítězili  v sezóně  2003/04  v okresním 
přeboru  II.  třídy   a  postoupili  do  1.B.  třídy.  Koncem  měsíce  června 
uspořádal fotbalový oddíl ASK již tradiční  mezinárodní fotbalový turnaj 
žáků „Memoriál Miroslava Krabičky“.

Rekonstrukce atletické dráhy na stadionu ASK nedovolovala atletům 
vůbec  žádnou  přípravnou  i  závodnickou  aktivitu.  Ze  stejného  důvodu 
nemohly být uskutečněny tradiční a vždy početně obsazované celookresní 
závody žactva  základních  škol  O Pohár  Českého rozhlasu  ani  Memoriál 
Věry  Bušové.  Dálkoví  běžci  se  naopak  mohli  těšit  na  účast  v již 
10.jubilejním ročníku běžeckých závodů Půlmaraton  Moravským krasem. 
První ročník závodů této zkrácené trati na 21,1 km se poprvé běžel v roce 
1995.  Z dosavadních  devíti  ročníků  startovalo  celkem  760  účastníků. 
K nejúspěšnějším  závodnicím  atletického  oddílu  ASK  patřila  Marika 
Bukáčková – reprezentantka ČR v kategorii starších žákyň, vítězka běhů na 
60  a 150 m na mistrovství Slovenska a držitelka okresního rekordu žen na 
60 a 150 m.

Výborné výsledky dosahovali závodníci TT – Ski ASK a lyžaři. Leoš 
Svoboda  získal  11.  místo  v Evropském  poháru  maratonu  na  lyžích  a 
v prvním závodu světového maratonu obsadil  27.  místo.  Dobře si  vedli  i 
další běžci na lyžích Libor Šinkora a David Kraváček. Veterán Miloš Bayer 
opět obhájil titul mistra republiky v dlouhém triatlonu. Klub triatlonistů byl 
také pořadatelem již známých a oblíbených akcí jako byly například další 
ročník  závodů  v běhu  do  vrchu  Hraběnka  Cup  nebo  již  22.  ročník 
triatlonového závodu Blanenský plecháč. Klub TT – Ski společně s klubem 
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biatlonu  uspořádaly   další  ročník  cyklistického  maratonu  na  horských 
kolech Blanenský golem – Kellys bike maraton.

Plavecký oddíl byl pyšný především na úspěchy svých odchovanců. 
Mezi ty nejlepší patřila plavkyně Yvetta Hlaváčová, která dosahovala skvělé 
výsledky  v dálkovém  plavání  v České  republice  i  ve  světě  a  Silvie 
Rybářová,  která  jako  plavkyně  brněnské  Komety  získala  na  mistrovství 
republiky pět medailí.  

Pod hlavičkou ASK Blansko působila také stepařská taneční skupina 
Dance Tappers, která se zúčastnila mistrovství světa, kde obsadila 11. místo. 
Na mistrovství  České republiky ve stepu ve formacích obsadili  blanenští 
stepaři 3. místo.

Hala ASK se stala útočištěm pro v pořadí již XVII. ročník soutěže 
v pohybových skladbách regionu Blansko a  Boskovice,  kterou vypsalo a 
připravilo  Regionální  centrum  pro  všechny  a  které  se  zúčastnilo  36 
kolektivů  a  tanečních  a  sportovních  klubů  a  škol.  V tělocvičně  ASK  se 
konala také Dětská liga aerobiku, která probíhala od října do května s účastí 
cca 250 dětí. Celkovým vítězem se stal Blanenský Aerobik Team.

TJ ČKD Blansko

Do  sezóny  2003/04  vstoupil  volejbalový  oddíl  s pěti  družstvy 
v pravidelných mistrovských soutěžích. Dvěma v dívčí kategorii (žákyně a 
juniorky – vše krajský přebor I. třídy) a třemi v kategorii mužské (žáci – 
krajský přebor I. třídy a junioři krajský přebor I. třídy, muži - krajský přebor 
II. třídy). Trenéry mužských složek byli Karel Foral (muži), Zdenek Kakáč 
(junioři) a Vlastimil Hasoň (žáci), hlavním trenérem dívčí sekce byl Arnošt 
Gottinger, kterému sekundovali Jiří Felkl, Pavel a Ilona Felklovi. Předsedou 
oddílu byl Michal Souček. Velkou tradici si mezi příznivci volejbalu získaly 
halové turnaje, které se konaly čtyřikrát do roka.    

Jarní část fotbalové sezóny 2003/04, ve které hráči družstva mužů 
bojovali  o  udržení  v krajském  přeboru,  začala  slibně.  Po  nezdařilém 
podzimu, kdy fotbalisté uzavírali  na posledním 16. místě tabulku krajské 
soutěže,  se  podařilo  dosáhnout  hned  tří  vítězství  za  sebou.  Ani  to  však 
nepomohlo ke konečné záchraně a  udržení  v krajském přeboru,  z kterého 
nakonec blanenští fotbalisté sestoupili.

Hráčům oddílu  stolního  tenisu  BeF Blansko se  podařilo  v sezóně 
2003/04 vyhrát II. ligu a vybojovat postup do soutěže I. ligy. K největším 
oporám blanenských  stolních  tenistů  patřil  Vladimír  Mišínský  z Ostravy, 
který dlouhou dobu působil v zahraničí. Z blanenských odchovanců se pak 
nejlépe  dařilo  Luboši  Dudíkovi.  Trenérem  úspěšného  družstva  byl  Jiří 
Přikryl.  Postup  se  podařil  i  dalším  čtyřem  týmům.  B  tým postoupil  do 
krajského přeboru, ostatní pak nahoru v rámci okresních soutěží. Oslavou 
skvělé sezóny se stalo dne 31. května exhibiční utkání v hale ASK Blansko 
mezi  bývalými  českými  reprezentanty  Jindřichem  Panským  a  Milanem 
Orlowskim. Do nového ročníku první ligy vstoupili blanenští stolní tenisté 
s několika změnami v sestavě. Odešel výborný Vladimír Mišinský, naopak 
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přišel  juniorský  reprezentant  ze  Slovenska  Karol  Hašek  a  z Německa se 
vrátil Radek Revay. 

Úspěšnou sezónu měli za sebou i blanenští kuželkáři. Pohár mladých 
nadějí  vyhráli  a  na  mistrovství  ČR  postoupili  v žákovských  kategoriích 
Kamila Šmerdová a Aleš Kunc. Postup na mistrovství ČR si vybojovali i 
další  hráči  a  hráčky.  Z dorostenek  to  byla  M.  Musilová,  z juniorek  M. 
Kmerádová,  z žen  postoupily  Z.  Kolaříková  a  L.  Kalová  a  za  muže  se 
probojovali R. Porubský a K. Kolařík. Družstva dorostu, juniorů, muži, ženy 
i  senioři  hrála  krajské  soutěže.  Blanenská  kuželna  sloužila  nejen 
profesionálním hráčům,  ale  konalo  se  zde  také  mnoho turnajů  a  soutěží 
rekreačních  kuželkářů.  V měsíci  dubnu  se  například  uskutečnil  již  VI. 
ročník Memoriálu Aleše Mokrého pro neregistrované smíšené dvojice.

V lednu byl na zasedání výkonného výboru jachtingu v Praze oceněn 
Stříbrným  odznakem  za  dlouholetou  činnost  v oblasti  jachtingu  Rudolf 
Kubík,  který  působil  v oddíle  TJ  ČKD Blansko.  Zde  pracoval  jako jeho 
předseda  v letech  1966  –  1998,  v době,  kdy  se  blanenským  jachtařům 
podařilo mimo jiné vybudovat sportovní areál v Jedovnicích. 

Fotbalový klub Blansko

První snahy o sjednocení blanenského fotbalu se objevily již v roce 
1992, ale jeho realizace se podařila až v roce 2004, kdy došlo ke spojení 
fotbalových  oddílů  ASK  a  ČKD  Blansko.  Vznik  nového  občanského 
sdružení  –  Fotbalového  klubu  Blansko  tedy  nesl  datum  1.  7.  2004. 
Generálním sponzorem se stal Pivovar Černá Hora. V čele nově zvoleného 
výkonného  výboru  FK  Blansko  stanul  ve  funkci  předsedy  Radek 
Linkenseder, dalšími členy výboru byli Jan Adámek, Ivo Polák, Břetislav 
Strážnický a Josef Šplíchal. Od sloučení obou dřívějších fotbalových oddílů 
si  příznivci  i  fotbaloví  funkcionáři  slibovali  především  zlepšení  kvality 
blanenského  fotbalu  a  tím také  zvýšení  návštěvnosti.  Zachováno zůstalo 
všech deset dosavadních týmů, které využívaly oba stávající stadiony. Tým 
A vedl Miloš Jarůšek a tým B Ladislav Trubák. Šesté místo po podzimní 
části  v I.  A třídě  okresní  soutěže  bylo  daleko  za  očekáváním.  Cílem na 
sezónu 2004/05 bylo vybojovat si postup do krajského přeboru. 

TJ Olympia

I když byl baseballový a softbalový rok 2004 pro Olympii Blansko 
rokem,  kdy  se  většina  snažení  upínala  k pořádání  mistrovství  Evropy 
kadetů,  nesmíme zapomenout  ani  na domácí  soutěže.  Nejmladší  hráči  se 
v oblastním  přeboru  nakonec  umístili  na  krásném čtvrtém místě.  Kromě 
tohoto úspěchu se jim také podařilo probojovat se na mistrovství republiky 
v Brně.  Tam  skončili  na  pěkném  šestém  místě.  Starší  žáci  obsadili 
v oblastním přeboru  druhé  místo  těsně  za  svým věčným rivalem týmem 
Draci  Brno.  Na  mistrovství  republiky  pak  skončili  sedmí.  Mladší  kadeti 
skončili v oblastním přeboru na třetím místě. O něco úspěšnější byli starší 
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kadeti, kteří v oblastní soutěži získali druhé místo a v mistrovských bojích 
skončili šestí.  V seniorské kategorii měla Olympia Blansko již několik let 
dvojnásobné zastoupení.  B tým se letos  účastnil  oblastního přeboru,  kde 
skončil  na  prvním  místě.  Po  vybojování  si  účasti  v druhé  nejvyšší 
baseballové  soutěži  v republice  se  této  možnosti  B  tým  nakonec  vzdal. 
Hráči A týmu již dvanáct let hráli nejvyšší soutěž, kde se jim po střídavých 
úspěších  po  celý  rok   nepodařilo  odvrátit  hrozbu baráže  o  extraligu.  Ve 
vyřazovacích bojích nakonec naši hráči bez větších problémů potvrdili roli 
favorita a i pro rok 2005 bude A tým hrát extraligu mezi osmi nejlepšími 
týmy České republiky. Dívky, které hrály trochu jednoduší softball, obsadily 
v oblastním přeboru  třetí  místo.  Již  tradičně  byli  nejlepší  hráči  Olympie 
Blansko nominováni  do  národních  týmů.  V kategorii  žáků to  byl  Radim 
Kakáč,  Richard  Navrátil  a  Štěpán  Havlíček,  kteří  s národním  týmem 
vybojovali  titul  mistrů  Evropy.  Druhým  mezinárodním  vrcholem  pro 
blanenský baseball bylo Mistrovství Evropy v baseballu kadetů 2004. To se 
konalo  v České  republice  v Brně,   Olomouci  a  hlavním  pořadatelským 
městem bylo Blansko a areál Strawberry Field. Kromě toho, že Olympia 
Blansko zvládla na výbornou a s velkým ohlasem roli hlavních pořadatelů, 
měli jsme i v národním týmu dokonce šestinásobné zastoupení. Byli to hráči 
Lukáš Regec, Andrej Kostrhůn, Jan Felkl, Libor Kolář, Petr Vaněk a Radek 
Musil. Kromě těchto mládežnických úspěchů jsme měli také zastoupení u 
seniorské  reprezentace.  Jaroslav  Krejčíř,  který  stál  u  zrodu  blanenského 
baseballu byl zároveň platným asistentem  trenéra reprezentace.

HC Pivovar Černá Hora Blansko

Také  v hokejové  sezóně  2003/04  si  vedli  blanenští  hokejisté 
v soutěži II.  ligy výborně. Po základní části  soutěže skončil  celek našich 
hráčů na krásném 2. místě. Tím si zajistil účast v play-off, kde se nejprve 
utkal  s celkem  Štenberka,  který  s přehledem  vyřadil.  Pak  ale  narazil  na 
výborné hokejisty Nového Jičína, kteří mu již další postup neumožnili. Do 
nové  sezóny  2004/05  vstoupilo  družstvo  blanenských  hráčů  s několika 
podstatnými změnami. Na trenérském postu vystřídal dosavadního trenéra 
Jiřího Otoupalíka blanenský Jindřich Král, kterému asistovali Karel Beran a 
Radomír  Daněk,  který  současně  trénoval  blanenskou  mládež.   Změnou 
generálního partnera se pak také změnil i oficiální název klubu na HC Apos 
Blansko. Prezidentem klubu byl i nadále Radek Snopek. Částečné změny 
proběhly i v hráčském kádru. Po absolvování základní části soutěže obsadili 
blanenští hokejisté čtvrté místo.

Orel  jednota Blansko

Blanenští  Orli  měli  velice  dobré  podmínky  pro  rozvoj  svých 
sportovních aktivit, které byly velmi různorodé. K široké škále sportů patřil 
florbal,  malá  kopaná,  stolní  tenis,  aerobik,  kuželky,  cyklistika,  plavání, 
volejbal,  plážový  volejbal,  tenis,  přespolní  běh,  běh  na  lyžích,  šachy, 
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vybíjená a  výcvik sebeobrany.  Orelská jednota podporovala  rozvoj  nejen 
špičkových  sportovců,  ale  především  také  všech  těch,  kteří  si  chodili 
zacvičit  pouze pro radost  z pohybu. Výsledky své činnosti  pak předvedli 
mnozí z členů na různých soutěžích a při župních turnajích. Běžci na lyžích 
se  například  zúčastnili  koncem února  Ústředních závodů Orla  v běhu na 
lyžích v Novém Městě na Moravě, kde si v kategorii mladších žákyň vedla 
dobře Martina Zoubková (1. místo), mezi ženami Eva Götzová (3. místo), 
z mužů Ondřej Henek (15. místo) a veterán Ota Götz (11. místo). Ve dnech 
13. –14. srpna se stal blanenský Orel pořadatelem celorepublikového turnaje 
v plážovém volejbalu, který proběhl na městském koupališti. V měsíci září 
se zase v Blansku uskutečnil Župní orelský florbalový turnaj.

TJ Sokol

K obnovení  Sokola  v Blansku  došlo  v roce  1992  za  pomoci 
činovníků  sokolské  župy  Krále  Jiřího  v Boskovicích.  Tehdy  z TJ  Metra 
Blansko do Sokola přestoupili členové lyžařských oddílů, sjezdaři a běžci. 
K nim  se  v roce  1995  připojili  členové  cyklistického  klubu.  Sportovní 
výsledky  lyžařských  oddílů  a  cyklistů  byly  na  pěkné  úrovni.  Nejlepší 
závodníci Leoš Svoboda, Vladimír Buřt, Jana Horáková, Andrea Kohútová, 
Tomáš Khýr, Miroslav Živný, David Ševčík a Nikola Vránová se pravidelně 
umísťovali  na  předních  místech  v přeborech  ČOS  a  zúčastňovali  se  i 
republikových mistrovských závodů.  Ke sportovním objevům roku patřil 
Jindřich  Švéda  z oddílu  sjezdového  lyžování.  Pro  trénink  sjezdařů  a 
lyžování  veřejnosti  zajišťovali  členové  blanenského  Sokola  provoz  dvou 
lyžařských  vleků  na  Hořicích.  Pro  sezónu  2004/05  se  snažili  zajistit 
rozšíření služeb v lyžařském areálu tím, že zabezpečili  umělé zasněžování a 
provoz vleků ve večerních hodinách.

U  příležitosti  celorepublikové  akce  Sokolský  den  uspořádali 
blanenští  sokolové ve dnech 18.  – 19.  září   závody ve slalomu in – line 
bruslích  „O  pohár  starostky  města  Blanska“,  cyklistickou  vyjížďku  pro 
veřejnost a burčákový country bál v Katolickém domě.

Klub českých turistů

Náplní činnosti odboru byly pravidelné vycházky, výlety, letní tábory 
mládeže,  značení  turistických  cest,  týdenní  poznávací  cyklistické  cesty, 
poznávací zájezdy a pomoc při ochraně přírody. Klub měl přes osmdesát 
členů.

AMK Blansko

Závodníci z blanenského týmu cyklistů opět potvrdili, že v republice 
patří  k těm nejlepším.  V celkovém umístění  v Triglav  Mistrovství  České 
republiky  v kategorii  Poussin  získal  Václav  Gryc  1.  místo,  v kategorii 
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Benjamin  Martin  Kakáč  2.  místo  a  Miloslav  Gryc  byl  pátý,  v kategorii 
Minime obsadil Jan Pelikán 6. místo a Pavel Hoch 10. místo, v kategorii 
Kadet  zvítězil  Václav  Kolář,  v kategorii  Senior  byl  Tadeáš  Ševčík  pátý, 
v kategorii  Master  se  umístil  David  Hollmann  na  místě  šestém a  Miloš 
Zavadil  byl  devátý  a  v kategorii  Elite  skončil  Jiří  Hollmann  na   místě 
osmém. 

Václavu Kolářovi se navíc podařilo již po třetí vybojovat titul mistra 
světa v biketrialu.

ROAD CROSS TEAM Blnsko

Nejúspěšnější  závodnicí  tohoto  cyklistického  oddílu  byla  v roce 
2004 Jana Bezdíčková, která získala 1. místo v Českém poháru X TERRA a 
2.  místo  na  MČR  X  TERRA v terénní  cyklistice.  Byla  také  mistryní 
Jihomoravského kraje v triatlonu.

Vodní záchranáři

Vodní záchranná služba Blansko byla dobrovolná organizace, která 
svou činnost prováděla ve volném čase. Předsedou MS VZS Blansko byl Jiří 
Rydval.  Kromě  preventivní  a  záchranné  činnosti  spočívala  další  činnost 
v zabezpečení  sportovních a  společenských akcí,  organizaci  předváděcích 
akcí a školení první pomoci, pořádání závodů a pravidelných tréninků. 

I  v letošním  roce  se  uskutečnil  v pořadí  již  8.  ročník  závodu 
Blanenská  dvěstěpadesátka,  na  který  se  sjelo  do  blanenského  bazénu 
rekordních  110  účastníků  z šestnácti  organizací  Vodní  záchranné  služby 
z celé ČR. Z celkového vítězství v hlavní kategorii se stejně jako v loňském 
roce radoval domácí borec Michal Špaček. 

TJ Elán

TJ Elán Blansko působila při blanenském Domu dětí a mládeže a 
věnovala  se  výchově  mladých  judistů,  kteří  dosahovali  v průběhu  roku 
výborných výsledků. Na mistrovství ČR dorostenců získal Dominik Pavlů 
zlatou medaili v kategorii do 81 kg a stal si i členem reprezentačního výběru 
České republiky. Na mezinárodním turnaji v judu, který se konal v Týně nad 
Vltavou v květnu 2004,  zvítězil  v kategorii  starších žáků Jiří  Boreš.   Na 
dalším mezinárodním turnaji v rakouském Gellneukirchenu potvrdil prvním 
místem v dorostenecké  kategorii  svou formu Dominik  Pavlů.  Medaile  si 
přivezli  i  muži  Robin Musil,   Miroslav Klíma a Josef  Pavlů.  Na turnaji 
v Berlíně získal blanenský judista Ladislav Dobiáš 2. místo a na mistrovství 
ČR starších žáků, které se konalo v listopadu v Mohelnici, si nejlépe vedl 
opět Ladislav Dobiáš (2. místo) a Jiří Boreš (4. místo).
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TJ Start

TJ Start, která působila při ZŠ Dvorská, byla zaměřena na sportovní 
gymnastiku, jejíž výcvik měly na starosti trenérky Barbora Holánová a Jana 
Holánová.  Jejich svěřenkyním se také v letošním roce dařilo.  V kategorii 
starších  žákyň  postoupily  na  přebory  republiky  ve  sportovní  gymnastice 
Michaela  Jelínková  a  Petra  Martínková,  Veronika  Matalová  a  Lucie 
Šparlinková.  Nejlepšího  umístění  dosáhla  Michaela  Jelínková,  která 
obsadila osmé místo.

 TJ Eden Blansko

Také  v roce  2004  nenašli  florbalisté  Základní  školy  Erbenova 
v Blansku v krajské soutěži přemožitele a opět se probojovali mezi nejlepší 
celky v České republice. 

Fit klub

Fit klub Blansko byl organizátorem celoročních kurzů různých druhů 
cvičení  (aerobic,  step  aerobic,  lady  cvičení,  powerjóga,  cvičení  rodičů 
s dětmi,  cvičení předškolních a  školních dětí,  kondiční cvičení,  sportovní 
hry,  posilování…),  která  probíhala  v tělocvičnách  blanenských  škol 
v odpoledních a večerních hodinách. Kromě toho tento klub organizoval i 
některé jednotlivé akce – přednášky o zdravém životním stylu, několik Fit 
dopolední, Léto v pohybu nebo další ročník běhu Terryho Foxe.

Regionální centrum sportu pro všechny

Tato organizace,  která  měla sídlo v Blansku na ulici  Poříčí  č.  12, 
pořádala  většinou  v hale  ASK  sportovní  akce  masovějšího  charakteru. 
V měsíci  březnu  to  byl  například  8.  ročník  soutěže  aerobik  mladých, 
v květnu se konal již XVII. ročník regionální soutěže v pohybových hrách a 
regionální přebor ve volejbalu a v červnu se uskutečnil krajský přebor ve 
volejbalu.

Jóga v denním životě

Sdružení  Jóga  v denním  životě,  které  mělo  sídlo  v Městském 
penzionu pod Javory 32, nabízelo kurzy cvičení jógy pro různě pokročilé 
uchazeče. 
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Klub Minigolfová Esa Blansko

Tento  sportovní  klub  vznikl  v roce  2003  a  navázal  tak  na 
minigolfový  klub  MGC  Blansko,  který  působil  v minigolfovém  areálu 
rekreační  oblasti  Palava do roku 1993. V tomto roce se  pak přesunul  na 
nově  vzniklé  hřiště  v Jedovnicích  a  celých  jedenáct  let  zůstal  blanenský 
minigolfový areál  bez závodního minigolfu.  Novému Klubu Minigolfová 
Esa se již v druhém roce své existence podařilo zformovat družstvo, které 
nastupovalo  v soutěžích  druhé  ligy  a  letos  mu  bylo  také  přiděleno 
pořadatelství prvního turnaje krajského přeboru, což byl kvalifikační turnaj 
na přebor Moravy. Dne 29. května se tak do Blanska sjelo 66 hráčů z celé 
Jižní Moravy.        

RC autoklub Blansko

Blanenský  RC  autoklub  měl  přibližně  patnáct  členů.  Ve  svém 
zbudovaném areálu,  který se nacházel vedle hřišť ASK, pořádali  členové 
klubu ročně okolo deseti  závodů. K prvnímu z nich se závodníci sešli na 
počátku května, kdy se uskutečnil 8. ročník Tamiya Cupu 2004. V průběhu 
měsíců května až září se pak uskutečnilo také několik závodů Morava Cupu 
2004  nebo  mistrovství  ČR.  K nejzajímavějším  akcím pak  patřil  již  pátý 
ročník vytrvalostního závodu, na který se sjeli do Blanska závodníci z celé 
České  republiky.  Blanenští  členové  RC  autoklubu  se  v  tomto  závodě 
umístili na třetí pozici. Mezi nejúspěšnější členy klubu patřil Miloš Magda, 
Jan Štrof, Libor Vévoda a Stanislav Vondra, který vybojoval 2. místo na 
mistrovství ČR. 

Klub lodních modelářů

Členové  Klubu  lodních  modelářů  Blansko,  který  působil  pod 
hlavičkou Domu dětí a mládeže, byli i  v letošním roce úspěšní. V seriálu 
mistrovství  volných  modelů  kategorií  EX  získal  nejcennější  trofej 
v seniorské kategorii Martin Skácel. V Moravském poháru 2004 pak byl pak 
nejlepší  v žákovské  kategorii  Martin  Alexa,  který  získal  putovní  pohár. 
V seniorské kategorii  obsadili  2.  místo  Martin  Stejskal  a  3.  místo Jakub 
Skoták.

Kart klub Blansko

Tato  organizace  milovníků  motokár  byla  založena  v roce  2004  a 
navázala především na slavné předchůdce bratry Procházkovi, Beranovi či 
Pertáška. Dílna Kart klubu se nacházela na ulici Husově 13a v Blansku.
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Agility

Kynologická  organizace  Agility  sdružovala  zejména  mládež 
z Blanska  a  přilehlých  obcí.  Její  členové  pravidelně  trénovali  na  svém 
cvičišti na Sportovním ostrově a ti nejlepší pak na soutěžích reprezentovali 
naše město i republiku. Mezi ně právě patřila devatenáctiletá dvojnásobná 
mistryně  Evropy Iva  Rajtšlégrová.  Iva  spolu  se  svou  fenkou  Bedlington 
teriéra se stala Mistrem světa v agility družstev. 

Klub Tance se psem České republiky

Tato  zájmová  organizace,  která  byla  založena  v květnu  2002, 
sdružovala bezmála 70 členů z celé České republiky i ze zahraničí.  Díky 
tomu, že právě Blansko bylo sídlem organizace, stalo se tak i pravidelným 
dějištěm mistrovství republiky v tanci se psem. V prosinci se na tuto soutěž 
sjelo do našeho města na třicet  majitelů čtyřnohých miláčků. V kategorii 
dospělých  se  stala  vítězkou  blanenská  Iva  Rajtšlégrová  s Bedlington 
teriérem Arlette Bos Grunniens. 

Kynologický klub Blansko

Kynologický  klub  Blansko  byl  neziskovou  organizací,  která 
sdružovala zájemce o výchovu, výcvik a chov psů. Dříve byl začleněn mezi 
svazarmovské  odbornosti,  později  se  stal  součástí  Moravskoslezského 
kynologického svazu. Členská základna se pohybovala mezi 40 až 50 členy 
a cvičiště se nacházelo v oblasti Čertovky za sídlištěm Písečná. Předsedkyní 
klubu byla Mgr. Hana Součková.  

Western Sport Klub Hořice

Western Sport Klub Hořice, který byl od roku 2000 složkou Svazu 
rekreačního sportu ČSTV, nabízel dětem i dospělým možnost westernového 
ježdění na dobře trénovaných koních formou kurzů. 

Squash centrum

Kromě různých soutěží,  které  v tomto moderním zařízení  na ulici 
Svitavské probíhaly, byla pro blanenskou mládež zvláště zajímavá nabídka 
sportovního vyžití v období letních prázdnin. I v tomto roce totiž  měly děti 
v dopoledních hodinách volný vstup a byl jim dokonce k dispozici odborný 
dohled. O toto prázdninové sportování byl velký zájem.
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Bowling

Stejný  investor  (Ing.  Chládek),  který  v nedávné  době  v Blansku 
postavil  Squashovou  halu,  stál  také  za  vybudováním  nové  bowlingové 
herny, která byla postavena na ulici Dvorské v blízkosti restaurace Sýpka. 
Nová  hala  byla  vybavena  osmi  drahami  špičkové  technologie  AMF. 
Součástí  centra  byla  také  restaurace  pro  více  než  60  hostů.  Provoz  byl 
zahájen 11. listopadu 2004.
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Policie

Městská policie

Městská policie  Blansko, která  byla tvořena devatenácti  strážníky, 
byla  jako  orgán  města  řízena  starostkou.  Rada  města  pak  pro  plnění 
konkrétních  úkolů  jmenovala  ředitele  Městské  policie  Blansko.  K jejím 
úkolům  patřilo  především  zabezpečení  místních  záležitostí  veřejného 
pořádku,  dohled  na  dodržování  pravidel  občanského  soužití,  dohled  na 
dodržování  obecně  závazných  právních  předpisů,  odhalování  přestupků, 
správních  deliktů  a  trestných  činů  a  zabezpečování  ochrany  bezpečnosti 
osob  a  majetku.  V rámci  situační  prevence  kriminality  zabezpečovala 
městská policie nepřetržitý  provoz linky tísňového volání  a  senior linku, 
provozovala  pult  centralizované  ochrany  a  městský  dohlížecí  kamerový 
systém a bezplatně evidovala jízdní kola. Úzce se také podílela na řešení 
dopravní  situace  ve  městě.  Spolupracovala  s Policií  ČR,  orgány města  a 
hlavními  složkami  Integrovaného  záchranného  systému,  s kterými  se 
spolupodílela  na krizovém řízení mimořádných situací.

Ke zlepšení  dopravní  situace  přispělo  zakoupení  nového  ručního 
laserového  měřiče  rychlosti,  tzv.  LIDAR,  který  začala  městská  policie 
využívat od července 2004 a to především v nejkritičtějších místech, mezi 
která  patřila  městská  část  Lažánky,  Dolní  Lhota,  blanenské  náměstí 
Svobody, ulice Svitavská a silnice v okolí škol. Město Blansko vydalo na 
pořízení tohoto přístroje celkem 480 tis. Kč.   

K běžným  činnostem  městské  policie  také  patřil  odchyt  volně 
pobíhajících psů, kteří byli následně umístěni do městského útulku a odchyt 
toulajících se koček v lokalitě 9. května, které byly předány k veterinárnímu 
vyšetření, kde jim byla provedena kastrace a následně byly vypuštěny zpět 
do  této  lokality.  Městská  policie  zabezpečovala  také  odtah  vraků 
motorových vozidel a pravidelně kontrolovala, zda nezletilé mládeži není 
podáván v místních restauracích a zábavních podnicích alkohol. 

Policie ČR 

Rok  2004  byl  ve  srovnání  s rokem  předešlým  podle  přehledu 
kriminality v okrese Blansko bezpečnější. Došlo k snížení počtu trestných 
činů,  násilných  činů  i  mravnostních  deliktů.  V roce  2004  policisté  řešili 
1405  kriminálních  činů,  z nichž  se  jich  podařilo  celých  54,5  procent 
objasnit.  Naopak narostl  počet majetkové kriminality (406 krádeží a 354 
vloupání).   Příčinou velké  části  tragických dopravních  nehod  byla  příliš 
hazardní jízda mladých řidičů. V roce 2004 vyšetřovali policisté  v okrese 
Blansko celkem 1 326 dopravních nehod, což bylo v porovnáním s rokem 
předešlým o 41 nehod více. Při těchto nehodách zahynulo 15 lidí a 58 osob 
utrpělo těžká zranění. Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný 
způsob jízdy, nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě. 
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Případy

Tragické dopravní nehody

Dne  5.  června  došlo  po  sedmé  hodině  ranní   v jednosměrném 
objezdu městské části Blansko – Horní Lhota k tragické dopravní nehodě, 
při  které  teprve  devatenáctiletý  řidič  z Boskovic  vlivem  rychlé  jízdy  na 
mokré vozovce narazil do stromů. Mladík svým zraněním na místě podlehl.

Několik  tragických  dopravních  nehod  se  stalo  na  silnicích 
blanenského okresu v podzimních měsících.  Začátkem listopadu  doplatil 
životem na svou riskantní jízdu mladý řidič na silnici z Blanska do Šebrova. 
Častým úsekem tragických nehod se také stala silnice první třídy č. 43 mezi 
Brnem a Svitavami,  kde řidiči  zbytečně riskovali  rychlou a nebezpečnou 
jízdou.

Bilance  dopravních  nehod  okresu  Blansko  hlásila  koncem  roku 
patnáct usmrcených osob.

Železniční přejezd Blansko – město

Železniční  zastávka  Blansko  –  město  byla  v počtu  střetů  chodců 
s projíždějícími vlaky extrémní.  Lidé  často  ignorovali  spadnuté  závory  a 
nevyužívali podchod a to i přesto, že některé vlaky zde projížděly rychlostí 
až 120 kilometrů za hodinu.

Dne 6. 7. 2004 tak zbytečně přišel  o život jednačtyřicetiletý muž, 
který  v době,  kdy  již  byly  spuštěny  závory  vešel  do  kolejiště.  O  štěstí 
v neštěstí pak mohl mluvit devětasedmdesátiletý muž, který byl zachycen 
v prosinci  projíždějícím  vlakem  EuroCity.  Z tohoto  střetu  vyvázl  pouze 
s mnohačetnými zlomeninami horních končetin.

Tragédie v blanenském plaveckém bazénu

K velké tragédii  došlo 7.  ledna při  povinném plaveckém výcviku, 
který  v blanenských  krytých  lázních  absolvovali  žáci  Základní  školy 
z Voděrad. Až po upozornění učitelek zjistily pracovnice plavecké školy, že 
postrádají sedmiletého Dominika. Bezvládné tělo chlapce bylo nalezeno na 
dně bazénu až po dvaceti minutách. Hoch byl sice z vody vytažen živý, ale 
ve   velmi  vážném stavu.  I  přes  veškerou  zdravotní  péči,  která  mu  byla 
poskytnuta na oddělení ARO Dětské nemocnice v Brně, po čtyřech dnech 
zemřel. Tragickou událost vyšetřovali blanenští kriminalisté, kteří obvinili 
z ublížení na zdraví ředitele plavecké školy TJ Stadion Miroslava Holána a 
plavčici Růženu Görnerovou.
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Loupeže

S pistolí  v ruce  přepadli  20.  ledna  večer  dva  neznámí  pachatelé 
sázkovou  kancelář  Fortuna   na  Wanklově  náměstí  v Blansku,  odkud  si 
odnesli téměř 120 tisíc korun.

V lednu tohoto roku byla opět vykradena prodejna Konica express 
foto na Rožmitálově ulici.  Škoda byla odhadnuta na 180 tisíc korun.

Dvaačtyřicetiletý  muž  z Břeclavi  byl  obviněn  z vykrádání  chat 
v oblasti Bačina a Osiky.

Sprejeři

Škodu za cca dvacet tisíc korun způsobil neznámý pachatel,  když 
v říjnu sprejem poškodil budovu školní kuchyně ve Dvorské ulici.

V prosinci  2004  poškodil  budovu  krytých  lázní  v Blansku  opět 
neznámý sprejer, který svým jednáním způsobil škodu cca deset tisíc korun.

Výroba drog

Úspěšně  skončila  akce  blanenských  policistů,  kterým se  podařilo 
vypátrat a odhalit čtveřici mladíků z Blanska a Letovic, kteří se zabývali 
výrobou a prodejem drog.   
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Hasičský záchranný sbor 

V roce  2004  zasahovali  hasiči  z blanenského  územního  odboru 
Hasičského  záchranného  sboru  Jihomoravského  kraje  celkem  ve  147 
případech. Oheň zničil majetek za  6 milionů 414 tisíc korun, ale celkově se 
hasičům  podařilo  uchránit  majetek  v hodnotě  přesahující  19,5  milionů 
korun. Příčiny vzniku požárů byly stále stejné. Velmi často šlo o lidskou 
nedbalost, hru dětí se zápalkami a závady na technických zařízeních. Lidé 
také brali  na lehkou váhu varování hasičů,  jak nebezpečné je vypalování 
suché trávy, zejména v blízkosti lesa. Příkladem tohoto byl dubnový požár 
několika hektarů lesa u Černé Hory.

Hašení požárů však nebylo jedinou činností, která hasiče během roku 
zaměstnávala.  Často zasahovali  při  likvidaci  následků dopravních nehod, 
živelných  pohrom  nebo  ekologických  havárií  způsobených  únikem 
škodlivých látek. Těchto událostí bylo v roce 2004 celkem 640. O život při 
nich přišlo 25 lidí, z toho 15 při dopravních nehodách.V letních měsících 
absolvovali  blanenští  hasiči  nesčetné výjezdy k likvidaci  hnízd bodavého 
hmyzu. Na tyto případy se vybavili speciálním vysavačem.

K několika zásahům museli hasiči vyjet i přímo ve městě Blansku. 
Na počátku měsíce června to byla například likvidace požáru lokomotivy ve 
stanici Blansko – město.  Dne 16. června zasahovali při požáru v penzionu 
pro  důchodce  v Blansku  na  sídlišti  Písečná.  Plameny  zde  vyšlehly 
v sedmém  patře  osmipodlažního  objektu,  a  to  od  vadné  elektroinstalace 
ledničky. Při požáru se nikdo nezranil, hasiči ale museli evakuovat padesát 
seniorů. Celková škoda byla odhadnuta na 110 tisíc korun. Dne 13. prosince 
byl v půl čtvrté ráno nahlášen požár dřevěné stavby v Purkyňově ulici. Na 
jeho  hašení  se  kromě  profesionálů  z Blanska  podílelo  také  pět  jednotek 
dobrovolných  hasičů.  Hořící  stavbu  se  nepodařilo  zachránit,  ale  včasný 
zásah hasičů zabránil v rozšíření požáru na sousední budovy.

Ve dnech 24. – 25. srpna se blanenští profesionální hasiči zúčastnili 
4. ročníku krajské soutěže v požárním sportu v Pelhřimově, kde obsadili 2. 
místo, což bylo nejlepší umístění v rámci hodnocení Jihomoravského kraje. 
V měsíci říjnu pak na 3. ročníku soutěže Boskovická věž si blanenští hasiči 
prověřili svou fyzickou zdatnost, všestrannost a připravenost. 
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Demografický vývoj

K 31.12.2004  žilo  v městě  Blansku  celkem  20310  obyvatel. 
V průběhu roku se 337 obyvatel odstěhovalo a 199 přistěhovalo.

V roce 2004 se v Blansku narodilo 192 dětí a zemřelo 170 občanů 
města.  V matričním  obvodu  se  uskutečnilo  111  sňatků  (z  toho  17  bylo 
církevních).

Nejstarší občanka Blanska paní Matylda Jabůrková oslavila 4. dubna 
své 103. narozeniny.

Stárnutí populace

Stejně  jako  na  území  celé  České  republiky,  tak  i  na  území 
blanenského  okresu  a  území  města  Blanska  dlouhodobě  dochází  a  do 
budoucna bude  docházet  ke  stárnutí  populace.  Mezi  hlavní  příčiny  patří 
zejména  déletrvající  omezení  porodnosti,  snižování  měr  úmrtnosti  a 
prodlužující  se  délka  lidského  života.  Podle  prognóz  dalšího 
demografického vývoje  tak  bude  i  nadále  pokračovat  pokles  počtu  osob 
s trvalým bydlištěm na území České republiky ( v roce 1998 zde žilo 10 289 
621 obyvatel, prognóza do roku 2010 je 10 252 984 obyvatel). V oblastech 
nejbližšího  zázemí  aglomeračních  jader  by  však  měl  podle  prognóz 
pokračovat v letech 2006 – 2010 populační přírůstek. Mezi ziskové okresy 
má patřit i blanenský okres. Tomuto předpokladu nasvědčuje i ta skutečnost, 
že počet obyvatel blanenského okresu se mírně zvyšuje (rok 1998 - 107 981 
obyvatel, rok 2001 – 108 079 obyvatel). Počet obyvatel města Blanska však 
má  trend  opačný  (od  roku  2001  do  roku  2003  došlo  k poklesu  o  220 
obyvatel).  V otázce prognóz do roku 2010, které se týkají stárnutí populace, 
dosáhne  blanenský  okres  třetího  nejvyššího  indexu  stáří  v rámci 
Jihomoravského kraje. Samotné město Blansko by na tom mělo být ještě 
hůře. 

Prognóza vývoje počtu obyvatel včetně zastoupení ve vybraných věkových 
skupinách pro celý blanenský okres:

Věková skupina 1998 2000 2005 2010
0 -14 18 954 18 292 17 027 16 156
15 - 59 69 133 69 431 69 069 76 147
60+ 19 894 20 257 22 078 24 911
Celkem 107 981 107 980 108 174 108 214

Věková struktura (absolutní počty)
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Vývoj počtu obyvatel včetně zastoupení ve vybraných věkových skupinách 
pro město Blansko:

Věková skupina 1980 1991 2001 2003
0 -14 4 932 4 707 3 330 2 909
15 - 59 11 679 12 751 13 538 13 445
60+ 2 897 3 903 3 826 4 120
Celkem 19 508 21 361 20 694 20 474

Věková struktura (absolutní počty)

Mongolové v Blansku

Obyvatelstvo našeho města tvořila dosti početná menšina Mongolů, 
kteří  do  Blanska  přišli  za  prací.  Byli  to  právě  oni,  kteří  se  osvědčili 
blanenské firmě Apos při pošívání volantů do aut. A s rozšiřováním výroby 
také  rostl  počet  Mongolů,  kteří  do  našeho  města  přicházeli  s celými 
rodinami.  Ubytovaní  byli  různě,  mimo  jiné  se  velice  dobře  zabydleli 
v hotelu  Dukla  na  náměstí  Republiky.  Blanenskou  veřejností  byli 
Mongolové vnímáni různě. I přesto, že doposud nezavdali svým chováním 
nějakou  závažnou  záminku  k  znepokojení,  část  obyvatelstva  se  k nim 
chovala  se  značnou  nedůvěrou.  Lidé  měli  především  obavy  z jejich 
zdravotního  stavu.  Problémy pak vyvolal  velký počet  mongolských dětí, 
které nastoupily do blanenských škol a neuměly vůbec česky. Tuto otázku 
muselo vedení škol spolu s městem od školního roku 2004/05 důkladněji 
řešit. 

Nezaměstnanost 

Na počátku roku 2004 se pohybovala míra nezaměstnanosti okolo 
10,2 %. K poslednímu červenci pak činila míra nezaměstnanosti  v okrese 
Blansko 8,38 %, což znamenalo, že bez práce bylo 4 434 lidí. Na Blanensko 
tak připadalo na jedno volné pracovní místo 10,5 osob. V závěru roku se 
míra  nezaměstnanosti  ustálila  na  8,7  %.  V prosinci  2004  evidoval  Úřad 
práce  v Blansku  celkem 4  919  lidí  bez  zaměstnání.  Ve  srovnání  s celou 
Českou republikou (9,5 %) a Jihomoravským krajem ( 10,7 %) vycházel 
okres Blansko jako oblast s poměrně nízkou nezaměstnaností. Nejpočetnější 
skupinu  evidovaných  lidí  bez  práce  tvořili  vyučení  (  44,8  %)  a  lidé  se 
základním vzděláním (23,9  %).  Pro  mladé  klienty  začal  blanenský  úřad 
práce již od listopadu 2003 uplatňovat program Aspirant,  který postupně 
v roce 2004 rozšiřoval. 
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Počasí

Počátek  měsíce  ledna  se  nesl  v duchu  chladnějšího  počasí,  které 
sebou přineslo hustější sněhové přeháňky. Teploty přes den se pohybovaly 
kolem bodu mrazu, na noc poklesly až k –16°C. Okolo 10. ledna se začalo 
oteplovat, denní teploty se vyhouply až k +6°C, noční byly slabě nad nulou. 
Sněhové  přeháňky  se  změnily  na  dešťové.  Silnější  ochlazení  nastalo  až 
kolem  22.  ledna.  Noční  teploty  klesly  na  -15°C,  denní  se  vyšplhaly 
maximálně  k  -5°C.  Absolutní  minimum  teploty  vzduchu  –20,3°C  bylo 
naměřeno 6. ledna. Průměrná měsíční teplota vzduchu byla -4°C a měsíční 
úhrn srážek činil 47 mm.

 Měsíc únor se poněkud vymykal tradičnímu zimnímu počasí. Jeho 
počátek  se  nesl  v duchu  teplého  počasí  s ranními  teplotami,  které 
dosahovaly až +10°C. Přes den se pak teploty  dokonce vyšplhaly 5. února 
na +16°C. Pak následovalo postupné ochlazování  a konec měsíce byl zase 
chladný.  25.  února  byla  naměřena  dokonce  ranní  teplota  okolo  -15°C. 
Průměrná měsíční teplota vzduchu byla +0,3°C a měsíční úhrn srážek činil 
39 mm.      

Počátek měsíce března spíše připomínal tradiční zimní měsíce. Ranní 
teploty byly nízké od -1°C do -10°C. I přes den bylo pouze kolem nuly. 
Oblačné počasí přineslo také sněhové přeháňky. Nejvyšší sněhová pokrývka 
15 cm byla zaznamenána právě 10. března. V polovině měsíce přišlo velké 
oteplení,  kdy ranní  teploty dosahovaly  až  +12°C a  přes  den se  dokonce 
vyšplhaly k dvacítce.  Dne 17.  března bylo dosaženo až +21°C. Ke konci 
měsíce se pak opět ještě ochladilo. Měsíční úhrn srážek činil 38 mm.

Na  počátku   dubna  bylo  celkem příjemné,  polojasné  až  slunečné 
počasí s ranními teplotami do +6°C a denními až do +18°C. Pak se krátce 
ochladilo. První bouře po zimě přišla dne 16. dubna a po ní se již začalo 
oteplovat. Ke konci měsíce se denní teploty vyšplhaly k +24°C. Průměrná 
teplota vzduchu byla +9,6°C a měsíční úhrn srážek byl 32 mm.

Také na počátku měsíce května panovalo celkem příjemné polojasné 
počasí s ranními teplotami okolo +11 až +15°C. Přes den teploty přesáhly i 
dvacet stupňů. Dne 5. května se přehnal silný vítr, který místy dosahoval 
rychlosti vichřice (80 – 100 km v hodině). Tento vítr polámal stromy, větve 
a výjimečně poškodil i některé střechy. Obávané květnové mrazíky přišly až 
23.  května,  kdy  teplota  v Blansku  ráno  byla  naměřena  až  –1,5°C.  Toto 
květnové ráno bylo v Blansku nejchladnější  za posledních devět let.  Přes 
den  se  teplota  pohybovala  většinou  kolem  osmi  stupňů.  Bylo  hodně 
přeháněk a dokonce přišlo i slabé sněžení. Na konci měsíce se opět oteplilo. 
Průměrná měsíční teplota vzduchu byla +12°C a měsíční úhrn srážek činil 
pouze 21 mm.

Měsíc červen začal poněkud zamračeně a kromě přeháněk přineslo 
poměrně teplé počasí i velké bouřky. Nejvyšší denní úhrn srážek (26,5 mm) 
byl naměřen již dne 2. června. Velká bouře se přehnala Blanskem dne 9. 
června kolem 16.45 hodin. Byla doprovázena větrnou smrští s přívalovým 
deštěm a vysokým počtem blesků. V okolí Blanska byla dokonce viděna i 
tornáda. Velké škody přívalové deště způsobily na blanenském okrese v obci 
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Kulířov.  Nejteplejšími  dny tohoto  měsíce se  staly  dny 23.  a  24.  červen. 
Právě  tehdy  vystoupaly  teploty  až  k  +28°C.  Průměrná  měsíční  teplota 
vzduchu činila +15,8°C a měsíční úhrn srážek byl 110 mm.

  První polovina července byla méně teplá s teplotami nad +20°C a s 
dešťovými přeháňkami. To ovlivnilo také provoz koupališť, o které nebyl 
zájem.  Od  poloviny  měsíce  převládalo  pravé  letní  počasí,  kdy  se  denní 
teploty vyšplhaly až k třiceti stupňům, což zase přineslo bouřkové srážky. 
Průměrná měsíční teplota vzduchu byla +17,5ºC a měsíční úhrn srážek byl 
45 mm.

Nejteplejším  měsícem  roku  byl  druhý  prázdninový  měsíc  srpen. 
Zvláště  jeho  první  polovina  byla  přímo  tropická.  Ranní  teploty  se 
pohybovaly kolem +15ºC a denní překračovaly +30ºC. Tyto tropické teploty 
přinesly také velké bouřky. Blansko zasáhla taková bouře v noci ze čtvrtka 
12. 8.  na  pátek 13. 8.. Po krátkém ochlazení se však začalo opět oteplovat. 
Teplota vyšplhala na rekordních +33,5°C dne 19. srpna, kdy bylo naměřeno 
absolutní  maximum teploty vzduchu.  Ke konci  měsíce pak došlo vlivem 
zvýšené  oblačnosti  ke  snížení  teplot,  které  se  pohybovaly kolem +25°C. 
Průměrná měsíční teplota vzduchu byla +18,1 ºC a měsíční úhrn srážek byl 
55 mm. 

První  polovina  měsíce  září  byla  polojasná  s ranními  teplotami  do 
+10°C a denními teplotami od +20 do +23°C. Ve druhé polovině měsíce se 
trochu  ochladilo  a  zatažená  obloha  přinesla  také  častější  přeháňky. 
Průměrná měsíční teplota vzduchu byla +12,2ºC a měsíční úhrn srážek činil 
37 mm.

Počátek října byl ve znamení celkem příjemného počasí, kdy se ranní 
teploty pohybovaly  do  +10°C a  denní  teploty dosahovaly  k čtyřiadvaceti 
stupňům.  Kolem  11.  října  se  dostavily  první  přízemní  mrazíky  a  velké 
ochlazení, které přineslo mlhy a déšť. Neuvěřitelně teplý závěr měsíce října, 
kdy se teploty opět vyšplhaly k dvaceti stupňům a svítilo sluníčko, přispěl 
také k hojnému růstu hub. Průměrná měsíční teplota vzduchu byla +9,5ºC 
a měsíční úhrn srážek činil 65 mm. Ze dne 27. 10. na 28. 10 ve 4.00 hod. 25 
minut došlo k úplnému zatmění měsíce, které bylo viditelné pouhým okem.

V měsíci listopadu převládala zatažená obloha s občasným deštěm. 
Ranní  teploty se  pohybovaly  zpočátku od  +3 do +10°C,  denních  +15°C 
postupně pokleslo na +10°C. Od poloviny listopadu se ještě více ochladilo. 
Ranní teploty již byly pod bodem mrazu a odpolední se vyšplhaly sotva k 
+5°C. V pátek 19. listopadu ráno a dopoledne přecházela přes naše území 
od  severozápadu  výrazná  studená  fronta.  Doprovázela  ji  vichřice,  na 
několika místech dokonce orkán. Přes Blansko přecházela studená fronta od 
10.45 do 11 hodin a kromě vichřice ji  doprovázel silný déšť se sněhem. 
Kromě  poklesu  teploty  došlo  také  k extrémně  silnému  poklesu  tlaku 
vzduchu. Silný vítr pak způsobil vyvrácení několika stromů, což si vynutilo 
zásahy hasičů. Průměrná denní teplota byla +3,8ºC a měsíční úhrn srážek 
byl 42 mm. 

V prosinci bylo většinou zataženo, mlhavo s občasným pršením nebo 
sněžením. Ranní teploty již častěji poklesly pod bod mrazu. Přes den se pak 
pohybovaly k  +5°C.  Ke konci  měsíce  došlo  k oteplení,  kdy přes  den  se 
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teploty vyhouply až k +8°C. Průměrná měsíční teplota vzduchu byla -0,4ºC 
a měsíční úhrn srážek činil 27 mm.       

     

     

   

   

     


