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Kronikářský zápis zpracovala: Mgr. Lenka Likavčanová
Počasí sledoval a zapisoval: Jan Peťovský
Přílohy: 4 CD - fotografie společenských a kulturních událostí Stanislav Mrázek
1 CD - fotografie akcí Muzea Blansko Ing. Miroslav Habeš
- fotografie stavebních akcí v Blansku Mgr. Lenka Likavčanová
Další přílohy: propagační materiál města, pozvánky na kulturní,
společenské a sportovní akce a další jednotlivosti

V Blansku dne 28. 5. 2004
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Úvod
Rok 2003 přinesl celou řadu důležitých okamžiků pro další vývoj
naší republiky i samotného města Blanska.
Hned na počátku roku vstoupila v platnost reforma státní správy,
která znamenala zrušení okresních úřadů, jejichž kompetence přešly
částečně na úřady krajské a částečně na nově vzniklé úřady s rozšířenou
působností, kterým se stal i Městský úřad v Blansku.
Počátkem roku také proběhla v České republice volba nového
prezidenta. Bylo těžké najít takového prezidentského kandidáta, který by
mohl důstojně navázat na činnost odstupujícího prezidenta Václava Havla.
Volba nového prezidenta vůbec nebyla snadná a jednoznačná. Po vzájemné
politické dohodě z ní nakonec vyšel vítězně kandidát ODS Václav Klaus.
Událostí, která se jistě promítne do dalšího vývoje celého našeho
státu, bylo červnové referendum o vstupu do Evropské unie, ve kterém se
77% zúčastněných voličů vyslovilo pro vstup České republiky do EU
v následujícím roce 2004.
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Politický a veřejný život
Zastupitelstvo města Blanska
Zastupitelstvo města Blanska, které sestávalo z 25 členů, se sešlo
v roce 2003 celkem 7x.
3. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 24.2.2003
- program komplexní prevence kriminality na rok 2003
- financování investiční akce Průmyslová zóna Blansko-Vojánky
- schválení návrhu rozpočtu města Blanska na rok 2003
- poskytnutí účelových půjček na opravu bytového fondu
4. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 24.3.2003
- finanční plán projektu Dyje
5. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 28.4.2003
6. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 2.6.2003
- přijetí úvěru ve výši 30 milionů Kč na investiční akci Vybudování
technické infrastruktury průmyslové zóny
7. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 23.6.2003
- členství města Blanska v Honebním společenstvu Olomučany, město
zastupuje Ing. Jan Galuska
- založení Bytového družstva Písečná II za účelem výstavby nájemních
bytových domů II Blansko-Písečná 90 bytových jednotek, schválení
bytových stanov
- rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za rok 2002
- harmonogram úprav školních kuchyní
- rušení provozu jedné třídy mateřské školy Dvorská 96 v budově bývalých
jeslí na ul. Dvorská 28 ke dni 31.8.2003
- rušení provozu jedné třídy mateřské školy Divišova 2a v budově Horní
Lhota 66 ke dni 31.8.2003
- prodej restaurace Dělnický dům společnosti Černohorská restaurace s.r.o.
- zpráva o hospodaření s městským bytovým fondem
- zpráva o situaci ve Svazku vodovodů a kanalizací
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8. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 22.9.2003
- souborné stanovisko koncepce RPn Blansko – Luhy
- zpráva o vymáhání pohledávek z nájmu a tržeb
-začlenění městské hromadné dopravy v Blansku do Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje
- vyhláška Statut Fondu pro rozvoj bydlení ve městě Blansku
- strategický plán rozvoje města Blanska
9. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 15.12.2003
- vyhláška o znaku a praporu města Blanska
- vyhláška o hospodaření s byty v majetku města
- rozpočtové provizorium města Blanska na I. čtvrtletí 2004
- vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
- vyhláška o místním poplatku za komunální odpad
- vyhláška Statut fondu pro rozvoj bydlení ve městě Blansku

Výbory Zastupitelstva města Blanska
Název výboru:

Předseda:

Místopředseda:

Další členové:

Výbor kontrolní Stanislav Navrkal Karel Sitar

6

Výbor finanční
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Ing. Leoš Dostál

Ing. František Ladič

Rada města Blanska
Programové prohlášení Rady města Blanska pro volební období
2002 - 2006 schválila Rada města Blanska na svém 7. zasedání dne
28.1.2003 v tomto složení:
PhDr. Jaroslava Králová, starostka
Mgr. Ivo Polák, místostarosta
Ing. Jindřich Král, místostarosta
Mgr. Miroslav Starý, člen rady města
Ing. Lubomír Toufar, člen rady města
Mgr. Eva Nečasová, členka rady města
MUDr. Zdeněk Grünwald, člen rady města
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Programové prohlášení Rady města Blanska pro volební
období 2002 - 2006
Úvod
Cílem Rady města Blanska je i nadále proměňovat město Blansko v moderní
demokraticky řízené město s vysokou kvalitou života, město, které je
domovem nás všech.
Pro uskutečnění tohoto cíle vyhlašuje Rada města Blanska Programové
prohlášení Rady města Blanska pro volební období 2002 - 2006.
Programové prohlášení Rady města Blanska je dokumentem, který vyjadřuje
potřeby města a široké veřejnosti. Zahrnuje komplexní pohled na město jako
celek i na jednotlivé části života. Vychází z konkrétních potřeb tak, aby
město Blansko bylo co nejlépe připraveno na převzetí řady úkolů,
vyplývajících z jeho postavení města III. typu v roce 2003 a vstup do
Evropské unie v roce 2004.
Konkrétní cíle a projekty:
Rozvoj města
-předložení Strategického plánu rozvoje města jako základního dokumentu
potřebného pro systematický rozvoj města ve všech oblastech, pravidelná
aktualizace jeho programů a projektů s ním souvisejících
-iniciace aktualizace územního plánu města
Hospodaření města
-zkvalitnění hospodaření města s důrazem na optimálnost a efektivnost
vynakládaných prostředků
-zohledňování oprávněných požadavků všech městských částí při
sestavování rozpočtů
-maximální využívání dotačních programů a projektů (včetně z EU) k
získání finančních prostředků
-hospodaření s finančními prostředky města musí být průhledné a musí se
provádět pouze na základě usnesení rady města a zastupitelstva města
-město bude plnit podmínky vyplývající ze zákona o poskytování informací
Bydlení
-podpora výstavby státem dotovaných bytů formou účasti města v bytových
družstvech - bytové domy na Písečné a ve Zborovcích
-vytvoření podmínek pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Luhy
-příprava projektu na ozelenění sídlišť v rámci programu "Revitalizace
panelových sídlišť"
-rekonstrukce domu Komenského 16 (bývalá škola)
-fond rozvoje bydlení pro poskytování půjček občanům města na opravy
domů
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Zaměstnanost a podnikání
-realizace průmyslové zóny v Blansku jako významného předpokladu pro
vytváření nových pracovních míst
-podpora vzniku a rozvoje podnikatelských aktivit ve městě Blansku i v
celém blanenském regionu ve spolupráci s Hospodářskou komorou okresu
Blansko
Zdravotnictví
-dokončení převodu Nemocnice Blansko na město
-další rozvoj nemocnice pro zajištění kvalitní zdravotnické péče pro občany
našeho města a regionu minimálně v současném rozsahu
-vyvážené poskytování zdravotní péče Nemocnicí Blansko a privátními
lékaři
Sociální oblast
-další zkvalitnění sociálních služeb a jejich rozšiřování podle potřeb
blanenského regionu
-podpora nestátních organizací a zařízení, které poskytují sociální služby
-zpracování podkladů pro získání státní dotace na rekonstrukci bytového
domu pro DPS s možností zřízení stacionáře
-podpora projektů organizací zdravotně postižených občanů
Školství
-pokračování oprav a modernizací školních zařízení v Blansku
-citlivá a uvážená redukce kapacit základních a mateřských škol s
předchozím projednáním s vedením škol, občany a občanskými aktivitami
-pokračování v rekonstrukci školních sportovišť tak, aby mohla být
využívána i blanenskou veřejností
Kultura, sport
-podpora činnosti kulturních a sportovních zařízení a pořádání kulturních
akcí i s ohledem na návštěvnost těchto akcí
-pokračování v modernizaci Městského klubu
-pokračování v rekonstrukci budovy zámku - Muzea Blansko
-rozšíření cyklistických tras a jejich propojení s celorepublikovou sítí
-opravy krytých lázní a modernizace městského koupaliště
-pokračování v dostavbě zimního stadionu
-výstavba dětského hřiště na Písečné
-pokračování v dovybavení a opravách sportovně rekreačních ploch
-podpora investičních záměrů tělovýchovných jednot, které budou v
maximální míře využívat dotačních prostředků
-podpora výstavby atletického stadionu s umělým povrchem v areálu ASK
Životní prostředí
-trvalé a efektivní zkvalitňování čistoty a pořádku ve městě prostřednictvím
městské společnosti Technické služby Blansko, s.r.o.
-zachování rozsahu městské hromadné dopravy
-výstavba veřejných WC
-podpora dalšího rozšiřování separovaného sběru domovního odpadu a
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sběrného dvora
-podpora praktické výuky separovaného sběru odpadů již na základních
školách
-pokračování v úpravách městského hřbitova
-dokončení rekonstrukce a modernizace centrálního vytápění
Doprava a infrastruktura
-výstavba kruhového objezdu u "bývalé pošty"
-rekonstrukce ulice Rožmitálova na moderní pěší zónu
-pokračování v budování chodníků v městské části Lažánky
-pokračování v realizaci projektu obnovy místních komunikací (silnice a
chodníky)
-výstavba silnice Blansko - Ráječko - Rájec - Jestřebí
-výstavba nebo rekonstrukce přístupových komunikací do zahrádkářských
oblastí
-provedení II. etapy intenzifikace ČOV
-realizace odkanalizování městských částí Dolní Lhota a Horní Lhota
-zachování dobrovolného sdružení "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a
obcí, a to minimálně v rozsahu blanenského regionu
-realizace protipovodňových opatření a regulace řeky Svitavy
-regulace potoku Sloupečník
-budování nových parkovacích míst a podpora výstavby garáží
-obnova komunikací v průmyslové lokalitě na Starém Blansku
-další opravy a rekonstrukce místních silnic a chodníků, budování nových
komunikací
-další opravy a rekonstrukce havarijních kanalizací, vodovodů, veřejného
osvětlení
-návrh propojení objektů, které jsou ve vlastnictví města nebo státu, na
centrální zásobování teplem
Cestovní ruch
-zajištění rozvoje propagace města, Moravského krasu, umělecké litiny,
kulturních, sportovních a společenských akcí a dalších zajímavostí města
-spolupráce s obcemi a subjekty v oblasti cestovního ruchu
-využití osobnosti Karoliny Meineke pro rozšíření nabídky zajímavostí ve
městě pro rozvoj cestovního ruchu
-pokračování v budování městského informačního systému
-vytvoření podmínek pro zřízení autokempu
Bezpečnost
-pokračování v zavádění monitorovacího kamerového systému v rámci
schváleného Programu prevence kriminality ve městě Blansko
-zapojení strážníků Městské policie Blansko do práce s dětmi - spolupráce
se základními školami
-podpora protidrogových prevencí
Zahraniční spolupráce
- podpora aktivit v oblasti sportu, kultury a vzdělávání prostřednictvím
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kontaktů se zahraničními družebními městy
-využití zkušeností ze zahraničních měst při řešení problémů našeho města
Veřejná správa a komunikace s občany
-zkvalitňování činnosti Městského úřadu Blansko a zdokonalení servisu
občanům
-zajišťování rozvoje informovanosti občanů
-rozšíření činnosti vnitřních kontrolních mechanismů v rámci městského
úřadu
-posilování vzájemné komunikace mezi správou města a jeho občany
-rozšíření informací na internetových stránkách města www.blansko.cz
-realizace veřejných diskusí nad zásadními koncepčními záměry
-příprava důstojných oslav 100. výročí povýšení Blanska na město
Sedmičlenná Rada města Blanska zasedala v roce 2003 18x.
6. zasedání Rady města Blanska ze dne 14.1.2003
- ceny vodného a stočného pro domácnosti
7. zasedání Rady města Blanska ze dne 28.1.2003
- zpráva o výsledcích kontrolní činnosti kontrolního oddělení MěÚ Blansko
- návrh rozpočtu Města Blanska na rok 2003
- jmenování nových členů komise pro vyhodnocování žádostí o účelovou
půjčku na opravu a modernizaci bytového fondu
- programové prohlášení Rady města Blanska pro volební období 2002 –
2006
8. zasedání Rady města Blanska ze dne 11.2.2003
- odvolání Jitky Zemánkové z funkce místopředsedkyně komise pro školství
a vzdělávání a jmenování Libuše Mandysové
- poskytování lékařské služby první pomoci
- nařízení města Blanska o závazných podmínkách schválené energetické
koncepce
- komplexní program prevence kriminality na rok 2003
9. zasedání Rady města Blanska ze dne 24.2.2003
- vyvlastnění budovy Svitavská 2 za účelem realizace okružní křižovatky
10. zasedání Rady města Blanska ze dne 11.3.2003
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- rezignace MUDr. Zdeňka Jakubce z funkce předsedy sportovní komise a
jmenování Mgr. Miroslava Starého
- rezignace Mgr. Miroslava Starého z funkce předsedy komise Rada
zdravého města a jmenování MUDr. Ilony Rybářové
- plán veřejnosprávní kontroly na rok 2003
- rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2002
- zprávy o činnosti Kulturního střediska města Blanska, Městské knihovny a
Muzea Blansko za rok 2002 a plány činnosti na rok 2003
- zajištění akce Půlmaraton Moravským krasem
- zápis dětí do 1. tříd
11. zasedání Rady města Blanska ze dne 25.3.2003
- rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2003
- směrnice č. 1/2003 – kontrolní systém
12. zasedání Rady města Blanska ze dne 15.4.2003
- plán investic Nemocnice Blansko na roky 2003- 2006
- jmenování Hany Nedomové do funkce vedoucí odboru hospodářské správy
13. zasedání Rady města Blanska ze dne 29.4.2003
14. zasedání Rady města Blanska ze dne 13.5.2003
- dodatek ke smlouvě o poskytování lékařské služby první pomoci
- rozdělení příspěvků na kulturní aktivity v roce 2003
15. zasedání Rady města Blanska ze dne 27.5.2003
- jmenování Marty Čtvrtníčkové členkou Občanské aktivity Těchov
- neschválení pronájmu dialýzy v blanenské nemocnici
- harmonogram úprav školních kuchyní
- rozdělení příspěvků na zájmové aktivity v roce 2003
- rozdělení příspěvků na sport v roce 2003
- optimalizace sítě mateřských škol
- zpráva o hospodaření s bytovým městským fondem
- jmenování Mgr. Vladimíra Jančíka do funkce ředitele Městské knihovny
Blansko s účinností od 2.1.2004
16. zasedání Rady města Blanska ze dne 2.6.2003
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- finanční sbírka pro obce Blanenska postižené záplavami v květnu 2003
17. zasedání Rady města Blanska ze dne 10.6.2003
-zpráva a vyhodnocení zimní údržby společnosti Technické služby Blansko,
s.r.o., za rok 2002-2003
- zpráva a vyhodnocení provozu společnosti Služby Blansko, s.r.o., za rok
2002
- udělení atestu regionální knihovny Městské knihovně Blansko
- postup při budování bytových domů Písečná
18. zasedání Rady města Blanska ze dne 24.6.2003
- úprava kritérií v příjímání do Městského penzionu. Přednost mají občané
s trvalým bydlištěm v Blansku
- instalace pamětní desky Ludvíka Daňka na jeho rodném domě na Hořicích
- jmenování Ing. Pavla Konečného do funkce vedoucího odboru životního
prostředí s účinností od 1.7.2003
19. zasedání Rady města Blanska ze dne 26.8.2003
- informace o průmyslové zóně Blansko
20. zasedání Rady města Blanska ze dne 9.9.2003
- odvolání Hany Němcové z funkcí místopředsedkyně kulturní komise a
komise dětí a mládeže a jmenování Marcely Horákové
- začlenění místní hromadné dopravy v Blansku do Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje
- vyhláška o hospodaření s byty v majetku města
- zpráva o vyhodnocení hospodaření s městským bytovým fondem
- zpráva o vymáhání pohledávek z nájmů a tržeb
- strategický plán rozvoje města Blanska
-jmenování Mgr. Františka Alexy vedoucím odboru školství, kultury,
mládeže a tělovýchovy s účinností od 2.1.2004
21. zasedání Rady města Blanska ze dne 30.9.2003
22. zasedání Rady města Blanska ze dne 14.10.2003
- zpráva o revizi knihovního fondu Městské knihovny Blansko
- plán zimní údržby 2003 – 2004
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23. zasedání Rady města Blanska ze dne 4.11.2003
- zpráva za rok 2003 o zajištění kontrolní činnosti
- zpracování generelu odvodnění města Blanska

Komise rady města
Rada obce může v souladu se zákonem o obcích zřídit své iniciativní
a poradní orgány komise.
V roce 2003 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
Ing. Milan Kisela
Roučka, CSc.

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

Komise mládeže

Mgr. Ivo Polák

Marcela
Horáková

5

Komise kulturní

Mgr. Naděžda
Strážnická

Marcela
Horáková

7

Komise sportovní

Mgr. Miroslav
Starý

Ladislav Trubák

15

Komise pro školství
a vzdělávání

Mgr. Ivo Polák

Libuše
Mandysová

10

12
Komise pro
zahraniční styky

Ing. Jindřich Král

Ing. Jolana
Havlová

11

Komise pro životní
prostředí

Antonín
Mysliveček

JUDr. Miroslav
Bína

10

Komise Rada zdravého
města

MUDr. Ilona
Rybářová

Blanka
Feilhauerová
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V oblasti přenesené působnosti působí Komise pro projednávání přestupků,
která má 14 členů. Předsedkyní je Mgr. Hana Kladivová.

Městský úřad Blansko
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
MĚSTSKÉHO ÚŘADU BLANSKO

platná od 1.1.2003
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K 1.1.2003 nabyl účinnosti zákon

č. 314/02 o stanovení obcí
Starosta

Mí s tost a ros ta

Mí s tos ta ros t a

Mě s tsk á pol ic ie
ředitel + 18

Tajemník
Kont rol ní odděl e ní

O ddě l e ní s e kre ta riá t s ta ros t y

vedoucí + 1

vedoucí + 2

O dbor k anc e l á ř ta je mní k a

O dbor v ni třní c h v ě c í

vedoucí

Právní oddělení
vedoucí
+3

Odd. personální a mzdové
vedoucí
+2

vedoucí

Oddělení cestovního ruchu
manažer
+2

Odd. civilní obrany a
ochrany
vedoucí
+1

Správní oddělení
vedoucí
+8

O dbor hospodá řs k é s prá v y

Odd. dopravně správních
agend
vedoucí
+10

O dbor fi na nč ní

vedoucí + 1

Odd. informatiky
vedoucí
+4

vedoucí

Odd. hospodářské správy
vedoucí
+24

Oddělení úklidu
vedoucí
+5,8

Oddělení účtárny
vedoucí
+5

O dbor s ociá lních v ěc í

Odd. plateb, poplatků a
rozpočtu
vedoucí
+8

O dbor st á tní s oc i á l ní podpory

vedoucí + 1

Odd. soc. péče a soc. služeb
vedoucí
+17

Odd. soc. péče a soc.
pomoci
vedoucí
+12

vedoucí

Poradna pro manž., rodinu
a mezilidské vztahy
vedoucí
+1

Odd. sociálně právní
ochrany
vedoucí
+6

O dbor s t av e bní úřad

Odd. kontrolní a ekonomické
vedoucí
+5

O dbor š k ols tv í, kul tury , ml á de že a tě l.

vedoucí

Oddělení administrativy
vedoucí
+2

Odd. stavebního řádu
vedoucí
+7

vedoucí

Odd. regionálního rozvoje
vedoucí
+4

O dbor ži v otní ho pros tře dí

Oddělení dopravy
vedoucí
+2

vedoucí MKD

vedoucí + 1

Odd. lesního hospodářství,
ochrany přírody a
zemědělství
vedoucí + 4

O dbor i nv e st . a úze mní ho rozv oj e

Odd. registrace a
živnostenského rejstříku
vedoucí
+3

Odd. kontroly a správního
řízení
vedoucí
+4

O dbor komuná l ní údržby
vedoucí

vedoucí
Oddělení pozemků
vedoucí
+2

+5

O dbor obe c ní ži v nos te ns k ý úřa d

vedoucí + 1

Odd. vodního hospodářství,
geologie, odpadů a ochrany
ovzduší
vedoucí + 4

Odd. dávek sociální podpory
vedoucí
+23

Oddělení investiční
vedoucí
+2

Odd. komunální údržby
vedoucí
+3

Odd. bytového a nebytového
hospodářství
vedoucí
+3

s pověřeným obecním úřadem a o stanovení obcí s rozšířenou působností.
Město Blansko se stalo tzv. obcí III. typu a MěÚ Blansko, který přebral po
zániku okresního úřadu sto funkčních míst, vykonává rozšířenou působnost
ve správním obvodu pro 53 809 obyvatel. Městští úředníci působili jednak
ve stávající budově MěÚ Blansko na náměstí Svobody a jednak působili
dále v bývalých prostorách okresního úřadu na náměstí Republiky a na ulici
B. Němcové. Na město přešla v plném rozsahu státní sociální podpora.
Většina dalších převzatých činností přešla pod stávající odbory, kde ovšem
narostla jejich agenda. Nové vznikly pouze 4 odbory a to životního

14
prostředí, vnitřních věcí, odbor kancelář tajemníka a odbor státní sociální
podpory.
Náplň práce útvarů MěÚ Blansko
Útvary úřadu (odbory, oddělení), zřízené Radou města Blanska,
plnily úkoly v oblasti samostatné a přenesené působnosti. Rozsah pravomocí
a odpovědností jednotlivých zaměstnanců MěÚ Blansko byl stanoven v
popisech práce, které vycházeli z Organizačního řádu Městského úřadu
Blansko.
1. Oddělení sekretariát starosty
Organizačně bylo toto oddělení řízeno tajemníkem. Plnilo úkoly
starosty, místostarostů a tajemníka a zajišťovalo provoz a administrativní
agendu jejich kanceláří. Pořizovalo veškeré záznamy z jednání
Zastupitelstva města Blanska a Rady města Blanska, zajišťovalo jejich
archivaci, soustřeďovalo a připravovalo písemné materiály pro zasedání
těchto orgánů, vedlo evidenci uložených úkolů těmito orgány. Kontrolovalo
aktuálnost údajů na internetových stránkách města, spolupracovalo s KSMB
na tvorbě internetových stránek města.
2. Kontrolní oddělení
Organizačně bylo řízeno tajemníkem. Kontrolovalo čerpání rozpočtu
města, hospodaření města, hospodaření Nemocnice Blansko, hospodaření
všech příspěvkových organizací, jichž bylo Blansko zřizovatelem a
hospodaření společností, jichž bylo zakladatelem.
3. Odbor kancelář tajemníka
Zcela nový odbor kancelář tajemníka (OKT) byl vytvořen k 1.1.2003
v souvislosti s přechodem některých významných agend z rušeného
Okresního úřadu Blansko na MěÚ Blansko. Odbor byl od počátku tvořen
čtyřmi odděleními. Právním, personálním a mzdovým, civilní ochrany
a obrany a oddělením cestovního ruchu. Oddělení právní, cestovního ruchu
a oddělení personální a mzdové sídlila v roce 2003 v budově radnice,
oddělení civilní ochrany a obrany sídlilo v budově na nám. Republiky 1, kde
měl také kancelář vedoucí odboru. Funkční náplň odboru byla stanovena
organizačním řádem MěÚ Blansko. V této náplni došlo v průběhu roku
2003 k jedné podstatné změně a to s účinností od 1.5.2003, kdy právní
oddělení OKT převzalo odpovědnost za řešení přestupků na úseku
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dopravních přestupků).
Pracovnice úseku dopravních přestupků sídlila na nám. Republiky 1.
Právní oddělení - řešilo různé přestupky (dopravní, přestupky proti
pořádku ve veřejné správě, přestupky proti občanskému soužití).
Poskytovalo právní služby starostovi, místostarostům, tajemníkovi a všem
odborům úřadu, kontrolovalo po právní stránce smlouvy, které město
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uzavíralo, zastupovalo město před soudy, připravovalo žaloby a další
písemnosti v rámci styku se soudy.
Personální a mzdové oddělení - významně se v roce 2003 podílelo na
bezproblémovém přechodu práv a povinností pracovněprávních vztahů 100
bývalých zaměstnanců okresního úřadu na Město Blansko. Zároveň v roce
2003 začalo realizovat úkoly na úseku vzdělávání úředníků a zaměstnanců
města, stanovené zákonem č. 312/2002 Sb.
Oddělení civilní ochrany a obrany - zásadním způsobem se podílelo na
přípravě města na potenciální krizové situace. V roce 2003 zabezpečovalo
vytvoření Bezpečnostní rady města Blanska a Krizového štábu města
Blanska. Vedlo agendu těchto dvou orgánů a ve spolupráci s HZS
Jihomoravského kraje — územním odborem Blansko připravovalo plán
činnosti města Blanska při mimořádné události.
Z finančních prostředků vyčleněných městem bylo navíc oddělením
zakoupeno a pro potřeby města uskladněno: 7000 ks protipovodňových
dvoukomorových pytlů včetně tří násypek a několika desítek kusů
potřebného nářadí (lopaty, kolečka atd...) Dále byl z prostředků města
zakoupen 1 ks. šestimístného nafukovacího člunu, který byl na základě
smlouvy o výpůjčce zapůjčen HZS JMK — úz. odbor Blansko k případným
zásahům při povodních a dalších druzích zásahu na vodě v Blansku a okolí.
Oddělení cestovního ruchu – se podílelo na zajištění a propagaci města
Blanska. Tvořilo projekty pro zatraktivnění města Blanska a regionu pro
turisty, zpracovávalo plány a koncepční dokumenty v oblasti cestovního
ruchu, provozovalo informační kancelář BLANKA, vedlo databázi
turistických informací o městě a okolí, zabezpečovalo předprodej vstupenek
na kulturní a jiné akce, provozovalo internetovou kavárnu a cyklopůjčovnu,
zajišťovalo prezentaci města na výstavách a akcích v oblasti cestovního
ruchu, podílelo se na organizaci akcí, pořádaných městem, zabezpečovalo
zahraniční styky města, zajišťovalo překladatelské a tlumočnické práce pro
potřeby města.
4. Odbor vnitřních věcí
Tento odbor zajišťoval výkon státní správy na úseku matriční
agendy, evidence obyvatelstva a vypracovával z ní vyplývající statistické
údaje. Prováděl ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování
pravosti podpisu, evidoval územněsprávní členění a názvy obcí a státní
symboly, přijímal žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR, vedl
evidenci o válečných hrobech a počtech padlých a zemřelých válečných
zajatců pohřbených v jeho územním obvodu, vedl agendu podle zákona o
azylu, zajišťoval výkon státní správy na úseku občanských průkazů a
cestovních dokladů, v oblasti střelných zbraní a střelivu, zajišťoval výkon
funkce dopravního úřadu, projednával přestupky na úseku silniční dopravy a
ukládání příslušných sankcí.
5. Odbor hospodářské správy
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Zpracovával a expedoval vnitřní a vnější poštovní zásilky, zajišťoval
spisovou službu úřadu a skartaci dokumentů a vedl centrální archiv města a
úřadu, obstarával a organizoval chod úřadu, vedl sklad materiálu, zajišťoval
správu budov úřadu a jejich opravy a údržbu, provozoval vozový park a
zajišťoval jeho údržbu, zajišťoval provoz a údržbu informačních a
telefonních systémů, zajišťoval úklid budov.
6. Odbor finanční
Finanční odbor se dělil na dvě oddělení. Na oddělení účtárny
a oddělení plateb, poplatků a rozpočtu. Oddělení účtárny zajišťovalo
zpracování a oběh účetních dokladů. Oddělení plateb, poplatků a rozpočtu
v oblasti samostatné i přenesené působnosti zabezpečovalo finanční
hospodaření města. Finanční odbor vymáhal pokuty za dopravní přestupky,
správní, ukládané odborem životního prostředí, ukládané živnostenským
odborem, ukládané stavebním úřadem, ukládané městskou policií, za
přestupky, ukládané přestupkovou komisí. V roce 2003 bylo evidováno
k vymáhání již 330 pokut.
7. Odbor sociálních věcí
Hlavní náplní činnosti odboru sociálních věcí bylo zajištění pomoci
občanům v tíživých životních situacích, a to především poskytnutím dávek
sociální péče, zabezpečením sociálně právní ochrany dětí, poskytnutím
sociálních služeb a poradenstvím. Sociální péče byla poskytována rodinám
s dětmi, těžce zdravotně postiženým a starým občanům, občanům, kteří
potřebovali zvláštní pomoc a občanům společensky nepřizpůsobivých. V
souvislosti s reformou veřejné správy a rušením okresních úřadů došlo ke
změně správních obvodů pověřeného obecního úřadu a vytvoření nových
správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Vzhledem k tomu, že téměř
všechny kompetence referátu sociálních věcí okresního úřadu byly
přeneseny na odbor sociálních věcí, bylo nutné od 1. 1. 2003 organizačně
uspořádat odbor tak, aby byl přenesený výkon státní správy kvalitně zajištěn.
Odbor sociálních věcí zajišťoval úkoly v oblasti sociální péče z titulu
samostatné působnosti obce pro blanenské občany, přenesený výkon státní
správy pro blanenské občany a občany další 42 obcí blanenského regionu
z titulu pověřeného obecního úřadu a přenesený výkon státní správy pro
blanenské občany a občany dalších 43 obcí blanenského regionu z titulu
obce s rozšířenou působností. Od 1. 1. 2003 zajišťovala činnost odboru
sociálních věcí čtyři oddělení, a to oddělení sociální péče a sociální pomoci,
oddělení sociálně právní ochrany, oddělení sociální péče a sociálních služeb
a oddělení poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.
8. Odbor státní sociální podpory
V souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů převzal Městský
úřad Blansko výkon státní správy na úseku státní sociální podpory, a to pro
územní obvod, který byl shodný se správním obvodem bývalého okresního
úřadu, tedy celkem pro 130 obcí. Provádění této agendy bylo svěřeno
Městskému úřadu Blansko pouze na přechodné období, tj. od 1. ledna roku
2003 do 31. března roku 2004. K výkonu této kompetence byl zřízen nový
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odbor státní sociální podpory, který zajišťuje územní pokrytí
prostřednictvím čtyř kontaktních míst (Blansko, Boskovice, Letovice,
Adamov) a čtyř výjezdových míst (Velké Opatovice, Olešnice, Lomnice,
Kunštát). Ze systému státní sociální podpory se v roce 2003 vyplácelo
celkem 9 druhů dávek podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tyto dávky: přídavek na
dítě, příspěvek na dopravu, sociální příplatek, příspěvek na bydlení,
rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče,
porodné a pohřebné.
9. Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
S účinností od 1.1.2003 se změnil okruh státních orgánů a orgánů
územně samosprávných celků, které vykonávaly státní správu ve školství.
Místo zrušených okresních úřadů vykonávaly státní správu ve školství také
obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Zákonem stanovené kompetence
byly zaměřeny především na přípravné, podpůrné a upřesňující činnosti
v procesu přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu
předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi,
dále pak na činnosti související s vyúčtováním přidělených finančních
prostředků. Od uvedeného data zajišťoval odbor ŠKOL výkon státní správy
ve školství pro 47 předškolních zařízení, základních škol a školských
zařízení, které byly zřizovány obcemi v působnosti MěÚ Blansko. Město
Blansko jako zřizovatel mateřských a základních škol splnilo zákonem
stanovenou povinnost změnit právní postavení těchto školských organizací.
Všechny mateřské školy a ZŠ Blansko, Dolní Lhota byly k 1.1.2003 zřízeny
jako příspěvkové organizace. Součástí prováděných změn právního
postavení byla redukce sítě mateřských škol formou sloučení 2 zařízení
v jednu právnickou osobu. Usnesením městského zastupitelstva ze dne
23.6.2003 bylo s účinností od 1.9.2003 zrušeno odloučené pracoviště MŠ
Blansko, Divišova 2a v Horní Lhotě a 1 oddělení MŠ Blansko, Dvorská 96
v budově na ul. Dvorská 28. Město Blansko tedy bylo zřizovatelem 4
úplných základních škol, 1 neúplné základní školy, 5 mateřských škol a 1
školského zařízení, kterým byla školní jídelna Blansko, Rodkovského. Na
zajištění provozu těchto školských organizací byla z rozpočtu města v roce
2003 vyčleněna částka 13.375 tis. Kč.
Město Blansko bylo zřizovatelem tří příspěvkových organizací:
Kulturní středisko města Blanska (součástí je kino, galerie a Městský klub),
Muzeum Blansko a Městská knihovna Blansko.
10. Odbor stavební úřad
V lednu 2003 přesídlil stavební úřad do třetího patra budovy
bývalého Okresního úřadu na nám. Republiky. Chod stavebního úřadu
zabezpečoval vedoucí odboru a 17 pracovníků. Odbor se dělil na čtyři
oddělení: oddělení stavebního řádu, oddělení regionálního rozvoje,
a oddělení administrativy a po zániku Okresního úřadu nově vzniklé
oddělení dopravy. Stavební úřad měl svoji samostatnou podatelnu
a fungovala zde také pokladna na správní a místní poplatky.
11. Odbor životního prostředí
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Zajišťoval výkon státní správy na úseku vodního hospodářství a
geologie, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a
krajiny, myslivosti, rybářství, veterinární péče, lesního hospodářství,
zemědělského půdního fondu, rostlinolékařské péče, zákona o ekologickém
zemědělství, zákona o zbraních a střelivu. Evidoval soukromě hospodařící
rolníky.
12. Odbor Obecní živnostenský úřad
Činnosti vykonávané odborem obecní živnostenský úřad byly
výkonem státní správy v přenesené působnosti. Ve správním území
živnostenského úřadu bylo začleněno 42 obcí. Zásadní zásah do organizace
živnostenských úřadů provedla reforma veřejné správy. Živnostenská
agenda, která byla dosud v jednom správním území rozdělená mezi více
úřadů, byla spojena na jeden úřad. Došlo ke zjednodušení a zefektivnění
vyřizování záležitostí podnikatelů. Státní správu pro všechny druhy živností
volné, řemeslné, vázané a koncesované, vykonával od 1.1.2003 jeden
živnostenský úřad. Z těchto důvodů byl začátek roku 2003 ve znamení
stěhování živnostenského úřadu z výškové budovy Smetanova 1 do budovy
na nám. Republiky 1. Živnostenský úřad byl organizačně rozdělen na
oddělení registrace a živnostenského rejstříku a oddělení kontroly
a správního řízení. Oddělení registrace a živnostenského rejstříku provádělo
registraci podnikatelských subjektů, aplikaci změn právních předpisů,
informační, poradenskou a metodickou činnost pro podnikatelské subjekty a
vedení živnostenského rejstříku. Oddělení kontroly a správního řízení
provádělo kontrolní činnost, ukládalo pokuty za porušení zákonných
povinností a vedlo sankční řízení.
13. Odbor komunální údržby
V náplni jeho činnosti bylo čištění a zimní údržba komunikací,
opravy komunikací, dopravní značení, opravy chodníků, údržba zeleně,
odpadkových košů, rekonstrukce a údržba bytových i nebytových prostor,
běžná údržba kanalizace a vodovodního řádu, deratizace města, odvoz
komunálního odpadu a plán lesního hospodářství (rekapitulace dnes
známých výměr městských lesů: k.ú. Blansko 7,03 ha, k.ú. Dolní Lhota 3,85
ha, k.ú. Horní Lhota 4,58 ha, k.ú. Těchov 1,11 ha, k.ú. Lažánky 55,24 ha).
14. Odbor investičního a územního rozvoje
Tvořil koncepci městské architektury a veřejné zeleně, zajišťoval
koncepční činnost v rámci platného územního plánu města, zajišťoval
pořizování územně plánovací dokumentace města a uložení schválených
plánovacích dokumentací města, vedl evidenci pozemků v majetku města,
zajišťoval hospodaření s městskými pozemky, zastupoval město ve
stavebním a územním řízení a dalších stavebně správních řízeních v
případech, kdy bylo město Blansko účastníkem těchto řízení, zabezpečoval
zpracování tržních řádů a odpovídal za provoz na tržnicích na pozemcích
města.
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Seznam obcí tvořících správní obvod pověřeného Městského
úřadu Blansko
Adamov
Blansko
Bořitov
Brťov - Jeneč
Bukovina
Bukovinka
Býkovice
Černá Hora
Dlouhá Lhota
Doubravice nad Svitavou
Habrůvka
Holštejn
Jedovnice
Kotvrdovice
Krasová

Křtiny
Kulířov
Kuničky
Lažany
Lipovec
Lipůvka
Lubě
Malá Lhota
Milonice
Olomučany
Ostrov u Macochy
Petrovice
Rájec - Jestřebí
Ráječko
Rudice

Senetářov
Sloup
Spešov
Svinošice
Šebrov - Kateřina
Šošůvka
Újezd u Černé Hory
Vavřinec
Vilémovice
Vysočany
Závist
Žďár
Žernovník

Bezpečnostní rada
Po zániku okresních úřadů přešel na nově utvořené obce s rozšířenou
působností i úkol zabezpečit ve spolupráci se složkami integrovaného
záchranného systému řešení krizových situací (živelné pohromy,
průmyslové havárie, teroristický útok). Město Blansko tak převzalo úkoly
spojené s preventivními opatřeními na úseku krizového řízení i s případným
řešením takovýchto situací pro celkem 43 obcí svého územního obvodu.
K dobré komunikaci města s ostatními složkami integrovaného záchranného
systému došlo k vytvoření Bezpečnostní rady ( 8 členů) a Krizového štábu
města Blanska. K ustavujícímu zasedání Bezpečnostní rady města Blanska
došlo 4. března 2003 a první mimořádné zasedání krizových orgánů
proběhlo 26. května v reakci na přívalové povodně na Blanensku. Na
červnovém zasedání městské povodňové komise došlo k aktualizaci
Povodňového plánu města Blanska.

Reforma státní správy
K 1.1.2003 došlo k zrušení okresních úřadů, jejichž působnost byla
převedena na krajské úřady a částečně i na nově vzniklé pověřené obce III.
stupně. Na území blanenského okresu se staly obcemi s rozšířenou
působností města Blansko a Boskovice. Obcemi s pověřeným obecním
úřadem (obce II. stupně) se staly: Adamov, Blansko, Boskovice, Letovice a
Velké Opatovice. I nadále zůstala zachována okresní působnost pro státní
orgány, jejichž sídlo bylo v Blansku. Jednalo se o tyto úřady:
Úřad
Policie České republiky

Sídlo
Bezručova 31
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Okresní státní zastupitelství
Okresní soud
Okresní správa sociálního zabezpečení
Pozemkový fond České republiky
Zemědělská agentura
Okresní veterinární správa
Katastrální úřad
Krajská hygienická stanice
Zdravotní ústav Brno, pobočka Blansko
Hasičský záchranný sbor Jm kraje, územní odbor Blansko
Český statistický úřad
nám.Republiky 1
Zdravotní záchranná služba (řízená krajem)
Územní vojenská správa byla převedena do Vyškova
Úřad práce
Státní rostlinolékařská správa
Finanční úřad
Úřad pro zastupování státu v majetkových věcech

Smetanova 3
Hybešova 5
Seifertova 1
Poříčí 18
Poříčí 18
Poříčí 18
Smetanova 3
Mlýnská 2
Mlýnská 2
Poříčí 22
K.H.Máchy 17
Vodní 9
Poříčí 18
Smetanova 3
nám.Republiky 1

Že se tato reforma státní správy neobešla bez potíží a dezorientace
lidí svědčí to, že ještě půl roku po zániku okresního úřadu dostávali úředníci
v Blansku dopisy adresované této neexistující instituci.

Referendum o vstupu do Evropské unie
Červnovému referendu předcházelo v našem městě setkání delegace
Evropské unie v čele s jejím vedoucím Ramiro Cibrianem se zástupci
našeho regionu, které se konalo 18. dubna v Galerii města Blanska.
Referendum, které rozhodlo o vstupu České republiky do Evropské
unie, se konalo 13. a 14. června 2003 na základě zákona č. 114/2003 Sb.
Blansko bylo rozděleno do 30 okrsků, které byly shodné s okrsky pro
komunální volby roku 2002. Přímo v Blansku hlasovalo z 16 698
oprávněných voličů 9 620, tj. 57,61%, což bylo o něco méně, než byla
poměrně vysoká volební účast celého okresu ( 58,06% - 2. místo
v Jihomoravském kraji). Pro vstup do EU v Blansku hlasovalo 71,42%
voličů, proti 28,58% voličů (v celé České republice bylo pro vstup 77,33% a
proti 22,67%).
První volební den byl doprovázen kulturním programem na náměstí
Republiky. K slavnostní atmosféře krásného slunečného dne přispěly svým
vystoupením především děti blanenských základních škol.

Vládní a politické návštěvy
Na samém počátku roku 2003 přijel na návštěvu našeho města
ministr financí Bohuslav Sobotka, který jednal se starostkou Blanska o
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finanční situaci města a to hlavně o financování vznikající průmyslové zóny.
Dvě návštěvy, a to v měsíci květnu a listopadu, vykonal předseda
rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Miroslav Kalousek, který jednal s představiteli města o investičních
prioritách a možnostech jejich podpory formou státních dotací.
Nejvíce považovanou a dlouho předem medializovanou byla
návštěva prezidenta České republiky Václava Klause s manželkou, která se
uskutečnila 12. listopadu 2003. Václav Klaus navštívil naše město během
svého třídenního pobytu v Jihomoravském kraji. Bezprostředně po svém
příjezdu do Blanska
v poledních hodinách se dostavil na náměstí
Republiky, kde byl již očekáván představiteli města, svou chotí (která
dorazila do Blanska o něco dříve) a především blanenskými občany. Na
náměstí se za krásného slunečného, ale přece jen mrazivého počasí, sešlo
opravdu mnoho lidí. Přítomni byli i školáci, od těch nejmenších až po
studenty středních škol, kteří byli uvolněni z vyučování. Po tomto veřejném
setkání přešla prezidentská delegace za neustálého fotografování,
podpisování a předávání dárků do budovy blanenské radnice, kde se konalo
setkání prezidenta s členy zastupitelstva. Po společném obědě se starosty
měst bývalého okresu Blansko navštívil Václav Klaus firmu Blata.

Oslavy
K oslavám 1.Máje se v poslední době hlásily většinou pouze
levicové strany ČSSD a KSČM. Letošní blanenské oslavy probíhaly na dvou
místech. Sociální demokraté pozvali ministra financí Bohuslava Sobotku na
náměstí Republiky, kde nechyběl ani bývalý starosta a nynější poslanec
parlamentu Ing. Miloslav Kala. Komunisté se tradičně sešli na zahrádce
Dělnického domu s poslankyní Zuzkou Rujbrovou.
Vzpomínkový akt ke dni osvobození se konal 8. května. Položením
věnce k památníku Rudoarmějce uctili zástupci města Blanska, Vojenkého
sdružení rehabilitovaných, Českého svazu bojovníků za svobodu a další
památku padlých ve II. světové válce. Kulturní program připravili žáci ze ZŠ
Dvorská.
Při příležitosti 85. výročí vzniku samostatného Československa se
konal již tradičně vzpomínkový akt položení věnců k památníku obětí I.
světové války na náměstí Svobody.
28. listopadu proběhlo na náměstí Republiky slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, který tentokráte věnovali soukromí majitelé ze své
zahrádky. Již od časných poledních hodin se konal kulturní program, který
obstarali žáci obou blanenských uměleckých a základních škol a pěvecké
sbory gymnázia Carmina a Perličky.
Rozloučení s rokem 2003 a přivítání Nového roku se konalo na
náměstí Republiky, kde již od 23.00 hodin probíhala silvestrovská
diskotéka. Nový rok s blanenskými spoluobčany (většinou mladší generace)
přivítala i starostka Králová za doprovodu ohňostroje.
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Sbírka na povodně
13. června uspořádalo město Blansko veřejnou finanční sbírku na
podporu obcí Blanenska postižených v květnu záplavovými dešti. V našem
okresu bylo postiženo deset obcí a z nich nejhůře obec Sloup v Moravském
krasu. Veřejná sbírka vynesla finanční obnos v celkové výši šest tisíc korun
českých.

Cestovní ruch
Kalendář na rok 2003
Na rok 2003 vydala informační kancelář Blanka krásný kalendář
s dětskými kresbami Blanska.
Veletrh Regiontour 2003
Již 13. Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Go a 12. veletrh
turistických možností v regionech Regiontour se uskutečnil ve dnech 9.12.1.2003 na brněnském výstavišti. Blansko se prezentovalo v rámci
společné expozice Jihomoravského kraje pod názvem Region Blansko –
Moravský kras a Boskovicko. Velký zájem byl o kalendář akcí na rok 2003,
jehož záměrem bylo ukázat možnosti sportovního, kulturního a
společenského vyžití v našem městě a regionu.
Soutěž o zlatý erb
24. března 2003 se v Hradci Králové uskutečnilo slavnostní
vyhlášení 5. ročníku soutěže o nejlepší internetové stránky měst a obcí
„Zlatý erb“. Oficiální stránky města Blanska, které vytvořil a spravoval
Stanislav Mrázek, získaly výborné 2. místo.
Veletrh cestovního ruchu ITB v Berlíně
V měsíci březnu reprezentovala naše město expozice Region
Blansko – Moravský kras na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITB
v Berlíně. Hlavním partnerem města Blanska v rámci projektu ITB Berlín
2003 byl Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, který sdružuje 23 měst
a obcí regionu.
Veletrh Urbis
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V dubnu roku 2003 se město Blansko poprvé prezentovalo na
brněnském veletrhu Urbis. Stánek byl součástí expozice Jihomoravského
kraje a Blansko nabízelo ukázku své průmyslové zóny.
Zahájení turistické sezóny
Blanenská turistická sezóna byla oficiálně zahájena u příležitosti
vernisáže výstavy „Když si náš dědeček s babičkou hrál aneb výstava
historických hraček“, která byla otevřena 6. dubna 2003 v blanenském
muzeu. Oficiální zahájení provedla starostka Jaroslava Králová.
Blansko na vlnách Českého rozhlasu Brno
10. dubna 2003 odvysílal Český rozhlas Brno dopolední Randezvous z Blanska. V pestrém sledu rozhovorů a reportáží byli posluchači
seznámeni se zajímavostmi Blanska a okolí. Rozhovoru s rozhlasovým
redaktorem se zúčastnila starostka našeho města Jaroslava Králová, člen
rady Miroslav Starý, ředitelka muzea Eva Nečasová a zástupci nejlepších
sportovců.
Štafeta Krásná země
Novinkou v turistické nabídce roku 2003 na Blanensku byla stezka
Cestou železa, která vedla Moravským krasem. A právě tudy byla
nasměrována i cyklistická okružní jízda nazvaná Krásná země. Do projektu
„Krásná země aneb Na kole kolem České republiky“, který připravila
centrála cestovního ruchu, se zapojilo i město Blansko. Štafetová jízda
občanů, sportovců, umělců a zástupců veřejného dění, která odstartovala 15.
července z Českých Budějovic, dorazila do Blanska v neděli 20. července.
Pro účastníky pelotonu, občany i náhodné návštěvníky Blanska byl na
náměstí Republiky připraven kulturní program, ve kterém vystoupila mimo
jiné hudební skupina Trio Velvet, Tap Dance Studio Blansko, břišní
tanečnice Markéta Šmerdová a vycházející pěvecká hvězda Petr Kadidlo.
Vrcholem programu byl Banjo Band Ivana Mládka.
„Toursalon“ v Poznani
Již tradiční se stala prezentace blanenského regionu na polském
veletrhu cestovního ruchu „Toursalon“ v Poznani, který se konal ve dnech
22. – 25. 10. 2003. Hlavním partnerem města Blanska byla Správa jeskyní
Moravský kras. Blanenský stánek měl své místo v expozici České republiky.
MADI Travel Market 2003
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Společně se Správou jeskyní Moravského krasu se Blansko v měsíci
listopadu prezentovalo na již desátém ročníku mezinárodního odborného
veletrhu cestovního ruchu MADI.

Hospodaření a rozpočet města Blanska
Rozpočet města Blanska schválilo 3. zasedání Zastupitelstva města
Blanska dne 24.2.2003.
Prioritami rozpočtu na rok 2003 byla stavba okružní křižovatky u
bývalé pošty, budování silnice Blansko-Raječko, pokračování v řešení
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průmyslové zóny, čistička odpadních vod a vybavení školních kuchyní. Na
výše uvedených akcích se město Blansko pouze finančně spolupodílelo.
Ze státního rozpočtu se podařilo získat na investiční akce v Blansku
finanční prostředky na rekonstrukci vodoléčby v blanenské nemocnici (10
mil.), na stavbu Domova mládeže SOŠ Blansko (10 mil.), na rekonstrukci
atletické dráhy ASK Blansko (5 mil.), na stavbu tělocvičny ZŠ T.G.M. na
Rodkovského ul. (4 mil.), na dostavbu tělocvičny Orla Blansko (3,5 mil.), na
rekonstrukci školních jídelen (2 mil.) a na opravu blanenského zámku (2
mil.). Ze státního fondu dopravní infrastruktury bylo přispěno i na stavbu
silnice II/374 a budování okružní křižovatky.

Příjmy

v tis. Kč

Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Dotace
Celkem

138 259
16 382
20 883
123 189
298 713

Výdaje
Zemědělské a lesní hospodářství
Služby
Doprava
Vodní hospodářství
Školství
Kultura
Tělovýchova a zájmová činnost
Zdravotnictví
Bydlení, komunální rozvoj
Životní prostředí
Sociální věci – sociální dávky
Sociální péče
Civilní obrana
Městská policie
Požární ochrana
Státní správa a samospráva
Finanční operace
Ostatní činnost
Celkem
Financování města
splátka úvěru Městské knihovny Blansko
splátka hypotečního úvěru – výstavba 42 b.j.
- nákup měst. klubu
- 48 b.j. rekonstrukce
půjčka – výstavba 66 b.j. Zborovce
finanční prostředky z let minulých

v tis. Kč
729
1 890
29 628
12 433
19 472
14 140
8 681
94
60 604
19341
51 329
14 036
478
7 667
450
84 689
1 280
1 644
328 589
v tis. Kč
-2 500
-256
-701
-232
8 189
25 376
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Celkem

Hospodářský život
Průmyslová zóna

29 876
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Město Blansko se pro zvýšení zaměstnanosti ve svém regionu
snažilo podporovat výstavbu nové průmyslové zóny Blansko-Vojánky, která
vzniká v severní části města mezi Blanskem a Horní Lhotou. Prvotní
rozhodnutí o vybudování takové zóny padlo v roce 1999. Následně byl
zahájen proces výkupu pozemků. V červnu roku 2003 se konalo v Blansku
výjezdní zasedání hospodářského výboru PS PČR, jehož cílem bylo mimo
jiné i zhlédnutí prezentace blanenské průmyslové zóny. Díky této úspěšné
prezentaci získalo město státní dotaci na vybudování technické
infrastruktury ve výši 22,3 mil. Kč.V témže měsíci pak schválilo blanenské
zastupitelstvo úvěr na průmyslovou zónu do výše třiceti milionů korun u
ČSOB, který by měl sloužit na dofinancování budování technické
infrastruktury. Celkové náklady na technickou infrastrukturu činily 53 mil.
Kč. Součástí vzniku průmyslové zóny byla i stavba nové komunikace, která
vedla přes průmyslovou zónu směrem na Ráječko a jejíž stavba byla
zahájena v roce 2003. Současně také došlo k přeložce březovského
vodovodu a úpravám koryta řeky Svitavy. S výstavbou průmyslových
objektů, kterou povedou již samotní investoři, se počítá v roce 2004.
Předpokládá se, že v nové průmyslové zóně vzniknou výrobní areály pro cca
700 pracovních míst. Celkově zaujímá plocha pro nové investory výměru
přes 17 ha. Největším investorem v nové průmyslové zóně se stane firma
Blata, která svým záměrem investovat více než 470 milionů korun, chce
vytvořit pracovní příležitost pro asi 550 pracovníků. I další zájemci z řad
investorů měli možnost od srpna 2003 se seznámit se všemi potřebnými
informacemi na internetových stránkách města.

Firma Blata
Velký příznivec nízkoobjemových motorů Pavel Blata z Blanska
založil svoji firmu v roce 1991. Od nelehkých začátků se firma postupně
stala jednou z nejúspěšnějších v našem regionu. Hlavní výrobní program
tvořila výroba motorové koloběžky Blatino Scooters, minibiky Blanta a před
dvěma lety uvedená na trh Elite 13 s vlastním motorem. Poptávka po těchto
výrobcích přicházela až z 35 zemí světa. 80% výroby na motocyklech byla
prováděna v České republice, z toho 60% přímo ve firmě Blata v Blansku.
Firma se zabývala nejen samotnou výrobou, ale především i dalším
technickým vývojem svých výrobků. Některá technická řešení byla
patentována. V měsíci dubnu převzal Pavel Blata a Ing. Stanislav Hanuš
cenu za Vynikající výrobek roku 2003 – za vynikající design minimotocyklu
ORIFAMI.
Firma Blata se stala také hlavním investorem nové průmyslové zóny
Blansko-Vojánky, která se nachází v těsné blízkosti současného sídla firmy.
Se zahájením výstavby nových výrobních objektů se počítá v roce 2004.
Investice firmy se budou pohybovat kolem 470 milionů korun a měly by
přispět k vytvoření cca 500 nových pracovních míst.
O úspěšném počínání firmy svědčí i návštěvy z řad významných
osobností. V průběhu roku 2003 firmu navštívilo několik představitelů
současné vlády a další politikové. K těm nejvýznamnějším patřilo setkání
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pana Blaty a jeho zaměstnanců s prezidentem Václavem Klausem a jeho
manželkou na podzim 2003.

ČKD Blansko Strojírny a.s.
V roce 1993 došlo v rámci privatizace k rozdělení původní firmy
ČKD Blansko a.s. na různé samostatné subjekty a po vyhlášení konkurzu
v roce 1997 vinou bývalého vedení se snížil počet z původních 4 200
zaměstnanců zhruba o jednu třetinu. V samotné společnosti ČKD Blansko
Strojírny a.s., která byla od května 2001 právním nástupcem dřívější ČKD
Blansko a.s., pracovalo do konce roku 2003 pouze 760 pracovníků. Počet
pracovníků se snížil ještě těsně před koncem roku téměř o celou stovku.
Červnová valná hromada potvrdila podnikatelský záměr na rok 2003.
Nosnými výrobky zůstaly i nadále vodní turbíny, zařízení elektráren,
uzávěry, ocelové konstrukce a těžké svislé soustruhy. Významnou zakázkou,
která přejde i do dalšího roku 2004, byla generální oprava turbíny
v Dalešicích. Dále probíhala generální oprava turbíny elektrárny Čierný Váh
a dodávky pro vodní díla Štěchovice, Orlík a Štvanice. K 1. červenci byla
připravena reorganizace organizační struktury. Valná hromada rovněž
přijala opatření ke zvýšení obchodních aktivit.
Novým vlastníkem společnosti ČKD Blansko se stala společnost
Artur Bradley Smith Limited, která také jmenovala nové vedení.
Generálnám ředitelem se po odstoupení Ing. Štégnera stal v říjnu 2003 Ing.
Miroslav Klose.

ČKD Blansko Engineering
Akciová společnost ČKD Blansko Engineerig vznikla v roce 1996
reorganizací a.s. ČKD Blansko. Tato společnost, která zaměstnávala 140
pracovníků, zajišťovala ve spolupráci s ČKD Blansko Strojírny dodávky
vodních turbín, potrubních a hladinových uzávěrů a služby v oboru vodní
energetiky. V roce 2003 se společnost stala například spoludodavatelem
turbín nové vodní přečerpávací elektrárny Goldisthal v Německu.
V roce 2003 uplynulo 50 let od zahájení činnosti Výzkumného
ústavu vodních strojů v tehdejším národním podniku ČKD Blansko. Při této
příležitosti uspořádala společnost ČKD Blansko Engineering, a.s. ve dnech
29.-30. května setkání odborníků z pozvaných firem na den otevřených
dveří. Úvodní projev přednesl generální ředitel Emil Žižka. Tato akce
přilákala více než tři sta návštěvníků.

Metra Blansko, a. s.
Tato společnost zaznamenala v roce 2003 pokles tržeb asi o 60
milionů na 587 milionů korun. Nejvýznamnějším počinem firmy bylo podle
generálního ředitele podniku Oldřicha Jachana vyřešení hlavních kroků
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finanční restrukturalizace. Blanenská Metra se zabývala výrobou měřící
techniky a speciálních zakázek pro elektrotechnický průmysl. Její součástí
byla také strojírenská výroba a produkce plastů a forem a další řada
kooperačních výrob. Z původních 6 000 pracovníků v roce 1990 poklesla
zaměstnanost na 1 100 pracovníků. V roce 2003 pak došlo v souvislosti
s restrukturalizací ke snížení zaměstnanců o dalších 60 lidí.

Adast , a. s.
Novým majitelem akciové společnosti Adamovské strojírny se stala
v únoru 2003 vítězná firma výběrového řízení společnost BOARDBRIGHT
MANAGMENT, jejímž stoprocentním vlastníkem byla slovenská finanční
skupina PENTA FINANCE. Ta provedla počátkem roku podrobný audit.
Záměr společnosti byl soustředěn na výrobu polygrafické techniky, o čemž
svědčí i zájem o získání výroby řezaček z Adastu Blansko. Naopak nový
majitel se snažil o odprodání společnosti Adast Systém a dalších podílů
v Metře Blansko. Již v dubnu se podařilo získat nového vlastníka pro Adast
Systém, který koupila brněnská firma Termostav. Ta i nadále bude
pokračovat výrobou čerpacích stojanů. Nový vlastník změnil pouze název
firmy s 200 zaměstnanci na Adamov-Systems.
V květnu 2003 získal stroj na tisk papíru formátu A2 cenu Zlatý
Embax-Print na veletrhu obalového průmyslu na brněnském výstavišti.
Situace ve firmě se stabilizovala na 1 048 pracovníků (asi stovka
zaměstnanců v roce 2003 musela odejít). 80% produkce směřovalo na
export, zejména do Polska, Ruska, USA, Číny, Ukrajiny, Řecka a
Švýcarska.
Od poloviny června se stal novým generálním ředitelem společnosti
Adast, a.s. Ing. Ladislav Novák. Za celý rok 2003 se předpokládalo navýšení
tržeb o 20 – 30% oproti roku 2002. Firma se také snažila posílit především
východní trhy (Rusko a další státy bývalého Sovětského svazu).

Adast Blansko
Od prosince roku 2002 byl podnik v konkurzu. Počet jeho
zaměstnanců od roku 1990, kdy jich bylo ještě téměř 840, poklesl na
pouhých 127. O převzetí výroby řezaček papíru projevila velký zájem
společnost Adast, a.s., která tím chtěla zkompletovat program tiskařských a
ofsetových strojů. K předání výroby řezaček do Adamova však nedošlo.

Univa Blansko
Na počátku roku 2003 koupila zkrachovalou Univu Blansko za 60
milionů korun holandská společnost AMTEX. Univa Blansko byla
v konkurzu od konce srpna 2002 a jejím správcem konkursní podstaty byl
Marek Indra. Nový majitel firmy Amtex otevřel Univě možnosti vývozu
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výrobků pod svou značkou do západní Evropy a investoval do další výroby
téměř 20 milionů Kč.

Apos
Tato firma vznikla v roce 1992. V té době zaměstnávala 92 lidí,
převážně z řad bývalých zaměstnanců Metry Blansko. Prvními výrobky
firmy byl dřevěný zahradní nábytek, který si ihned získal odbytiště
v zahraničí, zejména v Holandsku. Již v prvním roce své existence vyrobil
Apos zboží v hodnotě přes 40 milionů korun. Od té doby se roční produkce
postupně přiblížila půldruhé miliardě korun. Rozrostl se i sortiment zboží
pro export, zejména dodávkami více než tří tisíců pokladních linek pro
evropské supermarkety a výrobou volantů pro auta. Dalším úspěšným
výrobním programem byly prodejní a skladové regály. 50% výrobků bylo
určeno na export. Počet zaměstnanců se za dobu jeho úspěšné existence
zvýšil téměř k šesti stům.

Lomex
Blanenská firma Lomex se zúčastnila poprvé mezinárodního veletrhu
Pragotherm, kde získala cenu Grand prix Pragotherm 2003 za svůj
vystavovaný exponát Centralizovaný měřící systém pro měření spotřeby
tepla, teplé a studené vody v bytech.

Zemědělství
Rok 2003 byl pro zemědělce neúspěšný. Již první jarní dny
naznačily, že z plodin, které na podzim zemědělci zaseli, letos nebude žádná
úroda. Pole v zimě připomínala spíše zamrzlé rybníky a za této situace
nemohly zasazené plodiny přežít. Pro zemědělce našeho okresu to
znamenalo zaorat až 90% ozimé řepky, 60% pšenice a veškerý ozimý
ječmen.
Suché jarní počasí zase negativně ovlivnilo kvalitu obilí. Hovořilo se
o nehorší sklizni za posledních 40 let. Z nízké sklizně obilovin a řepky
ztratili zemědělci v okrese Blansko více než 100 mil. korun. Obiloviny letos
sklidili na celkové výměře 13 440 ha, ozimé plodiny museli zaorat na ploše
3 850 ha.
Zemědělci označují stav svého hospodářství za úplný krach. Ceny
všech zemědělských komodit se totiž za poslední dva roky dostaly pod
úroveň nákladů. Za rok 2002 ceny v zemědělství poklesly o 15% a v roce
2003 tento trend pokračoval dalším propadem o 14%.
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Územní plánování, výstavba a byty
Výstavba rodinných domků a bytů
Poptávka po bydlení v městě Blansku trvala i v roce 2003, kdy
městský úřad registroval více než 300 žadatelů o pronájem bytů. V měsíci
dubnu pak městské zastupitelstvo schválilo novou obecně závaznou
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vyhlášku č. 8/2003 o hospodaření s byty v majetku města, jejíž největší
změnou byl nový způsob ve vedení pořadníků žadatelů.
Vzniklou situaci se snažilo město řešit výstavbou nových bytových
jednotek. Na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi městem a stavební
firmou Vanicek Brno bylo v prosinci 2002 předáno této společnosti
staveniště nového bytového domu na ulici Okružní v Blansku-Zborovcích.
Bytový dům bude po dokončení, které se předpokládá v dubnu 2004,
zahrnovat 66 bytových jednotek (33 garsoniér, 12 bytů 1+1, 12 bytů 2+kk, 6
bytů 2+1, 3 byty zvláštního určení), 39 vnitřních a 16 venkovních
parkovacích stání. Celkové náklady ve výši cca 70 mil. Kč budou hrazeny
částečně také ze státní dotace, kterou město obdrželo. Město Blansko
společně se zhotovitelem založilo Bytové družstvo Zborovce 66, jejímž
majoritním členem bude po dobu minimálně 29 let město, aby tak byla
splněna jedna z podmínek přiznání státní dotace. Ostatními členy družstva
budou občané, kteří projeví o tento způsob řešení své bytové situace vážný
zájem. Ještě před zahájením stavebních prací byla již polovina domu
zadaná.
Výstavbu dalších 90 bytů finančně zajistilo druhé bytové družstvo,
založené městem Blanskem a firmou Geosan Group a.s. Velim. I zde
využilo město možnosti státního příspěvku v hodnotě 36 milionů korun a
rovněž i zde ponese samotné Blansko 51% finančních nákladů stavby.
Příprava staveniště již byla zahájena a s celkovým dokončením stavby se
počítá v roce 2005.
Ani tuto výstavbu však město nepovažovalo za konečné řešení
bytových problémů a soustředilo se na vytvoření podmínek pro výstavbu
dalších rodinných domů v budoucí městské části Luhy, která propojí
centrum města s městskou částí Horní Lhota. Byl již zadán koncept
regulačního plánu, který předpokládá postavení stovky rodinných domů.
Město se připravuje k vybudování komunikace do této nové lokality a
případně i k připojení inženýrských sítí. Další možnou lokalitou pro stavbu
rodinných domů byla oblast Češkovice-zahradní město, jejíž pozemky
počátkem roku 2003 zakoupila brněnská akciová společnost Infram, která
měla záměr přilákat další investory. S další výstavbou rodinných domků se
počítá v městských částech Těchov, Klepačov a Lažánky.

Byty ve vlastnictví města
Ke konci roku 2003 mělo město Blansko ve svém vlastnictví celkem
716 bytů. Z tohoto počtu bylo:
51 bytů v domě s pečovatelskou službou (9.května 1, Jasanová 24)
2 bezbariérové byty (A.Dvořáka 4A)
33 bytů z předplaceným nájemným (Okružní 3a,b,c)
6 bytů v domě Komenského 16, který je připraven k prodeji
42 bytů v domě Jasanová 30, 32, 34 (byty s členským podílem)
25 bytů jako náhradní ubytování a přístřeší (Jungmanova 10)
Další byty se nacházely v domech Bezručova 5 (63 bytů), Sadová 46 (4
byty), A.Dvořáka 4a (46 bytů), Komenského 4 (7 bytů).
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Zbývajících 437 bytů se nacházelo v lokalitě ulic 9. května, Údolní a
Chelčického. Jednalo se o byty o velikosti 1+1, které nejsou vybaveny
kuchyňskou linkou. Byty v těchto domech byly postaveny v 50. letech
minulého století a jejich opotřebení tedy již odpovídá stáří domu.
Z vybraného nájemného hradilo město údržbu a modernizaci bytových
domů.
Fond rozvoje bydlení Města Blanska
Zastupitelstvo města Blanska vydalo přijetím usnesení č. 44 na 9.
zasedání dne 15.12.2003 obecně závaznou vyhlášku č. 7/2003, na jejímž
základě město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí
a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Blanska“
k poskytování účelových půjček určených k financování obnovy, oprav a
modernizace bytového fondu.
Ceny bytů
Za poslední tři roky vzrostly ceny bytů nižší kategorie o jednu
třetinu. O byty 1+1 či 2+1 byl dvojnásobně větší zájem, než o byty vyšší
kategorie. Lidé hodně spekulovali nad tím, že se vstupem do Evropské unie
půjdou ceny nahoru, a proto si drželi i více bytů.
Přímo v Blansku byla cena dvojpokojového bytu v osobním
vlastnictví kolem 750 tisíc a stejný byt, ale trojpokojový stál již cca 1 milion
200 tisíc Kč.

Dokončení rekonstrukce náměstí Svobody
V průběhu měsíce dubna byly zahájeny dokončovací práce na
rekonstrukci náměstí Svobody. Byla instalována bronzová pamětní deska
„historie císařské orby Josefa II“, do dlažby chodníku před radnicí byly
osazeny tři bronzové podkovy v místech, kde bývaly brány do selských
usedlostí. Tím byl dokončen Památník selství jako připomínka původního
charakteru náměstí s bohatou selskou tradicí. Firma Larix provedla založení
travnatých ploch a okrasných záhonů.
Na pamětní desce je zobrazen Josef II. při orbě z 19. srpna 1769 u
Slavíkovic u Rousínova na Vyškovsku. Na počest této události byla
v blanenských železárnách vyrobena pamětní deska, která zdobila v místě
události památník. Kopii desky pak věnoval ve 2. polovině 19. století kníže
Hugo Karel Eduard Salm-Reifferscheidt blanenskému starostovi a statkáři
Antonínu Matuškovi, který ji umístil nad vchod nové sýpky svého statku
č.p. 29 na náměstí v Blansku. Zde byla až do roku 1969, kdy došlo ke
zboření hospodářských stavení.
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Demolice domu Smetanova 1
Krásný, i když zubem času již oprýskaný, žlutý dům s fasádou
s prvky secese byl až donedávna dominantou středu města Blanska. To se
stalo však minulostí, protože právě v roce 2003 došlo v souvislosti se
stavbou nové okružní křižovatky k jeho demolici. Argumentem, který vedl
k jeho zbourání, byl špatný stav statiky. Dům nebyl památkově chráněný, a
proto se nemohlo oficiální cestou dosáhnout jeho zachování. Bylo však
s podivem, že se proti demolici nepostavila ani žádná občanská iniciativa,
ale ani jednotlivci z řad blanenských občanů. K vlastní demolici domu
Smetanova 1 došlo v jarních měsících roku 2003. Po rozebrání stavby se
sice otevřel z Wanklova náměstí krásný pohled přímo na kostel svatého
Martina na Starém Blansku, ale pohled z opačné strany (tedy od vlakové
zastávky směrem do středu města) byl nepěkný. Odhalil totiž v celé své
„kráse“ nevzhlednou výškovou budovu. Tento problém by se však měl
v budoucnosti vyřešit stavbou nového objektu, který by měl být umístěn
právě zhruba na stejném místě bývalého žlutého domu. Nová stavba by tak
opticky uzavřela Wanklovo náměstí, které bylo rekonstruováno v roce 2000
podle plánů brněnských architektů Tomáše Rusína a Ivana Wahly.

Demolice sokolovny
Další nenahraditelnou ztrátu utrpělo Blansko zbouráním budovy
sokolovny, která byla postavena již v roce 1923 a po dlouhé roky sloužila
Blansku jako kulturní stánek. Řadu let zde měl své sídlo Závodní klub
Metry Blansko. Na počátku 90. let minulého století pak byla tato budova
nabídnuta i s vedlejším internátem městu, které ji však odmítlo. Tím byl
zpečetěn další osud sokolovny, jejíž další majitelé ji nechali pouze chátrat,
což vyvrcholilo rozsáhlým požárem v únoru 2002. Po této katastrofě nebylo
již jiného řešení, než úplná likvidace budovy. Demolice sokolovny proběhla
v letních měsících. Na uvolněném prostranství se počítá se stavbou dalšího
supermarketu Peny.

Budova staré školy
V sousedství kostela na Starém Blansku byla postavena před více
než 120 lety budova první blanenské školy. Tento dům se stal také rodným
domem zakladatele brněnské onkologie MUDr. Jaroslava Bakeše, vnuka J.
Wankela. I této stařičké budově, která byla později upravena na bydlení,
hrozila vzhledem k špatnému technickému stavu demolice. Nakonec ji
však město nabídlo k odprodeji, ve kterém ji získala firma Vrba.
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Doprava
Dopravní situace se s rostoucím počtem motorových vozidel každým
rokem zhoršuje. Blansko, kterým prochází jediná průjezdní komunikace, se
tyto potíže snažilo vyřešit vybudováním kruhové křižovatky.

Stavba kruhové křižovatky
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Práce na budování složitého kruhového objezdu započaly v červenci
a vyžádaly si demolici dvou budov (budovy označované jako bývalá pošta a
jednoho rodinného domku z rohu ul. Svitavská-Rožmitálova). Stavbu
financovala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje spolu s městem
Blanskem a celkové náklady činily cca 38 milionů korun. Při stavbě
kruhového objezdu muselo být zároveň zrekonstruováno zaklenutí potoku
Palava, který pod křižovatkou protéká a oproti původnímu plánu bylo
provedeno i napojení prvků nového kanalizačního sběrače, jehož stavba se
plánuje v budoucnu. To vedlo k pozdržení plánovaného termínu dokončení.
Celá stavba okružní křižovatky si vyžádala velkou trpělivost řidičů, kterým
průjezd Blanskem komplikovala složitá objížďková trasa. K otevření
nového kruhového objezdu došlo v neděli 7. 12. 2003. Pro občany Blanska
se celý průběh stavby stal častým cílem jejich procházek, při kterých
sledovali, jak práce pokračují. Obyvatelé Blanska měli také možnost vyjádřit
svou představu o řešení středu kruhového objezdu. Do diskusního fóra na
internetových stránkách bylo zasláno 9 námětů a písemně se vyjádřili další
dva občané. Nejčastěji bylo navrhováno, aby střed objezdu byl osázen zelení
a aby byl doplněn typickými prvky pro naše město – litina, znak města nebo
symbolika blízkého Moravského krasu.

Stavba silnice Blansko – Rájec-Jestřebí
V měsíci červnu začala plánovaná stavba nové silnice, která by měla
v budoucnu propojit Blansko s městem Rájec-Jestřebí a dále pokračovat na
Boskovice. Začalo se s I.etapou, která zahrnovala vybudování spojky mezi
starou silnicí 374 a Horní Lhotou s vyústěním poblíž firmy Selio. Součástí
této etapy, bylo také přeložení shybky vodovodu pod řekou Svitavou.

Údržba a opravy komunikací
V rámci smlouvy s firmou Silnice Brno na opravy komunikací
v městě Blansku proběhly tyto práce:
- rozšíření příjezdové komunikace a nový chodník k bytovým domům na
ulici Palackého
- oprava povrchu u autoškoly a stavebnin Progress
- rekonstrukce ulice Křižkovského, která trvala 3,5 měsíce a zahrnovala
rekonstukci kanalizace v délce 356 m a části domovních vodovodních
přípojek
- oprava příjezdové komunikace v chatařské oblasti Češkovice a v oblasti
Bačina

Integrovaný dopravní systém
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Na 8. zasedání z 22.9.2003 vzalo městské zastupitelstvo na vědomí
začlenění městské hromadné dopravy v Blansku do Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje od 1.1.2004.

České dráhy
Na trati Brno Česká Třebová čtyři roky po dokončení železničního
koridoru museli železničáři provést další investice související
s protihlukovým opatřením. Jednalo se zejména o výměnu oken ve všech
obytných místnostech viditelných z trati a o stavbu osmi protihlukových
stěn.
V souvislosti se změnou jízdních řádů ztratilo Blansko, ale i jiné
významné železniční uzly na Blanensku, přímé spojení s Prahou. Došlo totiž
ke zrušení zastávek expresního vlaku Brněnský drak na území našeho
okresu, který leží na trase prvního železničního koridoru.

ČSAD
K 1.8.2003 došlo ke změně názvu a sídla akciové společnosti ČSAD
Blansko. Pod novým názvem ČAD Blansko a.s. přesídlila společnost do
nově postavené budovy Nádražní 2369/10.

Služby
Městské lázně
Provoz tohoto zařízení převzala v roce 2002 společnost Služby
Blansko, s.r.o., která ihned zahájila některé nejnutnější opravy. Ještě v roce
2002 byla provedena rekonstrukce posilovny. V roce 2003 se pak
pokračovalo ve stavebních úpravách rehabilitačních prostor, které dříve
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využívala Nemocnice Blansko. V září 2003 tak byla otevřena nová sauna
s ochlazovacím bazénkem, odpočívárna, bufet a další rehabilitační prostory
s bazénem opatřeným masážními tryskami. V nově vzniklých prostorách se
nachází také solárium.

Letní koupaliště
Provoz tohoto zařízení opět obstarávala společnost Služby
Blansko,s.r.o. Sezóna byla zahájena v polovině měsíce června a otevřeno
bylo denně od 9.00 do 20.00 hodin. Občerstvení bylo zajištěno v zahrádce u
zimního stadionu a ve stánku umístěném v sauně. Návštěvníkům koupaliště
byly k dispozici dva beachvolejbalové kurty, ruské kuželky, prolézačky a
dětský bazén.

Zimní stadion
Po skončení hokejové sezóny se ledová plocha zaměnila za umělý
povrch a návštěvníci zimního stadionu již od poloviny dubna si mohli
nasadit kolečkové brusle a tak si zpříjemnit horké letní měsíce. Ale ledová
plocha se dočkala svého návratu již začátkem srpna. Pro děti to byla velká
atrakce. Zabruslit si odcházely většinou rovnou z koupaliště.

Komunální odpad
Oproti roku 2002 došlo k některým změnám ve vybírání poplatku za
svoz komunálního odpadu. Především došlo k navýšení částky za jednu
osobu z původních 324 Kč na 360 Kč. Další změny se týkaly specifikování
některých osvobození od platby.

Údržba silnic, komunikací a zeleně
Údržbu silnic na území celého okresu Blansko prováděla Oblastní
správa silnic Jihomoravského kraje v Blansku. Tato organizace se starala
nejen o základní údržbu silnic v zimním období, ale prováděla i
rekonstrukce a stavby silnic II. a III. třídy (I. etapa přeložky silnice II/374
Blansko - Rájec-Jestřebí, kruhový objezd v Blansku a další) .
O údržbu místních komunikací, chodníků a zeleně pečovala
společnost Technické služby Blansko, která podle představ obyvatel města
údržbu chodníků a komunikací v zimních měsících nezvládla.

Bankovnictví
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Česká spořitelna pokračovala v trendu rozšiřování moderních
komunikačních služeb svým klientům. Snahou bylo umožnit vyřizování
požadavků klientů po 24 hodin a 7 dní v týdnu. Nové služby šetřily klientům
i drahocenný čas, protože ke kontaktu s bankou využívaly spojení
prostřednictví telefonu či počítače.
9. června 2003 byly otevřeny nové prostory GE Capital Bank na
Wanklově náměstí č. 4. Důvodem stěhování byla snaha být co nejblíže
zákazníkům.

Úklidová služba
Mezi největší úklidové firmy, která zajišťuje profesionální úklid
úřadů, firem i podniků, patří firma SIMACEK SERVICE
INTERNATIONAL, s.r.o., jejíž blanenská pobočka sídlila na Rožmitálově
ulici ve 2. patře OD Centrum. Tato firma poskytovala kompletní úklidový
servis, likvidaci roztočů, malování, čištění bazénů, zahradnické služby.

Pneusevis
Ojedinělou službu začal poskytovat již čtyři roky fungující
Pneuservis Hydroart, který sídlil na Starém Blansku. Právě zde byl otevřen
specializovaný pneuservis pro nákladní automobily, zemědělská a jiná
průmyslová vozidla.

Hotely, restaurace a obchody
Hotel Macocha
S příchodem nového majitele pana Lubomíra Hlaváče došlo
k rekonstrukcím a přístavbám původních prostor. Byla provedena přestavba
hotelové restaurace a pokojů, bývalá pivnice se změnila na pizzerii se zimní
zahradou a v letošním roce přibyla další obytná část, která je spojená se
starou budovou krčkem. Přístavbou zvýšil hotel svoji kapacitu o 14
dvojlůžkových pokojů, z nichž 12 je klasických a 2 apartmánové s vlastní
kuchyňkou, balkonem a vířivou vanou. Jeden pokoj je bezbariérový.
Všechny pokoje jsou vybaveny televizorem a sociálním zařízením. Součástí
přístavby je i salónek s 55 místy. V letních měsících hrála každý týden
v pizzerii živá hudba, což přilákalo mnoho zvláště mladých lidí.
Hotel Skalní mlýn
Tento hotel se nenachází přímo v Blansku, nýbrž v jeho
bezprostřední blízkosti na území Moravského krasu. I zde bylo v roce 2003
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rušno, protože majitel hotelu a dalších atrakcí jako je lanovka a vláčky pan
Lubomír Stoklásek se pustil do přístavby nové budovy, s jejímž otevřením
se počítá v polovině roku 2004. V nové budově bude umístěno sociální
zařízení, informační kancelář pro Moravský kras s přístupem na internet,
stálá výstava o Moravském krasu a v dalších dvou patrech budou pokoje pro
návštěvníky jeskyní s celkovou kapacitou 32 lůžek.
Restaurace Myslivna
Novým nájemcem restaurace Myslivna se letos na jaře stal pan Josef
Luner, profesionální kuchař a číšník. Hned po svém příchodu začal
s nejnutnějšími opravami záchodů, podlah, zakoupil nové vybavení kuchyně
a nový nábytek do interiérů. Nabídka nového jídelníčku byla zaměřena, jak
již napovídá samotný název restaurace, na zvěřinu. Součástí poskytovaných
služeb se stalo i závodní stravování a další doplňkové akce jako například
pořádání zvěřinových hodů.
Restaurace U barona
Koncem roku 2002 si novou restauraci otevřeli manželé Špičákovi
ze Starého Blanska na kopci před koncem Hořické ulice, daleko od rušných
ulic. Kromě možnosti závodního stravování poskytovala restaurace i různé
speciální nabídky, které byly zaměřené například na ryby, vepřové
speciality či zvěřinu.
Nová pizzerie Pizzazz
Koncem července 2003 otevřeli majitelé kavárny Bergman novou
pizzerii se zábavním podnikem v prostorách obchodního domu Kaufland.
Tento podnik se setkal s velkým nadšením zvláště u mladých lidí, pro které
dosud v Blansku podobné místo pořádající diskotéky chybělo. Ještě před
otevřením pizzerie došla na městský úřad stížnost obyvatel blízké ulice
Divišova, kteří se obávali vandalismu mladých lidí, což se v pozdější době
také potvrdilo.
Víno z Rakvic
Dosud na blanenském trhu dominovaly dvě specializované firmy
Barvin a Transvin, které se zabývaly prodejem vína. Od května 2003 přibyla
další prodejna s názvem Víno z Rakvic, která sídlí na Smetanově ulici.
Prodejna čaje
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Od 1.9.2003 byla otevřena na Wanklově náměstí nová úzce
specializovaná prodejna čaje, jejíž majitelkou byla PharmDr. Jitka
Navrkalová.

Zdražení pečiva
Začátkem listopadu došlo ke zdražení pečiva. K růstu cen došlo
proto, že kvůli nízké sklizni stouply ceny obilí během několika měsíců o
více než 1/3. Po zdražení se dal rohlík koupit (ve všech obchodech, tedy i
v supermarketech) za 1,50 Kč a chléb za 17 Kč.

Životní prostředí
Projekt ochrany vod povodí Dyje
Závěrem roku 2002 byly v Bruselu schváleny dotace na projekt
„Ochrana vod povodí řeky Dyje“. Předkladatelem tohoto projektu byl Svaz
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vodovodů a kanalizací měst a obcí, s.r.o, který byl ve 100% vlastnictví 10
svazů měst a obcí okresů Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Znojmo,
Blansko, Brno-město a tvořilo ho celkem 382 měst a obcí. Projekt řešil
výstavbu a rekonstrukci čistíren odpadních vod ve spojitosti s kanalizací.
K nejbližším plánovaným akcím připadne rekonstrukce čističky odpadních
vod v Blansku a Boskovicích, která si vyžádá cca 400 milionů (z toho 275
milionů zaplatí EU). V roce 2003 probíhala příprava stavebních povolení,
která zahrnovala dlouhá jednání s vlastníky potřebných pozemků. Vlastní
práce na stavbě čistírny odpadních vod a kanalizaci budou probíhat až od
jara roku 2004.
O tom, že je rekonstrukce blanenské čističky již nanejvýš nutná,
svědčila i její červencová havárie.

10 let činnosti Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí
okresu Blansko
Již deset let uplynulo od privatizace státního podniku Jihomoravské
vodovody a kanalizace. Na základě privatizačního projektu přešly provozní
prostředky do vlastnictví nově založené Vodárenské akciové společnosti a
vodohospodářská infrastruktura do vlastnictví Svazků měst a obcí. Obce
okresu Blansko založily 23.3.1993 Svazek vodovodů a kanalizací měst a
obcí, jehož vrcholným orgánem se stala valná hromada zástupců členských
obcí (77 obcí a měst), která si zvolila sedmičlenné předsednictvo, v kterém
je i zástupce města Blanska. Od roku 1995, kdy činilo vodné a stočné 21,50
korun, se tato cena zvýšila v roce 2003 až na 45,10 korun. Jedním
z významných projektů, na kterých se svazek podílí je Projekt ochrany vod
povodí řeky Dyje.

Centrální zásobování teplem
23. září 2003 byla v Blansku na sídlišti Sever slavnostně uvedena do
provozu poslední z rekonstruovaných kotelen centrálního zásobování
teplem. Tím byla uzavřena celková obnova systému a skončila jedna
z největších investičních akcí v celkové hodnotě 85 milionů korun. Za tyto
prostředky vzniklo 8 moderních kotelen, na které bylo připojeno cca 120
objektů, z toho 13 nebytových (výšková budova, budova bývalého okresního
úřadu a městského úřadu, některé školy a další). Celá rekonstrukce soustavy
centrálního zásobování teplem započala v roce 2001, kdy mělo Blansko 17
plynových zastaralých kotelen.

Protipovodňový systém
I v tomto roce probíhala jednání o tom, jak zajistit ochranu města
před případnou povodní. Pracovníci Povodí Moravy, do jejichž kompetence
protipovodňová ochrana spadala, uvažovali o úpravách břehů řeky Svitavy
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na území Blanska a o vyčištění samotného koryta řeky. Tím by se zajistila
ochrana proti dvacetileté až padesátileté vodě. Dále se také uvažovalo o
vybudování poldru nad městem Rájec-Jestřebí, který by zvýšil ochranu
Blanska až na osmdesátiletou povodeň. Se stavbou záchytné nádrže však
nesouhlasili ráječtí zastupitelé. Úpravy řeky v podobě vyčištění jejího koryta
zase narážely na ekology z Unie pro řeku Moravu. Nejlepším řešením se
jevilo rozšíření koryta řeky, kde se však postavili na odpor soukromníci,
kteří nechtěli své pozemky odprodat. V zájmu blanenské radnice bylo co
nejlépe vyřešit tento problém, protože právě v blízkosti řeky Svitavy byly
prováděny finančně nákladné stavby na sportovním ostrově a začínala
výstavba průmyslové zóny.

Zeleň ve městě
Mnoho stromů v zámeckém parku, který byl stále předmětem
restituce, bylo v havarijním stavu a hrozilo nebezpečí, že spadnou a způsobí
neštěstí. K této situaci opravdu došlo začátkem července, kdy jeden
z velkých stromů spadl rovnou na frekventovaný chodník. Naštěstí právě
tudy nikdo neprocházel. Protože park, který nebyl v majetku města ale
státu, nechali pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových zpracovat studii stavu stromů. Na základě této studie došlo
ještě koncem roku ke skácení nejvíce postižených stromů. S náhradní
výsadbou se počítá do konce roku 2005.

Psi ve městě
Počet psích mazlíčků se každým rokem zvyšuje. V roce 2002 jich
bylo v našem městě přihlášených 1 370 a velké množství jich stále zůstávalo
ještě neohlášených. Poplatky poctivých ohlašovatelů psů používalo město
k zabezpečení psího útulku, který byl umístěn na Starém Blansku, a
k udržování čistoty travnatých ploch.

Moravský kras
Na začátku roku nastoupil do funkce vedoucího Správy jeskyní
Moravského krasu Ing. Jiří Hebelka. Vystřídal tak Ing. Miloslava Janíčka,
který v této funkci působil šestnáct let.
Návštěvnost (313 tisíc návštěvníků) v roce 2003 byla zřejmě vlivem
dvou jarních povodní o 38 tisíc návštěvníků menší než v roce 2002.
Zmíněné povodně postihly zejména Sloupsko-šošůvské a Punkevní jeskyně.
Pro turisty bylo k dispozici v Moravském krasu a okolí na 270 km
cyklotras.
Vápenec z Moravského krasu byl použit na pamětní kámen, který
bude reprezentovat Jihomoravský kraj na stavbě pražské Sazka Arény, ve
které bude pořádáno v roce 2004 mistrovství světa v hokeji.
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70 let plavby po Punkvě
V roce 1933 byla provedena první plavba po ponorné říčce Punkvě.
Bylo tím završeno bádání prof. Karla Absolona, který se nejvíce zasloužil o
zpřístupnění Punkevních jeskyní. Právě podzemní plavba se stala největší
atrakcí pro návštěvníky Moravského krasu. Ku příležitosti oslav již
sedmdesátiletého provozu plavby se konal v podzemních prostorách koncert
známého houslového virtuosa Jaroslava Svěceného.
Jeskyně Výpustek
17. května byl poprvé veřejnosti zpřístupněn jeskynní systém
Výpustek. Došlo k tomu za velkého zájmu veřejnosti ku příležitosti
Mezinárodního dne muzeí. Návštěvníci mohli poprvé po dlouhých letech,
kdy byl celý bývalý vojenský prostor velmi pečlivě utajován, shlédnout
zhruba 170 metrů dlouhý komplex protiatomového armádního krytu se
stísněnou ložnicí, jídelnami a pracovnami, suchými záchody, historickou
telefonní ústřednou, zařízením na čištění vzduchu a vody a generátory na
výrobu elektřiny.
Cesta železa Moravským krasem
V rámci Evropského dne parků a Mezinárodního dne muzeí byla 17.
května otevřena již sedmá naučná stezka nazvaná Cesta železa Moravským
krasem, která mapuje místa, kde se těžila ruda a zpracovávalo železo a
navazuje tak na Evropskou cestu železa od Španělska po Skandinávii. Na
realizaci celého projektu se podílely obce Babice, Habrůvka, Křtiny,
Jedovnice, Olomučany a Rudice a města Adamov a Blansko ve spolupráci
s CHKO Moravský kras, Technickým muzeem v Brně a Školním lesním
podnikem Masarykův les ve Křtinách. Slavnostní odstartování celé akce,
kterého se zúčastnil i ministr životního prostředí Libor Ambrozek, proběhlo
v Josefovském údolí u huti Františka. K projektu byla vydána kniha se
stejným názvem Cesta železa Moravským krasem, jejímiž autory jsou
pracovníci Technického muzea v Brně a CHKO Moravský kras.
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.
Speleologické akce v Rudici
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22. ročník Speleofóra se již po jedenácté konal v Rudici. Akce,
kterou uspořádala Česká speleologická společnost, se zúčastnilo kolem 300
zájemců. Proběhla celá řada přenášek, filmů a prezentací nových
speleologických objevů u nás i v zahraničí. Nejvýznamnějším objevem,
který učinila skupina ČSS 6-19 Plániny, u nás bylo odhalení části jeskyně
zvané Chrochtadlo v Amatérské jeskyni.
V polovině roku se pod větrným mlýnem sešel již 8. ročník slavností
železářství, hutnictví a slévačství, při jehož příležitosti byla představena
publikace o Rudickém propadání a Býčí skále od Marka Audyho.
V listopadu proběhlo pravidelné cvičení členů Speleologické
záchranné služby.
Čarovné tóny Macochy
8. ročník tohoto hudebního festivalu se konal počátkem měsíce
června. Festival, jejímž spolupořadatelem byla i Správa jeskyní Moravského
krasu, si kladl za cíl seznámit domácí i zahraniční publikum prostřednictvím
hudby s významnými oblastmi přírodního bohatství České republiky.
Veteran tour Macocha
Již po třiadvacáté si dali v Blansku sraz majitelé automobilových
veteránů, kteří následně absolvovali sedmdesátikilometrový orientační
závod Moravským krasem. Absolutním vítězem se stal Petr Husák
z Blanska.
Ekologické aktivity
Pomoc žábám
V měsíci březnu pořádalo Ekocentrum Ulita již pravidelnou akci na
ochranu obojživelníků v době jejich migrace.
Jarní úklid
Jarního úklidu Moravského krasu, jehož pořadatelem byla Správa
CHKO Moravský kras, se zúčastnilo na 400 dobrovolníků. V rámci Dne
Země proběhl v jarních měsících za velké účasti blanenských školáků.
Evropská noc pro netopýry
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Počátkem září uspořádal Ekologický institut Veronika se Správou
Moravského krasu a Českou společností pro ochranu netopýrů již sedmou
noc pro netopýry. Z připravených akcí měla opět největší ohlas ukázka
živých exemplářů. Zdařilé akce se zúčastnilo asi 150 zájemců.
Program Sapard
Chráněná krajinná oblast Moravského krasu byla zařazena mezi pět
území v rámci České republiky, na nichž probíhal zkušební projekt
k podpoře ekologického zemědělského hospodaření a které byly podpořeny
finančními prostředky z Evropské unie. Cílem tohoto projektu bylo takové
hospodaření zemědělců, které by nepoškozovalo kvalitu vod pronikajících
do krasových útvarů.

Zdravotnictví a sociální zabezpečení
V oblasti zdravotnictví a sociálního zabezpečení působily při
Městském úřadu Blansko tři oddělení. Oddělení sociálně právní ochrany
zajišťovalo sociálně-právní pomoc, poradenství a ochranu zájmů
nezletilých, prostřednictvím svých kurátorů provádělo sociální terapii
v problémových rodinách. Oddělení sociální péče a sociální pomoci
zajišťovalo veškerou činnost související s poskytováním dávek sociální
péče. Oddělení sociální péče a sociálních služeb zajišťovalo služby pro
zdravotně postižené a seniory. V oblasti vyplácení sociálních dávek byl po
celý rok zaznamenán narůstající počet klientů.
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V péči města byly na území Blanska v provozu dva domy
s pečovatelskou službou (ul. 9.května 1 a Jasanova 24).V těchto domech
byly občanům poskytovány sociální služby formou pečovatelské služby.
Jednalo se o úkony osobní hygieny, stravování, úklid, praní a žehlení prádla,
doprovod, nákupy a pochůzky, jednoduché ošetřovatelské úkony. Teplá
strava byla klientům zabezpečena i o víkendech.
V domě na ul. A.Dvořáka byly také vyčleněny dva byty určené pro
přechodné sociální bydlení.
Oddělení sociální péče a služeb ve spolupráci s Městskou policií
Blansko nabídlo osaměle žijícím občanům možnost použití tzv. Senior linky
156. Jednalo se o montáž přístrojů, které umožnily jejich uživatelům
v případě ohrožení života přivolat okamžitou pomoc.

Městská noclehárna
27.ledna 2003 byla uvedena do provozu noclehárna, která byla
určena pro muže starší 18 let. V objektu, který byl vybudován
v zrekonstruovaném domě na Starém Blansku na Luční ulici, bylo 15 lůžek
ve dvou ložnicích, kancelář, 2 sprchové kouty a sociální zařízení. Poplatek
za lůžko činil 20 Kč. Provozovatelem byla Oblastní charita Blansko.
V současné době bylo registrováno cca 30 bezdomovců.

Domov důchodců
Obyvatelé blanenského domova důchodců si v říjnu připomněli první
výročí jeho existence. Po uplynutí této doby se domov zaplnil do posledního
místečka (75 žen a 27 mužů). Průměrný věk jeho obyvatel byl 72,2 roků a
nejstarší obyvatelka se těšila úctyhodnému věku 93 let. Dalších 109 zájemců
o umístění bylo vedeno v pořadníku. Obyvatelé domova důchodců mohli
využívat bazén s předehřívanou vodou, vodoléčbu a magnetoterapii.
V průběhu roku pro ně byla také připravena celá řada kulturních a
společenských akcí (poslech dechovky, divadelní představení, přednášky…),
na kterých se někdy také sami podíleli. Ředitelkou domova důchodců byla
Marie Dražilová.

Dny zdraví
3. Dny zdraví v Blansku začaly již 1. října, kdy u příležitosti
Mezinárodního dne vegetariánů uspořádalo Sdružení jóga v denním životě
ochutnávku bezmasých jídel na náměstí Republiky. Během následujícího
týdne se pak v celém Blansku v různých organizacích konaly akce
s tématickým zaměřením právě na zdravý životní styl a zdravou výživu.
Zapojily se děti z mateřských i základních škol. 10. října se konal
v Městském klubu „Jarmark zdraví“, kde si každý příchozí mohl nechat
provést základní lékařské vyšetření (tlak, cholesterol, tuk) a ochutnat
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produkty zdravé výživy. Celý týden vyvrcholil již 4. ročníkem Běhu Terryho
Foxe, který byl odstartován v Rekreační oblasti Palava.

Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC
Blanenské prevcentrum, které se nacházelo na Sadové ulici, získalo
za své působení v oblasti nabídky volnočasových aktivit dětem a mládeži
čestné uznání.

Areál Nemocnice a polikliniky Blansko
Přízemí polikliniky
Chirurgická ambulance II
Odborní
lékaři

Interní ambulance
Onkologická ambulance

MUDr.F.Řezník
MUDr.J.Lachmanová
MUDr.J.Kosek
(budova LSPP)
MUDr.J.Vykoukal
(budova LSPP)

MUDr.J.Henková, MUDr.E.Kalová,
MUDr.M.Ošmerová,
MUDr.J.Machatová,
Dětští lékaři
MUDr.H.Kotlánová,
MUDr.V.Stejskalová,
MUDr.P.Křupková
MUDr.J.Danda, MUDr.Z.Grünwald,
MUDr.M.Buchtová, MUDr.V.Jíňová,
Praktičtí
MUDr.A.Weinhöfer, MUDr.I.Nerad,
lékaři
MUDr.M.Trávníček
Psychiatrick
é ambulance
Plicní
ambulance
Klinická
psychologie
Logopedie
Lékárna
LSPP
Dětská
pohotovost

MUDr.P.Martinec, MUDr.J.Novosadová (vstup vedle
vrátnice)
MUDr.I.Filouš (vstup vedle vrátnice)
Mgr. R.Benýšek (vstup vedle vrátnice)
Mgr. J.Bártová
PharmDr. J. Navrkalová
(vstup před vrátnicí)
(vstup před vrátnicí)

I. poschodí polikliniky
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Interní a kardiologická ambulance MUDr.Z.Jakubec
Interní a diabetologická ambulance MUDr.I. Mikulková
Ušní, nosní, krční ambulance
MUDr.A. Butula
MUDr.L.Břoušková
Odborní lékaři Gynekologická ambulance
MUDr.J.Machač
Urologická ambulance
MUDr.A. Hroza
Ortopedická ambulance
MUDr. M.Dobiášek
Chirurgická ambulance I
MUDr.L. Kincl
Praktický lékař Ordinace lékaře
MUDr.M. Nechutová

II. poschodí polikliniky
Gynekologická ambulance

Odborní
lékaři

Neurologická ambulance
Revmatologická a interní
ambulance
Ušní, nosní, krční
ambulance
Oční ambulance
Kožní ambulance

MUDr.J.Hoffmann,
MUDr.J.Janíček
-lékaři z lůžkové části se střídají
MUDr.Dana Vyskočilová
MUDr.R.Chudárek
MUDr.V.Šmaterová,
MUDr.M.Tihonová
MUDr. D.Horáčková

III. poschodí polikliniky
MUDr.J.Štarha, MUDr.I.Vrtělová, MUDr.R.Ševčíková,
Zubní lékaři MUDr.E.Láníková, MUDr. M.Klapušová, MUDr.J.Kupková,
MUDr.S.Kovandová, MUDr.M.Stojanov,
IV. poschodí polikliniky
ředitelství, jídelna, správce

Spojovací oddíl mezi poliklinikou a lůžkovou částí
(krček)
Laboratoře
přízemí
Rentgen Ultrazvuk
1.poschodí
Mamograf, CT
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Lůžková část
Přízemí lůžkové části
Nukleární medicína laboratoř, vyšetřovna, lůžka
Oddělení
Hemodialýza
Alergologická ambulance MUDr.H.Odehnalová
Hematologická ambulance MUDr.R.Bartošová
I. poschodí lůžkové části
Neurologické
Oddělení Rehabilitační
Plicní

Oddělení

II. poschodí lůžkové části
Neurologické
Ambulance (MUDr.I.Vaněk, MUDr.J.Brabcová,
MUDr.D.Kráčmar
MUDr.J.Machačová, MUDr.M.Kučírek, chir. ORT
amb.,)
Interní, JIP
III. poschodí lůžkové části

Oddělení

Interní
Kožní

Převod nemocnice na město
Město Blansko usilovalo o získání Nemocnice Blansko celých deset
let. Dne 6. srpna 2003 konečně vláda České republiky schválila bezúplatný
převod Nemocnice Blansko do majetku města. Na základě vládního
rozhodnutí proběhla v nemocnici kompletní inventarizace majetku, jehož
hodnota činila 106,4 mil. korun. Do této doby bylo město pouze
zřizovatelem nemocnice, ale všechny budovy byly majetkem státu.
Nový monitorovací systém a parkovací systém
Koncem měsíce září skončila v blanenské nemocnici svou činnost
bezpečnostní hlídací služba. Tu nahradil nový kamerový systém, který začal
monitorovat všechny hlavní prostory nemocnice. Kamery nového systému
byly napojeny na dispečink záchranné služby a do budoucna se počítá
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s napojením těchto kamer na pult centralizované ochrany pod dohledem
městské policie.
Přímo v areálu nemocnice byla prozatím vyčleněna parkovací místa i
pro pacienty. Do budoucna se pak počítá s vybudováním nového parkoviště
pro pracovníky nemocnice.
Dokončení rekonstrukce rehabilitačního oddělení
V prosinci 2003 byla uzavřena druhá etapa rekonstrukce
rehabilitačního centra v Nemocnici Blansko. Jednalo se o vybudování
nového nerezového bazénu, jehož náklady činily okolo 10 milionů korun.
Nová gamakamera
V oddělení nukleární medicíny, které bylo v blanenské nemocnici
otevřeno v roce 1985, byla v březnu uvedena do provozu nová gamakamera.
Na nákup tohoto špičkového zařízení přispělo ministerstvo zdravotnictví
částkou 5 milionů korun. Více jak deset milionů uhradila samotná
nemocnice.
Nový mamograf
V měsíci září bylo otevřeno nové akreditované pracoviště pro
mamografický screening v rámci radiodiagnostického oddělení. Vzniklo
nákladem tři miliony korun.
Sestra roku 2003
Titul nejlepší sestra roku získala od čtenářů časopisů Květy,
Praktická žena a Vlasta zdravotní sestra z blanenské nemocnice Ilona
Jelínková.

Zdravotní pohotovostní služby
V souvislosti s reformou veřejné správy byla kompetence
k zajišťování lékařských služeb první pomoci v Jihomoravském kraji
převedena od 1.1.2003 na pověřené obce s rozšířenou působností, tedy i na
město Blansko. Ambulance LSPP byly v provozu v Blansku v budově ZZS
na ul. K.H.Máchy č.17. Všeobecná LSPP byla prováděna ve všedních dnech
od 15.30 do 7.00 hodin a o víkendu od 7.00 do 7.00 hodin. Dětská LSPP
byla o víkendech od 8.00 do 20.00 a zubní LSPP byla o víkendech od 7.30
do 14.30.
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Hygienická stanice
Od 1.1.2003 byla původní Okresní hygienická stanice v Blansku
restruktualizována na dvě samostatné instituce – pobočku Krajské
hygienické stanice Brno a Zdravotní ústav Brno. Úkolem tohoto pracoviště
bylo poskytování zdravotnických služeb (poradna protikuřácká
protidrogová, snižování nadváhy i AIDS poradna). V laboratořích byly
prováděny rozbory pitných zdrojů, ovzduší, potravin a dalších.

Český červený kříž
Úřad oblastního spolku Českého červeného kříže v Blansku
uspořádal v březnu 2003 oblastní studijní středisko. Tato akce, která se koná
každoročně, byla určena především dětem, které si měly možnost prohloubit
své znalosti první pomoci.
V polovině měsíce června proběhlo v blanenském klubu důchodců
slavnostní ocenění dárců krve.
Zdravotnické družstvo humanitární jdnotky ČČK Blansko vyhrálo
v měsíci srpnu přebor Jižní Moravy v Kroměříži ve složení Lubomír
Pokorný, Kateřina Zdráhalová, Iva Kučerová, Mojmír Vágner a Pavla
Podsedníková.

Domov Olga
Centrum Velan v Klepačově
Od září 2002 do června 2003 probíhala rekonstrukce bývalé
mateřské školy v Klepačově, jejíž výsledkem bylo vybudování chráněných
bytů pro klienty Domova Olga. K slavnostnímu otevření centra Velan došlo
25.9.2003.
Deset let od založení Domova Olga
Všechno začalo v roce 1990, kdy se jako reakce na vznik Výboru
dobré vůle Olgy Havlové ustavilo v Blansku Hnutí humanitární pomoci pod
vedením paní Jany Kratochvílové a za přispění řady dobrovolníků. Později i
samotné město Blansko přispělo pronájmem prostor na ul. Leoše Janáčka,
které byly přebudovány na denní stacionář pro mentálně postižené ženy. Ten
byl slavnostně otevřen 17. června 1993 jako Domov Caritas a v roce 1999
přejmenován na Domov Olga. O dva roky později byl stacionář otevřen i
postiženým mužům.
Připomenutí tohoto jubilea se konalo v Městském klubu na
slavnostním benefičním koncertu jedovnické dechové hudby Bivojanka.
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Oblastní charita Blansko
Oblastní charita Blansko spadala pod Diecézní charitu Brno, která
byla součástí Sdružení české katolické charity. Blanenská charita svoji
činnost zahájila v roce 1992 v prostorách Katolického domu. V roce 2003 se
stal jejím sídlem nově postavený dům na Komenského ulici těsně nad
Katolickým domem. V témže roce řídila oblastní charita činnost třinácti
středisek, v nichž pracovalo kolem stovky profesionálních pracovníků a
desítky dalších dobrovolníků.
Tříkrálová sbírka
I v roce 2003 proběhlo pod záštitou Oblastní charity Blansko
tříkrálové koledování, kterého se zúčastnilo ve městech a střediskových
obcích celkem 85 skupinek dětí i dospělých. V Blansku jich chodilo 20.
Výtěžek sbírky z území celého okresu činil 426 tisíc Kč a byl věnován
především na boskovický stacionář pro postižené děti.
Centrum pro matku a dítě
Součástí Oblastní charity bylo i Centrum pro matku a dítě, které
poskytovalo komplex sociálních služeb pro ženy a jejich děti v obtížných
životních situacích. Centrum bylo otevřeno v roce 1995 jako jedno z prvních
tohoto druhu v regionu blanenského okresu. Součástí centra byl klub
Ratolest, který nabízel bohatý program osvětových, vzdělávacích,
zábavných i pohybových pořadů. K již pravidelným akcím patřilo plavání
pro rodiče s batolaty, cvičení pro těhotné nebo cvičení pro maminky s dětmi.
Linka důvěry a povodňová linka
Jako jedna z dalších aktivit Oblastní charity Blansko vznikla linka
důvěry v roce 1996 původně pro drogově závislé. Během povodní v roce
1997 pak byla zřízena bezplatná linka důvěry pro občany postižené
povodněmi, která fungovala 24 hodin denně. V listopadu 2003 pak byla
nahrazena nepřetržitou linkou důvěry pro občany v nouzi s běžným místním
tarifem. Linku nejvíce využívali v období vysvědčení školáci, na jaře a na
podzim lidé s depresemi, o Vánocích opuštění lidé. Stále více však
přibývalo domácího násilí.
Okno dokořán
Sociální centrum Okno dokořán vzniklo v nově vystavěné budově
Oblastní charity Blansko na Komenského ulici. Bylo otevřeno denně od 7.30
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do 15.30. Klientům poskytovalo možnost pobytu v teple, jídlo, osobní
hygienu a pomoc při zprostředkování kontaktu s úřady.
Ošetřovatelská a pečovatelská služba
Pečovatelská služba poskytovala pro cca 250 klientů dovážku obědů
a dalším 58 klientům zabezpečovala i klasickou pečovatelskou službu
(úklid, nákupy, pochůzky, praní prádla).
Pečovatelská služba byla také poskytována v domech zvláštního
určení. V Blansku byly dva domy s pečovatelskou službou, a to na ulici 9.
května 1 a Jasanová 24 s celkovou kapacitou 51 bytových jednotek.
Pěkná modrá
Klub duševního zdraví pro širokou veřejnost Pěkná modrá uspořádal
pro zájemce řadu přednášek, besed a filmů. Svým návštěvníkům poskytl
k dispozici výtvarnou dílnu, kde si mohli vyzkoušet nejrůznější výtvarné
techniky.

Pedagogicko-psychologická poradna
Pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny v Blansku se
v dubnu zapojily do charitativní akce Adopce afrických dětí. Cílem tohoto
projektu bylo zprostředkovat přístup ke vzdělání dětem, jejichž rodiče si
nemohou dovolit hradit školné. Pedagogicko-psychologická poradna proto
adoptovala jedno dítě z Guineje.

Oblastní pobočka zrakově postižených a nevidomých
V polovině roku 2003 se podařilo zřídit vlastní klubovnu a kancelář
pro oblastní pobočku slabozrakých a nevidomých v Blansku. Začala se zde
rozvíjet klubová činnost, nově byl zřízen kroužek držitelů vodících psů.

Školství
S každoročním poklesem počtu narozených dětí bylo nutné uvažovat
o dlouhodobější koncepci vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací
soustavy. Oproti roku 2000 se předpokládalo, že do roku 2010 dojde
k úbytku dětí v mateřských školách o 12%, dětí ve věku školní docházky o
30% ( do roku 2005 lze předpokládat prudký pokles dětí na I. stupni a do
roku 2009 na II. stupni) a mládeže ve věku 15 – 19 let o 16%. Nejvýraznější
úbytek počtu dětí na mateřských školách tedy již kulminoval v minulých
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letech, na základních školách teprve začíná a na středních školách se začne
silně projevovat kolem roku 2008. Tyto dopady demografického vývoje se
odrazí na počtu škol a naplněnosti tříd jak předškolní vzdělávací soustavy,
tak základního i středního školství. V roce 2010 lze předpokládat, že
v mateřských školách bude umístěno kolem 500 dětí (nyní 555 dětí) a ve
školách základních 1632 dětí (nyní 2206 dětí). Tato situace bude vyžadovat
postupnou nepopulární redukci školních zařízení.
Město Blansko v roce 2003 zřizovalo 5 základních škol, 5
mateřských škol a 1 školní jídelnu formou samostatných příspěvkových
organizací. Ve školním roce 2002/03 navštěvovalo blanenské základní školy
2206 žáků ve 101 třídách (250 žáků bylo z jiných obcí), v mateřských
školách bylo umístěno 555 dětí v 26 odděleních (kapacita byla 598 míst).
Na jednoho žáka základní školy přispíval státní rozpočet 904 Kč. Město
Blansko plnilo od 1.1.2003 jako obec III. typu výkon státní správy ve
školství pro 13 základních škol 11 malotřídek a 22 mateřských škol na
území okresu.

Výstava o historii blanenských středních škol
Z iniciativy ředitelky Městské knihovny v Blansku Jitky Ševčíkové
se uskutečnila v měsíci březnu v prostorách knihovny výstava věnovaná
historii blanenských střeních škol (Obchodní akademie a Střední
zdravotnické školy, Gymnázia Blansko a SOŠ Blansko).

Rekonstrukce školních kuchyní
V důsledku nového hygienického nařízení proběhla v prázdninových
měsících rekonstrukce školních kuchyní u třech základních blanenských
škol a pěti škol mateřských, která si vyžádala celkové náklady 5 milionů
korun.

Stávka učitelů
Již koncem školního roku 2002/03 se sešli školští pracovníci
z celého okresu Blansko na pravidelném každoročním setkání, kde zazněla
velká kritika vlády pro neplnění dlouhodobého záměru vzdělávání a
zavedení nového platebního systému poškozujícího školské pracovníky.
Protesty učitelů vyvrcholily 1.září, kdy se řada škol připojila
k celorepublikové výstražní stávce za zvýšení mezd učitelů. Ke stávce se
přihlásilo více jak jedna polovina škol v České republice. Na území okresu
Blansko pak stávkovalo 28 škol a přímo v našem městě do stávky vstoupila
ZŠ Erbenova, ZŠ Salmova, Gymnázium Blansko a Střední odborná škola a
učiliště na Bezručově ulici.
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Veletrh středních škol
Tato zajímavá akce, které se zúčastnilo 18 vystavovatelů, se konala
v měsíci listopadu v Městském klubu v Blansku. Jejím organizátorem byla
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko.

Parlament dětí a mládeže
6. února 2003 proběhlo 1. zasedání Parlamentu dětí a mládeže
v Blansku po několikaměsíční odmlce. Úkolem bylo obnovení fungování již
vzniklého PDMB s cílem vytvoření spolupráce mezi mládeží a městem.

Mateřské školy
Mateřská škola
počet tříd kapacita
Rodkovského
budova 2a
4
92
budova 2b
3
69
Údolní
budova 8
4
92
budova 2
2
46
Dvorská
budova 96
3
69
budova 30
3
69
budova 28
1
23
Divišova
budova 2a
4
66
budova Horní Lhota
1
23
Těchov
1
23
Dolní Lhota
1
23

počet dětí k 1.9.2003
86
69
77
38
62
69
zrušena
66
16
19
22

24. března proběhl na všech mateřských školách v Blansku zápis
nových dětí na školní rok 2003/04. Snižující se počet narozených dětí
v Blansku vedl k tomu, že ne všechny školky budou zcela naplněny.
Dubnovým usnesením rady bylo schváleno od školního roku 2003/04
uzavření provozu jedné třídy MŠ Blansko, Dvorská 96, která byla umístěná
v budově bývalých jeslí na ulici Dvorská 28 a úplné uzavření mateřské
školy v Blansku - Horní Lhotě.

Základní školy
Zápis dětí do 1. tříd základních škol v Blansku

57
škola

ZŠ Erbenova ul.
ZŠ TGM
ZŠ Dvorská ul.
ZŠ Salmova ul.
ZŠ Dol. Lhota
celkem

k zápisu došlo
dětí
57
44
26
60
10
197

z toho žádosti
o odklad školní
docházky
6
7
6
5
2
26

nástup do školy
k 1.9.2003
51
37
20
55
8
171

počet tříd

2
2
1
2
1
8

Přijetí nejlepších žáků
17. června přijala starostka města PhDr. Jaroslava Králová na
blanenském zámku nejlepší žáky základních blanenských škol.
ZŠ Erbenova – Aneta Nečesaná, Eva Lysoňková, Zuzana Pernicová
ZŠ TGM – Hana Majtanová, Pavel Svoboda, Michal Jalový
ZŠ Dvorská – Eva Voráčová, Soňa Vojáčková, Michaela Puklová
ZŠ Salmova – Michaela Kudryová, Markéta Musilová, Radek Záviška
ZŠ Erbenova
Celkový počet žáků ve školním roce 2002/03 byl 586 (I.st. 310, II.
st. 276) a počet tříd byl 26 (I.st.14, II.st. 12). Průměrný počet žáků na
jednoho učitele se pohyboval okolo 17,45. Součástí školy byla i školní
jídelna a družina. Pedagogů, kteří se v průběhu školního roku účastnili řady
školení, kurzů a dalších možností zvyšování své odbornosti pracovalo na
škole 37. Z celkového počtu 586 žáků prospělo s vyznamenáním 158 dětí a
prospělo 428. I chování žáků bylo uspokojivé. Snížený druhý stupeň měli
dva žáci a třetí stupeň jeden žák. Ředitelkou školy byla Mgr. Věra
Gottwaldová.
Na škole se vyučovalo některým volitelným předmětům (seminář a
praktika z přírodovědných předmětů, informatika) a nepovinným
předmětům (informatika, německý jazyk a náboženství). Aktivita žáků byla
podchycena v řadě kroužků, které při základní škole rozvíjely svoji činnost
(atletika – 44 žáků, sportovní hry – 18, dyslektický kroužek - 99, anglický
jazyk – 52, český jazyk – 22, přírodovědný kroužek – 22, rukodělný kroužek
– 18, dopravní kroužek – 6, mladý záchranář – 18, aerobik – 12, matematika
– 17, výstavní kroužek – 18, filmový kroužek – 12, míčové hry – 14, florbal
– 33 žáků). Škola pořádala výcvikové lyžařské kursy, zúčastňovala se
plaveckých kursů, dopravního výcviku. Připravila také Den otevřených dveří
a uspořádala řadu exkursí a výletů. Při škole existovaly dva sportovní kluby
(SK Eden a Klub ASŠK), jejichž činnost byla zaměřena na atletiku,
odbíjenou, florbal a aerobik.
Děti se zúčastnily různých vědomostních soutěží a olympiád.
Nejlepší umístění získal například Jiří Buchta (anglický jazyk – 1.místo
okresního kola), Jakub Radouš (němčina – 3.místo okresního kola), postup
do krajského kola matematické a fyzikální olympiády si zajistil Vít Matuška
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a v soutěži Mladý historik školu výborně reprezentoval Michal Beneš.
V okresním kole dopravní soutěže mladých cyklistů uspěla Kateřina
Rumlová. Ze sportovních soutěží bylo nejlepšího umístění dosaženo osmým
místem chlapců v celostátním finále soutěže ve florbalu, dále to byl postup
fotbalistů ve školském poháru mezi nejlepší družstva v republice nebo 3.
místo st. žáků v krajském kole v odbíjené.
ZŠ Erbenova byla účastníkem projektu Socrates – Comenius, jehož
snahou bylo vzájemné porozumění a poznání a příprava na život
v sjednocené Evropě. Po sedm let škola spolupracovala s dalšími
vzdělávacími zařízeními v Rakousku, Německu, Belgii, Polsku, Itálii a
Litvě. Tito účastníci každoročně zpracovávali jednotlivá témata (o
sportovcích, o vztahu rodičů a dětí, o cenách potravin…). Na závěr
ukončeného projektu Vítejte v Evropě se všichni zúčastnění setkali v měsíci
květnu právě v Blansku.
Základní škola Erbenova působila v rámci Národního programu
počítačové gramotnosti jako regionální centrum, které pořádalo řadu
počítačových kursů.
ZŠ TGM
Celkový počet žáků ve školním roce 2002/03 byl 540 (I.st. 274, II.st.
266) a počet tříd byl 24 (I.st. 11 a II.st. 13). Průměrný počet žáků na jednoho
učitele se pohyboval okolo 17,45. Součástí školy byla školní družina
s kapacitou pro sto dětí. Na škole učilo 38 pedagogů, kteří si průběžně
zvyšovali a doplňovali svoji odbornost. Sníženou známku z chování na
druhý stupeň měl pouze jeden žák. Ve školním roce 2002/03 byla obnovena
činnost Sdružení rodičů a přátel dětí školy. Ředitelem školy byl Mgr. Jiří
Javorský.
ZŠ byla zaměřena na rozšířenou výuku cizích jazyků. Ve školním
roce 2002/03 bylo otevřeno celkem 13 tříd s rozšířenou výukou cizích
jazyků. V třinácti třídách se vyučovala angličtina, v deseti třídách němčina a
v sedmi třídách francouzština. Jedna třída byla specializovaná pro děti
s vývojovými poruchami učení. Žáci měli možnost se zúčastnit lyžařského a
cyklistického kurzu a výuky plavání. Pro vybrané ročníky se také
uskutečnila škola v přírodě. Na škole se vyučovalo některým volitelným
předmětům (informatika, sportovní hry, dramatická výchova, přírodopisné
praktikum, konverzace v angličtině, cvičení z českého jazyka a
z matematiky) a nepovinným předmětům (náboženství, sportovní hry,
pohybové hry, zdravotní TV, cvičení z českého jazyka). Na škole probíhala
činnost řady zájmových kroužků (historický – 12, dyslektický – 20,
pohybové hry – 16, dramatický – 15 a florbal – 14 dětí).
Žáci školy se zúčastnili mnoha vědomostních soutěží, olympiád a
projektů. Ve školním roce 2002/03 byla škola zapojena do vzdělávacího
projektu Tvořivé školy – činnostního učení. Dále úspěšně pokračovala
v mezinárodním projektu Common nature – common future v rámci
programu Sokrates – Comenius spolu se svými partnery ze Švédska,
Německa, Itálie a Španělska. Pokračovala ve své účasti v celorepublikovém
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projektu Míče ve škole a v dalším
humanitárního Hnutí na vlastních nohou.

zapojení

do

mezinárodního

ZŠ Dvorská
Celkový počet žáků ve školním roce 2002/03 byl 410 žáků (I.st. 187,
II. st. 223) a počet tříd byl 21 (I.st. 9 a II. st. 12). Průměrný počet žáků na
jednoho učitele se pohyboval okolo 14,64. Součástí školy byla školní jídelna
a družina. Na škole působilo 31 pedagogických pracovníků. Z celkového
počtu 410 žáků prospělo s vyznamenáním 99 žáků, prospělo 307, neprospěli
2 žáci a opakovali 2 žáci. Snížený druhý stupeň z chování mělo 5 žáků.
Ředitelem školy byl Mgr. Dušan Krumnikl.
Na II. stupni byla rozšířená výuka TV(míčové hry, gymnastika,
aerobik). Při škole působila TJ Start, která zahrnovala klub sportovní
gymnastiky a rekreační sporty. Tato tělovýchovná jednota sdružovala 145
členů, 7 trenérů a 4 cvičitele. Předsedkyní jednoty byla Jana Holánová. Žáci
měli možnost navštěvovat řadu zájmových kroužků: kroužek anglického
jazyka (133 žáků), informatiky a internetu (dle zájmu), cvičení z matematiky
(97), sportovní kroužek (16), dyslektický (16), turistický (15), hra na flétnu
(7), gymnastika (19), německý jazyk (18), dopravní (14), zdravotnický (23),
biologický (18).
Základní škola byla zapojena do řady projektů jako například projekt
Zdravá záda, Zdravé zuby, projekt MV ČR – Jak to vidím já, CERNETCELP a projekt podpory dopravní výchovy. Škola také organizovala
výměnný pobyt v Itálii. Žáci se zapojili do různých vědomostních soutěží a
olympiád, reprezentovali školu také na kulturních akcích města a především
vynikali na poli sportovním.
ZŠ Salmova
Celkový počet žáků ve školním roce 2002/03 byl 619 (I.st. 345,
II.st.274) a počet tříd byl 27 (I.st. 15, II.st. 12). Průměrný počet žáků na
jednoho učitele se pohyboval okolo 17,44. Součástí školy byla i školní
družina a jídelna. Na škole vyučovalo 42 pedagogů, kteří se zúčastnili
mnoha školení a kurzů. Z celkového počtu 619 žáků prospělo
s vyznamenáním 169, prospělo 446, neprospěli 3 a opakoval 1 žák.Sníženou
známku z chování na druhý stupeň mělo 10 žáků a na třetí stupeň 2 žáci.
Ředitelkou školy byla Mgr. Anna Sládková.
Škola poskytovala nadstandartní nabídku výuky zaměřenou na
matematiku a přírodovědné předměty, cizí jazyky a sportovní program
orientovaný na baseball. Široká byla také nabídka nepovinných předmětů
(náboženství, informatika, zájmová TV, volba povolání, cvičení
z matematiky) a volitelných předmětů (domácnost, technické činnosti,
informatika, pohybové a sportovní aktivity, základy administrativy).
K zajištění lepšího využití volného času pracovaly při škole zájmové
kroužky (šikovné ruce – 18 žáků, výtvarné a pracovní činnosti – 22,
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hudební kroužek – 17, sborový zpěv – 28, anglický jazyk – 33, matematický
kroužek 27, astronomický kroužek – 14, historický kroužek – 7,
přírodovědně technický kroužek – 16, gymnastický kroužek – 24, aerobic –
20, baseball – 36, zdravotnický kroužek – 18 dětí). Každoročně škola
pořádala výcvikové lyžařské a plavecké kurzy a zúčastňovala se dopravní
výchovy.
Žáci školu reprezentovali na různých vědomostních a sportovních
soutěžích a olympiádách. Výborné umístění dosáhli například v dopravní
soutěži cyklistů (družstvo chlapců bylo na druhém místě a v jednotlivcích
obsadil třetí místo Jan Peťovský). Nejlepším sportovním úspěchem bylo 4.
místo žáků v baseballu na mistrovství České republiky.
ZŠ Salmova byla zapojena do různých projektů jako byl projekt
Zdravá škola, program primární prevence školy v oblasti zneužívání
návykových látek a zdravého životního stylu s názvem Mám rád život,
projekt Hutí na vlastních nohou Stonožka a další.

Střední školy
Zřizovatelem všech středních škol a učilišť byl Krajský úřad v Brně.
Gymnázium Blansko
Celkový počet studentů ve školním roce 2002/03 byl 583 ( z toho
158 na 4 letém studiu v 5 třídách a 425 na 8 letém studiu v 19 třídách).
Součástí školy byla i školní jídelna. Z celkového počtu 62 zaměstnanců bylo
45 pedagogických pracovníků s věkovým průměrem nad 40 let. Na
čtyřletém studiu prospělo s vyznamenáním 32 studentů, 123 prospělo, 1
neprospěl a 3 přerušili studium. Na osmiletém studiu prospělo
s vyznamenáním 155 studentů, prospělo 263, neprospěli 2, klasifikován
nebyl 1, přerušil 1 a studium předčasně ukončili 3 studenti. Z celkového
počtu 64 absolventů se ke studiu na vysoké škole přihlásilo 63, z nichž bylo
48 přijato. 23 studentů si dokonce mohlo vybírat, protože byli přijati na více
vysokých škol. Nejvíce maturantů nastoupilo na MU Brno (32).
Z jednotlivých fakult to byla právnická (6), pedagogická (10),
přírodovědecká (4), lékařská (8), filozofická (4) a ekonomické obory (6).
Ředitelem Gymnázia Blansko byl RNDr. Pavel Henek. Pro nové zájemce o
studium blanenského gymnázia byl uspořádán v listopadu Den otevřených
dveří.
Studenti se účastnili různých vědomostních soutěží, olympiád a
středoškolské odborné činnosti. Vynikajících výsledků dosahovali
především ve fyzikální olympiádě, v jazykových a jiných soutěžích. Již ve
XXV. ročníku SOČ postoupila studentka Kamila Burdová se svou prací,
která se zabývala prevencí šikanování na školách, do celostátního kola.
Dobré výsledky získali ve sportovních akcích. Škola byla opět
organizátorem již tradičního přeboru v atletice. Na poli kulturním sklízely
úspěchy dva školní pěvecké sbory Carmina a Perličky. Sbor Carmina, který
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vznikl v roce 1999 vedla Mgr. Patricie Švástová a sbor Perličky existoval
rovněž od škol. roku 1999/00 pod vedením Mgr. Vladimíra Šenkýře.
Studenti blanenského gymnázia byli rovněž zapojeni do mezinárodního
projektu Sokrates.
Rekonstrukcí kotelny v roce 1999 a tělocvičny v roce 2000 se
zlepšily materiálně technické podmínky školy. V roce 2003 proběhla
rekonstrukce některých odborných učeben a do budoucna se počítá
s celkovou opravou fasády včetně výměny oken.
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko
Celkový počet studentů 299 ve školním roce 2002/03 byl umístěný
v 10 třídách. Pedagogických pracovníků pracovalo ve škole 28. Vyučovalo
se dvěma studijním oborům – čtyřletý obor obchodní akademie a čtyřletý
obor všeobecná sestra. Z celkového počtu 299 studentů prospělo
s vyznamenáním 95, prospělo 197, neprospěli 2 a 5 jich bylo
neklasifikováno. Studenti obou oborů konali odborné praxe. Ředitelkou
školy byla Ing. Svatoslava Dvořáková.
Studentky a studenti připravili řadu akcí a mnoha jiných se
zúčastnili. K zajímavým akcím patřila například příprava interaktivního
programu Hrou proti AIDS, do kterého se zapojilo 7 škol našeho okresu,
dále to byla pomoc při Srdíčkových dnech nebo akce na podporu
mezinárodního nekuřáckého dne.
Studentky oboru všeobecná sestra se v červnu 2003 zúčastnily
soutěže první pomoci v Jihlavě, kde startovalo 15 škol z celé republiky a 2
mužstva z Německa. Blanenské studentky obsadily 11. místo.
Dobrou spolupráci studenti rozvíjeli v rámci projektu Socrates
Comenius s partnerskými školami
především z rakouského města
Mürzzuschlag, která vrcholila vzájemnými návštěvami.
Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště Blansko
Z celkového počtu 424 studentů navštěvovalo tříletý výuční obor 245
učňů v 11 třídách a čtyřletý maturitní obor 179 studentů v 7 třídách.
Nadstavbové studium konalo 46 studentů ve dvou třídách. Počet
pedagogických pracovníků se pohyboval okolo 22, mistrů odborné výchovy
bylo 20 a vychovatelé byli 3.Toto školní zařízení nabízelo učební obory
(elektrikář slaboproud, elektrikář silnoproud, nástrojař, obráběč kovů,
modelář a kuchař-číšník), odborné studium s maturitou (mechanik
elektronik a mechanik seřizovač) a nadstavbové studium (elektrotechnik,
provozní technik a společenské stravování). Na tříletém oboru prospělo
s vyznamenáním 5 učňů, prospělo 235, neprospělo 5, vyloučeno bylo 7 a
učení ukončilo 18 učňů. Na čtyřletém maturitním studiu prospělo
s vyznamenáním 12 studentů, prospělo 160 a neprospělo 8. Ředitelem školy
byl Ing. Pavel Čípek. Součástí školy byla i školní jídelna a domov mládeže,
který poskytoval ubytování 24 studentům, čímž byla jeho kapacita plně
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využita. Proto byla v roce 2003 zahájena v sousedství Střední odborné školy
a Učiliště Blansko stavba nového domova mládeže s jejímž ukončení se
počítá v roce 2005.
Mimoškolní aktivita probíhala jednak v samotných školních
kroužcích, které byly zaměřeny většinou sportovně a na výpočetní techniku,
jednak se studenti účastnily řady odborných i sportovních soutěží a
olympiád (jazyková a matematická olympiáda, interaktivní preventivní
program Hrou proti AIDS, krajský turnaj Hokejbal proti drogám, soutěž
středních škol v CADKEY, okresní přebory ve florbalu, kopané, odbíjené a
další).
Studenti navázali mezinárodní spolupráci, v rámci které vykonali
výměnné praxe v Německu (Berlín a Radebeul) a Polsku. Vzájemná
přátelství pak navázali se studenty z Řecka, což vyvrcholilo výměnnými
pobyty.
Soukromá škola a učiliště obchodu a služeb Obůrka
Školu původně založila soukromá firma z Ústí nad Labem v roce
1993. Její první sídlo bylo v Adamově. Do Blanska-Obůrky se škola
přestěhovala po různých problémech až v roce 1999 a to již pod vedením
současného majitele, zřizovatele a ředitele v jedné osobě pana Dr. Viliama
Tonkoviče.
V roce 2003 tedy škola oslavila desáté jubileum od svého vzniku a
měla se čím pochlubit. Občané Blanska si již začali zvykat na to, že právě
studenti jednotlivých oborů přispívali svými číšnickým, barmanským i
aranžerskými dovednostmi k dobré náladě při různých kulturních akcích
města.

Speciální školy
Zvláštní škola
Ve školním roce 2002/03 navštěvovalo zvláštní školu 73 žáků v 8
třídách. Průměrný počet žáků v jedné třídě byl 9,13 a průměrný počet žáků
na 1 učitele byl 6,6. Součástí školy byla školní družina, školní jídelna,
tělocvična, cvičná kuchyně a dílny. Od června 2003 měla škola ve svém
areálu vybudováno i malé hřiště s umělým povrchem. V přízemí levé části
budovy byla umístěna Pedagogicko-psychologická poradna. Pro výuku
pěstitelských prací byl zbudován školní skleník. Na škole se vyučovalo
nepovinným předmětům výpočetní technika a práce s internetem. Žáci měli
také možnost se zapojit do činnosti různých kroužků. Tradičně velký zájem
byl o kroužek keramiky a výpočetní techniky, naopak do kroužku
anglického jazyka se nepřihlásil ani jeden zájemce. Rozvoj další zájmové
činnosti žáků byl omezen tím, že velká část jich dojížděla, a proto se ani
nemohla více zapojit do mimoškolní činnosti. Děti absolvovaly základní
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plavecký výcvik. Prospěch žactva byl uspokojivý. Všech 73 žáků prospělo.
Snížený druhý stupeň z chování mělo 6 žáků a třetí stupeň 1 žák. Ředitelkou
Zvláštní školy v Blansku byla Mgr. Jarmila Baletková.
Již tradicí se staly společné sobotní nebo nedělní vycházky dětí,
rodičů a pedagogů, různé besídky, návštěvy divadelních představení,
koncertů, návštěvy knihovny a dopravního hřiště. Děti se také zúčastnily
Mezinárodního hudebního festivalu pro postiženou mládež na Plumlově a
okresního hudebního festivalu pro postiženou mládež v Rájci-Jestřebí.
Speciální škola pro žáky s více vadami
Speciální škola měla v internátní péči 40 dětí z celého okresu
Blansko. Jednalo se o děti mentálně i pohybově hendikepované ve věku od 3
do 18 let. Kromě zvláštní a pomocné školy se zde nacházela i rehabilitační
třída pro těžce tělesně postižené a speciální mateřská škola. Ředitelem školy
byl Petr Hanák, který byl současně i předsedou občanského sdružení.
V červnu se děti ze speciální školy zúčastnily pod vedením brněnské
baletní tanečnice se svým vystoupením Sněhurky a trpaslíci 8. ročníku
mezinárodního hudebního festivalu pro tělesně i mentálně postižené děti na
Plumlovské přehradě. V polovině září uspořádala Speciální škola pro děti
s více vadami Blansko již 5. ročník celookresní přehlídky hendikepovaných
„Zpívejte s námi“, která se uskutečnila v Rájci-Jestřebí. Ke konci roku
vystavovali žáci své výtvarné práce v brněnské Olympii, kde si je mohli
návštěvníci i zakoupit.

Umělecké školy
Základní umělecká škola
Při Základní umělecké škole Blansko, která měla své sídlo v Zámku
3, působily tyto obory: přípravný (hudební, výtvarný, taneční, keramický,
dramatický, syntetický, příprava ke studiu na vysoké škole), hudební (klavír,
keyboard, cemballo, housle, violoncello, kontrabas, klarinet, saxofon,
trubka, tuba, dudy, zobcová flétna, příčná flétna, bicí, akordeon, kytara,
cimbál), zpěv (sólový, sborový), technika zvukového záznamu, taneční obor
(klasický i moderní tanec), výtvarný obor (modelování, kresba, grafika,
malba, keramické disciplíny), dramatický obor (recitace, herectví,
muzikálové herectví).
Na slavnostním večeru dne 15. března 2003 byla Základní umělecké
škole Blansko udělena Cena města Blanska za kulturu 2003, kterou převzal
současný ředitel umělecké školy Jiří Žerníček.
Blanenská základní umělecká škola byla také úspěšná v různých
soutěžích. V okresním kole postoupili žáci v sólovém a komorním zpěvu,
v tanečních oborech, ale i v hudebních oborech. Do krajského kola postoupil
smyčcový soubor ZUŠ Blansko a soutěžící hrající na příčnou flétnu.
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Velký zájem byl také o obor dramatický, který prezentoval výsledky
své práce v akci nazvané Týden divadla, která se konala v budově na
Kollárově ul. v polovině června. Koncem letních prázdnin předvedli žáci
dramatického oboru pod vedením Evy Petrželové muzikál „Jak bylo u nás
na vesnici“.
Pěvecké sbory blanenské umělecké školy ( GAUDEAMUS – dívčí
pěvecký sbor, PORTA MUSICA – ženský pěvecký sbor a KVÍTKO –
dětský pěvecký sbor) pod vedením dirigenta a učitele ZUŠ Rumena Jančeva
přispěly svými vystoupeními k pěkné vánoční pohodě.
Soukromá umělecká škola
Při Soukromé ZUŠ Blansko se sídlem v Městském klubu na
Hybešově ulici 1 působily tyto obory: obor taneční (pohybová průprava pro
nejmenší, tap dance – step, klasický tanec, disco dance, společenský tanec,
aerobic), obor hudební (zobcová a příčná flétna, housle, kytara, klavír a
elektronické klávesové nástroje, akordeon, sólový a sborový zpěv, hudební
skladba a harmonie), obor výtvarný, obor dramatický. Při škole působila
různá hudební i taneční seskupení – stepařský tým Tap dance studio
Blansko, klub společenských tanců Stardance Blansko, folklorní soubor
Drahánek, hudební flétnový soubor Flautino, komorní pěvecký sbor
Vavatina rediviva, která se svými vystoupeními přičinila o dobrou atmosféru
kulturních akcí ve městě Blansku i jinde. Uměleckou ředitelkou školy byla
Miluše Jeřábková.
Manželům Jeřábkovým, kteří společně založili Soukromou
uměleckou školu v Blansku, byla dne 15. března v Galerii města Blanska
předána Cena města Blanska za kulturu 2003. Miluše Jeřábková byla
absolventkou právě blanenské ZUŠ, pak prošla brněnskou taneční školou
Iva Váni Psoty. Ještě během studia na brněnské konzervatoři tančila se
souborem Brolnu v Brně, ale hned po absolutoriu školy a po úspěšném
konkursu odjela do Vídně, kde několik let byla platnou členkou tanečního
sboru. Později se opět vrátila do Blanska, kde začala svoje zkušenosti
předávat mladší generaci v blanenské ZUŠ. Působila v národopisném
kroužku Drahan a v roce 1989 spolu s manželem založila Taneční školu
manželů M. a J.Jeřábkových. Manžel Jaroslav Jeřábek vystudoval taneční
konzervatoř, obor taneční problematika, dále studoval step u Radka Balaše
v Brně a Frnaka Towena. Jeho koníčkem byl i lidový tanec.
V měsíci červnu se konalo v Blansku pod záštitou Českomoravského
stepařského svazu, Českomoravské taneční organizace a města Blanska
mistrovství České republiky ve stepu dětí do dvanácti let a pohárové
soutěže ve stepu juniorů. Domácí závodník v sólové kategorii chlapců
Martin Burda získal zlato ve své kategorii a postoupil na mistrovství světa
v Německu.
Zástupci soukromé umělecké školy se zúčastnili koncem roku
přehlídky činnosti a práce uměleckých škol na festivalu umění a kultury
zemí Visegrádské čtyřky v maďarském Mohácsi.
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V předvánoční čas se již tradičně zúčastnil soubor Drahánek
vystoupení na brněnském náměstí Svobody v rámci akce „Mosty mezi
městy“.

Kulturní zařízení, občanská sdružení a církev
Rok 2003 byl opět bohatý na kulturní život našeho města.
K nejvýznamnějším kulturním událostem bezesporu patřilo udělení nových
Cen města Blanska za kulturu, které proběhlo v měsíci březnu. Dubnové
oficiální zahájení turistické sezóny v našem městě bylo spojeno hned
s několika kulturními akcemi, mezi které patřila i vernisáž výstavy Muzea
Blansko s názvem „Když si náš dědeček s babičkou hrál aneb Výstava
historických hraček“. Koncem měsíce května se konal již tradiční VI.
Historický a pivní jarmark, který byl spojený s oslavou Mezinárodního dne
dětí. V době prázdnin se stalo Blansko jednou ze zastávek celorepublikové
akce „Krásná země“ a také v září v rámci Dnů evropského dědictví
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proběhla řada kulturních akcí. 95 let existence Dělnického domu
v Blansku, který je nyní centrem Městského klubu Blansko, si připomněli
blanenští občané v měsíci listopadu.
Mezi mladými lidmi patřily k nejúspěšnějším akcím cestovatelské
festivaly Harrerův svět a Rajbas Outdoor Kotlík, na kterých spolupracovalo
především cestovatelské sdružení Horizont a klub Ulita.

Cena města Blanska za kulturu
Tradice udílení Cen města Blanska za kulturu měla svůj počátek
v roce 1992, kdy o tom rozhodla městská rada. S myšlenkou udílení cen byl
spojen Ing. Karel Kupa, jenž byl dlouholetým předsedou nezávislých
komisí, které o laureátech rozhodovaly. Autorem originálu plastiky, která
sloužila jako cena pro ohodnocené, byl výtvarník Valér Kováč. Sponzorem
I. ročníku Ceny města Blanska za kulturu byla ještě tehdy existující a.s.
ČKD Blansko. Udílení cen se konalo vždy jednou za tři roky. To znamená,
že v letošním roce 2003 proběhlo již počtvrté. Komise, která posuzovala
udělení cen, byla ve složení: Jaroslav Jeřábek (předseda), Antonín Juračka,
Mgr. Eva Nečasová, Jiří Polášek, PhDr. Jaroslava Králová, Jaroslav Parma a
Pavel Svoboda. Slavnostní udílení cen proběhlo v Galerii města Blanska 15.
března a laureáty za rok 2003 v oblasti kultury byli jmenováni Miluše a
Jaroslav Jeřábkovi a Základní umělecká škola Blansko. V předchozích
ročnících již tuto cenu obdrželi: v roce 1993 – soubor Blanenské divadlo
v čele s Jiřím Poláškem, smíšený pěvecký sbor Rastislav a režisér Richard
Polanský in memoriam, v roce 1996 – sólistka ostravské opery Eva
Dřízgová-Jurišová, výtvarník Antonín Juračka a Galerie města Blanska,
v roce 2000 – učitelka Soukromé základní umělecké školy Blansko Milena
Melenovská, ředitelka Muzea Blansko Eva Nečasová a Komorní orchestr
města Blanska.

VI. Historický a pivní jarmark
Pořadatelem této velké akce bylo město Blansko, Kulturní středisko
města Blanska, Muzeum Blansko a Moravský rybářský svaz. Program se
odehrával v areálu zámeckého parku a přímo i v zámku samotném za
krásného slunečného počasí 31. května. V průběhu celého dne měli
návštěvníci možnost shlédnout nebo se přímo zapojit do různých akcí.
Například v zámeckém rybníku se konalo chytání ryb, v parku proběhly
ukázky výcviku psů, kreslení na chodníku, na nádvoří zámku se odehrála
pro nejmenší pohádka, konaly se zde různá šermířská vystoupení a
diskotéka pro děti. Vrcholem programu byly večerní průvod městem
v historických kostýmech a ohňostroj, který však narušila letní bouře.

Promenádní letní koncerty dechové hudby
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K velice zdařilým akcím patřily koncerty dechové hudby, které se
pravidelně konaly v parku na náměstí Svobody. Představily se v nich
dechové soubory z našeho regionu – lidová muzika Olšověnka, dechová
hudba ČKD, Koliba Blansko, Městská dechová hudba a jedovnická
Bivojanka. O všechna vystoupení byl velký zájem, přesto největší ohlas
měla právě jedovnická dechová hudba Bivojanka, která přilákala mnoho
většinou starších posluchačů, kteří si spokojeně společně zazpívali.

Akce Krásná země v Blansku
Cílem celorepublikového projektu Krásná země bylo poukázat na
krásná a zajímavá místa kolem nás. Celá akce byla koncipována jako
třicetidenní trasa měřící okolo 1 500 km, která procházela celou naší
republikou a využívala cyklotrasy. Slavnostní zahájení proběhlo 14.7.2003
v Českých Budějovicích a naše město se stalo jednou z mnoha zastávek,
které přivítaly účastníky cyklistického pelotonu, jenž byl tvořen zejména
známými osobami z oblasti politiky a kultury.

Dny evropského dědictví
Druhý zářijový víkend se již tradičně konaly akce uspořádané ke
Dnům evropského dědictví. Pro občany Blanska, ale i cizí návštěvníky, byly
zdarma zpřístupněny kulturní a technické památky na území našeho města.
Na blanenském zámku byla prohlídka obohacena hudebním programem,
výstavou divadelních a karnevalových kostýmů nebo výstavou mladých
blanenských výtvarníků.

95 let historie blanenského Dělnického domu
Vzpomínkové odpoledne k tomuto jubileu se konalo 22. listopadu za
účasti představitelů města a úzkého kruhu pamětníků.

Kulturní zařízení města
Muzeum Blansko
V městském Muzeu Blansko byly po celý rok zpřístupněny trvalé
expozice Moravský kras, Nejstarší hutě (archeologické nálezy o zpracování
železa v okolí Blanska), Umělecká litina, Historie měřící techniky a Historie
hradu Blansko. Návštěvníci si také měli možnost prohlédnout historické
interiéry blanenského zámku, ve kterém je městské muzeum umístěno.
Pracovníci muzea se rovněž podíleli na vědeckovýzkumné, dokumentační a
sbírkotvorné činnosti. Pečovali o sbírku archeologie (6 629 sbírkových
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předmětů), sbírku umělecké litiny (2 028 sbírkových předmětů), sbírku
k dějinám města Blanska (2 680 sbírkových předmětů), sbírku dokumentace
a dějin výzkumu Moravského krasu (529 sbírkových předmětů, 746 kusů
speleologických map a 802 kusů dokumentů Mor. krasu), sbírku
dokumentace výroby měřící techniky (180 kusů) a sbírku doplňkové
dokumentace (428 kusů). K nejvýznamnějším předmětům, které obohatily
v roce 2003 muzejní sbírky patřil prapor blanenského veteránského spolku
z roku 1872, dále to byly obrazy dětí rodiny Salm-Refferscheidt zakoupené
v aukci pražského Dorothea. Kromě výstav většinou regionálních výtvarníků
a fotografů proběhly i výstavy muzejní (Sinice a řasy v potravě člověka,
výstava historických hraček, cestopisná výstava WA-WA-WA! a výstava
Žena v zrcadle času). V roce 2003 se uskutečnil jubilejní 10. ročník Hudby
na blanenském zámku, v rámci kterého se odehrálo šest koncertů vážné
hudby. V letních měsících bylo zámecké nádvoří svědkem Blanenského
nejen folkového léta 2003, které organizačně zajišťoval klub Ulita. Muzeum
v průběhu roku zorganizovalo pro své příznivce několik zájezdů za
památkami a krásami naší vlasti, řadu přednášek a besed. Pro příznivce
literatury a především poezie se uskutečnila již tradiční Literární soutěž
Františka Halase. Z publikační činnosti lze připomenout pravidelné
každoroční vydávání Sborníku Muzea Blansko, literárního almanachu
z tvorby mladých autorů Hledání XXXI. Dále byla vydána publikace Stíhač
RAF Jaroslav Štěrbáček od autora Vladimíra Poláka. V průběhu celého roku
pokračovaly opravy stropních konstrukcí, které byly napadeny
dřevomorkou. Z tohoto důvodu byla i přestěhována expozice měřící
techniky do jiných výstavních prostor.
Ke konci roku 2003 došlo k velké diskusi mezi blanenskými
zastupiteli, kteří měli po konečném vyřešení restitučních sporů poprvé
možnost rozhodnout o tom, zda převezme město blanenský zámek zdarma
do svého vlastnictví. Zatímco vládnoucí koalice se shodla na tom, aby se
stal zámek majetkem města a sloužil i nadále pro potřeby a prezentaci
městského muzea, opozice projevila velké obavy spojené s nákladnou
rekonstrukcí celé budovy. Vyřešení tohoto sporu bylo odloženo až na další
jednání zastupitelstva v roce 2004.
Městská knihovna Blansko
V roce 2003 si Městská knihovna Blansko připomněla již 120 let své
existence. Právě před 120 lety na podmět MUDr. Jindřicha Wankla došlo
k jejímu založení. K tomu přispěla i sbírka, kterou uspořádal soudní úředník
Bedřich Kancýř, dary dr. Wankla a dalších vlastenců. S výpůjční činností se
začalo v listopadu 1883 a vůbec prvním knihovníkem byl již zmíněný B.
Kancýř. Další knihovníci byli většinou z řad místních učitelů, kteří působili
v knihovně dobrovolně. Obec se starala pouze o vhodné umístění knihovny,
která se nejprve nacházela v budově školy. Teprve v listopadu 1950 byla
městská knihovna přestěhována do prostor blanenského zámku. Do té doby
byla její činnost založena na zájmové a neplacené práci dobrovolných
knihovníků. Po roce 1950 byla blanenská knihovna začleněna do celostátní
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sítě a dostala statut okresní lidové knihovny, který byl zrušen až v roce
1993. Tehdy se stala opět knihovnou městskou a v roce 1999 se
přestěhovala do nové budovy na Rožmitálově ulici.
K 31.12.2003 měla městská knihovna ve svém fondu cca 116 tisíc
knih, cca 6 tisíc zvukových a obrazových nosičů a odebírala 168 periodik.
Poskytovala půjčování knih pro dospělé a pro mládež, provozovala hudební
oddělení a čítárnu. Evidenci knih měla počítačově zpracovanou. Dobré
počítačové vybavení umožňovalo zapojení knihovny do projektu Národního
programu počítačové gramotnosti vyhlášeného ministerstvem informatiky,
v rámci kterého probíhaly v knihovně různé počítačové kurzy. Kromě péče o
knihovní fond a čtenáře pořádala knihovna řadu besed, výstav, výletů a
přednášek. K těm nejzajímavějším v roce 2003 patřila beseda o historii
blanenských průmyslových závodů, o historii středních škol v Blansku nebo
výstava „Odkaz Anny Frankové“. Již tradičně se městská knihovna zapojila
do akce Noc s Andersenem – nonstop čtení.
Kromě toho všeho plnila městská knihovna také funkci regionálního
metodického střediska, které poskytovalo pomoc 58 knihovnám ve svých
spádových obcích.
Ke konci roku 2003 dosáhla důchodového věku ředitelka knihovny
paní Jitka Ševčíková, kterou od 1.1.2004 nahradí v její funkci Mgr.
Vladimír Jančík.
Kulturní středisko města Blanska
Sídlo Městského klubu Blansko bylo v bývalém Dělnickém domě,
který v roce 2003 oslavil 95 let od svého založení. Tato budova, která byla
v minulosti sídlem kulturních institucí jako byl ZK ROH ČKD Blansko či
klub Zeus a která v průběhu minulých let prošla řadou rekonstrukcí a
stavebních úprav, je majetkem města. Klub zakoupili městští zastupitelé od
podniku ČKD Blansko. Po zboření blanenské sokolovny to jsou jediné
vhodné prostory k pořádání plesů, koncertů a divadelních představení.
Součástí klubu byla i restaurace, kterou však město odprodalo. I přesto si
další provozování této budovy vyžádá značné náklady na její rekonstrukci.
Kulturní středisko uspořádalo v roce 2003 mnoho společenských a
kulturních akcí. K nejúspěšnějším bezesporu patřily vyprodané koncerty
folkové skupiny Nezmaři, Františka Nedvěda s jeho kapelou, brněnské
kapely Kamelot v čele s Romanem Horkým nebo koncert slovenské
skupiny The Backwards, která hrála repertoár skupiny Beatles. Koncerty se
uskutečnily většinou v sále blanenského kina, v sále Městského klubu
Blansko nebo na nádvoří blanenského zámku.
V Galerii města Blanska, která je součástí Městského klubu Blansko,
byly pořádány různé přednášky a výtvarné a jiné výstavy. Při zahájení
výstavy „Krajina duše“ došlo k předání zlaté medaile Josefa Kajetána Tyla
blanenskému výtvarníkovi Jiřímu Poláškovi, který byl odměněn za
celoživotní práci pro amatérské divadlo Svazem českých divadelních
ochotníků.
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Blanenské kino připravilo na konec prázdnin velice úspěšnou akci.
Pozvalo totiž pojízdný kinematograf bratří Čadíků z Prahy, který promítl
divákům na náměstí Republiky sedm českých filmů. Příjemné teplé počasí a
kvalitní filmy přilákaly velké množství lidí (největší účast na filmu
Kameňák – 800 lidí). Na dobrovolném vstupném organizátoři vybrali téměř
41 tisíc Kč a celá tato částka byla poslána na konto nadace Bariéry.

Lom Arnoštov
Kamenný lom, ve kterém byla těžba ukončena již v 50. letech 20.
století, se nachází na cestě vedoucí do Moravského krasu na okraji Blanska
v dobré dostupnosti dopravního spojení. Právě proto splňuje toto opuštěné
místo všechny podmínky k pořádání různých kulturních a sportovních akcí,
tanečních zábav, případně hudebních setkání. Za tímto účelem je také v roce
2002 koupil ing. Pavel Nedoma, který zde postavil zastřešené pódium
s tanečním parketem a posezením. V roce 2003 se zde již konala řada akcí
většinou rockové hudby.

Amatérský film
V soutěži neprofesionální filmové tvorby, která se konala
v Kroměříži, zaznamenali dvojnásobný úspěch blanenští filmaři z tvůrčího
studia Audiovisulál. V konfrontaci 43 snímků získali první místo a
postoupili do celostátního finále. K oceněným snímkům patřil film Dance
Tappers – publicistická reportáž o blanenské stepařské skupině a film
Obrázky a kresby věnovaný blanenskému výtvarníkovi Antonínu Juračkovi.
Autory obou úspěšných snímků byli Jan a Radek Popelkovi.

Klub Ulita
Již dvanáctým rokem působila v Blansku nezisková organizace,
občanské sdružení, které se dříve jmenovalo Kotlík a již šestým rokem je
známo jako Ulita. Cílem Ulity bylo nabídnout blanenské veřejnosti
alternativní kulturní a společenské vyžití. Tradičně největší zájem byl o
Večery s kotlíkem, dále hudební poslechové pořady. Konaly se také besedy
a posezení na různá témata, akce pro děti a ekologické aktivity. V Ulitě
nepracoval žádný placený zaměstnanec, všechnu práci zastalo 25 nadšencůdobrovolníků. Finance byly získávány z grantů a částečně z provozu
čajovny. Předsedou Ulity byl Jaroslav Jiruš. Vedoucím ekocentra při
blanenské Ulitě, které zaměřilo své aktivity především na Moravský kras,
byl Tomáš Přikryl.
Výborná spolupráce proběhla také se Sdružením Horizont.
Výsledkem toho byl I. ročník cestovatelského festivalu Harrerův svět, který
se konal v měsíci dubnu a cestovatelsko-autdoorový festival Rajbas
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OUTDOOR kotlík, jehož součástí byl již IV. ročník amatérské soutěže
videofilmů Okem dobrodruha.
Mezi zakládající členy cestovatelského sdružení Horizont patřila
Alena Žákovská a Milan Daněk, kteří sami v posledních letech podnikli
několik dobrodružných cest za poznáním života a kultury geograficky
izolovaných etnik. V roce 2002 to byla cesta do Nové Guinee a v roce 2003
uskutečnili expedici Huka-Huka do Národního parku Xingů.

Sdružení Nahoru-Dolů
Nové sdružení cestovatelů vzniklo ze seskupení lidí, kteří měli
společný zájem o cestování a různé autdoorové sporty (horolezectví,
speleologii, horská kola). V měsíci dubnu toto sdružení uspořádalo I. ročník
cestovatelského setkání s názvem Blanenský dobrodružný víkend s nočním
výsadkem.

Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC
Tento klub byl určen dětem a mládeži, které tráví svůj volný čas
touláním na ulici, ale i všem ostatním, kteří měli zájem. V Blansku byl klub
umístěn v budově tzv. Staré Fabriky na ulici Sadová 2 a existoval již od září
roku 1999. V roce 2003 byla průměrná návštěvnost 47 dětí. Klub fungoval
díky grantům a dotacím, především z Programu Gabriel a Pomozte dětem,
Nadace rozvoje občanské společnosti. Město Blansko poskytlo klubu
prostory a přispělo na jeho provoz. Ředitelem obecně prospěšné společnosti
byl Ing. Aleš Herzog, předsedkyní správní rady Mgr. Radka Ježková. Kromě
nabídky volnočasových aktivit nabízel klub také poradenskou pomoc.
V únoru roku 2003 bylo v klubu otevřeno Počítačové centrum pro
mládež, které vzniklo díky grantu od Nadace VIA z peněz amerického
Juniper Networks Foundation Fund při Komunitní nadaci Silicon Valley.
Mládež tak získala bezplatný přístup k čtyřem počítačům a digitálnímu
fotoaparátu, které mohla využívat čtyři dny v týdnu od 15.00 do 21.00 hod.
Prevcetrum Blansko uspořádalo 7. září již 4. ročník akce Street Jam,
kterou sponzoroval pivovar Černá Hora. Jednalo se o akci, kterou vyjádřili
příznivci skateboardingu a in-line bruslí svůj postoj k podmínkám
provozování jízd v Blansku. Samotné Prevcentrum Blansko již několik let
zajišťovalo pro příznivce těchto aktivit instruktora.

Městský klub důchodců
Členská základna se v posledních letech stabilizovala. Během roku
se přihlásilo 79 nových členů, 42 členů zemřelo a 12 změnilo bydliště. Ke
konci roku 2003 měl tedy klub celkem 1377 členů.Vedle různých
zájmových kroužků působily při MKD hudební a pěvecké kolektivy, které
zabezpečovaly programy na akcích pro členy klubu. Byly to tyto kolektivy:
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hudební soubor Melodie (vedoucí Josef Novák), soubor Harmoniky, dnes
Veselka (vedoucí p. Straka), kolektiv pana J. Nečase, soubor Radost
(vedoucí R. Cachová) a soubor Lipka (vedoucí Vl. Šoupal a B. Smahová).
Činnost klubu důchodců se rozvíjela i v různých kroužcích jako byly
například kroužek „dovedné ruce“ (21 členek), kroužek „vyšívaček“ (38
členek), kroužek „cvičení žen“, který od roku 1997 až do roku 2003 vedla
paní Vojtěška Štrajtová. MKD pro své členy organizoval zájezdy, výlety,
bohatou přednáškovou činnost a návštěvu divadelních představení. Členové
klubu měli možnost využívat služeb knihovny klubu, kterou spravovala
knihovnice p. R.Cachová. Knižní fond obsahoval cca 3000 knih a 5 druhů
časopisů. Na činnost MKD poskytlo zastupitelstvo města Blanska příspěvek
ve výši 89 000 Kč. Předsedou Městského klubu důchodců Blansko byl
Miloš Bacík a místopředsedou Josef Krabička.
Bohatou činnost vyvíjeli i blanenští zahrádkáři a včelaři, kteří
uspořádali řadu odborných přednášek a již tradiční květnovou výstavu
v Domě zahrádkářů za hřbitovem.

Římskokatolická farnost Blansko
Nejvýznamnější akcí uspořádanou pod záštitou Farního společenství
v polovině září bylo Společenství 2003. Pod tímto názvem se letos poprvé
podařilo spojit dříve samostatně pořádané akce Centrem pro matku a dítě při
Oblastní charitě Blansko, Kolpingovou rodinou a Orlem Blansko. V rámci
Společenství 2003 proběhla již 12. září na dvoře Farního úřadu Blansko na
ul. Komenského 14 „Dvorní slavnost“, kde zahrála k dobré náladě všech
příchozích skupina Pohoda a kde byly pro děti nachystány různé hry,
soutěže a občerstvení. Následující den sobota 13. září byl pod názvem
„Šikovné ruce a zdravé tělo“ věnován prezentaci činnosti Kolpingovy rodiny
Blansko a TJ Orel Blansko, v jejímž novém sportovním areálu za
Katolickým domem proběhly i sportovní soutěže. Téhož dne, tedy v sobotu
13. září, se uskutečnila v Centru pro matku a dítě na Sladkovského ulici
benefiční akce nazvaná „Zahradní slavnost“. Velkou zásluhu na společném
uspořádání dříve samostatných akcí měl blanenský farář P. Jiří Kaňa. Logem
Společenství 2003 bylo v soutěži dětských kreseb vybráno srdíčko
s okýnkem, které nakreslila čtvrťačka Viola Kožoušková. Tímto logem byla
ozdobena brožura, ve které prezentovaly své aktivity Kolpingova rodina
Blansko, Orel – jednota Blansko a Centrum pro matku a dítě Oblastní
charity Blansko.
V čase Vánoc se kostel svatého Martina rozezněl zpěvem
blanenských pěveckých sborů Porta Musica v čele s Rumenem Jančevem a
Rastislav pod vedení J. Martináska.
Již k tradičním akcím patřil živý betlém na náměstí Republiky za
doprovodu kulturního vystoupení žáků obou uměleckých škol v Blansku a
dětského chrámového sboru kostela sv. Martina.
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Kolpingova rodina Blansko
Dne 20. září 2000 bylo v Blansku založeno devíti zakládajícími
členy občanské sdružení Kolpingova rodina Blansko se sídlem v Katolickém
domě na ul. Komenského. Předsedou se stal Ing. Josef Kupčík, sekretářem
Ing. Ivan Mrázek. Duchovním vůdcem byl blanenský farář P. Jiří Kaňa.
Kolpingova rodina Blansko se zaměřila především na práci s dětmi a
mládeží. V rámci ní postupně vznikly v roce 2000 první kroužky, a to
kroužek leteckých modelářů a výtvarný kroužek. Kroužek leteckých
modelářů (17 členů) vedl Michal Machač. Výtvarný kroužek (10 členů)
vedla Jana Vaňková. V lednu 2002 zahájil svou činnost elektrotechnický
kroužek (6 členů) pod vedením Ing. Ivana Mrázka. Od října 2002 fungoval
další kroužek – fotografický (4 členové), který vedl zkušený fotograf Mirek
Matyáš. Vedoucí kroužků a vedení KR Blansko svoji činnost vykonávali
bezplatně.
V roce 2002 byly dokončeny úpravy prostor v suterénu Katolického
domu v Blansku pro činnost kroužků. Od nového školního roku 2002/03
tedy probíhala činnost již v nových prostorách.
V roce 2003 KR Blansko uspořádala pro děti již tradiční dětský
karneval, týdenní letní soustředění leteckých modelářů a vánoční výstavku
prací jednotlivých kroužků.

Skauti
Výstava o skautingu v městské knihovně
Na počátku roku uspořádalo skautské středisko Srdce na dlani
společně s městskou knihovnou v Blansku výstavu o skautingu. Skautské
středisko Srdce na dlani pracovalo pod vedením Ivo Fajmana a mělo 9
chlapeckých, dívčích i smíšených oddílů.
Betlémské světlo
Po dva dny 23. a 24. prosince hořelo na blanenské radnici betlémské
světlo, o jehož rozdávání se starali již po čtvrté blanenští skauti. Celá akce
proběhla za doprovodu kulturního programu, který obstarali členové obou
gymnazijních pěveckých sborů Carmina a Perličky, dětský farní sbor
chrámu sv. Martina a skupina Šnek. Součástí akce bylo i letos vybírání
dobrovolných příspěvků na „Adopci na dálku“.

Farnost Církve československé husitské v Blansku
Za působení faráře Církve československé husitské Martina
Kopeckého se zvedl nejen zájem o bohoslužby z patnácti na osmdesát
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farníků, ale celý historický objekt se otevřel široké veřejnosti. Samotný
farář, který měl na starost dalších patnáct kostelů na Blanensku a
Vyškovsku, se zasloužil také o průběžné potřebné opravy dřevěného
kostelíku. Od roku 2001 se podařilo obnovit zvonění, které bylo až do roku
1971 prováděno pomocí rozhlasového zařízení. V roce 1971 však došlo na
žádost sousedů k jeho odpojení. Původní zvonici, kterou měl dřevěný kostel
ještě na Ukrajině (tedy v místě svého původu) umístěnou zvlášť, se tehdy
nepodařilo do Blanska převézt. Od roku 2002 byly do každé lavice
v kostelíku namontovány přímotopy. Dále došlo k přebroušení parket uvnitř
kostela a postupně byla opravována střešní krytina. Na opravy se tak dalo
osm set tisíc korun.
V roce 2003 se 22. června konaly oslavy 50 let existence praporu
Husova sboru Církve československé husitské. Prapor přijal své nové
kmotry pro další léta a to sestru Soňu Jokešovou a bratra Karla Míčka.
Jejich jména byla vyšita na stuhu, která byla připevněna k praporu. Slavnosti
se zúčastnil královéhradecký biskup Štěpán Klásek, brněnský biskup ThDr.
Petr Šandera a vikář brněnské diecéze Mgr. Miroslav Košíček za účasti více
než 200 bratrů a sester.
Již tradičně se vícekrát zapojila farnost Církve československé
husitské do sbírky humanitárního materiálu.
I v roce 2003 se stal dřevěný kostelík svědkem řady krásných
koncertů ať již velikonočních či adventních.

Sportovní zařízení, organizace a kluby
Nejlepší sportovci 2003
Vyhlášení nejlepších sportovců města Blanska za rok 2003 proběhlo
koncem března 2004 v Orlovně v Blansku.
Jednotlivci
Jan Šmerda – kuželky, KK ZP Dolní Lhota
Jiří Hollmann – biketrial, AMK Blansko
Martin Skácel – vodní modely, LKoM Blansko
Jana Bezdíčková – horská kola, RC Team Blansko
Jan Tvrdý – jachting, TJ ČKD Blansko
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Ondřej Fojtík – horská kola, MTB Racing Team Blansko
Michal Král – kulturistika, ASK Blansko
Martina Němcová – horská kola, MTB Racing Team Blansko
Václav Kolář – biketrial, AMK Blansko
Miloš Bayer – triatlon, duatlon, ASK Blansko
Kolektivy
stolní tenisté TJ ČKD Blansko
basketbalisté ASK Blansko
baseballisté TJ Olympia Blansko
Trenérské osobnosti
Bohumil Bašný – kuželky
Jaroslav Krejčíř – baseball
Ivo Nerad - basketbal
V roce 2003 bylo Blansko svědkem mnoha sportovních akcí.
14. června se konal tradiční mezinárodní Půlmaraton Moravským
krasem a nezávodní běh městem na 2 a 7 km. Pořadateli již 9. ročníku bylo
Město Blansko a ASK Blansko. Půlmaratonu se účastnili i sportovci
z partnerských měst Legnica a Mürzzuschlag. Na startu se sešlo celkem 120
účastníků, kteří v úmorném vedru absolvovali trasu vedoucí k Punkevním
jeskyním. Centrum celé akce bylo na náměstí Republiky, kde celý den
probíhal kromě organizačních příprav také kulturní program.
5. července se stalo Blansko dějištěm setkání a hlavně měření sil 58
triatlonistů na akci Blanenský plecháč. Celý závod se skládal z 1 km
plavání, 40 km jízdy na kole a 10 km běhu. Z blanenských závodníků dosáhl
nejlepšího umístění Luboš Grošek z TTC Ski Blansko (5. místo).
Za již tradičně velice špatného počasí se uskutečnil 13. září II. ročník
Blanenský Golem Kellys Bike – maraton na horských kolech. Vítězství
v hlavní kategorii mužů na 56 km vybojoval domácí závodník, který jezdil
za slovenskou stáj KCK Trek Oslany. V kategorii žen zvítězila letošní
mistryně české republiky Martina Němcová z O.K.BAG MTB Teamm
Blansko. Závod, kterého se zúčastnilo na tři sta cyklistů, zorganizovaly Klub
biatlonu Metra Blansko a ASK TT-Ski.

Odhalení pamětní desky Ludvíka Daňka
Slavnostní odhalení pamětní desky Ludvíka Daňka se uskutečnilo
20. září 2003 na jeho rodném domku č. 12 na Hořicích. Rada města Blanska
projednala a schválila na svém červnovém zasedání konkrétní návrh občanů
městské části Blansko-Hořice na umístění pamětní desky jejich rodáka a
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olympijského vítěze Ludvíka Daňka. Podobu desky společně navrhli
blanenský výtvarník Jiří Polášek, kamenosochař Josef Kozel a vedoucí
odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy blanenské radnice Vladimír
Jančík. Její realizací byli pověřeni blanenští kameníci Rostislav a Miroslav
Kiliánovi.
Ludvík Daněk se narodil 6.1.1937 v Hořicích u Blanska a zemřel
16.11.1998. Atletickou dráhu započal v devatenácti letech v oddíle Spartaku
ČKD Blansko. V dresu Československa reprezentoval celkem padesátkrát.
Stal se několikanásobným držitelem světového rekordu v hodu diskem. Na
olympijských hrách v Tokiu v roce 1964 získal stříbrnou medaili, na
olympijských hrách 1968 v Mexiku bronzovou a v roce 1972 na
olympijských hrách v Mnichově sbírku medailí doplnil o zlatou. Po
ukončení závodnické kariéry v roce 1982 pracoval v atletice v trenérských a
funkcionářských postech až do své smrti v roce 1998. V 90. létech se
věnoval také práci v Českém klubu olympioniků, kde působil jako předseda.
V květnu 1995 mu bylo uděleno Čestné občanství města Blanska. V témže
roce mu byl Mezinárodním olympijským výborem předán „Olympijský řád“
a v roce 1998 převzal z rukou předsedy MOV cenu „Fair play“.

Zemřel Zdeněk Kadrmas
14.ledna 2003 zemřel po dlouhé a těžké nemoci dlouholetý hráč a
předseda šachového klubu ASK Blansko, předseda OVV MŠS Blansko
Zdeněk Kadrmas.

Zemřel František Trávníček
13. ledna 2003 ve věku nedožitých 73 let zemřel fotbalový trenér a
funkcionář František Trávníček. Celý svůj život zasvětil sportu, zejména
fotbalu. V Blansku byl znám hlavně jako trenér fotbalistů ČKD a dalších
mužstev okresu. Desítky let pracoval ve vrcholových fotbalových funkcích.

Asociace sportovních klubů (ASK) Blansko
Nejlepšími sportovci ASK za rok 2002 byli 24. dubna 2003 ve
sportovní hale ASK vyhlášeni: triatlonista Ing. Miloš Bayer, kulturista
Michal Král, lyžař-maratonec Leoš Svoboda, plavkyně Gabriela Španělová,
fotbalista Martin Srba, kulturista Radim Kakáč a lyžař-maratonec Libor
Šinkora. V soutěži teamů si prvenství odnesli basketbalisté A družstva
mužů, druhé místo obsadily stepařky klubu Dance Tappers a třetí příčka
patřila dorostencům fotbalového klubu.
V měsíci říjnu začala po několikaletých přípravách rekonstrukce
stadionu ASK. Celková rekonstrukce je rozvržená do 2-3 let a vyžádá si
částku cca 15 milionů korun. V roce 2003 došlo k modernizaci zastaralé
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škvárové dráhy v atletickém areálu, kterou nahradil umělý povrch. Bylo
proinvestováno 5 milionů korun, které zajistil poslanec Miloslav Kala.
Celek basketbalistů ukončil skvělou sezónu 2002/03 postupem do II.
ligy. To znamenalo pro blanenský basketbal po dlouhých patnácti letech
opět návrat mezi českou elitu. K nejlepším hráčům bezesporu patřil Balija a
Kreps. V nové sezóně 2003/04 se tým představil pod názvem Lavimont SKS
Blansko a brněnská společnost Lavimont se tak stala generálním sponzorem
spolu se sponzorem z let minulých firmou SKS. Ve II. basketbalové lize již
byla znát velká konkurence a blanenští hráči nakonec museli bojovat o
udržení.
Tenisový oddíl ASK Blansko měl 95 členů, z toho 25 aktivních
hráčů, kteří se převážně účastnili krajských soutěží. Samotný oddíl pořádal
řadu turnajů, z nichž nejvýznamnější byl pro juniory Memoriál Ing.
Svatopluka Jouzy, který se konal koncem července, pro muže to byl tradiční
turnaj „O cenu Moravského krasu“.
Reprezentanti blanenského oddílu kulturistiky dosahovali již tradičně
výborných výsledků. Mladý kulturista Michal Král získal dorostenecký titul
mistra České republiky a Moravy v kategorii do 67 kg, juniorský titul mistr
Moravy do 65 kg a byl druhý na mistrovství České republiky juniorů
v kategorii do 72 kg.
Fotbalisté ASK Blansko obsadili v sezóně 2002/03 v okresním
přeboru II. třídy 8. místo ze 14 celků. Před družstvem ASK Blansko se
umístila mužstva i z mnohem menších okolních městeček a obcí (Letovice,
Adamov, Lipovec, Šošůvka). V podzimní části fotbalových utkání si
družstvo mužů ASK již vedlo o něco lépe. Ostatní fotbalové celky
především žákovské kopané si vedly dobře. Společně s TJ ČKD Blansko byl
zorganizován již 20. ročník Memoriálu Miroslava Krabičky, kterého se
zúčastnilo deset mužstev a dokonce i jedno ze zahraničí.
Žákovská družstva ASK – atletika většinou soutěžila v krajských
soutěžích. Nejlepšího výsledku z blanenských atletů dosáhl Jiří Potůček
ziskem titulu moravského přeborníka v běhu na 800 m. K již zaběhlým
atletickým akcím patřil Memoriál Věry Bušové-Gilkové, atleticko běžecký
pohár blanenských škol nebo Hraběnka cup 2003 – okresní pohár a veřejné
závody v běhu do vrchu.
Klub ASK TT – ski opět nejlépe reprezentoval svými výbornými
výkony Miloš Bayer, který se stal vítězem mistrovství České republiky
v olympijském i dlouhém triatlonu v kategorii veteránů a na Světovém
poháru v dlouhém triatlonu v Klagenfurtu obsadil v téže kategorii 2. místo.
Klub ASK TT – ski společně s Biatlon klubem Metra uspořádal již II. ročník
cyklomaratonu na horských kolech „Blanenský golem – kellys bike
maraton“.
Oddíl gymnastiky uspořádal 9. ročník Memoriálu Vladimíra Hudce,
kterého se zúčastnilo i družstva z Polska.
Pod hlavičkou ASK Blansko působila také stepařská taneční skupina
Dance Tappers, která získala na mistrovství České republiky ve stepu 3.
místo a vybojovala si nominaci na mistrovství světa v Německu.

TJ ČKD Blansko
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K největším oddílům TJ ČKD patřil volejbalový oddíl, který měl pět
družstev. Nejlepší výsledek dosáhly juniorky, které obsadily 5.místo v KP I.
třídy, kadetky získaly 10. místo v KP I. třídy, starší žákyně se umístily na 8.
místě v KP I. třídy a starší žáci obsadili 7 místo v KP I. třídy. Mužstvo
juniorů se naopak po tříletém působení muselo rozloučit s I. ligou. Celý
oddíl volejbalu byl jakousi jihomoravskou mládežnickou baštou, protože se
mu podařilo obsadit všechny věkové kategorie. Díky této skutečnosti mohl
oddíl zorganizovat řadu turnajů a soutěží. V nové sezóně 2003/04
reprezentovalo TJ ČKD celkem 6 družstev v různých krajských soutěžích.
V září se konal ve sportovní hale TJ ČKD Blansko jeden z nejlépe
obsazených volejbalových turnajů juniorů, kterého se zúčastnilo deset
družstev z 1.ligy a jihomoravského krajského přeboru. V roce 2003 oslavil
své sedmdesátiny nestor blanenského volejbalu a dlouholetý trenér pan Jiří
Felkl.
Dalším úspěšným oddílem byly basketbalistky. V sezóně 2002/03
získalo družstvo žen 6. místo ve III. lize a žákyně 5. místo v oblastním
přeboru. Do mistrovské soutěže na stejné úrovni zasáhly hráčky ve dvou
týmech přípravky. V oddíle košíkové však došlo k velké změně, která
spočívala v odhlášení dospělých z ligové soutěže z důvodu odchodu velkého
počtu hráček a přesunu priorit oddílu do oblasti mládeže.
Kvůli dlouhodobému výskytu sněhu a ledu v období zimy došlo na
fotbalovém hřišti ČKD k vymrznutí trávy. Fotbalové družstvo mužů TJ
ČKD hrálo v sezóně 2002/03 krajský přebor, ve kterém nakonec obsadilo
11. místo (z 16 celků). V jarní části soutěže se projevila absence způsobená
odchodem nejlepšího střelce Vacha. Do nové sezóny pak mužstvo
nastoupilo s novým trenérem Vladimírem Javorkem a novým obměněným
kádrem. Celá podzimní část krajské soutěže znamenala pro fotbalisty ČKD
velké trápení a celkové 16., tedy poslední místo. Mnohem lépe se vedlo
fotbalovému dorostu. V prosinci proběhla anketa o nejlepšího fotbalistu
okresu Blansko za rok 2003, ve které v kategorii dorostenců zvítězil hráč
ČKD Blansko Roman Mokrý.
Hráči oddílu stolního tenisu ( BeF Blansko) obsadili v sezóně
2002/03 v II. lize celkově 7. místo (z 12 účastníků). Nejlepšími hráči se stali
Luboš Dudík a Stanislav Mikula. I v sezóně 2003/04 předváděli stolní
tenisté vynikající výsledky a do konce roku 2003 si stále drželi první příčku
v soutěži II. ligy, což by mohlo přinést následný postup do ligy I. V roce
2003 se podařilo za přispění města Blanska zavést ústřední vytápění do
blanenské herny, která se otevřela i široké veřejnosti. Oddíl stolního tenisu
pracoval také úspěšně s mládeží, jejíž základna se stále rozšiřovala. 18. –
19. října byl vyslán osmičlenný žákovský tým do Rakouska, aby sehrál
utkání proti místnímu týmu TTC Langenzensdorf.
V uplynulé sezóně 2002/03 získala družstva kuželkářského oddílu
vynikajících úspěchů. Družstvo mužů A obsadilo v I. lize 3. místo a
družstvo mužů B vyhrálo III. ligu. Blanenské dorostenky obsadily 2. místo
v I. dorostenecké lize. V jednotlivcích se na mistrovství republiky
probojovali z mužů Petr Nečas, Josef Kotlán a Karel Kolařík, z žen Zdenka
Ševčíková a Ivana Stejskalová, v dorostenkách Lucie Vaverková a Marta
Musilová a v žácích Aleš Kunc a Miloš Stloukal. Lucie Vaverková si svými
výkony dokonce vyházela dres české reprezentace a startovala na
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mistrovství světa v Německu. V nové sezóně 2003/04 postoupilo družstvo
mužů B do II. ligy, takže zde mělo Blansko spolu s mužstvem mužů A již
dva zástupce, ženy hrály I. ligu. Blanenská kuželna sloužila nejen
profesionálním hráčům, ale konalo se zde také mnoho turnajů a soutěží
rekreačních kuželkářů. V měsíci dubnu se například uskutečnil Memoriál
Aleše Mokrého, po částečné rekonstrukci haly proběhl v září zkušební
ročník Paper strawberry cup, rovněž v září se konal již XVI. ročník Okresní
podnikové ligy pro neregistrované. Vrcholnou akcí bylo pořádání Světového
poháru družstev žen 2003.
Z jachtařů oddílu YC Olšovec TJ ČKD Blansko podávali dobré
výsledky Michal Kubík, Jan Tvrdý a Elen Vrzalová. Nejlépe si vedl mistr
České republiky Jan Tvrdý, který byl v žebříčku ČR na 13 místě, osmnáctý
v poháru ČR a byl také držitelem mistrovské třídy. Oddíl uspořádal také
řadu akcí a závodů, například v květnu se uskutečnily závody na rybníku
Olšovec, v červnu uspořádali Neckyádu, v září jachtaři uspořádali závod „O
jedovnického kapra“. V celkovém pořadí pohárových závodů skončil
blanenský jachtař Michal Kubík na 16. místě.

Spojení fotbalových klubů TJ ČKD a Blansko a ASK
Blansko
Výsledky obou fotbalových mužstev v soutěži mužů byly slabé.
Proto vznikla snaha o vytvoření samostatného fotbalového klubu Blansko,
ve kterém by došlo ke sloučení a tím i k celkovému posílení blanenského
fotbalu. Zatímco valná hromada ASK schválila požadavek fotbalistů na
vystoupení z oddílu a převedení hráčských práv, TJ ČKD se postavila proti
svým fotbalistům, kteří se také dožadovali spojení v novém fotbalovém
klubu. V roce 2003 tedy ke sloučení fotbalových klubů nedošlo.

TJ Olympie
I v roce 2003 hráli blanenští baseballisté opět nejvyšší soutěž –
extraligu a to i přesto, že neposílili svůj tým zahraničními hráči, jako většina
ostatních celků. Kuriozitou letošního ročníku baseballové extraligy bylo to,
že v červnu se soutěž téměř na dva měsíce přerušila z důvodu mistrovství
Evropy v Holandsku a kvalifikace na OH 2004 v Řecku. Právě celek
blanenské Olympie měl některé své hráče přímo v reprezentaci. Z mužů to
byl Pavel Procházka , Ivo Kučera a Jaroslav Krejčíř, který byl asistentem
hlavního trenéra národního týmu. Mezi juniory reprezentovali Kašpárek,
Chlup a Stříbrcký. V konečných výsledcích extraligové soutěže se umístili
blanenští hráči celkově na 5. místě a družstvo kadetů obsadilo na mistrovství
České republiky druhé místo. V roce 2003 se pokračovalo s budováním
nového baseballového areálu na Sportovním ostrově, což umožnilo hráčům
od měsíce května hrát již při novém umělém osvětlení i ve večerních
hodinách. K úplnému dokončení areálu schází ještě dobudování tribun.
Začátkem října se stal klub TJ Olympia pořadatelem mistrovství české
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republiky v baseballu kadetů do 16 let, kterého se zúčastnilo 8 nejlepších
mládežnických celků z celé České republiky. V závěru roku uspořádal klub
TJ Olympia ve spolupráci s městem Blansko, DDM a ZŠ Blansko Salmova
již 12. ročník tradičního Vánočního turnaje v baseballu žáků.

HC Pivovar Černá Hora Blansko
V hokejové sezóně 2002/03 si blanenští hokejisté, jako nováček II.
ligy, vedli výborně. Ze základní části soutěže, kde skončili na 6. místě, si
dokonce vybojovali postup do play off . Do nové sezóny 2003/04 vstoupili
blanenští hráči opět pod vedením trenéra Otoupalíka. Novinkou pro diváky
se stala audiovizuální kostka umístěná nad ledovou plochou, která jim
umožňovala větší přehled o dění na hřišti. K výborným výsledkům další
sezóny přispěla i vynikající atmosféra domácího publika. V letním období
vystřídali hokejoví hráči ledovou plochu za umělý povrch a brusle za
kolečkové brusle. V červnu se zúčastnili chlapci ročníku 1992 v Pardubicích
mistrovství ČR v in – line hokeji, kde vybojovali mistrovský titul.

Orel jednota Blansko
Jednota Orel Blansko zahájila svoji činnost 25. listopadu 1998 a
zaměřila se především na provozování nejrůznějších sportovních aktivit
např. florbal, fotbal, malá kopaná, stolní tenis, kuželky, cyklistika, plavání
volejbal, plážový volejbal, tenis a přespolní běh. Výsledky své činnosti pak
předvedli mnozí z členů na různých soutěžích a při župních turnajích. Pro
větší sportovní možnosti došlo k výstavbě víceúčelového sportovního areálu
v prostorách za Katolickým domem. Bylo vybudováno víceúčelové hřiště
s umělým povrchem, jehož součástí byla i tenisová stěna a umělé osvětlení
celého areálu. Dále bylo dobudováno nezbytné zázemí v podobě šaten,
sociálního zařízení, nářaďovny a posilovny. V roce 2002 byla zahájena
stavba víceúčelové sportovní haly, kterou se podařilo slavnostně otevřít 29.
listopadu 2003 za účasti blanenského faráře P. Jiřího Kaňi, starostky města
Blanska Jaroslavy Králové, starosty Orla ČR Ladislava Šustra, starosty
blanenského Orla Huberta Henka a místopředsedy poslanecké sněmovny
Jana Kasala.
Orel jednota Blansko patřila pod Orel župa Krekova. K 31.12.2002
měla celkem 110 členů. Starostou jednoty byl Hubert Henek a
místostarostou Ing. Josef Vaněk.

TJ Sokol
Sportovci, kteří byli sdruženi v TJ Sokol Blansko se zaměřovali
především na běh na lyžích, alpské disciplíny, cyklistiku a všeobecný
tělocvik. TJ Sokol také provozovala lyžařský areál Blansko-Hořice.
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V měsíci srpnu se zúčastnili členové cyklistického oddílu mistrovství
České republiky amatérských cyklistů, kde obsadil Miroslav Šváb 4. místo a
Nikola Vladíková 5. místo. Po celou sezónu cyklisté bojovali v Moravském
poháru, kde se podařilo Nikole Vladíkové obsadit v kategorii žen celkově
výborné druhé místo. Miroslav Šváb nakonec obsadil 9. místo, Michal
Bartoň byl čtrnáctý a Aleš Trávníček dvacátý šestý.

Klub českých turistů
Rok 2003 byl pro blanenský Klub českých turistů významný tím, že
připomněl stoleté jubileum jeho trvání.
Prvním turistickým propagátorem našeho kraje byl K.J.Jurenda, dále
J. Wankel, dr. Absolon a další. První turistické cesty v této oblasti vytýčil
turistický klub již v roce 1881. O dva roky později byl zřízen na Macoše
vyhlídkový balkon a v roce 1884 Klub českých turistů Brno postavil u
horního můstku útulnu s restaurací a společnou noclehárnou. V roce 1900
začal provoz Sloupských jeskyní.
Klub českých turistů v Blansku byl založen v roce 1903. Turistická
noclehárna byla zřízena v hotelu Ježek. V roce 1924 se konal na Macoše
sraz turistů za účasti tehdejšího předsedy KČT dr. Guta Jarkovského. Po II.
světové válce byla v roce 1945 v Blansku otevřena noclehárna a o rok
později byl na cestě od Kateřinské jeskyně na Macochu odhalen pomník F.
Křenkovi. Po únoru 1948 byl klub začleněn do sjednocené tělovýchovy.
V roce 1949 bylo jmění KČST převedeno na TJ Sokol Blansko a současně
ubyla valná část členstva. Noclehárna Ježek byla zcela zrušena, noclehárna
na blanenském zámku, která měla 21 postelí, přetrvala do října 1950, kdy
byla vyklizena pro potřeby městské knihovny. V roce 1989 došlo opět
k obnovení samostatného Klubu českých turistů v Blansku.
Ke svému stému výročí založení zorganizoval klub pod vedením
MUDr. Běly Jurákové řadu akcí, které vyvrcholily 17. května setkáním
členů a přátel klubu u Máchova pomníku. Došlo také k vydání pamětních
listů podle návrhu akademické malířky Arny Juračkové. V současnosti bylo
do práce v klubu začleněno 70 dospělých členů a 10 dětí. V blanenském
obvodu pracovalo asi 12 skupin značkařů, kteří měli na starost 547 km
značených tras.

AMK Blansko
Z blanenského týmu cyklistů se nominovalo 5 závodníků na závody
mistrovství světa v biketrialu. Byl to Václav Kolář, který obhajoval
mistrovský titul z loňského roku, dále Martin Kakáč, Jiří Hollmann, Tadeáš
Ševčík a David Hollmann. Blanenští závodníci tvořili jednu šestinu
reprezentačního týmu. Poslední závod mistrovství světa v biketrialu se jel
v Kutné Hoře. Loňskému mistrovi světa Václavu Kolářovi se podařilo
obhájit mistrovský titul. Ve stejné kategorii vybojoval Martin Kakáč po
zlomenině ruky pěkné 7. místo. V juniorské kategorii horských kol Expert
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se David Hollmann umístil celkově na 6. místě a postoupil do prestižní
kategorie Master. Jiří Hollmann, který sahal po zlatě nakonec skončil ve své
kategorii celkově na 3. místě. Tadeáš Ševčík měl na MS premiéru a celkově
se umístil dvanáctý.

MTB Racing Team Blansko
Reprezentantka tohoto týmu Martina Němcová se stala mistryní
České republiky v cross country na horských kolech a vítězkou seriálu Pells
Cup. Výborných výsledků dosahoval i Ondřej Fojtík, který se umístil třetí na
mistrovství České republiky v maratonu horských kol, stal se vítězem
etapového maratonu Eurobike v Itálii a byl čtvrtý v etapovém maratonu
Worldbike v Brazílii.

RC Team Blansko
Nejlepších výsledků dosáhla Jana Bezdíčková, která se umístila
druhá na mistrovství České republiky a v Českém poháru v závodě
XTERRA (terénní triatlon), byla druhá v celkovém hodnocení Českého
poháru horských kol, třetí na mistrovství České republiky v cross country a
maratonu horských kol, třetí na mistrovství České republiky v duatlonu v
kategorii nad 30 let a čtvrtá v Českém poháru v duatlonu.

Vodní záchranáři
Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK Blansko vznikla v roce
1982 díky spolupráci blanenských potápěčů a okresního spolku Červeného
kříže. Její členská základna prošla v posledních letech generační obměnou a
nyní se skládá převážně z bývalých plavců a pólistů. Členové blanenské
vodní záchranné služby zajišťovali dozor na koupališti, v krytých lázních a
různých jiných akcích.
V blanenských krytých lázních se v únoru konal již 7. ročník soutěže
vodních záchranářů z celé České republiky. V pěti kategoriích se zúčastnilo
přes 70 závodníků. Blanenští záchranáři se umístili již tradičně mezi
prvními.

Dům dětí a mládeže Blansko
Kromě řady zájmových kroužků působil při DDM v Blansku klub
lodních modelářů, který v měsíci květnu zorganizoval další ze seriálu
závodů lodních modelářů na retenční nádrži Palava v Blansku. Nejlepších
výsledků v lodních modelech dosáhl mistr České republiky v kategorii EXJA vodní modely délka 125 cm Martin Skácel.
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Při DDM působila také TJ Elán Blansko, která se věnovala výcviku
juda. Největším úspěchem v roce 2003 bylo 3. místo Radka Dobiáška a
Petra Máslo na mistrovství Jižní Moravy v Olomouci.

SK Radioklub Blansko
V měsíci únoru uspořádal tento klub již II. ročník závodu
v parkovém orientačním běhu. Na startu se sešlo 153 závodníků, z nichž 30
bylo z Blanska. Z blanenských závodníků se nejlépe umístila Petra
Šestáková.

TJ Start
TJ Start, která byla zaměřena na sportovní gymnastiku, působila při
ZŠ Dvorská. Děvčata se pravidelně v různých soutěžích umísťovala na
předních místech. V červenci 2003 se blanenské gymnastky zapojily do
společné skladby „Lví král“, s kterou se zúčastnily XII. světové
gymnaestrády v Lisabonu.

TJ Eden Blansko
Na mistrovství České republiky základních škol ve florbalu se
zařadili žáci ZŠ Erbenova mezi 8 nejlepších mužstev v ČR.

RC autoklub Blansko
Již šestou sezónu sloužila blanenským závodníkům trať v měřítku
1:10, která se nacházela v areálu sportovního ostrova. Mezi nejlepší jezdce
bezesporu patřili Stanislav Vondra, Pavel Magda, Petr Jelínek a Libor
Vévoda. V červenci se konala v Blansku již po čtvrté soutěž rádiem
řízených modelů automobilů, která trvala 12 hodin. Blanenské družstvo
obsadilo 2. místo.

Agility
I v roce 2003 byla zařazena do reprezentačního družstva Agility na
mistrovství Evropy v Maďarském Gyule členka klubu Agility Blansko Iva
Rajtšlégrová se svojí fenkou Bedlington teriéra Arlette Bos Grunniens, která
byla držitelkou evropského titulu z roku 2002. I letos Iva získala titul
juniorské mistryně Evropy.
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V měsíci listopadu se Blansko stalo dějištěm mistrovství Evropy
Tance se psem, jehož hlavním organizátorem byl Klub tance se psem České
republiky, který měl sídlo právě v Blansku.

Další kluby
V Blansku působila řada dalších sportovních klubů, například Jóga
v denním životě, Sport club Jany Kuncové, Fit klub – sport pro všechny
Blansko, Klub biatlonu Metra Blansko, TJ Horolezců Moravský kras
Blansko nebo Squashové centrum.

Městská policie
Od nového roku vešla v platnost novela zákona o obecní policii,
která mimo jiné přidala strážníkům nové pravomoce a přesně definovala
postavení obecní policie a její úkoly. Hlavním úkolem městské policie bylo
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Městská policie
nezasahovala do práce policie ČR, a také v některých věcech již
nepotřebovala její spolupráci. Novela zákona také umožnila městské policii
využívat informační systém PČR.
Městská policie Blansko soustředila svoji činnost opět především na
prevenci a to prostřednictvím kamerového systému, který hodlala podle
finančních možností rozšiřovat, dále zřízením tzv. senior linky.
Pomocí kamerového systému strážníci dohlíželi na střed města a
sídliště Sever. Ve sledovaných místech došlo k snížení počtu vykradených
aut i případů výtržnictví a vandalství.
Ve spolupráci s odborem sociálních věcí, oddělením sociální péče a
služeb nabídla městská policie osaměle žijícím seniorům možnost zapůjčení
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přístroje „Senior linky“, jehož pomocí si mohl jeho majitel v případě
ohrožení života přivolat okamžitou pomoc. Celkem bylo k dispozici 11
přístrojů, z toho jich bylo 6 již v listopadu zadaných.
Preventivní činnost probíhala i v oblasti dopravy. Po blanenských
komunikacích stále jezdili řidiči, kteří nedodržovali silniční předpisy. Proto
již v uplynulých letech byly zakoupeny makety policistů, které střežily vjezd
do města. V letošním roce bylo rozhodnuto o koupi radaru, který by dohlížel
na dodržení předepsané rychlosti řidičů.
V roce 2003 (1.1. — 29.12.) zaznamenala Městská policie Blansko
2061 událostí. Z toho počtu bylo 1 402 přestupků, 27 trestných činů, či
podezření z jejich spáchání. 632 událostí nebylo kvalifikováno jako
protiprávní jednání, šlo o doručování písemností správních orgánů, otvírání
bytů či jiná pomoc občanům, vraky a podobně. 1 080 přestupků bylo řešeno
na místě v blokovém řízení za celkovou částku 255.700,- Kč, 62 přestupků
bylo oznámeno k dořešení příslušným správním orgánům a 260 přestupků
bylo řešeno formou domluvy.
Z 1 402 přestupků zaznamenaných Městskou policií Blansko bylo
757 přestupků v dopravě — §22/1/e a §22/1/f přestupkového zákona, 170
přestupků se týkalo veřejného pořádku — §47/1, 56 přestupků se týkalo
občanského soužití — §49/1, 224 přestupků proti majetku — § 50/1, 8
přestupků na úseku alkoholu — §30, 172 přestupků se týkalo vyhlášek
města — §46/2 a §48 přestupkového zákona č. 200/90 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Ostatních přestupků bylo 15.
V roce 2003 zjistila Městská policie Blansko celkem 27 trestných
činů nebo podezření z jejich spáchání. § 196 násilí proti skupině obyvatel 1,
§ 202 výtržnictví 4, § 221 ublížení na zdraví 1, § 247 krádež 19, § 249
neoprávněné užívání cizí věci 1, § 257 poškozování cizí věci 1. Za zmínku
stojí i 8 případů násilného otevření bytu z důvodu ohrožení života, zdraví
a majetku.
Vyhodnocení bezpečnostní situace ze strany Policie ČR, obvodního
oddělení Blansko, od 1.1.2003 do 31.12.2003, vykazuje celkem 361
vyšetřovaných událostí, z toho 134 trestných činů se zjištěným pachatelem,
174 trestných činů dosud neobjasněných a 53 oznámení, která byla šetřena
dle § 158 tr. řádu a neprokázalo se, že by se jednalo o trestný čin. Jednou
z problematických otázek trestných činů byly dlouhodobě převládající
krádeže prosté a krádeže vloupáním (ve větším rozsahu se jednalo o krádeže
vloupáním do motorových vozidel a objektů).

86

Hasičský záchranný sbor
V roce 2003 zasahovali hasiči Hasičského záchranného sboru
územního obvodu Blansko celkem ve 196 případech. Oheň zničil majetek za
více než 6 milionů korun, ale celkově se hasičům podařilo uchránit hodnoty
za 27 milionů Kč. Nedošlo k žádným obětem na životech. Nejčastějšími
příčinami požárů byla nedbalost a závady na technických zařízeních.
Jedenáct požárů zavinily děti. Kromě požárů zasahovali také hasiči u
automobilových nehod (289 případů) a při odstraňování následků živelných
pohrom (přívalové deště v měsíci květnu na Blanensku).
Nejčastější příčinou požárů v jarních měsících bylo zakázané
vypalování trávy. Právě z tohoto důvodu vznikl požár 22.3.2003 v Blansku
na Salmově ulici, při kterém vznikla městu Blansku škoda 20 tisíc korun
poškozením okrasných dřevin.
Vůbec největší požár v uplynulém roce 2003 v Blansku byl nahlášen
z firmy Tusculum 10.11.2003. S ohněm, který patrně vzplál kvůli
neopatrnosti řemeslníka, bojovali hasiči necelou hodinu. Plameny způsobily
škodu za milion korun. Čtyřem jednotkám se včasným zásahem podařilo
uchránit hodnoty za 50 milionů korun.
V letních měsících absolvovali blanenští hasiči nesčetné výjezdy
k likvidaci hnízd bodavého hmyzu.
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V neděli 4. května uspořádal hasičský blanenský sbor Den
otevřených dveří. Zájemci si mohli prohlédnout hasičskou techniku a
seznámit se s prací hasičů například při dopravních nehodách.
V měsíci červnu se zúčastnili blanenští hasiči již III. ročníku krajské
soutěže hasičů kraje Vysočina a Jihomoravského kraje v požárním sportu
družstev, která se konala za účasti dvanácti týmů ve Znojmě. V této soutěži
se umístili blanenští profesionálové na výborném 3. místě.

Demografický vývoj
K 31.12.2003 žilo v městě Blansku celkem 20 478 obyvatel.
(Blansko – 17 775, Dolní Lhota - 620, Horní Lhota – 396, Lažánky – 427,
Olešná – 114, Hořice – 107, Obůrka – 140, Klepačov – 486, Těchov – 413).
V průběhu roku se 291 obyvatel odstěhovalo a 236 přistěhovalo.
Celkově v celé České republice dochází k stárnutí populace. Výrazně
ubylo mladých lidí mezi 15 – 19 lety (6,7% populace), snížil se počet dětí do
14 let (16,2% populace), naopak roste počet lidí nad 40 let a důchodců.
V roce 2003 se v Blansku narodilo 158 dětí, sňatek uzavřelo 98
občanů (z toho 15 sňatků bylo církevních) a zemřelo 257 lidí.
Nejstarší občanka Blanska paní Matylda Jabůrková oslavila v dubnu
své 102. narozeniny.

Nezaměstnanost
V měsíci lednu byla míra nezaměstnanosti v blanenském okrese
9,16%, ke konci dubna mírně poklesla na 8,8%. Znamenalo to tedy cca
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5000 nezaměstnaných osob, přitom blanenský Úřad práce mohl poskytnout
pouze 420 volných míst. Největší podíl na nezaměstnanosti v našem okrese
a městě měl jistě úpadek největších podniků jako například Metra Blansko
(v roce 1990 – cca 6 000 pracovníků, v roce 2003 pouze 1 500), ČKD
Blansko (v roce 1990 – 4 200 pracovníků, v roce 2003 pouze 760), Adast
Blansko (v roce 1990 – 860 zaměstnanců, v roce 2003 pouze 150) a dalších.
K poslednímu srpnu evidoval Úřad práce v Blansku 4 985 nezaměstnaných,
což znamenalo míru nezaměstnanosti 9,5%. Bylo to něco málo pod
průměrnou nezaměstnaností v celé republice, která činila 10%. Tradičně
největší poptávka byla o pracovníky ve strojírenství (především svářeče,
soustružníky, zámečníky). Větší možnost získat zaměstnání měli také
kuchaři, číšníci, servírky a šičky. Dobré uplatnění měli také pracovníci
v oboru elektrotechniky. Koncem listopadu dosáhla nezaměstnanost 9,2%.
Blanenský Úřad práce ročně umožnil rekvalifikaci více než 400 lidí.
Největší zájem byl o počítačové kursy, dále kursy podvojného účetnictví.
Pořádali se například odborné programy pro pedikéry, manikéry,
kosmetičky, kadeřnice, maséry, barmany, číšníky, kadeřnice a zedníky. Od
měsíce listopadu se rozběhl na blanenském Úřadu práce program Aspirant,
který byl určený především pro absolventy a mladé lidi do 25 let. Jednalo se
o on-line inzerci poptávky po zaměstnání na webových stránkách úřadu.
Další části programu se rozběhnou až na počátku roku 2004.

Počasí
Na počátku roku 2003 udeřily silnější mrazy, které přes den
zaznamenaly teploty až -12ºC a v noci kolem -20ºC. V polovině ledna došlo
k mírnému oteplení, kdy se denní teplota pohybovala nad nulou. Absolutní
minimum teploty vzduchu –16,3ºC bylo naměřeno 12 ledna. Průměrná
měsíční teplota vzduchu byla –1,7ºC a měsíční úhrn srážek byl 37 mm.
První polovina měsíce února byla ve znamení oblačného počasí
s občasným sněžením a dosti nízkými ranními teplotami od -2ºC do -13ºC.
Přes den se teploty pohybovaly kolem 0ºC. V druhé polovině února došlo
k oteplení a vyjasnění oblohy. Ranní teploty však byly stále ještě pod nulou,
přes den se pohybovaly okolo 6ºC. Průměrná měsíční teplota byla -4ºC a
měsíční úhrn srážek byl 6 mm. V měsíci únoru byla také naměřena nejvyšší
sněhová pokrývka 6 cm a to dne 4. února.
Měsíc březen zaznamenal již pěkné jarní počasí, kdy se teploty přes
den v polovině měsíce vyšplhaly až na 14ºC a koncem března dokonce až k
18ºC. Ranní teploty v průběhu března kolísaly mezi -7ºC až +8ºC. Průměrná
měsíční teplota vzduchu byla 3,3ºC a měsíční úhrn srážek činil 8 mm.
První polovina měsíce dubna byla chladnější s přeháňkami občas i
sněhovými. I ranní teploty byly ještě pod bodem mrazu a denní se
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pohybovaly od 5ºC do 12ºC. Dne 5. dubna vypukla dokonce sněhová vánice
s blesky. Od poloviny dubna již převládalo teplé počasí s denními teplotami
až do 22ºC a s občasnými přeháňkami. Průměrná měsíční teplota vzduchu
byla 7,5ºC a měsíční úhrn srážek byl 31 mm.
V měsíci květnu bylo dosti teplé počasí. Nedostavily se ani obávané
ranní mrazíky. Ranní teploty výjimečně klesly k 3ºC, ale většinou
dosahovaly teplot okolo 12ºC. Denní teploty zvláště počátkem května
dosáhly až k 30ºC, což vyvolalo i bouřkové přeháňky s kroupami.
V polovině května klesly denní teploty na 16ºC, ale již koncem měsíce se
opět vyšplhaly k třicítkám. Právě velmi teplé počasí vyvolalo řadu
bouřkových přeháněk, díky kterým se průměrný úhrn srážek vyšplhal
v měsíci květnu na 106 mm. Průměrná měsíční teplota vzduchu byla 15,6ºC.
Nejvyšší denní úhrn srážek 35,1 mm byl naměřen 13. května, kdy se
Blanskem přehnala silná bouře s kroupami o velikosti 1,4 cm. Rozmary
květnového počasí zasáhly především okolí Blanska, kde došlo ke značným
škodám. Přívalové deště napáchaly nejvíce škod v obci Sloup, která byla
postižena během dvou týdnů dokonce dvakrát. Vodní živel také postihl obce
Petrovice, Ráječko, Holešín a další. Velké škody voda způsobila i přímo
v oblasti Moravského krasu. Například samotná strojovna lanovky na
Macochu byla také 2x zaplavena.
V měsíci červnu převládalo velmi pěkné počasí s ranními teplotami
kolem 15ºC a denními teplotami od 24ºC do 32ºC. Průměrná denní teplota
vzduchu činila 19,6ºC a měsíční úhrn srážek byl 17 mm.
První polovina července byla méně teplá s teplotami kolem 25ºC a
dešťovými přeháňkami. Od poloviny měsíce převládalo pravé letní počasí,
kdy se denní teploty vyšplhaly až k 34ºC a objevily se i bouřkové srážky. 22.
července se přehnala přes severní polovinu Blanska bouře, při které padaly
až 4 cm velké kroupy. Průměrná měsíční teplota vzduchu byla 18,5ºC a
měsíční úhrn srážek byl opět vysoký 67 mm.
Nejteplejším měsícem roku byl druhý prázdninový měsíc srpen.
Zvláště jeho první polovina byla přímo tropická. Ranní teploty se
pohybovaly od 15ºC do 21ºC a denní překračovaly 30ºC. Nejteplejším dnem
byl 13. srpen, kdy padl v Blansku teplotní rekord. Byla naměřena teplota
36,6ºC. V druhé polovině srpna se ranní teploty pohybovaly mezi 13ºC až
19ºC a denní teploty kolísaly od 21ºC do 32ºC. Přibylo také oblačnosti a
srážek. 29. srpna přišla po 17 hodině 30 minutě silná bouřka, před jejímž
začátkem bylo dokonce vidět na severu Blanska tornádo. Při této bouři
napršelo asi během pěti minut 15 mm srážek. Průměrná měsíční teplota
vzduchu byla 19,8ºC a měsíční úhrn srážek byl 31 mm.
První polovina měsíce září byla spíše oblačná s dešťovými
přeháňkami. Ranní teploty byly v rozmezí od 6ºC do 14ºC a denní se
pohybovaly kolem 20ºC. Od druhé poloviny září se oteplilo až na 28ºC, ale
ke konci měsíce již teploty klesly k 15ºC. Průměrná měsíční teplota vzduchu
byla 12,4ºC a měsíční úhrn srážek činil 31 mm.
V první polovině měsíce října byly ještě ranní teploty dosti vysoké
od 4ºC do 14ºC. Denní teploty se pohybovaly od 8ºC do 21ºC. Převládalo
mlhavé a zatažené počasí s občasným deštěm. V druhé polovině měsíce se
teploty ještě více snížily. Ráno byly již pod bodem mrazu a odpoledne se
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vyšplhaly nejvíce k 10ºC. Průměrná měsíční teplota vzduchu byla 5,8ºC a
měsíční úhrn srážek činil 57 mm.
I v měsíci listopadu převládala zatažená obloha s občasným deštěm.
Ranní teploty se pohybovaly jen ojediněle pod bodem mrazu, většinou však
byly od 0ºC až do 10ºC, denní teploty byly od 5ºC do 10ºC. Průměrná denní
teplota byla 5,3ºC a měsíční úhrn srážek byl 26 mm.
V prosinci bylo většinou zataženo, mlhavo s občasným pršením nebo
sněžením. Ranní teploty již častěji poklesly pod bod mrazu, koncem měsíce
až na -13ºC. Denní teploty se pohybovaly do 5ºC. Průměrná měsíční teplota
vzduchu byla -0,4ºC a měsíční úhrn srážek činil 60 mm.

