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BLANENSKO V roce 2010 obyvatelé
Blanenska volili své nové zastupite-
le a změnilo se pak i vedení radnic.
Významných nebo alespoň zajíma-
vých událostí však bylo víc.

1. Leden: Ceny za kulturu
i novorozeňata

Prvním blanenským miminkem
roku 2010 byla Editka Marková, na-
rodila se 1. ledna odpoledne. Na ve-
letrhu Regiontour se promítal nový
film Blansko – brána Moravského
krasu. Jaroslavu Parmovi, Vladimíru
Jančíkovi (oběma in memoriam),
Ireně Vrtělové a Irmě Charvátové
udělilo Blansko cenu za kulturu
2009. Klub českých turistů Kotvrdo-
vice uspořádal jubilejní 30. ročník ly-
žařského přejezdu Krajem pod Kojá-
lem.

2. Únor: Nohavica vyprodal
sokolovnu

V boskovické sokolovně vystoupil
písničkář Jaromír Nohavica. Vstu-
penky na jeho koncert byly vyprodá-
ny za padesát minut. Ministerstvo
kultury zapsalo takzvaný Ježkův
most do seznamu kulturních pamá-
tek. K mostu se nikdo nehlásil, při-
padl tedy městu Blansko a to jej da-
rovalo občanskému sdružení Kolejo-
vá. Při regulaci řeky Svitavy se v roce
2009 přesunul mimo koryto řeky.

3. Březen: Kronika Blanska
na internetu

Blanenská nemocnice získala pět
milionů na solární ohřev užitkové
vody. Muzeum Blanska zpřístupni-
lo kroniky města na internetu. Do di-
gitální podoby zpracovalo kroniky
z let 1927–1979. Z funkce jednatele
boskovické nemocnice byl odvolán
Jaroslav Černý, nahradil ho Rosti-
slav Verner.

4. Duben: Zemřel rodák Tomáš
Špidlík

Boskovický rodák a čestný občan
města kardinál Tomáš Špidlík ze-
mřel v Římě. Boskovická místosta-
rostka Jaromíra Vítková převzala na

Pražském hradě první cenu regio-
nálního kola za Program regenerace
městských památkových rezervací
a zón v roce 2010. V Pivovaru Černá
Hora zahájili turistickou sezonu re-
cesistickou akcí Pochod žíznivých
aristokratů.

5. Květen: Výstava v jeskyních
i náramky pro pacienty

V Boskovicích začali rozebírat ko-
mín bývalé Mensdorffovy cihelny.
Blansko začalo stavět kompostárnu,
která byla největší investiční akcí
města v roce 2010. Správa jeskyní
slavila stoleté výročí. Vydala k této
příležitosti pohlednice a připravila
výstavy v areálech Punkevních jesky-
ní a Kateřinské jeskyně. Nemocnice
Blansko zavedla nový způsob identi-
fikace pacientů. Na příjmu začali do-
stávat náramky se základními údaji.

6. Červen: Kalamita a zákaz
vstupu do lesů

Gymnázium Boskovice oslavilo
110. výročí založení. V Boskovicích
bylo otevřeno koupaliště Červenka.
Herci z televizních seriálů zahájili
ve Western Parku charitativní pro-
jekt Veselá koza. Park se zavázal, že
peníze získané provozováním kozí
půjčovny budou použity na nákup
koz pro chudé africké rodiny. Blan-
sko zakázalo vstup do lesů kvůli ka-
lamitě po větrné bouři 12. června.

7. Červenec: Taneční maraton
na festivalu Hradhouse

V Boskovicích se uskutečnil největší
moravský taneční festival Hradhou-
se a 18. ročník Festivalu pro židov-
skou čtvrť. V Blansku se budovala za
šest milionů korun dvoutřídní ma-
teřská škola, která vznikla přístav-
bou v Základní škole Dvorská. Zača-
la sloužit v září a přibylo tak pro děti
padesát míst.

8. Srpen: Rozkvetlé jiřiny
ve Velkých Opatovicích

Na zámku ve Velkých Opatovicích
se konala Národní výstava jiřinek
2010 spojená s hobby jarmarkem.

Začal se točit film z prostředí wester-
nového městečka.

9. Září: Radniční věž
v Boskovicích otevřena

Městská knihovna v Blansku zaháji-
la první ročník Blanenské univerzity
(nejen) pro seniory. V Olomuča-
nech otevřeli naučnou pěší stezku.
Blansko začalo upravovat dopravně
nepřehlednou křižovatku u pošty.
Její rekonstrukce stála na dva milio-
ny korun. V Boskovicích byla zpří-
stupněna radniční věž a otevřelo se
nové hřiště s umělým povrchem
v areálu ZŠ Sušilova.

10. Říjen: Nový senátor i lidové
trhy na zámku

Blansko dostalo ochrannou znám-
ku Brána Moravského krasu. Zástup-
ci Blanska, Boskovic podepsali s no-
vým vlastníkem Pivovaru Černá
Hora dohodu o spolupráci při pro-
pagaci Moravského krasu. Na bosko-
vickém zámku začaly lidové trhy.
Návštěvníci blanenské nemocnice
začali využívat 48 nových parkova-
cích stání pro osobní automobily.
Novým senátorem na Blanensku
byl zvolen Jozef Regec (ČSSD).

11. Listopad: Města mají nové
starosty

Rodina Mensdorff-Pouilly uspořá-
dala poprvé na boskovickém zámku
Svatohubertské slavnosti. Novým
starostou Blanska byl zvolen Lubo-
mír Toufar (ČSSD), v Boskovicích
tento post obhájil Jaroslav Dohná-
lek (ODS).

12. Prosinec: Boskovičtí sledují
filmy v 3D

Boskovické kino Panorama zahájilo
digitální projekci ve 3D. Sdružení
HealthCare Institut zařadilo blanen-
skou nemocnici v kategorii spokoje-
nost pacientů na první místo v kraji,
před Úrazovou nemocnicí Brno
a Nemocnicí Ivančice. Lékařská
služba první pomoci pro dospělé se
přestěhovala do prostor Nemocnice
Blansko. Helena Vaculová

Lidé od nás
Uvařili jsme
téměř tři sta litrů
cibulačky

U vařili jsme letos cibulačku
a podle odezvy lidí jim
chutnala. Ti, kteří se této

akce v Boskovicích zúčastňují pra-
videlně, dokonce říkali, že to byla
nejlepší polévka za šestnáct let, co
tuto akci pořádáme. Připravili
jsme jí 290 litrů a až na pár naběra-
ček jsme ji na Štědrý den všechnu
rozdali. Potřebovali jsme na ni sto
kilogramů cibule a při jejím kráje-
ní se vystřídali zaměstnanci i maji-
telé restaurace Makkabi, která
tuto akci pořádá. A museli jsme na
ni přichystat i sto litrů vývaru, tři-
cet kilogramů brambor a zeleniny
a dvanáct kilogramů žampionů.

Měl jsem strach, že kvůli počasí
i finanční krizi mnoho lidí tento-
krát nepřijde, ale krátce poté, co
jsme ji začali nalévat, se na polév-
ku vytvořila asi padesátimetrová
fronta.

Lidé byli i hodně štědří, do ka-
sičky vhodili celkem 71 tisíc ko-
run, nejvíce od počátku pořádání
této akce. Věnujeme je dětem se
zdravotním postižením a peníze
jim předáme začátkem ledna.

Polyfonia zpívá Dělnickému domu
21. prosince se v Břeclavi „vánočně“ zpívalo. Netradičně ale
i rapovalo. 2x foto: Miloš Rufer (defenger.rajce.net)

Historický kalendář

Jak to vypadalo kdysi v Adamově
Obyvatelé Adamova si na stůl mohou v příštím roce postavit kalen-
dář, který městskému kulturnímu středisku pomohl připravit zdejší
radní a fanda do historie Jaroslav Budiš. Je čtrnáctidenní a byly do
něj vybrány fotografie převážně z první třetiny minulého století
a pak ještě několik snímků z 50. a 60. let. Obrázek z titulní strany však
pochází z rolnického kalendáře Rodinný rádce z roku 1866. „Kalen-
dář jsme pořídili na propagaci města, ale je i volně k prodeji za výrob-
ní cenu,“ uvedla Jitka Králíčková z Městského kulturního střediska
Adamov. (vha)

JEDOVNICE

Rozloučení s rokem
2010 na kole
Příznivci zimní přírody a jízdy na
kole se rozloučí s rokem 2010 po-
slední symbolickou silvestrovskou
vyjížďkou. Sraz mají ve 13 hodin
u kulturního domu v Jedovnicích.
Pořadatelé slibují, že trasu přizpů-
sobí počasí a po ukončení vyjížďky
se budou moci zahřát v salonku re-
staurace V Chaloupkách. (vha)

ADAMOV

U Alexandrovy
rozhledny ohňová show
Ohňostroj k přivítání Nového roku
se uskuteční i nad Alexandrovou
rozhlednou. Pořadatelé ho připra-
vují na 2. ledna a začne v 19 hodin.
Kvůli bezpečnosti žádají účastní-
ky, aby se v době jeho konání nepo-
hybovali v blízkosti rozhledny. Po-
kud bude špatná viditelnost, přesu-
nou ho na jiný termín. (vha)

MORAVSKÝ KRAS

Jeskyně budou otevřené
i na Silvestra
I na přelomu roku mohou lidé za-
mířit do známých jeskyní v Morav-
ském krasu. V prosinci i lednu je
otevřena Punkevní jeskyně a jesky-
ně Výpustek. Otevřeno mají pro
všechny návštěvníky dokonce i na
Silvestra, a to od 8 do 14 hodin. Prv-
ního ledna však budou uzavřeny.

(vha)

Krátce

Rudolf Burgr
zakladatel akce
Polévka pro chudé
i bohaté

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Pondělí: Vyškov, Bučovice,
Rousínov, Slavkov, Ivanovice n. H.

Úterý: Blansko, Boskovice,
Adamov, Letovice, Velké Opatovice

Středa: Břeclav, Hustopeče,
Mikulov, Pohořelice, Lanžhot

Čtvrtek: Znojmo, Moravský
Krumlov, Hrušovany n. J., Miroslav

Pátek: Hodonín, Kyjov, Veselí n. M.,
Strážnice

Štědrovečerní pohádka
Už 12. prosince si děti v Bzenci mohly
prohlédnout pohádku Štědrý večer. Zahrálo jim
ji Loutkové divadlo Kašpárek Bzenec.

2x foto: Karel Weiss (kasparek-bzenec.rajce.net)

Zprávy z měst

Historické snímky z kalendáře
Foto: Městské kulturní středisko Adamov

Rok 2010: Výměna
starostů a zákaz
vstupu do lesů

BLANSKO (vha) Radnice v Blansku
již pracuje na novém územním plá-
nu, jeho projednávání chce město
ukončit v příštím roce.

Koncept územního plánu při-
pravuje projekční kancelář Atelier
Urbi. Aby na něj měla radnice do-
statek peněz, požádala o dotaci
z fondu Evropské unie. Plán by
měl stát 2,2 milionu korun a z dota-
ce by se mohlo uhradit téměř osm-
desát procent nákladů.

Zpracování nového plánu Blan-
ska radnice zadala letos v červnu.
Stejně jako jiná města si ho pořizu-
je kvůli tomu, že se změnila legisla-
tiva, a navíc zákon stanovuje, že
platnost současných územních
plánů skončí v roce 2015. Městu
umožní vytipovat nové rozvojové
plochy a doplnit dopravní i tech-
nickou infrastrukturu tak, aby za-
jistilo rozvoj Blanska podle aktuál-
ních potřeb.

Vaším objektivem Fotografie uživatelů z Rajce.net

Blansko již
připravuje nový
územní plán

Vyjádřete se!
Vaše názory nás
zajímají
Co se děje na Blanensku, co je
nového ve vašem městě či obci?
Co vás trápí či rozčiluje? Pište
redaktorce Heleně Vaculové:
helena.vaculova@mfdnes.cz


