
Zprávy z Blanska 3

roãník II       ãíslo 1       únor 2013606 931 795☎

Pozvání Mûstské knihovny Blansko
a o. s. Circulus, ve spolupráci se ZU·
Blansko, pfiijala spisovatelka Katefiina
Tuãková (roã. 1980). 

Její kniÏní prvotinou se stala v roce
2006 novela Montespaniáda. 

Jedna z nejnadûjnûj‰ích souãasn˘ch
autorek získala za svoji druhou knihu,
román Vyhnání Gerty Schnirch, která
se mimo jiné dot˘ká citlivého tématu
násilného odsunu NûmcÛ z Brna na
konci kvûtna roku 1945, Magnesii
Literu 2010 – KniÏní klub Cena ãtená-
fiÛ a byla nominována na Cenu Josefa
·kvoreckého i Cenu Jifiího Ortena.

Loni v bfieznu vydala druh˘ román,
v pofiadí tfietí knihu, Îítkovské bohynû.
V ní autorka vypráví fascinující pfiíbûh
o Ïenské du‰i, magii a zasuté ãásti na-
‰í historie. Za tento umûleck˘ poãin
obdrÏela Katefiina Tuãková Cenu
Josefa ·kvoreckého. Stala se také nej-
prodávanûj‰í ãeskou autorkou roku
2012.

Autorské ãtení Katefiiny Tuãkové se
uskuteãní v pátek 1. bfiezna 2013 v 18
hodin v sále ZU· Blansko na
Kollárovû ulici. 

Akcí se blanenská knihovna pfiipoju-
je k 4. roãníku celorepublikového pro-

jektu B¤EZEN – MùSÍC âTENÁ¤Ò.
Text: Mgr. Pavel Pfiikryl, 

fieditel Mûstské knihovny Blansko
Foto: Archiv K. Tuãkové

Nová podoba obfiadní sínû.

Dne 23. 1. 2013 byla slavnostnû 
otevfiena modernizovaná obfiadní síÀ
radnice Blansko a v sobotu 26. 1. 2013
mûli nûktefií obãané Blanska v rámci ví-
tání obãánkÛ moÏnost zaÏít její novou
atmosféru. 

Jak jiÏ bylo publikováno, moderniza-
ce vznikla na základû architektonického
návrhu Ing. arch. Moniky Sirné z fy
ABRAS s. r. o., umûleck˘ mobiliáfi, 
osvûtlení a prosklené reliéfní stûny po-
cházejí z umûlecké dílny a dle návrhu
sochafie a skláfiského v˘tvarníka pana
Valéra Kováãe, s jehoÏ prací je moÏné
se mimo na‰í obfiadní sínû seznámit
i v blízkém okolí a to v kapli sv.
Václava a sv. AneÏky âeské v obci ·o-

‰Ûvka, dále soubor originálních obrazÛ
„Îivot” pochází od blanenského v˘tvar-
níka pana Bohumila Neãase, a zvukové
technologie tvofií jednak nové digitální
pianino s 30W v˘konem a nov˘ audio
systém.

Realizaci provádûla spoleãnost Baufis.
Kompletní náklady na pfiípravu, realizaci
a vybavení ãiní 1,7 mil. Kã.

V tomto roce bude pokraãováno II. 
etapou a to rekonstrukcí vestibulu radni-
ce a vytvofiením chybûjícího zázemí této
obfiadní sínû - tzn. ‰atny, toalety.
Pfiedpokládané zahájení prací kvûten t. r.

MÚ – odbor investiãního 
a územního rozvoje

Foto: Stanislav Mrázek

Se zaãátkem nového roku pfiiná‰ejí
jednotlivé odbory MûÚ Blansko po-
drobné informace o ãinnostech spadají-
cích do jejich kompetence. Zajímavé
statistické údaje poskytl i odbor vnitfi-
ních vûcí. 

K datu 9. 1. 2013 bylo v územním
obvodu mûsta Blanska hlá‰eno k trva-
lému pobytu 20.629 obyvatel, z toho
590 cizincÛ. Z toho vypl˘vá, Ïe obyva-
tel hlá‰en˘ch k TP ve mûstû Blansku
mírnû ub˘vá. Rozdíl oproti minul˘m
letÛm je pfiibliÏnû 200-300 obyvatel.
Tento údaj mÛÏe b˘t v‰ak do znaãné
míry ovlivnûn mobilitou cizincÛ. Od 1.
7. 2010 totiÏ MûÚ Blansko nevede ve
své evidenci údaje o cizincích na na-
‰em území, tyto záznamy jsou plnû
v kompetenci cizinecké policie. MûÚ
Blansko je tedy, co se t˘ãe informací
tohoto typu, odkázán pouze na údaje
âeského statistického úfiadu. V kaÏdém
pfiípadû poãet pfiistûhovan˘ch a odstû-
hovan˘ch obyvatel je stabilní (rozdíl
asi 32 obyvatel), stejnû tak kfiivka naro-
zení – úmrtí je vyrovnaná.

Zajímav˘m faktem je historick˘ po-
kles poãtu uzavfien˘ch manÏelství ve
správním obvodu Matriãního úfiadu
Blansko, loni to bylo jen 54 párÛ (pfied

MûÚ Blansko 41 sÀatkÛ, pfied orgánem
církve 13), v pfiedchozích letech tento
poãet pfiesahoval stovku novomanÏel-
sk˘ch párÛ. Blanensk˘m obãanÛm se
v roce 2012 narodilo 207 dûtí.

V poslední dobû pak stále narÛstá po-
ãet obãanÛ na úfiední adrese, nyní je jich
619. Tato skuteãnost volá po hledání
optimálního fie‰ení, neboÈ zpÛsobuje fia-
du problémÛ, v legislativû v‰ak zatím
neexistuje zpÛsob, jak stávající situaci
fie‰it. KaÏd˘m rokem pfiibude na adrese
ohla‰ovny asi 100 obãanÛ a v Ïádném
pfiípadû se nejedná o bezdomovce, spí‰e
o obãany, ktefií se takto snaÏí fie‰it ze-
jména svoje finanãní problémy spojené
s exekucí apod.

Novinkou od 1. ledna loÀského roku
je zavedení tzv. off line procesu vydá-
vání obãansk˘ch prÛkazÛ. Pracovnice
oddûlení vyjíÏdûjí do terénu za obãany,
ktefií by se sami z rÛzn˘ch dÛvodÛ na
MûÚ Blansko nedostali. Loni bylo tím-
to zpÛsobem vydáno 84 OP. V souãasné
dobû mÛÏe b˘t OP vydán i obãanÛm,
ktefií je‰tû nedosáhli 15 let vûku.
Obãanské prÛkazy tak ãasto nahrazují
cestovní doklad, protoÏe náklady na je-
jich vydání jsou asi poloviãní.

MÚ - odbor vnitfiních vûcí 

NOVÁ OB¤ADNÍ SÍ≈ 
OD LEDNA V PROVOZU

OBâANÒ MùSTA BLANSKA 
MÍRNù UB¯VÁ

Ilustraãní foto.

Katefiina Tuãková..

DO BLANSKA ZAVÍTÁ 
KATE¤INA TUâKOVÁ

Statistiky trestné ãinnosti
za loÀsk˘ rok nepotvrdily,
Ïe by se lidé z Blanenska
a Vy‰kovska  mûli více bát
o svoji bezpeãnost.
Policisté na území obou 
okresÛ ‰etfiili v roce 2012
ménû trestn˘ch ãinÛ neÏ
v pfiedchozím roce. A to
celkem o 177 trestních vûcí.
Zatímco v roce 2011 jim
bylo ohlá‰eno 3118 trest-

krádeÏí prost˘ch o 104 mé-
nû. Mírn˘ nárÛst policie za-
znamenala pouze v rámci
násilné kriminality, kde by-
lo oproti pfiedchozímu roku
o devût pfiípadÛ více. V ro-
ce 2011 jsme ‰etfiili 219
trestn˘ch ãinÛ, v roce 2012
jich bylo 228. Jednalo se
pfiedev‰ím o trestné ãiny 
ublíÏení na zdraví, kdy se
napfiíklad porvali podnapilé

n˘ch ãinÛ, v roce 2012 jich bylo 2941.
Pokles se promítl jak v oblasti obecné

kriminality, tak i v majetkové trestné ãin-
nosti. Napfiíklad krádeÏí vloupáním bylo
oproti pfiedloÀskému roku o 59 ménû,

osoby v restauraci a podobnû. Do této
oblasti patfií také pfiípady loupeÏí, napfií-
klad v hernách nebo na benzínov˘ch ãer-
pacích stanicích.
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POLICISTÉ OBJASNILI
VLONI VÍCE P¤ÍPADÒ


