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A kdyÏ pod patronací Mikulá‰e, ur-
ãitû kaÏdého napadne, se soutûÏili ha-
siãi mladí. Z úãasti na této tradiãní
soutûÏi „Vázání uzlÛ” je vidût, Ïe se
jedná o soutûÏ velmi oblíbenou. Ale
zase ne tak jednoduchou, jak by se na
první pohled mohlo zdát. Ono se fiek-
ne „uvázat uzel!” JenÏe – víte, jak se
váÏe uzel zvan˘ „zkracovaãka”, pfií-
padnû „uzel tesafisk˘”, „lodní smyã-
ka”, „plochá spojka” nebo „úvaz na
proudnici?” To uÏ je pro laika tro‰iãku
sloÏitûj‰í. Ne tak pro dûti, které se roz-
hodly trávit svÛj voln˘ ãas ve spoleã-
nosti hasiãÛ. Mnozí ãasem tuto sou-
ãasnou zálibu vzdají, i to se stává,
mnozí ale zÛstanou a budou platn˘mi,
pak uÏ dospûl˘mi ãleny sborÛ dobro-
voln˘ch hasiãÛ. Teì uÏ ale k vlastní
soutûÏi. 

Jako kaÏd˘ rok, i letos se odehrá-
vala v prostorách kulturního domu
v Doubravici nad Svitavou, kter˘
v sobotu 23. listopadu 2013 doslova
„praskal ve ‰vech”. VÏdyÈ se pfiihlási-
lo 70 druÏstev po pûti soutûÏících,
k nim pfiipoãtûte nutn˘ doprovod ve-
doucích, pfiátel hasiãského umûní, ro-
diãÛ a tûch, ktefií mûli zaji‰tûní soutû-
Ïe na starosti. Pohled z balkonu na sál

Nákladní vlak jedoucí od Brna na
âeskou Tfiebovou srazil v pátek 29. li-
stopadu krátce po pÛl jedenácté veãer
dva lidi. V‰e se stalo na Blanensku, na
Ïelezniãním koridoru mezi Doubravicí
nad Svitavou a Skalicí nad Svitavou.
Podle prvotních zji‰tûní policie tam muÏ
se Ïenou ‰li pfiímo po kolejích smûrem
ke Skalici. V táhlé zatáãce je strojve-
doucí uvidûl na poslední chvíli, nestihl

jiÏ zastavit a oba srazil. MuÏ i Ïena
sv˘m zranûním na místû podlehli. 

KvÛli Ïelezniãnímu ne‰tûstí, které
policisté dál ‰etfií a zji‰Èují také totoÏ-
nost obou zemfiel˘ch, musely zÛstat stát
vlaky na obou kolejích. Provoz na jed-
né z nich byl obnoven aÏ ve dvû hodiny
v sobotu ráno.

por. Mgr. Iva ·ebková
tisková mluvãí

kulturního domu hovofiil za v‰e. Kam
se ãlovûk podíval, tam se míhaly ruce
mlad˘ch hasiãÛ, ktefií je‰tû trénovali
vázání uzlÛ, aby jejich v˘sledky byly
co nejlep‰í. Nedílnou souãástí soutû-
Ïe byla také zkou‰ka ze znalosti topo-
grafie a znalosti poÏární ochrany.
SnaÏili se v‰ichni, ale na pomyslné
stupnû vítûzÛ vÏdy vystoupají jen ti
nejlep‰í. V leto‰ním roce to byla tato
druÏstva:

Kategorie mlad‰í: 1. Ostrov u Macochy
„A”, 2. Senetáfiov „A”, 3. Velké Opatovice.

Kategorie star‰í: 1. Senetáfiov „C”, 2.
Bofiitov „A”, 3. Bfiezina. 

Pochvalu a podûkování si zaslouÏí ale
v‰ichni úãastníci. A hlavnû jejich vedou-
cí, ktefií své malé svûfience vedou krÛãek
po krÛãku k tomu, aby je uãení a zdoko-
nalování se v hasiãském umûní bavilo
a zÛstali mu vûrni. 

A jak skonãili mladí hasiãi doubra-
viãtí? V kategorii „star‰í” soutûÏilo
jedno druÏstvo, které z dvaceti devíti
pfiihlá‰en˘ch skonãilo na velmi pûk-
ném ‰estém místû. V kategorii „mlad-
‰í” jsme mûli druÏstva ãtyfii. DruÏstvo
„A” skonãilo na místû devátém, o je-
den stupínek je pfiedbûhlo druÏstvo
„D”. DruÏstva „C” a „B” byla sloÏe-

na z dûtí, které
nav‰tûvují krouÏek
teprve od zaãátku
leto‰ního ‰kolního
roku. Je mezi nimi
dokonce jedna dí-
venka, matefiskou
‰kolou povinná.
V soutûÏi se ale
dûti neztratily.
Z tfiiceti osmi
druÏstev uvedené
kategorie skonãilo
druÏstvo „C” na
18. místû a druÏ-
stvo „B” na místû
21.  Blahopfiejeme!

Text a foto: 
Eva SáÀková

Hasiãi v Doubravici soutûÏili
pod patronací Mikulá‰e

Mûsto Blansko pfii-
pravovalo na rok 2012
opravu dal‰ího úseku
komunikace na ulici
Masarykova, od kfiíÏení
s ulicí Barto‰ovou po
kfiíÏení s ulicí Tûchov-
skou, vãetnû v‰ech kfii-
Ïovatek. Realizaci v‰ak
zastavila potfieba nej-
dfiíve provést opravu
(v˘mûnu) kanalizace
a vodovodního fiadu.
Hlavní fiády kanalizace
a vodovodu sice vedou
v pfieváÏné ãásti úseku
mimo zpevnûné plochy,
ale v jejich tûsném sou-
sedství. Provádûní v˘-
kopov˘ch prací aÏ po
opravû komunikace by mohlo naru‰it
stabilitu silniãního tûlesa. Velké zásahy
do komunikací pfii opravách kanalizace
a vodovodu se t˘kaly hlavnû kfiiÏovatek.

Po projednání se Svazkem vodovodÛ
a kanalizací, jsme se dohodli, Ïe Svazek
pfievezme investorství opravy celého 
úseku ulice a mûsto se bude finanãnû po-
dílet na opravû komunikace a chodníkÛ.  

Projektová dokumentace na opravu
komunikace byla zpracována podle na-
‰ich poÏadavkÛ. Navazuje na jiÏ prove-
den˘ úsek od kfiiÏovatky s ulicí Sadovou.
Zahrnuje celkovou rekonstrukci komu-
nikace, vãetnû v˘mûny obrubníkÛ, nové
chodníky v celém úseku na západní stra-
nû ulice, úpravu autobusové zastávky
u po‰ty (bez pfiístfie‰ku) a nov˘ chodník
s napojením na ulici Hybe‰ovu.

V̆ bûrové fiízení na podlimitní vefiej-

nou zakázku na stavební práce bylo za-
dané podle zákona ã.137/2006 Sb. o ve-
fiejn˘ch zakázkách. Pfiihlásilo se celkem
pût uchazeãÛ s nabídkov˘mi cenami
11.998.643 Kã aÏ 13.250.460 Kã bez
DPH. Jako nejv˘hodnûj‰í byla vybrána
nabídka firmy SWIETELSKY stavební
s.r.o. s nejniÏ‰í nabídkovou cenou.

Z nabídkové ceny vítûzného uchazeãe
je vyãíslen finanãní podíl mûsta pfiipada-
jící na opravu komunikace a chodníkÛ
ve v˘‰i 5 493 977 Kã.

Stavba byla zahájena 20. 8. 2013
a bude pfiedána do pfiedãasného uÏívání
16. 12. 2013. Drobné nedodûlky, pfiede-
v‰ím koneãné úpravy zelen˘ch ploch
budou dokonãeny aÏ v jarních mûsících.

Text: Ing. Miroslav Pokorn˘, MÚ Blansko, 
vedoucí odboru KOM

Foto: Renata Kuncová Polická

MASARYKOVA ULICE MÁ 
NOV¯ KABÁT

Blansko a okolí

NOV¯ BAR V KINù
Historické kofieny budovy blanenské-

ho kina sahají do poãátku 20. století. Do
dne‰ní doby zaznamenalo jiÏ nûkolik re-
konstrukcí interiéru, jak v samotné tech-
nologii promítání, tak i ve vybavení 
interiéru. Nejrozsáhlej‰í rekonstrukce in-
teriéru probûhla koncem 60t˘ch let.
Interiér pfiilehl˘ch prostor kina – vestibu-
lu,‰atny a baru je soudob˘mi materiály
dávno pfiekonán a po 40ti letech uÏívání
zub ãasu uãinil své. Je tfieba v‰ak zmínit
fakt, Ïe prostory interiéru kina byly ve
své dobû navrÏeny z kvalitních materiálÛ
a s velkou snahou vytvofiit i za podmínek,
jaké na trhu tehdy byly, stylov˘ a nadãa-
sov˘ interiér, kter˘ neuráÏí ani dnes.
Návrh baru je fie‰en se snahou vytvofiit
neutrální nadãasov˘, ale i moderní sou-
dob˘ styl, kter˘ vyhoví poÏadavkÛm no-
v˘ch gastro technologií a zároveÀ neura-
zí a naváÏe na historizující objekt samot-
ného kina, ale i na pfiiléhající interiéry ki-
na - vestibulu i ‰aten, jejichÏ rekonstruk-
ce bude probíhat v˘hledovû.

Byla vymûnûna  podlaha v prostoru
ãásti kavárny s barov˘m pultem. Ve zmí-
nûné ãásti barové kavárny je  nové osvût-
lení. Jednak nad barov˘m pultem ve sní-
Ïeném sádrokartonovém podhledu for-
mou úsporn˘ch bodov˘ch led zdrojÛ
a nad prostorem kavárny je  typ pfiisaze-
ného svûtla 60/60 cm z akrylátového skla
pfiipomínající tvarem svítidla v celém in-
teriéru kina. V̆ malba je  v odstínech bílé,
tmav‰í ‰edé a v odstínu skla – zelenkavé.

Nejvût‰í zmûnou v interiéru kavárny

kina je barov˘ pult. Jako nosné materi-
ály baru jsou  kalené sklo v bílo-sklenû-
ném odstínu (lehce do zelenkava), ze
kterého je navrÏena kontaktní ãást baro-
vého pultu a obklady stûn za barem, 
imitace kovu (hliníku) na pracovní plo-
‰e baru, trvanlivé CPL desky v ãerném
odstínu tvofií skfiíÀky v zázemí baru.

Vybavení baru – stoly s ãalounûn˘mi
kfiesílky- je ladûno k motivu stávajícího
interiéru. Stolové desky z dfievûné d˘hy
na kovové ãerno-chromové noze a do-
plÀují je kfiesílka na ãern˘ch dfievûn˘ch
noÏkách s rozmanit˘mi odstíny ãalou-
nûní (bílá, ãervená, bílo‰edá). V ãásti
navazující na kino je zvolen odstín ãa-
lounûní ãerven˘ a z ãásti bíl˘. Je novû
oãalounûna stávající lavice. Kfiesílka
v interiéru baru jsou ladûna do odstínu
bílé a tmavû ‰edé s bílou.

Okna vzhledem k stáfií a tradici ob-
jektu kina byla zvolena dfievûná euro.
V odstínu svûtlého ofiechu. Zastínûní
prostoru kavárny je okenními roletami
v bílém odstínu.

Dvefiní otvor nov˘ je pouze jeden,
a to nové dvefie do skladu v odstínu ãer-
ném v ocelové zárubni. Stávající sklá-
dací od˘hované dvefie jsou opatfieny no-
v˘mi nerezov˘mi madly a jejich povrch
je o‰etfien nov˘m lakem.

Projektovou dokumentaci zpracovala
Ing. arch. Monika Sirná. Mûsto Blansko
ze svého rozpoãtu vyãlenilo na úpravy
baru ãástku 1,1 mil. Kã.

Text: Jaroslava Musilová, MÚ Blansko

V‰em obãanÛm a ãtenáfiÛm 
ListÛ regionÛ pfiejeme pfiíjemné 
proÏití vánoãních svátkÛ, 
v novém roce 2014 hodnû ‰tûstí,
zdraví a spokojenosti.

Ing. Lubomír Toufar, starosta

Ing. Jifií Crha, místostarosta

Doc. Ing. Jaromír Rouãka, CSc., místostarosta

Ing. Josef Kupãík, tajemník Strom Blansko: Foto: Martin Polick˘

Na kolejích zemfieli dva lidé

Mladí hasiãi z Doubravice nad Svitavou.

Práce na Masarykovû ulici v plném proudu.


