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Blansko a okolí

Doubravick˘ gulá‰ 2014

Druh˘ prázdninov˘ víkend se
v Doubravici konal jiÏ 10. roãník soutû-
Ïe o nejlep‰í gulá‰. Tato akce se stává
kaÏd˘m rokem oblíbenûj‰í a kromû ceny
vstupného se to odráÏí také na poãtu
soutûÏních kotlíkÛ, které stále pfiib˘vají.
Kvalitu gulá‰Û zde hodnotí zvlá‰È profe-
sionální porota a diváci. Pfii vstupu pro-
to kaÏd˘ z nás dostává 3 kuliãky, které
následnû udûlujeme nejlep‰ímu kousku.
Mezi t˘my tu panuje lehká rivalita
a pfiedhání se v zaujmutí publika a jeho
pfiilákání ke svému stánku. Kromû gulá-
‰e je tu proto také spousta dal‰ího jídla
a pití, které u kotlíkÛ nabízejí.

Po krátkém rozkoukání a nenápad-
ném vhození kuliãek tatínkovu t˘mu,
jdu na degustace.

Mnoho lidí se pozastavuje nad tím,
kolik rozdíln˘ch chutí gulá‰ mÛÏe mít.
Je to pravda. Letos bylo t˘mÛ 13, a pfie-
sto byste nena‰li dva stejné. „V‰ímáte si
toho? Ty gulá‰e jsou ãím dál lep‰í.
KdyÏ nic, lidi se alespoÀ nauãí vafiit,”
fiíká mi star‰í pán s talífikem. Dal‰í prav-
da. Jsem tu jiÏ pát˘m rokem a postupnû
zaznamenávám úbytek Masoxu namís-
to originální chuti. I proces vafiení se
zdá vychytanûj‰í. Tak mÛÏe kaÏd˘ zú-

ãastnûn˘ odjet domÛ alespoÀ s pocitem
vylep‰ení kuchafiského umu. No…
Minimálnû cibuli se tu nauãí krájet kaÏ-
d˘ soutûÏící. 

Zastavuji se u t˘mÛ a jako kli‰é se
ptám na tajnou pfiísadu. Nejkurióznûj‰í
mi fiíká Ochotnické divadlo ze Svitávky,
a to ‰arm. Teì uÏ vím, Ïe jim bohuÏel
moc nepomohl a na stupnû vítûzÛ se ne-
dostali. Naopak zabodovali, ne moc uta-
jené, meruÀky t˘mu Sokol Velké
Pavlovice, kter˘ je zde favoritem jiÏ více
let a v hlasování náv‰tûvníkÛ zaujmul 1.
místo. U odborné poroty mûl pro zmûnu
úspûch t˘m Keramika Pávek – Polní ku-
chynû, kter˘ dûlal gulá‰ z divoãáka. Dal‰í
byl t˘m Kokr‰nek, kter˘ tak jako kaÏd˘
rok vafiil gulá‰ z argentinského b˘ãka
s ‰vestkami naloÏen˘mi v irské whisky.
Na tfietí pfiíãce se umístil Kulturní spolek
ze ·lapanic, Hrbat˘ hrozen, kter˘ se ú-
ãastnil úplnû poprvé.

Kolem ‰esté se hfii‰tû zaãíná vy-
prazdÀovat a v‰ichni zúãastnûní hodno-
tí, co pfií‰tí rok vylep‰it, co udûlat jinak
a co ponechat. TakÏe mÛÏeme oãekávat
je‰tû vût‰í úãast, protoÏe zajisté bude
na co se tû‰it.

Text a foto: Îaneta Alexová

Doubravické hfii‰tû bylo v obleÏení hladov˘ch náv‰tûvníkÛ a ochutnávaãÛ.

BlíÏí se nov˘ ‰kolní rok a s ním 
ukonãení stavebních prací na blanen-
ském gymnáziu. Od listopadu 2013
zde probíhá komplexní rekonstrukce
a zateplení spojovací lávky a tûlocviã-
ny, v˘mûna oken a zateplení pfiístavby.
Studenti se tedy mohou tû‰it na moder-
ní tûlocviãnu a v neposlední fiadû na

celkovû nov˘ a svûÏí ráz jejich ‰koly.
Náklady jsou cca 13 milionÛ Kã, z to-

ho 8 milionÛ Kã zaplatí zfiizovatel ‰koly,
tedy JMK a zb˘vajících 5 milionÛ pÛjde
z dotace Státního fondu Ïivotního pro-
stfiedí âeské republiky. Zhotovitelem
stavby je 1. VASTO Vsetín.

Text a foto: RePo

Rekonstrukce na Gymnáziu 
v Blansku

Tûlocviãna pfied sv˘m dokonãením.Hotová pfiístavba a spojovací lávka.

Prapor - symbol, kter˘ 
sjednocuje

KdyÏ se fiekne „prapor”, pfiedstaví si
vût‰ina z nás nûjakou vlajeãku, ti pouãe-
nûj‰í moÏná státní vlajku ãi znak, kter˘
jsme uÏ nûkdy nûkde vidûli. 

Lidé, ktefií ale pod praporem stojí,
v nûm spatfiují nûco docela jiného.

Je to pro nû jakési znamení pfiíslu‰nosti
k urãitému spoleãenství lidí, k mûstu, kra-
ji nebo státu, v nûmÏ Ïijí. Tito lidé nechá-
vají své prapory ruãnû vy‰ívat, svûtit
a peãlivû je uchovávají pro dal‰í generace.

Prapor se takto stává znamením jedno-
ty a tvofií duchovní zdroj celého spolku.
Pomyslnû dodává jeho ãlenÛm odvahu
a pomáhá jim b˘t stále se spoleãenstvím. 

A jak je jiÏ v názvu tohoto pfiíspûvku 
uvedeno -  jde o znak jednoty, která spoju-
je. Znak osudÛ a ÏivotÛ.

Mûstská knihovna Blansko pofiádá ve
spolupráci s panem Radkem Fojtem, jinak
také majorem dûlostfielecké baterie Sloup,
v˘stavu praporÛ, symbolÛ rÛzn˘ch spole-
ãenství. Nemal˘ podíl na v˘stavû má také
student blanenského gymnázia, autorÛv
kmotfienec, Vojtûch Fojt.

V̆ stava byla bez úvodní vernisáÏe zaháje-
na 11. srpna 2014 ve v˘stavní místnosti kni-
hovny a ke zhlédnutí bude do 29. srpna 2014.

Mgr. Iveta Pernicová, DiS. 
Mûstská knihovna Blansko

120 zaloÏení SDH Ra‰ov

Setkání historie se souãastností.

V sobotu, 26. ãervence den pfied ra‰ov-
skou poutí to ve vsi Ïilo. Pro obec to byla
velká událost, slavilo se 120 zaloÏení SDH
Ra‰ov. A Ïe to byla akce v˘znamná, do-
kládá fakt, Ïe se osobnû zúãastnili 
v˘znamní hosté z regionu a celou akci 
osobnû pfiijel podpofiit i námûstek hejtma-
na JMK pan Stanislav Juránek. 

Od pravého poledne se sjíÏdûli hasiãské
sbory z okolí, následovalo vítání sborÛ, 
ukázka techniky partnersk˘ch hasiãsk˘ch
sborÛ na návsi obce u zrekonstruovaného
rybníka. V tento den byli vyznamenáni za-

slouÏilí hasiãi, coÏ pro nû byl jistû nezapo-
menuteln˘ záÏitek. 

Od tfií hodin odpoledne na místním v˘-
leti‰ti hrála Podhorácká muzika, tancovalo
se zde do pozdních noãních hodin. 

Poãasí pfiálo pfiipraven˘m, bylo krásnû,
sluneãno, o bohaté obãerstvení bylo také
postaráno, akce se zúãastnilo na 200 divákÛ. 

Kdyby to vidûli zakládající ãlenové
SDH Ra‰ov, mûli by urãitû radost, Ïe i po
120 letech to v Ra‰ovû Ïije. 

Text: RePo
Foto: Josef Vrba


