ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 10 /říjen 2015
****************************************************************************

Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, že v poslední době se naše pěkné náměstí Svobody
v noci stále více a více nořilo do tmy. Lampy veřejného osvětlení odcházely
pomalu jedna za druhou, a tak byl nejvyšší čas nejen se nad touto
skutečností zamyslet, ale hlavně s tím něco udělat. To proto, abychom zase
mohli tvrdit, že máme jedno z nejkrásnějších náměstí v okolí a hlavně také
proto, aby lidé procházející náměstím v noci dobře viděli na cestu a také
proto, aby bylo dobře vidět na nenechavé ruce vandalů. Tak se v měsíci září
začaly v udržovaném trávníku náměstí objevovat vyhloubené díry, které
značí začátek rekonstrukce veřejného osvětlení na náměstí Svobody. Zemní
práce provádí pan Miroslav Fojt a jeho zaměstnanci, samotnou rekonstrukci
osvětlení následně provede elektrikář pan Dušan Alexa, kterému budou
pomáhat pracovníci stavební čety úřadu městyse. Věřme, že počasí bude
přát a zainteresovaní pracovníci provedou rekonstrukci v daném termínu.
Starosta městyse Pavel Král

Foto: Eva Sáňková
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou konaného dne 9.9.2015
52/2015 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu starosty
53/2015 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí
Svitava za rok 2014
54/2015 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření Městyse Doubravice
nad Svitavou č.2
55/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 138/5 v
k.ú. Doubravice nad Svitavou mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako
vypůjčitelem a paní Miluší Šenkovou jako půjčitelem
56/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o nájmu části nemovitosti č. 102691000-00 mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako pronajímatelem a firmou
T-Mobile Czech Republic a.s. jako nájemcem
57/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje pachtovní smlouvu 1255/2015 mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou jako propachtovatelem a firmou ZERA Rájec a.s. jako
pachtýřem
58/2015 – Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci k plánované přeložce NN
v Doubravici nad Svitavou
59/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje vypovězení nájemní smlouvy mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou jako pronajímatelem a firmou KOLONIÁL J+J, IČO
15583341 jako nájemcem a to z důvodu hrubého porušení smluvních ujednání, jak
je uvedeno v bodě 4.3. nájemní smlouvy. Hrubým porušením nájemních vztahů je
neplacení nájemného.
60/2015 – Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávy z kontrolního výboru č. 2, 3.
****************************************************************************
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NEJTVRDŠÍ HASIČ PŘEŽIJE
je název soutěže, kterou pořádá Sbor dobrovolných hasičů Doubravice
nad Svitavou
dne 10. října 2015 od 10,30 hod na sokolském hřišti.
Tato soutěž vznikla v devadesátých letech 20. století v Kalifornii u příležitosti
uvedení nového typu dýchacího přístroje firmou SCOTTY. Původně mělo jít pouze o
simulaci běžné hasičské činnosti. Nebyli by to ale hasiči, aby z obyčejného testu
vzápětí neudělali soutěž. A to soutěž ne tak ledajakou. Závodník v kompletním
oblečení s dýchacím aparátem a zásahových botách tahal hadice, běhal po
schodech, mlátil kladivem a tahal figurínu až do úplného vyčerpání. To vše za
asistence diváků, kteří nechápali, jak se může člověk takto dobrovolně ničit. Soutěž
si záhy získala takovou popularitu, že v mnoha státech USA začala fungovat národní
kola, později se soutěž přenesla do Austrálie a Evropy.
Hasiči z České republiky se setkali s TFA na Světových hrách v Kanadě v roce 1996 a
o čtyři roky později na Světových hrách v Paříži, kde do pořadí ve světové špičce
výrazně promluvili hasiči z Ostravy. Po prvních problémech s nedůvěrou se soutěže
tohoto typu začaly doslova v masovém měřítku pořádat také v České republice.
Tak jako mnoho jiných sborů dobrovolných hasičů, tak i my jsme se rozhodli tuto
soutěž uspořádat, a to pod výše uvedeným názvem.
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Na soutěži budou přihlášení hasiči zdolávat tyto překážky:
1. Roztažení 4 kusů hadic do vzdálenosti 40 metrů
2. Smotání hadice a její uložení do boxu
3. Překonání bariéry vysoké 2 metry
4. Přenesení 2 kanystrů o váze 20 kg do vzdálenosti 15 metrů
5. Převrácení pneumatiky o váze 130 kg, 4x vpřed a 4x vzad
6. Transport figuríny (o váze 80 kg) na vzdálenost 30 metrů
7. Výstup na lešení do výšky 3 metry s vytažením závaží o váze 15 kg
8. Závodník provede 60 úderů kladivem o váze 8 kg do hammerboxu,
30 úderů do vrchní části a 30 úderů do spodní části
Překážky budou soutěžící zdolávat v zásahových oblecích a s dýchací technikou.
V soutěžích TFA naše městečko a sbor dobrovolných hasičů reprezentují Pavel
Podloučka, Rostislav Hajný a Jaromír Petrů.
Přijďte se podívat a povzbudit soutěžící při překonávání náročných disciplin.
Za pořadatele Radek Hajný

**********************************************************
Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech 12. - 20. října
2015 sběr starého papíru. Kdo se chce zbavit tohoto odpadu a
pomoci škole získat finanční prostředky na další vybavení, může
papír odevzdávat v uvedených dnech vždy od 6 hodin do 15.30
hodin ve škole. Občany prosíme o rozdělení na noviny, časopisy a
ostatní do menších balíčků. Děkujeme.
Mgr. František Opatřil
ředitel školy

**********************************************************

Úspěchy žáků ZŠ Doubravice nad Svitavou
školní rok 2014/2015
„O lysické sluníčko“ - recitační soutěž: Josef Sáňka /3. r./ – 3. místo /z 20 soutěžících/
Mé toulky přírodou – VV soutěž: 1. místo – Kateřina Vyroubalová /4. r./
5. místa – Štěpán Alexa /2. r./, Alexej Petečel /5. r./
8. místo – Nikol Nečasová /5. r./
Cvrček – matematická soutěž – 3. místo v okrese – Vojtěch Zlámal /3. r./ - 675 účastníků
Požární ochrana očima dětí: Karolína Bartošová /1. r./ – 2. místo
Kateřina Vyroubalová /4. r./ – 3. místo
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Gymnázium – osmileté studium – přijati: Alexej Petečel, Filip Sehnal
Srovnávací prověrky se ZŠ Rájec-Jestřebí /2 třídy/, ZŠ Bořitov, ZŠ Ráječko:
Český jazyk:

diktát průměr 1,37

/2. místo/

mluvnice: průměr 1,75 /1. místo/
Matematika:

průměr 1,87

/3. místo/

Pilotní šetření TIMSS 2015 provedla ČŠI na jaře 2014. Výsledky byly oznámeny v listopadu 2014. Šetření
proběhlo v matematice a přírodovědě ve 4. ročníku. Z 36 vybraných základních škol různého typu z celé
republiky se naši žáci umístili v matematice na 10. místě a v přírodovědě na 3. místě.

Atletika Rájec-Jestřebí:
1. místa: vytrvalostní běh – Valentina Petečelová
skok do dálky – Valentina Petečelová
skok do dálky – Natálie Alexová
běh na 50m – Sára Vagnerová
běh na 50m – Filip Sehnal
skok do dálky – Filip Sehnal
vytrvalostní běh – Pavla Štoudková
běh na 50m – Pavla Štoudková
2. místa: běh na 50m – Valentina Petečelová
skok do dálky – Sára Vagnerová
běh na 50m – Gabriela Hrdinová
skok do dálky – Pavla Štoudková
vytrvalostní běh – Filip Sehnal
3. místa: běh na 50m – Renata Floková
vytrvalostní běh – Gabriela Hrdinová
skok do dálky – Gabriela Hrdinová

Družstvo žáků ZŠ Doubravice nad Svitavou – 2. místo

OMŠ v atletice: Rudice:
1. místa: skok z místa – Gabriela Hrdinová
vytrvalostní běh – Pavla Štoudková
běh na 50m – Pavla Štoudková
hod kriketovým míčkem – Filip Sehnal
2. místa: běh na 50m – Gabriela Hrdinová
hod kriketovým míčkem – Pavla Štoudková
běh na 50m – Filip Sehnal
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Prázdniny skončily i mladým hasičům
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a „mladým hasičům“ začaly povinnosti nejen
ve škole. Se svými vedoucími opět začali každý čtvrtek poctivě trénovat a po dvou
soutěžích, které absolvovali, je vidět, že jejich úsilí a snaha pomalu přináší dobré
výsledky.
První soutěž, které jsme se zúčastnili, se konala v neděli 13. září v nedalekých
Petrovicích. Zde se soutěžilo v požárním útoku a štafetě požárních dvojic. Družstvo
„mladších“ skončilo na 12. místě, družstvo „starších“ pak na místě 14.
Mnohem lépe se našim hasičským nadějím vedlo v sobotu 19. září, kdy jsme zavítali
do Sloupu v Moravském krasu. Ten den se tam konal Medový jarmark, jehož
součástí byla také soutěž mladých hasičů v požárním útoku a medové štafetě.
Krásný den a tomu odpovídající krásný výsledek.
Družstvo „mladších“ skončilo na krásném druhém místě, když první jim uteklo
pouze o jednu vteřinku.
Radost z tak pěkného výsledku měli všichni – děti a také jejich vedoucí.
Tak nezapomeňte – každý čtvrtek od 16 hodin se scházíme v hasičské zbrojnici a
rádi do našich řad přivítáme nové kamarády.
Marcela Havířová

Na snímku družsvo mladých hasičů „mladší“ po soutěži ve Sloupu se svými vedoucími
Marcelou Havířovou, Petrou Havířovou a Romanem Bártou
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Mikroregionoví hasiči si dali sraz v Doubravici
V sobotu 19. září patřilo sokolské hřiště v Doubravici nad Svitavou
mikroregionovým hasičům. Ti se setkávají pravidelně jednou za rok proto,
aby poměřili svoje síly, rychlost a dovednost v požárním útoku a doplňkové
soutěži. Tentokrát hasičské klání velmi dobře připravili hasiči z Doubravice.
Osm družstev (chyběli hasiči z Kuniček) za velmi příjemného počasí
předvedlo, že hasiči si dovedou poradit za každých okolností. Hlavní soutěž
byla trochu náročnější, doplňková zase zábavnější. A jak vše dopadlo?
Požární útok:
1. SDH Skalice nad Svitavou
2. SDH Chrudichromy
3. SDH Újezd u Boskovic
4. Lhota Rapotina
5. Doubravice nad Svitavou
6. Svitávka
7. Obora
8. Jabloňany

Doplňková soutěž:
1. Obora
2. Újezd u Boskovic
3. Skalice nad Svitvaou

Poháry, ceny a diplomy byly rozdány, putovní pohár předán vítěznému
družstvu a teď nezbývá než věřit, že všichni dobrovolní mikroregionoví
hasiči se budou celý rok pilně připravovat na to, aby v příštím ročníku
soutěže „O pohár mikroregionu SVITAVA“ zvítězilo právě to jejich
družstvo.
Eva Sáňková

Na snímku družstvo SDH Skalice nad Svitavou – vítěz hlavní soutěže
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Za dva roky už to bude 150 let…
NÁVRAT SVATOVÁCLAVSKÉ KORUNY
V roce 1866, během prusko-rakouské války, byly české klenoty odvezeny z Čech do
Vídně. Během následujícího roku však byly slavnostně vráceny zpět.
Bylo to 28. srpna 1867, před osmou hodinou večerní. V tu dobu z Vídně odjel
zvláštní dvorní vlak s českými královskými klenoty. Při odjezdu vlaku z vídeňského nádraží
bylo stříleno z hmoždířů. Rozezněly se všechny kostelní zvony a na „Vyhlídkách“ byly
zapáleny dva slavnostní ohně.
Slavnostní vlak byl očekáván na všech nádražích a zastávkách, kterými projížděl.
Rovněž v Doubravici se na vyzvání starosty sešli místní občané společně s občany z Obory,
Klemova a Újezdu v místním hostinci. Starosta seznámil přítomné, jak bude slavnost
probíhat.
Návrat svatováclavské koruny do naší země byl připraven nejen slavnostně a
s úctou, ale hlavně láskou ke svatováclavské koruně.
Až do půlnoci se rozléhala hudba, kterou řídil pan nadučitel Alois Magda (v
Doubravici 1856 – 1886). O půlnoci se průvod lidí za zvuku hudby a zpěvu hnul
z Doubravice na dráhu ke Klemovu, aby vyčkal průjezd slavnostního vlaku. Do tři čtvrtě na
dvě, slavnost pokračovala na nádraží.
Krátce nato zazvonil železničnímu zřízenci telegraf, že vlak přijíždí od Rájce. Lidé
rychle rozžehli smolnice po obou stranách dráhy. Průsvitný nápis ohnivými písmeny
hlásal: „Sláva koruně naší!“ Slavná kanonáda z hmoždířů otřásala údolím, hudebníci na
poctu nejjasnějšího krále našeho, hráli národní hymnu.
Ve chvíli, kdy vlak špalírem pochodní projížděl, umlkla hudba a ze všech hrdel bylo
voláno: „Sláva králi, sláva koruně Svatováclavské!“
Okna doubravických a klemovských domků obrácená ke kolejišti zářila slavnostně
ještě dlouho do památné noci.
Takové vlastenecké cítění, ústa a láska k vlasti byla v srdcích našich předků.
(Zpracováno podle Moravské Orlice ze dne 31. srpna 1867. Text upraven.)
Svatováclavská koruna je nejvýznamnější a nejstarší
součást českých korunovačních klenotů. Byla zhotovena ve
40. letech 14. století na příkaz Karla IV. a je zasvěcena
svatému Václavovi. Originál Svatováclavské koruny je
uložen na Pražském hradě.
Na místě dnešního Obecního domu vedle Prašné brány
stával kdysi Králův dvůr, honosná panovnická rezidence, v
níž v letech 1383 – 1484 sídlili čeští králové a vládli odtud
zemi. V prostorách Obecního domu postaveného v letech 1906 - 1911, byla 28. 10. 1918
vyhlášena československá samostatnost.
Je proto velmi symbolické, že se vedení Obecního domu rozhodlo iniciovat vytvoření kopie
královské Svatováclavské koruny a dlouhodobě ji vystavit v prostorách Českého a Pánského klubu,
kde se odehrály významné historické akty spojené se vznikem moderní české státnosti.

Eva Sáňková kronikářka
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny
v měsíci říjnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. Ke gratulantům se připojuje i redakční
rada zpravodaje.

2.10. KITTNER Jaromír

28. října 214

3.10. POLÁK Josef

Sokolská 124

6.10. JANÍČKOVÁ Marie

Sokolská 65

12.10. SOUŠOVÁ Libuše

U Spravedlnosti 244

13.10. VACHOVÁ Libuše

U Spravedlnosti 248

14.10. HÁJEK Antonín

28.října č. 196

15.10. LOULA Jaromír

Plotky 219

18.10. MENŠÍKOVÁ Jarmila

Klemov 299

21.10. ŠTROF Josef

Klemov 347
23.10. KALA Miloslav

28. října 209

25.10. SOUČEK Stanislav

Dolní 95

26.10. ŠAUMAN Vincenc

Hybešova 158

28.10. SOUČKOVÁ Jiřina

Dolní 95

28.10. HLADÍKOVÁ Danuše

Větrná 265

30.10. PELIKÁNOVÁ Jitka

Klemov 292

****************************************************************

V neděli 4.10.2015 v 15.00 hodin
se koná tradiční

DRAKIÁDA,
kterou pořádá MO ČČK.
Sraz účastníků je nad Araplastem.
Zveme všechny drakiádníky a těšíme se
na pěkné odpoledne.
Upozornění: zákaz parkování automobilů na poli!
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část ŘÍJEN 2015.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Říjen

3.10. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16 774 177 804
4.10. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422
10.10. MUDr. Pokorný M. Blansko, A. Dvořáka 4 516 417 621
11.10. MDDr. Potůček Blansko, Mahenova 13 516 419 538
17.10. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326
18.10. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454
24.10. MUDr. Řehořek (Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
25.10. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291
28.10. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319
31.10. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665
Mimo tyto uvedené ordinační hodiny zajišťuje zubní LSPP pro Jihomoravský kraj pracoviště v Úrazové
nemocnici Brno, Ponávka 6, tel.: 545 538 421.
Úrazová nemocnice Brno zajišťuje službu ve všední dny od 17.00 hod do 7.00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.

***************************************************************************
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ŘÍJEN

2015

1. 10. čtvrtek v 18hod

FALCON
POŘÁD JSEM TO JÁ

Alice Howlandová, šťastně vdaná matka tří dospělých dětí, je uznávanou
profesorkou lingvistiky, která začíná zapomínat slova. Když je jí diagnostikována
raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice společně se svou rodinou, že
jejich vzájemné vztahy projdou tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou. Její úsilí
zůstat stále tím, kým kdysi byla, je děsivé, dojemné a inspirující. V hlavní roli
Julianne Moore.

Drama USA
Vstupné 50.-Kč

100 minut

8. 10. čtvrtek v 18hod

BONTON
ŽIVOT JE ŽIVOT

Hlava rodiny, morousovitý a přísný František (Ondřej Vetchý) by po boku svých tří
dcer rád viděl schopné a úspěšné muže. Jenže všechny mají talent nacházet si
pravý opak. Navíc se začíná hroutit tradiční pevný bod manželské dvojicedovolená. Každý rok se jezdí na „Mácháč“, ale Jana (Simona Stašová) začíná snít o
moři. Pak se v jejím životě objeví bohémský spisovatel s lehce sebevražednými
sklony, v tom Františkově zase krásná kolegyně se španělskými předky. A to se
začnou dít věci. Všechny malé příběhy dávají dohromady jeden velký a zábavný
život se situacemi, které zná každý z nás. Dále hrají Miroslav Táborský, Tereza
Voříšková, Marek Taclík a další.

Komedie ČR

Premiéra v r. 2015

Vstupné 50.- Kč

80 minut

15. 10. čtvrtek v 18hod

A-company
NENASYTNÁ TIFFANY

Pepa (Leoš Noha) tráví většinu času vysedáváním po hospodách. Aby si vydělal na
skromné živobytí, vykrádá chaty a ukradené předměty prodává v zastavárně. Při
jednom ze svých lupičských výpadů je málem chycen při činu a během
následného útěku náhodou objeví starou videokameru. Ta skrývá záznam, který
odhaluje cestu k netušenému pokladu. Pepa je ohromen a okamžitě po něm
zatouží. Brzy však pochopí, že aby ho získal celý, nebude muset podstoupit jen
dlouhé hodiny kopání. Cena bude mnohonásobně vyšší…

Komedie ČR

Premiéra v r. 2015

Vstupné 50.- Kč

80 minut
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22. 10. čtvrtek v 18hod

A-Company
LOVE SONG

Gretta (Keira Knightley) a její přítel Dave (Adam Levine) jsou spolu již od vysoké
školy a společně skládají hudbu. Když Dave podepíše smlouvu s jednou
z největších nahrávacích společností, odstěhují se spolu do New Yorku, aby zde
začali život, o kterém vždy snili. Dave však rychle získanou slávu neustojí a Grettu
opustí. Všechno se však změní, když Gretta potká během svého vystoupení
v zapadlém baru bývalého hudebního producenta Dana (Mark Ruffalo). Ten když ji
uvidí vystupovat, rozhodne se vsadit všechno na její talent a nahrát netradiční
album přímo v ulicích New Yorku. Z náhodného setkání dvou zklamaných lidí se
tak začne rodit hudba, která možná nepronikne do celého světa, ale rozhodně si
získá srdce všech.

Romantický hudební film USA
Vstupné 50.- Kč

104 minut

29. 10. čtvrtek v 18 hod

CINEM ART

CO JSME KOMU UDĚLALI?
Manželé Verneuilovi jsou svým založením milovníci staré dobré Francie, silně
věřící katolíci a ve svém okolí patří mezi vážené občany. A také mají čtyři dcery. Při
jejich výchově uplatňovali spíše konzervativní metody a snažili se jim vštěpovat ty
správné hodnoty – tedy ty jejich. Dnešní doba je ale konfrontuje s mnoha věcmi,
které rozhodně nejsou podle jejich gusta. Např. museli spolknout tři svatby, které
nebyly podle jejich představ. První dcera si totiž vzala muslima, druhá Žida a třetí
se vdává za Číňana. Zkuste si potom představit, jak vypadá rodinné setkání na
Vánoce. Jedinou a poslední nadějí na „opravdovou“ svatbu v kostele mají u
nejmladší dcery, která potkala spořádaného katolíka. Jenže…

Komedie Francie
Vstupné 50.-Kč

97 minut
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