ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 3 /březen 2016
***************************************************************

Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva
městyse Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
dne 16.3.2016 v 18.00 hod. v obřadní síni úřadu městyse.
UPOZORNĚNÍ
Platby za svoz odpadu se budou vybírat od 1. března 2016 na úřadě
městyse. Současně se budou vybírat i poplatky za psy.
Výše poplatků za svoz odpadu
Osoba s trvalým pobytem:

450,-Kč

Rekreační objekt:

450,-Kč

Podnikatel (1 popelnice):

1.500,-Kč

Výše poplatku za psy:
1 pes:

100,-Kč

za každého dalšího psa:

120,-Kč

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

Poplatky za nájem hrobových míst se budou
vybírat od května 2016. Jeden seznam plátců
hrobových míst bude vyvěšen na úřední desce
před úřadem městyse a druhý v Klemově.
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Úřad městyse DOUBRAVICE NAD SVITAVOU ve spolupráci
se společností SITA CZ a.s. pro Vás zajistí
SBĚR A ODVOZ VELKÉHO ODPADU !
PROČ ?
Velký odpad z domácností a zahrádek, který se svým objemem nevejde do popelnice, nesmí končit
kolem cest nebo kdekoliv v přírodě. Tento odpad má své místo na skládkách. Je člověka nedůstojné
s tímto odpadem obtěžovat slušné občany a zatěžovat naše společné životní prostředí.
Co je velký odpad ?
Veškerý nábytek, doplňky a vybavení domácností pokud možno vše zbavené kovových částí,
zařízení, které není nebezpečným odpadem. Sedací soupravy, matrace, molitany, polystyrén,
koberce, běhouny, podlahoviny, jinak neupotřebitelné textilie, zrcadla, drátosklo, autosklo, luxfery,
bytové sanitární zařízení, domácí a zahradní keramika, plastový zahradní nábytek, zahradní hadice,
velo pneu a duše, vědra, vaničky, běžně znečištěné obaly od stavebních nebo jiných materiálů,
plastové nárazníky a plastová výbava automobilů apod.
Kontejnery budou rozmístěny v obci na stanovištích podle tohoto termínového
harmonogramu:

PŘISTAVENÍ

STANOVIŠTĚ

29. dubna 2016

U úřadu městyse

ODVOZ

2. května 2016

Upozornění: do kontejneru prosím nedávejte televizory, počítače a monitory, ledničky,
el. zařízení, pneumatiky a nebezpečné odpady !!! Děkujeme.

*************************************************************
SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !
PROČ ?
Nebezpečný odpad vyhozený do běžných odpadových nádob
ohrožuje zdraví lidí, zvířat i rostlin, vodu, vzduch a naše životní prostředí.
Proto jej musíme sbírat odděleně a dále odborně odstraňovat.
Co je nebezpečným odpadem ?

baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny a destičky, chladící a mycí
kapaliny, plechovky od nebo se zbytky laků barev, rozpouštědla, ředidla, tmely, lepidla, výplňové
hmoty a kartuše včetně sprejů, veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, vše co obsahuje
rtuť nebo líh, tonery a barvy do tiskáren, jedy, kyseliny, zásady, agropostřiky, pesticidy, kosmetika,
fotochemikálie, léky, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, znečištěné a
zaolejované oděvy, textilie a hadry, absorpční činidla a všechny různé nádoby znečištěné speciálně
upravenými stavebními hmotami nebo se zbytky chemikálií, pohonných hmot, asfaltové odpady,
menší množství azbestové krytiny zabalené v igelitu, sádrokarton a sádra apod. Tlakové hadice,
autokabeláže, el. vodiče obecně, znečištěná pryž a vše co přišlo do styku s ropnými látkami.
Nebezpečné odpady budou odebírány vyškolenými pracovníky.

DNE

STANOVIŠTĚ

OD KDY – DO KDY

30. dubna 2016
U úřadu městyse
8:00 – 9:00
Velkoobjemové a ostatní odpady ne !!!
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Vítání jara
V neděli 13. března v 11 hodin
bude před úřadem městyse
probíhat tradiční soud s paní
Zimou, která bude souzena za
průběh letošní zimy, vyhnána z naší
obce a utopena v řece Svitavě.
Přijďte se rozloučit se zimou a
přivítat jaro!
Srdečně zvou skauti.
*****************************************
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Mladí hasiči
Letošní rok jsme započali kreslením obrázků do soutěže Požární
ochrana očima dětí. V minulém roce se podařilo několika našim
mladým hasičům se svými výtvory obsadit první příčky. Dále se
připravujeme na plnění odznaků odbornosti a na nadcházející sezónu.

Marcela Havířová
************************************************************************
Všem občanům Doubravice nad Svitavou se na vědomí dává
dne 19. března 2016 se v kulturním domě koná akce o nejlepší
DOUBRAVICKOU POLÉVKU
Soutěž začíná v 16.00 hodin
Konec vaření je v 18.30 hodin
V 19.00 hodin je vyhlášení vítěze
Na oslavu vítěze začíná v 19.01 hodin taneční
zábava
(k tanci i poslechu hraje známý DJ Livka)

Vstupné dobrovolné
Zájemci o aktivní soutěž (vaření) se mohou
přihlásit na tel. č. 731 637 702
Počet účastníků soutěže je omezen (max. 9)
Uzávěrka je ve 12.00 hodin dne 19.3.2016
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Zápis prvňáčků pro školní rok 2016/2017
9. února se otevřely dveře základní školy všem budoucím
prvňáčkům, kteří přišli s rodiči k zápisu. Děti hravou formou
předvedly, jak umějí poznat barvy, jestli správně drží tužku, dobře
vyslovují, poznají jednoduché tvary těles, jak malují a počítají. Každý
školáček měl také připravenou básničku nebo písničku. Prošly si tak
jednu z prvních školních zkoušek. Za splněné úkoly děti sbíraly
razítka a nakonec byly odměněny dárečky, které vyrobili žáci naší
školní družiny. Vše proběhlo v příjemné atmosféře a děti svůj velký
den absolvovaly většinou s nadšením a dobrou náladou.
Foto i text Mgr. Erika Bartíková
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Něco z historie ulic 28. října a U Spravedlnosti.
Městečko Doubravice nad Svitavou mělo od počátku 14. století až téměř
do konce 18. století tzv. „hrdelní právo“. Až do začátku 17. století se popravy
konaly na kopci Záhoří, na pravém břehu řeky Svitavy, teprve pak byl
k vykonávání poprav vybrán kopec za Doubravicí směrem ke Kuničkám.
Odsouzení byli vedeni od radnice z nynějšího náměstí Svobody ulicí
Havlíčkovou se zastávkou u kapličky „Kalvárie“, kde se rozloučili s rodinou,
příbuznými a přáteli, a dále pokračovali pouze v doprovodu kata a jeho
pomocníka do té doby polní cestou až na místo, kde kat vykonal závěrečný
ortel smrti. A protože na tomto místě stávala šibenice, celé lokalitě na konci
obce zůstalo až do dnešních dnů lidové pojmenování „Na šibenici“.
Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byla provedena první
parcelace půdy, kdy došlo k zaměření ulice vedoucí od Kuniček směrem
k městečku. K parcelaci půdy pro výstavbu domů došlo až počátkem roku
1925, kdy také výstavba domů začala. V dostatečně široké a rovné ulici byly
zásluhou tehdejšího radního Františka Kaly položeny betonové obrubníky,
upravena komunikace a zaměřeny chodníky. Postupně byly upravovány
zelené pásy před jednotlivými domy, kde si každý majitel vysadil dva stromy
hrušní. Po jejich vzrůstu pak vznikla pěkná hrušková alej.
Na kopci zvaném Šibenice se také po vzniku Československé republiky
každoročně konaly vzpomínkové akce k tomuto výročí. Na návrší byla vždy
postavena vatra, která byla po setmění zapálena. Představitel obce přednesl
slavnostní projev a školní děti předvedly svá vystoupení. Oslavy vzniku
republiky byly hojně navštěvovány občany Doubravice i Klemova.
Neorganizovaný průvod procházel na kopec ulicí, kde byly domy slavnostně
vyzdobeny obrazy prezidenta Masaryka a Beneše, v oknech pak byly
v květináčích s muškáty zapíchnuty československé papírové vlaječky. Další
hořící vatry byly z kopce vidět také v okolních obcích, např. nad zámkem
v Rájci nad Svitavou, Černé Hoře a Oboře. Ve třicátých letech minulého století
byla nová čtvrť vyrůstající směrem ke Kuničkám na počest vzniku
Československé republiky pojmenována ulicí 28. října, souběžná ulice pak
pravděpodobně podle toho, že se na kopci vykonávala spravedlnost „U
Spravedlnosti“.
V osmdesátých letech minulého století musela hrušková alej v ulici 28.
října ustoupit přípravám na zřízení vodovodu, do zeleného pásu byl položen
elektrický kabel od transformátoru k obecnímu úřadu, následně pak vodovodní
potrubí, telekomunikační kabel a v chodníku potrubí k plynofikaci obce. Po
dokončených úpravách byl obnoven i zelený pás a do něj vysázeny
nízkokmenné borovice.
Říká se, že tato ulice je jednou z nejpěknějších v Doubravici nad
Svitavou.
Podle zápisů v místní kronice a svých vzpomínek sepsal rodák a pamětník
Miloslav Kala (ročník 1925) č. p. 209. Úprava Eva Sáňková.
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Střípky z doubravické historie
Josef Pilnáček – mnoha lidem toto jméno nic neřekne, mnozí se
zamyslí s tím, že někdy už jméno slyšeli, ale jsou i tací, kteří budou
reagovat a při vyslovení jména „Pilnáček“ okamžitě řeknou: “Ano, ano,
vím! Historie našeho kraje!“ A budou mít pravdu. I když ne profesí
historik, byl nejplodnějším historickým spisovatelem moravským z oboru
genealogie a heraldiky. Narodil se 9. února 1883 v nedaleké Černé Hoře,
zemřel 21. prosince 1952 ve Vídni. Od mládí se zabýval dějepisnými
studiemi a jeho zájem se nejvíce obracel k rodnému kraji. Jeho
nejznámější knihou jsou pravděpodobně „Paměti města Blanska a
okolních hradů“. Ptáte se, proč ten úvod? Právě z jeho výše jmenované
publikace jsou vybrány zajímavé střípky z historie Doubravice. Po
přečtení si už určitě každý z nás zapamatuje, kdo to byl
Josef Pilnáček.
 Víte, že ještě třicet let po bitvě na Bílé Hoře bylo v Doubravici tolik
nekatolíků, že tady žádný katolický kněz nemohl vydržet?
 Víte, že doubravický farář Josef Sláma (okolo roku 1690) měl prý
takovou sílu, že lehce vyhodil dva plné pytle obilí do výšky, nosil
mlýnské kameny na rukou a prostým úderem rukou zabil i koně?
 Víte, že čarodějné procesy se nevyhnuly ani našemu městečku?
Pastýř Tobiáš Bartoněk z Petrovic byl v roce 1695 v Doubravici
obviněn z čarodějnictví a pravděpodobně upálen. Doznal se, že
měl v lahvičce ováda – čerta, kterého vypouštěl na dobytek.
Čaroval také s rakem, chyceným před sv. Jiřím, jehož zahrabal na
pastvisku hlínou, na které ležel pošlý pes. Následkem toho prý
uhynulo v Jedovnicích jednačtyřicet kusů hovězího dobytka a
šestadvacet kusů v Rájci.
 Víte, že ve slavném 29. pěším Laudonově pluku byli v srpnu 1782
evidováni i tři rodáci z Doubravice? Byli jimi Stloukal František,
Kupka František a Horáček Jan.
 Víte, že v roce 1797 bylo v doubravickém hamru (železárnách)
vyrobeno 1600 centů oceli, zatímco v obou blanenských hamrech
pouze 1300 centů?
 Víte, že francouzští Napoleonovi vojáci byli v létě 1809 ubytováni
také v Doubravici? Vypili zde údajně 2 bečky a 5 mázů vína (1
bečka = 60 – 80 litrů, 1 máz český = 1,415 litrů).
Zajímavosti o Doubravici z knih Paměti města Blanska a Dějiny Černé
Hory vybrala Eva Veselá – Štoudková, zpracovala Eva Sáňková
kronikářka městečka.
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny
v měsíci březnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
Březen:
7.3.
7.3.
15.3.
27.3.
27.3.
28.3.

SÁŇKOVÁ Květoslava
LEFNEROVÁ Alena
NEČASOVÁ Bohumila
HAJNÁ Marie
KOVÁCSOVÁ Marie
ŠEVČÍKOVÁ Zdeňka

nám. Svobody 376
Havlíčkova 370
U Spravedlnosti 257
Plotky 145
Dolní 346
Plotky 178

********************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
BŘEZEN 2016
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00
Březen
5.3.
6.3.
12.3.
13.3.
19.3.
20.3.
25.3.
26.3.
27.3.
28.3.

MUDr. Pernicová
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MDDr. Potůček
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek (MUDr.
Řehořková)
MUDr. Roth
MUDr. Semrádová
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová

Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvořáka 4
Blansko, Mahenova 13
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33

774 177 804
516 412 422
516 417 621
516 419 538
516 488 453
516 488 453

Ostrov, Zdrav. středisko
Sloup, Zemspol, 221
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12

516 444 326
516 435 203
516 477 319
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 hod.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.

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

INZERCE:
Opravy starých nástěnných a elektr. hodin a budíků.
Tel.: 604 985 420.
******************************************************
Koupím chatu v Doubravici nad Svitavou a okolí.
Tel.: 776 573 089.
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OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO A STŘEDISKO VZÁJEMNÉ HUMANITÁRNÍ
POMOCI POŘÁDÁ

KDY: VE STŘEDU 16.3.2016 OD 10:00 DO 15:00 HOD.
KDE: DOUBRAVICE NAD SVITAVOU, CHARITNÍ STŘEDISKO PĚKNÁ
MODRÁ – FARA SOUKOPOVO NÁMĚSTÍ 91

CO: UVÍTÁME OŠACENÍ, OBUV, HRAČKY, KUCHYŇSKÉHO
NÁDOBÍ A VŠEHO, CO JE MOŽNÉ JEŠTĚ POUŽÍT
JAK: VĚCI PROSÍM NOSTE ČISTÉ, NEPOŠKOZENÉ, V PYTLÍCH
NEBO KRABICÍCH.
DAROVANÉ VĚCI BUDOU POUŽITY PRO UŽIVATELE SLUŽEB OBLASTNÍ
CHARITY BLANSKO A SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝM OBČANŮM BLANSKA A OKOLÍ.
INFORMACE: ANNA BALÁKOVÁ
MOBIL: 603 291 388

KARLA ZMĚLÍKOVÁ
MOBIL: 732 747 952

DĚKUJEME, ŽE NÁM
POMÁHÁTE POMÁHAT!
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
B Ř E ZE N

2016

3. 3. čtvrtek v 18 hod

A-Company

C E L E B R I T Y s.r.o.
Děj filmu nás zavede do blíže nejmenovaného studia se všemi typickými
postavičkami tohoto světa rychloobrátkové zábavy. Mladí začínající herci
se tu potkávají s neskutečně prudivými hereckými legendami, režisér
přicházející se svými nápady naráží na lokty ostré producentky, která
sleduje vlastní zájmy, technici tu a tam něco pokazí a vše by běželo ve
svých obvyklých zajetých kolejích, kdyby režisér Tomáš, hlavní postava
filmu, nepřišel s odvážným nápadem. Aby zvedl sledovanost seriálu,
vloží do děje postavu, která je inspirována reálnou postavou lobbisty mafiána. Tím sice probudí diváky z letargie a sledovanost jen kvete, to
ovšem neujde pozornosti ani samotného mafiána, který se v seriálu
pozná a začne se po svém způsobu ozývat. Tomáš se pomalu, ale jistě,
začíná ocitat ve velkých problémech
Hrají: Jiří Mádl, Vilma Cibulková, Robert Jašków, Andrea Kerestešová
Komedie ČR
Vstupné 50.- Kč

Premiéra 29. 10. 2015
103 minut

10. 3. čtvrtek v 18 hod

FALCON

NIKDY NENÍ POZDĚ
V původním a velmi poutavém snímku, plném živých hudebních
vystoupení, Streep ztvárňuje postavu Ricki Rendazzové, slavné
kytaristky, která se ve snaze splnit si své sny o rockandrollové slávě
dopustila nepřeberného množství životních chyb. Během návratu domů
dostává tváří v tvář své rodině šanci tyto chyby napravit a změnit se.
Hrají: Meryl Streep, Kevin Kline, Sebastian Stan
Hudební film USA
Vstupné 50.- Kč

Premiéra 3. 9. 2015
101 minut
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17. 3. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

VYKOLEJENÁ
Život se s Amy (Amy Schumer) docela mazlí. Má skvělou práci ve
společenském časopise, báječné kamarádky, útulný byt a pěknou
sestavu přítulných partnerů, kteří od ní kromě příležitostného sexu nic
nechtějí. Když tu a tam uslyší tikat biologické hodiny, navštíví vdanou
sestru nebo brutálně cynického otce a tikání hned ustane. Amy by takhle
spokojeně žila asi až do přechodu, kdyby se nerozhodla napsat rozhovor
s velmi úspěšným sportovním doktorem Aaronem (Bill Hader). Jako
správná novinářka se rozhodne poznat objekt svého zájmu opravdu
důkladně, a tak se s ním vyspí. Zcela v duchu svého životního názoru,
naprosto nezávazně. Jenže tenhle doktor je z poněkud jiného materiálu
než ostatní příležitostní milenci a chtěl by s ní sex závazně opakovat.
Fakt, že je hradba její monogamie takhle brutálně napadena, Amy
naprosto vyděsí. Rozhodne se, že vezme nohy na ramena, jenže sotva
vyrazí, uvědomí si, že se jí už nechce běžet životem samotné. To by ale
předtím nesměla dát „svému" doktorovi kopačky.
Romantická komedie USA
Vstupné 50.- Kč

Premiéra 6. 8. 2015
125 minut

24. 3. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

EVEREST
Tento film rekapituluje jednu z nejtragičtějších expedic, při které
majestátní masív poslal svým vyzyvatelům mrazivé varování. Píše se
polovina devadesátých let a Himaláje se stávají oblíbenou turistickou
destinací. Na osmitisícovky už nešplhají jen zkušení horolezci, ale
táhnou se tam celá procesí dobrodruhů z celého světa. Horští vůdci Rob
Hall (Jason Clarke) a Scott Fischer (Jake Gyllenhaal) přesto nic
nepodceňují a do své expedice na nejvyšší bod naší Země berou jen lidi,
kteří mají něco za sebou. Všichni jsou skvěle připravení a vybavení,
splnění snů jejich klientů by nic nemělo stát v cestě. Stačí však drobná
odchylka od plánu, náhlá změna počasí a klíčovou otázku „Podaří se
nám horu zdolat?" vystřídá otázka mnohem zásadnější. „Dokážeme
přežít?"
Dobrodružný V. Britanie

Premiéra 24. 9. 2015

Vstupné 50.- Kč

121 minut
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31. 3. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

MISSION IMPOSSIBLE:NÁROD GRÁZLŮ
Státním úředníkům se poněkud zajídají neortodoxní pracovní metody
tajné vládní služby IMF (Impossible Mission Force), proto ji rozpustí a
jejího šéfa Ethana Hunta chtějí hnát k zodpovědnosti. Mezitím se začíná
o slovo hlásit mýtická organizace Syndikát, jejímiž členy jsou zběhlí tajní
agenti. Jejím cílem je prostřednictvím řízených teroristických útoků
zavést trochu jiný světový pořádek. Ačkoliv Hunt nemá pro akci proti
Syndikátu oficiální pověření a pohybuje se v ilegalitě, shromáždí své
zkušené parťáky (Simon Pegg, Ving Rhames a Jeremy Renner) a pokusí
se tyto profesionální teroristy zastavit. Pomáhá mu i krásná britská
agentka Ilsa Faust (Rebecca Fergusson), která má jedinou vadu na
kráse – nedá se jí úplně věřit, protože dost možná pracuje pro druhou
stranu.
Dále hrají: Tom Cruise, Alec Baldwin
Akční USA
Vstupné 50.- Kč

Premiéra 30. 7. 2015
132 minut
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