ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 12 /prosinec 2016
1/ leden 2017
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Vážení spoluobčané,
v uplynulém víkendu jsme měli možnost prožít dvě události, které
neodmyslitelně patří k adventu. Jednalo se o rozsvěcení vánočního
stromu a vánoční jarmark. Domnívám se, že obě akce se vydařily
a pokud jste se jich zúčastnili, dolehla i na vás blížící se vánoční nálada.
Jsem velmi ráda, že ke sváteční atmosféře přispěl nový mobiliář (lavičky,
stoly, odpadkové koše,…) umístěný na náměstí v centru městyse
a vánoční strom, který se dočkal nové výzdoby. Do konce roku zbývá už
jen několik málo týdnů. Přesto, pokud to počasí dovolí, bych ráda
realizovala zbudování zpevněné plochy před hřbitovem a rozmístění
nových odpadkových košů, na jejichž nedostatek často a oprávněně
poukazujete. No, uvidíme! Tolik k plánům do konce roku.
Dovolte, abych jménem svým i za Úřad městyse Doubravice nad
Svitavou poděkovala všem, kteří jste přispěli ke zkvalitnění života v naší
obci. Poděkování patří zaměstnancům obce, sponzorům, kteří nezištně
přispívali darem nebo službou. Velké díky patří vám, občanům, že se
zajímáte o dění v obci, svojí účastí podporujete různé akce a události
a nejste lhostejni k dění v našem městysi.
Přeji nám všem příjemně prožitý adventní čas, spokojené Vánoce
a šťastný nový rok 2017.
Mgr. Jana Otavová, starostka

********************************************************
Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice
nad Svitavou, které se bude konat 14.12.2016 v 17.00 hodin
v obřadní síni městyse
********************************************************

Kalendář Městyse Doubravice nad Svitavou na rok 2017
budou již tradičně v závěru roku
roznášet do jednotlivých rodin
spolu s novoročním přáním naši
dobrovolní hasiči. Od pondělí
5.12.2016 bude kalendář volně
prodejný na úřadě městyse, cena
80,-Kč/ks.
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Vážení spoluobčané,
v uplynulém období jsme zalesnili stráň na Klemovou, snad nejhorší lokalitu
v obecních lesích. Velice chudá půda, slunce na ni svítí celý den, proto jsme
použili obalované sazenice a paseku kvůli zvěři oplotili. V minulosti se stávalo,
že nějaký dobrák tuto oplocenku ničil. Snad v dobré víře, že zvěři prospěje,
opak je však pravdou. Pokud se totiž zvěř dostane dovnitř nějakým otvorem,
těžko se dostává ven. Proto příště raději díry opravovat, než vytvářet.
Vít Koudelka, lesní hospodář
*****************************************************************
PRACOVNÍ DOBA v době vánočních svátků na Úřadě městyse
v Doubravici nad Svitavou

19.12. pondělí 7.00 - 12.00

-

13.00 – 17.00 hod.

20.12. úterý

7.00 – 12.00

-

13.00 – 15.30 hod.

21.12. – 1.1.

ZAVŘENO

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

Vedoucí samoobsluhy děkuje všem
zákazníkům za projevenou přízeň.
Přeje všem krásné a spokojené
prožití vánočních svátků,
a také hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2017.
************************************************************

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Do prodejny M&M Kolonial přijmeme prodavače/ku na HPP.
Nástup možný od ledna 2017.
Žádosti a stručný životopis zasílejte :mmkolonial@seznam.cz.
Bližší informace na tel: 775 362 243
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného 16.11.2016
81/2016 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu starostky
82/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření Městyse
Doubravice nad Svitavou č. 8
83/2016 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
koupi části pozemku p.č. 236/1, zahrada, o výměře 20 m2,
zapsaného na LV 719 k.ú. Klemov u Katastrálního úřadu
Jihomoravského kraje, katastrální pracoviště Blansko, ve
prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou, za cenu 1 600,Kč. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru
nemovitostí uhradí nabyvatel, tj. Městys Doubravice nad
Svitavou.
84/2016 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
prodej části pozemku p. č. 2345/1, ostatní plocha, o výměře
28 m2, zapsaného na LV 10001 vedeném pro Městys
Doubravice nad Svitavou, k.ú. Doubravice nad Svitavou u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Blansko za cenu 2 240,- Kč. Správní poplatek za
podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a daň z
převodu nemovitostí uhradí nabyvatelé.
85/2016 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
„Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje“ na hospodaření v lesích na částku 29 600 Kč.
86/2016 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace č. 2/2016
87/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene č. PV – 014330035461/001 mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou jako povinným a firmou E.ON
Distribuce a.s. jako oprávněným v předloženém znění,
týkající se pozemku parc. č. 2347/1 v k.ú. Doubravice nad
Svitavou, na kterém je realizována stavba pod názvem
„Doubravice nad Svit., kab. NN Štěrba
Usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou je upraveno podle zákona
o ochraně osobních údajů a o změně některých údajů č. 101/2000 Sb.
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OBECNÍ KNIHOVNA
Rok 2016 se stane zakrátko minulostí i v naší
knihovně.

A

to

je

důvod

k ohlédnutí.

Letos jsme úspěšně zprovoznili počítačový výpůjční
systém. Již dříve byl zaveden online katalog celého
knižního fondu, do kterého můžete nahlédnout
nejen v knihovně, ale i z domova přes internetové stránky. Tím se stala naše
knihovna plně automatizovaná. Mimo běžné půjčování jsme pořádali besedy a
výstavy pro děti i dospělé. Také se snažíme zvyšovat nabídku knih nákupem či
formou výměnných fondů v rámci spolupráce s okresním regionálním
oddělením. Možná i tím se zvýšila tento rok návštěvnost knihovny. Chtěla bych
touto cestou poděkovat všem, kteří nás navštívili a zároveň pozvat i nové
čtenáře – každého rádi přivítáme!
Připomínám, že otevírací doba je každé úterý a čtvrtek v době mezi 16. a 19.
hodinou. Letos bude naposledy otevřeno v úterý 20. prosince. V novém roce se
poprvé sejdeme 3. ledna.
Přeji krásné Vánoce a hodně spokojenosti a úspěchů v roce 2017.

Jana Vomelová - knihovnice
**********************************************************************************

VÝSTAVA V MÍSTNÍ
KNIHOVNĚ
Přijďte si ve dnech 5. – 15. 12. 2016 do
místní knihovny prohlédnout
výstavu ke knize
„Na hradě Bradě“.
Knihu napsala spisovatelka Klára
Smolíková, výstava bude otevřena
v provozní době knihovny. Děti si na
pracovních listech samy mohou
vyzkoušet, jak se dělá komiks.
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO S VÁNOČNÍM PUNČEM
V pátek 23.12. od 17 hodin budou místní skauti u vánočního
stromu rozdávat Betlémské světlo - plamínek, který bude zapálen
v Betlémě a poputuje napříč celou Evropou, aby šířil předvánoční
pokoj a mír. Pro vytvoření pohodové vánoční atmosféry na Vás čeká vánoční
punč, ochutnávka cukroví a vánoční koledy.
K přenosu Betlémského světla si přineste petrolejku, lucerničku nebo postačí
zavařovací sklenice se svíčkou.
Klidné prožití adventu, vánočních svátků a krásný nový rok přejí skauti.
****************************************************************
Šlapu si ani nevím jak ...
Blíží se doba vánoční, bilancuje se uplynulý rok
a dávají nové cíle do roku příštího.
Také my „hůlkaři“ chceme pokračovat a zažívat
pěkné chvíle při našich vycházkách.
Přejeme všem krásně a ve zdraví prožité vánoční
svátky a šťastné vykročení do nového roku 2017.
Za účastníky vycházek Jaroslava Biberlová
***********************************
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Mladí hasiči hodnotí
V závěru kalendářního roku se snad nenajde žádná organizace, spolek ani
firma, která by neprováděla hodnocení a bilanci úspěchů, ale také případných
neúspěchů v roce právě končícím. Když se podíváme na výsledkovou listinu
soutěží, kterých se zúčastnili doubravičtí mladí hasiči, bylo to jako na
houpačce. Jednou nahoře, jednou dole, ale místa v horních polovinách
výsledkových listin převažovala. A za to si všichni mladí hasiči včetně jejich
vedoucích zaslouží pochvalu.
Ještě několik slov k posledním akcím.
Kolektiv mladých hasičů ve spolupráci s městysem a sborem dobrovolných
hasičů uspořádal v sobotu 3. září 2016 sběr vyřazeného elektrozařízení. Za
odevzdaný odpad obdrželi částku 6859 Kč, která byla využita na vybavení pro
mladé hasiče. Rádi bychom poděkovali všem spoluobčanům, kteří odevzdali
nepotřebné elektrozařízení, hlavně pak pracovníkům městyse za spolupráci.
Na prosinec ještě připravujeme tradiční Mikulášskou soutěž ve vázání uzlů (3.
12. 2016 v kulturním domě), mikulášskou nadílku a vánoční besídku (v budově
hasičské zbrojnice).
Kolektiv mladých hasičů společně s vedoucími přeje všem spoluobčanům
příjemné prožití vánočních svátku a šťastný rok 2017.

Marcela Havířová
***********************************************************************************
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Dělá dobré jméno SDH Doubravice nad Svitavou
Nejen že dělá dobré jméno SDH, ale také se snaží zviditelnit naše
městečko. O kom chci psát?
Jméno: Rostislav Hajný, věk: 22 let, aktivní člen SDH Doubravice nad
Svitavou, koníčky: soutěže TFA.
A jsme tam, kde, jak se říká, jsme chtěli být. U soutěže TFA. Pravidelní
čtenáři našeho zpravodaje jsou znalí a už ví, co taková soutěž obnáší.
Mnozí se o náročnosti soutěže TFA přesvědčili v sobotu 17. září přímo
tady u nás. A pokud někoho taková soutěž chytne, to pak není koníček,
ale přímo kůň. O tom právě něco ví Rosťa. Hodiny a hodiny tréninku –
posilování, běh, zdokonalování se ve zručnosti… Těžko na cvičišti, lehko
na bojišti – zdá se to být otřepaná fráze, ale věřte mi, že pravdivá. Vždyť
10. místo, na kterém Rosťa skončil právě v domácím prostředí, bylo
poslední „nic moc“. Pak šla forma nahoru.
8. 10. – Soutěž TFA Hrušky – 5. místo (40 soutěžících)
15. 10. – Soutěž TFA Zastávka u Brna – 6. místo (35 soutěžících) a
celkové 5. místo Ligy Moravské hasičské jednoty, které se zúčastnilo 79
soutěžících
21. 10. – Soutěž TFA Žilina (Slovensko). Soutěž probíhala ve dvojicích
v automobilce KIA, běželo se se spuštěným dýchacím přístrojem, ve
dvojici s Rosťou běžel kolega Vojtěch Vágner. Po technických chybách
skončili na krásném 5. místě. Na místě samém navázali kontakt
s profesionálními hasiči z Trenčína a podnikovými hasiči ze Žiliny, kteří
by se rádi zúčastnili dalšího ročníku soutěže TFA u nás, v Doubravici
nad Svitavou.
5. 11. – Soutěž TFA Šaratice u Vyškova – vydařený závěr letošní sezony
– 2. místo!
Věřím, že nebudu jediná, která za dosažené
výsledky Rosťovi Hajnému blahopřeje! Přesto,
že od začátku nového roku mění zaměstnání a
možná nebude mít tolik času, na tréninky si
snad vždy čas udělá, aby mohl SDH
Doubravice nad Svitavou a také městečko
Doubravice nad Svitavou v soutěžích TFA dál
dobře reprezentovat.
Eva Sáňková
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Podzimní zprávičky ze školy
 Malíř podzim nám vyzdobil celou školu, pomáhali mu při tom
všichni žáci i učitelé. Někdo donesl vydlabanou dýni, jiný nádherně
zbarvené listy. Hráli jsme si s listím, vytvářeli jsme z něj obrazce
v parku a housenky. Nakonec jsme listí uklidili a připravili jsme
park na zimu.
 Žáci nosili do školy i kaštany, žaludy a starý papír. Pro zvířátka jsme
letos posbírali 2 260kg kaštanů a žaludů. Do sběrny jsme odvezli
3 710 kg starého papíru. Před pokácením jsme tak zachránili 63
stromů, které každý den vyprodukují kyslík asi pro 3 150 lidí.
 Ve středu 2.11. navštívili žáci 4. třídy dopravní hřiště v Blansku.
 Ve čtvrtek 10.11. přijel do školy Martin na bílém koni.
 V pondělí 14.11. vyrazili žáci 3. až 5. třídy do Moravského krasu na
ekologický program Den s netopýrem.
Text Mgr. Pavlína Bartošová, foto Mgr. Erika Bartíková a Mgr. Milada
Juračková
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MRAVENEČCI NA KOLECH
Motto: děti se nenudí, ale zároveň se vzdělávají.
Dopravní výchova patří mezi naše priority. Bezpečnosti
dětí se věnujeme po celý rok. Během školního roku 2x pro děti připravujeme
dopravní týden s názvem „Mravenečci na kolech“.
Cílem je zdokonalit děti ve znalostech a vědomostech nejen z dopravy, ale i
z bezpečného chování jako chodce. Celotýdenní poznávání a
získávání znalostí a dovedností–letos již po čtrnácté-bylo
zakončeno soutěžním dopolednem. Děti v prostorách školky
poznávaly dopravní značky, dopravní prostředky, řešily
dopravní situace, orientovaly se v prostoru…
Malý dáreček každému byl jen poděkováním za snahu a
námahu, kterou muselo každé dítě vynaložit. Za všechny jejich dovednosti,
vědomosti a znalosti.
A my víme, že již od malička se budou umět chovat alespoň trochu bezpečně.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
V zimě není nic příjemné, když přestane fungovat kotel ústředního
topení. To se stalo v naší školce.
A jenom díky panu Jiřímu Hunčovi z Klemova jsme nemuseli naše
děti poslat domů. Přesto, že měl nasmlouvané jiné zakázky, bez prodlení přijel a
vyměnil u velkého kotle čerpadlo.
Za to vše bych mu chtěla moc poděkovat. Za naše
dětičky i všechny zaměstnance mateřské školy, protože nás
uchránil před „zmrznutím nebo prochladnutím“.
Ještě jednou děkujeme – děti a zaměstnanci mateřské školy.
11
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Divadlo v Doubravici? Hrálo se dávno, dávno, dávno….
O vzniku divadla
všeobecně neexistují
žádné přímé prameny.
Jedná se pouze o
domněnky a teorie. Podle
těchto teorií divadlo
pravděpodobně vzniklo
z pravěkých slavností a
rituálů. Tolik o divadle
chytrá Wikipedie.
Kdy se začalo hrát divadlo
u nás, v Doubravici nad
Svitavou, to opravdu
nevíme. První zmínku o
divadle v Doubravici jsem
našla v kronice z roku
1920, kdy kroužek
divadelních ochotníků Tyl
sehrál dvě představení =
Trestanci na Špilberku a
Chudý písničkář. Že to
ovšem nebyla první
představení, o tom mě
přesvědčilo staré, už
hodně zažloutlé Pozvání
na divadelní představení,
které jsem dostala od
paní Barákové (č. p. 21).
Srdce kronikářky
zaplesalo. Vždyť kdo by
nebyl nadšený
z pozvánky, která je datována rokem 1887. Sice nevíme, kdo
v představení účinkoval, nevíme, kdo herce vedl, jedno je však jisté –
divadlo se v Doubravici hrálo dávno, dávno, dávno…
A je velká škoda, že už se nehraje.
Eva Sáňková kronikářka
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část PROSINEC 2016.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Prosinec
3.12. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38
4.12. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15
10.12. MUDr. Grénarová
Boskovice, Růžové nám. 16
11.12. MUDr. Hanáková
Blansko, Pražská 1b
17.12. MUDr. Havlová
Blansko, Pražská 1b
18.12. MUDr. Hepp
Rájec, Šafranice 101
24.12. MUDr. Hosová
Rájec, Zdrav. středisko
25.12. MUDr. Hošák
Adamov, U Kostela 4
26.12. MUDr. Houdková
Blansko, Pražská 1b
31.12. MUDr. Chatrná
Boskovice, Lidická 10
1.1.2017 MUDr. Chatrný
Boskovice, Lidická 8

516 462 203
516 474 310
774 710 550
516 418 788
516 418 786
516 434 055
516 432 138
516 446 428
731 144 155
537 021 289
516 456 109

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.

***************************************************************************************
Sbor dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou
si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat
na tradiční

PLES HASIČŮ
který se bude konat v pátek 20. ledna 2017
v kulturním domě od 20:00 hodin.
K tanci a poslechu zahraje skupina TRIO KENT
Můžete se těšit na bohaté občerstvení a příjemnou obsluhu.
**********************************************************************************

LA QUEEN

www.laqueen.cz

Svatební šaty
Plesové šaty (taneční, polonézy, plesy)
Svatební a společenské účesy a líčení
Modeláž nehtů, pedikúra - 733 177 873
Kadeřnictví – 770 107 013

Růžové nám. 5, Boskovice
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Tel: 733 177 873 / 770 107 013

BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci prosinci a lednu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
Prosinec:
5.12. VÁLKOVÁ Jitka
6.12. KOTOULEK Miloš
11.12. URÍK Stanislav
14.12. Ing. ŠTĚRBÁČEK Jaroslav
15.12. NĚMEČEK Pavel
18.12. PIŠŤÁK Augustin
20.12. BÁRTOVÁ Věra
22.12. VLADÍKOVÁ Marie
22.12. HAJNÝ Vincenc
23.12. SVOBODOVÁ Blanka
25.12. ŠTĚRBÁČKOVÁ Jarmila
25.12. MENŠÍK Jan
26.12. ŘEZNÍČEK– Podloučka Antonín
28.12. KUDA Miloslav
30.12. VESELÁ Jarmila

Soukopovo nám. 89
Klemov 355
Hybešova 189
Školka 276
Dolní 118
Klemov 333
Havlíčkova 27
Klemov 269
Plotky 145
Plotky 115
Školka 276
Klemov 299
Klemov 302
Dolní 345
28. října 222

Leden:
5.1. Ing. BARÁK Vladimír
Havlíčkova 21
6.1. VALÁŠKOVÁ Marie
Nám. Svobody 82
10.1. WEIGANTOVÁ Bohuslava Havlíčkova 26
10.1. URBÁNEK Robert
U Cihelny 366
13.1. PŘIBYLOVÁ Dana
Dolní 69
18.1. POKORNÁ Vlasta
Sokolská 123
19.1. VÁCHOVÁ Jaroslava
Plotky 143
19.1. LÁNÍKOVÁ Marie
U Spravedlnosti 274
26.1. PETRŮ Milada
U Cihelny 98
31.1. SVOBODOVÁ Marie
Klemov 343
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O vánoční hudbě provozované v Doubravici – a nejenom tam.
„Mám chuť zpívat o kráse těchto svátků.“ Tak zpívá Karel Gott o Vánocích na
gramofonové desce vydané roku 1977. Na melodii intermezza z opery Sedlák
kavalír od Pietra Mascagniho napsal tehdy text Zdeněk Borovec. Vše nahrál
orchestr Václava Hybše. Vánoce a hudba tedy patří nerozlučně k sobě.
Umocňují tu správnou sváteční náladu a prožitek v oblasti duchovní i světské. Jen
si představte, jak by to vypadalo, kdyby o Vánocích najednou všechna hudba
zmizela. I člověk naprosto nehudební by v té chvíli poznal, že tady něco chybí. Ě
to zkrátka bez hudby není to pravé, ba ani ořechové.
V minulém čísle zpravodaje byl otištěn článek z historických novin “Moravská
orlice“ z roku 1878. V něm jsou doubravičtí „Mistři pěvci“, abych je tak po
wagnerovsku nazval, velmi chváleni. Za svoji statečnost a horlivost, spolu se
svým sbormistrem, jehož jméno jakož i jméno autora článku nám zůstává bohužel
utajeno. Jisté ovšem je, že autorem „Dopisu z kraje“ musel být někdo
z Doubravice. Píše se v něm totiž o našich pěvcích a také o našem faráři Janu
Soukopovi, jehož jméno nese náměstí u kostela. Jisté také je, že úkolem vedením
sboru byli už od středověku pověřováni učitelé neboli kantoři, protože latinské
slovo „cantor“ znamená „zpěvák“. Kdo tedy způsobil, že Doubravice měla v té
době tak dobrý pěvecký sbor?
Profesor Zdeněk Zouhar z Janáčkovy akademie múzických umění v brně napsal
knihu o svém učiteli a našem rodákovi, skladateli a řediteli brněnské konzervatoře
Janu Kuncovi. V ní uvádí, že dne 8. září 1874 hrál v doubravickém kostele na
varhany Leoš Janáček. Do Doubravice ho pozval tehdejší učitel naší školy Alois
Magda. Ten se musel s Janáčkem znát patrně ze studií v Brně, protože Janáček
byl profesí také učitelem. Jeho zásluhou byla v roce 1881 v brně založena tzv.
„Jednota pro zvelebení církevní hudby na Moravě.“ Na ni pak navázala rok poté
jeho Varhanická škola /1882–1919/, na které působil jako ředitel. Můžeme se tedy
právem domnívat, že Janáček se zabýval zvelebením církevní hudby už před
rokem 1881. A díky jeho stykům s Aloisem Magdou měla Doubravice už v roce
1878, jak se píše-první po Brně-, kvalitní chrámovou hudbu. A ta, jak víme, se u
nás provozuje dodnes.
V čase předvánočním si dovolím připomenout varhaníky a sbormistry, kteří u nás
působili. Ty, které sám pamatuji. Ve funkci varhaníků to byli: Jaroslav Novák a
jeho syn Oldřich Novák. Oba byli spřízněni s Richardem Novákem, pěvcem
brněnské opery, který i v současnosti, ve svých 85 letech, v opeře pohostinsky
zpívá, což je obdivuhodné. Po smrti Oldřicha Nováka v roce 1990 dále působili:
Ing. Ladislav Janíček (do roku 1992), Jan Bureš ze Lhoty Rapotiny a Jitka
Borková (do roku 2007). Od roku 2008 působí jako varhaník, varhanář i sbormistr
Pavel Plhoň. Jako sbormistři působili: od čtyřicátých let minulého století ředitel
školy Jan Holík (do roku 1951), dále Míroslav Přibyl (do roku 1985), Jaroslav
Opatřil (do roku 1990). Následoval Josef Přibyl (v letech 1981–2007). Ve vedení
pokračuje již výše zmíněný Pavel Plhoň.
Chrámový sbor zpíval většinou skladby našich autorů v jazyce českém. Bývaly to
ucelené mše. Dosáhl také jistých úspěchů. V roce 1983 nastudovali s orchestrem
slavnou Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby „Hej mistře, vstaň bystře.“ 24.
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prosince v roce 1998 pak provedl v premiéře „Moravskou vánoční mši
doubravickou“ svého sbormistra Josefa Přibyla. Známý muzikolog PhDr. Jiří
Stehlík, autor
„Hudebních snídaní“, v brněnském rozhlasovém studiu ve své předmluvě ke mši
uvedl, že nebývá v dnešní době zvykem, aby sbormistři psali pro své pěvce.
Přesto se to právě u nás za posledních padesát let stalo. Mše nebyla napsána
pouze pro pěvce, ale také pro všechny obyvatele našeho městečka jako vánoční
dar, jak to napsal bývalý, dnes již zesnulý šéfredaktor okresních novin „Týden u
nás“ Jaroslav Parma 22. prosince 1998 ve svých novinách. Sám mohu dodat, že
to nebylo jen pro pěvce a občany, ale také proto, abych městečko Doubravice
nad Svitavou zviditelnil, což se v posledních letech vcelku daří. Po své premiéře
byla mše u nás provedena ještě dvakrát, a to v letech 2000 a 2007. V roce 2013
zazněla 15. prosince na vánočním koncertě v evangelickém kostele
v Boskovicích, kdy pěvecký sbor „Nota“ gymnázia Boskovice a orchestr ZUŠ
Boskovice řídil profesor Martin Nerud. Rok poté zazněla při bohoslužbách i na
tradičním Tříkrálovém koncertě v Letovicích. Tady sbor a orchestr řídil letovický
sbormistr Miloš Krejsa, nositel Ceny Jihomoravského kraje za literaturu. Letos by
mše pod vedením Františka Pančíka měla zaznít o vánočních svátcích v Blatnici
pod svatým Antonínkem.
V současnosti doubravický sbor zpívá – vlivem našeho členství v EU a dle mého
názoru i vlivem globalizace – skladby nejen našich autorů, ale i cizích. A tak
našim kostelem znějí skladby anglické, francouzské i italské. Ostatně i známá
„Tichá noc“ je skladbou rakouskou. Vše samozřejmě v českém jazyce. Tím
poznáváme vánoční zpěvy jiných evropských národů, což zajisté není na škodu.
Ve svém příspěvku jsem připomněl vánoční hudbu, ale pouze tu živou, nikoliv
reprodukovanou, která se na nás valí denně ze všech stran. Výsledný zážitek je
určitě lepší a hlubší z hudby živé, jak jsme toho svědky i při koncertech
v Doubravici, nebo při zpěvu dětí na každoroční akci rozsvěcování vánočního
stromu na náměstí Svobody. Živou vánoční hudbu můžeme slyšet i na vánočních
trzích, na akci „Česko zpívá koledy“, nebo při podávání „Polévky pro chudé i
bohaté“ na štědrý den dopoledne v Boskovicích. Každý ať si vybere dle libosti.
Důležité je, aby nám hudba o Vánocích přinesla pocit krásy, štěstí a radosti.
Když jsem v minulém roce navštívil Francii, řekli mi tam, že Vánoce mají být
především veselé. A tak mě nakonec napadají tyto verše:
Ten vánoční čas, dočkali jsme se zas,
chumelí se chumelí,
všude sníh a mráz, ale těší nás.
Ježíšek nám nadělí!
A buďme hodně veselí!
Tak tedy:

Buďte šťastní a veselí, krásné Vánoce vám všem,
kteří jste to dočetli až sem!
Josef Přibyl
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(sociálně terapeutické dílny)
společně s farností Doubravice
pořádá předvánoční prodej

VÝROBKŮ NAŠICH UŽIVATELŮ
+
KŘESTANSKÉ LITERATURY
18. 12. 2016 v 10.45 – 12 hodin
na faře
Podávat se bude horký nealkoholický punč.
Přijďte se zahřát a využít poslední možnosti
vybrat dárek svým milým.
Pěkná modrá Doubravice
Soukopovo nám 91 (budova fary)
Tel: 732 747 952
e-mail peknamodra@blansko.charita.cz
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Možnost zakoupení dárkových poukazů v hodnotě 200Kč, 500 Kč a 1000 Kč.
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
P R O S I N E C 2016
1. 12. čtvrtek v 18 hod

FALCON

DECIBELY LÁSKY
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své touhy,
sny, naděje i zklamání, a přitom nepřestávají věřit na lásku,
přátelství a lidské souznění. Okolnosti se mění, ale věčná touha
milovat a být milován zůstává. A to vše podbarveno vynikající
hudbou Michala Davida. Hrají: Rudolf Hrušínský nejml., Filip Cíl,
Lucie Vondráčková, Iva Janžurová, Roman Vojtek, Václav Kopta,
Rudolf Hrušínský ml.
Muzikálová komedie ČR
Vstupné 50.- Kč

91 minut

8. 12. čtvrtek v 18 hod

FALCON

KNIHA DŽUNGLÍ
Hrdinou filmu je chlapec Mauglí, člověčí mládě vychované v džungli
vlčí smečkou. Do džungle přichází tygr Šér Chán, jenž si nese jizvy
způsobené člověkem a chce zničit vše, co vnímá jako ohrožení.
Mauglí cítí, že již není v džungli vítán, a tak opouští svůj domov a
vydává se na dobrodružnou cestu plnou poznání.
Dobrodružný film USA
Vstupné 50.- Kč

105 minut

Zaměstnanci kina přejí všem
návštěvníků, nejen
současným, ale i těm
budoucím, krásné a pohodové
vánoční svátky, spokojenost, pohodu
a hodně zdraví po celý rok 2017.
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
L E D E N 2017
19. 1. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

BOŽSKÁ FLORENCE
Hříšně bohatá Florenc Foster Jenkins se v roce 1944 sluní na
vrcholu newyorské společnosti. Se svým manželem a manažerem
v jedné osobě, velkorysým patronem klasické hudby, oblažují
městskou smetánku výběrem slavných operních árií v podání
samotné božské Florence. Jediným nedostatkem jejich vystoupení
je skutečnost, že Florence nejenže nedokáže udržet při zpěvu
melodii, ale její hudební nadání a hlas jsou příšerné. Florenc se
rozhodne vystoupit v Carnegie Hall. Jak vše dopadne? To uvidíte,
pokud přijdete na představení. V hlavních rolích krásná Meryl
Streep a okouzlující a neodolatelný Hugh Grant.
Životopisný film V. Británie

Premiéra 25. 8. 2016

Vstupné 50.- Kč

110 minut

26. 1. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRAXE
Devítiletý Louis Drax zažil za svůj krátký život již osmkrát setkání se
smrtí. Každý rok ho potkala strašlivá, téměř fatální nehoda. Přežil
otravu, zasažení elektrickým proudem, skoro umrznul. Během
oslavy devátých narozenin utrpí chlapec svou nejtěžší nehodu.
Spadne z okraje vysokého útesu do ledové vody. Zemře při převozu
do nemocnice. Po dvou hodinách v márnici však začne znovu
dýchat. Jeho případu se ujímá slavný dětský neurochirurg, který
chce odhalit pravdu o jeho bizarním životě a podivných
okolnostech jeho smrtelné nehody. Klíč k rozluštění temných
událostí pravděpodobně leží hluboko v mysli spícího chlapce…
Mysteriózní thriller V.B., Kanada, USA

Premiéra 20. 10. 2016

Vstupné 50.- Kč

108 minut
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