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Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a rozsvěcením vánočního stromu jsme vstoupili do
adventního času. Nastává období příprav na vánoční svátky, ale také
celoročního bilancování. Proto i já si dovolím malé ohlédnutí za tím, co
se v uplynulém kalendářním roce podařilo realizovat. Počátkem roku
byla dokončena odstavná plocha u hřbitova. V Klemově byla zbudována
a následně zkolaudována jedna místní komunikace, další místní
komunikace (také v Klemově) byla provizorně opravena. Stejnou
technologií byla provizorně opravena i část místní komunikace na
Zázmolí. Komunikace Na Rybníku má zcela nový povrch. Výtluky byly
opraveny na místních komunikacích na ulici Sokolská a 28. října.
Zbudována byla zpevněná plocha u mateřského centra, následně zde
byl umístěn nový mobiliář a informační deska. V letních měsících byla
zateplena budova školní družiny a současně
byly opraveny i krovy. Podařilo se také vyměnit
zábradlí u dvou mostů, v ulici Plotky a U
Cihelny. Byly vyměněny kanalizační poklopy na
krajské silnici a vyčištěno téměř 60 dešťových
vpustí. Restaurovány byly dvě sakrální
památky, a to socha sv. Jana Nepomuckého na
Soukopově náměstí a památečný kříž stojící u
vodojemu na ulici U Spravedlnosti. Knihovna
se dočkala obnovy interiéru. V budově
kulturního domu bylo vyměněno pět starých
oken za nová plastová. Současně bylo v této
budově opraveno schodiště vedoucí do prvního
podlaží. Komunální technika byla doplněna o malotraktor s návěsem.
A v závěru měsíce listopadu bylo zakoupeno zcela nové vozidlo Multicar
M27, včetně sypače. Ve svém výčtu jsem se omezila jen na finančně
náročnější akce. Věřím, že vše výše uvedené přispěje ke zkvalitnění
života v našem městysi.
Děkuji zaměstnancům obce za spolupráci, které si vážím. Poděkování
patří všem místním firmám a podnikatelům za ochotu pomoci vždy, když
je to třeba.
Velké díky si zaslouží všechny místním spolky a organizace, které se
podílejí na kulturním, společenském a sportovním životě v naší obci.
Děkuji i vám, občanům městyse, že se zajímáte o dění v obci a
účastníte se různých akcí, tím vyjadřujete svoji podporu.
Přeji nám všem, abychom prožili klidný advent a pohodové vánoční
svátky. Do následujícího rok 2018 přeji všem především pevné zdraví.
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Naše nové komunální vozidlo Multicar M27

Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
*********************************************************************************

Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice
nad Svitavou, které se bude konat 13.12.2017 v 17.00 hodin
v obřadní síni městyse
********************************************************
Kalendář Městyse Doubravice nad Svitavou na
rok 2018
budou již tradičně v závěru roku roznášet do
jednotlivých rodin spolu s novoročním přáním naši
dobrovolní hasiči. Od středy 6.12.2017 bude
kalendář volně prodejný na úřadě městyse, cena
90,-Kč/ks.
*****************************************************************
PRACOVNÍ DOBA v době vánočních svátků na Úřadě městyse
v Doubravici nad Svitavou

18.12. pondělí 7.00 - 12.00

-

13.00 – 17.00 hod.

19.12. úterý

7.00 – 12.00

-

13.00 – 15.30 hod.

20.12. – 1.1.

ZAVŘENO
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Přijaté usnesení zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 8.11.2017
91/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou bere na vědomí zprávu
starostky.
92/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje „Zprávu
z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu: KOMUNÁLNÍ
VOZIDLO – MULTICAR“,která je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
93/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje rozpočtové
opatření městyse č. 07, které je přílohou tohoto zápisu.
94/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje darovací
smlouvu mezi Městysem Doubravice nad Svitavou a obcí Kuničky :
příspěvek na provoz hřbitova Doubravice nad Svitavou v celkové částce
10.000,- Kč.
95/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje darovací
smlouvu mezi Městysem Doubravice nad Svitavou a obcí Obora:
příspěvek na provoz hřbitova Doubravice nad Svitavou v celkové částce
10.000,- Kč.
96/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje darovací
smlouvu mezi Městysem Doubravice nad Svitavou a obcí Újezd u
Boskovic: příspěvek na provoz hřbitova Doubravice nad Svitavou
v celkové částce 10 000,- Kč.
97/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje záměr
výpůjčky pozemku parc. č. 7471 – ostatní plocha, způsob využití
sportoviště a rekreační plocha o výměře 8673 m2, zapsaného na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Doubravice nad Svitavou, okres
Blansko, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Blansko, a to na dobu 20 let. Uvedený pozemek
tvoří areál fotbalového hřiště v Doubravici nad Svitavou.
98/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje žádost o
odkoupení pozemku,p. č. 48/3 a části pozemku p. č. 48/4 v k.ú.
Doubravice nad Svitavou, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního
úřadu Jihomoravského kraje, Katastrální pracoviště Blansko, podanou
panem Jaroslavem Tesařem.
99/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje záměr prodeje
vozidla MULTICAR M 26, RZ 6B4 2016, které je vlastnictví Městyse
Doubravice nad Svitavou.
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Vážení spoluobčané,
lesy městyse Doubravice postihla kůrovcová kalamita. Není to jen náš problém,
postiženy jsou v podstatě všechny lesy v okolí a pátrat po příčinách je složité a
nechám to odborníkům. V každém případě to není žádná novinka, před dvaceti
lety jsme ji zvládli a věřím tomu, že během 2–3 let se situace opět stabilizuje.
Příroda je mocná, a když jí trochu pomůžeme…
Při minulé kalamitě byl důležitým faktorem p. Stanislav Urík, který nejenže
napadené stromy pokácel, ale i chemicky ošetřil. V dnešní době máme stejně
kvalitně vyřešenou těžbu i přibližování a kvůli ostatním pracím (rozvoz nátěrů,
sazenic, postřiků a zpracování jednotlivých souší) jsme pořídili traktůrek. A
jestli časem bude i štěpkovač, pustíme se do úklidu blízkého okolí Doubravice a
konečně dojde na moji vizi klidových zón s lavičkami a obnovenými
studánkami. Pokud někdo máte nějaký nápad, podnět, rád se s ním seznámím.
Se zvýšenou těžbou přichází i potřeba uklidit klest, plochy zalesnit a
zodpovědně se o nové porosty postarat. Zatím to provádějí brigádníci, ale tohle
řešení bude v brzké době již nedostačující.
Blíží se konec roku a proto jak už se stalo tradicí, začátkem prosince přivezeme
borové větve na vánoční výzdobu. Budou opět vedle kontejnerů v proluce vedle
radnice.
Přeji Vám klidný a příjemný Advent a děkuji všem těm, co se starají a pomáhají,
aby obecní lesy byly v pořádku.
Vít Koudelka, lesní hospodář

Upozorňujeme občany, že velokoobjemový sběr a nebezpečný
odpad je možné odevzdávat pouze v termínech, které jsou
k tomu určené (jarní a podzimní svoz). Ve výjimečných
případech je možná domluva na telefonním čísle 722 289 793.
Pneumatiky do žádného druhu sběru nepatří, proto je nelze
odevzdávat!!!
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO S VÁNOČNÍM PUNČEM
V sobotu 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 a
ochutnávka cukroví.
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.
*****************************************************************

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 2018.
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Setkání knihovníků
Již tradičními se stala každoroční setkání knihovníků blanenského regionu. Tyto srazy
organizuje vždy v jedné z obecních knihoven našeho okresu metodička regionálního
oddělení paní Helena Jalová. Mají za cíl představit nějakou novou nebo
rekonstruovanou knihovnu a také předat si cenné zkušenosti z knihovnické práce.
Letos jsme měli tu čest pořádat 6. setkání právě v naší knihovně. V sobotu 4. 11.
odpoledne si udělalo čas 14 knihovníků. Přišla také naše paní starostka, která celé
setkání zahájila, všechny zúčastněné přivítala a nabídla malé pohoštění, které jsme
pro hosty přichystali. Poté jsme v krátké prezentaci představili historii i současnost
naší obce a hlavně knihovny. Dále p. Jalová informovala všechny přítomné o akcích,
které uplynulý rok regionální oddělení pro místní knihovny pořádalo, a také nastínila,
co nás čeká v roce příštím. Až z Kořence za námi přijela paní Jana Zemánková, která je
trenérkou paměti. Dávala nám příklady a přiblížila možnosti jak trénovat náš mozek,
abychom nezapomínali. Bylo to velice zajímavé a poučné.
Celé setkání uběhlo jako voda. Všichni se rozcházeli s pocitem příjemně stráveného
odpoledne.

Připomínám všem návštěvníkům knihovny provozní dobu ke konci roku. Poslední den,
kdy bude otevřeno, je úterý 19. 12. 2017. Poprvé v roce 2018 si nějakou hezkou knihu
budete moci vypůjčit v úterý 2. ledna.
Všem přeji krásné Vánoce, zdraví a spokojenost v novém roce.
Jana Vomelová
**********************************************************************

TANEČNÍ NA OBOŘE 2018 v šesti lekcích.
V sále kulturního domu. Zahájení v neděli 7. ledna 2018, další vždy
v neděli 14., 21., 28. ledna a 12. února.
Závěrečný večírek v sobotu 24. února 2018.
Učitelé tance manželé Míšenští.
Cena kurzu 1200,- Kč za pár.
Přihlášky na: haviri.obora@seznam.cz , tel: 731 548 254, 731 548 279
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Tříkrálová sbírka 2018.
Od 1. do 14. ledna budete nejen v ulicích, ale i u vašich dveří opět potkávat
skupinky koledníků, jejichž prostřednictvím můžete finančně přispět lidem, kteří
se ocitli v nepříznivé životní situaci. Charitní pomoc se opírá o profesionální
dovednosti se současným zachováním důstojnosti každého člověka.
Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost z
dobrého skutku, protože přinášet radost druhým, znamená obdarovávat také
sebe. Děkujeme.
U příležitosti Tříkrálové sbírky se uskuteční v doubravickém kině dne 5. 1.2018
od 17,30 hodin koncert na podporu Tříkrálové sbírky. Vystoupí folková formace
„Farel a my“. Bližší informace budou na letáčcích v místních obchodech, na
vývěsce a webu městyse.
Koledníci „Pěkné modré „ budou chodit 3. 1.2018 v dopoledních hodinách,
ostatní koledníci 6. 1.2018 odpoledne.
Marie Sedláková
Koordinátorka Tříkrálové sbírky
Oblastní charita Blansko
***************************************************************************
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Čtu, čteš, čteme…
…někdo jen denní tisk, jiný různé časopisy – jsou mezi námi ale i takoví, kteří zcela
propadli kouzlu klasických knih. Snad v každé domácnosti se najde knihovna,
knihovnička nebo alespoň police, kde mají čtenáři uloženy knihy oblíbené, zajímavé,
mnohdy také vzácné. A když už nejsou knihy kam ukládat, všechny máme přečteny
mnohdy i několikrát, ale čtení se stává nutností a nezbytností, jako záchrana v tomto
případě funguje obecní knihovna se svým knižním fondem. Přemýšleli jste někdy o
tom, jak to vlastně bylo s naší obecní knihovnou? Kde byly její první prostory? Kam,
a hlavně kolikrát knihovníci stěhovali tu dávku knih? Když nepřestanete číst, dozvíte
se víc!
 První zmínka o knihovně je v kronice z roku 1927: v tehdejší době byla
knihovna umístěna na radnici a měla 870 svazků.
 Rok 1928 – byla provedena podrobná revize a knihovní komise shledala, že
knihovna je v dobrém stavu, že počet výtisků utěšeně roste, a že se také
hodně čte.
 Rok 1940 – zvláštní doba, kterou byla postižena také naše knihovna. Násilně
bylo vyřazeno množství knih, ale díky knihovníkům Antonínu Fialovi a Josefu
Mátlovi byla velká většina zachráněna tím, že byly až do konce války
uschovány u soukromníků.
 Rok 1949 – první velké stěhování – z prostor radnice se veškerý knižní fond
stěhuje do bývalé stodoly s přilehlou místností v zahradě mateřské školky.
V těchto prostorách byla knihovna spolu s poradnou pro matky a kojence až
do roku 1989.
 Rok 1950–z akce „Snop a koš brambor na kulturu vesnice“ získává knihovna
(spolu s MŠ a obcí) částku 13 199,10 Kč na zakoupení gramofonových desek.
 Rok 1951 - knihovnu opouští knihovník Antonín Fiala, novým knihovníkem se
stává mistr stolař Rudolf Svěrák. V té době měla knihovna přes 3000 knih a
stala se třetí největší knihovnou v okrese Blansko co do počtu knih.
 Rok 1963–v knihovně se zaregistrovalo 85 čtenářů, z toho mládeže do 15 let
26 čtenářů. Počet svazků – 2170, počet výpůjček – 2260, to je 1,7 svazku na
občana, což bylo v té době hluboko pod okresním průměrem.
 Rok 1968-1969- knihovna přestala fungovat. Dosavadní knihovník, pan Rudolf
Svěrák, se vzdal funkce. Náhrada nebyla.
 Rok 1970 – knihovní komise provedla revizi (3 272 knih), knihovníkem se
stává Eduard Sáňka. Ten však funkci pro naléhavější úkoly nemohl vykonávat,
a tak se dalším knihovníkem stal Miroslav Loula, který podle pokynů
pracovníků Okresní knihovny Blansko znovu knihovnu zprovoznil. Poplatek za
vypůjčenou knihu činil 20 hal.
 Rok 1973–v knihovně registrováno 87 dospělých čtenářů a 57 čtenářů do 15
let. Za rok bylo uskutečněno 1479 výpůjček, fond obsahoval 2 227 knih.
Z Doubravice se odstěhoval stávající knihovník Miroslav Loula a jeho funkci
převzala Hana Kittnerová, později začal tuto funkci vykonávat její manžel
Jaromír.
 Rok 1976 – knižní fond utěšeně roste. V knihovně je k dispozici 3 918 knih,
zaregistrováno 91 čtenářů a uskutečněno 3 116 výpůjček.
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 Rok 1984 – počtem knih 5 511 ve finanční hodnotě 104 000,-Kč se naše
knihovna zařadila mezi největší knihovny v okrese Blansko. Každoročně se
knižní fond zvyšuje o 250–300 knih. Mimo vlastní fond je nabídka rozšířena o
dalších téměř 2000 knih z fondu Městské knihovny Rájec-Jestřebí a Okresní
knihovny Blansko. Knihovna začala odebírat 10 titulů časopisů pro mládež i
dospělé. V tomto roce získala knihovna z prostředků odboru kultury ONV
finanční podporu 25 000,-Kč na zařízení knihovny a její dovybavení.
 Rok 1988 – knihovnicí se stává Miluška Janíčková, knihovní fond má 6 294
knih a 37 gramofonových desek.
 Rok 1989 – po zakoupení dalších nových knih bylo v regálech uspořádáno
6 586 knih a 47 gramodesek. Zaregistrováno bylo 197 čtenářů, návštěvníků
knihovny 1 540. V tomto roce bylo uspořádáno 14 besed pro děti. A co je
důležité – knihovna se stěhuje. Desítky a desítky beden s knihami byly
přestěhovány do prostor bývalého MNV (dnešní prodejna KOLONIAL).
 Rok 1991 – po dokončení nové hasičské zbrojnice byly pro knihovnu
vyčleněny místnosti v jejím 1. patře. V srpnu tohoto roku tedy další stěhování.
 Rok 1992 – od 1. ledna se vlády nad knihovnou ujímá paní Jaroslava
Staňková (č.p. 29), která půjčovala knihy až do roku 2002.
 Rok 2002 – prostory knihovny zůstávají, mění se jen knihovnice. Po paní
Staňkové přebírá knihovnické žezlo Jana Vomelová, která je knihovnicí až do
dnešních dnů. Čeká ji ale další stěhování.
 Rok 2004 – bylo nutné uvolnit místnosti v hasičské zbrojnici, a tak se 9. dubna
veškerý knižní fond, který v té době čítal 6 604 knihovních jednotek, stěhuje
do místností v přízemí mateřské školy.
 Rok 2005 – prostřednictvím Městské knihovny Blansko bylo na Ministerstvo
informatiky zažádáno o dotaci na zřízení internetu do knihovny.
 Rok 2006 – do knihovny byl zařízen internet, rozšířena půjčovní doba na úterý
a čtvrtek, aby mohl být internet víc využíván. Kopie kronik, které byly pořízeny
při příležitosti setkání rodáků jsou k dispozici v knihovně, pouze však
k zapůjčení na místě, bez odnesu mimo knihovnu.
 Rok 2010 – pro knihovnu důležitý rok. Úpravou půdních prostor ve
víceúčelové budově získala knihovna pro svoji činnost důstojné místo. V únoru
se začalo s úpravou, 30. června firma LETOSTAV Letovice hlásila „hotovo“.
Během prázdninových měsíců bylo přestěhováno 5 415 knih a veškeré detaily
doladěny tak, že 31. srpna byla knihovna v plné kráse představena široké
veřejnosti. Při zahájení provozu řekl přítomným tehdejší starosta Ladislav
Štoudek: „Knihovna je vaše a věřím, že všem bude mnoho a mnoho let sloužit
k plné spokojenosti. A ti, kteří byli po celá léta zvyklí si pro duševní potravu
chodit do místní knihovny, si určitě cestu najdou i do těchto nových krásných
prostor“.
 Rok 2016 – knihovní fond byl ke konci roku 5 115, registrovaných čtenářů 106.
V tomto roce byl úspěšně zprovozněn počítačový výpůjční systém. Již dříve
byl zaveden on-line katalog celého knižního fondu, do kterého mohou čtenáři
nahlédnout nejen v knihovně, ale i z domova přes internetové stránky. Tím se
stala knihovna plně automatizovanou.
 Rok 2017 – knihovna byla vymalována a získala nové regály pro umístění
knih. Prostory se změnily k lepšímu.
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Přání bývalého starosty Ladislava Štoudka se splnilo. Knihovna všem slouží ke
spokojenosti a věřme, že opravdu ještě mnoho let sloužit bude.

Na snímku prostory knihovny po úpravě v září 2017.

V říjnu se v knihovně konala beseda a autorské čtení s autogramiádou
spisovatelky Mgr. Zuzany Pospíšilové
Eva Sáňková kronikářka
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O VANOČNÍM MUZICÍROVÁNÍ V DOUBRAVICI
Blíží se konec roku a s ním přicházejí Vánoce, o kterých se říká, že to jsou
nejkrásnější svátky v roce. Je to čas, kdy se na náměstích i v domech rozsvěcují
vánoční stromy, což se líbí hlavně dětem. Je to čas, kdy se lidé nejen potkávají, ale
také srdečně navzájem zdraví, přejí si vše krásné a nejlepší. I ti největší škarohlídi
v době vánoční řeklo by se „zjihnou“. Je to dáno tím, že všichni tvoříme vzájemné
společenství, ať už jsme takoví, nebo onací. A to jednak ve svých rodinách a také ve
svých obcích. Společenství obecní se shromažďuje na Štědrý večer obvykle na
Půlnoční mši, na kterou přicházejí nejen občané věřící, ale i ti ostatní. Ti věřící
z přesvědčení, ti ostatní z tradice. A tak si dovolím zavzpomínat.
K tradiční Půlnoční mši patří samozřejmě hudba. Před jejím začátkem se někde
vytrubuje z věže, někde pochůzkou po obci. U nás v šedesátých letech minulého
století doubravičtí muzikanti procházeli po štědrovečerní večeři celým městečkem. A
vytrubovali, coby pastýři, aby navodili tu správnou vánoční náladu. V té době ještě
všichni občané nevlastnili televizor, a tak místo jeho sledování si s radostí poslechli
koledy hrané živě. Byli to tito muzikanti: Jaroslav Opatřil, bratři Janíčkovi-Stanislav a
Ladislav, Josef Kunc, Rudolf Tomkovič. Někteří z nich, např. Jaroslav Opatřil, nebo
Rudolf Tomkovič, prošli v době své základní vojenské služby vojenskými orchestry,
takže jejich hra byla kvalitní. Protože hráli potmě, museli znát koledy zpaměti. Když
prošli městečkem, přišli k nám domů. Zde se zahřáli, dali si malé občerstvení-čaj
s rumem a vánočku-a poté se odebrali hrát do kostela.
Můj tatínek, Míroslav Přibyl, řídil dlouhá léta doubravický kostelní sbor a
orchestr. Spolu s varhaníkem Oldřichem Novákem z č.p. 116 Na Horce sestavovali
každoročně repertoár. Pan Novák měl doma ve svém archívu vánoční mše od
různých autorů. Vždy začátkem listopadu, po svátku Dušiček, přišel k nám a
některou z těch mší v notách přinesl. Spolu pak prodiskutovali, zdali provedou pouze
mši, anebo k ní přidají ještě něco navíc. A samozřejmě také jak to provedou, kolik na
to budou potřebovat hudebníků, kdy se začne zkoušet a jak se to všechno zvládne.
Poté obešli členy orchestru a sboru a dali se do práce.
Kádr hudebníků v dechové sekci byl v podstatě stabilní. Byli to hráči
z doubravické dechovky. Nikoli všichni, ale pouze ti, kteří byli kvalitními interprety.
Protože jak známo, čím je hudebníků méně, tím víc musí být na úrovni, aby výsledná
produkce k něčemu vypadala. Tradičně hrávali: Rudolf Tomkovič na trumpetu a bratři
Janíčkovi na trombony. K nim se jako host přidal i Jiří Gundacker z Blanska-učitel
hudby a pozdější ředitel ZUŠ Jedovnice. Na housle hrál dlouhá léta Miroslav Zouhar
z č.p. 204, někdy i Dana Šaumanová, provdaná Přibylová z č.p. 69. Její tatínek, pan
Šauman, hrával na kontrabas-lidově na basu-a Josef Kunc z č.p. 88 na violoncello.
Tak si to pamatuji, když jsem byl ještě školák. A na kostelní kůr jsem nechodil ani
zpívat, ani hrát, ale pouze poslouchat. Všechno mně to v té době připadalo jako něco
velkolepého a slavnostního. Tolik lidí pohromadě, nejen orchestr, ale i pěvecký sbor.
V něm zpívali i hráči doubravického fotbalového mužstva, které tatínek v té době
trénoval. Ve skupině tenorů to byl především Oldřich Hájek z č.p. 208, který zpíval
dokonce i ve sboru Janáčkova divadla v Brně. Ve skupině basů to byl pan Rudolf
Novák z č.p. 203. Ve sboru zpívala ve skupině altů též moje teta, tatínkova sestra,
Bohumila Zezulová z č.p. 155. Jako sólistky zpívaly: Marie Horáková z č.p. 57,
Jindřiška Jalová z č.p. 63, Zdeňka Janíčková z č.p. 320, Dana Přibylová z č.p. 69.
Z pánů již zmíněný Oldřich Hájek.
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Když jsem se později naučil hrát v rámci svých možností na klarinet, přidal jsem
se k orchestru ve hře na tento nástroj. Poprvé tomu tak bylo v roce 1969. V tom roce,
jak ještě mnozí pamatují, byla velice dlouhá a třeskutá zima. Do svátku Dušiček bylo
vcelku teplo. Na Martina se ale vyplnila pranostika, která zasypala krajinu velkou
sněhovou peřinou. Ta vydržela až do poloviny dubna příštího roku. Teploty se
udržovaly stále na 20 stupních pod nulou. V takových podmínkách jsme zkoušeli a
hráli. Bylo to za působení faráře Františka Tomana-působil u nás od roku 1963 až do
své smrti v roce 1974. Ten jako první nechal instalovat v kostele topení na naftu. Při
zkouškách se ale netopilo. A tak jsme si dali ke stojánkům s notami svícny
s rozžatými svíčkami. Nad těmi jsme si ohřívali ruce, abychom v tom mrazu mohli
vůbec hrát. Ještě, že jsme tak učinili. Právě při produkci o půlnoční mši se totiž stalo
něco, co jsme nepředpokládali. Na oltáři, který dnes už v kostele není, byl zavěšen
řetěz s mnoha žárovkami. Bylo jich tam alespoň dvacet. Elektrická instalace to ale
nevydržela, a tak náhle uprostřed mše vyletěly pojistky a všechna elektrická světla
v kostele zhasla. V té době se ale obyčejné svíčky rozžíhaly nejen na oltáři, ale i před
každým obrazem. A tak byl rázem kostel osvětlen jako v době barokní, kdy byl v roce
1715 postaven. My hudebníci jsme si svítili svíčkami u stojánků, měchy varhan se
šlapaly mechanicky nohama. A hrálo se bez problémů dál.
V osmdesátých letech, za působení faráře Jana Topenčíka-od roku 1974 do
roku 1984- se tatínek rozhodl, že pana faráře potěší. On totiž právě v době vánoční
slavil svoje narozeniny. Tím potěšením měla být Rybova „Česká mše vánoční“, která
je nejhranější a nejznámější u nás. Tehdy se sešla u nás v domě velká porada
muzikantů, na které se řešilo, zdali je možné něco takového uskutečnit. Varhanní
part této mše není totiž zrovna lehkou záležitostí. I party ostatních nástrojů vyžadují
dlouhý nácvik. Věřilo se ale, že pan Novák svůj part odehraje, protože on kdysi
studoval konzervatoř. Když po přehrání prohlásil že to zvládne, bylo vyhráno a mohlo
se začít zkoušet. A na Vánoce roku 1983 a Nový rok 1984 se vše provedlo. Pamatuji
se, že jsem tehdy hrál na klarinet s Pavlem Jedličkou, současným kapelníkem
rájecké dechovky. Nepamatuji si už ale, kdo z nás hrál který part. Zdali já první a on
druhý, nebo naopak. Trombony tehdy hráli František Filouš a Vojtěch Kolář
z Blanska. I pěvecky se vše, k potěšení našeho pana faráře, zvládlo. Některá sóla se
zpívala, abych tak řekl, dvojnásobně. To znamená, že sólo zpívali dva zpěváci
namísto jednoho.
V devadesátých letech, po změně poměrů, se jako houslistky přidala děvčata
Ilona Vladíková a Gabriela Křenková-tehdy ještě jako studentky brněnské
konzervatoře. Další housle hrála paní Ludmila Kocmanová z č.p. 139 se svými dětmi.
Za působení faráře Jiřího Pally-od roku 1992 do roku 2001, byla produkce na
kůru bohatá. Pan farář totiž mše, které jsme hráli, dobře znal. Měl přehled o jejich
autorech a věděl i tóniny, ve kterých byly napsány. Když za námi přišel na zkoušku,
přinesl-coby vinař-vždy láhev nějakého osvěžení a pravil:“Tady jsem vám něco
přinesl, tak si zavdejte, ať vám to zpívá a hraje, jak náleží.“ A tak jsme hráli. Na
varhany paní Jitka Borková, na trumpety Antonín Hlaváček a Jan Palátka, na
trombon Jan Bureš, na tubu se nadšeně přidal Stanislav Skácel. Smyčcovou sekci a
klarinety posílili členové muziky Drahan z Blanska. Já před všemi odháněl mouchyvlastně dirigoval. Po vánočních produkcích-hrálo se na Půlnoční, na Boží hod a na
Štěpána-nás pan farář pozval, jak on sám říkal „na koledu“ na faru. Tam jsme
obdrželi občerstvení, nad které na světě není.
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Paní Klementina Hájková napekla skvělé šátečky s oříšky. Zazpívali jsme
„Živijó“ a s přáním krásných Vánoc a úspěšných dalších produkcí jsme si připili a
odešli domů.
Po reorganizaci a přesídlení faráře do Rájce koledování přestalo. Na kůru se
však zpívá dál i když duchovní správce už u nás na faře nebydlí.
A tak si lze na závěr tohoto vzpomínání-pokud jsem někoho opomenul, budiž
mně to v době vánoční odpuštěno-pouze přát, aby hudba, jako mocná čarodějka
(není vidět, ale pouze slyšet) nadále provázela o Vánocích všechny lidi dobré vůle.
Aby jim přinášela krásu, správnou náladu a radost!
Šťastné a veselé Vánoce vám všem!
Josef Přibyl

*****************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část PROSINEC 2017.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Prosinec

2.12.
3.12.
9.12.
2.12.
3.12.
9.12.
10.12.
16.12.
17.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
30.12.
31.12.

MUDr. Houdková
Dr. Hurešová
MDDr. Janáč
MUDr. Houdková
Dr. Hurešová
MDDr. Janáč
MUDr. Chatrný
MUDr. Jaklová
MUDr. Jílková
MDDr. Keprtová
MDDr. Kolářová
MUDr. Kopáčková
MUDr. Kraml
MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová

1.1.2018

Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Boskovice, Lidická 10
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Smetanova 24
Rájec, Ol. Blažka 145
Boskovice, Lidická 8
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, A. Krejčího 1a
Boskovice, Růžové nám. 16
Knínice u Boskovic
Boskovice, Nemocnice Boskovice

MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429

731 144 155
516 491 263
537 021 289
731 144 155
516 491 263
537 021 289
516 456 109
516 454 046
516 410 786
516 453 998
516 488 452
516 474 369
733 644 499
516 452 808
516 491 263

516 472 460

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.
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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.
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
6.1. VALÁŠKOVÁ Marie
10.1. WEIGANTOVÁ Bohuslava
10.1. URBÁNEK Robert
13.1. PŘIBYLOVÁ Dana
18.1. POKORNÁ Vlasta
19.1. VÁCHOVÁ Jaroslava
19.1. LÁNÍKOVÁ Marie
26.1. PETRŮ Milada
31.1. SVOBODOVÁ Marie
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Havlíčkova 21
nám. Svobody 82
Havlíčkova 26
U Cihelny 366
Dolní 69
Sokolská 123
Plotky 143
U Spravedlnosti 274
U Cihelny 98
Klemov 343

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(sociálně terapeutické dílny)
společně s farností Doubravice
pořádají
VÝSTAVU S PRODEJEM VÝROBKŮ
PĚKNÉ MODRÉ DOUBRAVICE,
A
PRODEJ KŘESTANSKÉ LITERATURY
KARMELITÁNSKÉHO
NAKLADATELSTVÍ
17. 12. 2017
v 10.45 – 12,30 hodin
na faře
Podávat se bude horký nealkoholický punč.
Přijďte se zahřát a jednu z posledních možností 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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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
P R O S I N E C 2017
7. 12. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

VÍNO NÁS SPOJUJE
Jean už deset let cestuje po světě a zpřetrhal všechna pouta, která ho
spojovala s rodinou žijící v Burgundsku. Jeho otec ale vážně onemocní,
a tak se musí vrátit do krajiny svého dětství. Po otcově smrti se musí se
svými sourozenci domluvit, co bude se zděděným rodinným vinohradem.
Odkaz otce je postaví před dilema – mají dům, vinohrady i vinařství
udržet, či prodat? Těžké rozhodování je především před Jeanem, který
zanechal v Austrálii partnerku a syna.
Film Francie

Premiéra 14. 9. 2017

Vstupné 50.- Kč

113 minut

14. 12. čtvrtek v 18 hod

BALKANFILM

V ŠOKU
Petr Zmazek pracuje v lublaňské huti, je šťastně ženatý a s manželkou
vychovává dvě děti. Řeší však problém s bydlením. Během oslav 1. máje
v roce 1986 je v závodě vyhlášen nejlepším pracovníkem a za odměnu
je mu přidělen nový byt. To je pro něj takový šok, že omdlí a probudí se
až za deset let, v den svatby své ženy s jeho přítelem. To je však pouze
jedna z mnoha šokujících skutečností, se kterou se musí vyrovnat.
Komedie Slovinsko/Srbsko/Bulharsko

Premiéra 16. 11. 2017

Vstupné 50.- Kč

92 minut

V lednu 2018 se můžete těšit na český film PO STRNIŠTI BOS a na
izraelsko-německý film CUKRÁŘ.

Zaměstnanci kina přejí všem krásné vánoční
svátky a těší se na vaši návštěvu.
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
L E D E N 2018
18. 1. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

PO STRNIŠTI BOS
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná
škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy
donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Eda má
před sebou nelehký úkol: najít a obhájit své místo v místní
klukovské partě, jejíž svět je naprosto odlišný od jeho městského.
Film vznikl podle stejnojmenné knihy vzpomínek Zděňka Svěráka a
tematicky zapadá do tetralogie filmů Kolja, Obecná škola a Vratné
lahve, které vyprávějí příběh jednoho muže na pozadí dějinných
událostí 20. století. Hrají: Jan Tříska, Oldřich Kaiser, Tereza
Voříšková, Ondřej Vetchý a další.
Film ČR

Premiéra 17. 8. 2017

Vstupné 50.- Kč

111 minut

25. 1. čtvrtek v 18 hod

PILOT FILM

CUKRÁŘ
Po smrti milence se německý cukrář Thomas vydává do Izraele –
rodné země muže, jehož miloval. Navzdory předsudkům spojeným
s jeho původem začíná Thomas pracovat v místní kavárně, jejíž
majitelkou je vdova po Oranovi. Ta však netuší, že nevyslovený
smutek, který ji s cizincem spojuje, se váže k jednomu a tomu
samému muži. Nádherně netradiční a komorní příběh o lásce, kde
se místy prolínají i dozvuky bolestivé německo-židovské otázky.

Nekonečný potlesk na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce
2017 je důkazem kvality tohoto snímku.
Film Německo/Izrael

Premiéra 21. 12. 2017

Vstupné 50.- Kč

104 minut

20

