ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 7 /červenec 2018
Číslo 8/ srpen 2018
********************************************************
Vážení spoluobčané,
první polovina roku je za námi. Ta druhá polovina začíná prázdninami
a časem dovolených. A to je jistě příjemná změna. Letní měsíce je však dobré
využít také k realizaci stavebních prací. I my jsme se podle toho zařídili.
Na přelomu měsíce června a července je naplánována výměna oken
v tělocvičně a ve školní družině místní základní školy. Následně bude
zateplena zbývající (čelní) stěna budovy, ve které je tělocvična i družina
umístěna. V plánu je také výměna plotu a brány u sokolského hřiště, uskuteční
se v první polovině měsíce července.
Autobusové zastávky, které stojí u krajské komunikace, se rovněž dočkají
rekonstrukce. V průběhu léta bude dokončena oprava hřbitovních zdí, včetně
brány na starý hřbitov. Průběžně budou opravovány výtluky na místních
komunikacích.
Co se týká sakrálních staveb – křížů, jsou dva již opraveny (oba jsou umístěny
na místním hřbitově – stará část) a na svoji opravu čeká kříž v Klemově
u mateřského centra.
Zrestaurován je také památník obětem 1. a 2. světové války na Soukopově
náměstí.
Svým rozsahem větší stavební akce nás čeká v období září 2018 až září
2019, kdy v rámci pozemkových úprav bude realizována zásadní oprava
komunikace mezi Doubravicí nad Svitavou a Kuničkami.
V závěru svého příspěvku bych vás ráda pozvala na zajímavou akci, která je
plánovaná na 28. července 2018. Poprvé budeme na náměstí promítat „letní
kino“. Tedy, pokud nám to počasí dovolí. A o týden později, 4. srpna 2018, se
uskuteční již 4. ročník soutěže TFA (nejtvrdší hasič přežije). I tentokrát, stejně
jako loni, pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje.
Významná společenská akce se uskuteční také 1.9. 2018, kdy Sbor
dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou oslaví 130. let od svého vzniku.
Přeji vám pohodové léto bohaté na zážitky a dostatek času na odpočinek!
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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Památník na Soukopově náměstí:

před rekonstrukcí

po rekonstrukci

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

NEJTVRDŠÍ HASIČ PŘEŽIJE
4. ročník soutěže TFA pořádá Sbor dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou
v sobotu 4. 8. 2018
Tato velmi zajímavá a atraktivní soutěž se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského
kraje Bohumila Šimka a místní dobrovolní hasiči věří, že opět přiláká velké množství
diváků. Vždyť bude co sledovat! Mimo již známých kategorií-muži do 35 let, muži nad 35
let a ženy bude v letošním roce zařazena úplně nová kategorie, a to „tandem štafeta“.
V tomto případě nebude důležité, zda budou ve dvojici dva hasiči, dvě hasičky, případně
hasič a hasička. A nejen tato novinka může přilákat diváky.
 Všeobecná zdravotní pojišťovna připravuje pro všechny (diváky i závodníky)
překvapení
 Česká pojišťovna bude mít opět soutěž pro děti i dospělé, a to soutěž tipovací
 Samozřejmě také bude probíhat sbírka pro děti, které se léčí na onkologickém
oddělení Dětské nemocnice Brno (sbírají se různé hračky, hry, dětské knihy apod.).
Kdo chce přispět, může již nyní odevzdávat dárky na radnici, případně v den konání
soutěže přímo na sokolském hřišti
 A jak je u dobrovolných hasičů zvykem, o dobré občerstvení nebude nouze.
Tak ještě několik důležitých informací:
 10 hodin: slavnostní nástup soutěžících a oficiální zahájení soutěže
 10,30 hodin: start prvního závodníka
Přijďte podpořit všechny závodníky – zaslouží si to!!!
Za SDH Doubravice nad Svitavou: Radek Hajný
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Zveme všechny příznivce letního kina a českých komedií
na „PROMÍTÁNÍ POD ŠIRÝM NEBEM“,
kterému bude předcházet
„POSEZENÍ S PŘÁTELI“
To vše v parku na náměstí Svobody v sobotu
28. července 2018 od 20,00 hodin.
Návštěvníci se mohou těšit na český film
„ DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA“
V hlavních rolích Bob Klepl, Ester Geislerová, Anna
Polívková.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Důležité upozornění:
 Promítání filmu začne cca ve 21,00 hodin
 Počet míst na lavičkách bude omezen (vezměte si
židličky i deky)
 Vstupné na promítání dobrovolné
 Občerstvení zajistí restaurace OLIVIE (je
domluveno)
 V případě nepříznivého počasí (hromy, blesky, déšť)
se film bude promítat v sále místního kina
Na vaši hojnou účast se těší
zaměstnanci místního kina
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SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ DOUBRAVICE
NAD SVITAVOU
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA OSLAVY 130. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ NAŠEHO SBORU

KTERÉ SE BUDOU KONAT NA MÍSTNÍM SOKOLSKÉM HŘIŠTI
A V PROSTORÁCH HASIČSKÉ ZBROJNICE 1.9.2018
ZAČÁTEK VESELICE NA SOKOLSKÉM HŘIŠTI VE 13 HODIN
až do 18 hodin bude k tanci a poslechu vyhrávat

HOLÓBKOVA MOZEKA
OTEVŘENA BUDE HASIČSKÁ ZBROJNICE, KDE SI ZÁJEMCI MOHOU PROHLÉDNOUT
NAŠI TECHNIKU A ZÁZEMÍ.
NA SOKOLSKÉM HŘIŠTI V PŘESTÁVKÁCH UVIDÍTE UKÁZKY ČINNOSTI NAŠICH MLADÝCH
HASIČŮ, SPORTOVCŮ TFA A ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY.
BUDE PŘISTAVENA TECHNIKA HZS TIŠNOV DOPROVÁZENA VÝKLADEM O POUŽITÍ
BOHATÉ OBČERSTVENÍ BUDE PŘIPRAVENO PRO VŠECHNY
PRO NAŠE NEJMENŠÍ ZAJIŠTĚN SKÁKACÍ HRAD A JINÉ SOUTĚŽE

OD 18 HODIN BUDE HRÁT PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

DJ ROMAN BJ
ZA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE
JAROMÍR PEGAS PETRŮ, STAROSTA SDH DOUBRAVICE NAD SVIT.
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Poděkování a výsledky Svitava krosu 2018
Děkuji za pomoc materiální i finanční sponzorům Svitava krosu 2018: Araplastu
Doubravice, MαM Koloniálu Doubravice, Dřevovýrobě Vladík, Gummi printu
Doubravice, Keramice Pávek, SK Doubravice a Pivovaru Černá Hora. Dále chci
poděkovat za výborně zvládnutý průběh sportovního dopoledne všem
jednotlivcům, kteří pomáhali s organizací běhu (o spokojenost startujících se
staralo 20 pořadatelů), starostce městyse paní Mgr. Janě Otavové za předávání
cen a kronikářce městyse paní Evě Sáňkové za fotodokumentaci.
Celková účast - 124 závodníků: hlavní závod 56 běžců z toho 3 z Doubravice,
mládežnické kategorii 68 běžců z toho 15 nadějí z Doubravice.
Nejlepší výsledky: starší žákyně – Štoudková Pavla 1. místo, mlíčňáci děvčata –
Kuběnová Anička 3. místo, přípravka mladší děvčata – Procházková Libuše
4. místo, mlíčňáci chlapci – Hájek Matěj 5. místo a přípravka starší děvčata –
Petečelová Valentýna 5. místo
Výsledky Svitava krosu 2018 – 8 500 m.
M 1. Tichák Jiří (celkově 3)
MVI 1. Klopec Aleš (celkově 2)
MVII 1. Dvořáček Jiří
MVIII. 1. Svoboda Pavel
J 1. Říha Jaroslav (celkově 1)
Juniorky: 1. Horňová Adriana
Ž 1. Klepalová Kamila
ŽV 1. Ondroušková Ivana
ŽVII 1. Hynštová Marie

2. Huťka Jiří
2. Jančík Tomáš
2. Hájek Ivoš
2. Landa Jaroslav
2. Marek Samuel

3. Buš Ondřej
3. Vencbauer Pavel
3. Hrůza Vladimír
3. Šperka Oldřich
3. Široký Stanislav

2. Krušinová Andrea
2. Polášková Martina
2. Tesařová Jitka

3. Filipiová Andrea
3. Votýpková Alice
3. Klepalová Lenka

Celkové výsledky a foto: www.svitavakros.estranky.cz
Všichni se těšíme na příští, již 11. ročník, který proběhne 1. 6. 2019
Za organizátory Ivoš Hájek
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Šlapem rádi, šlapem moc, do kopečka pro radost…
Myslíte si, že kopec v ulici 28. října někdo v sobotu 9. června při
Memoriálu Oldřicha Hájka šlapal s myšlenkou: „Budu nejrychlejší,
zvítězím“? Já jsem přesvědčena o tom, že nikoliv. I při jubilejním,
desátém ročníku tohoto memoriálu se jelo pro radost, a hlavně na
památku a pro vzpomínku na sportovce tělem i duší Oldu Hájka. O tom
svědčilo i moc pěkné zdobení před některými domy.
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Jak už bylo avizováno na pozvánkách, jel se jubilejní, ale hlavně
poslední ročník závodu. I když je to podivné, opět všechno bylo, jak má
být. Po celých deset let bylo na pozvánkách uváděno, že se závod koná
za každého počasí. Vzpomenete si, že by někdy závodníci jeli v dešti?
A i tentokrát nemělo počasí chybu – sluníčko se snažilo, chvílemi až
moc. Závodníků ve všech kategoriích jelo celkem 44 – skvělé! Fandících
diváků po trati a v cíli dostatečný počet – jednou větou – sobotní
dopoledne, které se vydařilo! A to také díky tomu, že nám paní Miluška
Hájková opět poskytla azyl. V průjezdu to vonělo „svatebními koláčky“,
které bleskově mizely, také bylo čím zahnat obrovskou žízeň a co je
důležité, díky vstřícnosti úřadu městyse každý, ale opravdu každý, kdo
se zúčastnil závodu, dostal malou pozornost. A co bude dál? Uvidíme!
Máme celý rok na to, abychom vymysleli něco nového – možná se
najdou jiní obětavci, kteří uspořádají podobný, nebo i zcela jiný závod.
Teď si ještě přečtěte, kdo byl opravdu nejrychlejší:
Kategorie děti do 6 let: 1. Michálek Matěj 2. Hájek Matěj 3. Machaňová
Alžběta
Děti 7–10 let: 1. Šafránek Jáchym 2. Bartošová Adéla 3. Michálková
Vanesa
Mládež 11-16 let: 1. Bartoš Samuel 2. Hájek Filip 3. Staněk František
Ženy: 1. Hájková Martina 2. Bartošová Pavlína 3. Tomanová Martina
Senioři: 1. Vach Jiří 2. Dvořák Martin 3. Štoudek Petr
Muži: 1. Sáňka Matyáš 2. Schuch Adam 3. Hájek Tomáš
Nejmladší závodnicí byla vyhlášena Hájková Eliška (2 r.) a nejmladším
závodníkem Machaň Hugo (4 r.).
A na závěr společný snímek všech – závodníků, pořadatelů i diváků.
Eva Sáňková
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Doubravice nad Svitavou + dalších 1328 obcí a měst
5. července-v „Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje“,
patronů Moravy, vyvěšuje mnoho obcí a měst každoročně na budovách
úřadů moravskou vlajku. Občané si tak připomínají tisíciletý odkaz
historické země Moravy a základ naší státnosti. Úctu k dějinám Moravy
tak vyjadřují obce bez rozdílu velikosti od nejmenších osad až po
největší moravské město Brno s jeho místními částmi a Jihomoravským
hejtmanstvím.
Začátkem měsíce května bylo i naše městečko Moravskou národní
obcí vyzváno, aby se k této tradici připojilo. Tak bude snad poprvé
v historii našeho městečka před úřadem městyse 5. července 2018 vlát
Moravská vlajka (prapor).
Zemská vlajka Moravy
Hlavním motivem moravské vlajky
je žluto-červeně šachovaná orlice
v modrém štítu, kterou ve svém
znaku mohou Moravané užívat již
od roku 1462. Štít s orlicí je vložen
do středu vodorovné bikolóry, která
se skládá ze žlutého a červeného
pruhu stejné šířky. Od 13. století
byla znakem Moravy bílo-červeně
šachovaná orlice v modrém štítu. V roce 1462 byla císařem bílá tinktura
kostek na žádost Moravanů povýšena na žlutou neboli zlatou. Žlutá či
zlatá představuje slunce, modrá barva štítu znázorňuje oblohu. A
červená barva symbolizuje oheň vlasteneckého zápalu.
Moravská vlajka byla občany oživena po roce 1989. V roce 2010 ji na
Velehradě slavnostně požehnal Mons. Jan Graubner, arcibiskup
olomoucký a metropolita moravský. Do iniciativy „Za vyvěšování
moravské vlajky“ na radnicích, se od roku 2010 zapojilo výše uvedených
1328 obcí a měst. Tuto iniciativu podporuje Moravská národní obecnepolitický spolek založený v roce 1985. Jeho cílem je posílení
moravského povědomí a sounáležitosti k Moravě. Spolek pořádá
besedy, přednášky a setkávání na památných místech Moravy.
Až tedy uvidíte 5. července před naší radnicí na stožáru viset moravskou
vlaku budete vědět, proč tomu tak je.
Eva Sáňková kronikářka
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
+
EMANUEL

DOUBRAVICE

zve děti a rodiče na tradiční
Rozloučení s prázdninami,
které pořádáme společně s farností Doubravice
23.8. 2018 od 14 hodin v areálu fary.
K dobré náladě zahrají bratři Matuškovi.

Atrakce pro děti: Jízda na koni, malování na obličej, trampolína, zábavné cvičení
s lektorkou Andreou a jiné
Občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné
Pěkná modrá Doubravice
Soukopovo nám. 91 (budova fary)

Emanuel Doubravice
Soukopovo náměstí 453,

Tel: 515 538 565, 732 747 952

Tel.: 739 389 226, 739 389 165
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Obecní knihovna
oznamuje všem návštěvníkům, že v měsíci
srpnu bude knihovna městyse z důvodu
dovolené uzavřena.
Jana Vomelová – knihovnice
**************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko – červenec/srpen 2018.
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
Červenec
1.7.
5.7.
6.7.
7.7.
8.7.
14.7.
15.7.
21.7.
22.7.
28.7.
29.7.

MUDr. Paulíčková
Černá Hora, Zdrav. středisko
725 415 615
MUDr. Pernicová
Boskovice, Růžové nám. 16
774 177 804
MUDr. Pokorná M.
Blansko, Gellhornova 9
516 412 422
MDDr. Janáč
Boskovice, Lidická 10
537 021 289
MUDr. Roth
Ostrov, Zdrav. středisko
516 444 326
MUDr. Řehořek
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
MUDr. Staňková V.
Jedovnice, Zdrav. středisko
516 442 726
MUDr. Sládek
Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319
MUDr. Semrádová
Sloup, Zemspol, 221
516 435 203
MUDr. Žilka
Benešov, 19
516 467 313

Srpen
4.8.
5.8.
11.8.
12.8.
18.8.
19.8.
25.8.
26.8.

MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A
516 416 386
MUDr. Řehořek
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
MDDr. Šméralová K. Boskovice, Lidická 8
516 453 998
MUDr. Štrajtová
Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806
MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429
516 472 227
MUDr. Švendová
Křtiny, Zdrav. středisko
516 439 404
MUDr. Houdková
Blansko, Pražská 1b
731 144 155
MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko
516 414 291

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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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ZÁŘÍ

2018

6. 9. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

TÁTOVA VOLHA
Kostýmní výtvarnice Eva /Eliška Balzerová/ nečekaně ovdověla.
Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy
/Tatiana Vilhelmová/, má ještě stejně starého nemanželského syna.
To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská
kresba. Eva je rozhodnutá toto odhalení ignorovat, ale Tereza, které
se vlastní život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra
upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha
GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek a přátel, aby o tajemství
zjistily víc…Dále hrají Vilma Cibulková, Eva Holubová, Boleslav
Polívka a další.
Komedie ČR

Premiéra 8. 3. 2018

Vstupné 50.- Kč

90 minut

13. 5. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

HASTRMAN
Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny ve filmu Ondřeje
Havelky. Film vznikl na motivy románu Miloše Urbana oceněného
magnesií Literou.
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de
Caus /Karel Dobrý/, jehož láska k venkovské dívce Katynce /Simona
Zmrzlá/ naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní.
Dále hrají Jan Kolařík, Jiří Maryško, David Novotný, Norbert Lichý,
Vladimír Polívka a další.
Romantický thriller ČR

Premiéra 19. 4. 2018

Vstupné 50.- Kč

100 minut
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20. 9. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
Mildred Haynesové zavraždili dceru. A protože se vyšetřování už
několik měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu do
města vylepí na tři billboardy velmi kontroverzní vzkazy adresované
váženému šéfovi místní policie zákona. Když se do věci vloží ještě
další policista, nevyzrálý maminčin chlapeček se zálibou v násilí,
souboj mezi místním policejním oddělením a osamělou, ukřivděnou,
a hlavně rozzuřenou bojovnicí se může rozjet na nejvyšší obrátky.

Krimi drama Velká Británie/USA

Premiéra 18. 1. 2018

Vstupné 50.- Kč

115 minut

27. 9. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

KOLO ZÁZRAKŮ
Dramatický příběh vášně, násilí a zrady…
Ginny /Kate Winslet/ je nešťastná bývalá herečka, která nyní
pracuje jako servírka. Její manžel Humpty /Jim Belushi/ se rád
napije, pak bývá hrubý a před manželkou často dává přednost
rybaření. Nedávno se k nim nastěhovala Humptyho dcera z prvního
manželství Carolina, která má sice s otcem problematický vztah, ale
potřebuje se ukrýt před gangstery i FBI. Když Ginny potká na pláži
pohledného plavčíka Mickeyho /Justin Timberlake/, velmi rychle
podlehne jeho kouzlu a zamiluje se. V jejich milostné romanci
nachází záchranu od všech chyb a zklamání z vlastního života.
Stejně tak přítomnost dcery má blahodárný vliv na Humptyho
chování a on znovu zažívá radost. Když se však Carolina poprvé
setká s Mickeym, opojné naděje na lepší život Ginny a Humptyho se
začínají hroutit…

Drama USA

Premiéra 4. 1. 2018

Vstupné 50.- Kč

101 minut
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