ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 11 /listopad 2018
*********************************************
Vážení spoluobčané,
v úvodu svého příspěvku chci poděkovat všem občanům, kteří se
počátkem října zúčastnili voleb do zastupitelstva našeho městyse. Účast
voličů byla téměř 59 % z celkového počtu oprávněných voličů, byla tedy
více jak o deset procent větší, než byl celorepublikový průměr.
Koncem měsíce října jsme obdrželi osobní devítimístný automobil „Ford
Transit“, který se nám podařilo získat pro naši jednotku sboru
dobrovolných hasičů ze dvou dotačních programů. Věřím, že bude plně
sloužit svému účelu, a to jako evakuační vozidlo i pro potřeby jednotky
samotné.
Výročí 100 let od ukončení 1. světové války a 100 let od založení
Československa jsme si připomněli položením věnce u památníku
padlých na Soukopově náměstí v pátek 26. října 2018. Součástí oslav
bylo vystoupení žáků místní školy, lampionový průvod obcí a sázení
stromů. Ukončení proběhlo u táboráku na sokolském hřišti. Vysazena
byla lípa (symbol naší státnosti) a dub (symbol našeho městečka). Oba
stromy stojí u nově opraveného památečního kříže v Klemově.
K výročí vzniku I. Československé republiky bych si dnes, v samostatné
České republice přála, abychom si opět jako naši předkové vážili našeho
státu a dokázali v každodenním životě být solidární k potřebným, slušní
a otevření jeden k druhému a pracovití tam, kam nás život postavil. Přála
bych si, aby alespoň na malé, lokální úrovni, panovala vždy snaha po
shodě a společné práci, a to i přes rozdíly politické a názorové. Snaha
vyrovnat se našim předkům, kteří zakládali samostatné Československo
s touhou nejen po samostatném státě, ale především s touhou pracovat
ku prospěchu celku.
Do dalších roků naší země, země krásné, země milované to přeji nám
všem…
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva
městyse Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
ve středu 21.11.2018 v 18.00 hodin v obřadní síni
Městyse Doubravice nad Svitavou.
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!!!
Svoz biologického odpadu bude ukončen ke dni 24.11. 2018! Následně
budou odklizeny plastové kontejnery na biologický odpad a zároveň
bude ukončen svoz biologického odpadu, který zajišťují zaměstnanci
městyse.

***************************************************************************
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Zprávičky ze školy: Září - říjen
V letošním školním roce jsme v naší škole přivítali 16 prvňáčků.
A hned od začátku školního roku čekal na žáky pestrý program:
 Tradiční dopoledne s myslivci – procházka lesem zakončená besedou na bažantnici.
 První a druhá třída se zapojila do programu Hasík, který připravili místní hasiči. Byl
zakončen návštěvou hasičské zbrojnice – žáci si prohlédli hasičské vozy a podívali se
na výstavu uspořádanou ke 100. výročí založení místního hasičského sboru.
 Žáci 4. třídy už mají za sebou první ze dvou návštěv dopravního hřiště v Blansku.
 Program s názvem „Buďme kamarádi“ seznámil žáky zábavnou formou jaké to je, žít
s nějakým tělesným handicapem - zkusili si jízdu na kolečkovém křesle, Braillovo
písmo, chůzi po slepu se slepeckou holí a další aktivity.
 Do školy zavítal lektor programu Zdravá mládež s besedou pro 4. a 5. třídu s tématem,
které je pro současnou mládež velmi aktuální – Kyberšikanou – problémy spojené
s používáním sociálních sítí.
Nezapomněli jsme ani na kulturu:
 Přijali jsme pozvání do místní knihovny, kam zavítal spisovatel Hynek Klimek, známý
svou knihou Strašidlář. Pro žáky byla připravena výstava autorových knížek,
strašidelné pohádky a strašidla známá i neznámá.
 Do místního kina přijel divadelní soubor s pohádkou Pták Ohnivák a liška Ryška.
 Říjnové zprávičky končí Lampionovým průvodem, kde žáci vystoupili s kratičkým
programem.
Text Mgr. Erika Bartíková, foto Mgr. Ivana Šimanová.
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Setkání kronikářů Praha - IV. výroční pietní akt KOSMAS
Již počtvrté v řadě se sešla skupinka kronikářů a přátel české historie
z různých míst naší vlasti, aby položením věnce s nápisovými stuhami
v národních barvách v prostorách Staré arcibiskupské kaple pražské
Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha uctili památku nejproslulejšího
českého kronikáře Kosmase, kapitulního děkana (asi 1045-1125).
Přítomní si zároveň připomněli památku kronikářovy manželky a
podporovatelky Božetěchy (+ 1117).
Projekt Desetiletí Kosmase se v roce 2015 zrodil v hlavě dlouholetého
kronikáře Prahy 11 PhDr. Jiřího Bartoně, regionálního historika,
spisovatele a lektora, který k účasti na akci každoročně vyzývá jen
několik ze zkušených a vytrvalých kronikářů obcí ČR a pražských
městských částí (některé opakovaně). Vyvrcholením projektu bude rok
2025, kdy si připomeneme 900. výročí Kosmova úmrtí.
Praotec českého kronikářství Kosmas a jeho dílo jsou základními
kameny českého dějepisectví, Kosmova kronika ovlivnila řadu jeho
následovníků a historiků. Skupinka letopisců a přátel české historie při
průchodu gotickou katedrálou tedy nejprve uctila památku Kosmase ve
Staré arcibiskupské kapli, v místech nad podzemními vykopávkami, kde
autor jednoho z nejvýznamnějších středověkých děl i s manželkou
Božetěchou na počátku 12. století pravděpodobně pobývali. Přítomní
dále navštívili podzemní prostory, běžně nepřístupná torza staveb, která
jsou s působením kapitulního děkana Kosmase úzce spjata a také
překrásnou kapli sv. Václava, která je po léta jakýmsi ústředním
prostorem chrámu.
Také letošní, v pořadí již čtvrtý vzpomínkový akt cyklu Desetiletí
Kosmase, byl umožněn díky vstřícnosti Správy Pražského hradu a
Metropolitní kapituly. Velké podpory se účastníkům akce opět dostalo
také z Kanceláře prezidenta republiky. Fundovanými komentáři během
dvouapůlhodinového aktu přispěli PhDr. Jiří Bartoň a také Mgr. Lenka
Kluková s Mgr. Petrou Ponzerovou z Archivu Pražského hradu.
Pietního aktu Kosmas 2018 se zúčastnili:
 PhDr. Jiří Bartoň, kronikář ve správním obvodu Praha 11
 Mgr. Marta Bartoňová, kronikářka MČ Praha Šeberov
 Václav Jelínek, kronikář města Veselí nad Lužnicí – Jihočeský
kraj
 Jan Kolář, Soběslav, kronikář obce Mezná-Jihočeský kraj
 Zorka Kolářová, Soběslav-Jihočeský kraj
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 Eva Sáňková, kronikářka městečka Doubravice nad
Svitavou - Jihomoravský kraj
 Mgr. Jiří Plecháček, kronikář obce Tuhaň-Liberecký kraj
 Květoslava Hýsková, Praha 8
 Josef Kadleček, Praha 4
 Jana Kadlečková, Praha 4
 JUDr. Jitka Machová, Praha 4
 Mgr. Lenka Kluková, Archiv Pražského hradu
 Mgr. Petra Ponzerová, Archiv Pražského hradu

Text a foto Eva Sáňková – s využitím materiálů PhDr. Jiřího Bartoně
a Jana Koláře
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Na stejné zemi co my, bydlí tu s námi stromy. Mlčí a hledí si svého, listíčka
zeleného..…( Z. Svěrák)

Dne 20. října se v Česku od roku 2000 slaví Den stromů. Je to doba, kdy
jsou stromy barevně nejkrásnější a zároveň vhodný termín k sázení nových
stromů.
Položme si otázku: Mají stromy co slavit?
Možná jsme na ně trošku zapomněli, běžíme kolem, jsou tu, my nevidíme....
Ale stojí za to si všímat.
Napadlo vás někdy, proč je lípa český národní strom? Lípa se stala pro svou
vůni, půvabnou korunu i vlídný stín symbolem ochrany, pomoci a lásky.
Lidé věřili, že dokáže odehnat zlé duchy a svou energií zbaví člověka
chmurných myšlenek.

Příběh lípy
Je 20. října 1944 (všimněte si shody data) a malý
Lojzík Matuška píše svou slohovou práci Jak jsme
přesazovali lipku. S láskou přesadili s panem
učitelem Holíkem lipku v parčíku před školou, kde
pro nedostatek místa a světla živořila.
Uplynulo mnoho let a na náměstí před záložnou na
lavičce pod hruškou se setkává pan Holík,řídící na
penzi, s dospělým mužem Aloisem Matuškou,
který mu připomíná svůj zážitek ze sázení.
Pedagog si nevzpomíná, ale je potěšen a jako
důkaz poslouží slohová práce malého Lojzíka (tady
trošku závidím a přeji si potkat po mé učitelské
práci aspoň jednoho Lojzíka).

z lipky je již lípa
Dnes i po 74 letech roste lipka před Dřevovýrobou. Roste statečně, snaží se i
v suchu a nepohodě. Ustupuje parkujícím autům, nechá si ořezat některé
větve a věří, že vydrží a že si všimneme. Až půjdete kolem, povzbuďte ji –
lípu, symbol české státnosti.
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Příběh aleje
Stromy do české krajiny patří – okrasné i ovocné. Lidé sázeli stromy odpradávna,
aby jim poskytly stín, úrodu, dřevo, zkrášlily místo, lemovaly cesty, vymezily
hranice…Sady, které vysadili naši předkové zplaněly, zestárly, zarostly. Kde jsou
doby, kdy jsme party dětí „táhly“ třeba na třešně.
Přísloví: Postav dům, zasaď strom,… připomíná, jak je soužití s přírodou důležité.
A tady začíná příběh klemovské
aleje. Je teprve na začátku, ale už
teď zdobí krajinu na konci
Klemova. Nápad - udělat to jako
naši předkové - se podařil. Obec
uvolnila finance na výsadbu a
hrubé úpravy terénu. Další práce
byly na pracovitých rukách,
zalévat, posekat a podpořit trávník,
hodně potu, ale i hodně radosti po
skončení. Nová ovocná alej roste.
Ať dává brzy nejen radosti
z krásného vzrůstu, ale i z úrody. Těšte se, až půjdete za pár let kolem pak se zastavte,
rozhlédněte i ochutnejte.
Mgr. Milada Juračková
***************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část LISTOPAD 2018.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Listopad
Listopad
3.11.
4.11.
10.11.
11.11.
17.11.
18.11.
24.11.
25.11.

MUDr. Jílková
MUDr. Kopáčková
MUDr. Adamová
MUDr. Kraml
MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Kupková

Rájec, Ol. Blažka 145
516 410 786
Letovice, A. Krejčího 1a
516 474 369
Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018
Boskovice, Růžové nám. 16
733 644 499
Knínice u Boskovic
516 452 808
Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
Adamov, Smetanovo nám. 327
516 446 398
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457

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
LISTOPAD

2018

1. 11. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

CHATA NA PRODEJ
Česká komedie o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu
sejde svérázná rodina na poslední rozlučce s chatou.
Režisér Tomáš Pavlíček o filmu řekl: “Ještě před psaním scénáře
jsem věděl, že chci natočit vtipný film o rodinných vztazích
v současné době. A také bylo nutné, aby se vznikající film dotýkal
nějakého českého fenoménu. A ten jsme našli právě v chatařství a
v jeho rozdílném vnímání napříč generacemi.“ Hrají: Ivana
Chýlková, David Vávra, Jan Kačer, Tereza Voříšková a další.
Česká komedie

Premiéra 26. 7. 2018

Vstupné 50.- Kč

77 minut

8. 11. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

VŠECHNO BUDE
Film o klučičím přátelství, dobrodružství a velké svobodě. Příběh
dvou kluků, kterým ještě nebylo ani patnáct a kteří se společně
vydávají v ukradeném autě na cestu přes celou republiku. Cílem
jejich útěku je pocit svobody a touha něco zažít. Film Všechno bude
získal v hlavní soutěži na letošním Mezinárodním filmovém festivalu
v Karlových Varech Cenu za nejlepší režii.
Hrají: Tomáš Mrvík, Jan František Uher, Eliška Křenková, Lenka
Vlasáková, Tomáš Pechlát.
Film ČR, Slovinsko. Slovensko, Polsko

Premiéra 6. 9. 2018

Vstupné 50.- Kč

85 minut
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15.11. čtvrtek v 18 hod

ARTCAM FILMS

STŘÍDAVÁ PÉČE
Myriam a Antonie Bessonovi se rozvedli. Syna Juliena dostala do péče
matka, která se snaží syna před jeho otcem chránit. Tvrdí o něm, že je
agresivní. Ten však prosí o střídavou péči svého syna. Julien je svědkem
stupňujícího se konfliktu mezi rodiči a je donucen jít na hranici svých
možností, aby zabránil tomu nejhoršímu.
Film Francie

Premiéra 19. 7. 2018

Vstupné 80.-Kč

93 minut

22.11. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

DÁMSKÝ KLUB
Čtveřici dlouholetých kamarádek
pojí kromě pevného přátelství
společná záliba v knihách. Pravidelně se scházejí ve svém dámském
klubu. Jednoho dne se ponoří do lechtivého erotického románu Padesát
odstínů šedi. Tahle volba se ukáže jako více než inspirativní…Vášnivý a
živočišný svět pana Graye doslova obrátí jejich unavené životy vzhůru
nohama. Hrají: Diane Keaton, Jane Fonda, Andy Garciaa další.
Komedie USA

Premiéra: 24. 5. 2018

Vstupné 50.-Kč

103 minut

29. 11. čtvrtek v 18 hod

BOHEMIA MP

DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Andrej v podání Vojtěcha Dyka pracuje jako programátor nadnárodní
firmy, která má za úkol finalizovat projekt tzv. inteligentního domu
zajišťující maximální luxus a bezpečnost pro své obyvatele. Spolu se
svojí čerstvou manželkou a ambiciózní sochařkou Zuzanou se nastěhují
do prototypu takového domu ze skla a kamene. Jejich život v domě,
který se zpočátku jeví jako vysněný, se však postupně mění v noční
můru. Dále hrají: Ondřej Malý, Roman Luknár, Hynek Čermák, Gabriela
Marcinková a další.
Thriller ČR

Premiéra: 30. 8. 2018

Vstupné 50.-Kč

100 minut
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