ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 3 /březen 2019

***************************************************************
Vážení spoluobčané,

neobvykle vysoké denní teploty ohlašují příchod jara. Měsíc březen
bude také bohatý na různé společenské akce. Jen v kulturním domě jsou
plánovány čtyři, pochování basy, ponorkový bazárek, hasičský karneval
a doubravická polévka. Podpoříte je svojí účastí?
Koncem měsíce února jsme podali celkem tři žádosti o dotace, které
nabízí Ministerstvo pro místní rozvoj - podpora rozvoje a obnovy
venkova.
Využili jsme dotační titul „Obnova drobných sakrálních staveb
a hřbitovů“. Naší snahou je tedy získat dotaci na opravu hřbitovní zdi
(stará část hřbitova) a na opravu „márnice“.
Dále usilujeme o dotaci z dotačního titulu „Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov“. V našem případě se jedná o obnovu kulturního
domu.
A do třetice z dotačního titulu „Podpora obnovy místních komunikací“
bychom rádi získali dotaci na realizaci místních komunikací v lokalitě
Zázmolí.
Pokud budeme při získávání dotací úspěšní, podaří se nám z rozpočtu
městyse uspořit řádově milióny korun. Uvidíme! O výsledcích vás budu
průběžně informovat.
V loňském roce se nám podařilo získat z různých dotačních titulů
celkem 3 086 678,- Kč.
Do 1. března 2019 chceme podat také žádosti o dotace, které nabízí
Jihomoravský kraj.
V souvislosti s obnovou sítě nízkého napětí a veřejného osvětlení
v našem městysi jsme v uplynulém měsíci jednali se zástupci firmy
E.ON. Byli jsme informování, že práce budou zahájeny v měsících září
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až říjnu 2019. Naším záměrem je připojit k této stavbě i nový veřejný
rozhlas. Předpokládáme, že veškeré práce by měly být dokončeny do
jednoho roku od jejich zahájení, tedy září až říjen 2020.
O konkrétním termínu zahájení a následných etapách celého díla budete
průběžně informováni.
Z výše uvedeného vyplývá, že nás čeká opravdu stavebně náročný rok !
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse

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

Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva
městyse Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
dne 20.3.2019 v 17.00 hod. v obřadní síni úřadu městyse.
UPOZORNĚNÍ

Platby za svoz odpadu se budou vybírat od 4. března 2019 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
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Skautský oddíl
v Doubravici nad Svitavou
Vás srdečně zve na cestovatelskou přednášku

Tour Divide

Za 25 dní 4366 km na kole
z Kanady do Mexika
Kdy:

středa 13.

března 2019 od 18.30

Kde:

Kinosál Doubravice nad Svitavou

Přednáší: Jakub Gsela

Nejdelší nezabezpečený závod horských kol na světě Tour Divide,
který Kuba prožil v roce 2016. Příběh nezměrné touhy, odvahy,
totálního vyčerpání i euforie. Vyprávění s promítáním fotografií
z tohoto neskutečného dobrodružství.
Přijďte jej prožít i Vy!
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Dne 23. března 2019 v 16 hodin bude v kulturním domě
v Doubravici nad Svitavou zahájen již šestý ročník soutěže o
nejlepší
DOUBRAVICKOU POLÉVKU
Zájemci o účast se mohou přihlásit na tel. č. 731 637 702 – a to
nejpozději do 12 hodin dne konání soutěže. Počet účastníků je
však omezen. S případným přihlášením tedy neotálejte.
Během soutěže budou k poslechu hrát na kytary
Luboš Raš a Rosťa Pijáček.
V 19 hodin proběhne vyhlášení vítěze soutěžního klání a poté
k tanci a poslechu zahraje DJ LIVKA.

Keltský telegraf 23. března 2019
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na Malém Chlumu u Obory
Desátý ročník
Příchod všech čertů a příznivců nejlépe do 19,30 hod. Uvítáme vás rádi
dobře namaskované a vybavené bubínky a chřestidly.
Signál očekáváme z rozhledny Veselice - Podvrší po dvacáté hodině.
Na Chlumu panuje hlad a zima. Doporučujeme, nechoďte bez zásob.
Vědma vám přenechá oheň na ohřátí.
My čerti jsme ke své krajině velmi ohleduplní. Proto očekáváme, že v ní
nezůstane po vašem odchodu ani jeden odpadek!!!
Akce se koná na vlastní zodpovědnost všech účastníků!
Za organizátory manželé Havířovi, Mazourkovi a další, s podporou Obecního úřadu
Obora.
www.keltskytelegraf.cz

********************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část BŘEZEN 2019
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00

Březen:

2.3. MUDr. Hosová
Rájec, Zdrav. středisko
3.3. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a
9.3. MUDr. Havlová
Blansko, Pražská 1b
10.3. MUDr. Kraml
Boskovice, Růžové nám. 16
16.3. MDDr. Gořulová Letovice, Masarykovo náměstí 162/38
17.3. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice
23.3. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko
24.3. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33
30.3. MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
31.3. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 432 138
516 474 369
721 425 074
733 644 499
792 325 594
516 491 263
516 414 291
516 488 457
516 453 997
516 488 456

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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ESKYMÁCKÁ OLYMPIÁDA
Děti ve třídě Koťátek se vydaly na
přelomu ledna a února v rámci tématu „Daleko na
severu…“ za polární kruh. Každé dopoledne jsme
pro ně připravili nejrůznější aktivity, naučily se
poznávat zvířata obývající polární oblasti, určit
na glóbusu, kde se polární oblasti nachází a
jednoduše
vysvětlit, proč
je tam stále zima a dozvěděli se nějaké
zajímavosti ze života Eskymáků. Děti také
vyráběly polární krajinu s iglú, ledního medvěda,
mrože, Eskymáka a malovaly krasobruslaře.
V rámci tohoto tématu získaly přehled o
některých zimních olympijských sportech.
Vyvrcholením celého bloku byla „Eskymácká olympiáda,“
která se skládala ze dvou částí. V první fázi ve třídě
procházely děti strastiplnou polární stezkou – musely překonat
různé překážky, plazit se jako tuleni, přelézt ledovou pláň,
nachytat ryby a na závěr doběhnout do cíle na lyžích. Pak jsme
vzali děti ven, ten den napadlo zrovna hodně sněhu, a tak jsme
se mohli všichni patřičně vyřádit. Následovaly další tři
disciplíny – hod koulí, vytvoření co
největší koule a závody bobových
spřežení. Na úplný závěr jsme
s dětmi postavili obrovské iglú, kam
jsme se všichni namačkali a připadali
si jako opravdoví Eskymáci. Odměnou
byla dětem medaile, drobná sladkost
a hlavně krásný zážitek!
Mgr. Eva Filoušová, učitelka
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Závody v bobování

Krásné lednové počasí vylákalo třídu
Koťátek k velkému závodění.

Připravili jsme boby a hurá na kopec pod
lesem v Klemově. Všechny děti se s chutí
pustily do závodění z kopce dolů a
rovnou mezi branky. Po velkém
soutěžení nejen dětí, ale i paních učitelek
jsme se všichni vrátili spokojeni do
školky. Nebylo vítězů, ale ani poražených a sladká odměna a diplomy čekaly na
všechny děti.
Soušová Annaučitelka
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Jak se vám líbí?
Ano, mohlo by se zdát, že článek bude pojednávat o komedii Williama
Shakespeare s tímto názvem. I když o tomto tématu by se mi psalo velmi
dobře, není tomu tak. Napsat chci o jednom nešvaru, který se u nás,
v Doubravici nad Svitavou pomalu, pomalounku začíná rozmáhat. Podle
přiložených fotografií jste určitě poznali, co trápí zaměstnance úřadu
městyse a určitě také pořádkumilovné obyvatele našeho městečka.
Pravděpodobně by stačilo ke snímkům napsat „bez komentáře“, ale tak
to nejde, to by mi nedalo spát.
Už děti v mateřské škole se učí, proč jsou kontejnery na odpad označeny
barevně a hlavně, jaký odpad, do kterého kontejneru patří. Aby na to, co
se naučí v mateřské škole děti nezapomněly, pokračuje v tzv.
oprašování znalostí také naše škola základní. Takže děti to ví. Co však
dělat s dospělými, kteří jsou sice znalí podmínek ukládání odpadu, ale
při jeho zbavování si řeknou: “Však mě nikdo neviděl“. A „dozdobí“ okolí
kontejnerů vším, co doma překáží a čeho se ten který dotyčný chce
zbavit. Přitom ale každý takový ničitel pořádku zapomíná na to, že
všichni ostatní se na tyto hromady musí dívat. A co potom ti, kteří
přijedou k nám do městečka např. na návštěvu a první co je trkne do očí,
jsou kopce odpadů, které patří do velkoobjemových kontejnerů. Úřad
městyse pravidelně ve zpravodajském měsíčníku spoluobčany informuje
o tom, kdy budou tyto kontejnery připraveny k jejich naplnění, kde budou
umístěny a kdo při navážení odpadů bude pomáhat.
A ještě jedna věc. Než budou velkoobjemové kontejnery přistaveny
k naplnění, s tím nepořádkem u barevných
kontejnerů se musí něco udělat! A samo se to
neuklidí! Samo se neudělá nic! V tomto případě
pak nastoupí zaměstnanci pracovní čety úřadu
městyse a provedou úklid v čase, který by mohli
věnovat důležitější a potřebnější činnosti.
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Určitě jste podle fotografií poznali, o které
problematické místo se jedná.
Fotografováno ve středu 13. února v
poledne. Věřme společně tomu, že
k pořizování takových „ošklivých“ fotografií
už příště nebudu mít příležitost. Ne, že
bych neměla čím fotografovat, ale hlavně
už bude vše v pořádku a odpady budou
tam, kam patří. A to nejen v prostoru u
budovy hasičské zbrojnice, ale také
v proluce u radnice a na všech ostatních
místech s umístěnými barevnými
kontejnery.
To bych přála nám všem!
Eva Sáňková kronikářka
**********************************************************************************
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Masopustní pochůzka masek měla důvod k oslavě.
Masopust – v původním smyslu jde o „opuštění masa“. Jak už jsem se
zmiňovala na toto téma ve zpravodaji v minulém roce, masopust
představuje období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami.
Během něj vždy probíhaly taneční zábavy, zabíjačky a také svatby.
Krajově se masopustu říká také fašank, ostatky, voračky, či obecně
karneval. V některých regionech je součástí oslav obřadní průvod
masek, který obchází s muzikou vesnice. Průvodu se zúčastňují skupiny
lidí ve specifickém ustrojení. Někde se během průvodu vybírá do košíku
kořalka, vejce, slanina – po ukončení průvodu jsou pak dobroty společně
konzumovány v hospodě. Jinde se u každého domu tančí obřadní tance.
A jak probíhal průvod masek u nás a proč byl důvod k oslavě?
Průvod masek obcí chodil po městečku od nepaměti. Jaký byl důvod
k přerušení této tradice nevíme, důležité a podstatné je, že masopustní
pochůzka masek obcí byla obnovena právě před 25 lety. A to je ten
důvod. Účastníci průvodu slavili takovou malou „stříbrnou pochůzku“.
Dávnou tradici obnovili členové současného SK Doubravice nad
Svitavou oddílu kopané a doufejme, že je elán neopustí a budou v této
tradici pokračovat i v letech následujících.
V sobotu 23. února se dvacítka masek sešla v místním kině, aby
v určenou hodinu vyrazily do ulic. Pokynem k zahájení pochůzky byla
jako vždy rána z pojízdného děla. Harmonika s klarinetem zahrála svoji
první z několika desítek následujících skladeb a masky se vydaly na
cestu. Po těch letech už všichni ví, že první na řadu přijde ulice
Zahradní, následuje ulice 9. května, 28. října, Zázmolí…a tak bych mohla
jmenovat postupně všechny ulice, než se masky zmožené dlouhou chůzí
(našlapou odhadem 8 km) a také podávaným občerstvením (větrná
sobota si určitě žádala něco na zahřátí) vrátí zpět do kina. Při pochůzce
masky zvou na sobotu 2. března, kdy se bude v místním kulturním domě
konat tradiční, a navíc krásná akce „Pochovávání basy“. Na pozvánkách
je psáno „masky vítány“. Tak navštivte doma již dávno zapomenuté šatní
skříně, odložené krabice a staré kufry, ve kterých se určitě najde něco,
co bude na maškarní rej tak akorát, nebo jak se v současné době říká
„budete v tom in“. Pořádající SK Doubravice bude vděčný za každou
masku a vám bude odměnou skvělé “Pochovávání basy“ s komentářem
pro ten večer ustanoveného faráře.
Eva Sáňková kronikářka
.
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
B Ř E ZE N

2019

7. 3. čtvrtek v 18 hod

FALCON

MISS HANOI
Ona je první vietnamská policajtka v Česku. On neurvalý, vyhořelý,
trochu rasistický detektiv. A spolu mají vyšetřovat vraždu.
Do Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž (David Novotný) vyšetřit vraždu
a brzy se ukazuje, že stopy směřují do místní vietnamské komunity.
Otevřenými dveřmi do světa, v němž vládnou pravidla obchodu a
rodinných klanů, se mu stává mladá policistka (Ha Thanh
Špetlíková). Nesourodá dvojice rozkrývá nejen tajemství zločinu, ale
také vzájemně hledá cestu k poznání a respektování toho druhého.
A oba čeká osudové rozhodování, zda se přiklonit na stranu
pevných rodinných tradic nebo spravedlnosti.
Kriminální drama ČR

Vstupné 50.- Kč

90 minut

14. 3. čtvrtek v 18 hod

FILM EUROPE

SVÁTKY KLIDU A MÍRU
Hořká komedie o tom, že rodina je největší požehnání…i prokletí.
Svoje o tom ví Katrine, která se vždycky děsí vánočních svátků.
Znamená to pro ni nejen vařit pro třináct členů rodiny, ale zároveň
vyčerpávající diplomacii mezi jednotlivými aktéry. Letošní Vánoce
jsou obzvlášť stresující, protože za sváteční stůl má zasednout i
Katriina sestra Patricia, která právě vyšla z protialkoholní léčebny.
Komedie Dánsko

V kinech od 10. 1. 2018

Vstupné 50.- Kč

109 minut
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21. 3. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

BOHEMIAN RHAPSODY
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho
příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedinečnou
životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny
Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985. Tento film je
oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby, a především
Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem
myslitelným
stereotypům,
díky
čemuž
se
stal
jedním
z nejvýraznějších umělců na světě. Jejich příběh začíná bleskovým
startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a v rcholí
nezapomenutelným vystoupením na koncertu Live Aid. Jejich
hudba byla a stále je ohromnou inspirací pro celý svět.
Film USA, V. Británie

V kinech od 1. 11. 2018

Vstupné 80.- Kč

134 minut

28. 3. čtvrtek v 18 hod

FILM EUROPE

ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE
Je lepší metodou záchrany světa sabotáž stožárů vysokého napětí,
nebo adoptování ukrajinského sirotka? Tuto otázku řeší svérázná
„zenová teroristka“ ve šťavnatém, ironickém filmu, který se zabývá
laskavými črtami islandské svéhlavosti.Padesátnice Halla je
zdánlivě spořádaná učitelka a sbormistryně, ale pod klidným
zevnějškem dříme víc, než se na první pohled zdá. Tvrdá a
nekompromisní žena má ještě druhý život – vede totiž soukromou
válku s průmyslovými giganty, kteří ničí islandskou krajinu.
Nejhledanější žena ostrova řeší s lukem v ruce dilema mnohých
z nás: jak svým dílem přispět k tomu, aby nedošlo k ekologické a
sociální katastrofě?
Film ISL, FRA, UKR

V kinech od 31. 1. 2019

Vstupné 50,-Kč

101 minut
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