ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 11 /listopad 2019
*********************************************
Vážení spoluobčané,
s pokračujícím podzimem si rádi zpříjemníme sychravé dny nejen
tím, že si prostě zatopíme, ale často také zapalujeme svíčky pro
příjemnou atmosféru. Více se zdržujeme doma, a tak častěji
využíváme různé elektrospotřebiče. To všechno jsou potencionální
zdroje požáru.
Dovolte mi, abych vás touto cestou informovala o problému, na
který nás upozornil Hasičský záchranný sbor České republiky.
Smyslem této informační kampaně je prostřednictvím obcí
preventivně působit na občany ve snaze snížit počet obětí a výši
škody na majetku při požárech. Pomoci k tomu má právě
Bezpečnostní desatero požární ochrany, které je uveřejněno na
straně 16. Stačí si jen přečíst deset základních upozornění na
nejčastější příčiny vzniku požárů a dodržovat je. Mějme na paměti,
že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.
A co se podařilo dokončit v průběhu měsíce října?
Klubovna - společenská místnost ve víceúčelové budově je již zcela
funkční. Nyní může sloužit, tak jak bylo původně plánováno,
k setkávání členů různých zájmových a společenských organizací.
Můžete si ji prohlédnout při návštěvě knihovny.
Byla také opravena část místní komunikace, a to od lomu směrem
k městysi, v délce cca 1 000 m. Jedná se o první etapu
rekonstrukce komunikace, druhá etapa bude realizována v roce
2020. Mám radost z nově opraveného povrchu komunikace. A ještě
více mě těší skutečnost, že se nám podařilo vyjednat, že finanční
náklady spojené s opravou dotčené komunikace ponese výhradně
firma Kamenolomy ČR s. r. o.
V závěru přijměte pozvání na slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu, které se uskuteční v sobotu 30. listopadu od 16:00 hodin.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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Foto: Klubovna – víceúčelová místnost

Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
ve středu 13.11.2019 v 18.00 hodin v obřadní síni
Městyse Doubravice nad Svitavou.
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!!!
V pondělí 25.11.2019 bude proveden poslední svoz
biologického odpadu, který zajišťují zaměstnanci městyse.
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Od ledna 2020 bude povinné čipování psů
Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů na účinnost ustanovení
§ 4 odst.
4 v novele zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů, zveřejněnou ve Sbírce zákonů
pod číslem 302/2017 Sb.
S účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem. Majitel bude
muset zvíře označit při očkování proti vzteklině, bez čipu nebude vakcinace platná.
Štěňata čip dostanou při prvním očkování mezi třetím a šestým měsícem, starším psům
se pod kůži vpíchne při pravidelném přeočkování u veterináře. Výjimku mají psi, kteří jsou
označeni tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
Pokud majitel psa neočipuje, bude mu od příštího roku hrozit správní řízení s možným
uložením pokuty až 20 tis. korun.
Bližší informace a odpovědi na časté dotazy k této problematice je možné zjistit také
na webových stránkách Státní veterinární správy ZDE: https://www.svscr.cz/svspripomina-chovatelum-povinnost-nechat-cipovat-sve-psy-do-konce-roku/.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat
se v Národním registru majitelů zvířat ZDE: www.narodniregistr.cz. Teprve
po zaregistrování se a vyplnění všech údajů plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání
a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí

Veterinární ordinace Boskovice MVDr. Rožek nabízí zájemcům, že provede
čipování psů přímo v naší obci. Čipování se uskuteční v sobotu 9.11.2019

v čase od 10,00 – 11,00 hod. před úřadem městyse. Cena za čip
bude 400,- Kč. Prosíme majitele psů, aby se k čipování dostavily dospělé
osoby za zvíře odpovědné.

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

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Lesy Doubravice nad Svitavou s. r. o snižují cenu
palivového dřeva na otop z 500,- Kč/m3
na 400,- Kč/m3 + DPH.
Je tu i možnost opatřit si dřevo na otop v obecních
lesích, a to formou samovýroby. Více informací p. Urbánek Robert ml. tel. 733 511 125.
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Podzimní zprávičky ze školy
Podzim už je v plném proudu. Prvňáčci si zvykají ve škole a už za sebou máme
hromadu akcí.
V pátek 27. 9. pro nás připravili pěkné dopoledne naši myslivci. Prošli jsme se
lesem, dozvěděli jsme se něco nového, a ještě nás čekala chutná svačinka.
Škoda, že nám moc nepřálo počasí.
Měli jsme ve škole herce z Hradce Králové, kteří přijeli s Africkou pohádkou.
Seznámili jsme se s cestovatelem Emilem Holubem a prožili jsme s ním hodinku
v Africe.
Prvňáci, druháci a třeťáci jeli do Boskovic na koncert Pavla Nováka Zvěřinec.
Máme za sebou i první sportovní úspěch. Družstvo našich žáků obsadilo první
místo v prvním ročníku všestranného víceboje a získalo POHÁR
SVITÁVECKÉHO ČÁPA. Našim sportovcům děkujeme a gratulujeme jim.

Text Mgr. Pavlína Bartošová, foto Mgr. Hana Venclů.

Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech
4. - 8. listopadu 2019 vždy od 6 do 16 hodin
sběr starého papíru.
Kdo se chce zbavit tohoto odpadu a pomoci škole
získat finanční prostředky na další vybavení, může
papír odevzdávat v uvedených dnech ve škole.
Občany prosíme o rozdělení na noviny, časopisy a ostatní do menších balíčků.
Děkujeme.
Mgr. Pavlína Bartošová
ředitelka školy
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Vzpomínka na Rozkvetlé městečko 2019
Někomu se možná bude zdát, že jsem hned v nadpise udělala
gramatickou chybu. Ne, neudělala. Rozkvetlé městečko s velkým
písmenem R je správně. Je to totiž název krásné akce, která v našem
ještě krásnějším městečku s jednoročním přerušením probíhá od roku
2007. Každý rok při fotografování projdu městečko několikrát a současně
s tím, jak cvakám spouští fotoaparátu, vnímám tu krásu rozkvetlých
oken, balkonů a předzahrádek. Obdivuji, chválím a přemýšlím, jak a čím
ještě obohatit a vylepšit závěrečné vyhodnocení, které se vždy koná díky
štědrosti a laskavosti Ing. Romana Koupého a také starostky městyse
Mgr. Jany Otavové. A protože máme příslib, že další, v roce 2020 již
třináctý ročník se konat bude, máme ještě spoustu času na vymýšlení
čehokoliv, co závěrečné posezení osvěží. Už proto, že třináctka je přece
šťastné číslo! Teď se jen několika „suchými čísly“ vrátíme k ročníku,
který máme ještě všichni v živé paměti (snad ano). Kolikrát jsem stiskla
spoušť fotoaparátu už si nevzpomínám, ale zapsáno mám, že pozvánek
jsem roznesla celkem 149, z toho 85 na rozkvetlá okna, 16 na rozkvetlé
balkony, 41 předzahrádky a 7 v kategorii mix. 20. září se podle vydaných
zahradnických dvacetikorun v horním skleníku zahradnictví sešlo celkem
150 příznivců akce (dospělých i dětí), vydáno bylo 96 poukázek a 14
vstupenek pro „bezpozvánkové“ obdivovatele kytičkové krásy. Tolik malá
statistika. A už teď můžete přemýšlet o tom, jak a čím vysadit okenní
truhlíky, čím zkrášlit balkony a jakou trvalku přidat na předzahrádku. Tak
ať se vám všem daří!
A v září roku 2020 v Zahradnictví Ing. Roman Koupý opět na viděnou!
Eva Sáňková
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Den, kdy stříbro mělo cenu zlata…
…takový den nastal v sobotu 12. října 2019. To se totiž konal pátý ročník
„Turnaje ve volejbale DSO SVITAVA“.
Stejně jako v roce minulém se volejbaloví nadšenci sešli v krásné
sportovní hale ve Svitávce. Ale pozor – pořadatelem akce bylo městečko
Doubravice nad Svitavou. A tady by se mohlo napsat slovíčko
„pořadatel“ s velkým P, protože nechybělo nic. Lépe to vyzní, když bude
napsáno – zajištěno bylo úplně všechno. Tím mám na mysli občerstvení
jak pro závodníky, tak také pro přihlížející a fandící diváky, hlavně pak
ale diplomy, poháry a ceny pro ty, kteří od 9 hodin dopoledne až téměř
do 16 hodin odpoledne proháněli volejbalový míč a snažili se, aby právě
to jejich družstvo uspělo co nejlépe. I když to byl tzv. mikroregionový
turnaj, nezúčastnily se všechny obce. Chyběly Jabloňany a
Chrudichromy. Po slavnostním zahájení, kdy všechny přítomné přivítal
starosta městyse Svitávka pan Jaroslav Zoubek společně se starostkou
městyse Doubravice nad Svitavou Mgr. Janou Otavovou, nastalo to
pravé sportovní klání. Každý s každým – velmi jednoduchý systém, který
mohli závodníci sledovat na papírové předkreslené tabulce v průběhu
celého turnaje. A kdo nevěděl jak dál, vždy se našel někdo, kdo věděl a
poradil. O výsledném pořadí rozhodoval vyšší počet dosažených bodů,
dále pak vyšší počet bodů dosažených ve vzájemném zápase, vyšší
bodový rozdíl setů ve vzájemném zápase, vyšší bodový zisk vyhraných
setů (zápasy se hrály na dva sety), vyšší bodový rozdíl setů, případně
los. Poslední ukazatel nebyl použit, protože po odehraném posledním
zápase bylo vše jasné. Jak se dalo předpokládat, zvítězil favorit turnaje,
a tím bylo družstvo z Újezdu u Boskovic. Co je ale důležité, na druhém
místě skončilo vynikající družstvo DOUBRAVICE NAD SVITAVOU. Čtyři
vítězství (vždy stav 2:0) a dvě prohry (s Újezdem a Svitávkou) je
vynikající bilance. A jak skončila zbývající družstva? Když nebudeme
počítat skóre, všechna byla svým způsobem vítězná a zaslouží si
pochvalu. Proto si také všichni účastníci odnesli domů poháry (někteří
z nich jen za účast), stejně tak diplomy a spoustu jiných dobrot a
pozorností.
Výsledné pořadí: 1. Újezd u Boskovic 2. Doubravice nad Svitavou
3. Lhota Rapotina 4. Svitávka 5. Skalice nad Svitavou 6. Obora
7. Kuničky.
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A co bude dál? Věřme tomu, že tým volejbalových nadšenců
z Doubravice se nerozpadne, ale bude jich stále přibývat a v příštích
ročnících porazí už několik let ty nejlepší, kterými jsou hráči z Újezdu u
Boskovic. Poděkování patří všem sponzorům, kteří poskytli věcné nebo
finanční dary.

Za skvělou reprezentaci našeho městečka si zaslouží velké poděkování.

5. ročník turnaje skončil – společný snímek všech účastníků
Text a foto Eva Sáňková
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Je statisticky prokázáno, že za války počet sebevražd vždycky znatelně
klesne. Nejinak tomu bylo i v Doubravici. V letech 1914–1919 došlo
pouze k jediné dokonané sebevraždě, a to v roce 1915 utopením.
Ve 20. letech však šel počet
sebevražd opět nahoru. V roce
1920 došlo dokonce k vraždě a
v letech 1923-1925 jsou
v matrice zaznamenány tři úmrtí
v důsledku sebevraždy. Utonutí,
oběšení a přejetí vlakem.

Osud nám vzal,
co drahé nám bylo,
prázdný domov
a mnoho vzpomínek jen zbylo.

Člověk si nemůže vybrat dobu,
Odešli
z našich
do které
se narodí.
Aleřad
nějaké to
pevné rameno, o které by se se mohl opřít, když už mu docházejí síly, se
30.11.
Rudolf Nečas
75 let
hodí za každého režimu. Jestli ho ve svém dosahu máte, važte si toho.

11.12.
23.12.
01.02.
07.02.
18.02.
07.03.
15.03.
04.04.
19.06.
09.08.
17.08.
04.09.
05.10.

Josef Novotný
90 let
Eva Veselá – Štoudková,
Drahomíra Skřivanová
92 letPraha
Ing. Otakar Findejs
63 let
Emilie Vojkovská
90 let
Drahomíra Juračková
83 let
Božena Kučerová
86 let
Jiří Tesař
62 let
František Hoch
71 let
Božena Králová
82 let
Josef Šmerda
79 let
Stanislav Flok
71 let
Ludmila Šafránková
75 let
Antonín Hájek
69 let
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Sebevraždy v Doubravici nad Svitavou
na přelomu 19. a 20. století
Také se vám zdá, že žijeme v hrozně rušné době, zatímco naši předkové
měli klídek a pohodu? Je to skutečně jen zdání. Nebyli sice v dosahu
mobilů a on-line, ale trápení si užili dost a dost. Často více než byli schopni
unést.
Ukončení života vlastní rukou bylo ale dříve považováno za zločin a jako se
zločinci se s těmito mrtvými nešťastníky zacházelo. Byli zahrabáni někde za
vsí, na mezi nebo v lese, nejlépe v noci. Pochopitelně bez kněze. Císař
Josef II sice vydal dekret, v kterém nařizoval pohřbívání sebevrahů na
hřbitově, ale ještě dlouho potom se tak nedělo. Do matrik se tyto necírkevní
pohřby pochopitelně nezaznamenávaly. Zápisy o pochování sebevrahů se
objevují až mnohem později a celkem vzácně. Tak třeba v Doubravici se
v r. 1867 oběsil panský dráb (46) a dva roky po něm pastýř z Klemova (35).
Koncem 19. století jako by došlo ke zlomu. A přitom nastalo jedno
z nejklidnějších období v historii, tzv. Belle époque. Vzkvétal kulturní život,
ale také dekadence. Sebevražd výrazně přibylo. K stejnému závěru dospěl i
mladý T.G. Masaryk, který se ve své studii sebevraždami zabýval. Projevila
se tato vzestupná tendence i v naší krásné obci? Dozajista. V letech 1885–
1915 bylo v Doubravici zaznamenáno 15 dokonaných sebevražd.
Převažovalo oběšení. Těch bylo 6. Následují 4 utopení, 3 zastřelení, 2
skoky pod vlak. Věkově mezi nimi bylo nejvíce třicátníků (5) a padesátníků
(4). Nejmladší sebevrah měl 18 a nejstarší 75 let. Pokud jde o pohlaví,
z těchto 15 sebevražd pouze tři spáchaly ženy. Jednalo se o dvě oběšení a
jedno utopení.
Téměř ve všech případech se uvádí, že k činu došlo v pomatenosti. To byla
formulka, která umožnila i sebevrahovi církevní pohřeb. Pokud by totiž
nějaký nešťastník skoncoval sám s vlastním životem při plném vědomí,
pochovával by ho jenom hrobník. Zajímavé ale je, že mladý sebevrah, který
předtím zastřelil i svoji manželku a maličké dítě byl po povolení církevní
konsistoře pochován knězem a žádná zmínka o pomatenosti se zrovna
v jeho případě v matrice neobjevuje. Byla to asi především otázka
pozůstalých, jak moc o církevní pohřeb usilovali a také toho, jakou měl
nebožtík v obci pověst.
Nejtragičtější byly v Doubravici zřejmě roky 1894–1898, kdy došlo k pěti
sebevraždám a dvěma vraždám.
Je statisticky prokázáno, že za války počet sebevražd vždycky znatelně
klesne. Nejinak tomu bylo i v Doubravici. V letech 1914–1919 došlo pouze
k jediné dokonané sebevraždě, a to v roce 1915 utopením.
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Ve 20. letech však šel počet
sebevražd opět nahoru. V roce
1920 došlo dokonce k vraždě a
v letech 1923-1925 jsou v matrice
zaznamenány tři úmrtí v důsledku
sebevraždy. Utonutí, oběšení a
přejetí vlakem.
Člověk si nemůže vybrat dobu,
do které se narodí. Ale nějaké to
pevné rameno, o které by se se mohl opřít, když už mu docházejí síly, se
hodí za každého režimu. Jestli ho ve svém dosahu máte, važte si toho.
Eva Veselá – Štoudková, Praha

**********************************************************************************
Sbor dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou
zve na MIKULÁŠSKÉ VÁZÁNÍ UZLŮ, které bude
v sobotu 23. listopadu 2019 v kulturním domě v Doubravici nad Svitavou
se začátkem ve 13 hodin. Přijďte podpořit naše mladé hasiče.
**************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část LISTOPAD 2019.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Listopad
2.11.
3.11.
9.11.
10.11.
16.11.
17.11.
23.11.
24.11.
30.11.

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. Stojanov
Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479
MUDr. Ševčíková B.
Blansko, Svitavská 1A
516 416 386
MUDr. Ševčíková R.
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454
MDDr. Šméralová
Boskovice, Lidická 8
731 074 479

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

2019

7. 11. čtvrtek v 18 hod

FILM PRODUCTION

V ZAJETÍ SÍTĚ
Hanka je mladá, ambiciózní novinářka, která se nebojí ničeho.
Proto, aby získala co nejlepší materiály pro svoji práci, je schopna
využít každé situace. Jedna taková se jí naskytne, když ve městě
začnou mizet mladé dívky. Novinářka se začne případem zabývat a
narazí na stopy, které ji dovedou k vysoce postaveným lidem. Tento
případ se jí stane osudným a kdyby nebylo jejího kolegy Oskara,
který se pokouší Hance pomáhat, neskončilo by to s Hankou vůbec
dobře. Hrají: Josef Mádle, Romana Jungová, Standa Vít a další.
České psychologické drama

Premiéra 17. 10. 2019

Vstupné 50.- Kč

90 minut

14. 11. čtvrtek v 10 hodin HODINÁŘŮV UČEŇ (školní představení)

14.11. čtvrtek v 18 hod

PILOT FILM

HRA
Svět Petra (Jiří Mádl), mladého ředitele oblastního divadla, se začne
rozpadat poté, co se rozhodne zrealizovat svůj sen, adaptaci
Euripidova klasického dramatu o Faidře. Během zkoušek přijde o
dva hlavní protagonisty a město mu vyhrožuje krácením rozpočtu
kvůli politickému obsahu jeho adaptace. Petr se zamiluje do nově
příchozí herečky Karolíny (Elizaveta Maximová). Napětí doma se
stupňuje. Krátce před premiérou ho obě ženy opouští. Jeho žena
(Marika Šoposká) už toho má dost a Karolína prostě zmizí. Hra je
fiasko, tak se alespoň snaží lepit dohromady střípky svého
rozbitého života. Není ale už pozdě?
Černobílý film ČR/Argentina

Premiéra 30. 10. 2019

Vstupné 50.-Kč

93 minut
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21.11. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

YESTERDAY
Velmi neúspěšný písničkář Jack chce pověsit kytaru na hřebík,
protože ať dělá, co dělá, poslouchá ho jenom jeho kamarádka Ellie.
Pak ho ale porazí autobus, a to zcela změní jeho život a způsobí
jednu hudební katastrofu. Na párty, konané na počest jeho
uzdravení zabrnká na kytaru YESTERDAY od Beatles a nestačí se
divit reakcím svých přátel. Chovají se, jako by jednu
z nejznámějších písniček všech dob slyšeli poprvé. Jack vycítí
příležitost. Stačí, když si vybaví všechny pecky legendárních
Brouků z Liverpoolu, a svět mu rázem bude ležet u nohou.
Tento film je předvídatelně nepředvídatelná komedie plná skvělé
muziky.
Hudební komedie Velké Británie

Premiéra: 27. 6. 2019

Vstupné 50.-Kč

116 minut

28. 11. čtvrtek v 18 hod

BOHEMIA MP

ROMÁN PRO POKROČILÉ
Šaramantní světák Rudolf (Marek Vašut) se po rozvodu musí
přestěhovat z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, který
vlastní se svým prostopášným bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler).
Rudolf je z nastalé situace mírně rozladěn a zmítá se mezi
odhodláním usadit se v klidném vztahu a svody, které mu denně
servíruje notorický flamendr a sukničkář Arnošt. A jako by za trest
musejí se pánové vypořádat i s protivnou a všeho schopnou
majitelkou sousedního hotelu (Jitka Čvančarová). Vítězství však
nemusí vždy vypadat tak, jak si jej představujeme…
Komedie ČR

Premiéra: 19. 9. 2019

Mimořádné vstupné 80.- Kč

95 minut
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