ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 12 /prosinec 2019
1/ leden 2020
*************************************************
Hodiny tiše našlapují ve sněhu, stačí pár kroků - rok se uzavírá.
Skončí čas starých lásek, starých příběhů, rodí se předsevzetí
průzračná a čirá.
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým mnoho krásných chvil v příjemné
atmosféře Vánoc a v novém roce 2020 pevné zdraví, mnoho štěstí a
spokojenosti.
Městys Doubravice nad Svitavou
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Vážení spoluobčané,
rok 2019 zvolna končí. Nastává čas pro hodnocení uplynulého roku
a plánování roku následujícího.
V jednotlivých číslech zpravodaje jsem vás průběžně informovala, co se v našem
městečku děje.
Pojďme se tedy společně ohlédnout za uplynulým rokem a připomenout si
významnější akce či události. V místní základní škole bylo dokončeno zateplení
budovy, kde se nachází tělocvična a školní družina. V jedné školní třídě byla
vyměněna okna a opravena podlaha. Stavebních úprav se dočkaly také tři obecní
studny (ulice Sokolská, ulice Hybešova a Plotky), které byly v havarijním stavu.
Na místním hřbitově byla zrealizována oprava „márnice“ a jižní zdi. Ze sakrálních
staveb byly zrestaurovány dva poslední kříže, a to kříž na ulici Jarní a barokní
kříž umístěný při výjezdu z obce směrem na Boskovice, na kterém je uveden
letopočet 1799. Jedná se tedy o významnou památku místního významu. Ve
víceúčelové budově byla zbudována „klubovna - společenská místnost.“.
Knihovna byla vybavena novou výpočetní technikou. V lokalitě Zázmolí je před
dokončením výstavba zcela nové místní komunikace. Podařilo se také opravit
část místní komunikace mezi Újezdem a Doubravicí. Stále probíhají práce
spojené s obnovou nízkého napětí (investor firma E.ON Distribuce, a.s.).
V průběhu příštího roku se k nim připojí i obnova veřejného osvětlení a místního
rozhlasu (investor Městys Doubravice nad Svitavou). Obě tyto akce jsou finančně
i stavebně velmi náročné. Proto se v této souvislosti obracím na vás, občany
našeho městečka, se žádostí o pochopení, trpělivost a toleranci zejména při
realizaci výkopových prací. Odměnou nám budou mimo jiné nové lampy
veřejného osvětlení, které budou funkčnější a vzhledově estetické.
Za velký úspěch považuji, že se nám podařilo na základě odvolání získat zpět
částku cca 10 miliónů z penále, které bylo Svazku vyměřeno Finančním úřadem
pro Jihomoravský kraj v souvislosti s porušením rozpočtové kázně při výstavbě
ČOV. Celkově zbývá zaplatit ještě cca 11 miliónů.
Jménem svým i jménem Úřadu městyse Doubravice nad Svitavou děkuji
občanům, kteří svojí účastí na různých akcích podporují místní organizace či
spolky. Poděkování patří také vedení mateřského centra, mateřské a základní
školy za příkladnou spolupráci. Velké díky si zaslouží místní firmy, které stejně
jako v loňském roce pomáhají darem nebo službou. Díky patří také
zaměstnancům obce, kteří mají velký podíl na jejím běžném chodu.
Přijměte přání klidného adventního času a šťastných Vánoc a současně také
pozvání na adventní koncert pěveckého sboru Rastislav, který pořádá městys
v neděli 8. 12. 2019 od 15:00 hodin v místním kině.
Do nadcházejícího roku 2020 přeji upřímně nám všem pevné zdraví, osobní
a rodinnou pohodu.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice
nad Svitavou, které se bude konat v úterý 17.12.2019 v 16.00 hodin
v obřadní síni městyse
********************************************************
PRACOVNÍ DOBA v době vánočních svátků na Úřadě městyse
v Doubravici nad Svitavou

16.12. pondělí 7.00 - 12.00

-

13.00 – 17.00 hod.

17.12. úterý

7.00 – 12.00

-

13.00 – 15.30 hod.

18.12. středa

7.00 – 12.00

-

13.00 – 17.00 hod.

19.12. – 1.1.

ZAVŘENO

********************************************************************
Novinky v rámci odpadového hospodářství:
-

-

-

-

-

Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou odsouhlasilo vypovězení
smlouvy se společností SUEZ Využití zdrojů a.s., svoz odpadů touto společností
bude ukončen k 31.12.2019
Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou odsouhlasilo dne 26.06.2019
vstup do dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná
Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schválilo provádění sběru,
odvozu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu společností
DSO Technické služby Malá Haná -Technické služby Malá Haná s.r.o. s platností
od 01.01.2020
Od dubna letošního roku je povinností celoročně svážet biologicky rozložitelné
komunální odpady (BRKO), za tímto účelem je možné v zimním období využít
hnědý kontejner o objemu 1100 l situovaný v proluce vedle úřadu městyse, po
zbytek roku dle místní zvyklosti
Od 01.01.2020 budou v proluce vedle úřadu městyse a v Klemově u řadovek
zřízena místa pro oddělené shromažďování jedlých olejů a tuků. Za tímto
účelem budou přidány černé odpadní nádoby o objemu 240 l, do kterých
budete moci jedlé oleje a tuky odkládat v původních obalech nebo jiných
uzavřených lahvích (např. PET lahvích) – velikost limitována otvorem nádoby
Cena za odvoz odpadu pro rok 2019 stanovena ve výši 600,-Kč/občana a rok, a
to s ohledem na skutečně vynaložené náklady za likvidaci odpadů v rámci
městyse (směsný komunální odpad z domácností, tříděný odpad,
velkoobjemový a nebezpečný odpad, …)
Ing. Martin Štěrba, místostarosta
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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 2020.
*************************************************************

BETLÉMSKÉ SVĚTLO S VÁNOČNÍM PUNČEM
V pondělí 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.
********************************************************

přeje všem spoluobčanům
příjemné prožití Vánočních svátků
a
rok 2020 bez požárů a kritických situací!!!
Dále zveme všechny na tradiční
HASIČSKÝ PLES
který bude v sobotu 18. ledna 2020
v kulturním domě v Doubravici nad Svitavou,
začátek ve 20 hodin.
K tanci a poslechu zahraje skupina GAVABAND.
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Obecní knihovna
Tak jako každý rok, i letos chci Vás, občany našeho
městyse, seznámit s děním v místní knihovně.
V minulých dvou letech jsme vybavili knihovnu
novými regály a novým dětským koutkem. Zakoupilo
se také 50 skládacích sedacích kostek pro děti. Nový
nábytek nám dobře posloužil při akcích, které jsme
pořádali.
Začátkem roku jsme v knihovně měli výstavu ke
knížce Putování skřítka Vítka. K tomu se pak konaly
besedy s žáky základní i mateřské školy. V březnu naši
knihovnu navštívila spisovatelka Olga Černá, která
besedovala s dětmi naší školy. Co je to knihovna a co
se tam děje, se přišly podívat a poučit také nejmenší
děti z Mateřského centra Ponorka.
Pro dospělé čtenáře každým rokem nakupujeme nové knihy. Nabídku rozšiřujeme
knihami z výměnného fondu regionu a také dary od čtenářů.
Pokračujeme také ve vybavení interiéru. Firma REKLAMA Ševčík z Rájce se postarala o
částečnou změnu výmalby – na zadní stěně knihovny se o prázdninách objevila
dekorace v podobě jmen známých spisovatelů. Máme také nový stolek s dvěma křesly
a nové židle ke stolu s kronikami. Kompletně se vyměnily tři počítače, které slouží
veřejnosti. Pořídil se také dataprojektor, který je určen pro prezentace na besedách
nebo přednáškách v nové klubovně. Klubovnu mohou využívat spolky naší obce.
Prostředky na vybavení se čerpaly z dotace Jihomoravského kraje, o kterou
opakovaně úspěšně žádala paní starostka.
Nezbývá než Vás pozvat, abyste se sami přesvědčili,
jak se naše knihovna proměnila k lepšímu. Máme
otevřeno každé úterý a čtvrtek od 16 do 19 hodin.
Poslední den, kdy bude otevřeno v letošním roce, je
čtvrtek 19. prosince. V novém roce můžete poprvé
přijít v úterý 7. ledna 2020.
Děkuji všem za přízeň. Přeji krásný adventní čas,
příjemné Vánoce a spokojený celý nový rok 2020.
Jana Vomelová, knihovnice
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Neposkytnutí první pomoci je definováno jako trestný čin!
Víte o tom?
V sobotu 16. listopadu 2019 se v kulturním domě v Doubravici nad
Svitavou konal kurz první pomoci, který pořádalo Místní sdružení ČČK
Doubravice nad Svitavou ve spolupráci s Oblastním sdružením ČČK
Blansko. Věděli byste, jak se zachovat v případě, že se náhodně
dostanete k jakékoliv nehodě, věděli byste, jak pomoci člověku, kterého
postihla mozková příhoda, případně narazíte na osobu, která krvácí z
otevřené rány? To vše, a ještě spoustu jiných zajímavostí, týkajících se
záchrany života, ošetřování apod. se přítomní dozvěděli od instruktorů z
Blanska, kterými byli členové Oblastního spolku ČČK Blansko pan Jiří
Kučera a paní Iva Horáková. V kulturním domě byl připraven také koutek
pro děti, protože co se v mládí naučíš. Však to znáte. Děti si nejprve
kreslily, vymalovávaly omalovánky, ale jak vidíte na fotografiích, aktivně
se do kurzu také zapojily. A nutno podotknout, že se nenechaly zahanbit.
Práce s obinadly jim šla od ruky, ať už to byli chlapci nebo dívky.

Text a foto: Eva Sáňková kronikářka
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JÁ SNÍM O VÁNOCÍCH BÍLÝCH…
…tak znějí slova známé písně. Navozují vánoční krajinu ukrytou pod
sněhovou peřinou tak, jak ji známe z obrázků Josefa Lady. A jakou si ji
přejeme mít, aby nás ovládla ta správná vánoční nálada. Globální oteplování
nám dělá čáru přes rozpočet. A tak možná, že nám za pár let nezbude nic
jiného, než si povzdechnout s básníkem Francois Villonem to jeho známé
„Ach, kdeže loňské sněhy jsou“. A namísto „Já sním o Vánocích bílých“,
budeme slovní hříčkou zpívat „Já sním o Vánocích kapra“. Protože toho
budeme jíst za každého počasí.
Bývaly ale doby-ještě před padesáti lety-kdy bylo sněhu všude dost. Nadělila
nám ho sama příroda, nikoli sněžná děla jako v současnosti. Zvláště pak
v zimě na přelomu roků 1969-1970. A k tomu mrzlo až praštělo. A tak mně
dovolte pár vzpomínek na tehdejší poštovní provoz.
Začínal jsem tehdy sloužit na poště, konkrétně
v Rájci-Jestřebí. Samozřejmě že jsem věděl, že si
lidé na Vánoce posílají blahopřání. Dokonce jsem
znal i skladbu Adama Michny z Otradovic, která
má název „Vánoční vinšovaná pošta“ a pochází
už z poloviny sedmnáctého století. Takže nic
nového pod sluncem. Netušil jsem ale, že těch
pohlednic bude tak strašlivé množství. Plné
prádelní koše, jejichž obsah čekal na zpracování.
Poštovní schránky se vybíraly každou hodinu,
jinak by přetékaly vrchem. Pohlednice se třídily
podle okresů (směrovací čísla ještě nebyla) do
celé, tehdy ještě Československé republiky. Třídnice, před kterou jsme stáli,
měla 112 přihrádek. V Rájci se normálně začínalo o půl šesté ráno. Před
Vánocemi jsme ale museli přijít o hodinu dříve a třídit. „Kdo toto vymyslel“,
stěžoval si Robert Rašovský, starý pošťák, který doručoval do Jestřebí. Přitom
nám, jako silný kuřák, hulil pod nos hustý dým ze svých Globusek, což byla
značka cigaret. Když přijel ráno první dostavník, správně poštovní kurs
silniční, vytříděné pohlednice se mu hned předaly, aby je mohl zavést do
Skalice nad Svitavou k další přepravě.
Také počet balíků se zvýšil. Ty se ale nerozvážely do domácností jako dnes.
Lidem se doručila pouze průvodka a každý adresát si musel pro balík na poštu
přijít sám. Zásilkové služby ještě neexistovaly, a tak si lidé posílali balíky mezi
sebou. Většinou to bylo z venkova do měst. Posílalo se vypěstované domácí
zvířectvo-králíci, kačeny, husy. Myslivci posílali ulovenou zvěřinu-zajíce a
bažanty. Vše muselo být předpisově zabaleno, aby krev ze zastřelené zvěře
nepotřísnila ostatní balíky. Také vánoční stromečky putovaly předpisově
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zabalené. Větvičky musely být přivázané ke kmeni, každý balík musel být
převázán motouzem.
Období před Vánocemi se nazývalo „pošťácké žně“. Sloužilo se na Štědrý
den, a i na Silvestra. Neustálý ruch a shon osvěžila i humorná příhoda. Stalo
se, že právě na Štědrý den se dostavila k přepážce babička, v ruce měla
balíček a pravila:“Prusim vás, já jsem zapomněla poslat ceři dárek, muhli
beste jí doročit tade te pančoche telegraficke? Abe je ještě dneska měla“. Tím
nás tak rozveselila, že jsme se smáli na celé kolo. A pak jí vysvětlili, že to
nejde, protože telegraficky se posílají jenom peníze. A ona na to: „A tak víte
cu? Pušlite jí aspoň nejakó to korono, ať si je de kópit sama“. V tom jsme jí
samozřejmě vyhověli.
Doručoval jsem tehdy obce Petrovice a Karolín. Auto jsem na to žádné neměl.
Ráno už v sedm hodin jsem musel stát připraven nedaleko rájecké drogerie na
určeném místě, kterému dnes říkáme „U Nikolajky“ a čekal na autobus. Ten
mně musel podle dohody mezi poštou a ČSAD na tomto místě zastavit. To
proto, abych nemusel se vším jít až k lékárně. Když jsem to nestihl, řidič
František Klapka z Petrovic se přišel na poštu zeptat, kde jsem. Do Petrovic se
totiž vozily i balíky. Tam se složily na určeném místě, lidem jsem dal podepsat
průvodku a oni si už sami šli pro balík. Po doručení Petrovic jsem se vracel do
Rájce přes Karolín, kde jsem rovněž doručil vše potřebné. Chodilo se pěšky za
každého počasí dle poštovní normy-co kilometr to 15 minut.
Pan poštmistr Vincenc Doležel nám na Štědrý den říkal: “Na poště nesmí
zůstat jediný nedoručený balík. Po vašem odchodu musí být všude čisto. A to
jak na stole, tak na podlaze“. Pro mne to znamenalo doručit do Karolína dva
těžké balíky. Měl jsem toho tedy dost. Těžké sváteční noviny, které odebírala
téměř každá rodina, k tomu hromada korespondence a balíky navíc. Venku
dvacet stupňů pod nulou, od Žďáru fičel krutý severák, sněhu po kolena.
Zkrátka, radost na to vše pohledět. Dva těžké balíky jsem přepravil autobusem
do Petrovic, ale co dál? Do Karolína jsem nebyl schopen je donést. Zašel jsem
tedy na tzv. traktorku neboli do JZD za traktoristy, kteří odhrnovali sníh a
poprosil je, zdali by mne mohli i s těmi balíky do Karolína přepravit. A oni
ochotně vyhověli, a to ne jen jednou. Protože světe div se, za rok přesně na
Štědrý den přišly dva těžké balíky do Karolína znovu. Samozřejmě na tu
stejnou adresu.
Dnes je vše jinak, i když vánoční ruch a shon trvá. Listonoši mají na
doručování auta a balíky se doručují až do domu. Namísto pohlednic se přání
posílají většinou mobilem. Živočichové se už poštou nepřepravují, dárky se
objednávají u zásilkových služeb. A tak přeji občanům našeho městečka ať
jsou jimi obdarováni ať už osobně, nebo prostřednictvím pošty. Ať prožijí
Vánoce, jak se sluší a patří.
Krásné a šťastné Vánoce vám všem!

Josef Přibyl
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TANEČNÍ NA OBOŘE 2020, v sále kulturního domu.
Ve 2 kategoriích: Začátečníci a Pokročilí.
Zahájení v neděli 12. ledna 2020. Další lekce 19., 26. ledna, 2. února a
9. února
Začátečníci v 17:00 / Pokročilí v 19:00 hod.
Závěrečný společný večírek v pátek 14. února 2020.
Učitelé tance manželé Míšenští. Cena 1500,- Kč za pár.
Přihlášky na: haviri.obora@seznam.cz, tel: 731 548 254, 731 548 279.
*****************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část PROSINEC 2019.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Prosinec
1.12.
7.12.
8.12.
14.12.
15.12.
21.12.
22.12.
24.12.
25.12.
26.12.
28.12.
29.12.

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. Tomášková Blansko, Pražská 1b
734 177 800
MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám. 327
516 446 398
MDDr. Trubáčková Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 452
MDDr. Veselý
Letovice, Masarykovo náměstí 162/38 792 325 591
MDDr. Vrbová
Knínice u Boskovic, 330
774 844 735
MUDr. Vrtělová
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 455
MUDr. Žilka
Benešov, 19
516 467 313
MUDr. Hošáková Adamov, U Kostela 4
516 446 428
MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b
731 144 155

01.01.2020 MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

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
PROSINEC

2019

5. 12. čtvrtek

CinemArt

Jiří Suchý-Lehce s životem se prát
Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, libretista, skladatel,
textař, grafik, scénograf a kostýmní výtvarník, a navíc ředitel
divadla. Především ale legenda české kultury, která ovlivnila
několik generací. O Jiřím Suchém byly v minulosti natočeny filmy,
které se zaměřovaly spíše na konkrétní mezníky jeho divadelní
tvorby. Tento film se více věnuje umělcovu životu. Hlavním cílem
režisérky Olgy Sommerové bylo vytvořit atraktivní životopisný a
tvůrčí portrét Jiřího Suchého jinak, než jak byl dosud prezentován.
Film ČR

Premiéra 26. 9. 2019

Vstupné 50.- Kč

102 minut

12. 12. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

PRAŽSKÉ ORGIE
Příběh filmu nás zavádí do poloviny 70. let. Americký spisovatel
přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy. Na
své pražské misi pronikne na vyhlášené večírky, na nichž každý
hledá únik ke krátké svobodě po svém. Jeho pražská návštěva se
brzy stane dobrodružnou a nebezpečnou. Nakonec si není jistý, kdo
je přítel a kdo provokatér. Neví, kdo je jeho průvodce normalizačním
peklem. Vyhozený režisér a nyní kotelník v muzeu? Hrají Pavel Kříž,
Klára Issová, Miroslav Táborský, Jan Hrušínský a další.
Film ČR

Premiéra 10. 10. 2019

Vstupné 50.- Kč

112 minut

Zaměstnanci kina přejí pohodové vánoční
svátky, ničím a nikým nerušený vstup do
nového roku a na všechny diváky
se těší i v roce 2020!
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23. 1. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

ABSTINENT
Devatenáctiletý Adam (Josef Trojan) je pacientem protialkoholní
léčebny. Ocitá se tak na místě, které si většina lidí spojuje s už
staršími, profesionálními opilci. Ale realita je jiná. Adam měl život
před sebou. Zbývalo jen dodělat maturitu a poslat přihlášku na
vysokou. Ale to nespěchalo. Pořádná pařba s partou, rande
s holkou, pivko s kámošem. Adam byl přesvědčený, že má vše pod
kontrolou. Pití vnímal jako lék proti nudě. Jenže pak se vše podělalo
a Adam se nedobrovolně dostal do léčebny. Negativní postoj
k léčbě mu vydrží jen do chvíle, než se sblíží s empatickým
terapeutem. Dále hrají Kristýna Frejová, Lukáš Hlavica, Václav Knop
a další.
Drama ČR

Premiéra 31. 10. 2019

Vstupné 50.- Kč

83 minut

30. 1. čtvrtek v 18 hod

FILM EUROPE

REBELKY
Sandra, bývalá miss, nemá práci ani vzdělání. Vrací se bydlet
k matce. Začíná pracovat v místní konzervárně, ale musí odmítat
návrhy svého nadřízeného. Nešťastnou náhodou způsobí jeho smrt.
Nehodě jsou přítomny další dvě dívky. Když se chystají zavolat
pomoc, najdou ve skříňce mrtvého tašku plnou peněz. A v tu chvíli
jim začínají problémy.
Premiéra 5. 12. 2019

Komedie Francie
Vstupné 50.- Kč

87 minut
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