ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 2 /únor 2020

********************************************************
Vážení spoluobčané,
v loňském roce jsme se ve stejném období potýkali s poměrně velkou nadílkou
sněhu a teplotami výrazně pod nulou. Letošní zima svým průběhem často
připomíná spíše předjarní období. Potvrzují se tak předpovědi meteorologů, že na
klasické bílé zimy v naší nadmořské výšce můžeme už jen vzpomínat.
Na posledním zasedání zastupitelstva, které se konalo 17. prosince 2019, byl
mimo jiné projednáván a následně schválen rozpočet městyse na rok 2020.
V letošním roce budeme hospodařit s částkou 30 135 300,- Kč. Tato suma se
skládá z daňových příjmů a běžných nedaňových příjmů městyse (24 135 300,Kč) a ze zapojení přebytku z hospodaření minulých let (6 000 000,- Kč). Největší
akce, která z rozpočtu odčerpá téměř 11 miliónů korun, je realizace obnovy a
rozšíření veřejného osvětlení a rozhlasu. Po ukončení této akce se
v následujících letech postupně zaměříme na opravy místních komunikací a
chodníků.
S ohledem na povinnost obcí dle zákona č. 239/2000 Sb. v oblasti informování
veřejnosti o žádoucím chovávání při mimořádných událostech bude v průběhu
měsíce února do jednotlivých domácností doručena informativní brožura „Vaše
cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí“. Jedná se o informačně vzdělávací
projekt Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Krajského
ředitelství policie Jihomoravského kraje a Zdravotnické záchranné služby
Jihomoravského kraje, p. o., kde můžete najít řadu užitečných informací, rad a
doporučení.
A co o se aktuálně odehrávalo na přelomu roku?
V listopadu 2019 byla poprvé provedena celoplošná deratizace, kdy nástrahy byly
zavěšeny do 153 kanálových vpustí - šachet. Následná kontrola nástrah proběhla
v prosinci 2019. Vzhledem k tomu, že byl zaznamenán zvýšený výskyt hlodavců,
budeme v této aktivitě pokračovat i v letošním roce, a to v jarních a podzimních
měsících. Cílem je předejít místnímu přemnožení hlodavců.
Počátkem letošního roku bylo v obci rozmístěno deset kusů nových sběrných
nádob na přepálený rostlinný olej, který je možné do těchto nádob ukládat pouze
v uzavřených a neporušených PET lahvích.
Opět se rozběhly práce spojené s obnovou sítě nízkého napětí. Výkopové práce
budou v nejbližších dnech probíhat na ulici Plotky. Nemovitosti na ulicích U
Spravedlnosti, 28. října a 9. května jsou již připraveny na připojení k nově
zbudované síti nízkého napětí.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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Rok 2019 v obecních lesích
Vážení spoluobčané, v roce 2019 pokračovala nahodilá těžba kůrovcem
napadených stromů v obecních lesích. Celková výše těžby v tomto roce byla
7760 m3.
V roce 2019 probíhala rovněž obnova lesních porostů po nahodilé těžbě, kdy
během jara a podzimu bylo vysazeno 40 600 ks sazenic lesních dřevin
(smrk, jedle, borovice, buk, dub) na ploše o celkové výměře 7 ha. K ochraně
některých těchto porostů bylo vybudováno několik oplocenek a na ostatní byl
aplikován nátěr proti okusu zvěří. Veškerá tato činnost si vyžádala nemalé finanční
prostředky.
V roce 2020 budeme pokračovat v nahodilé těžbě kůrovcem napadených
stromů a v obnově porostů po těžbě, což si opět vyžádá nemalé finanční
prostředky.
Urbánek Robert, odborný lesní hospodář
*********************************************************************************************************

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
DĚKUJEME
Jako každý rok, tak i na začátku letošního roku, se konala jedna z největších
dobrovolnických akcí v České republice – Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita
ČR. Tříkráloví koledníci pod vedením Petry Veselé vyrazili také do ulic Doubravice
nad Svitavou. Do tříkrálových pokladniček věnovali lidé v Doubravici 30 897 korun.
Celkově jsme v letošní Tříkrálové sbírce na Blanensku získali 2 475 599 korun
ze 451 pokladniček. Peníze ze sbírky využije Oblastní charita Blansko na pomoc
konkrétním zařízením a projektům, které pomáhají lidem v nouzi v blanenském
regionu. „Za prostředky z Tříkrálové sbírky 2020
plánujeme podpořit Mobilní hospic sv. Martina,
rodiny s dětmi v nouzi, seniory a zdravotně
postižené. Dále chceme peníze z pokladniček
věnovat na obnovu Půjčovny kompenzačních
pomůcek a na Charitní záchrannou síť – pomoc
nejpotřebnějším
v regionu,“
upřesňuje
koordinátorka
sbírky
Marie
Sedláková.
Děkujeme dárcům za vlídné přijetí koledníků a
za štědrost, koledníkům za ochotu a odvahu
koledovat, městysu Doubravice nad Svitavou za
vstřícnost a podporu při sbírce.
Marie Sedláková,
koordinátorka Tříkrálové sbírky Oblastní charity Blansko
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Zimní zprávičky ze školy
Předvánoční čas nám ve škole rychle utíkal. Paní Zachovalová - katechetka
brněnské diecéze, dětem navodila vánoční atmosféru pěknými besedami –
příběhem o Ježíškovi, o svaté Lucii, Barboře i Mikulášovi, ale i vyprávěním o
adventním čase. Děti si vyrobily jednoduchý betlém nebo adventní věneček.

3D kino – to byl dárek pro naše žáčky poslední den před Vánočními
prázdninami. Děti dostaly 3D brýle a sledovaly nejrůznější ukázky 3D projekce.
Pak se podívaly na film, který si samy vybraly. Během promítání si také
postupně vyzkoušely další „vychytávky“ jako virtuální realitu, rentgen,
promítání do kamery, hru světel, 3D puzzle a další …
V naší škole mohou žáci trávit odpoledne nejen ve školní družině, ale také
v zájmových kroužcích, které každý rok nabízíme v rámci DDM Blansko.
Dva rukodělné kroužky Šikulku a Drátkování vedou paní učitelky Hana
Venclů a Lucie Klimešová:
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Na flétnu učí děti hrát paní učitelka Erika Bartíková.
Oblíbené jsou i tři sportovní kroužky. Florbal trénuje Jakub Kostka z Blanska,
Atletiku vede Milada Juračková a Sportovní hry má na starost Lucie
Klimešová.
Text Mgr. Erika Bartíková, foto Mgr. Ivana Šimanová a Mgr. Lucie Klimešová.

Základní škola Doubravice nad Svitavou
zve všechny na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 25. 2. 2020
8:00 – 15:30
Od 8:00 do 12:30 můžete sledovat práci v hodinách nebo se zúčastnit prohlídky
školy.

Na Vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci ZŠ Doubravice
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Jiný kraj – jiný mrav – také jiné nářečí…
…tak se to říká snad po celá staletí a myslím, že s tím všichni bez rozdílu
budou souhlasit. Souhlasně přikyvuji hlavou i já, protože mám vyzkoušeno na
vlastní kůži, že je to pravda pravdoucí.
Když jsem se z mých rodných Koryčan přestěhovala do Veselí nad Moravou
některé rozdíly byly, ale ne tak markantní. Obě města patří okrajově do
Moravského Slovácka. Jenom když mi kolegové řekli, že jsem šůchavá, měla
jsem strach, jestli netrpím nevyléčitelnou chorobou. Zdravá jako řípa, jen jsem
podle místního nářečí byla pomalá. Horší už bylo, když jsem se před třiceti
lety přistěhovala sem, do naší krásné Doubravice nad Svitavou. První zádrhel
nastal, když jsem doma oznámila, že jsem opackla. Manžel vytřeštil oči a jen
kroutil hlavou. Netušil, že jsem jen zakopla. Když jsem oznámila, že k obědu
budou ertepláky dostal strach, co bude jíst. Ale byly to docela obyčejné
pekáčky neboli bramborové placky. Za ty roky už jsem se myslím trochu
zorientovala, takže vím, že koláčky nejsou tvarohové koláče, ale ovocné
švestkové knedlíky.
Proč takový úvod?
Nedávno se mi dostala do rukou půvabná knížka Veselá abeceda horáčtiny
autorů MUDr. Karla Resche, Ladislava Kováře a Josefa Janíka (o posledním
jmenovaném se dozvíte podrobněji v příštím čísle zpravodaje). S laskavým
svolením pana Janíka mohu některé výrazy z knihy použít i v tomto článku.
Proč? Abychom si je připomněli, protože před mnoha desítkami let to vypadlo,
že nářečí jako takové je neotřesitelné a věčné. Není tomu tak. Víme, že
budoucnost jakéhokoliv nářečí, stejně tak mnohých tradic a zvyků je ohrožena.
Proto chci připomenout některé výrazy z kraje, který je od nás jen kousek. Od
každého písmene vždy jeden výraz.
Ajzůvka – náledí, babróch – brouk, cogr – cukr, čmóchat – kouřit, deš –
jdeš, ešle – jestli, forhóz – chodba, granec – kovový okraj sporáku, hotirák –
ručník, chvistat – prudce plivat, ale i žvanit, kecat, iné – jiný, jož do – už jdu,
korvica – rezaví mravenci, linyjár – krejčovské pravítko, masnička – nádoba
na stloukání másla, nechvišče – neplivej, ale také nekecej, ordnung –
pořádek, plevičke – majoránka, retych – záchod, sakl – sako, štóchnót –
zatlačit, tumrle – kolotoč, véčlopek – opak výklenku, zinknót sebó –
spadnout, žaběnec – nejedlé houby.
A teď ještě několik praktických příkladů použití slovíček v horácké frazeologii:
Co máš fort blby chviste? Představ si, vona jož slehla. Namaž si chleba potró!
Neščógluj s tó kločkó. Hébé sebó. Bel vežrané jak bagón.
Eva Sáňková kronikářka
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část únor 2020
Únor
1.2.
2.2.
8.2.
9.2.
15.2.
16.2.
22.2.
23.2.
29.2.

MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)
MUDr. Řehořek
MUDr. Semrádová
MUDr. Roth
MUDr. Adamová
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pernicová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Paděrová

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Sloup, Zemspol, 221
Ostrov, Zdrav. středisko
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Blansko, Gellhornova 9
Boskovice, Růžové nám. 16
Černá Hora, Zdrav. středisko
Šebetov, 117

516 488 453
516 488 453
516 435 203
516 444 326
516 474 018
516 412 422
774 177 804
725 415 615
516 465 452

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 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.

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

TJ SOKOL
Doubravice nad
Svitavou,
oddíl kopané,
pořádá
v sobotu 15.2.2020
v našem městečku tradiční
PRŮVOD MASEK
s živou hudbou.
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TJ Sokol Doubravice nad
Svitavou, oddíl kopané
Vás srdečně zve na tradiční
POCHOVÁVÁNÍ BASY,
které se uskuteční
v sobotu 22.2.2020 ve 20.00 hod.
v Kulturním domě
Doubravice nad Svitavou.
K tanci a poslechu hraje
skupina REPETE.
Účast masek vítána.
*******************************************************
OV KSČM Blansko, ZO KSČM Doubravice
a Levicový klub žen Blansko
Vás srdečně zvou na
XXVIIII. PLES OV KSČM
pořádaný v sobotu 15. února 2020 od 20.00 hod. v Kulturním
domě Doubravice nad Svitavou.
Hraje kapela: Karel Gott revival Morava
**********************************************************************************
Aktuální telefonní číslo na prodejnu COOP Doubravice nad Svitavou
je 728 253 935.
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ÚNOR

2020

6. 2. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

PŘES PRSTY
Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí, a hlavně
o tom, že člověk sice udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde
od života nová šance.
Příběh filmu se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen
na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou
parťačky, které volejbalu obětují všechno. Tedy skoro všechno.
Mladší Pavle začínají pomalu tikat biologické hodiny a s přítelem
Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To starší a
svobodná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat
na mistrovství Evropy. Všechno ale stejně zamotá Jíra (Jiří
Langmajer), svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí.
Komedie ČR

Premiéra 29. 8. 2019

Vstupné 50.- Kč

101 minut

13. 2. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Romantická zimní komedie.
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny
Helena (Anna Polívková), odjíždí na popud své tety Ely (Jana
Krausová) s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit advent
na horách. Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá ve
vysokohorské chatě Samota. Tam potká dva muže. Jeden je horal
Richard (Martin Dejdar), druhý jeho bratr (Marek Němec), vážený
člen horské služby, ale hlavně milovník žen a zábavy. Tato partička
se dobře baví, a to Helena netuší, že její starostlivá matka (Jana
Preissová) donutí protestujícího otce (Bolek Polívka), aby vyrazili
na hory za nimi. Jsou Vánoce a rodina musí být přece pohromadě!
Komedie ČR

Premiéra 7. 11. 2019

Mimořádné vstupné 80.- Kč

105 minut
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20. 2. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

STAŘÍCI
Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se vydávají v obytném
voze napříč republikou, Jejich cílem je vypátrat a zabít
komunistického prokurátora z 50. let, který nebyl za své činy nikdy
oficiálně potrestán.
Příběh filmu je volně inspirován skutečnými událostmi z přelomu
tisíciletí, kdy se jednaosmdesátiletý emigrant a politický vězeň
Pravomil Raichl spojil se svým starým kamarádem z kriminálu a
s jeho pomocí chtěl na veřejnosti demonstrativně zastřelit Karla
Vaše, prokurátora z 50. let. Večer před vykonáním pomsta válečný
hrdina Raichl zemřel. Ve filmu se však tvůrci rozhodli jeho misi
doopravdy odstartovat. V hlavních rolích Jiří Schmitzer a Ladislav
Mrkvička.
Drama ČR + Slovensko

Premiéra 17. 10. 2019

Vstupné 50.-Kč

85 minut

27. 2. čtvrtek v 18 hod

AČFK

25 km/h
Po mnohaletém odloučení a rozdílně zvolených životních cestách
se dva bratři, Christian a Georg, setkávají na pohřbu svého otce.
Počáteční pěstní souboj přímo na hřbitově, pozdější spočinutí
v rodném domě prolité množstvím pálenky – to vše nakonec vede
bratry k osudovému rozhodnutí. I cesta může být cíl, a tak se oba
bratři vydávají na výlet, o kterém snili již jako kluci. Na výlet skrz
celé Německo na stařičkých mopedech s rychlostí omezenou na 25
km/h. Začíná cesta plná vrcholů a pádů, bratrského sbližování,
humoru i hledání smyslu života…
Komedie Německo

Premiéra 2. 1. 2020

Mimořádné vstupné 80.-Kč

116 minut

Promítání v měsíci březnu zahájíme ve čtvrtek pátého velmi úspěšným českým filmem
roku 2019 – Poslední aristokratka.
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