ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 3 /březen 2021
***************************************************************
Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíce února jsme zažili teplotní rekordy, kdy teploty padaly
výrazně pod bod mrazu a za několik málo dní dosahovaly typicky jarních
hodnot. Příroda si s námi jednoduše pohrává. Zaměstnanci městyse se
snažili v době, kdy to opravdu klouzalo, sypat jak cesty, tak chodníky.
Pravdou je, že se vše nedá zvládnout tzv. v jedné chvíli. Proto chci
upřímně poděkovat všem občanům, kteří nám v tomto úsilí pomohli tím,
že odmetali a sypali chodníky před svou nemovitostí.
Ještě před koncem minulého roku započalo čištění koryta Klemovského
potoka (Oderka) a koryta potoka Nešůrka. Děje se tak ve spolupráci
s Lesy ČR.
Jakmile to počasí dovolí, budou práce spojené
s odstraněním sedimentů pokračovat. Hotovo by mělo být do konce
dubna.
V uplynulém měsíci proběhlo na úřadě městyse setkání zástupců
jednotlivých společenských a sportovních organizací, abychom společně
připravili plán akcí na rok 2021. Plány bychom tedy měli a věřte, že je na
co se těšit. Bohužel aktuální pandemická situace, jak všichni víme, je
velmi nepříznivá. Nezbývá než doufat, že dojde alespoň v letních
měsících k částečnému zlepšení a budeme se moci setkat např. na
doubravické pouti. Rok 2021 je pro náš městys významný tím, že uplyne
650 let od prokazatelné první historické zmínky o Doubravici jako o
městečku. Domnívám se, že je to v dějinách naší obce významná
událost, která si zaslouží připomenutí. Za tímto účelem je na 14. srpna
2021 naplánováno přátelské posezení na Sokolském hřišti s bohatým
kulturním programem pro dospělé i děti. A nejen to, připravujeme k této
události tisk almanachu a knihy. Obě publikace nám připomenou historii
a současnost Doubravice, včetně obrazových příloh. V této nelehké době
je dobré snažit se myslet pozitivně a na něco těšit. Proč by to nemohla
být společná „oslava“ 650 tých narozenin našeho městečka ?
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
dne 10.3.2021 v 18.00 hod. v obřadní síni úřadu městyse.
UPOZORNĚNÍ
Platby za svoz odpadu a poplatek za psa se budou vybírat od 1. března
2021. Vzhledem k současné situaci žádáme občany, kteří mají možnost,
aby posílali tyto platby na účet městyse číslo 3829631/0100, jako
variabilní symbol uveďte číslo domu. Děkujeme.
Výše poplatků za svoz odpadu
Osoba s trvalým pobytem:

600,-Kč

Rekreační objekt:

600,-Kč

Podnikatel (1 popelnice):

1.500,-Kč

Výše poplatku za psy:
1 pes:

100,-Kč

za každého dalšího psa:

120,-Kč

********************************************************
Vážení spoluobčané,
vzhledem k vyhlášeným opatřením Bezpečnostní rady státu o
zrušení konání všech veřejných akcí, jsme nuceni letošní Hasičský
ples dne 5.3.2021 zrušit.
Věřím, že nám zachováte přízeň a společně se budeme těšit na
Hasičský ples v příštím roce 2022.
Jaromír Petrů
starosta SDH

2

Úřad městyse DOUBRAVICE NAD SVITAVOU ve spolupráci
se společností Technické služby Malá Haná s.r.o. pro Vás zajistí

SBĚR A ODVOZ VELKÉHO ODPADU !
PROČ ?

Velký odpad z domácností a zahrádek, který se svým objemem nevejde do popelnice, nesmí končit
kolem cest nebo kdekoliv v přírodě. Tento odpad má své místo na skládkách. Je člověka nedůstojné
s tímto odpadem obtěžovat slušné občany a zatěžovat naše společné životní prostředí.
Co je velký odpad ?
Veškerý nábytek, doplňky a vybavení domácností pokud možno vše zbavené kovových částí, zařízení, které není
nebezpečným odpadem. Sedací soupravy, matrace, molitany, polystyrén, koberce, běhouny, podlahoviny, jinak
neupotřebitelné textilie, zrcadla, drátosklo, autosklo, luxfery, bytové sanitární zařízení, domácí a zahradní
keramika, plastový zahradní nábytek, zahradní hadice, velo pneu a duše, vědra, vaničky, běžně znečištěné obaly
od stavebních nebo jiných materiálů, plastové nárazníky a plastová výbava automobilů apod.

Kontejnery budou rozmístěny v obci na stanovištích podle tohoto termínového
harmonogramu:

PŘISTAVENÍ

STANOVIŠTĚ

ODVOZ

27. března 2021

U úřadu městyse

27. března 2021

8.00 – 16.00 hodin
Upozornění: do kontejneru prosím nedávejte televizory, počítače a monitory, ledničky,
el. zařízení, pneumatiky a nebezpečné odpady !!! Děkujeme.

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

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !
PROČ ?

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných odpadových nádob
ohrožuje zdraví lidí, zvířat i rostlin, vodu, vzduch a naše životní prostředí.
Proto jej musíme sbírat odděleně a dále odborně odstraňovat.
Co je nebezpečným odpadem ?
baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny a destičky, chladící a mycí kapaliny,
plechovky od nebo se zbytky laků barev, rozpouštědla, ředidla, tmely, lepidla, výplňové hmoty a kartuše včetně
sprejů, veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, vše co obsahuje rtuť nebo líh, tonery a barvy do
tiskáren, jedy, kyseliny, zásady, agropostřiky, pesticidy, kosmetika, fotochemikálie, léky, desinfekční prostředky,
čistící prostředky na okna a WC, znečištěné a zaolejované oděvy, textilie a hadry, absorpční činidla a všechny
různé nádoby znečištěné speciálně upravenými stavebními hmotami nebo se zbytky chemikálií, pohonných hmot,
asfaltové odpady, menší množství azbestové krytiny zabalené v igelitu, sádrokarton a sádra apod. Tlakové
hadice, autokabeláže, el. vodiče obecně, znečištěná pryž a vše co přišlo do styku s ropnými látkami.

Nebezpečné odpady budou odebírány vyškolenými pracovníky.

DNE

STANOVIŠTĚ

OD KDY – DO KDY

27. března 2021

U úřadu městyse

8:00 – 9:00

Velkoobjemové a ostatní odpady ne !!!
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www.scitani.cz

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a
o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na
sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna
poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo
jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České
republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které
byl na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo
dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky
v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v České
republice na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince
požívající diplomatické výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení,
zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický úřad
(dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby sčítání přebírá údaje z informačních
systémů veřejné správy podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a
provedení sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací a
ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14
kalendářních dnů před rozhodným okamžikem tento dokument,
seznam standardních sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení a
jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů, kteří budou
v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
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spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální internetové
adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího
formuláře povinnou osobou. Tou je každá plně svéprávná fyzická osoba
podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná,
poskytne údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná
osoba oprávněná za ni jednat podle občanského zákoníku. Sčítání lidu,
domů a bytů se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro domácnost.
Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného
bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře
buď v elektronické podobě při online sčítání od 27. března 2021 do 9.
dubna 2021, nebo následně při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací
komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací komisař se při výkonu své
funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání
povinné osoby též svým občanským průkazem nebo cestovním
dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu domácnosti, osobě
žijící mimo domácnost, popřípadě vlastníku zařízení, které netvoří
samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné podobě v předem
oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo vlastník zařízení,
které netvoří samostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný sčítací
formulář v odpovědní obálce na poště nebo jej vhozením do poštovní
schránky odešle zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí na
kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské
statistice, GDPR a dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být
použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako
všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat
mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným
vyplněním sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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Zprávičky ze školy:
Po vánočních prázdninách se nám do školy vrátili jen prvňáčci a druháčci.
Na chodbách je pusto, ticho… Výuka v rouškách, bez zpěvu a tělocviku. Snažili
jsme se dětem výuku v rámci „povolených opatření“ trochu zpestřit, a tak když
ani nebude možné uspořádat jejich oblíbený karneval, rozhodli jsme se oslavit
ve třídách alespoň masopust. Děti si donesly kostýmy a pátečního vyučování se
tak zúčastnili princezny, čerti, piráti…
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Počítaly se koblihy a pořádaly se koblihové dostihy, hledal se vhodný klobouk
pro laufra, tvořila se klaunova záložka z písmen, karnevalové balonky plné
měkkých a tvrdých souhlásek, vyráběly se masky na obličej. Masopustní
dopoledne se vydařilo a zakončili jsme ho sladkým obědem.

Doufáme, že nám škola ožije křikem a hemžením ostatních ročníků co nejdříve.
Text Mgr. Erika Bartíková, foto Mgr. Ivana Šimanová
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Zdravá školní jídelna
aneb aby děti jedly zdravěji
a chutnalo jim.
„Nepřítelem zdravé stravy je často rodič,
klíčem jsou školní jídelny“
Děti často v rodinách získávají nezdravé
stravovací návyky a školní jídelna je pak místem, kde se dítěti dostane nutričně
vyvážené jídlo. Podle odborníků je třeba mířit na rodiče, aby děti ke zdravé stravě a
ke správnému způsobu stolování vedli. Cílem naší mateřské školy je směřovat ke
zdravější výživě dětí a správným stolovacím návykům.
Strava se vybírá tak, aby v ní byly zastoupeny všechny
důležité složky potravy. Cena stravného nám dovoluje řadit do
jídelníčku stále více potravin, které splňují nutriční hodnotu,
nové trendy ve výživě dětí, ale i plnění spotřebního koše.
Zaváděním zdravé výživy se ovšem také potýkáme
s neznalostí dětí daných pokrmů. A proto je naším
cílem děti pozitivně motivovat na ochutnávání těchto
nových a zdravějších jídel. Suroviny, které vkládáme
stále více do našeho jídelníčku ve formě pomazánek,
zavářek do polévky a hlavních jídel jsou: pohanka, kuskus

pšeničný nebo kukuřičný, jáhly, cizrna, červená čočka, fazole adzuki,
ryby, více čerstvé zeleniny do polévek, na saláty nebo jako zeleninové
přílohy.
Snahou je, aby si děti jídla vážily, dokázaly si je vychutnat a věděly, odkud jídlo
pochází a jak vzniká.
K dobré chuti k jídlu rovněž přispívá pobyt na čerstvém
vzduchu, ale i tělesná aktivita. Některé děti se lépe stravují ve
skupině svých vrstevníků.
I přes stále větší požadavky na zdravou výživu našich
dětí, nemáme to srdce jim odmítnout oblíbená jídla, jako jsou:

dukátové

buchtičky,

lívance,

šišky

s mákem,

hanácké koláče, rajskou omáčku a jiné známé
dobroty.
Věříme, že i přes všechna úskalí zdravé výživy si u nás děti pochutnají a třeba
si na nás v dobrém vzpomenou i ve starším věku.
Soušová Anna – vedoucí stravování a učitelka MŠ
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Práce se šicím strojem
V letošním školním roce jsme začali opět
šít. Od MAS Boskovice máme k dispozici 2
šicí stroje, se kterými se děti mohou učit
pracovat. Jako u každé jiné činnosti
začínáme od nejjednodušších úkonů po
složitější. To znamená, že nejdříve se děti učí
vyšívat tkaničkou nebo provázkem. Máme
spoustu pomůcek a šablon. Poté šijeme
tupou jehlou na kanavu.
Učíme se přerušovaný steh. Následně stříháme látku, přišíváme knoflíky a
zkoušíme zoubkový steh. Základem je ovšem umět navléct jehlu, bez toho nelze
pracovat. Snažíme se u dětí rozvíjet manuální zručnost a učit je věci, které mohou
v dalším životě nějak využít. Jakmile zvládáme tyto základy, můžeme postupovat dále
a přejít k šití na šicím stroji. Prvním krokem je seznámit všechny s tímto přístrojem.
Ukázat a pojmenovat všechny části. Na vše se mohou podívat blíže, sáhnout si, na
cokoliv se zeptat. Vždy a za každé situace dbáme samozřejmě na bezpečnost a
pokaždé dětem připomínáme, jak se chováme při práci s ostrými, či jinak
nebezpečnými předměty.
Třída „Ježečků“ základy zvládla, a tak
jsme minulý týden již přešli na šití strojem.
Momentálně jsme ve fázi šití na papír. Děti šijí
podle předkreslené předlohy obšívacím
stehem. Jako další se budeme věnovat šití
látky na papír a pak jen látky. Výrobky, které
vytvoříme, vždy zapadají do daného tématu,
které probíráme. Rodiče mohou vidět výrobky
na nástěnce. Pokud nemáme vystavené přímo
vyrobené věci nebo jsou vystavené v menší
míře, z důvodu místa, je možnost vidět
alespoň fotografie.
Co se týče práce na stroji, pokud má
některé dítě obavy nebo nechce práci na šicím stroji vyzkoušet, nemusí. Je to vždy na
rozhodnutí rodičů a pak i na jejich vlastním rozhodnutí, co zkusí a co ne. Mohou se
jen dívat a pozorovat. Většinou všechny děti rády zkouší nové věci a tato činnost není
výjimkou. K mému překvapení se těší více chlapci, což je příjemné zjištění. Děti se u
stroje střídají po dvojicích a vždy je tam paní učitelka, která pomáhá, dává instrukce a
také dbá na bezpečnost dítěte.
Doufám, že i nadále budeme mít možnost věnovat se zajímavým a
neobvyklým činnostem, jako je např. šití na stroji, a sledovat naše nejmenší, jak se
jim daří.
Kateřina Žáčková učitelka MŠ
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Myslivecký spolek Doubravice nad Svitavou
PÉČE O ZVĚŘ
V období nižší potravní hojnosti se jedná především o přikrmování zvěře.
Členové Mysliveckého spolku Doubravice nad Svitavou, který má rozsah
působnosti na ploše obcí Doubravice nad Svitavou, Holešín a Kuníčky se ze
svého zájmu věnují této odpovědné činnosti již od podzimních měsíců.
Největší aktivita je pak soustředěna v zimním období, aby zvěř nestrádala.
Rozlišujeme několik druhů krmiv, které odborně používáme. Krmiva
rozdělujeme na objemová, jadrná, dužnatá a minerální soli. Objemová krmiva
představují nejlépe seno a letnina. Ty si individuálně připravují členové
mysliveckého spolku již několik měsíců před začátkem krmení. Podstatnou
složkou přikrmování jsou krmiva jadrná. Členové mysliveckého spolku
používají především ječmen a pšenici. Každý z členů si toto jadrné krmivo
individuálně rozmělňuje pro lepší stravitelnost zvěře na mačkači, který
k tomuto účelu myslivecký spolek pořídil obdobně jako pořizuje samotné
krmivo ze své hospodářské činnosti. Na jadrné krmivo, či dostupné žaludy,
kaštany nebo bukvice si zvěř musí zvykat už od podzimu, aby si na tento druh
potravy přizpůsobila své zažívání a vytvořila si dostatečné tukové zásoby na
zimu. Ne tedy až v měsících největšího chladu. Dužnatá krmiva mohou být
pak mimo jiné i zdrojem tekutin. Patří sem především krmná řepa, brambory,
jablka apod. Přípravou krmiva přikrmování nekončí . Nesnadnou činností je i
dopravit krmení až do krmného zařízení, které pak členové mysliveckého
spolku pravidelně navštěvují, udržují a doplňují.
Proto prosím dopřejte i Vy potřebný klid naší zvěři. Vyhýbejte se při svých
procházkách krmným zařízením, zřetelně nesledujte zalehlou zvěř v polích a
zejména nenechávejte volně pobíhat své čtyřnohé mazlíčky. Tukové rezervy
zvěře nutné pro přežití zimy jsou omezené a každé vyrušení a zbytečný běh je
vyčerpávají a zvěř ohrožuje.
Chcete-li nabídnout pomoc i z Vaší strany, členové mysliveckého spolku i zvěř
nejvíce ocení např. kaštany, žaludy, bukvice a dále třebas dužnaté krmivo
jako jsou jablka, mrkev či řepa. Je důležité si uvědomit, že většinu lidské
potravy, jako např. pečivo, divoká zvěř není schopna strávit a po její
konzumaci může docházet k onemocnění zvěře. Pro zvěř je dobré pouze to, co
vyroste v naší přírodě a předkládá se buď sušené, nebo v čerstvém stavu.
Ing. Tomáš Hájek
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Zahrádkáři a ovocnáři u nás
Ovoce a zelenina patří ke zdravým požitkům našeho jídelníčku. Jejich plody jsou
cenným zdrojem vitamínů i stopových prvků, navíc nám i chutnají. Jejich pěstování je
koníčkem, kterému se věnují nejen na venkově, ale i ve městech nadšení zahrádkáři.
Ti na svých zahrádkách pěstují vše, co lze s úspěchem vyprodukovat v našich
zeměpisných šířkách. Mají-li navíc po ruce nějakou odbornou příručku, ze které se
mohou poučit, anebo humornou knížku Karla Čapka „Zahradníkův rok“, tak jim jde
práce hned lépe od ruky. Karel Čapek totiž ve své knížce píše, že nyní, v zimním
období, správný zahrádkář pěstuje hlínu. Už na podzim ji krásně zryje a pohnojí, aby
příští úroda byla krásná na pohled, skvělá na chuť a bohatá na množství.
V místech, kde je zahrádkářů více a chtějí si vyměnit zkušenosti, si založí i
organizaci. Tak tomu bylo i u nás v Doubravici, kdy dne 1. dubna 1960 vznikla
organizace zahrádkářů a ovocnářů. Její členové pořádali každý rok na podzim
výstavy ovoce a zeleniny, na kterých předkládali k vidění výsledky své roční práce.
Po skončení akce předkládali exponáty školákům do obou našich škol ke snězení,
aby byli plní vitamínů a zdraví. Výstavy se konaly v sále bývalého hotelu a byly vždy
hojně navštěvovány. Nadšeným zahrádkářem a také včelařem byl František Kopřiva
z Klemova. Ten spolupracoval i s našim rodákem Antonínem Křížem žijícím
v Kanadě, který v této veliké zemi vlastnil farmu. Zmíněný rodák pak posílal téměř na
každou výstavu ukázkové plody, které pan učitel Jaroslav Pernica s radostí
vyfotografoval, František Kopřiva sám Kanadu navštívil, aby na vlastní oči spatřil, jak
se tam vše provádí a pěstuje. Po návratu z cesty uspořádal nejen pro zahrádkáře,
ale i pro ostatní občany zajímavou přednášku o této zemi. K výstavám zahrádkářů se
poté přidali včelaři a modeláři, kteří tady mohli veřejnosti představit ukázky své práce
a činnosti.
Zahrádkáři však nepořádali pouze výstavy. Zájezdy do různých míst naší vlasti byly
pořádány každoročně. Buď na výstavu „Země živitelka“ do Českých Budějovic, nebo
do Mělníka na vinice, případně do Holovous, kde se šlechtily nové odrůdy ovoce.
Jednou také na historické vinobraní do Znojma, ze kterého si odnesli nádherný
zážitek zrakový z historického průvodu městem, ale i chuťový z lahodného vínečka a
labužnických jídel.
Mimo této činnosti byla u nás zřízena i výkupna ovoce a zeleniny, ve které mohli
občané výhodně zpeněžit přebytky jablek, hrušek nebo rybízu. Zvláště černý rybíz
byl velmi dobře placen, protože se vyvážel do západní Evropy. Výkupna se
v šedesátých letech nacházela v horním mlýně u Řezníčků, v sedmdesátých letech
pak na Soukopově náměstí v č.p. 97. V první působil František Kopřiva, ve druhé
Míroslav Přibyl z ulice Školka. Oba tito členové působili určitou dobu i jako
předsedové organizace. Nejdéle působícím předsedou byl ale Eduard Sáňka z ulice
Plotky, který tuto funkci obětavě vykonával téměř 35 let. Velmi aktivními členy byli též
Rudolf Novák starší z ulice 28. října (pokladník organizace), nebo Josef Zezula
z ulice Dolní. Ten chodil i s proutky hledat prameny vody a sestříhávat a roubovat
stromy občanů, když ho o to požádali. Na jím naroubovaný nebo sestříhaný strom
byla radost pohledět. Z dalších možno jmenovat pány Jiřího Alexu a Františka
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Tenoru. Všechny však vyjmenovat nelze, protože organizace měla okolo čtyřiceti
členů.
Po roce 1989 a změně poměrů činnosti organizace postupně ustávala. Její členové
totiž dospěli k názoru, že jim z členství neplynou žádné výhody, Příspěvky museli
dále platit, nic významného za to však neobdrželi. Navíc se na trhu objevila spousta
ovoce a zeleniny z celého světy, což můžeme spatřit i v naší samoobsluze.
Přesto i v současné době jsou nás občané, kteří si navzdory přesycenému trhu
pěstují doma svoji vlastní zeleninu a ovoce. Přináší jim to radost a dobrý pocit
z výsledků svojí práce, protože plody vypěstované vlastníma rukama chutnají určitě
dvojnásob.
Josef Přibyl

Výstava ovoce a zeleniny v sále místního hotelu

Barevné fotografie z výstavy ovoce
a zeleniny v roce 1994
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Tajemství několika českých rčení
Když rčení říkáme, vůbec nepřemýšlíme nad tím, jak ono rčení vzniklo a
proč se např. říká „být z něčeho jelen“, případně „být v čudu“? Víte to? Ne?
Také jsem nevěděla, ale zjistila. Pokud vás to zajímá, tak čtěte dál.
O sto šest
Dělat něco o sto šest znamená dělat to naplno. Vše začalo u sázky dvou
přátel uzavřené v roce 1880, kde jeden se vsadil s druhým, že do svátku sv.
Jana Nepomuckého získá přízeň dívky, do které byl zamilovaný. V den, kdy
započalo jeho úporné snažení o srdce své vyvolené, zbývalo do 16. května,
kdy se slaví Nepomuckého svátek, 106 dní.
Jdi do háje
Dnes velmi nevinně znějící nadávka, kterou nejspíše v konkurenci
vulgárních termínů, kam můžete někoho poslat, nikoho nepobouří a
neurazí. Dříve ale slovo háj znamenalo hřbitov, takže pokud jste někoho
poslali do háje, naznačovali jste mu, že by měl zemřít. To už tak mile nezní.
Být z něčeho jelen
Toto rčení, které poukazuje na něčí zmatenost a nedostatek důvtipu,
vzniklo za první světové války, kdy čeští vojáci museli v rámci císařské
armády Rakouska-Uherska bojovat po boku Maďarů. Ti se během nástupu
hlásili při vyvolání svého jména právě vykřiknutím slova „jelen“, což je
maďarský výraz pro „přítomen“. To, že maďarština používá slovo, které zní
jako české, přišlo Čechům legrační a celé se to ujalo a používalo i po válce.
Je to na draka
Prohlášení, že je něco k ničemu, je v této formě takové téměř až
pohádkové. Nenechte se mýlit. Místo pohádek o dracích je původ rčení
nutno hledat ve slovníku německých vulgarismů. Drak totiž není ničím
jiným, než zkomoleninou německého „Dreck“, což znamená výkal. Takže
když je něco na draka, je to na ….. .
Houby s octem
Když se o někom řekne, že o něčem ví houby s octem znamená to, že neví
o dané věci vůbec nic. S nějakými hříbky v láku to ale nemá nic
společného. Původ rčení je nutno hledat v bibli, kde ukřižovanému Ježíši,
který trpěl žízní, římský voják posměšně podal na kopí nabodnutou houbu
namočenou v octu, tedy něco, z čeho se rozhodně nenapije a je tedy úplně
k ničemu.
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Oslí můstek
Označení dvou nesouvisejících témat vzniklo v dobách, kdy byla jízda na
oslu levnější formou jízdy než na koni. Osel, na rozdíl od koně, neuměl
přejít nebo přeskočit ani sebemenší příkop a všude se tak musely stavět
malé lávky, aby se jezdec na oslu vůbec někam dostal. Zmapováno je i
první použití sousloví oslí můstek v dnešním významu, které použil ve 14.
století filosof Jean Buridan.
Kout pikle
Nejslavnější pikle kuli proradní rádci v Šíleně smutné princezně. Je to
hovorový výraz pro to, když na někoho vymýšlíme nějakou nekalou věc,
nebo spřádáme jakýsi komplot. Pikle je pak množným číslem slova pikel,
což byla malá středověká bodná zbraň, která šla lehce ukrýt a pak někomu
nepozorovaně vrazit do zad. Její výroba měla tedy s dnešním intrikařením
mnoho společného.
Dávat si bacha
Všichni si určitě myslíme, že toto rčení vzniklo podle obávaného
absolutistického kancléře Alexandra Bacha, před kterým se každý musel
mít na pozoru. Skutečnost je ale jiná. „Bacha“ si totiž lidé dávali už dávno
před Bachovým narozením. Jedná se totiž o českou zkomoleninu
německého „Obacht!“, což znamená v žargonu zlodějů právě „dej si pozor“.
Být v čudu
Většinou si myslíme, že tento výraz používáme podle situace, že někdo
nebo něco zmizelo hodně rychle „být v čoudu“, tedy utíkat tak rychle, až se
za člověkem práší. Je ale ještě jedno, trochu humornější vysvětlení. ČUD
neboli Českomoravské úvěrové družstvo byl podnik, který lidem nabízel
půjčky. Jeden ze zakladatelů svou kampeličku vytuneloval a s penězi
zmizel neznámo kam. Ti, kteří přišli o peníze rázem věděli, že jejich úspory
jsou v „ČUDu“.
Eva Sáňková kronikářka
(zdroj G.cz)
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