ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 11/ listopad 2021
*****************************************************************
Vážení spoluobčané,
říjen uběhl jako voda a vstoupili jsme do předposledního měsíce roku
2021.
Podařilo se nám rozdat mezi vás, občany městečka, převážnou část
černých popelnic na směsný komunální odpad. I nadále platí, že můžete
na směsný odpad využívat vedle nové černé popelnice i tu svoji původní.
Často se ptáte, zda je možné i nadále do kovové popelnice ukládat popel.
Odpověď zní ano, ale pouze popel. O případné změně budete včas
informováni. Domnívám se, že nový systém svozu probíhá bez větších
problémů. Kalendář svozu odpadu vám názorně připomíná, který druh
odpadu bude aktuálně svážen. Obdobný kalendář svozu odpadu pro rok
2022 obdržíte do konce kalendářního roku.
Dovolte, abych ještě jednou poděkovala vám všem, kteří třídíte za využití
svých barevných popelnic.
Připomínám, že pokud se chcete zbavit svých původních plastových či
kovových popelnic, volejte na tel. číslo 733 187 460.
Stále pokračují práce spojené s obnovou dětského hřiště a Božích muk u
Doubravické a.s. V nově opraveném sále kulturního domu probíhá
instalace vzduchotechniky za cca 1 700 000,- Kč. Finanční pomoc jsme
získali z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj. Potěšující zprávou
je také přiznaná dotace na „Vybavení odborné učebny ZŠ Doubravice nad
Svitavou“ v celkové výši 380 950,- Kč. Za tyto prostředky dojde
k modernizaci stávající počítačové učebny.
A kulturní či společenské akce na měsíc listopad? Budou! Tedy, pevně
v to doufám. Pokud k nám bude „covidová doba“ shovívavá, uskuteční se
6. listopadu 2021 v sále kulturního domu dětský karneval. Pořádá ho
Mateřské centrum Ponorka. Jsem ráda, že to budou právě děti, které
zahájí akce v novém sále kulturního domu. Koncem měsíce listopadu
(v pátek 26. listopadu 2021) tradičně rozsvítíme náš vánoční strom.
Následovat bude pohádka „Vánoční čas“, kterou si můžete prožít společně
s celou rodinou v místním kině. Na obě akce jste srdečně zváni.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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Kulturní dům září novotou
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Kulturní dům září novotou
Historie doubravického kulturního domu sahá až do první poloviny minulého
století. Na úřadu městyse je v archívu uložen původní plán stavby kulturního
střediska, který byl následující: Vchod z náměstí Svobody do kinosálu, vlevo,
v místě dnešní prodejny COOP sál, a tam, kde je dnes sál kulturního domu, tak
bylo plánováno divadelní otáčivé jeviště. Plátno kina mělo být stahovací. Plán
je plán, skutečnost však byla jiná. Stavba byla většinou prováděna brigádnicky
v tzv. akci Z. Únava brigádníků a nedostatek finančních prostředků vykonaly
své. Bývalá Štěpánkova hospoda, kde byl sál, byla pronajata Jednotě, která zde
vybudovala dnes krásnou prodejnu potravin. Kino bylo dokončeno a promítat se
začalo v roce 1959. Dostavba kulturního domu byla pozastavena, ale jen
pozastavena. Kulturní dům byl dokončen a slavnostně otevřen 13. ledna 1968.
Náš kulturní dům je místo, kde se desítky a desítky let (s malými přestávkami)
konají téměř všechny kulturní akce městečka (plesy, taneční zábavy, karnevaly,
besedy, výroční schůze, jarmarky apod.). A také je to místo, které už mnoho let
volalo po velké, ale opravdu velké opravě. Dalo by se říci, že po opravě
generální. A stalo se. V roce 2019 získala Doubravice na vysněnou opravu
dotaci - a začaly se dít věci. Něco bylo složité, něco ještě složitější - to se stává.
Důležité je, že daný termín oprav byl firmou, která uspěla ve vypsaném
výběrovém řízení (Stavby H+H 2000 s.r.o.) dodržen. V době od června do
listopadu 2020 byl snížen strop, v celém kulturním domě nové vedení elektrické
energie, nové obložení stěn, v prvním patře v jídelně osazeno okno s pohledem
do hlavního sálu, nové sociální
zařízení – to je jen malý výčet
všech novinek - a následovala
kolaudace. Úspěšná. Plánované
kulturní akce však zhatil náš
nekamarád koronavirus. Jako
vhodný termín k tomu, aby si
zájemci
mohli
prohlédnout
novotou
zářící
prostory
kulturního domu byly vybrány
dva dny voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České
republiky ve dnech 8. a 9. října
2021. Na vystavených panelech si zájemci mohli na fotografiích prohlédnout
postup prací generální opravy. Přišla téměř stovka doubravických občanů a
nenašel se žádný, kdo by řekl: "No, nic moc". Všichni odcházeli spokojeni s tím,
že už se těší na první kulturní akci.
Tak si přejme, aby se v našem krásném kulturním domě mohly brzy konat
kulturní a společenské akce stejně, jak tomu bylo v minulých letech.
Text a foto: Eva Sáňková kronikářka
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část LISTOPAD 2021.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Listopad
6.11.
7.11.
13.11.
14.11.

MUDr. Šumberová Ludmila
MUDr. Švendová Zdena
MUDr. Tomášková Barbora
MUDr. Nečasová Lucie

Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

516 472 227
516 439 404
734 177 800
607 812 963

17.11.
20.11.
21.11.
27.11.
28.11.

MDDr. Veselý Petr
MDDr. Vrbová Markéta
MUDr. Kopáčková Drahomíra
MUDr. Beranová Alžběta
MUDr. Bočková Jana

Letovice, Masarykovo náměstí 38
Knínice u Boskovic, 330
Letovice, A. Krejčího 1a
Blansko, Gellhornova 9
Kunštát, nám. ČSČK 38

792 325 591
774 844 735
516 474 369
735 056 656
516 462 203

Mimo tyto uvedené ordinační hodiny zajišťuje zubní LSPP pro Jihomoravský kraj pracoviště
v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel.: 545 538 421. O sobotách, nedělích a svátcích od
8:00 do 20:00.
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás krátce informovat o vzniku a činnosti zájmového spolku RDR Akademie z.s.
Kdo jsme?
jsme nový zájmový spolek, který vznikl za významné podpory:
• městyse Doubravice nad Svitavou,
• obce Ráječko,
• města Rájec-Jestřebí.
jsme fotbalová akademie, která vznikla sloučením mládežnických oddílů:
• SK Doubravice nad Svitavou,
• SK Olympia Ráječko,
• FK Rájec-Jestřebí.
Naše cíle?
přivést a udržet u rekreačního/výkonnostního sportu co největší počet dětí/mládeže
z našeho mikroregionu
vychovat slušného člověka s pozitivním vztahem ke sportu a smyslem pro fair play
vybudovat kvalitní zázemí (kvalifikovaní trenéři, moderní tréninkové pomůcky, odpovídající
sportoviště …) pro všestranný pohybový rozvoj dětí se zaměřením na fotbal
nastartovat a rozvíjet spolupráci se základními a mateřskými školami mikroregionu
organizovat mimofotbalové aktivity (plavání, kino, bowling ….) a vytvořit rodinnou sportovní
komunitu
Naše činnost?
aktivní činnost jsme zahájili nábory, které probíhaly v květnu a červnu tohoto roku
v Doubravici, Rájci a Ráječku. Na deseti náborech jsme přivítali cca 850 dětí.
během letních prázdnin jsme pro děti zorganizovali dva příměstské kempy a jeden
pobytový. Dohromady se kempů zúčastnilo 75 dětí.
založili jsme čtyři nová družstva přípravek a navýšili tak celkový počet družstev na čtrnáct
v podzimní části, která je v plném proudu, odehrajeme 162 soutěžních utkání
během naší krátké existence jsme přivedli ke sportu 59 nových hráčů/hráček a navýšili
počet aktivních členů ze 134 na 193.
rozšířili jsme základnu trenérů o 11 nových trenérů. V současné době máme tedy 31
trenérů, jejichž rozvoj a vzdělání je jednou z našich základních priorit.
kompletní přehled naší činnosti a pořádaných akcí můžete shlédnout na našich
facebookových stránkách RDR Akademie
Závěrem bych chtěl poděkovat všem rodičům našich hráčů/hráček za podporu a vedení dětí ke
sportu. V dnešní „líné“ elektronické době je Vaše podpora velice důležitá a my si toho nesmírně
vážíme.
S pozdravem
Ing. Michal Hájek
předseda RDR Akademie z.s.
rdrakademie@gmail.com
www.rdrakademie.cz
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O doubravických bábách
Napsala Eva Veselá – Štoudková Praha
Neměly nikdy „po šichtě“. Kdykoliv mohl u nich někdo zabouchat na vrata,
zaťukat na okénko. Za bouřlivé letní noci, v zimní vánici, v pátek i ve svátek. Děti
se rodily stále. Ano, mluvím o bábách porodních, babicích či pupkořezných, jak
se jim kdysi říkalo. Ulehčovaly našim prababičkám těžkou hodinku, křísily naše
na svět přicházející předky, a když už nebylo novorozenci pomoci aspoň ho „v
nouzi“ pokřtily. Trošku jsme na ně pozapomněli, že? Pojďme to teď společně
napravit.
V roce 1789 vyšlo nařízení zapisovat do matriky i jméno porodní báby. Původně se
jednalo o ženy po čtyřicítce, co už si svoje odrodily. Proto se jim také říkalo báby.
Zpočátku se do matrik zapisoval i jejich věk a každým rokem se upravoval. První
písemně zaznamenaná doubravická porodní bába byla Terezie Podloucká z č.p. 82.
V roce 1790 jí bylo 58 let. Svoji živnost ukončila v roce 1805, tedy ve věku 72 let.
Figuruje ale i v jednom zápise dva roky poté. Terezu vystřídala tehdy 64letá Anežka
Musilová z č.p. 19 a další a další, viz seznam. Petronila Štěrbáčková se do Doubravice
přivdala z vesnice Lubě u Černé Hory. Kromě mnoha jiných byla i praprababičkou
Jaroslava Štěrbáčka z Dolní Lhoty, letce RAF a prvního Čecha, který položil svůj život
v bitvě o Velkou Británii v roce 1940.
Časem se věk porodních babiček přestal uvádět, došlo k jejich výraznému omlazení,
leč začaly se na ně klást větší nároky. Především to bylo vzdělání. Pro ty z Moravy
byla zřízena škola v Olomouci. Její absolventky se pak označovaly jako báby
zkoušené, ty bez ní byly nezkoušené. Zkoušené báby nosily na krku medailonek
s Panenkou Marií, na rubu byl nápis zkoušená porodní bába (viz foto). V Doubravici
často zaskakovaly i báby přespolní, nejčastěji ze Lhoty Rapotiny a Rájce. Ojediněle
jsou zaznamenány i porody s bábou z Blanska a z Kunštátu. Na konci 19. století už
ale u všech porodů asistovala buď bába Veisová nebo bába Šestáková. Obě byly
zkoušené.
Františka Veisová zdědila povolání porodní báby po své matce. Narodila se jako
Vodáčková v roce 1836 v Boskovicích, kde se také vdala za tamního tkalce ubrusů.
Později se přestěhovali do Doubravice. Bydleli v podnájmu a dost často se stěhovali.
Františka sama byla matkou šesti dětí, v roce 1891 ovdověla a 1909 podlehla zápalu
plic.
Barbora Šestáková rozená Řehořková byla jen o tři roky mladší než Františka Veisová.
Pocházela ze Lhoty Rapotiny, později ale žila v Klemově. Provdala se za
doubravického panského drába, ale už ve 29letech ovdověla. Nepropadla ale
zoufalství ani nehledala spásu v novém sňatku. Měla za sebou už pět vlastních
porodů, a tak v roce 1873 získala v Olomouci diplom porodní báby a postavila se na
vlastní nohy. Zemřela v roce 1919 na sešlost věkem.
Dětí se v Doubravici v té době rodilo stále víc a víc. Zpočátku to bylo ročně kolem
dvaceti, o sto let později už jejich počet stoupal nad třicítku. Nejsilnější byl ročník 1889,
kdy přišlo na svět 46 dětí. Byla mezi nimi i dvoje dvojčata. Ne všechny se ale dožily
dospělosti, přes veškerou snahu porodních babiček byla dětská úmrtnost stále ještě
velmi vysoká.
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Fotografie převzaty z https://muzeum.nlk.cz/sbirky/
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Doubravické porodní báby 1790 – 1899
Terezie Podloucká
Anežka Musilová
Terezie Blažková
Marina Mrázková
Terezie Rudolfová
Terezie Koblížková
Petronila Štěrbáčková
Anna Pišingrová
Terezie Kuncová
Františka Vaisová
Barbora Šestáková

č. p. 82
č. p. 19
č. p. 85
č. p. 96
č. p. 70
č. p. 60
č. p. 46
č. p. 32
č. p. 10
č. p. 30
Klemov č. p. 8

58 let
64 let
46 let
40 let
48 let
49 let

zkoušená
zkoušená

1790
1805
1816
1817
1829
1830
1837
1857
1866
1867
1873

Hostince a restaurace u nás – pokračování III.

Tento článek nebude o hostinci, ale o hotelu, který byl jediným zařízením tohoto
druhu u nás. Byl postaven v secesním slohu hoteliérem Antonínem Kupkou (18541926) na počátku minulého století. Uvážíme-li, že v roce 1900 měla Doubravice 142
domů, tak to byl velmi odvážný čin z hlediska prosperity, a tím pádem i životní úrovně
hoteliéra, protože ve městečku už tři hostince tenkrát existovaly. Je tu i jiná verze, proč
byl hotel postaven.
Sestra mého dědečka, tetička Aninka (Anna Kalová 1896-1968) mně před šedesáti
lety vyprávěla následující: Koncem předminulého století se v Doubravici objevil nějaký
podnikatel, který prý zjistil, že voda v potoce protékající Klemovem má léčivé účinky.
Tím pádem usoudil, že by bylo vhodné vybudovat v Klemově sanatorium. Proto byl pro
případné lázeňské hosty postaven v Doubravici tento hotel. V současné době by
rozbor vody asi ukázal, že voda není moc léčivá, a navíc vzhledem k průtoku vody
v potoce je jí málo. Podnikatel, jehož jméno neznáme, si to tehdy nepřipouštěl a
plánoval vše, co bylo třeba. První světová válka mu však jeho plány zcela překazila, a
tak u nás žádné lázně nemáme. Hotel ale zůstal a namísto lázeňských hostů přijímal
obyvatele městečka. Z nich si dovolím připomenout ty velmi zajímavé, které sám
pamatuji.
Paní Kohoutková – zvláštní babička bez stálého bydliště. Pracovala v Rájci na pile
a spávala kde se dalo. Nejčastěji v nádražních čekárnách, nebo ve stohu slámy
místního JZD. V restauraci hotelu sedávala na židli u kamen, dokud nezavřeli. Když si
poručila jídlo, vše snědla, navíc talíř dokonale vytřela prstem, který olízala a prázdný
talíř vrátila zpět se slovy: “Tu bela puchótka, tu vám povidám, taková dobruta, ani ten
talíř nemosíte homévat.“
Podivínský profesor Vojtíšek – když bral důchod, zašel si do hotelu na lepší oběd.
Poručil si řízek bez bramborového salátu, protože říkal, že je v něm moc bacilů. Také
pivo pil ze džbánku zvláštní násoskou, aby se nenakazil. Z bacilů měl totiž největší
strach.
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Pan Ladislav Tenora - bývalý majitel barvírny. Když přišel do hotelu, poručil si
sodovku. Polovinu nápoje vypil, zaplatil a odešel do lesa sbírat hříbky. Obsluha
nedopitou sklenici odnesla a zbytek sodovky vylila. Pan Tenora se ale z lesa vrátil zpět
a ptal se, kam zmizela ta nedopitá sklenice, protože ji zaplatil plnou a ne proto, aby
zbytek vylili. Pan Tenora byl velký vinař. Ovoce ze své zahrady zpracovával na víno,
se kterým jezdil i na soutěže k ocenění. Žil totiž několik let ve Francii, kde, jak sám
říkal, ho naučili vyrábět víno tak skvěle, že je umí vyrobit i ze starých zapáchajících
ponožek. Říkalo se o něm, že doma se ve víně dokonce koupe.
V hotelu ale nebyla jen restaurace a pokoje pro hosty. V prvním patře byl sál, ve
kterém se pořádaly schůze, přednášky, výstavy, taneční zábavy a četné svatební
hostiny. Na zahradě hotelu byl taneční parket a besídky. V jedné z nich v padesátých
letech minulého století hrával v létě k tanci i můj otec s dechovkou. Hotel tedy žil a
prosperoval, což bylo dobré jak pro pana Kupku, tak pro pana Janků, na kterého hotel
přešel sňatkem s dcerou majitele. Po roce 1948 v rámci znárodnění všeho možného i
nemožného, přešel hotel v roce 1959 pod správu spotřebního družstva Jednota
Boskovice a byl přejmenován na „Hotel Doubrava“. Jednota hotel nejenom
přejmenovala, ale zcela zdevastovala tím, že secesní fasádu dala odstranit. V
restauraci byla odstraněna krásná španělská zástěna, provoz hotelu byl zachován.
Restaurace byla hojně navštěvována fotbalisty, kteří zde po každém vyhraném
utkání slavili svůj úspěch. Zasloužilý člen mužstva, ale také člen pěveckého sboru
Janáčkova divadla v Brně, pan Oldřich Hájek, jim při oslavách zpíval píseň „Na tom
našem hřišti mičuda jen sviští“ a poté přidal slavnou árii „To pivečko, to věru je nebeský
dar“ z opery, kterou u nás zná snad každý. V osmdesátých letech minulého století se
zde pořádaly novoroční turnaje v šachu.
Z hoteliérů a vedoucích, kteří zde působili, uvádím následující: pánové Kupka,
Janků, po roce 1959 Nečas, Stloukal, Blažek, Šebela, paní Ljuba Bezděková, po roce
1989 Mráz, následně opět Janků, který zrušil sál, poté Langr. Současným majitelem je
pan Staněk, který kdysi slavný hotel proměnil v ubytovnu, v níž ubytovává zahraniční
pracovníky regionálních podniků a firem. Dnes, když nahlédnete z ulice dovnitř,
nespatříte žádnou restauraci na úrovni. Můžeme si jen položit otázku, zdali se někdy
hotelu vrátí pověst a prestiž, kterou dříve měl. Odpověď je samozřejmě někde ve
hvězdách. Snad za dalších 120 let. Kdo ví!
Josef Přibyl

Hotel Janků – původní interiér
restaurace
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Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech 8. - 12. listopadu
2021 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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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
LISTOPAD

2021

4. 11. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

JEDINĚ TEREZA
Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá
zamilovaný člověk, aby ji zachránil? Úplně všechno. Navzdory tomu,
že ho čekají četné nástrahy, omyly a fatální nedorozumění. Láska
prostě bolí. Romantická komedie plná trapasů, omylů, která názorně
dokládá, že boj o lásku může být někdy neuvěřitelná šichta, zvlášť
když vám život dává jednu facku za druhou. V hlavních rolích Igor
Orozovič a Veronika Khek Kubařová.
Česká romantická komedie

Premiéra 9. 9. 2021

Vstupné 100.- Kč

102 minut

11.11. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

ATLAS PTÁKŮ
Nový film režiséra Olma Omerzu proplétá komplikované rodinné
vztahy se světem moderních komunikačních technologií, které
dokáží využít naše slabá místa.
Když se ve staré rodinné firmě ukáže, že z ní kdosi vyvádí peníze ve
velkém, nastává konfrontace s novou realitou, na níž nebyl nikdo
připraven. Ivo Róna (Miroslav Donutil), dlouholetý šéf podniku, se
snaží zorientovat v nechtěné situaci, kterou mu jeho děti ani okolí
neulehčují, ale kterou si na sebe dost možná seslal sám. Ve filmu
dále hrají Alena Mihulová, Martin Pechlát, Eliška Křenková, Vojtěch
Kotek, Pavla Beretová.
Drama ČR

Premiéra 2. 9. 2021

Vstupné 100.-Kč

90 minut
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18. 11. čtvrtek v 18 hod

BONTON

KAREL
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do
soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga
Malířová Špátová, natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho
roku, a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až
intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké
veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům nenaskytl. Zároveň v něm
nechybí Gottův nadhled a humor.
Dokument ČR

Premiéra 7. 10. 2021

Vstupné 100.- Kč

127 minut

Dne 25. 11. 2021 z provozních důvodů promítání
filmu odpadá.

V měsíci prosinci se můžete těšit mimo jiné na
české filmy Láska na špičkách a Přání
Ježíškovi
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