ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 6/ červen 2022
*****************************************************************
Vážení spoluobčané,
končí jaro a v nadcházejícím měsíci přivítáme léto. Jaké bude? Některé
předpovědi uvádějí, že horké a suché, jiné tvrdí pravý opak. Uvidíme. V každém
případě nám přinese čas dovolených a odpočinku.
Právě před rokem jsem vás informovala, že se nám podařilo získat mimo jiné
dotace na dětské hřiště a obnovu místních komunikací. Dětské hřiště hojně
navštěvované dětmi slouží svému účelu už více jak dva měsíce. A koncem května
byla dokončena také obnova místních komunikací na ulicích 28. října, Havlíčkova,
část náměstí Svobody a Sokolská. Následně budou probíhat terénní úpravy
ploch, které přiléhají k uvedeným komunikacím. Děkuji všem občanům, kteří
dodržováním dočasného dopravního značení a omezení, přispěli k hladkému
průběhu oprav.
Nedílnou součástí společenského života v naší obci byla po mnoho let zdařilá
akce „rozkvetlé městečko“. První ročník byl vyhlášen v roce 2007 a následovalo
dalších 13 ročníků, kdy jsme se vždy v září scházeli v zahradnictví Ing. Romana
Koupého. Zde, v příjemné atmosféře, byly oceňovány různé kategorie rozkvetlých
předzahrádek, oken a balkónů. Vše jednou končí, a tak i „rozkvetlé městečko“
dospělo ke svému závěru. Nadále už nelze z technických důvodů využívat
prostory skleníků. Říká se, že když něco končí, tak něco dalšího začíná. Máte
nápad, námět, čím můžeme „rozkvetlé městečko“ nahradit? Pokud ano, dejte
mně, prosím, vědět. Namístě je poděkování panu Koupému za zázemí, které nám
pro tyto účely řadu let poskytoval včetně květinových dárků, které byly součástí
ocenění. Velké poděkování patří také paní Evě Sáňkové, která celou akci po léta
organizovala. Pevně doufám, že rozkvetlá okna, balkóny i předzahrádky budou i
nadále zdobit náš městys, i když už nebudou předmětem ocenění.
Na závěr přijměte pozvání na tradiční doubravickou pouť, která se uskuteční
v neděli 26. června. I v letošním roce se bude konat za účasti pouťových atrakcí i
stánkového prodeje. O občerstvení se v rámci „přátelského posezení“ na
Sokolském hřišti postarají místní fotbalisté. Tak vezměte celou rodinu, přátele a
.
známé a přijďte „pobejt“
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 8.6.2022
v 18.00 hodin v sále kina.
********************************************************
Očkování psů
V úterý 7.6.2022 od 14.30 do 15.30 hodin bude provádět MVDr. Jiří
Rožek vakcinaci psů proti vzteklině. Očkovací průkaz si vezměte
s sebou. Poplatek za očkování 1 psa činí 200,-Kč za vzteklinu a 400,Kč za kombinaci. Povinnému očkování podléhají psi starší 6 měsíců.
********************************************************
Nájemné za hrobové místo pro rok 2022 se bude vybírat
od středy 1.6.2022 do čtvrtku 30.6.2022. Seznam plátců
hrobových míst bude od 1.6.2022 vyvěšen na úřední
desce pouze s částkou a číslem hrobového místa. Jmenný
seznam bude k nahlédnutí v kanceláři na úřadě městyse.
********************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část červen 2022
Služba je sloužena od 8,00 do 13,00 hodin.

4.6.
5.6.
11.6.
12.6.
18.6.
19.6.
25.6.
26.6.

MDDr. Vrbová (MUDr.
Křížová)
MUDr. Žilka Vlastimil
MUDr. Beranová Alžběta
MUDr. Bočková Jana
MUDr. Fenyk Vlastimil
MDDr. Fojtíková Veronika
Dr. Giryeva Halyna
MUDr. Grenarová Marie

Knínice u Boskovic, 330
Benešov, 19
Blansko, Gellhornova 9
Kunštát, nám. ČSČK 38
Letovice, Tyršova 15
Rájec, Zdrav. středisko
Boskovice, Lidická 8
Blansko, Vodní 5B

774 844 735
516 467 313
735 056 656
516 462 203
516 474 310
516 432 138
734 231 261
724 081 182

Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka
6, tel. +420 545 538 111. Úrazová nemocnice v Brně službu zajišťuje ve všední dny od
18.00 hodin do 24.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8:00 do 20:00.
***************************************************************************************
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SVITAVA KROS 2022
Přespolní běh kolem Svitavy – 14. ročník

SOBOTA 4. června 2022
Doubravice nad Svitavou – fotbalové hřiště
Start hlavní kategorie: 11 hodin
Start první kategorie: 9 hodin 30 minut
Prezentace: od 9.00 hodin – víceúčelová budova, startovné 50 Kč (děti
zdarma)
Více informací: www.svitavakros.estranky.cz

Nabídka volných pracovních míst
Jedná se o roznášku reklamních letáků, vhodné pro studenty, důchodce nebo
pro maminky na mateřské dovolené. Bližší info na telefonu: 739 514 700.

***
Městys Doubravice nad Svitavou přijme uchazeče na pracovní pozici –
brigádník (pracovní skupina městyse).
Bližší informace poskytneme v úředních hodinách na úřadě městyse nebo na
telefonním čísle 733 187 460.
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SK Doubravice oddíl kopané srdečně zve na
PŘEDPOUŤOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v pátek 24. června 2022
na sokolském hřišti, začátek 21 hodin.
K tanci a poslechu hraje skupina TAMDEM
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Tradiční pouťový fotbalový zápas
Doubravice – Klemov
se koná v sobotu 25. 6. 2021.
Slavnostní výkop v 15,30 hodin
na fotbalovém hřišti. Přijďte povzbuzovat – hrát se
bude „jako o život“!

SK Doubravice – oddíl kopané
zve všechny přátele a známé na
„Pouťové posezení“
Kdy? V neděli 26. června 2022 odpoledne
Kam? Na sokolské hřiště
Co bude dobrého? Všechno, co máte rádi!
Pivo, víno, limonády, makrely.
Těšíme

se na vás!
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Nadčasový Mucha: Spojení světů
Ve Zpravodajském měsíčníku městečka Doubravice nad Svitavou č.
10/2021 jsem vás informovala o návštěvě Johna Muchy (vnuk Alfonse
Muchy) a Murcuse Muchy (syn Johna Muchy) u nás, v Doubravici, a
v souvislosti s touto vzácnou návštěvou také o zapojení se našeho
městečka do projektu Muchova stezka.
Tak jen pro osvěžení paměti: tento projekt vznikl z iniciativy Nadace
Mucha a byl potvrzen memorandem o spolupráci při prezentaci odkazu a
díle Alfonse Muchy během slavnostního večera k návratu Slovanské
epopeje do Moravského Krumlova. Ambicí projektu je širší zapojení míst
spojených s životem a dílem Alfonse Muchy po celém světě. Cílem
Muchovy nadace je chránit a zachovat rodinnou sbírku, která je největší
a nejobsáhlejší kolekcí prací Alfonse Muchy.
Signatáři dokumentu byli hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich,
starosta Ivančic Milan Buček, starosta Moravského Krumlova Tomáš
Třetina a prezident Nadace Mucha John Mucha. Dalšími členy projektu
se později stali město Mikulov, Hrušovany nad Jevišovkou a Doubravice
nad Svitavou.
Tolik na úvod a teď vysvětlení možná trochu zvláštního nadpisu článku.
Nadčasový Mucha: Spojení světů je série výstav konaných od května
do října letošního roku v Ivančicích, Mikulově, Hrušovanech nad
Jevišovkou a Moravském Krumlově. Výstava v roce 2022 nebude
v Doubravici z důvodu opravy obřadní síně.
Vernisáž výstav Muchovy stezky se konala 4. května 2022 v rodném
domě Alfonse Muchy v Ivančicích. Doubravici zastupovala starostka
městyse Mgr. Jana Otavová a kronikářka Eva Sáňková. Vernisáži byli
přítomni a při slavnostním zahájení výstavy promluvili John Mucha prezident Nadace Mucha, Jan Grolich – hejtman Jihomoravského kraje,
Tomáš Třetina – starosta Moravského Krumlova, Rostislav Koštial –
starosta Mikulova, Eliška Volná – starostka Hrušovan nad Jevišovkou,
Milan Buček – starosta Ivančic a Martina Grůzová – ředitelka Centrály
cestovního ruchu Jižní Morava. Představeno bylo celkem devadesát prací
Alfonse Muchy a dalších umělců, kteří se inspirovali Muchovou tvorbou
ve druhé polovině 20. století.
Eva Sáňková kronikářka
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Vstup do výstavní síně zdobí
portrét Alfonse Muchy

Vnuk Alfonse Muchy, John Mucha,
promluvil o projektu Muchova stezka

Pohled do výstavní síně v Památníku Alfonse Muchy
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Máj, máj, máj, byl krásný máj…
…trochu jinak zpívá Karel Gott v jedné písni, která opěvuje krásu jara a tohoto
měsíce zvlášť (…máj, máj, máj, narodil se máj…).
Lidé, kteří mají smysl pro krásu si rádi vyjdou do přírody a obdivují rozkvetlou
krajinu, což je pastva pro oči. S nimi vylétají za svojí pastvou i včely a čmeláci,
bez kterých by nebyla úroda na polích a stromech. Ti z nás, kteří si jejich
nezastupitelnou roli uvědomují víc, se o ně s láskou starají. Jsou to včelaři,
kterých je v Doubravici oproti jiným obcím ještě dost.
A tak jen připomenu, že ti naši si založili svoji organizaci dne 13. ledna 1957
z popudu učitelů Jaroslava Pernici a Václava Louly. Ustavující schůze se
konala dne 3. února 1957 v hostinci „U Opálků“. Prvním předsedou byl zvolen
znamenitý včelař Osvald Opálka, majitel hostince. Ještě v uvedeném roce
vysadili členové spolku 1500 akátů, aby jejich včeličky měly hojnost potravy.
Tak praví zápis v kronice. Jedním z dlouholetých předsedů doubravických
včelařů byl pan Václav Dufek, odborník přes včeličky, který se v krásném
májovém měsíci dožil významného životního jubilea 90 let. Dodatečně
blahopřejeme!
Včely i čmeláci si zaslouží naši ochranu a možná i proto se dostali také do
umění. Rakouský skladatel Franz Schubert napsal skladbu „Včelka“, ruský
skladatel Rimskij-Korsakov skladbu „Let čmeláka“ a náš Karel Svoboda úvodní
píseň televizního seriálu o včelce Máje.
A tak přejme včelařům ať se jim práce daří, mají z ní radost i užitek, a je jim
přitom do zpěvu.
Josef Přibyl
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Zprávičky ze školy

Detektivní příběh ztraceného klíče
Ve středu 18.5. celá čtvrtá třída vyrazila na výlet do Brna.
V Doubravici jsme nastoupili na vlak, co nás dovezl do Blanska. V Blansku jsme
přestoupili na autobus, který nás dovezl do Brna na hlavní nádraží.
Z hlavního nádraží jsme šli na Starou radnici, kde jsme se nasvačili a počkali, než nám
začne prohlídka Detektivní příběh ztraceného klíče. V 9:15 nám prohlídka začala. Paní
průvodkyně nám ukázala filiály a různá místa, na kterých jsme se zastavili a říkala nám
o různých pověstech a jak vznikly. Cestou jsme viděli různé hezké věci. Zastavili jsme
se jak na Petrově, kde jsme se podívali i dovnitř, tak i v Denisových sadech, odkud
jsme viděli celé Brno. Po Denisových sadech jsme šli o kousek dál, odkud byl vidět
Špilberk. Potom jsme viděli ještě různé budovy a u jedné jsme se podívali na točící
lavičky. Tak jsme se potočili a šli dál, podívat se na Novou radnici, kde byla kašna se
všemi měsíci v roce a druhý brněnský drak. Potom jsme pomalu šli a povšimli jsme si
zazděného radního. Na náměstí Svobody jsme viděli brněnský orloj a zlatými čarami
vyznačený kostel, který stál uprostřed náměstí, kde teď jezdí šaliny. Potom jsme šli ke
kostelu sv. Jakuba, tam nám skončila prohlídka. Za odměnu jsme dostali nálepku a
čokoládovou minci.
Na závěr jsme se zastavili v McDonaldu a v KFC. Jeli jsme domů. Výlet všem
doporučuji, moc se nám tam líbilo.
Text Tomáš Strachoň, 4. třída, foto Mgr. Adriana Baráková
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Dopravní hřiště Blansko
V pondělí 9. 5. 2022 jsme se jako žáci 4. třídy ZŠ Doubravice nad Svitavou zúčastnili
krásného výletu na dopravní hřiště v Blansku. Cestu tam jsme absolvovali vlakem a na
vlakové zastávce Blansko město jsme vysedli a zbytek cesty jsme šli pěšky.
První část výuky proběhla v učebně a psali jsme test. Druhou část jsme strávili na
čerstvém vzduchu dopravního hřiště, na kterém jsme mohli vidět kruhový objezd,
křižovatky se semafory i bez nich, parkoviště, vlakový přejezd a spoustu značek. Paní
Sedláková, která nás tam učila, nás pečlivě pozorovala a na konci nám rozdala průkazy
cyklisty.
Všichni jsme byli spokojeni a tak jsme se vydali nazpátek. Po cestě jsme se ještě
zastavili na dětském hřišti a potom na pěší zóně, kde byl 30minutový rozchod na to,
abychom se mohli podívat do Alberta nebo si koupit zmrzlinu.
Zpátky jsme zase jeli vlakem a z nádraží v Doubravici si už mohl jít každý po svém. A
protože bylo krásné počasí a měli jsme moc hezký program, tak si myslím, že se nám
všem ten výlet moc líbil.
Text Marie Zoglauerová, 4. třída, foto Mgr. Pavlína Bartošová
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Atletické závody
Po dlouhých třech letech se konečně mohly konat atletické závody, které tradičně
každý rok pořádá ZŠ Rájec – Jestřebí.
Výkony poměřovaly děti ze ZŠ Rájce – Jestřebí, Doubravice nad Svitavou, Bořitova a
Ráječka. Závodilo se v běhu na 50 m, skoku z místa, vytrvalostního běhu a štafetového
běhu. Můžeme hrdě prohlásit, že letošní rok byl opravdu úspěšný. Děti vybojovaly a
dovezly celkem 17 medailí – 7 zlatých, 5 stříbrných a 5 bronzových. Ve štafetovém
běhu skončila naše škola na krásném druhém místě.
Všem dětem i těm bez medailí moc děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy, za
bojovnost a vynikající výkony.
Text Mgr. Erika Bartíková, foto Mgr. Ivana Šimanová

Základní škola nabízí k odprodeji
stoly a židle k počítači.
Stůl 50,Židle 20,V případě zájmu volejte
603 188 963
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ZÁPIS DO MS

Na začátku května proběhl, jako každý rok,
zápis do naší mateřské školy. A jako každý rok se
přihlásilo o mnoho více dětí, než je možno přijmout.
Kapacita naší školky je 69 dětí, a proto více dětí
přijmout nemohu.
Zapsat se nepřišly jen děti z Doubravice, ale i ze
Lhoty Rapotiny, Újezdu u Boskovic, Holešína, Jabloňan,
Krhova i Petrovic.
K zápisu se přihlásilo 38 dětí. Pro nový školní rok
2022/2023 jsem jich zapsala 20, protože 20 dětí odchází
do 1. třídy.
Děti byly
přijímány podle
daných pravidel, které byly předem projednány se
zřizovatelem naší mateřské školy. Prvním kritériem
bylo datum jejich narození a jejich bydliště.
Všechny přijaté děti jsou z Doubravice a
k 1. září 2022 budou mít více než 3 roky.

Mgr. Hana Konrádová, ředitelka

FOTBALOVÝ DEN

Dne 12. 5. 2022 byla naše mateřská školka pozvána od členů z RDR Akademie na
nábor malých fotbalistů.
Dopoledne probíhalo formou zábavných soutěží, do kterých se s
radostí zapojil i pedagogický tým. Nejdříve se děti rozcvičily s
míčem. V soutěžích jsme se podívali do lesa, letěli na měsíc a
plavali se žraloky.
Dopoledne bylo zakončeno sladkou odměnou. Děti si soutěže
velmi užily. Těšíme se na další setkání.
Tomanová Tereza, učitelka
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Co je nového v naší mateřské škole
Pokud se člověk podívá na mateřské školu z ulice, řekl by: „Je stále stejná“.
Ale – jen ti, kteří mají možnost nahlédnout do prostor mateřské školy trochu víc
poznají, že se mnoho věcí změnilo. Došlo i ke změnám personálním (údržbář
pan Konrád odešel na zasloužený odpočinek – na jeho místo nastoupila paní
Michaela Hájková, po dlouhodobé pracovní neschopnosti ukončila pracovní
poměr školnice paní Kolínská, tu nahradí paní Jitka Havlíková). A teď změny
další. Kuchařky si pochvalovaly a stále pochvalují doplnění zařízení o
konvektomat, nový mixér, robot – to vše jim ulehčí spoustu práce. Na školní
zahradě byl odstraněn léty opotřebovaný dětský vláček (bude nový), na podzim
byly provedeny nátěry některých hracích prvků na zahradě, upraveny cestičky,
natřena stěna za skalkou, provedeno nové oplocení okolo kuchyně a vysázeny
jahody, provedena oprava střechy na zadní části budovy a také oprava střechy
nad vchodem do 1. patra. Tak jak v celém městečku, tak také ve školce byly
vyměněny popelnice na tříděný odpad. Také v budově samotné došlo
k několika změnám. Ve třídě u Koťátek byla instalována klimatizace a u dveří
do této třídy dodán nový video zvonek, do školní kuchyně již nebude pražit
sluníčko – byly namontovány nové žaluzie. A co se ještě změní, než začne
nový školní rok? Bude nová prolézačka na první zahradě, dojde k vymalování
celého přízemí i s kuchyní, opraveny budou dveře do kůlen na dvoře, ve třídě
Berušek bude položen nový zátěžový koberec, provedeny nátěry všech dveří
v 1. patře a dokončena úprava pískoviště na zadní zahradě. Také je v plánu
vyčištění studny na zahradě. Věřme tomu, že se vše podaří a po prázdninách
bude školka opět „jako malovaná“.
Podle podkladů ředitelky MŠ zpracovala Eva Sáňková dvorní fotografka MŠ
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ČERVEN

2022

2. 6. čtvrtek v 18 hod

BOHEMIA MP

MUŽI NA POKRAJI NERVOVÉHO ZHROUCENÍ
Sedm městských mužů ve věku od 17–70, mají společnou jedinou věc –
všichni jsou na pokraji nervového zhroucení. Jejich zoufalství je zavede
na opuštěnou vlakovou stanici uprostřed ničeho, kde začíná neobvyklý
„CHLAPÁCKÝ“ kurz přežití, jenž je má postavit zpět na nohy. Každý krok
na tomto „táboře“, který vede hodně excentrická koučka, jim má pomoci
znovu najít své mužné já. Úkol se však zdá být dosti složitý a obzvlášť,
když se jaksi nic nedaří podle plánu.
Komedie Francie, český dabing

Premiéra 26. 5. 2022

Vstupné 100.- Kč

97 minut

9. 6. čtvrtek v 18 hod

CINEM ART

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být naprostými
cizinci. Stačí, když se během jednoho večera jen tak pro zábavu
rozhodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze svých mobilů.
Známí neznámí je hořkosladká komedie o partě českých a slovenských
přátel, kteří se sejdou v pražském bytě, aby oslavili příchod Nového roku.
Znají se už dlouho, a i toto setkání by se neslo v duchu klasické
silvestrovské oslavy, kdyby… Kdyby se nezrodil zdánlivě nevinný nápad:
dát všechny mobilní telefony na stůl a nahlas sdílet každou doručenou
zprávu a dát na hlasitý odposlech každý příchozí hovor. Kolik toho o sobě
nesmíme vědět, abychom mohli zůstat přáteli, milenci, manželi, rodiči…?
Stačí jeden večer a z dobrých známých se stanou neznámí. Hrají: Táňa
Pauhofová, Klára Issová, Martin Hofman, Tomáš Měcháček a další.
Komedie ČR

Premiéra 31. 3. 2022

Vstupné 100.- Kč

95 minut
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16. 6. čtvrtek v 18 hod

BOHEMIA MP

ŽENY A ŽIVOT
Mottem filmu by mohl být nápis, který před mnoha lety nasprejoval
anonymní autor na jednu londýnskou zeď: „Navzdory dílčím nezdarům
hledání štěstí a lásky stále pokračuje…“ A stejně je tomu i v našem
příběhu, kde někdy pomůže k happyendu náhoda, někdy pár facek
a někdy prostě jen stačí přestat řešit vztahové problémy s osobou, která
s vámi vztah vlastně vůbec nemá…Hlavní hrdinka Eliška je typická hodná
holka. Možná až moc. V práci jí chybí ostré lokty a ve vztahu přebývá
slepá víra. O to akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská, naprosto
všeho schopná sestra Ilona. Obě slečny se společně vrhnou do budování
rodinného podniku, fungujícího tak trochu “ode zdi ke zdi”, stejně jako
Eliščin vztah se samolibým populárním sportovcem Petrem… Černým
Petrem. Hrají: Eva Burešová, Petr Buchta, Jiří Lábus, Veronika
Freimanová, Jakub Kohák, Aneta Krejčíková a další.
Komedie ČR

Premiéra 12. 5. 2022

Vstupné 100.- Kč

87 minut

A co jsme pro vás připravili dál?
• Letní promítání – pátek 12. srpna, těšit se můžete na nový český
film Po čem muži touží 2, bližší informace budou uvedeny v příštím
zpravodaji
• Pravidelné promítání po letních prázdninách bude zahájeno ve
čtvrtek 8. září novou českou komedií Láska hory přenáší.
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