ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 9/ září 2022
*****************************************************************
Vážení spoluobčané,
léto se s námi zvolna loučí. Rána jsou často zahalená v mlze a poletující
„pavučinky“ oznamují, že podzim je za dveřmi. Přinese zcela jistě řadu
zajímavých akcí, o kterých se blíže dočtete na následujících stránkách
zpravodaje.
Mezi ty důležité události budou patřit volby do zastupitelstev obcí, které se
budou konat ve dnech 23. a 24. září a volby do Senátu parlamentu České
republiky konané v termínu 23. – 24. září a 30. září – 1. října.
Dovolím si v této souvislostí na vás apelovat, abyste se voleb zúčastnili.
Zejména účast v komunálních volbách je velmi důležitá, neboť svým hlasem
přispějete ke složení budoucího zastupitelstva městyse, tedy výběru lidí,
kteří budou ovlivňovat život v naší obci po dobu nadcházejících čtyř let.
Stejně jako před čtyřmi roky budete mít i letos možnost vybírat ze šesti
různých politických uskupení. Svůj „volební hlas“ můžete dát politickým
stranám, sdružení či hnutí nebo jednotlivým kandidátům.
Každý „volební hlas“ je důležitý!
Nově se volby uskuteční v sále kulturního domu. Tímto se snažíme vyhovět
občanům, kteří mají vzhledem ke svému věku či nějakému zdravotnímu
omezení problém s chůzí po schodech. Při příchodu do sálu kulturního domu
mohou využít příjezdovou rampu, která tak zajistí bezbariérový vstup do
volební místnosti.
Uplynulá čtyři léta nebyla jednoduchá. Končící volební období bylo na
začátku ovlivněno pandemií koronaviru a v závěru událostmi spojenými
s válkou na Ukrajině a energetickou krizí. Přesto se podařilo za roky 2018 až
2022 získat cca 23 180 000,- Kč na různé dotační projekty, se kterými jsem
vás pravidelně seznamovala.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse

********************************************************
Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice
nad Svitavou, které se bude konat 7.9.2022
v 18.00 hodin v sále kina.
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Starostka městyse Doubravice nad Svitavou v souladu se zákonem č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje:

volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:
v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 24. září 2022 od 08:00 do 14:00 hodin

Volby proběhnou v sále kulturního domu.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni
volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od
okrskové volební komise úřední obálku.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo
hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze
seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Voliče, který nemůže
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo
psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
jiného voliče, nikoliv však člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací
lístek upravil a vložil do úřední obálky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad
(telefonní číslo 770 127 394, 770 127 395) a v den voleb okrskovou volební
komisi (telefonní číslo 770 127 395) o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak,
aby byla zachována tajnost hlasování.
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Starostka městyse Doubravice nad Svitavou v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje:

volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 24. září 2022 od 08:00 do 14:00 hodin
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 75
zákona, proběhne II. kolo voleb:

v pátek 30. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 1. října 2022 od 08:00 do 14:00 hodin

Volby proběhnou v sále kulturního domu.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve
výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise
nebo zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo
hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého
seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební
komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi. Ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního
seznamu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s
voličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise.
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže
číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad
(telefonní číslo 770 127 394, 770 127 395) a v den voleb okrskovou volební komisi
(telefonní číslo 770 127 395) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s
přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování
postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
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Florián si podával ruce s Petrem
Dalo by říci, že předpověď meteorologů na sobotu 12. srpna 2022 nic moc.
Většinou zataženo s přeháňkami. ALE – a tady jsme u Floriána s Petrem. Tito dva
svatí si pravděpodobně podali ruce a uznali, že doubravičtí hasiči a jejich kamarádi
si nezaslouží, aby jim dlouho připravovaná soutěž TFA propršela. Proto bylo počasí
takové, jaké si všichni přáli. Poměrně slunečno se slabým větříkem. Do soutěže se
přihlásilo 58 soutěžících hasičů, z toho 33 mužů do 35 let, 15 mužů nad 35 let a 10
žen. Součástí soutěže dospěláků byla stejně jako vloni dětská soutěž TFA, které
se zúčastnilo několik desítek dětí. A společně s místními soutěžily také děti
z dětského domova Klokánek z Brna. Na pečlivě připravenou závodní trať vyběhl
závodník se startovním čislem1 přesně v 9,30 hodin, tak jak předepisoval scénář
celého dne. Shodou okolností to byl domácí závodník v kategorii muži nad 35 let
Radek Hajný, který sice skončil na posledním místě, ale ve svém věku se za svůj
výkon vůbec nemusí stydět (čas 05:02.47). Další domácí závodníky jsme neviděli.
I to se stává – úraz a nemoc startu zabránily. Po celý den vše šlapalo jako hodinky.
Evidentně spokojeni byli závodníci i diváci, protože o obě strany bylo dobře
postaráno. Hladový a žíznivý určitě nezůstal nikdo.
A jak tato soutěž skončila výsledkově? Po pravdě k velkým změnám oproti
loňskému roku nedošlo.
Muži do 35 let:
Vítěz loňského ročníku Zdeněk Král vzhledem k dosaženému věku postoupil do
kategorie nad 35 let a uvolnil tak místo dalším. Na 1. místě tak skončil vloni druhý
Skřivánek Michal SDH Rohatec čas 00:02:30.85, 2. místo obsadil Rybnikář Ondřej
SDH Blatnice pod svatým Antonínkem časem 00:02:31.46 a bronzové 3. místo
patří Tkanému Jiří SDH Babice časem 00:02:33.89.
Muži nad 35 let:
Na stupních vítězů jména známá z minulých ročníků. 1. místo Král Zdeněk SDH
Trpín čas 02:23.54 (loňský vítěz kat. do 35 let), 2. místo Víšek Marek HZS
Pardubice čas 02:33.99 a 3. místo loňský vítěz této kategorie Máca Tomáš SDH
Brno Slatina čas 00:02:37.51.
Ženy:
Ani v této kategorii k velkému překvapení nedošlo. Jenom loňská vítězka byla o
vteřinku pomalejší jako vítězka letošní, takže stupně vítězů byly obsazeny takto: 1.
místo Švábová Martina SDH Trpín čas 00:02:26.84, 2. místo Vodičková Kateřina
SDH Rokytnice nad Rokytnou čas 00:02:27.44, 3. místo Čaganová Petra SDH
Nižní Lhoty čas 00:02:30.09.
Co napsat závěrem? Všem, závodníkům i pořadatelům, patří velké poděkování.
Závodníkům za to, že divákům připravili zajímavou podívanou, a pořadatelům za
to, že od začátku až do konce vše klapalo jako na drátku, jak se říká.
Za rok tedy opět na viděnou na soutěži TFA – Nejtvrdší hasič přežije v Doubravici
nad Svitavou!
Eva Sáňková kronikářka
Zdroj: SDH Doubravice nad Svitavou
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Závodník zdolává poslední a také
jednu z nejtěžších překážek
závodu – bariéru

Současně se závodem TFA
dospěláků probíhala také soutěž
TFA pro děti

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

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část září 2022
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Září

3.9.
4.9.
10.9.
11.9.
17.9.
18.9.
24.9.
25.9.
28.9.

MUDr. Mikulášková Miroslava
MUDr. Nečasová Lucie
MUDr. Padalík Karel
MUDr. Křížová (MDDr. Vrbová)
MUDr. Paulíčková Jarmila
MUDr. Paulíčková Veronika
MUDr. Pernicová Libuše
MDDr. Potůček Jiří
MDDr. Prachařová Iva

Letovice, Mánesova 468/2
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Knínice u Boskovic, 330
Černá Hora, Zdrav. středisko
Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 474 488
607 812 963
516 491 263
774 844 735
725 415 615
723 184 842
774 177 804
516 419 538
725 906 610

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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Ohlédnutí za školním rokem 2021/2022 v základní škole
Každý školní rok je něčím jiný a zajímavý. Ve školním roce 2021/2022 jsme se
potýkali s různými covidovými opatřeními (testování, karantény, zákaz hromadných
akcí…), ale i přes všechny tyto překážky, byl tento rok ve škole pestrý.
Školní rok jsme zahajovali se 70 žáky, během jara jsme přijali jednu ukrajinskou
žákyni.
Od září 2021 jsme vyučovali novou informatiku. Čtvrťáci a páťáci pracovali
s výukovým programem Robot Emil, s robotickými hračkami Bee-Bot a Ozobot BIT.
Učí se programovat, posílat mail, zvládnou i základy Wordu a PowerPointu.
V rámci operačního programu Šablony III. jsme nakoupili deset tabletů a mohli jsme
pro žáky uspořádat řadu projektových dnů. Ve škole jsem absolvovali projekty
zaměřené na informatiku, angličtinu, první pomoc a ekologii, měli jsme i dílnu
keramiky, pískování a korálkování. Několikrát jsme mohli vyjet i do Brna, navštívili
jsme planetárium, ZOO, centrum VIDA a prošli jsme se s původkyní významnými
místy brněnských pověstí.

Fotografie z ekologické vycházky, kterou pro nás připravila naše bývalá učitelka
Mgr. Milada Juračková.
Z projektu Vybavení odborné učebny jsme získali interaktivní tabuli, deset
notebooků a zajímavé výukové programy. Zapojení do tohoto projektu iniciovala
paní starostka.
12

Zapojili jsme se do dotační výzvy a individuálně i skupinově jsme doučovali 16 žáků.
Již řadu let jsem zapojeni do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. Každých 14
dní obdrží žáci mléčné výrobky a čerstvé ovoce nebo zeleninu.
Z důvodu uzavření krytého bazénu v Blansku neabsolvovali plavecký výcvik všechny
třídy, ale pouze třeťáci a čtvrťáci, kteří jezdili do penzionu v Býkovicích. Pro školní
rok 2022/2023 máme zajištěnou výuku v Plavecké škole v Boskovicích.
Letos mohla proběhnout i spolupráce s okolními školami. Zúčastnili jsme se
výukových i sportovních akcí, které pořádalo Gymnázium Rájec-Jestřebí, ZŠ a MŠ
Rájec-Jestřebí a ZŠ a MŠ Ráječko.
Do dvou tříd jsme během roku pořídili nový nábytek. Jedna učebna má nové
úsporné zářivky. Zrušili jsem učebnu informatiky a staré stolní počítače, používáme
přenosné tablety a notebooky. Minulé prázdniny proběhla výmalba chodby a letos
dostaly nový kabát dvě třídy. Jedna z nich přivítá naše prvňáčky, kterých by mělo
přijít 18.
Doufáme, že se nám podaří i v dalších letech modernizovat prostory školy a zavádět
inovativní výuku.
1. září očekáváme 73 žáků. Do našeho teamu přivítáme i novou posilu, asistenta
pedagoga do 1. ročníku.
Věříme, že školní rok 2022/2023 přinese našim žákům nejen nové znalosti, ale i
spoustu pěkných zážitků.
Přejeme všem hodně sil, zdraví a rodičům trpělivost.
Mgr. Pavlína Bartošová, ředitelka ZŠ

********************************************************
Jóga v denním životě
Od září opět začínají kurzy jógy. Relaxace, jógové ásany i dechová
cvičení Vám pomohou nové síly. Přijďte mezi nás.
První cvičení proběhne v úterý 6.9.2022 od 18.00 hodin do 19.30 hodin
v tělocvičně ZŠ Doubravice nad Svitavou.
Srdečně zve Olga Králová
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Putování za obrazy
Máte rádi výtvarné umění? Já ano, a z něj zvláště malířství. A víte proč?
Protože sám neumím namalovat vůbec nic. Proto obdivuji všechny, kteří
to umí a rád se na jejich díla podívám.
Obrazáren a galerií je spousta, stačí si jen vybrat. Nejbližší pro nás je
obrazárna v zámku Rájec nad Svitavou. Při její návštěvě jsem si uvědomil,
že obrazy v ní poskytují jiný zážitek díváte-li se na ně ve dne a jiný zážitek,
díváte-li se na ně v noci. Měl jsem možnost srovnání, když jsem noční
prohlídky obrazárny doprovázel hudbou. Proto doporučuji navštívit zámek
nejen ve dne, ale také při vnitřním osvětlení komnat při nočních
prohlídkách – pokud se budou konat. Výsledný dojem už ponechám na
každém, kdo tak učiní.
Dalšími místy, které stojí za návštěvu, jsou Moravská galerie v Brně,
galerie na zámku v Moravském Krumlově, Národní galerie v Praze,
případně galerie světové. Měl jsem velké štěstí v tom, že jsem z těch
světových galerií mohl navštívit tři. Ermitáž v Petrohradě, El Prado
v Madridu a Louvre v Paříži. Všude bylo co obdivovat. V Ermitáži obraz
„Loutnista“, dílo italského malíře Caravaggia
/1569-1609/, v El Pradu obraz „Infantka“ od
Velazqueze /1599-1660/ a v Louvru proslulou
„Monu Lisu“, kterou namaloval malíř a vědec
Leonardo da Vinci /1452-1519/, a kterou ve
Francii nazývají „La Joconde“ (čti „La Žokonde“).
Je to obraz malých rozměrů (77 cm x 53 cm) a
kdyby na něj neupozorňovaly směrovky v sálech
Louvru, dal by se lehce přehlédnout. Já sám
jsem jej našel až na třetí pokus. A pak prohlížel
a zkoumal, zdali se usmívá, nebo ne.
Skončily prázdniny, ale ještě si můžeme vyrazit
kam nám libo, třeba i za malířstvím. Do Rájce, Brna, Moravského
Krumlova, Prahy, nebo i do samotné Paříže. S radostí, se zájmem a třeba
i s tajemným úsměvem Mony Lisy na rtech.
A tak na závěr přeji hlavně hodně zážitků!
(Na snímku obraz Mony Lisy v Louvru v Paříži)

Josef Přibyl
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ZÁŘÍ

2022

8. 9. čtvrtek v 18 hod

BONTON

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
Pokud se hrdinům filmu může něco pokazit, zaručeně se to pokazí.
Nevěstě Alex se před očima hroutí její vysněný den, protože po
pánské jízdě předešlé noci je nezvěstný ženich. V patách má
neurotickou matku, přespříliš aktivního otčíma a bohémského otce.
Svůj vlastní příběh pak prožívá místní neodolatelný svůdník, jenž
připravuje opravdové rande. Celý bláznivý den vypráví komedie
„Láska hory přenáší“ třikrát a vždy jinýma očima. Hrají: Anna Fialová,
Lenka Krobotová, Marek Lambora, Csongor Kassai a další.
Komedie ČR

Premiéra 5. 5. 2022

Vstupné 100.- Kč

90 minut

15. 9. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

PREZIDENTKA
Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky první česká
prezidentka, má za sebou rok úřadu. Je zahlcena prací, občas by si
chtěla v klidu odpočinout bez pozornosti republiky. Jednoho dne se
odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku a v dokonalém
převleku se v noci potají vytratí z hradu. Plán jí vyjde dokonale.
Seznámí se se sochařem Petrem (Ondřej Vetchý), kvůli kterému se
do města vydává každou noc. Petr nemá ponětí, kdo je ona
okouzlující žena, do které se zamiloval. Situace se však brzy vymkne
kontrole a prezidentčiny noční výlety se provalí. Dále hrají: Veronika
Khek Kubařová, Vasil Fridrich, Jiří Štrébl a další.
Romantická komedie ČR

Premiéra 23. 6. 2021

Vstupné 100.- Kč

97 minut
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22. 9. čtvrtek v 18 hod

BONTON

KDYBY RADŠI HOŘELO
Obyvatelé vesnice se chystají na Velikonoce, chlapi před hospodou
komentují zelené pivo a nebezpečí chemtrails, když oslavu na návsi
naruší náraz dodávky do kašny. Řidiči se podařilo zmizet, všem je ale
jasné, že šlo o teroristický čin. Bezpečí celé vesnice teď závisí na
hasičích, na jejich odhodlanosti a akci. Náčelník hasičů a jeho
zástupce jsou celoživotní přátelé, jsou jako otec a syn. S ostatními
hasiči se pouští do pátrání po pachateli a taky musí zajistit hladký
průběh Velikonoc. Pro náčelníka znamená celá situace nebývalou
vzpruhu, stává se hrdinou okamžiku a pro celé okolí pak pevnou
jistotou. Zato jeho zástupce trochu váhá, s ženou čekají dítě a on
poprvé poznává, co to je mít přehnaný strach o rodinu.
Nakonec by snad i bylo lepší, kdyby radši hořelo . . . Hrají: Miroslav
Krobot, Michal Isteník, Anna Polívková, Jiří Vymětal a další.
Komedie ČR

Premiéra 16. 6. 2022

Vstupné 100,- Kč

96 minut

29. 9. čtvrtek v 18 hod

FALCON

STÍNOHRA
Hlavním hrdinou příběhu je Jan Kafka (Milan Ondrík). Čtyřicetiletý
záchranář z malého města právě opustil manželku Evu (Dominika
Morávková). V okamžiku rozchodu se Eva stane tragickou obětí
zločinu. Z Jana je vdovec, který žije s vědomím, že smrt ženy
nepřímo zavinil a nepřišel jí v kritické chvíli na pomoc. Film Stínohra
je příběh o naději, kterou si mohou lidé vzájemně nabídnout. Sleduje
cestu za pomstou kvůli smrti blízkého člověka a hledá odpověď na
to, kde začíná a končí spravedlnost. Dála hrají Hynek Čermák,
Vladimír Javorský, Kristýna Frejová a další.
Thriller ČR

Premiéra 7. 4. 2022

Vstupné 100,- Kč

103 minut
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