ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 11 /listopad 2016
*********************************************
Vážení spoluobčané,
podzimní dny se střídají v rychlém tempu. Někdy jsou prohřáté podzimním sluncem,
jak tomu bylo při výlovu rybníku Klemovák. Jindy ranní mlhy a vytrvalý déšť
připomínají, že se blíží advent. Koncem listopadu připravujeme již tradiční
rozsvěcování vánočního stromu. Ten vždy zářil do okolí krásnými, pestrými barvami.
A protože se tento obraz po delší dobu neměnil, připravili jsme malé překvapení. Víc
neprozradím, pokud najdete čas, přijďte se podívat.
I v měsíci říjnu se v naší obci realizovaly akce, které bylo dobré navštívit. Za
připomenutí stojí den otevřených dveří v Pěkné modré a týdenním stacionáři
Emanuel v rámci týdne sociálních služeb, vystoupení ZUŠ Blansko v místním kině,
dětský karneval v kulturním domě aj.
V minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala o auditu ministerstva financí
Svazku obcí Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic pro ČOV
a kanalizaci (dále jen Svazku), který probíhal v roce 2014. Snažila jsem se informace
seřadit tak, aby byly přehledné a srozumitelné. Nyní vás chci seznámit s tím, jak se
celá kauza vyvíjí. Informace jsem již poskytla zastupitelům a občanům, kteří byli
přítomni na veřejném zasedání zastupitelstva dne 19. 10. 2016.
Jednání na finančním úřadě pro Jihomoravský kraj, pracoviště Blansko,
se uskutečnilo dne 7. 9. 2016. Zde nám bylo mimo jiné sděleno, cituji:
„Správce daně konstatuje, že daňový subjekt (Svazek) porušil pravidla pro
zadávání veřejných zakázek a tím došlo k porušení podmínek poskytnuté
dotace, dle rozhodnutí MŽP a Smlouvy SFŽP. Nedodržením podmínek došlo
k neoprávněnému použití peněžních prostředků a tím k porušení rozpočtové
kázně.“
Na základě tohoto výsledku kontrolního zjištění byla dle metodiky finančního úřadu
Svazku vyměřena sankce za nedodržení povinnosti vyplývající ze zákona o
veřejných zakázkách a byl stanoven odvod v celkové výši 12 840 617,80 Kč.
Dále hrozí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, v našem
případě 100 % z vyměřené částky.
S konstatovaným porušením rozpočtové kázně jsem nesouhlasila a v zastoupení
advokátní kanceláře podal Svazek v řádném termínu odvolání, stalo se tak 17. 10.
2016.
Nyní je nutné vyčkat vyjádření finančního úřadu. „Závěrečná zpráva o kontrole“ by
měla být připravena do konce kalendářního roku. I nadále vás chci ubezpečit, že za
výrazné podpory všech členů Svazku podnikám kroky, aby finanční dopad na Svazek
(potažmo na jednotlivé obce), byl co možná nejnižší.
Mgr. Jana Otavová, starostka
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 19.10.2016
69/2016 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu starostky
70/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje „Plán inventarizace majetku
Městyse Doubravice nad Svitavou na rok 2016“
71/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje „Příkaz k provedení
inventarizace majetku ZŠ Doubravice nad Svitavou za rok
2016“
72/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje „Příkaz k provedení
inventarizace majetku MŠ Doubravice nad Svitavou za rok
2016“
73/2016 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
hodnoticí komisi pro hodnocení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Odstavná plocha – u hřbitova v
Doubravici nad Svitavou“ ve složení:
předseda komise: Mgr. Jana Otavová
členové: Lukáš Juračka, Veronika Janochová
74/2016 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření
městyse č. 6
75/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření městyse
č. 7
76/2016 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2345/1 o výměře 28 m2 v
k.ú. Doubravice nad Svitavou, zapsaného na LV 10001 u
Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje, Katastrální
pracoviště Blansko
77/2016 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu předsedy
finančního výboru
78/2016 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu předsedy
finančního výboru
79/2016 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu starostky za
Svazek obcí Doubravice nad Svitavou, Obora, Kuničky a Újezd
u Boskovic pro ČOV a kanalizaci.
79/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje „Smlouvu o poskytnutí
dotace“ ve výši 30 000,- Kč pro Svazek obcí Svitava za účelem
pořízení venkovního mobiliáře, infotabulí a značení
mikroregionu.
80/2016 - Zastupitelstvo městyse volí člena kontrolního výboru pana
Josefa Sáňky, nar. 1983
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Blíží se ten čas vánoční
tak popřejme si zdraví, štěstí,
purpura na plotně nám zavoní
rozsvítí se zas strom na náměstí …

VÁNOČNÍ STROM
na náměstí Svobody svými písničkami
a básničkami rozsvítí děti naší mateřské
školy

v sobotu 26. listopadu 2016.
Jejich vystoupení začne v 16 hodin.
Po skončení kulturního programu jste všichni
srdečně zváni do sálu místního kina, kde se svým
programem vystoupí kouzelník

Lukáš Mistr
Na jeho vystoupení je pro všechny vstup zdarma.
Nedílnou součástí této tradiční předvánoční akce je
občerstvovací stánek, který bude opět v režii
našich dobrovolných hasičů.
Všichni jste srdečně zváni!
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Mladí hasiči skončili na bedně!
Není bedna jako bedna, ale tato bedna značí stupně vítězů. A na ty
vystoupali doubravičtí mladí hasiči v neděli 25. září 2016 v Jabloňanech,
kde se konala soutěž v požárním útoku O pohár mikroregionu SVITAVA
a okrsku Skalice nad Svitavou. V této soutěži se dařilo jak družstvu
mladších, tak také družstvu starších. Členové obou družstev si
vyzkoušeli jaké to je, když jsou ověnčeni bronzovými medailemi. Možná
se jim dařilo proto, že byli rozcvičeni a rozběháni z dopoledního
branného závodu, který se konal v Okrouhlé. Tam sice neobsadili ta
nejpřednější místa, ale i tak byli velmi úspěšní. Družstvo „mladší A“
skončilo na 7. místě a družstvo „mladší B“, které bylo složeno
z předškoláků a těch nejmladších školáků, skončilo na 14. místě.
Družstvo „starších“ skončilo na 6. místě.
Mohlo by se zdát, že počasí už hasičským soutěžím nepřeje, ale opak je
pravdou. Vždyť v neděli 9. října se naši mladí hasiči zúčastnili
podzimního okresního kola hry
PLAMEN, které se za velké
účasti (v každé kategorii cca 50
družstev) konalo ve Velkých
Opatovicích. Soutěžilo se ve
štafetě dvojic a závodu požární
všestrannosti, který spočíval ve
střelbě ze vzduchovky, znalosti
znaků topografie, první pomoci,
požární ochrany, vázání uzlů a
ručkování na laně. Družstvo
„mladších“ se celkově umístilo
na 39. místě a družstvo
„starších“ na 19. místě.
Na
snímku
obě
družstva
mladých hasičů se svými
vedoucími Romanem Bártou,
Marcelou Havířovou a Petrou
Havířovou
po
soutěži
v Jabloňanech před hasičským
autem SDH Doubravice nad
Svitavou.
.

Text: Marcela Havířová
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Foto: Eva Sáňková

Dopoledne plné her bez PC
Ano, i bez počítače se dá prožít krásné dopoledne. Krásné a k tomu
ještě zábavné. O tom by mohly vyprávět všechny děti, které 16. října
2016 dopoledne navštívily jim dobře známý dům v Klemově u Řezníčků.
Pan Antonín Řezníček – Podloučka tam pro ně ve své klubovně připravil
tradiční podzimní soutěžní dopoledne. A o tom, že byly všechny děti
spokojené, svědčí i to, že neustále vyžadovaly další a další zábavně
soutěžní hry. Všechny výsledky byly pečlivě zapisovány, ale to jen pro
orientaci. Není důležité, zda ten skončil třetí, nebo ta zase poslední.
Důležité v tomto případě bylo, že děti měly možnost prožít bezva
dopoledne se svými kamarády a hlavně - bez jindy tolik nezbytného
počítače. A odměny? Ty byly připraveny pro všechny – pro první i ty
výsledkově poslední. Poděkovat panu Řezníčkovi za to, jak se ve
volném čase věnuje dětem a děti pozdravit přišla také starostka
městečka Mgr. Jana Otavová.

Text a foto Eva Sáňková kronikářka městečka
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci listopadu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
1.11. NEVŘIVOVÁ Marie
1.11. FOJT Miroslav
2.11. LOULOVÁ Marie
3.11. SÁŇKOVÁ Eva
7.11. KADLEC Jan
12.11. FLOKOVÁ Věra
13.11. PELIKÁNOVÁ Karolína
17.11. KUČEROVÁ Jaromíra
21.11. LIVOROVÁ Olga
26.11. HORÁKOVÁ Marie
27.11. KUBĚNOVÁ Zdeňka
30.11. KOPECKÁ Jiřina
30.11. KOTOULKOVÁ Jana

Plotky 181
U Cihelny 314
Plotky 219
Hybešova 179
28. října 205
U Cihelny 167
Havlíčkova 26
28. října 238
Na Horce 93
Hybešova 161
Blansko
U Spravedlnosti 263
Klemov 355

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

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část LISTOPAD 2016.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Listopad
5.11.
6.11.
12.11.
13.11.
17.11.
19.11.
20.11.
26.11.
27.11.

MUDr. Tomášková
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Well
MUDr. Zouharová
MUDr. Žilka
MUDr. Adamová
MUDr. Nečasová
MDDr. Bočková Eva

Blansko, Pražská 1b 734 177 800
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Benešov, 19
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Kunštát, nám. ČSČK 38

516 446 398
516 488 455
516 447 605
516 488 450
516 467 313
516 474 018
607 812 963
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.
Úrazová nemocnice Brno zajišťuje službu ve všední dny od 17.00 hod do 7.00 hod.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.

*******************************************************************
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Doubravice v novinách.
Nadpis zavádějící, ale nenechte se mýlit. Nikdo nám naši milou Doubravici do
novin nezabalil, kdepak! Naopak – kdysi o Doubravici někdo do novin napsal.
A to tak dávno, že ani naši nejstarší pamětníci tuto událost nemohou
pamatovat.
Z Prahy, od paní Evy Veselé rozené Štoudkové, jsem dostala úžasnou věc.
Mé srdce kronikářky zaplesalo a tak sedám k PC, abych se s vámi o tento
zážitek podělila. A co jsem vlastně dostala? Výstřižek z novin Moravská
Orlice ze dne 13. 4. 1878, kde je v rubrice Dopisy z kraje psáno o naší
Doubravici. Jen chci upozornit, že se jedná o doslovný přepis.
Dopisy z kraje.
Z Doubravice nad Svitavou. Doubravice jest městečko malé ale
pokročilé. Dochází sem více časopisů, které se pilně čtou a vykládají, tak že
v tomto ohledu předčí malá Doubravice nad jiné větší městečka. Největší však
pokrok učinila Doubravice v oboru hudby kostelní, tak že se vším právem
svým kůrem honositi může. S potěšením a ku cti našich pěvců můžeme sděliti,
že k nám docházejí naslouchati hudbě i z druhých farností, jako na př. z Rájce,
kde ještě se provozují ve chrámě božím světácké fidlovačky, vřískavá hudba
na stroje. Doubravice byla první po Brně, která vyhostila z domu božího
světáckou muziku strojovou – na venkově obyčejně pravou kocovinu – a
uvedla tam ryzí a důstojný zpěv církevní. Jak znamenitý pokrok na dráze této
byl u nás učiněn za několik málo roků, o tom podávají to nejskvělejší svědectví
skladby, které se u nás na kůře provádějí. Jsou to nejvíce velebné skladby
vokální od na slovo vzatých hudebníků, které vyžadují mnoho cviku a času. A
nesnadné této práci se věnovali naši stateční a horliví pěvci se svým
sbormistrem z pouhé ochoty bez všeliké hmotné náhrady. Za toto chvalitebné
počínání si dostalo se našim pěvcům už dvakráte veřejného uznání a
pochvaly, posledně v časopisu „Hlas“ ze dne 27. března t. r. Poněvadž ale
také velikou zásluhu o zvelebení služeb božích a správu kostelní hudby má
náš nejdůstojnější duchovní pastýř vel. p. farář J a n S o u k o p, proto mu
buďtež zde veřejně nejvřelejší díky vysloveny.
Kdo ten článek do novin napsal, nám bohužel zůstane navždy utajeno, protože
výstřižek skončil těsně nad podpisem. Tak se jen můžeme domnívat, že to byl
možná pan řídící, možná tehdejší představitel městečka – opravdu to není
podstatné. Důležitější je obsah článku. A já chci věřit, že brzy se v nějakých
novinách (v jakýchkoliv) dočteme např. o tom, že doubravickým kostelem zase
po letech znějí naše opravené varhany, nebo že se obnovila tradice a
v předvečer 1. května se znovu na náměstí postavila krásná
máj……………………………..
Eva Sáňková kronikářka
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
LISTOPAD

2016

3. 11. čtvrtek v 18 hod

A-Company

RINO – PŘÍBĚH ŠPIONA
Vítejte ve světě mezinárodní špionáže. Komu věřit a komu ne, na
jakou stranu se přiklonit? Celovečerní dokumentární portrét Karla
Köchera, nejslavnějšího československého špiona druhé poloviny
20. století. Je známý jako jediný špion bývalého východního bloku,
kterému se podařilo proniknout do americké CIA a vynášet odtud
pro československou rozvědku a KGB informace. Své pravé poslání
dokonale skrýval až do roku 1984, kdy byl zatčen FBI a po ročním
věznění vyměněn na berlínském Mostě špionů za prominentního
sovětského disidenta Šaranského.
Dokument ČR
Vstupné 50.- Kč

96 minut

10. 11. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
Dramatický příběh o kopáčích vltavínů, pro něž je ilegální těžba
těchto polodrahokamů stále nekontrolovatelnou vášní, ale i
způsobem obživy… Hrají: Pavel Liška, Bolek Polívka
Film ČR
Vstupné 50.- Kč

90 minut

24. 11. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

KOLONIE
Film je inspirovaný skutečnými událostmi z chilské kolonie za
Pinochetova režimu. V hlavní roli Emma Watson.

Film Německo/Lucembursko/Francie
Vstupné 50.- Kč

115 minut
12

