ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 4 /duben 2017
*********************************************************************

Veselé velikonoce!
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Vážení spoluobčané,
nejen datum v kalendáři, ale i příjemné teploty potvrzují, že jaro se ujalo
své vlády. S jarem přichází i úklid zahrádek a ostatních ploch. Biologický
materiál, jako je tráva, listí, drobné větve apod. můžete opět dávat do
kontejnerů, které byly k tomuto účelu rozmístěny v pátek 24. 3. 2017 na
obvyklá místa. Jejich pravidelný svoz bude zahájen v sobotu 1. 4. 2014.
V tento den také proběhne již čtvrtý ročník celorepublikové akce
„Ukliďme Česko“, její organizace se v našem městysi ujala místní
organizace skautů. A k úklidu ještě jednou. Od pondělí 27. 3. 2017 byl
zahájen pravidelný svoz biologického odpadu, který zajišťují
zaměstnanci městyse. Na sobotu 29. 4. 2017 je plánováno
znovuobnovení tradice stavění máje. Doufejme, že nám bude přát
počasí.
V březnovém čísle zpravodaje jsem vás informovala, že dne 23. 2. 2017
proběhlo jednání na finančním úřadu v Blansku v souvislosti se závěry
auditu z roku 2014. Sankce Svazku obcí Doubravice nad Svitavou,
Obora, Kuničky a Újezd u Boskovic (dále jen Svazek), která byla
původně vyměřena ve výší 12 840 619, - Kč, byla také potvrzena, včetně
100%
penalizace,
jedná
se
tedy
o
celkovou
částku
25 681 238,- Kč. V těchto dnech očekávám platební výměr na odvod za
porušení rozpočtové kázně, který upřesní podmínky splácení. Na
zasedání zastupitelstva, které se konalo 8. 3. 2017, informoval přítomné
zastupitele a občany zástupce advokátní kanceláře zastupující Svazek o
vývoji celé kauzy, včetně jejich důsledků. Svazek využije posledních
dvou možných opravných prostředků, to znamená podání odvolání a
žádosti o prominutí dané částky. Netroufám si odhadnout další vývoj
celé situace. Všechny kroky, které činím, jsou v souladu s pověřením
Svazku. V této souvislosti jsem byla pověřena podat trestní oznámení
na neznámého pachatele.
Mgr. Jana Otavová, starostka
**********************************************************************************

Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva
městyse Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
dne 26.4.2017 v 18.00 hod. v obřadní síni úřadu městyse.
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného 8.3.2017
---------------------------------------------------------------------------------------------1/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou bere na
vědomí zprávu starostky.
2/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou bere na
vědomí informace Mgr. Jana Sedláčka (advokátní kanceláře
Fiala, Tejkal a partneři (Helfertova 2040/13, 613 00 Brno).
3/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou bere na
vědomí zprávu finančního výboru přednesenou panem Pavlem
Plhoněm.
4/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
rozpočet hospodaření Městyse Doubravice nad Svitavou na rok
2017 ve znění předneseném předsedou finančního výboru
městyse panem Pavlem Plhoněm v závazných ukazatelích.
V příjmech v položkovém členění a ve výdajích dle paragrafů.
5/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
veřejnoprávní smlouvu č. 01/2017 o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 50 000,- Kč mezi městysem jako poskytovatelem
a Římskokatolickou farností Doubravice nad Svitavou jako
příjemcem.
6/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
veřejnoprávní smlouvu č. 02/2017 o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 200 000,- Kč mezi městysem jako
poskytovatelem a SK Doubravice nad Svitavou z. s. jako
příjemcem.
7/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
veřejnoprávní smlouvu č. 03/2017 o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 50 000,- Kč mezi městysem jako poskytovatelem
a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Doubravice nad
Svitavou jako příjemcem.
8/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
veřejnoprávní smlouvu č. 04/2017 o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 20 000,- Kč mezi městysem jako
poskytovatelem a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů
Doubravice nad Svitavou jako příjemcem.
9/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
veřejnoprávní smlouvu č. 05/2017 o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 8 000,- Kč mezi městysem jako poskytovatelem
a Svazem tělesně postižených v České republice, MO Rájec –
Jestřebí jako příjemcem.
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10/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
veřejnoprávní smlouvu č. 06/2017 o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 12 000,- Kč mezi městysem jako poskytovatelem
a Českým svazem včelařů, ZO Doubravice nad Svitavou jako
příjemcem.
11/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
veřejnoprávní smlouvu č. 07/2017 o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 25 000,- Kč mezi městysem jako
poskytovatelem a Mysliveckým spolkem Doubravice nad
Svitavou jako příjemcem.
12/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
veřejnoprávní smlouvu č. 08/2017 o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 10 000,- Kč mezi městysem jako
poskytovatelem a Oblastním spolkem ČČK, MS Doubravice
nad Svitavou jako příjemcem.
13/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
veřejnoprávní smlouvu č. 09/2017 o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 50 000,- Kč mezi městysem jako
poskytovatelem a MC PONORKA, z.s. jako příjemcem.
14/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních
služeb mezi městysem jako poskytovatelem a Městem
Blanskem jako příjemcem a to ve výši 33 500,- Kč na služby
sociální prevence a sociálního poradenství a 37 000,- Kč na
služby sociální péče.
15/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou bere na
vědomí rozpočet Svazku obcí Svitava na rok 2017.
16/2017 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene č.: PV-014330038533/001 mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou jako povinným a firmou E.ON
Distribuce a.s. jako oprávněným v předloženém znění, týkající
se pozemku parc. č. 747, 522/2, 522/5, 522/6, 522/7, 120/16,
120/25 v k.ú. Klemov, na kterém je realizována stavba pod
názvem „Doubravice, Klemov, s. ú. NN pro lok. RD“.
17/2017 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene č.: PV-014330039031/001 mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou jako povinným a firmou E.ON
Distribuce a.s. jako oprávněným v předloženém znění, týkající
se pozemku parc. č. 522/5, 522/1 v k.ú. Klemov, na kterém je
realizována stavba pod názvem „Doubravice, Klemov, s. ú. NN
stolařství“.
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18/2017 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene č.: PV-014330038594/001 mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou jako povinným a firmou E.ON
Distribuce a.s. jako oprávněným v předloženém znění, týkající
se pozemku parc. č. 3500/2, 3562/2 v k.ú. Doubravice nad
Svitavou, na kterém je realizována stavba pod názvem
„Doubravice, U Cihelny, kab.NN Kupka“.
19/2017 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene č.: PV-014330036795/001 mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou jako povinným a firmou E.ON
Distribuce a.s. jako oprávněným v předloženém znění, týkající
se pozemku parc. č. 2346/2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou,
na kterém je realizována stavba pod názvem „Doubravice n.
Svit., kab. NN Malach“.
20/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
prodej pozemku p. č. 223 - 56 m2 a části pozemku p. č. 522/2
část a) – 212 m2, zapsaného na LV 10001 vedeném pro
Městys Doubravice nad Svitavou, k.ú. Klemov u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko,
vytyčeného geometrickým plánem č. 246-255/2016,
zpracovatel geometrického plánu – firma Geodezie Plch, s.r.o.,
za cenu pozemku 21 440,- Kč. Poplatek za vklad do katastru a daň
z převodu nemovitostí uhradí kupující.
21/2017 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
prodej částí pozemků p.č. 227/1 o výměře 34 m2 a p.č. 228/2 o
výměře 32 m2 v k.ú. Klemov, zapsaných na LV 10001 u
Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje, Katastrální
pracoviště Blansko, za cenu pozemku 5 280,- Kč.
Poplatek za vklad do katastru a daň z převodu nemovitostí
uhradí kupující.
22/2017 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
koupi pozemku p.č. 7472, ostatní plocha, o výměře 596 m2,
zapsaného na LV 382, k.ú. Doubravice nad Svitavou u
Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje, katastrální pracoviště
Blansko, ve prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou, za cenu
pozemku 47 680,- Kč. Správní poplatek za podání návrhu na vklad
do katastru nemovitostí uhradí kupující, tj. Městys Doubravice nad
Svitavou.
23/2017 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
záměr prodeje části pozemku p.č. 3551/20 (51/3), ostatní
plocha, o výměře 8 m2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou,
zapsaného na LV 10001 vedeném pro Městys Doubravice nad
Svitavou u Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje,
Katastrální pracoviště Blansko, vytyčeného geometrickým
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plánem č. 743-11012/2017, zpracovatel geometrického plánu
– firma GB – geodézie, spol. s.r.o.
24/2017 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o udělení souhlasu
k provedení stavby „Společná zařízení v k.ú. Doubravice nad
Svitavou“ uzavřená mezi smluvními stranami: Česká republika
– Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko a Městys Doubravice nad
Svitavou.
25/2017 - Zastupitelstvo městyse schvaluje „Kupní smlouvu“ mezi
smluvními stranami: Městys Doubravice nad Svitavou (kupující)
a Tlamka s.r.o. (prodávající) na pořízení lesní techniky –
malotraktor pro obec Doubravice nad Svitavou.
Usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou je upraveno podle
zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých údajů č. 101/2000Sb.
****************************************************************************************

Připomínáme občanům, že na úřadě městyse se vybírá poplatek za
svoz odpadu. Současně se vybírá i poplatek za
psy.
Výše poplatků za svoz odpadu
Na jednoho obyvatele:
450,-Kč
Majitele rekreačních objektů
450,-Kč
Podnikatelů – za popelnici: 1.500,-Kč
Výše poplatku za psy:
1 pes:
za každého dalšího psa:

100,-Kč
120,-Kč

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

SH ČMS – SDH Doubravice nad
Svitavou zve všechny občany
na obnovenou tradici
„Stavění máje“,
která se uskuteční
v sobotu 29.4. ve 14.00 hodin
na náměstí.
S doprovodným programem
vystoupí žáci místní ZŠ a MŠ.
Občerstvení zajištěno (pivo,
limo, cigára, makrela).
Milan Hubený
starosta SDH
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Úřad městyse DOUBRAVICE NAD SVITAVOU ve spolupráci
se společností SITA CZ a.s. 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

21. dubna 2017

U úřadu městyse

ODVOZ

24. dubna 2017

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

29. dubna 2017
U úřadu městyse
8:00 – 9:00
Velkoobjemové a ostatní odpady ne !!!
7

8

9

Veselí byli všichni, nejen Veselý
Všichni totiž měli důvod. Ale pěkně popořádku.
6 – slovy šest – tolik se sešlo vařících týmů v sobotu 18. března 2017 na IV.
ročníku DOUBRAVICKÉ POLÉVKY v místním kulturním domě.
1. Skřivanová Kamila + kamarádky = polévka česneková
2. BAZI + spol. = tradiční bramboračka
3. Kříž Tonda + dcera = fazolová s uzeným
4. Veselý Slávek = bramborová s hříbky
5. DUHA – Martin Štoudek + kamarádi = gulášová
6. Livora Petr = maďarská gulášová
Pořadatelé akce Pavel Husák a Petr Pávek úderem 16 hodiny dali povel
amatérským kuchařům, aby se „vrhli do práce“.
Ono se řekne – gulášovka, česnečka, bramboračka. Ale uvařte polévku tak,
aby právě ta vaše zvítězila na celé čáře. To znamená, aby chutnala co nejvíce
přítomným. A že se jich v letošním roce dostavilo opravdu hodně! Říká se:
„Sto lidí, sto chutí“. A toto se potvrdilo při vařícím klání v kulturním domě.
Jeden se rozplýval nad maďarskou gulášovkou, druhý zase nad fazolovou
s uzeným. A řeknu vám, že může litovat každý, kdo zůstal doma. Než se
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polévky uvařily, a než se začalo ochutnávat, příjemnou atmosféru v sále
dotvářela nejen reprodukovaná hudba (DJ LIVKA stíhal pouštět hudbu i vařit
polévku), ale také doplňkové ochutnávky u jednotlivých týmů. U jednoho stolu
se nabízely skvělé jednohubky, u druhého vynikající obložené bagetky, u
dalšího pak např. makový nebo jablkový štrůdl – ovšem vrchol všech dobrůtek
(přiznávám, že alespoň pro mne), byly vynikající bramborové placky, aneb jak
se říká tady v kraji „pekáčky“. A jak se hodnotilo? Zaručeně spravedlivě, jak
jinak! Při vstupu do sálu každý obdržel tři kuličky, které po skončené
ochutnávce rozdělil mezi jednotlivé týmy. A jestli zvítězila opravdu ta nejlepší,
nebo měl tým nejvíce příznivců, to ponecháme stranou. Nejdůležitější je, že se
všichni skvěle bavili a ti, co nevařili, že ocenili snahu těch, kteří se do soutěže
přihlásili.
Určitě vás zajímá, jak celé soutěžní klání dopadlo. Kdyby to bylo možné,
ocenění by zasloužily všechny týmy. Ani jedna polévka nebyla tzv. propadák.
O tom svědčily prázdné kastroly, hrnce a kotlíky, které po skončené
ochutnávce na sále zůstaly.
A aby vše bylo dokonalé, po závěrečném zvonění k poslechu, případně i tanci,
zahrálo známé kytarové duo Pijáček + Raš.
A tady jsou výsledky vařícího klání:
1. místo – bramboračka Slávka Veselého (ten získal právo ponechat si
v držení trofej „Doubravický šufánek“, protože to bylo jeho třetí vítězství v řadě
za sebou)
2. místo – česnečka, kterou vařila Kamila Skřivanová s kamarádkami
(Veronika Skřivanová a Iveta Francová)
3. místo –tradiční bramboračka, kterou vařil BAZI a spol. (Josef Alexa, Tomáš
Zvejška a Lukáš Juračka).
Poděkování za přípravu celé akce patří Pavlovi Husákovi a Petrovi Pávkovi.
Sobotní odpoledne bylo v kulturním domě takovou malou „polévkovou gastro
přehlídkou“ a věřme, že ne poslední!!!
Text a foto Eva Sáňková
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Medaile dává do krabice, poháry zase na police
A věřte, že to není krabice ani police malá. Vždyť za dobu jejího
závodění už nasbírala tolik titulů, že je jí co závidět. O kom jsem se
rozepsala? No přece o naší rodačce

P a v l e Š t o u d k o v é.
Tak pěkně od začátku. Na moji otázku, co ji dovedlo k běhání, za ni
odpověděl tatínek: „Zakázali jsme jí jízdu na koních“. V Kameňáku, kde
měli ustájené koně, začala tedy běhat. Jak je vidět, tento zákaz přinesl
ovoce. Dnes čtrnáctiletá Pavla se běhu začala systematicky věnovat
v roce 2010, kdy navštěvovala na zdejší základní škole druhou třídu.
V atletickém klubu ASK Blansko byl jejím prvním trenérem Bohumil
Kazda, v současné době ji trénuje Jiří Ošlejšek.
A jaké jsou ve výše zmíněné krabici ukryty medaile?
Ta zatím poslední a pro Pavlu možná i
nejhodnotnější, je z halového
mistrovství ČR v atletice, kde se v den
svých čtrnáctých narozenin stala
halovou mistryní ve starších žákyních
v běhu na 800 metrů. V tomto závodě si
vytvořila nový osobní rekord 2:16:14. Ten
starý zlepšila o dvě vteřiny.
Vyjmenovat všechny závody její dosavadní závodní činnosti, ve kterých
se umístila na stupních vítězů nejvýš, tedy na 1. místě, to by nám
zabralo opravdu dalších několik stránek. Tak tedy jen namátkou:
 16. 11. 2016 – Praha Motol – mistryně ČR v terénním běhu
kategorie mladší žákyně;
 Mistryně Moravy a Slezska – mladší žákyně – běh na 800 metrů
(hala i dráha), běh na 1500 metrů starší žákyně dráha, přespolní
běh;
 V roce 2016 na Evropských hrách dětí a mládeže v Brně vytvořila
rekord mítinku v běhu na 800 metrů kategorie ročník 2003. Na
těchto hrách závodili mladí sportovci ze 17 zemí;
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V minulém roce se Pavla přihlásila do
projektu „Brněnský běžecký pohár
heřmánková lékárna“. Projekt je zaměřen
na vytrvalostní běhání a každý ročník
sestává z deseti závodů. První závod se
běžel 17. 11. 2016 a poslední se poběží
v neděli 2. dubna 2017 v okolí Brněnské
přehrady. Pavla se zúčastnila sedmi
závodů, 7x se stala vítězkou, to znamená,
že bez ohledu na výsledky posledního
závodu, se stane celkovou vítězkou
Brněnského běžeckého poháru ve své
kategorii.
Kromě běhání ji čeká velmi příjemná akce.
Ve čtvrtek 30. března je pozvána na slavnostní galavečer vyhlášení
nejlepších sportovců Jihomoravského kraje. Pavla dostala nominaci na
„Talent roku“. Budeme jí tedy všichni určitě držet pěsti, aby byla
nominace proměněna a Pavla se stala „Talentem Jihomoravského kraje
pro rok 2016“. Tento titul si určitě zaslouží, vždyť při závodní činnosti
nezanedbává ani učení ve škole. Když jsem se Pavly nenápadně zeptala
– A co škola? – bez řeči předložila poslední pololetní vysvědčení
(7. třída), kde byly jedničky od prvního do posledního řádku.

Věřme tedy, a hlavně jí to
přejme, že se jí i dál bude
výborně dařit tak jak si
přeje a jednou budeme mít
u nás v Doubravici třeba
mistryni i světovou.
Eva Sáňková kronikářka
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CO NOVÉHO VE ŠKOLE?
Poslední den prvního pololetí nám zpestřil kulturní program Hudební cesta
časem. Dozvěděli jsme se, že hudba je stará jako lidská civilizace. Nevíme sice
kde, kdy a jak vznikla, ale měla magickou funkci.
Nejstaršími hudebními nástroji byly kameny, klacky, kostěné a dřevěné píšťalky,
zvířecí rohy, zvony. Později vznikly i nástroje strunné. Některé jsme si mohli
vyzkoušet, jiné jen prohlédnout.
Největším zážitkem bylo učení středověkého tance, který se jmenuje branl.
Zvládli jsme se ho všichni.
Během podzimu a zimy jsme v rámci tělesné výchovy jezdili do Blanska na
plavecký kurz. I přes chřipkovou invazi v lednu byla účast na kurzech velká a
žáky neodradila.
Součástí kurzu bývá každý rok také výtvarná soutěž. Letos na téma – Krokodýl a všichni, kteří přispěli nějakým výrobkem, byli samozřejmě odměněni.
Takové kurzy nejsou jen o umění plavat, ale naučit se vody nebát, překonat se.
Žáci často soutěžili, závodili a hlavně si ve vodě hráli.
Tak zase příští rok – NENÍ PROČ SE VODY BÁT – MŮŽE BÝT NÁŠ KAMARÁD.
Text a foto Mgr. P. Bartošová, Mgr. E. Bartíková
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Školní zprávy
 Poslední den února jeli páťáci s třeťáky do Rájce, ale nebyla to obyčejná
návštěva rájecké školy: v keramické dílně čekaly na děti paní učitelky a
hurá do tvorby. Všichni pracovali podle pokynů, výsledkem byla pro
každého vlastnoručně vyrobená keramická budka pro ptáčky (i
s ptáčkem) a jaro může přijít. Na výrobky ještě čekáme, protože
závěrečné vypálení a glazování pro nás dokončí budoucí ráječtí spolužáci.

 Učivem výtvarné výchovy není jen malování a kreslení, také si povídáme
o malířích, stylech a součástí je i návštěva výstav. Vybrali jsme si výstavu
kamélii instalovanou v rájeckém zámku. A tak 7. března jede zase pátá a
třetí třída znovu do Rájce, tentokrát na zámek. Rozkvetlé kamélie,
aranžmá v prostorách zámku a pěkné slovo průvodkyně splnilo
očekávání. Nezbytné bylo i utratit kapesné za suvenýry nebo květiny.
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Všechny žáky chválím za pěkné chování, zájem o jinou výuku a slušné
vystupování .
 Informace o úspěchu.
Někteří žáci své zájmy rozvíjejí i mimo školní vyučování: sport, hasiči,
výtvarka, tanec, hudba… dnešní pochvala patří Jáchymovi Šafránkovi za 2. místo
v okresní klavírní soutěži. Stejně zabojovala i Valentina Petečelová – získala 2.
místo v okresní houslové soutěži. Oběma žákům 3. třídy gratulace.
Text a foto: Mgr. M. Juračková
**********************************************************************************

Recitační soutěž pořádá naše škola každý rok. Ne jinak tomu bylo i letos. A není
to žádná legrace – vybrat si vhodnou básničku, naučit se ji zpaměti, umět ji
pěkně zarecitovat a do toho někdy přijde pořádná tréma. Vítězství je tedy
vždycky zasloužené. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
1.- 3. třída – 1. místo - Kateřina Konrádová (1. třída)
2. místo – Nikol Gajdošová (3. třída)
3. místo – Valentina Petečelová (3. třída)
4. – 5. třída – 1. místo – Filip Němec (5. třída)
2. místo - David Procházka (5. třída)
3. místo – Soňa Sáňková (4. třída)
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Sportovní soutěže na ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí
ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí připravila na 9. 2. 2017 pro žáky pátých tříd z Rájce,
Doubravice nad Svitavou, Ráječka a Bořitova sportovní soutěžní dopoledne.
Žáci ze ZŠ Doubravice nad Svitavou byli nejúspěšnější. V kategoriích chlapců i
děvčat obsadili žáci naší školy první i druhá místa.
Celkové pořadí hoši: 1. místo Vojtěch Zlámal, 2. místo Marek Loub
Celkové pořadí dívky: 1. místo Natálie Alexová, 2. místo Sára Vagnerová
Dílčí úspěchy: jízda na koloběžce: 2. místo Vojtěch Zlámal, 3. místa Veronika
Míčová a Marek Loub
střelba na koš: 1. místo Marek Loub, 2. místa Josef Sáňka a Sára
Vagnerová
Akce byla velmi vydařená a děkujeme tímto panu řediteli Koumarovi za její
uspořádání
Text Mgr. František Opatřil, foto Mgr. Erika Bartíková

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

Sběr starého papíru
V ZŠ Doubravice nad Svitavou probíhá od 27. března – 4. dubna
2017 sběr starého papíru. Kdo se chce zbavit tohoto odpadu a pomoci
škole získat finanční prostředky na další vybavení, může papír
odevzdávat v uvedených dnech vždy od 6 hodin do 15.30 hodin ve
škole. Občany prosíme o rozdělení na noviny, časopisy a
ostatní do menších balíčků. Děkujeme.
Mgr. František Opatřil – ředitel školy
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Karnevalový rej
V březnu se všechny naše děti těší na „Karnevalový
týden“, kdy si mohou obléci nějaký kostým a být někým jiným.
Třeba vysněnou princeznou, rytířem, pirátem nebo i doktorkou.
Všechny kostýmy byly
nádherné, všechny děti
prožívaly svoji
vysněnou pohádku.
Některé měly dokonce
na každý den v týdnu jiný kostým.

Ve čtvrtek vše vyvrcholilo dopolednem
plným soutěží, tanců a jiných radostí.
Nejkrásnější maska – nedalo se
vybrat, všechny byly překrásné, proto
vyhráli všichni. Smích a dovádění se
rozléhaly celou školkou.
Všechny děti se tak vydováděly, že při
odpoledním spaní ani nedoposlouchaly pohádku, jak byly unavené. I paní učitelka
měla co dělat, aby udržela oči otevřené…
Mgr. Hana Konrádová, ředitelka MŠ

Babičkám pro radost
V pátek 10. 3. 2017 zpívaly a přednášely děti ze třetí třídy
naší mateřské školy v restauraci Olivie.
Pásmo, pod názvem „ Myšičko, myš“, bylo
pro babičky ke svátku žen. Do programu se
zapojily nejen předškoláci, ale i ti nejmenší. Všem
dětem se vystoupení moc povedlo. Odměnou pro
ně byl nejen sladký balíček, ale i velký potlesk.
Soušová Anna - učitelka
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Karnevalový rej v kulturním domě
Sobotní dopoledne 11. března 2017 bylo pracovní nejen pro mnohé
„velké“ hasiče, ale také pro hasiče „malé“. Všichni společně totiž
připravovali prostory kulturního domu na odpolední karneval.
Ten ve 14 hodin zahájila víla Amálka, přivítala všechny přítomné a zvlášť
pak královnu Elsu z Ledového království, která hned v úvodu předvedla
její „ledový tanec“. Poté následovala přehlídka krásných a různorodých
masek, kterých se letos sešlo rekordních 75. Karneval pokračoval
písničkami, které vybíral a pouštěl DJ LIVKA, oblíbenými soutěžemi
s večerníčkovými postavičkami, např. vílou Amálkou, Rumcajsem a
Mankou, Bobem a Bobkem, Pejskem a Kočičkou, Křemílkem a
Vochomůrkou a také včelkou Májou. Po celé odpoledne bylo připraveno
19

skvělé občerstvení jak pro děti, tak také pro dospělé – párky v rohlíku,
zákusky nejen ke kávě a míchané nápoje pro všechny věkové kategorie.
Z tváří přítomných byla patrna velká spokojenost. Za SDH Doubravice
nad Svitavou děkuji všem za účast a už teď se těšíme na příští
karnevalový rej.
Text Marcela Havířová, foto Eva Sáňková

20

BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny v měsíci
dubnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
DUBEN:
3.4. PIŠŤÁKOVÁ Jana

Klemov č. 333

7.4. PŘIBYL Josef

Dolní č. 69

8.4. Ing. SEDLÁK Zdeněk

Plotky č. 49

15.4. TENOROVÁ Emilie

Dolní č. 183

23.4. URBÁNKOVÁ Vlasta

U Cihelny č. 366

24.4. PILÁTOVÁ Emilie

9. května č. 321

26.4. ŚTĚPÁNKOVÁ Jaroslava

U Cihelny č. 112

************************************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
DUBEN 2017
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00
Duben

1.4.
2.4.
8.4.
9.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.
22.4.
23.4.
29.4.
30.4.

MDDr. Šméralová K.
MUDr. Štrajtová
MUDr. Šumberová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomášková
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Well
MUDr. Vrtělová
MUDr. Zouharová
MUDr. Žilka
MDDr. Potůček
MDDr. Bočková Eva

Boskovice, Lidická 8
Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Adamov, Smetanovo nám. 327
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Benešov, 19
Blansko, Pražská 1b
Kunštát, nám. ČSČK 38

516 453 998
608 220 806
516 472 227
516 439 404
734 177 800
516 446 398
516 447 605
516 488 455
516 488 450
516 467 313
516 419 538
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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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
D U B E N

2017

6. 4. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

MANŽEL NA HODINU
Pokračování mimořádně úspěšné české komedie sleduje další osudy
čtveřice hráčů vodního póla z Nymburku, kteří začali pracovat jako
hodinoví manželé – Milana (Bolek Polívka), Honzy (David Novotný),
Jakuba (David Matásek) a Kryštofa (Lukáš Latinák). Milanův vztah
k doktorce Elišce (Eva Holubová) se slibně vyvíjí, a když se jí už Milan
konečně odhodlá požádat o ruku, vypadá to, že svatbě nestojí nic
v cestě. Teda kromě jedné malé drobnosti – Milan je stále ženatý se
Slovenkou Jankou (Zdena Studénková). A to ještě není vše! Ve filmu
dále hrají Zuzana Norisová, Simona Babčáková, Bohumil Klepl a další.
Komedie ČR

Premiéra 22. 12. 2016

Vstupné 50.- Kč

104 minut

13. 4. čtvrtek v 18 hod

FILM EUROPE

KRÁLOVNA KRISTÝNA
Příběh švédské královny Kristýny, která nastoupila na trůn ve věku šesti
let, je portrétem extravagantní mladé ženy, jež se vzpírala tradici i
konvencím a mimoděk změnila běh dějin. Mladá žena vzdorující
konzervativním silám bránícím pokroku je rozkročena mezi rozumem a
citem, mezi kvalitním moderním vzděláním a anachronickým světem
státnických povinností – mezi brilancí své mysli a nesrozumitelnými
touhami svého těla.
Historický Finsko/Německo/Švédsko

V kinech od 19. 1. 2017

Vstupné 50.- Kč

106 minut
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20. 4. čtvrtek v 18 hod

FALCON

POHÁDKY PRO EMU
Petr Miller pracuje řadu let v Londýne. Zaběhaný rytmus jeho života
změní telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná
matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte.
Ema je totiž jeho dcera. Petr je šokován, nikdy nechtěl mít děti, přesto
nedokáže nad situací jen tak mávnout rukou. Chlapovi, který žil do svých
padesáti sám, převrátí soužití s osmiletou holčičkou život doslova vzhůru
nohama. Navíc je mu v patách nesmlouvavá sociální pracovnice. Petr
musí pro Emu najít matku. Jak to skončí? I zázraky se občas dějí.
V hlavních rolích příběhu se setkávají dvě velké filmové a televizní
hvězdy současnosti – Ondřej Vetchý a Aňa Geislerová.
Romantický příběh ČR

Premiéra 3. 11. 2016

Vstupné 50.- Kč

112 minut

27. 4. čtvrtek v 18 hod

FALCON

ANDĚL PÁNĚ 2
Anděl Páně 2 je volným pokračováním úspěšné vánoční pohádky
s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. Cílem
pokračování je přivést na plátna kin opět charaktery obou hlavních
postav Petronela a Uriáše a při zachování poetiky prvního dílu vytvořit
zcela nový, originální příběh, který pobaví v kinech celou rodinu. Anděl
Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si
zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela
ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu poznání a bude vědět to, co
ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Ve filmu dále
hrají Vica Kerekes, Anna Čtvrtníčková, Jiří Bartoška, Bolek Polívka,
Vojtěch Dyk, Marek Taclík a mnoho dalších andělů…
Rodinná filmová pohádka ČR

Premiéra 1. 12. 2016

Vstupné 50.- Kč

90 minut
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