ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 6/ červen 2017
*****************************************************************
Vážení spoluobčané,
měsíc květen uplynul jako voda snad i tím, že byl velmi bohatý na různé
společenské a jiné akce. Chci poděkovat všem organizacím, které se na
nich podílely, především místnímu sboru dobrovolných hasičů, SK
Doubravice nad Svitavou z.s., mateřské a základní škole, mateřskému
centru, MS ČČK a klubu důchodců. Poděkování patří také vám, kteří jste
se těchto akcí zúčastnili.
V měsíci dubnu byly osazeny nové odpadkové koše, jejich počet se tím
zdvojnásobil (nyní je rozmístěno celkem 40 odpadkových košů). Podařilo
se dokončit i práce na místním hřbitově. Plot i brána jsou nově natřeny a
současně byly v horní části nového hřbitova osázeny tisy. Také byl
demontován kříž na ulici U Spravedlnosti, který stojí v oplocené části
vodárny. Tím byla zahájena restaurátorská činnost na jeho obnově. Patří
k těm starším památkám v obci, připomíná dávné hrdelní právo.
V Klemově u mateřského centra započaly práce související s vybudováním
zpevněné plochy, kam bude následně umístěna zbývající část nově
zakoupeného mobiliáře (stůl, lavičky, stojan na kola, odpadkový koš a
informační tabule). Na ulici Hybešova pokračují práce spojené s opravou
zábradlí podél potoka Nešůrka.
Postupně jsme také informováni o výsledku podaných žádosti o různé
dotační tituly. Byli jsme úspěšní ve třech případech, kdy jsme žádali o
dotaci JMK. Na podporu JSDH obcí JMK jsme získali 137 000,- Kč.
Z dotačního programu rozvoje venkova JMK pro rok 2017 se podařilo
získat 50 000,- Kč pro obecní knihovnu a 100 000,- Kč na úroky z úvěru
(úvěr pro kanalizaci a ČOV). Úspěšní jsme nebyli v žádosti o dotaci
z ministerstva pro místní rozvoj ČR, kdy jsme žádali o příspěvek na obnovu
povrchu místní komunikace Na Rybníku. Stejně tak nebyla úspěšná žádost
o dotaci z ministerstva životního prostředí na pořízení kompostérů a
štěpkovače. V tomto posledním případě využijeme příležitost znovu
vypsané výzvy a žádost o dotaci opětovně podáme.
V závěru bych vás všechny ráda pozvala na tradiční doubravickou pouť,
která se uskuteční v neděli 25. 6. 2017.
Mgr. Jana Otavová, starostka
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 26.4.2017
26/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou bere na
vědomí zprávu starostky
27/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou bere na
vědomí informace Ing. Renaty Ryšánkové v souvislosti
s projektem Pošta Partner
28/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
závěrečný účet Městyse Doubravice nad Svitavou za rok 2016
– s výhradou
29/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou přijímá
nápravná opatření v souvislosti se závěrečným účtem
Městyse Doubravice nad Svitavou, které je přílohou zápisu
30/2017 – Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
účetní závěrku Městyse Doubravice nad Svitavou za rok 2016
31/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou bere na
vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
za rok 2016
32/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
účetní závěrku základní školy za rok 2016
33/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
závěrečný účet Základní školy Doubravice nad Svitavou za rok
2016 s tím, že zisk ve výši 19 344,93 Kč bude rozdělen takto:
14 344,93 Kč bude převedeno do rezervního fondu základní
školy a 5 000,00 Kč bude převedeno do fondu odměn
základní školy
34/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
účetní závěrku mateřské školy za rok 2016
35/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
závěrečný účet Mateřské školy Doubravice nad Svitavou za
rok 2016 s tím, že zisk ve výši 9 795,17 Kč bude rozdělen
takto:
9 795,17 Kč bude převedeno do rezervního fondu mateřské
školy a do fondu odměn mateřské školy bude převedeno 0,Kč
36/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou bere na
vědomí rozpočtové opatření Městyse Doubravice nad
Svitavou č. 1/2017, které je přílohou tohoto zápisu
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37/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
rozpočtové opatření Městyse Doubravice nad Svitavou
č. 2/2017, které je přílohou tohoto zápisu
38/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou bere na
vědomí rozpočet Svazku obcí Doubravice nad Svitavou,
Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic na rok 2017
39/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou bere na
vědomí závěrečný účet Svazku obcí Doubravice nad Svitavou,
Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic za rok 2016
40/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou bere na
vědomí dodatek ke stanovám Svazku obcí Doubravice nad
Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic ve znění:
Dodatek č. 1 ke stanovám Svazku obcí Doubravice nad Svitavou, Kuničky,
Obora a Újezd u Boskovic – Postavení a působnost valné hromady
Pravomoc VH v článku V, odstavec 1. A/ stanov bude nově doplněna
položka d):
d) VH schvaluje rozpočet, rozpočtová opatření, účetní závěrku
a závěrečný účet Svazku obcí Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a
Újezd u Boskovic
41/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
prodej 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 plánem
č. 743-11012/2017, zpracovatel geometrického plánu – firma
GB – geodézie, spol. s.r.o.
42/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
zapojení Městyse Doubravice nad Svitavou do projektu
„Integrovaný protipovodňový varovný systém Jihomoravského
kraje“
43/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou bere na
vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru, pana Milana
Hubeného
44/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
dodatek ke stanovám DSO Svitava ve znění:
Dodatek ke stanovám DSO Svitava – Postavení a působnost
valné hromady
Pravomoc VH v bodě č. 2 stanov bude nově doplněna položka:
n) schvalovat účetní závěrku a závěrečný účet.
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45/2017 – Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV014330039281/001 mezi Městysem Doubravice nad Svitavou
jako povinným a firmou E.ON Distribuce a.s. jako oprávněným
v předloženém znění, týkající se pozemku parc. č. 6591 v k.ú.
Doubravice nad Svitavou, na kterém je realizována stavba
pod názvem „Doubravice, s.ú. DS stolařství Šimák“.

**********************************************************
Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice
nad Svitavou, které se bude konat 28.6.2017
v 18:00 hodin v obřadní síni městyse.
******************************************************************

Nabídka
Městys Doubravice nad Svitavou nabízí občanům k prodeji
zahradnický traktůrek XX 220 HDE, rok výroby 2007 za nejnižší
stanovenou cenu 25 000,-Kč. Písemné nabídky budeme přijímat od
pondělí 5.6. do pátku 16.6. do 11.30 hodin na Úřadě městyse
Doubravice nad Svitavou. Při výběru zájemců bude rozhodovat
nejvyšší cenová nabídka a v případě její rovnosti bude rozhodující
datum a čas podání nabídky. Svoje případné nabídky doručujte
v zalepené obálce, označené jako „Nabídka – zahradní traktůrek“.
*********************************************************
Chcete se zbavit starého papíru bez námahy?
Skautský oddíl v Doubravici uspořádá v sobotu 10.6. od
9:00 sběr papíru po celé obci. Kdo se chce zbavit starého
papíru všeho druhu, nechť jej nechá na viditelném místě
na chodníku před svým domem. Papír není třeba žádným
způsobem třídit, pouze Vás žádáme o převázání papíru do
pevného balíku, případně zatížení proti větru.
Za jakýkoliv příspěvek a ochotu předem děkují skauti z Doubravice
*************************************************************************************

TJ Sokol bude pořádat
v pátek 23.6. ve 20.00 hodin
tradiční pouťovou zábavu na sokolském hřišti.
K tanci a poslechu hraje TAMDEM.
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Jarní zprávičky ze školy:
Každý rok se žáci čtvrtého ročníku účastní Dopravní výchovy v Blansku na
dopravním hřišti. Výuka probíhá ve dvou termínech vždy na podzim a na jaře. Těm
letošním bohužel počasí moc nepřálo. Na obou kurzech je provázel déšť a zima.
Děti to ale neodradilo. Odměnou jim byly průkazky cyklisty, které dostaly za
správně vyplněné testy z pravidel silničního provozu a také jízdy na kolech.

V pátek 12.5. se konalo v kině tradiční vystoupení žáků ke Dni matek. Pod
vedením učitelů a vychovatelek nacvičovala celá škola. Směsici písniček,
básniček, skladbiček, vtipů, tanečků a scének zakončila dětská operka Šípková
Růženka. Všichni prokázali nejen píli, ale i notnou dávku odvahy. Účinkující
zvládli svá vystoupení bravurně i díky pozornému a vděčnému publiku.
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V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dostávají žáci každý týden
zdarma nějaké ovoce nebo zeleninu. Cílem projektu je zvýšit jejich spotřebu,
vytvořit u dětí správné stravovací návyky a bojovat proti dětské obezitě. První
týden v květnu se objevil ve škole ochutnávkový koš. Našli jsme v něm avokádo,
granátové jablko, mango, žlutý meloun, mochyni, bílou ředkev a limetku. Poctivě
jsme vše ochutnali a zároveň si pochutnali. Možná se budete divit, ale někomu
chutnala i limetka.
Text Mgr. E. Bartíková, Mgr. P. Bartošová, foto Mgr. E. Bartíková.
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Do Rájce pro medaile
Již tradičně s blížícími se prázdninami vrcholí školní rok ve školách měřením sil
nejen na poli vědomostním, ale i na sportovním. Prvního sportování se
reprezentanti naší školy zúčastnili 17.5. v Rájci - Jestřebí. Při účasti družstev ze
čtyř okolních škol: Rájec, Bořitov, Ráječko a Doubravice, zabojovali naši žáci a
získali celkově 2. místo mezi školami. Po loňských medailových žních
v jednotlivých disciplínách byl letošní ročník vyrovnanější. Sportovce svazovala
nervozita, ale i výpadky v přípravě pro nepřízeň počasí v dubnu i květnu. Pochvala
za předvedené výkony a gratulace medailistům:
Nela Vávrů – nejúspěšnější ( 2 stříbra,1 bronz), Natálie Konrádová (1 bronz),
Natálie Alexová (1 stříbro, 1 bronz), Renata Floková ( 1stříbro, 1 bronz), Hana
Vávrů ( 1 stříbro, 1 bronz), Valentina Petečelová (1 zlato,1 bronz). A co kluci?
Zachránil je Vojtěch Zlámal ( 1 bronz). V závěrečné štafetě doběhli na bronzovém
místě: Martin Cvrkal, Nela Vávrů, Valentina Petečelová, Jáchym Šafránek, Renata
Floková a Marek Loub.

Text a foto: M. Juračková
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OKRESNÍ BĚŽECKÁ LIGA

SVITAVA KROS 2017
Přespolní běh O pohár mikroregionu Svitava – 9. ročník

Termín: SOBOTA 3. června 2017
Místo: 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)
Kategorie a délky tratí
Mlíčňáci, chlapci, děvčata do 7 let (od 2010)
100 metrů
Přípravka mladší ch., d. 8 – 9 let (2009 – 2008)
200 metrů
Přípravka starší ch., d. 10 – 11 let (2007 – 2006)
400 metrů
Mladší žáci, žákyně 12 – 13 let (2005 – 2004)
1000 a 800 metrů
Starší žáci, žákyně 14 – 15 let (2003 – 2002)
2000 a 1400 metrů
Junioři 16 - 21 let (2001 – 1996), juniorky (2001-1996) 8500 metrů
muži (1995 – 1978), veteráni I (1977 – 1968), II (1967 – 1958), III (od 1957)
ženy (1995 - 1978), veteránky I (1977 - 1968), II (od 1967)

9:30
9:40
9:50
10:00
10:20
11:00

Děkujeme sponzorům:
Araplast Doubravice, M α M Koloniál Doubravice, Dřevovýroba Vladík, Gummi print, Keramika Pávek,
Pivovar Černá Hora

Foto z běhu na www.svitavakros.estranky.cz
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Za pořadatele Ivoš Hájek
mobil: 776258726
ivos.hajek@seznam.cz
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Mladí hasiči – oslavy, soutěže i výlet.
Říká se, že nejen prací živ je člověk. V našem případě by se dalo říci, že
nejen trénováním a nacvičováním živ je hasič. V Doubravici nad Svitavou
se snažíme zúčastňovat kulturního i společenského života. Když se po
dvouleté přestávce stavěla 29. dubna na náměstí Svobody májka, nesměli
jsme u této krásné akce chybět. Starší hasiči pomáhali ve stánku
s občerstvením, mladší pak
s ostatními dětmi pentlili májku,
aby byla co nejkrásnější. Počasí,
které zpočátku hrozilo deštěm se
umoudřilo a když krásně vysvitlo
sluníčko, tak mladí hasiči již
postavenou májku řádně zalili, aby
celý měsíc vydržela. A jak se
zalévá májka? Přece z hasičského
auta požárním útokem.
V pátek 5. května jsme se spolu s ostatními zúčastnili lampiónového
průvodu, který se konal při příležitosti oslavy 72. výročí osvobození naší
vlasti.
Víkend 13. a 14. května patřil okresní soutěži hry PLAMEN. V sobotu
soutěžila družstva mladých hasičů v těchto disciplínách: požární útok,
štafeta 4x60 metrů, štafeta a požární útok CTIF. Za Doubravici soutěžilo
mladší družstvo, které ze 41 přihlášených skončilo na 31. místě. V neděli
v soutěži pokračovali dorostenci. Za Doubravici nastoupila v mladší
kategorii Kristýna Bartošová, která z 22 soutěžících skončila na 18. místě,
ve střední kategorii pak Nella Jeschkeová skončila na 8. místě ze 16
dorostenek. Blahopřejeme!
Všichni mladí hasiči pak za odměnu jeli
na výlet, a to do Boskovic na hrad.
Oživlý hrad plný rytířů, jezdců na
koních, kde nechyběla ani princezna,
král, královna a drak. Našli se mezi
námi i odvážlivci, kteří se zúčastnili
školy šermu. I když nám počasí moc
nepřálo, mladí hasiči byli s výletem
spokojeni.
Marcela Havířová vedoucí mladých hasičů
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SOUTĚŽ TFA – informace
V současné době jsou v plném proudu dílčí závody soutěže TFANejtvrdší hasič přežije. Tato soutěž byla zařazena do nově vzniklé
Moravské ligy, které obsahuje pět závodů – Trpín, Olešnice na Moravě,
Sebranice, Velatice a Doubravice nad Svitavou, kde proběhne vyhlášení
vítězů Moravské ligy.
V SDH Doubravice nad Svitavou přípravy na letošní ročník vrcholí. Závod
se zde bude konat v sobotu 2. září 2017 a již teď se můžete těšit nejen na
závodníky domácí, ale také na ty, kteří reprezentují Českou republiku a
také na ty, kteří se v loňském roce stali mistry republiky jak v jednotlivcích,
tak v družstvech. Podrobnosti o soutěži v Doubravici budou zveřejněny ve
zpravodaji 7-8/2017.
SDH Doubravice nad Svitavou zakoupil pro svoje soutěžící nový oblek,
který je určen speciálně pro závody TFA, a který v současné době na
soutěžích používá Rostislav Hajný. Ten se v letošním roce zúčastnil
několika dílčích soutěží TFA s těmito výsledky:
1. 4. Drnholec – 6. místo, 8. 4. Metylovice – 17. místo (120 soutěžících)
15. 4. Vladislav – 11. místo, 22. 4. Trpín – 13. místo
29. 4. Melčany – 7. místo, 6. 5. Popůvky – 3. místo
13. 5. Olešnice – 7. místo, 20. 5. Ketkovice – 3. místo

Na snímku Rosťa Hajný (první zprava) na soutěži TFA v Ketkovicích, kde
obsadil 3. místo.
Eva Sáňková kronikářka
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Jazyková škola Rolnička
pořádá
PRO DĚTI OD 5 DO 15 LET
VI. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s angličtinou

„Po stopách Kryštofa Kolumba“
Kde:

obecní dům v Mladkově a okolní příroda

Kdy:

1. turnus - 17. - 21.7. 2017
2. turnus – 14. - 18.8. 2017

Program: denně od 8 do 13 hodin (svačina zajištěna)
děti se vydají na pomyslnou plavbu po stopách slavného
mořeplavce a formou hry a povídání objevují Nový svět
 aktivity jazykové, hudební, rukodělné a pohybové včetně
jízdy na kánoích se zkušenými vodáky
 kvalifikovaný rodilý mluvčí a tým českých lektorů
 zábava v češtině i angličtině
Cena: 1800,-Kč
Přihlásit se můžete telefonicky: 733 116 491
nebo mailem: mail@js-rolnicka.cz .
Podívejte se na fotografie z předchozích příměstských táborů:
http://www.js-rolnicka.cz/fotogalerie.
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Blahopřejeme
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny
v měsíci červnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
1.6. ŠTROFOVÁ Marie
Klemov č. 347
4.6. BIBERLE Pavel
nám. Svobody 85
9.6. ŠMERDOVÁ Zdeňka
Dolní č. 188
10.6. Mgr. ŠTOUDKOVÁ Blanka
28. října 315
17.6. MACUROVÁ Eva
U Spravedlnosti 354
18.6. RSDr. ŠTOUDEK Petr
28. října 315
18.6. CHOVANEC Jan
28. října 230
20.6. Mgr. de WOLFOVÁ Jitka
Větrná 408
****************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část červen 2017
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Červen
3.6.
MUDr. Chatrná
Boskovice, Lidická 10
537 021 289
4.6.
MUDr. Chatrný
Boskovice, Lidická 8
516 456 109
10.6. MUDr. Jaklová
Boskovice, Smetanova 24
516 454 046
11.6. MUDr. Jílková
Rájec, Ol. Blažka 145
516 410 786
17.6. MDDr. Keprtová
Boskovice, Lidická 8
516 456 109
18.6. MUDr. Stojanov
Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479
24.6. MUDr. Kopáčková
Letovice, A. Krejčího 1a
516 474 369
25.6. MUDr. Kraml
Boskovice, Růžové nám. 16
733 644 499
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.
Svaz tělesně postižených

*****************************************************************
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1. 6. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

RANDE NASLEPO
Vzrušující práce v luxusním hotelu – to je vysněná budoucnost, kterou si
hýčká Saliya už od dětství. Pak ale jako teenager začíná ztrácet zrak, až
nakonec vidí jen mlhavé světlo a matné obrysy. Zdá se, že jeho životní sen
je v naprostých troskách. Ale i přes svůj handicap postupně získává větší
sebevědomí, vrací se do normální školy, a nakonec se odváží poslat
přihlášku na stáž do pětihvězdičkového hotelu. Nikomu nepřizná, že
vlastně skoro nevidí – vše odhalí jeho nový přítel a kolega Max, který mu
pomáhá, aby se vypořádal i s těmi nejobtížnějšími situacemi. Během své
praxe v hotelu si i přes svou zrakovou vadu všimne Laury, do které se
bláznivě zamiluje a vypadá to, že kromě zraku navíc ztratí i srdce a
bohužel i rozum.
Tento film byl natočen podle skutečného životního příběhu, kterou ve své
knize vtipně popsal sám Saliya Kahawatte.
Romantická komedie Německo

Premiéra 23. 3. 2017

Vstupné 50.- Kč

111 minut

8. 6. čtvrtek v 18 hod

BOHEMIA MP

MUZZIKANTI
Film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou
současnost, odehrávající se na česko-polském trojmezí, v drsném, ale
půvabném kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu,
půvab žen přitahuje od nepaměti a hudba má své nezastupitelné místo.
Zkrátka magický kraj pro zdánlivě obyčejné, a přece něčím osobité a
hlubokou lidskostí protkané příběhy s dobrým koncem… Hrají: Pavel Kříž,
Patrik Děrgel, Martin Dejdar, Maroš Kramár, Markéta Konvičková, Jaromír
Nohavica, Eva Vejmělková.
Komedie ČR

Premiéra 2. 3. 2017

Vstupné 50.- Kč

105 minut
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15. 6. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

MASARYK
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci
bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou
úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl
na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš
Garrigue.
Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se
však skrývají i v jeho životě!
Na pozadí historických událostí se odehrává napínavý životní příběh
okouzlujícího, ale nevyrovnaného, sebedestruktivního muže a jeho
marného boje o budoucnost vlastní země.
Titulní postavu Masaryka bravurně ztvárnil démonický herec mnoha
velkých rolí, Karel Roden. V dalších rolích se představí Oldřich Kaiser, Eva
Herzigová, Jiří Vyorálek a další.
Historické drama ČR

Premiéra 9. 3. 2017

Vstupné mimořádně 80.- Kč

114 minut

Zaměstnanci kina vám všem přejí
krásné odpočinkové
prázdniny a
v září se
opět budou
těšit na vaši
návštěvu.
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