ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 7 /červenec 2017
Číslo 8/ srpen 2017
*********************************************
Vážení spoluobčané,
přestože se to zdá neuvěřitelné, uplynula polovina letošního roku. Práce
započaté v minulém měsíci byly zdárně dokončeny. Zpevněná plocha
v Klemově u mateřského centra společně s novým mobiliářem už slouží
svému účelu. Také oprava (vyrovnání) zábradlí v ulici Hybešova je hotova.
Nyní probíhají na zábradlí natěračské práce. Podařilo se také částečně
opravit místní komunikace na ulicích Sokolská a 28. října. Těsně před
dokončením je oprava místní komunikace v Klemově, která tak bude
připravena k následné kolaudaci.
V dalších letních měsících se bude realizovat výměna zbývajících pěti oken
a oprava schodiště, vše v místním kulturním domě. Dále je připraveno
zateplení štítů fasády a oprava podbití v základní škole (budova školní
družiny a tělocvičny). A v souvislosti se získanou dotací na obnovu interiéru
místní knihovny dojde k instalaci nových regálů na knihy. Průběžně se
pracuje na obnově dětského hřiště, které vykazuje výrazné známky
opotřebení.
Za Svazek obcí Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd
u Boskovic vás chci informovat, že ve stanovené lhůtě bylo podáno
odvolání proti platebním výměrům na odvod za porušení rozpočtové kázně
u projektu „Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic –
kanalizace a ČOV, I. etapa“. Dále v souvislosti se závěry auditu a vydáním
platebních výměrů byl počátkem června podán „Podnět k zahájení úkonů
v trestním řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu“.
V následujících týdnech bude probíhat výběr bankovní instituce, která
Svazku nabídne nejvýhodnější podmínky úvěru, který bude čerpán na
splácení vyměřené penalizace. O vývoji celé této události vás budu
prostřednictvím zpravodaje i nadále informovat.
Uplynula polovina roku, před námi je léto spojené s prázdninami
a s časem dovolených. Pro děti představuje toto období množství zážitků,
her a dobrodružství. Pro nás, dospělé, je léto obdobím, kdy se snažíme
sice odpočívat, ale také stihnout práce kolem domu a na zahrádce. Ať už
se rozhodnete strávit léto s rodinou, přáteli nebo individuálně, přeji vám,
aby bylo prožité v pohodě a hlavně ve zdraví.
Mgr. Jana Otavová, starostka
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Těžko uvěřitelné, ale přece….
V měsíci červnu byly zakoupeny nové konve pro místní hřbitov. Během
jednoho dne, dokonce několika málo hodin, došlo k odcizení kropících
násad. Ty byly sice následující den vráceny, ale ve značně poničeném
stavu. Těžko najít slušná slova pro takové chování. Vzkaz pro
nevychované návštěvníky hřbitova je jednoduchý. Bude-li se vandalství
opakovat, můžeme se dočkat toho, že konve ze hřbitova zmizí zcela.
A doplatí na to slušní lidé, kteří si je budou muset nosit sami.
Robert Urbánek st., správce hřbitova
***********************************************************************************

Obecní knihovna
oznamuje všem návštěvníkům, že v měsících
červenec a srpen bude knihovna městyse
z důvodu rekonstrukce uzavřena.
Jana Vomelová – knihovnice
**********************************************************************************
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Přijďte 2. září 2017 na TFA – pomůžete dobré věci!
O tom, co je to soutěž TFA se už ve zpravodaji popsalo několik stran. Že
se v Doubravici nad Svitavou bude konat již třetí ročník soutěže
s názvem Nejtvrdší hasič přežije, to už je široké veřejnosti také známo.
Ti, kteří pravidelně listují ve zpravodaji, ale hlavně pročítají jeho stránky,
tak ti už se dočetli také o tom, že soutěž TFA byla zařazena do nově
vznikající Moravské ligy, jejíž součástí je osvěta veřejnosti o
dárcovství kostní dřeně. Tuto skutečnost chceme všem připomenout a
hlavně zdůraznit, že do akce se mohou zapojit nejen soutěžící, ale také
diváci přítomní na soutěži a ostatní občané. Jedním slovem všichni, kteří
chtějí udělat dobrý skutek. V současné době probíhá sbírka pro děti
onkologického oddělení Dětské nemocnice Brno. Do sbírky můžete
přispět hračkami, dětskými knížkami, dětským nočním oblečením apod.
Věci můžete odevzdávat na úřadě městyse, případně posílat na adresu
SDH ul. Sokolská 392, 67911 Doubravice nad Svitavou. Sbírka bude
trvat až do 2. září 2017, následně bude vše osobně předáno přímo
v nemocnici na onkologickém oddělení. V návaznosti na vyhlášení sbírky
budou v den soutěže TFA, tj. 2.9.2017, v areálu sokolského hřiště v době
od 11–13 hod přítomni pracovníci transfúzní stanice Boskovice, kteří
budou odebírat krev a zapisovat zájemce do registru dárců kostní dřeně.
Co ještě, kromě nervy drásajících závodů, můžete v areálu vidět? Stejně
jako v roce minulém budou přítomni pracovníci BESIP, kteří budou mít
připraveny zajímavé akce; zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny vám
rádi, ale hlavně bezplatně změří tlak, množství tuku v těle, svalové hmoty
apod. Česká pojišťovna připravuje překvapení nejen pro diváky, ale také
pro soutěžící, OS ČČK Blansko bude zajišťovat první pomoc nejen
závodníkům, ale v případě potřeby také divákům. Co je ale hlavní, všem
budou rádi poskytovat informace o tom, jak v případě potřeby
zraněnému, případně nemocnému rychle poskytnout první pomoc.
Co dodat na závěr? Zapište si termín 2. září 2017 do kalendáře a přijďte
fandit jak domácím, tak přespolním závodníkům. A hlavně:

NEVÁHEJME A POMOZME DĚTEM!

Eva Sáňková kronikářka
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Poděkování a výsledky Svitava krosu 2017
Děkuji za pomoc materiální i finanční sponzorům Svitava krosu 2017: Araplastu Doubravice, MαM
Koloniálu Doubravice, Dřevovýrobě Vladík, Gummi printu Doubravice, Keramice Pávek a Pivovaru
Černá Hora. Dále chci poděkovat za výborně zvládnutý průběh sportovního dopoledne všem
jednotlivcům, kteří pomáhali s organizací běhu (o spokojenost startujících se staralo 20 pořadatelů) a
starostce městyse paní Mgr. Janě Otavové za předávání cen. Z diskusního fóra na webových
stránkách Okresní běžecké ligy (www.oblblansko.cz):
Lucie 2017-06-04 08:45 Moc děkuji za příjemný závod, skvělé zázemí a občerstvení. Smekám před
pořadateli a všemi pomocníky, kteří vytvořili fajn atmosféru.
Celková účast - 149 závodníků (rekordní počet): hlavní závod 72 běžců, z toho 2 z Doubravice,
mládežnické kategorii 77 běžců, z toho 24 nadějí z Doubravice.
Nejlepší výsledky: starší žákyně – Štoudková Pavla 1. místo, mlíčňáci děvčata – Vávrů Nela 2. místo a
Šafránková Anna 3. místo, přípravka mladší děvčata – Vávrů Hana 3. místo, přípravka starší chlapci –
Šafránek Jáchym 3. místo, mladší žáci – Sáňka Jonáš 3. místo
Výsledky Svitava krosu 2017 – 8 500 m.
M 1. Koudelka Lukáš
MVI 1. Široký Stanislav
MVII 1. Žíla Miloš
MVIII. 1. Smutný Zdeněk
J 1. Říha Jaroslav
Juniorky: 1. Horňová Adriana
Ž 1. Nedomová Lucie
ŽV 1. Ondroušková Ivana
ŽVII 1. Hynštová Marie

2. Bejček Patrik
2. Jančík Tomáš
2. Bachratý Pavel
2. Landa Jaroslav
2. Štětina Lukáš

3. Čuma Josef
3. Vemola Jiří
3. Krajča Rudolf
3. Svoboda Pavel
3. Široký Stanislav

2. Tesařová Markéta
2. Nakládalová Radka
2. Suchánková Zdenka

3. Kriklová Alena
3. Roučková Martina
3. Žákovská Alena

Celkové výsledky a foto: www.svitavakros.estranky.cz
Všichni se těšíme na příští, již 10. ročník, který proběhne 2. 6. 2018
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Za organizátory Ivoš Hájek

Už devětkrát byla v hlavní roli jízdní kola
Možná se vám to bude zdát neuvěřitelné, ale pravda je taková. Devět ročníků, devět
vítězů v různých kategoriích, devět sobot, kdy pořadatelé vzhlíželi k nebi s prosbou,
aby počasí vydrželo. Ano, stále je řeč o jedné akci, která už se devět let jmenuje
„Memoriál Oldřicha Hájka“. Domácím, a hlavně těm, co přece jen něco málo
pamatují, nemusím připomínat, proč se memoriál jmenuje právě takto. Možná se
mnozí podiví, proč se na památku Oldřicha Hájka jezdí závod v cyklistickém sprintu
do vrchu, když on sám žádný závodník na kole nebyl. To sice ne, ale potkali jste
někdy sportovce tělem i duší Oldu Hájka bez jízdního kola? Ruku na srdce –
pravděpodobně nikdy nikdo. A proto se jeho kamarádi Petr Štoudek a Jaroslav
Veselý rozhodli, že pokud budou do závodu zamontována kola, bude to na něj ta
nejlepší vzpomínka. A jak je psáno v nadpise, v letošním roce už to byl závod devátý.
A co se oproti minulým ročníkům změnilo? Pouze to, že věkové kategorie byly
rozšířeny na šest. Stálá zůstala délka tras a místo startu a cíle. A také jedna
podstatná a důležitá věc. Všichni přihlášení do závodu (závod jelo 32 účastníků)
nastoupili s dobrou náladou a odhodláním svoji kategorii vyhrát. A komu se podařilo
vystoupat na stupně vítězů?
Děti do 6 let: 1. Matěj Hájek 2. Matěj Michálek 3. Jareček Bezděk
Mládež 7–11 let: 1. Jáchym Šafránek 2. Anička Šafránková 3. Anička Bezděková
Mládež 12-17 let: 1. Vojta Hájek 2. Ondřej Tenora 3. Samuel Bartoš
Ženy: 1. Martina Hájková 2. Pavlína Bartošová 3. Martina Tomanová
Senioři: 1. Jiří Vach 2. Martin Dvořák 3. Pavel Odehnal
Muži: 1. Matyáš Sáňka 2. Tomáš Brantalík 3. Jan Štoudek
Věřme, že do příštího, desátého ročníku, všem vydrží elán a chuť závodit!
Těšíme se!
Za všechny,
kteří se na
přípravě
závodu
podíleli:
Eva Sáňková
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LOUČÍME SE SE ŠKOLOU
Školní výlet je neklamným znamením toho, že konec školního roku se blíží.
O tom, kde jsme byli letos my, se dozvíte ze slohové práce Mariany Vyroubalové,
která je žákyní 4. třídy:
„V Chrudimi jsme navštívili Muzeum loutkářských kultur. Líbilo se mi, že
tam měli spoustu druhů loutek – stínového Číňana, moderní loutku černouška,
vyřezávaného kostlivce. Na Veselém Kopci jsme viděli skanzen se spoustou
roubenek. Líbila se mi tam středověká lednička a povidlárna ve mlýně. Byly tam
jenom dva domy, které tam doopravdy stály ve středověku. Zvoničku tam nechala
postavit Marie Terezie, aby sloužila k varování sedláků na poli, že se blíží požár.“
A ještě pár střípků od žáků 2. třídy:








Už od rána zpíval celý autobus. Rozezpíval ho Kuba a Martin.
Nejvíc se mi líbila věž v Chrudimi.
Nejvíc se mi líbily loutky.
Koupila jsem si mýdlo a štramberské uši.
Koupila jsem srdce pro babičku.
Koupila jsem si korále. Domů jsem se vrátila vyřízená, šťastná a veselá.
Koupila jsem si něco pro rodinu. Domů jsem se vrátila nadšená.

V pátek 16.6. pro nás připravili program místní hasiči. I přes počáteční nepřízeň
počasí jsme prožili příjemné dopoledne. Viděli jsme hasičský a zdravotnický
zásah, dostali jsme svačinu a na vlastní kůži jsme si mohli vyzkoušet i hasičský
sport. Moc děkujeme.
Text Mgr. P. Bartošová, foto Mgr. E. Bartíková.
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PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK
Ve čtvrtek 20. dubna 2017 jsme s dětmi z Mateřské školy
Doubravice nad Svitavou odstartovali předplavecký výcvik, který
jsme si užívali v bazénu hotelu Sladovna v Černé Hoře.
Plavat jsme jezdili každý čtvrtek, celkem děti absolvovaly 5 lekcí.
Děti se rozdělily na dvě skupiny do autobusu a poté ještě
na dvě skupiny do bazénu. V bazénu plavaly starší a mladší děti
zvlášť. Každých 30 minut se děti vystřídaly.
Výcvik probíhal hravou formou, která děti velice bavila a
zaujala. Naučily se spoustu básniček spojených s pohybem ve
vodě, prošly průpravou ke zvládnutí správných plaveckých
stylů a pokusily se zbavit strachu, který ze začátku u některých převládal.
Po celou dobu děti využívaly nejrůznější pomůcky - např. destičky, kroužky na ruce
nebo pásy.
Při poslední lekci děti obdržely „Mokré vysvědčení“.
Marcela Floková, učitelka MŠ Doubravice
**********************************************************************************

ZDRAVÁ 5
Den „D“ je tady…
Nastal náš očekávaný den, kdy jsme opět mohli přivítat naši již
známou a milou „Bertu“.
Malým dětem lezly oči z důlků, co ta paní v té bílé vysoké čepici,
zástěře a s velkou vařečkou po nás asi chce. Jde nás vyplatit? My
ostřílení ale už víme, že bude řeč o zdravé výživě - ,,Zdravá 5''.
Paní „Berta“ si opět připravila kouzelné vyprávění, hry, kvízy,
skládačky a také jsme si zazpívali a vláčkem přivezli zdravé, ale i
nezdravé potraviny. Měli jsme zelené a červené
vestičky, abychom poznali, že zelené jsou zdravé
potraviny a červené naopak nezdravé.
Nás ale nic nepřekvapilo, poněvadž naše paní
kuchařka vaří jen zdravá jídla a my všechny zdravé
potraviny - zeleninu, ovoce, luštěniny, ryby, mléko dobře známe. Také jsme si mohli z těch zdravých
vitamínů složit obrázek a za odměnu slupnout.
Teta „Berta“ nás nakonec všechny pochválila za
znalosti, které jsme ji předvedli a za odměnu jsme
dostali obrázek. Slíbila, že nás opět ráda někdy navštíví.
Už se těšíme na příště…
Zdeňka Juránková, MŠ Doubravice
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ZAHRADNÍ SLAVNOST
Bylo překrásné červnové odpoledne, objednané sluníčko a
dobrá nálada. Na školní zahradě se sešla velikou spousta rodičů,
prarodičů, známých i dětí, aby s námi prožili již 10. ročník Zahradní
slavnosti.
Vše bylo připraveno nejen k rozloučení s předškoláky,
ale i na soutěže.
Se školkou se děti rozloučily velice pěkným programem –
písničky, básničky – vystoupení plné elánu, energie a pohybu.
Tentokrát v režii paní učitelky Zdeňky Juránkové a slečny
učitelky Marcely Flokové.
Musím přiznat, že nejen rodičům budoucích prvňáčků ukápla slzička.
Dětská pouť také nezklamala. Na tu se děti těšily snad nejvíce. Děti, rodiče,
prarodiče…sportovní stanoviště na obou zahradách. Za svůj výkon získaly děti body a
za ty si mohly „nakoupit“ nepřeberné množství hraček, sladkostí i jiného.
Velké poděkování za dokonalý průběh patří všem zaměstnancům naší
mateřské školy. Také dětem, které již do naší školky nechodí, ale rády se sem vrací a
pomohly u jednotlivých stanovišť. Zde pomáhali i někteří rodiče a prarodiče – těm
také velké poděkování.
Celé překrásné odpoledne dokreslovala hudba, kterou pro nás zajišťoval pan
Petr Livora.
Počasí nám přálo, zábava se vydařila. Co víc si přát. Snad, aby vše vyšlo takto skvěle i
příští léto.
Mgr. Hana Konrádová, ředitelka

8

Den s hasiči
V pátek 16. června se děti z mateřské a základní školy sešly
na fotbalovém hřišti s doubravickými hasiči. Ti jim nejen
představili svoji hasičskou techniku, ale i první pomoc při záchraně života.
Požárního závodu se během akce zúčastnily děti ze školy, ale i jedno družstvo
dětí ze školky. Nechybělo ani sladké překvapení pro naše nejmenší. A proto našim
hasičům patří velké poděkování za tuto akci.
Soušová Anna- učitelka MŠ
Doubravice

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pan Pavel Míča Doubravice – veliké poděkování za peněžní
dar – opravili jsme za něj cestičky na zahradě (antuka) a
ještě to stačilo na spoustu hraček pro děti na písek
Paní Soňa Veselá Doubravice – za peněžní dar jsme dětem zakoupili hračky na
písek a pro holčičky kočárky
Paní Prokešová Doubravice, firma Alkom – autobus na výlet dětí a nová kola pro
děti na zahradu
Zahradnictví Roman Koupý Doubravice – květiny na
Den matek, květiny do „obchodu“ na Zahradní
slavnost a osázené truhlíky nejen na okna mateřské
školy, ale i na zahradu
Pan Petr Livora Doubravice – ozvučení Zahradní
slavnosti
Pan Jan Vladík, Dřevovýroba Doubravice – fošny na
nové pískoviště
Pan Konrád Aleš ml., Doubravice – zapůjčení
vibrační desky na úpravu cestiček na školní zahradě
Dělnická tělovýchovná jednota Doubravice – peněžní dar na
předplavecký výcvik dětí
Pan Michal Šimák Doubravice – vál na těsto do kuchyně
Pan Martin Štěpánek Doubravice – potřeby do kuchyně
Paní Eva Sáňková Doubravice – fotografování dětí dle našeho přání. A není toho málo…
Mgr. Hana Konrádová, ředitelka
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny v měsíci červenci
a srpnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
2.7. PORČOVÁ Helena
8.7. KOČKOVÁ Eva
10.7. ZAHÁLKOVÁ Ludmila
13.7. ROUČKA Vladimír
23.7. ŘEZNÍČKOVÁ Anna
28.7. POLÁKOVÁ Jana

nám. Svobody 16
Brno, Vlčnovská 16
Dolní 162
Klemov 286
Školka 258
Sokolská 124

6.8. NOVOTNÁ Věra
Hybešova 171
10.8. JANÍČKOVÁ Zdenka
9.května 320
13.8. BARÁKOVÁ Marie
Havlíčkova 21
13.8. LÁNÍK Karel
U Spravedlnosti 274
22.8. VACHOVÁ Danuše
Dolní 346
24.8. NĚMEČKOVÁ Božena
Dolní 118
26.8. CHOVANCOVÁ Zdenka 28.října 230
26.8. OTAVA Jiří
28. října 310
27.8. Ing. BERÁNEK Vincenc Havlíčkova 370
28.8. ONDROVÁ Božena
U Spravedlnosti 262

**************************************************
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko – červenec/srpen 2017. Služba je sloužena od
8.00 - 13.00 hodin
Červenec
1.7.
MUDr. Křížová
Knínice u Boskovic
516 452 808
2.7.
MUDr. Kubínová
Boskovice, Nemocnice Boskovice
516 491 263
5.7.
MUDr. Kučerová M.
Lysice, Komenského 429
516 472 460
6.7.
MUDr. Kulhánková
Křtiny, Zdrav. středisko
516 414 291
8.7.
MUDr. Kupková
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 457
9.7.
MUDr. Kutlíková
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 453 997
15.7. MUDr. Láníková
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 456
16.7. MUDr. Loskot
Svitávka, Hybešova 197
516 471 210
22.7. MUDr. Lukeš
Boskovice, Smetanova 24
516 454 046
23.7. MUDr. Mikulášková
Letovice, Mánesova 468/2
516 474 488
29.7. MUDr. Nečasová
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
607 812 963
30.7. MUDr. Padalík
Boskovice, Nemocnice Boskovice
516 491 263
Srpen
5.8.
6.8.
12.8.
13.8.
19.8.
20.8.
26.8.
27.8.

MUDr. Paděrová
Šebetov, 117
MUDr. Paulíčková
Černá Hora, Zdrav. středisko
MUDr. Pernicová
Boskovice, Růžové nám. 16
MUDr. Pokorná M.
Blansko, Gellhornova 9
MDDr. Potůček
Blansko, Pražská 1b
MUDr. Roth
Ostrov, Zdrav. středisko
MUDr. Řehořek
Poliklinika Blansko, Sadová 33
MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 465 452
725 415 615
774 177 804
516 412 422
516 419 538
516 444 326
516 488 453
516 488 453

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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KINO DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

Trochu netradiční poslední stránka našeho zpravodaje, ale tak jako
v jiných měsících, i teď se bude věnovat zprávám z kina. Možná vás
bude zajímat, jak dopadlo první pololetí letošního roku s návštěvností a
také s tržbou. Po přečtení následujících řádků si možná řeknete „nic
moc“, ale všechno by se dalo změnit, kdybyste přišli na filmové
představení vy, vy, také vy, a ještě i vy. Tak čtěte a přemýšlejte o tom!
Počet představení

Počet diváků

Tržba

2014/I. pol.

21

274

12 470.-

2015/I. pol.

20

329

14 510.-

2016/I. pol.

24

327

14 560.-

2017/I. pol.

23

547

26 250.-

Rok

A co máme pro vás připraveno až se vrátíte z krásných prázdniny a
dovolených? Tady je malá ochutnávka na první polovinu měsíce září:

7. 9. čtvrtek v 18 hod

ŠPUNTI NA VODĚ
Česká rodinná komedie ve stylu „S tebou mě baví svět“.
Vstupné 50.- Kč

85 minutt

14. 9. čtvrtek v 18 hod

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
První díl české filmové trilogie, který časově předchází oblíbenému
snímku Pelíšky.
Vstupné 50.- Kč

125 minut

Eva Sáňková programový pracovník kina
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