ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 2 /únor 2018

*********************************************
Vážení spoluobčané,
první měsíc letošního roku uplynul a přinesl s sebou řadu zajímavých událostí.
Mezi ty významnější jistě patřila volba prezidenta ČR. Ve druhém kole přišlo
volit 72,2 % voličů našeho městyse. Tímto jsme výrazně překročili
celorepublikový průměr.
Ve druhé polovině ledna jsme obdrželi informaci, že jsme byli úspěšní
v žádosti na dotaci – kompostéry, včetně štěpkovače. Následně bude probíhat
výběrové řízení na dodavatele a v závěru celého procesu dojde k fyzickému
předání kompostérů těm žadatelům, kteří již v roce 2016 kladně vyplnili
dotazník projektu „kompostéry“.
Poslední informace za Svazek obcí Doubravice nad Svitavou, Obora, Kuničky
a Újezd u Boskovic (dále jen Svazek) byly uveřejněny ve zpravodaji
červenec/srpen 2017. Nyní vás, bohužel, musím informovat, že odvolání
(podané 10. 05. 2017) 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“ bylo zamítnuto. Z toho
plyne, že jsme v závěru roku 2017 museli zaplatit platební výměr na odvod
za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 12 840 619,- Kč (Národní fond:
12 127 253,- Kč, Státní fond životního prostředí: 713 366,- Kč), stalo se tak
14. 12. 2017. Následně musel být uhrazen i platebních výměr na penále za
prodlení a to ve stejné výši, tj. 12 840 619,- Kč, ke dni 18. 12. 2017. Celkem
Svazek zaplatil 25 681 238,- Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že bylo
uhrazeno vše, jak vyměřil audit již v roce 2014.
Z této celkové částky bude naše obec splácet 73 %, zbývajících 27% bude
splácet obec Újezd u Boskovic (pouze tyto dvě obce mají kanalizaci).
V těchto dnech se připravuje žádost o prominutí odvodu a penále, která
bude zaslána na Generální finanční ředitelství v Praze. Nelze předjímat,
jak žádost o prominutí obou částek (odvodu a penále) dopadne.
Realita je taková, že letošní rozpočet bude zatížen splátkou úvěrů a to téměř
ve výši cca 3,7 milióny korun. Celkový rozpočet, se kterým městys hospodaří
v průběhu kalendářního roku, je cca 17 miliónů korun. Sestavit vyrovnaný
rozpočet pro rok 2018 bude opravdu náročné. Dojde k výraznému omezení
investičních akcí. Mojí snahou bude i nadále maximálně využívat různé
dotační programy k posílení ročního rozpočtu obce.
Mgr. Jana Otavová, starostka
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 13. 12. 2017
100/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou bere na
vědomí zprávu starostky
101/2017 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
koupi části pozemku p.č. 380/1, ostatní plocha, o výměře 59
m2, zapsaného na LV 720 v k.ú. Klemov U Katastrálního
úřadu Jihomoravského kraje, katastrální pracoviště Blansko,
ve prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou, za cenu
4 720,- Kč. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do
katastru nemovitostí uhradí nabyvatel, tj. Městys Doubravice
nad Svitavou a pověřuje starostku městyse podpisem
smlouvy.
102/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
prodej vozidla MULTICAR M 26,RZ 6B4 2016, které je ve
vlastnictví Městyse Doubravice nad Svitavou, firmě MINAM
servis a.s., Olomoucká 277/208, 796 07 Držovice, a to za
250 000,- Kč jako nejvyšší cenové nabídce a pověřuje
starostku městyse podpisem smlouvy.
103/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou bere na
vědomí informace v souvislosti se záměrem pořízení
dopravního automobilu pro JSDH.
104/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
rozpočtové opatření městyse č. 08, které je přílohou tohoto
zápisu.
105/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
rozpočtové provizorium Městyse Doubravice nad Svitavou na
rok 2018
106/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
návrh rozpočtu 2018 MŠ Doubravice nad Svitavou, p. o.
107/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy
Doubravice nad Svitavou, p. o. na roky 2019 a 2020.
108/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
návrh rozpočtu 2018 ZŠ Doubravice nad Svitavou, p. o.
109/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy
Doubravice nad Svitavou, p. o. na roky 2019 a 2020.
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110/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
výpůjčku pozemku parc. č. 7471 – ostatní plocha, způsob
využití sportoviště a rekreační plocha o výměře 8673 m2,
zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú.
Doubravice nad Svitavou, okres Blansko, vedeném u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Blansko, a to na dobu 20 let. Uvedený pozemek
tvoří areál fotbalového hřiště v Doubravici nad Svitavou
a pověřuje starostku městyse podpisem smlouvy o výpůjčce.
111/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
112/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
odměnu poskytovanou za měsíc ve výš 300,-Kč členům
Komise pro projednávání přestupků v souladu s ust. § 84
odst. 2 písm. v). Odměna bude poskytována od 01.01.2018.
113/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje
návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městyse Doubravice
nad Svitavou na roky 2019 – 2022.
*************************************************************************************

KALENDÁŘ 2018 – chybička se vloudila.
Omlouvám se všem majitelům doubravického kalendáře na rok 2018.
Velkým nedopatřením byl odvoz komunálního odpadu v kalendáři
vyznačen v nesprávných týdnech. Po celý rok bude odvoz prováděn
v sudých týdnech.
Děkuji za pochopení – Eva Sáňková
************************************************************************************
UPOZORNĚNÍ!!!
Od 1.2. 2018 dojde ke změně telefonních čísel na úřadě městyse
v Doubravici nad Svitavou.
Nová telefonní čísla budou:
770 127 394 – kancelář starostky
770 127 395 – kancelář úřadu
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Tříkrálová sbírka v Doubravici
Jako každý rok, tak i na začátku letošního roku, se konala jedna z největších
dobrovolnických akcí v České republice – Tříkrálová sbírka. Tuto sbírku
pořádá Charita ČR jako pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní
situaci.
Tříkráloví koledníci pod vedením Petry Veselé vyrazili také do ulic Doubravice nad
Svitavou. Do sbírky lidé darovali 25 593 korun.
V rámci sbírky v pátek 5. ledna vystoupil při kytaře se svými skladbami pod názvem
Písně jsou jako ptáci Karel Miroslav Kučera, zpívající básník.
Za peníze ze sbírky plánuje Oblastní charita Blansko vedle dalších záměrů
bezbariérově upravit budovu komunitního centra v Doubravici. Děkujeme všem
koledníkům, dárců a všem, kteří se na sbírce podíleli.
Marie Sedláková, koordinátorka sbírky.
******************************************************************************

Pozvánka
MO ČČK v Doubravici nad Svitavou
zve všechny členy i ostatní zájemce
na výroční členskou schůzi MO ČČK, která se koná
13.2.2018 v 17,30 hod v restauraci Olivie
Program: Přednáška psychologa a psychoterapeuta
Mgr. Jiřího Šupy Ph.D.
Plán činnosti místní organizace na rok 2018
Tombola, občerstvení.
Zveme všechny nové zájemce o práci v MO ČČK.

*******************************************************************
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1888 - 2018
Přemýšlíte, co tyto roky znamenají? Vysvětlím, a to moc ráda. Je to rozdíl
130 let, a právě před tolika lety byl v Doubravici nad Svitavou založen sbor
dobrovolných hasičů. Ptáte se, jestli bude oslava? Odpovím také. Ano,
bude. Ještě si na ni chvíli počkáme, ale o to víc se určitě všichni budeme
těšit. Vždyť 1. září (plánovaný den oslav) bude co nevidět!
Teď ale z jiného soudku. V letošním roce, stejně jako vloni, předloni…naši
dobrovolní hasiči na valné hromadě hodnotili svoji činnost za uplynulý rok.
Dobrovolní hasiči a jejich hosté z okolních sborů, kteří se v neděli 7. ledna
sešli v restauraci OLIVIE si vyslechli zprávu o činnosti za uplynulý rok a
věřte, že nebylo jednoho měsíce, ve které by neměli nějakou akci. Ať už to
byla akce dospělých hasičů, nebo akce hasičské mládeže. Nedílnou
součástí sboru je JSDH Doubravice nad Svitavou, která je v současné
době zařazena do kategorie JPO III/I, tzn., že jednotka musí vyjet k zásahu
i mimo katastr zřizovatele a zajistit výjezd minimálně jednoho družstva
s nejméně 4 členy, a to v jakoukoliv denní hodinu maximálně do 10 minut
od vyhlášení. V uplynulém roce byla jednotka krajským operačním
důstojníkem a informačním střediskem HZS kraje povolána k deseti
událostem, dále zasahovala u tří událostí, u kterých nebylo zapotřebí
vyhlásit poplach jednotce.
Popřejme tedy našim dobrovolným hasičům, ať se jim v roce pěkného
kulatého výročí daří stejně dobře, jako v letech minulých a jsou stále
připraveni pomáhat nejen doubravickým spoluobčanům, ale všem, kteří
jejich pomoc budou potřebovat.

Na snímku zasedání
valné hromady SDH
7. 1. 2018
________________
Eva Sáňková
kronikářka

5

Zimní zprávičky ze školy
S příchodem zimy se škola neukládá ke spánku, ale je naopak plná života a
očekávání Vánoc.
Přípravy začaly už na konci podzimu, kdy probíhal nácvik na rozsvěcení
stromu u obecního úřadu. Počasí nám tentokrát přálo a věříme, že se všem
vystoupení, které vedla paní učitelka Juračková, líbilo.
Žáci pod vedením paní učitelky Juračkové a Bartíkové vystupovali i na
jarmarku a rozsvěcení vánočního stromku v Holešíně a na půlnoční mši.
Navštívil nás i Mikuláš s čertem a andělem, kteří nás obdarovali ovocem a
perníkem. Nedostali jsme je ale zadarmo. Každý musel říct, jaké dobré skutky
koná.
Poslední prosincový den ve škole jsme si zpříjemnili vánoční besídkou.
Školou zní nejen zpěv žáků, ale i koncerty pozvaných hudebníků. V prosinci
jsme se seznámili s hudbou hradů a starými hudebními nástroji. V lednu to byly
dva hudební nástroje, kytara a příčná flétna. Žáci se také dobře pobavili na
divadélku o bajkách a ještě před vysvědčením jsme navštívili filmové představení
„Můj život Cuketky“
Text Mgr. P. Bartošová, foto Mgr. E. Bartíková, Mgr. M. Juračková

*********************************************************
OPRAVNA ODĚVŮ sídlem Havlíčkova 218 Rájec-Jestřebí (objekt je poblíž potravin
EDEN, HASIČKY, RYBNÍKA) zhotovujeme zakázkové šití a opravy i úpravy oděvu,
výměny zipů, krácení, šití péřových přikrývek polštářů z vašeho peří, také peří
vyčistíme, dále čistírna oděvů dodací lhůty do 3 dnů. Provozní doba 6,30 - 16,30.
Telefon 737 751 046, těšíme se na vaši návštěvu Novotný.
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BÝT TAK JEDNOU JAKO ONA …
Trvalé bydliště má stále v Doubravici nad Svitavou v ulici Hybešova,
druhým domovem je jí však již několik let atletický ovál. O kom bude řeč?
Pravidelní čtenáři zpravodaje a Blanenského deníku již mají jasno. Těm
ostatním prozradím. Ano, následující řádky jsou věnovány Pavle
Štoudkové. V minulém roce dosáhla na titul halové mistryně ČR
v kategorii starší žákyně v běhu na 800 metrů. Mohlo by se tedy zdát, že už
nemá motivaci. Vždyť co víc by si mohla přát. Opak je pravdou. Motivaci
má.
Když odbočíme od rekordů a soutěží dozvíme
se, že úplnou náhodou se jí v místní knihovně
dostala do rukou kniha ČEKÁNÍ, kterou
napsala naše skvělá běžkyně Jarmila
Kratochvílová se svým trenérem Miroslavem
Kovářem. Příběh Jarmily Kratochvílové Pavlu
zaujal natolik, že už má knihu ve své
knihovničce. „Být tak jednou jako ona“, řekla
si, a tak pilně trénuje a zúčastňuje se závodů
dál. Bezesporu má talent, ale bez
pravidelného tréninku, píle a lásky k atletice
by jí jenom talent nestačil.
A teď zpátky k soutěžím a výsledkům. Vždyť
je opravdu o čem psát.
Pavla navštěvuje Základní školu Erbenova v Blansku. Ta se v minulém
roce zúčastnila atletické soutěže Pohár rozhlasu. 16. května se konalo
okresní kolo, ve kterém Pavla běžela 600 m a jak jinak, obsadila 1. místo.
Celá škola postoupila do krajského kola, které se konalo 23. května
v Břeclavi. Tady Pavla běžela 600 a 60 m – vždy 1. místo, a navíc
překonala rekord stadionu nejen mezi žákyněmi, ale i mezi ženami. Do
celostátního
kola
ZŠ
Blansko
nepostoupila.
Na Letní olympiádě dětí a mládeže,
která se konala v červnu 2017 v Brně,
v běhu na 800 metrů obsadila 1. místo,
kdy její čas 2:12:66 byl nejlepším
časem sezóny v kategorii žáků.
>>
>>>>>>>>
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Aby Pavla přes letní školní prázdniny nezahálela, účastnila se
prázdninových mítinků na stadionu AC Moravská Slavie Brno v běhu na
300, 400, 500, 800, 1000 a 1500metrů. Zajímavá je tady ovšem jedna věc
– ve všech těchto disciplínách drží rekord stadionu!
Nový školní rok 2017/2018 začala dobře nejen ve škole, ale také na
atletickém oválu. 23. září se na stadionu TJ Lokomotiva Břeclav konalo
Mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze. Ani tady se Pavla neztratila. V běhu
na 800 metrů časem 2:13:19 nejen, že obsadila 1. místo, ale vytvořila nový
rekord Mistrovství ČR.
Koncem měsíce září se Pavla podívala také do zahraničí. Byla nominována
na Mezistátní utkání ČR-Chorvatsko-Maďarsko-Slovensko-Slovinsko, které
se konalo v Chorvatsku. V této soutěži v běhu na 600 metrů opět obsadila
1. místo a časem 1:32:21 uběhla nejlepší čas sezóny nejen v žákyních, ale
také v kategorii ženy.
Chcete ještě další rekord? Tak tady je. Mezikrajové utkání družstev
starších žáků a žákyň v Olympu Praha – 9. prosinec – běh na 800 metrů –
čas 2:13:20 – překonán národní rekord z roku 1980!
Dráhovou sezónu zakončila Pavla na
Mistrovství ČR v přespolním běhu v
Dlouhoňovicích 25. listopadu, kdy za
účasti téměř stovky závodnic skončila
na krásném 3. místě.
Vzpomínáte ještě na světový rekord
Jarmily Kratochvílové v běhu na 800
metrů v čase 1:53:28 z roku 1983?
Dosud nebyl překonán. Pavle do
kategorie žen chybí ještě pár let, tak co
kdyby pak náhodou… Budeme jí
rozhodně držet pěsti a věřit tomu, že jí
to stále bude dobře běhat.
A ještě jedna věta když jsem
s Pavlou připravovala tento článek,
právě se její maminka vrátila
z rodičovského sdružení. Nezklamala –
myslím Pavlu – zase budou na vysvědčení samé 1!
Eva Sáňková kronikářka
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci únoru vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Únor :
1.2. JALOVÁ Miroslava
Dolní 58
8.2. POKORNÝ Rudolf
Soukopovo nám. 336
12.2. POKORNÁ Svatoslava
Na Horce 169
12.2. SVOBODA Radek
Plotky 115
16.2. KADLECOVÁ Věra
28. října 205
18.2. MUSILOVÁ Marie
U Cihelny 280
18.2. PADĚLKOVÁ Božena
Nám. Svobody 14
22.2. BRYCHTA Karel
Klemov 343
24.2. MAREŠOVÁ Věra
Soukopovo nám. 7
25.2. DUFKOVÁ Věra
Dolní 75
***********************************************************************
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou děkuje Ing. Koupému za
krásné květiny, které daroval a panu Volfovi za výbornou večeři,
kterou připravil na Předsilvestrovské posezení, konané 29.12.2017.
*****************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
Únor 2018:
3.2. MUDr. Staňková V.
Jedovnice, Zdrav. středisko
4.2. MDDr. Trubáčková
Poliklinika Blansko, Sadová 33
10.2. MUDr. Ševčíková B.
Blansko, Svitavská 1A
11.2. MUDr. Ševčíková R.
Poliklinika Blansko, Sadová 33
17.2. MDDr. Šméralová K.
Boskovice, Lidická 8
18.2. MUDr. Štrajtová
Černá Hora, Zdrav. středisko
24.2. MUDr. Šumberová
Lysice, Komenského 429
25.2. MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko

516 442 726
516 488 452
516 416 386
516 488 454
516 453 998
608 220 806
516 472 227
516 439 404

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 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.

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

9

TJ SOKOL
Doubravice nad Svitavou,
oddíl kopané, pořádá
v sobotu 3.2.2018
v našem městečku tradiční
PRŮVOD MASEK.
**************************************************
TJ Sokol Doubravice nad
Svitavou, oddíl kopané
Vás srdečně zve na tradiční
POCHOVÁVÁNÍ BASY,
které se uskuteční
v sobotu 10.2.2018 ve 20.00 hodin
v Kulturním domě
Doubravice nad Svitavou.
K tanci a poslechu hraje
skupina TRIO KENT.
Účast masek vítána.
*******************************************************
OV KSČM Blansko, ZO KSČM Doubravice
a Levicový klub žen Blansko
Vás srdečně zvou na
XXVII. PLES OV KSČM
pořádaný v pátek 16. února 2018 od 20.00 hod. v Kulturním
domě Doubravice nad Svitavou.
Hraje kapela: Morava revival (Karel Gott) – bohatá tombola - občerstvení
Rezervace vstupenek na telefonu: 725 646 071, 606 714 577
Vstupné: 120,-Kč včetně místenek.
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Ú N O R

2018

1. 2. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Dezertér je druhá kapitola trilogie Zahradnictví, rodinné ságy, kterou
Jan Hřebejk s Petrem Jarchovským považují za své „životní dílo“.
Tento příběh se odehrává na pozadí převratných událostí v letech
1947-1953. Hlavní roli zde hraje majitel noblesního kadeřnického
salonu a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. Podnik je smyslem a
naplněním jeho života. Všichni společně s ohromným úsilím realizují
svůj sen, jenže přichází zlom po únorovém komunistickém puči.
Firma je vyvlastněna státem a jemu se podruhé v životě rozpadá svět.
Tentokrát jsou však důsledky fatální… Hrají: Jiří Macháček, Klára
Melíšková, Aňa Geislerová, Martin Finger a další.
Film ČR

Premiéra 28. 9. 2017

Vstupné 50.- Kč

115 minut

8. 2. čtvrtek v 18 hod

BONTON

ČÁRA
Kriminální thriller o pašerácích ze slovensko-ukrajinských hranic
získal na MFF v Karlových Varech Cenu pro Nejlepší režii. Režisér
Peter Bebjak ukazuje podsvětí a život na samotné východní hranici
Evropské unie, kde platí často vlastní zákony. Už samotný scénář
filmu vychází z vyprávění reálných lidí, kteří žijí v reálném prostředí
slovensko-ukrajinské hranice. Zachycuje jejich příběhy, osudy,
historky. Do svého napínavého a uhrančivého filmu získal hvězdy
jako je Andrej Hryc nebo Emilie Vašáryová. Dále hrají Zuzana Fialová,
Filip Kaňkovský, Tomáš Maštalíř.
Film Slovensko + Ukrajina

Premiéra 26. 10. 2017

Vstupné 50.- Kč

108 minut
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15. 2. čtvrtek v 18 hod

FILM EUROPE

MÍSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Nový film Místo splněných přání obrací pozornost k našim
nevysloveným touhám. Zaměřuje se na tajemného hrdinu, stálého
zákazníka restaurace The Place, který je připraven vyslyšet a vyplnit
jakékoliv přání osmi návštěvníků. Na oplátku však požaduje splnění
jistých úkolů. Kam až budou lidé ochotni zajít, aby si splnili své sny?
Kdo z nich přijme výzvu záhadného cizince, který stále sedí u
stejného stolu?

Film Itálie

Premiéra 7. 12. 2017

Vstupné 50.- Kč

105 minut

22. 2. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

NA SHLEDANOU TAM NAHOŘE
Ani pod tou nejdokonalejší maskou se člověk neschová…
Listopad 1918. Do konce první světové války zbývá jen pár dní.
Poručík Henri d´Aulnay je přesto ochotný kvůli uznání a povýšení jít
přes mrtvoly a žene svou jednotku do nesmyslného útoku. Tato
zbytečná zteč nerozlučně spojí dva vojíny. Účetního Alberta a
nadaného umělce Édouarda. Albert skončí po výbuchu zasypaný
v zákopu, Édouard ho vyhrabe a zachrání. Hed nato jej ale zasáhne
střepina granátu a přijde o kus obličeje. Toto znetvoření, které
Édouard skrývá pod bláznivými maskami, ovlivní životní příběh obou
vojáků i po demobilizaci. Albert se stane jeho pečovatelem a jeho
hlavní starostí je, kde pro znetvořeného přítele sežene peníze na další
morfium.
Film byl natočen podle stejnojmenné románové předlohy. V roce 2013
za ni spisovatel Pierre Lemaitre získal prestižní Goncourtovu cenu.
Premiéra 7. 12. 2017

Film Francie
Vstupné 50,-Kč

117 minut
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