ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 6/ červen 2018
*****************************************************************
Vážení spoluobčané,
v úvodu svého příspěvku chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu květnových společenských událostí. Poděkování tedy patří
dětem a jejich učitelkám ze základní a mateřské školy, vedení MC
Ponorka, Sboru dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou a místní
organizaci ČČK.
V průběhu měsíce května jsme byli vyrozuměni, že jsme získali další
tři dotace z Jihomoravského kraje.
Pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů se jedná o částku 134 757,- Kč,
která bude využita na zakoupení dýchací techniky. Z dotačního programu
rozvoje venkova JMK pro rok 2018 jsme získali dotaci na obecní knihovnu
ve výši 50 000,- Kč a 100 000,- Kč na úroky z úvěru (úvěr pro kanalizaci a
ČOV). Částku 37 500,- Kč na opravu památečního kříže v Klemově jsme
obdrželi z dotačního titulu Podpora památek místního významu v JMK.
Byly zahájeny stavební práce spojené s opravou zdí místního
hřbitova. Ukončeny by měly být do konce měsíce srpna. V této souvislosti
žádám občany o trpělivost, pokud stavební opravy probíhají v blízkosti
jejich pronajatých hrobových míst.
Pokračují práce na ulici 28. října (optimalizace horního tlakového pásma
vodovodu), které budou ukončeny v měsíci červnu.
V závěru školního roku se uskuteční výměna okna v tělocvičně
a školní družině základní školy a následně bude zateplena zbývající stěna
zmiňované budovy.
Počátkem roku jsem se obrátila na Parlament České republiky –
podvýbor pro heraldiku a vexilologii s žádostí o zařazení našeho znaku do
Registru komunálních symbolů. Bylo nám vyhověno a v této souvislosti byl
také stanoven slovní popis (blanson) znaku městyse v tomto znění: „Ve
zlatém štítě se třemi zvýšenými červenými břevny červené kosmé břevno.
Vpravo dole vyrůstá ze zeleného návrší dub přirozené barvy.“ Domnívám
se, že popis je výstižný, souhlasíte?
Na závěr bych vás všechny ráda pozvala na tradiční doubravskou pouť,
která se uskuteční v neděli 24. 6. 2018.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice
nad Svitavou, které se bude konat 13.6.2018
v 18.00 hodin v obřadní síni městyse.
******************************************************************

Správce hřbitova žádá nájemce hrobových míst, aby nic neodkládali za
svoje hroby. Zabraňují tím sečení okolo hrobů. Prostor za pomníky
neslouží k odkládání věcí.
Robert Urbánek
*********************************************************
Doubravičtí hasiči a Dětská nemocnice Brno
Ptáte se, jak jde toto spojení dohromady? Hned se dozvíte. V minulém
roce při soutěži TFA – nejtvrdší hasič přežije, uspořádali doubravičtí
hasiči sbírku pro děti, které se léčí na onkologickém oddělení v dětské
nemocnici. Sbírali se plyšáci, různé hry, omalovánky apod. Akce se
setkala s velkým ohlasem (o návštěvě hasičů v nemocnici jsme psali
ve zpravodaji). Teď přišli hasiči s dalším skvělým nápadem.
V pátek 8. června budeme pro děti ze základní školy a
předškoláky z mateřské školy promítat filmovou pohádku. Nic
nového, řeknete si. Zajímavé je ale to, že celé představení uhradí
ze svých prostředků SDH Doubravice a děti místo peněz za
vstupné přinesou podle svých možností buď plyšáky, nebo jinou
hračku. V předsálí kina pro ně bude připravena výstavka
fotografií z předání dárků v minulém roce, aby děti věděly, proč
se tato akce koná a komu udělají radost.
Eva Sáňková
*************************************************************************************

TJ Sokol Doubravice nad Svitavou bude pořádat
v pátek 22.6. 2018 ve 20.00 hodin
tradiční pouťovou zábavu na sokolském hřišti.
K tanci a poslechu hraje TAMDEM.
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Bude nebo nebude to poslední kapka?
Dá se říci, že otázka je to přímo hamletovská. Ale, a to je důležité, musíte
číst ještě kousek abyste se dozvěděli, proč se takto ptám. Otázky rázu
„Kdy už bude hotovo?“, „Kdy už budou hrát?“ padají dosti často. A to
nejenom v našem městečku. Nerada bych byla špatným prorokem, ale chci
věřit tomu, že v letošním roce se možná dočkáme. Čeho? No přece nových
varhan. A jsem o tom přesvědčena proto, že ve čtvrtek 17. května jsem
byla přítomna dopravě varhanářského pultu na kůr. Byl to koncert! Ne sice
koncert hudební (na ten si asi ještě počkáme), tentokrát to byl koncert
siláků pod taktovkou varhanáře Pavla Plhoně. Psát o tom, jak celá akce
probíhala, to by zabralo několik stran. Tak si raději prohlédněte fotografie,
abyste „byli v obraze“. A pomalu pomaloučku se budeme těšit na to, až si
v našem zpravodaji přečteme pozvánku na „Varhanní koncert v kostele sv.
Jana Křtitele v Doubravici nad Svitavou“.
Text a foto Eva Sáňková kronikářka
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OKRESNÍ BĚŽECKÁ LIGA

SVITAVA KROS 2018
Přespolní běh O pohár mikroregionu Svitava – 10. ročník

Termín: SOBOTA 2. června 2018
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 2011)
100 metrů
Přípravka mladší ch., d. 8 – 9 let (2010 – 2009)
200 metrů
Přípravka starší ch., d. 10 – 11 let (2087 – 2007)
400 metrů
Mladší žáci, žákyně 12 – 13 let (2006 – 2005)
1000 a 800 metrů
Starší žáci, žákyně 14 – 15 let (2004 – 2003)
2000 a 1400 metrů
Junioři 16 - 19 let (2002 – 1999), juniorky (2002-1999) 8500 metrů
muži (1998 – 1979), veteráni I (1978 – 1969), II (1968 – 1959), III (od 1958)
ženy (1998 - 1979), veteránky I (1978 - 1969), II (od 1968)

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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Jaro ve škole

Dopravní výchova je součástí výuky ve čtvrtém ročníku. Žáci musí
zvládnout pravidla silničního provozu, dopravní značky a bezpečnou
jízdu na dopravním hřišti.
Po podzimní návštěvě dopravního hřiště v Blansku pak v jarní části
splnili čtvrťáci dopravní test i praktickou jízdu.
Po úspěšném ukončení dopravní výchovy následovalo předání průkazů
cyklisty a popřání šťastné a bezpečné jízdy.

Tradičního sportování se reprezentanti naší školy zúčastnili 16.5. v Rájci
- Jestřebí. Žáci měřili své sportovní výkony s vrstevníky z okolních škol:
Bořitova, Ráječka a Rájce – Jestřebí. Všichni bojovali s nasazením, získat
medaili nebylo jednoduché. Stejně jsme se ale vraceli s cinkajícími
medailemi na krku. Text a foto: M. Juračková
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Jednou skautem – navždy skautem.
V říjnu tohoto roku si připomínáme 100. výročí vzniku ČSR.
Skautské hnutí a jeho ideály jsou založeny na principech
demokratické společnosti, a tak i my skauti jsme se rozhodli, že
tento milník uctíme a využijeme této příležitosti k zavzpomínání a
setkání všech těch, kteří měli se skautingem v Doubravici co do
činění – od dětí až po dospělé, všech těch, kteří skautskou družinou
prošli nebo jim jsou skautské
ideály blízké.
Obracíme se proto na Vás s
prosbou – máte-li k dispozici
jakékoliv fotografie, staré kroniky,
zápisníky či jiný materiál k
zavzpomínání a jste ochotni nám
jej na chvíli propůjčit, ozvěte se
prosím na níže uvedený kontakt.
Zvláště pak uvítáme materiál či
vzpomínky z doby před rokem
1990, kdy byl skauting u nás
znovu obnoven.
Termín setkání je plánován na sobotu 15. 9. Bližší program bude včas upřesněn,
minimálně se můžete těšit na výstavu fotografií, dozvíte se něco o historii skautingu a
plánováno je přátelské posezení s různými aktivitami. Chcete-li oficiální pozvánku a
program zaslat e-mailem, ozvěte se na níže uvedený kontakt.
Za skautský oddíl v Doubravici děkuje
Martin Štoudek – Kolumbus
stoudekm@seznam.cz
728 504 909

Závod vlčat a světlušek
V úterý 1. 5. jsme se vydali do Blanska, abychom se zúčastnili okresního kola
Závodu vlčat a světlušek. Celkem se do závodu přihlásilo asi 40 družin. Na trať
vyrazila naše osmičlenná družinka.
Sraz účastníků byl na farním dvoře u kostela sv. Martina, odkud se děti vydaly asi
na čtyřkilometrovou trať, která vedla v okolí Starého Blanska. Na trase čekalo
několik stanovišť, na kterých si děti prověřily svoje znalosti o České republice a
vlasti, zkusily si uvázat uzly, poznávaly přírodniny, zkusily společně střílet z praku,
zorientovat se na mapě a v přírodě, ošetřit zranění a další disciplíny.
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O motivaci měly děti postaráno, neboť v sázce byl postup do krajského kola, které
se uskuteční 15.-16. 6. v Doubravici. V disciplínách si děti vedly znamenitě a
v těžké konkurenci 26 dívčích družin se se ziskem 132,5 bodů umístily na skvělém
7. místě, kdy odstupy jednotlivých družin se lišily v desetinách bodu. Postup do
krajského kola nám unikl o pouhé dva body. Děti nám udělaly radost tím, jak se
jim závod povedl, jakým způsobem spolupracovaly a dodává nám to energii do
naší práce.
Pokud tedy v sobotu 16. 6. uvidíte v okolí Doubravice pobíhat skupiny malých
dětí, bude se s největší pravděpodobností jednat o děti z Jihomoravského kraje,
které si vybojovaly postup z okresních kol a pokouší se zvítězit v dalším klání, aby
se mohly zúčastnit celostátního závodu.
Martin Štoudek – Kolumbus

*************************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část červen 2018
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Červen
2.6.
3.6.
9.6.
10.6.
16.6.
17.6.
23.6.
24.6.
30.6.

MUDr. Kupková
MUDr. Kutlíková
MUDr. Láníková
MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Stojanov
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Blansko, B. Němcové 1222/15
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117

516 488 457
516 453 997
516 488 456
516 471 210
516 454 046
516 474 488
605 184 479
516 491 263
516 465 452

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

Inzerce:
Mám zájem o staré skleněné demižóny. Cena dohodou nebo za odvoz.
Tel. 731 543 695, Josef Štrof
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Výcvik jednotek požární ochrany z územního odboru Blansko
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vás seznámil s výcvik naší jednotky SDH Doubravice
nad Svitavou.
Je sobota 12. května 2018, krátce před polednem. Areál Zařízení Tišnov, který je
provozován Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se zaplňuje hasičskými
vozidly.
Na tento den bylo pro vybrané jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí územního odboru
Blansko připraveno další z instrukčně-metodických zaměstnání. Hasiči z Blanenska se
sjíždí k takovému výcviku každoročně, aby si společně ověřili svoje schopnosti a dovednosti
při řešení mimořádných událostí. Tentokrát to bylo již potřetí.
Čtyřicet hasičů pomalu zaplňuje místní učebnu. Přichází instruktoři, kteří je budou celým
zaměstnáním provázet.
„Pánové a dámy, vítám vás na Zařízení Tišnov a jsem rád, že se tu společně scházíme,
abychom pracovali na našich nejen hasičských dovednostech.
Čeká Vás velice náročný den. Den plný nástrah, překážek a situací, s nimiž se
budete muset vypořádat.
Dvanáctihodinový maraton bude náročný nejen fyzicky, ale i psychicky, proto Vám
přeji hodně štěstí při plnění úkolů, které simulují situace, k nimž mohou být
jednotky operačním střediskem vyslány,“
přivítal přítomné vedoucí cvičení.
Poté, co bylo cvičení zahájeno, se členové jednotek rozdělili na dvě skupiny, aby absolvovali
úvodní teoreticko-praktickou část zaměstnání. „Nevím proč, ale mám takový divný pocit, že
tento teoretický základ nám měl napovědět, co nás čeká odpoledne a večer,“ podotkl po této
části jeden z hasičů.
„Komunikační prostředky ovládám, práci s žebříkem zvládnu s ostatními, resuscitaci a
vyšetření pacienta už máme za ty roky snad natrénovanou, ale přemýšlím nad tím, proč se
bavíme o nebezpečí infekce, intoxikace a velení u zásahu?“ dodal s velkým otazníkem nad
hlavou. „Uvidíš, nechej se překvapit!“ odpoví mu jeden z instruktorů.
Tak snad jde jen o jedno z povinných témat odborné přípravy vydané Generálním
ředitelstvím HZS ČR pro rok 2018, řekne si.
„Krátká přestávka a za chvíli budou jednotky vyjíždět k událostem podle příkazů“, dostávají
informaci velitelé od vedoucího cvičení. Následně probíhá kontrola stanovišť, porada
instruktorů, kteří jsou výhradně z řad příslušníků HZS, a v radiostanici se ozve – „Všem,
všem, všem, zde vedoucí cvičení. Je pět hodin odpoledne, vše je připraveno – jednotky se
připraví k výjezdu.“
První, kdo dostává příkaz, je jednotka SDH Doubravice nad Svitavou. „Chlapi, jedná se
o požár vozidla po dopravní nehodě a jsou tam zranění“ seznámí se situací velitel družstvo.
„Jednička a dvojka do dýchacích přístrojů, trojka je zdravotník,“ a jednotka vyráží na místo.
Po příjezdu velitel provádí průzkum, kterým zjistí, že vozidlo nehoří, ale nehodu se
zraněním dvou osob potvrzuje.
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„Zdravotník se postará o zraněné, strojník o protipožární opatření, ostatní zajistí vozidlo, aby
bylo bezpečné,“ vydává velitel rozkaz a hasiči se pomalu pouští do práce.
„Na vaše možnosti jste situaci zvládli docela dobře“, hodnotí situaci přítomný instruktor a
postupně se se zasahujícími podělí i o svoje zkušenosti a dá jim doporučení pro jejich další
činnost.
Mezitím další z jednotek řeší záchranu ženy, která si díky neodborné manipulaci
s kotoučovou pilou amputovala horní končetinu. Bohužel se situace stala na těžko
přístupném místě.
„Pomoc už jde za vámi,“ snaží se velitel jednotky uklidnit spolupracovníka poraněné
ženy. „Nyní s námi musíte spolupracovat. Poslouchejte mě a zkuste udělat to, co vám říkám,“
navádí velitel jednotky SDH Rájec muže, který se snaží zastavit silné krvácení do příchodu
hasičů na střechu.
„Tuto situaci jste zvládli na jedničku,“ pochválí instruktor zasahující družstvo. „Situace je
ukončena, pacient předán zdravotnické záchranné službě a jednotka se vrací zpět na
základnu,“ ohlásí velitel na operační středisko.
Při návratu zpět na základnu je však jednotka z Rájce zastavena kolemjdoucím a musí se
vypořádat s dalším nelehkým úkolem. „Kamarád chce skočit ze střechy,“ říká jeden
z figurantů. I přes vynaložené úsilí při vyjednávání se ovšem osoba po pár minutách
rozhodla ukončit situaci skokem dolů.
„No, tak to je pravý opak toho, co jsme perfektně zvládli na předchozím stanovišti,“posteskne
si velitel. „Ne vždy mohou všechny situace končit úspěšně,“ uklidňuje hasiče při vyhodnocení
situace instruktor, který je zároveň členem posttraumatického intervenčního týmu.
„Pojďme si celou situaci vyhodnotit a něco si o psychologii v těchto krizových situacích
říct,“ doplnil.
Na shromaždišti, odkud jednotky vyjíždějí, nyní plní vědomostní test jednotka SDH Černá
Hora. „Je to jedno z odpočinkových stanovišť,“ komentuje to instruktor.
„Velitel jednotky a strojník jsou v krátkém testu přezkoušeni z místopisu a společně všichni
členové odpovídají na základní testové otázky, kde si ověří znalosti z oblasti legislativy, hasiv a
bezpečnosti práce,“ doplnil námět stanoviště.
Jejich činnost ovšem přerušuje silná průtrž mračen. „Teda to je konec světa,“ hodnotí to
velitel jednotky. S úsměvem přichází instruktor a předává informaci o nutnosti zásahu
jednotky u objektu, kde hrozí zaplavení z důvodu přívalových srážek.
Jednotka tak vyráží na místo události a následně provádí stavbu protipovodňových hrází
pytlováním. Jen o malý kousek dál došlo při průtrži mračen ke stržení části střešní krytiny
z rodinného domu.
Na místě se členové jednotky SDH Holešín snaží pomocí plachty zajistit střechu a dům
před deštěm.
„Zásahy začíná komplikovat nejen přicházející únava, ale díky pozdním hodinám i snížená
viditelnost,“ komentuje holešínský velitel situaci, a aby ji trochu odlehčil, zeptá se
s úsměvem členů družstva: „Borci, doufám, že máte nabité svítilny nebo náhradní zdroje.“
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Vedoucí zaměstnání prochází jednotlivá stanoviště a při své cestě vysílá jednotku SDH
Jestřebí k další události. Velitel neváhá a podle přiložené mapy se společně s družstvem
přesunuje na místo události.
„Počkejte tady, nejprve provedu průzkum a zjistím, co se skutečně stalo,“ informuje velitel
družstvo a pracuje s prvotní informací o závadě v kotelně. „Pánové, máme tady osoby
pravděpodobně intoxikované nějakou látkou, vezměte si dýchací přístroje a pojďte pomoct
s evakuací,“ zazní vmžiku.
Jednu osobu bylo nutné po vynesení i resuscitovat. „Se situací jste si poradili poměrně dobře,
jen nesmíte zapomenout, že oxid uhelnatý je lehčí než vzduch a stoupá vzhůru, takže bylo
nutné provést i kontrolu horních pater a povolat si někoho, kdo to dokáže změřit,“ upozornil
instruktor zasahující.
Jedním z úkolů, se kterým si museli poradit členové jednotky SDH Újezd u Boskovic, byl
transport pacienta z nepřístupného terénu. „Uděláme, co budeme moct, a pomůžeme
Vám!“ zaznělo z úst velitele směrem k paní, která upadla a pravděpodobně si
poranila páteř.
„Následný transport byl pro nás i zraněnou poměrně náročný, těžko bychom si s takovou
situací s ohledem na naše prostředky poradili a byli bychom odkázáni na pomoc jiných
jednotek, ale mnohdy je to i o improvizaci. S každým zásahem získáváme zkušenosti, a proto
jsme tady,“ podotknul.
Blíží se půlnoc a jednotky před sebou mají poslední události. Jednotky SDH Bořitov a SDH
Ráječko byly společně vyslány k signalizaci EPS. Po příjezdu na místo velitelé zjistili, že se
jedná o požár ve sklepě. V
Velitel jednotky Bořitov neváhá a vydává rozkaz k likvidaci požáru.
„Bořitov vytvoří dopravní vedení 1B na rozdělovač, od rozdělovače vytvoříme C proud a
v dýchací technice provedeme průzkum.“ Vtom přichází zaměstnanec firmy a oznamuje, že
pohřešuje kamaráda.
„Tak, pánové, rychle, rychle, seberte poslední síly, máme podezření na osobu uvnitř!“burcuje
hasiče velitel. Osoba je nakonec s vypětím všech sil vytažena z budovy a požár likvidován.
„Závěrem cvičení bych chtěl poděkovat všem zasahujícím, instruktorům a figurantům.
Zkrátka všem, kteří se na průběhu cvičení podíleli.
Je vidět neuvěřitelný pokrok ve vašich dovednostech a hlavně díky vašemu
nasazení se již nyní těšíme na přípravu příštího ročníku. Ten bychom rádi
uskutečnili v ulicích našich měst a obcí“,
uzavřel vedoucí výcviku.
Jednotky se tak po náročných více než dvanácti hodinách vrátily zpět na svoje základny a
mnozí účastníci jistě doufali, že hluk sirény a pípající výjezdové SMS zprávy je nechají po
tomto náročném dni alespoň chvíli odpočinout.
Doufáme, že bylo zaměstnání pro jednotky přínosem, že si mohly zopakovat a procvičit
postupy z teoretických školení a děkujeme jim za jejich aktivní přístup v průběhu celého
zaměstnání.
Členové JSDH
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7. 6. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

ČERTOVINY
Po čertech hezká pohádka.
Hlavními hrdiny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou
vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý
jednu hříšnou duši. Jejich úkol se jim však nedaří, spíše lidem
neúmyslně pomáhají. Hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt, David
Gránský, Oldřich Navrátil a další.
Česká pohádka pro všechny.

Premiéra 4. 1. 2018

Vstupné 50.- Kč

101 minut

14. 6. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

NA KRÁTKO
Příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé
rodiny, aby je chránily před tím, jaký svět skutečně je. Příběh o
chlapci Jakubovi, který zjistí, že celý jeho dosavadní život byla lež.
Pomoci mu nemůže ani matka, protože ona mu lhala a pohádku o
tatínkovi, který se mu nemůže věnovat, protože brázdí moře na
zaoceánské lodi, si vymyslela. Hrají: Petra Špalková, Marta
Vančurová, Martin Finger a další.
Drama ČR

Premiéra 24. 5. 2018

Vstupné 50.- Kč

110 minut

Zaměstnanci kina přejí všem krásné prázdniny a
těší se v září na viděnou!
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