ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 2 /únor 2019

********************************************************
Vážení spoluobčané,
první měsíc nového roku přinesl pravé zimní počasí. Teploty výrazně pod
nulou, silný vítr, náledí a bohatá zimní nadílka, to vše se střídá v rychlém
sledu. Pomocí techniky i za pomoci pracovníků obce se snažíme tyto nástrahy
zimy zvládat co možná nejlépe. Není to vždy jednoduché. Proto si vážím
pomoci těch občanů, kteří udržují schůdné chodníky před svým domem.
V prvním čtvrtletí letošního roku bude projednáván rozpočet městyse na rok
2019. Předpokládáme, že budeme hospodařit s částkou cca 19 miliónů korun.
Poměrně velký díl z této částky ukrojí splácení úvěrů, a to v celkové výši cca
3,7 miliónu korun.
Připomínám, že městys prostřednictvím Svazku obcí Doubravice nad
Svitavou, Obora, Kuničky a Újezd u Boskovic (dále jen Svazek) splácí dva
úvěry. První z nich se týká vybudování kanalizace a čističky odpadních vod
z roku 2013 ve výši 20 364 478,- Kč. Druhý úvěr je spojen s platebními
výměry, o kterých jsem vás informovala ve zpravodaji přesně před rokem
(únor 2018). Zaplatili jsme platební výměr na odvod za porušení rozpočtové
kázně v celkové výši 12 840 619,-Kč. Následně musel být uhrazen i platebních
výměr na penále za prodlení, a to ve stejné výši, tj. 12 840 619,- Kč. Celkem
Svazek zaplatil 25 681 238,- Kč.
V dubnu 2018 byla podána žádost o prominutí odvodu i penále, která byla
zaslána na Generální finanční ředitelství v Praze. Do dnešních dnů jsme
neobdrželi žádné vyjádření.
I přes tuto skutečnost chceme pokračovat ve zvelebování našeho městečka.
Plánujeme využít vlastní finanční prostředky i dotační tituly. Jako zajímavá se
jeví možnost získání dotací z Ministerstva pro místní rozvoj, nabízí čerpání až
70 % z celkových finančních nákladů.
Dívám se do budoucna se zdravým optimismem. Věřím, že se nám opět
podaří sestavit vyrovnaný rozpočet.
Abychom mohli dosáhnout svých cílů, realizovat svá přání, potřebujeme
všichni bez výjimky pevné zdraví, proto ho přeji do nového roku nám všem.
K tomu trošku štěstí, vzájemnou úctu a pochopení.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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Tříkrálová sbírka v Doubravici nad Svitavou
Jako každý rok, tak i na začátku letošního roku, se konala jedna z největších
dobrovolnických akcí v České republice – Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita
ČR. Tříkráloví koledníci pod vedením Petry Veselé vyrazili také do ulic Doubravice
nad Svitavou. Koho nezastihli Tři králové doma, mohl přispět v pátek 11. ledna na
vystoupení v místním Kulturním domě. V zasněženém podvečeru tam připomněli
vánoční atmosféru svými písněmi děti a mladí lidé ze ZUŠ Blansko a zatančily děti
z MC Ponorka.
Do Tříkrálové sbírky věnovali lidé v Doubravici celkem 26 788 korun, z toho na
vystoupení 2 280 Kč. Za peníze ze sbírky plánuje Oblastní charita Blansko koupit
auto pro Mobilní hospic sv. Martina, kde tým sestřiček a dalších odborníků pečuje o
umírající. Další pomoc bude směřována matkám s dětmi, seniorům a zdravotně
postiženým a těm nejpotřebnějším v regionu.
Děkujeme koledníkům za jejich ochotu koledovat, dárcům za jejich štědrost a všem
ostatním, kteří se na sbírce podíleli.
Marie Sedláková, koordinátorka sbírky
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Zprávičky ze školy:
Od začátku prosince jezdíme v rámci hodin TV na plavecký výcvik do blanenského
plaveckého bazénu, ale jinak byl pro nás prosinec ve škole ve znamení vánočních příprav.
Nejprve nás, jako každý rok, navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Každá třída měla
připravené kratičké vystoupení v podobě básniček a písniček, za což si každý žák vysloužil
sladkou odměnu. Pak už se všichni pilně připravovali na Vánoce. Také byla uspořádána
beseda o Vánocích s paní Zachovalovou z děkanátu Blansko.
Poutavé příběhy ožívaly vyprávěním o Mikuláši, sv. Lucii, sv. Barboře, vánočních zvycích a
adventu a ještě si děti na závěr besedy vyrobily adventní věnec.
Jako malý vánoční dárek bylo pro děti připravené v místním kině filmové představení
nové pohádky „ Když draka bolí hlava“.
Poslední školní den byl završen školní besídkou. Žáci a učitelé se společně sešli ve
školní družině a každá třída si pod vedením své třídní učitelky připravila krátký program.
Zpívali jsme vánoční písničky, koledy, recitovaly se básničky. Zajímavé bylo nově pojaté
převyprávění vánočního příběhu od žáků 4. třídy. Hrálo se na klavír, kytaru, flétničky,
dokonce i na harmoniku. Závěr besídky patřil kroužku Dramaťák. Paní učitelka M. Juračková
společně s dětmi překvapila dárečky v podobě pohádek, které děti následně zahrály a
zarecitovaly.
Konec prvního pololetí se závratně blíží – děti čeká vysvědčení a pololetní prázdniny
a půl školního roku je za námi ... a pak, že to neutíká. /Text E. Bartíková, foto I. Šimanová/

3

4

Jak dostala Doubravice své jméno
Od Doubravice směrem k Němčicím se rozkládá lesnaté území, kterému
se odedávna říká Valkounov. To z toho důvodu, že zde před mnoha
staletími stávala dědina stejného jména. Její přesné místo si však už
nikdo nepamatoval, zbyly jen dohady. Jedni se domnívali, že dávný
Valkounov ležel kdesi v údolí Nešůrky, jiní jej kladli až do lesa, jenž se
nazývá Spálený.
Valkounov nebyl jen tak nějakou malou dědinkou, ale jednalo se o velké
město, v němž žilo tři sta soukeníků. Kdy a jak zanikl, to již nikdo neví.
Buď byl se sousední Přivyšinou zničen za husitského vpádu na Moravu,
nebo měl v tehdejších bouřlivých dobách nějaký pán nevyřízené účty
s majitelem hrádku nad Nešůrkou a celého doubravického panství,
přitáhl se svými ozbrojenci k hradu, a když jej nemohl dobýt, zničil
Valkounov i s Přivyšinou.
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Obyvatelé Valkounova, kteří zkázu svého domova přežili, založili na
jiném místě, blíže k řece Svitavě, osadu novou a při jejím budování si
přáli, aby v ní měli „dobra více“ než ve staré zničené vsi. Podle tohoto
rčení dostala nově založená dědina své jméno Dobravíce, z čehož
později vznikl název Doubravice.
Valkounov ze svého zpustošení už nikdy nepovstal. Trosky obce se
rozpadly, až zanikly docela. Zarůstaly trávou, křovinami a nakonec
lesem.
Je tu však i jiná varianta o vzniku názvu našeho městečka:
Doubravice je stará osada, o níž nejstarší historická zpráva je z roku
1049. Název je ryze český, vzniklý příponou k substantivu dub –
Doubrava. Později jí byl dán přídomek nad Svitavou, jelikož nad touto
řekou zakotvili první obyvatelé, a to po levé straně ve směru toku.
Doubravice nad Svitavou patří mezi onu většinu městeček, která nemají
doklad o svém povýšení na městečko. Nejstarší písemná zpráva o
městečku je pro Doubravici z roku 1371, kdy podle zápisu v zemských
deskách moravských připsal Ješek z Doubravice své manželce Markétě
věno „na městečku Doubravice.“
Pravděpodobně současně s povýšením na městečko bylo Doubravici
také uděleno hrdelní právo, které zde trvalo přes 400 let. Zrušeno bylo
až v roce 1752 za panování Marie Terezie. Místo poprav dodnes
připomíná kříž na kopci s názvem „Šibenice“ a ulice „U Spravedlnosti“.
V roce 1255 byl za Doubravicí, nad potokem Nešorka, postaven hrad.
Jeho zakladatelem byl šlechtic Holáč z Doubravice. Přesto, že se
majitelé hradu často střídali, bezmála 200 let sloužil svým pánům jako
pevné sídlo i ekonomické centrum nevelkého panství. Když v roce 1528
Petr ze Sovince prodával Doubravici Janu Lhotskému ze Ptení, byl již
hrad pustý. Pozůstatky doubravického hradu si však jistě zasluhují naši
pozornost a ochranu.
Dnes už se asi opravdu nedozvíme, proč se naše městečko jmenuje tak jak
se jmenuje. Možná za několik desítek let badatelé a historici přijdu na další
a další variantu, ale toho už se my asi nedočkáme. Doufejme však, že
mladá, a i ta nejmladší generace našeho městečka si bude pamatovat, že
kdysi dávno tu nebylo nic, časem pak byla vystavěna obec, která je krásná
Doubravice nad Svitavou
a jmenuje se:
Eva Sáňková kronikářka
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UPOZORNĚNÍ!!!
Vedoucí Jednoty Doubravice nad Svitavou oznamuje, že došlo ke změně
telefonního čísla prodejny.
Nové telefonní číslo:
728 253 935

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

Pozvánka
MO ČČK v Doubravici nad Svitavou
zve všechny členy i ostatní zájemce
na výroční členskou schůzi MO ČČK, která se koná
7.2.2019 v 17,30 hod v restauraci Olivie
Program: Přednáška
Plán činnosti místní organizace na rok 2019
Tombola, občerstvení.
Zveme všechny nové zájemce o práci v MO ČČK.

*****************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
Únor
2.2.
3.2.
9.2.
10.2.
16.2.
17.2.
23.2.
24.2.

MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b
MDDr. Koudelková Blansko, Pražská 1b
MUDr. Jílková
Rájec, Ol. Blažka 145
MUDr. Hošák
Adamov, U Kostela 4
MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b
MDDr. Vrbová
Knínice u Boskovic, 330
MUDr. Jaklová
Boskovice, Smetanova 24
MDDr. Janáč
Boskovice, Lidická 10

516 418 788
516 419 538
516 410 786
516 446 428
731 144 155
516 452 808
516 454 046
537 021 289

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.

*******************************************************************
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TJ SOKOL
Doubravice nad Svitavou,
oddíl kopané, pořádá
v sobotu 23.2.2019
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 2.3.2019 ve 20.00 hod.
v Kulturním domě
Doubravice nad Svitavou.
K tanci a poslechu hraje skupina
REPETE. Účast masek vítána.

*******************************************************
OV KSČM Blansko, ZO KSČM Doubravice
a Levicový klub žen Blansko
Vás srdečně zvou na
XXVIII. PLES OV KSČM
pořádaný v pátek 22. února 2019 od 20.00 hod. v Kulturním
domě Doubravice nad Svitavou.
Hraje kapela: Karel Gott revival Morava
Rezervace vstupenek na telefonu: 725 646 071, 606 714 577
MO Doubravice nad Svitavou telefon: 511 133 672
Vstupné: 120,-Kč včetně místenek.
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ÚNOR

2019

7. 2. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Charismatický cynik Karel Král, šéfredaktor časopisu Playboy, na
kterého ženy letí, dostane jednoho dne výpověď kvůli poklesu
prodejnosti časopisu, manželka a dcera ho naštvou, neznámá žena
mu nabourá auto…Karel vyřeší problémy jako pořádný chlap.
S nejlepším kamarádem se opije a protože „ženský to mají v životě
mnohem jednodušší“ – přeje si být ženou. Ráno pak zjistí, že
následkem noční alkoholické jízdy a zásahem vědmy se ženou stal,
ale pouze fyzicky. Musí se tak vyrovnat nejen s novým vzhledem,
ale hlavně naučit se fungovat v ženském těle a zjistit, zda to mají
ženy opravdu snazší. Hrají: Jiří Langmajer, Anna Polívková, Matěj
Hádek, Pavla Tomicová a další.
Komedie ČR

Premiéra 29. 9. 2018

Vstupné 50.- Kč

95 minut

14. 2. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

CHVILKY
Film vypráví příběh o základních situacích, vztazích, emocích, které
potkávají každého člověka, jsou mu důvěrně známé a blízké.
Anežka je mladá žena, která si přeje, aby vztah s její rodinou i
partnery byl dobrý a klidný i za cenu, že ona sama ustoupí.
Neuvědomuje si ale, že onen klid je klidem před bouří, která musí
dříve či později přijít. Hrají: Jenovéfa Boková, Alena Mihulová,
Martin Finger, Lenka Vlasáková a další.
Film ČR/Slovensko
Vstupné 50.- Kč

93 minut
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21. 2. čtvrtek v 18 hod

BONTON

SPOLU TO DÁME
Tátovi zbohatlického floutka Lennyho dojde trpělivost a zařídí, aby
se Lenny musel starat o patnáctiletého Davida s těžce nemocným
srdcem, kterému podle lékařů zbývá pár měsíců života. David žije
v sanatoriu, a kromě operací toho moc nepoznal. Lenny se začne o
Davida start tak, jak prostě umí. Rozhodne se, že to spolu dají a že
si David musí užít, pokud to jde. Jednou si David přeje, že by se
chtěl zamilovat do nějaké holky. To je velký oříšek, ale nečekané
kamarádství je tak pevné, že začnou pracovat i na tom. A na plno,
jako kdyby už nemělo být žádné zítra…což se ostatně může
opravdu stát.
Film Německo
Vstupné 50.-Kč

104 minut

28. 2. čtvrtek v 18 hod

PILOT FILM

ÚTĚK
Na varšavském nádraží se jednoho dne objeví neznámá žena trpící
ztrátou paměti. Po dvou letech se pod jménem Alicja vrací k rodině,
která ji poznala v televizním pořadu. Lze ale navázat zpět přerušené
vztahy, když jsou pro ni její blízcí jen cizinci?
Thriller Polsko

Premiéra 6. 12. 2018

Mimořádné vstupné 80.-Kč

103 minut

Na co se můžete těšit v březnu? Výběr z programu:
− 7. 3. MISS HANOI (ona je první vietnamská policajtka v Česku.
On neurvalý, vyhořelý, trochu rasistický detektiv.
A spolu mají vyšetřovat vraždu. V hlavní roli David Novotný.
− 21. 3. BOHEMIAN RHAPSODY je oslavou rockové skupiny
QUEEN, jejich hudby, a především Freddieho Mercuryho.
***********************************************************************************
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