ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 7 /červenec 2019
Číslo 8/ srpen 2019
*************************************************************
Vážení spoluobčané,
přichází pravé léto. Doba určená pro odpočinek, prázdniny a dovolenou. Ale také
skvělá příležitost využít přízeň počasí a pustit se do práce. V průběhu letních
měsíců bychom rádi realizovali několik stavebních akcí.
V místní základní škole budou v jedné třídě vyměněna stará okna za nová,
plastová. Ve stejné třídě bude položena nová podlaha. Dále se bude pokračovat
v zateplování zadní části budovy ZŠ.
Pokračují stavební úpravy ve víceúčelové budově, jejich výsledkem bude nová
„klubovna – společenská místnost“. Plánovaná je také oprava jižní zdi starého
hřbitova včetně generální opravy „márnice“. Také letos budeme věnovat
pozornost sakrálním stavbám. V plánu je oprava kříže na ulici Jarní a barokního
křížku, který stojí na okraji městyse směrem na Boskovice. Jedná se o jednu
z nejstarších památek v obci.
V současné době probíhá výběrové řízení na zbudování místní komunikace
v lokalitě Zázmolí. Bude-li úspěšné, započnou stavební úpravy i v této části obce.
Celkem jsme podávali čtyři žádosti o dotace z Jihomoravského kraje. Ve všech
jsme byli úspěšní. Podařilo se získat finanční prostředky pro místní knihovnu
(50 000,-Kč), jednotku sboru dobrovolných hasičů (128 000,- Kč), úroky z úvěru
(100 000,-Kč) a opravu již zmiňovaného barokního kříže (42 500,-Kč). Jedná se
sice o menší částky, ale i ty potěší. Co však lze považovat za úspěch je dotace,
kterou se nám podařilo získat ze státního fondu dopravní infrastruktury. Jedná se
o částku cca 900 000,- Kč, která bude využita na vybudování chodníku od
místního hřbitova k zahradnictví. Ostatní chodníky v obci budou postupně
opravovány až po realizaci obnovy sítě nízkého napětí, veřejného osvětlení a
místního rozhlasu. Zmiňované akce jsou plánovány na konec roku 2019 a
v průběhu roku 2020.
A to nejlepší na konec! Za Svazek obcí Doubravice nad Svitavou Kuničky, Obora
a Újezd u Boskovic vás chci informovat, že se nám po více jak ročním úsilí
podařilo na základě odvolání ke Generálnímu finančnímu ředitelství Praha získat
zpět částku 9 869 787,- Kč (celková částka penále byla ve výši 12 840 619,- Kč).
Jedná se tedy o částečné prominutí penále, které bylo Svazku vyměřeno
Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj v souvislosti s porušením rozpočtové
kázně při výstavbě ČOV. Jistě si na celou kauzu vzpomínáte.
Přeji vám léto plné pohody bohaté na zážitky, a také dostatek času na odpočinek!
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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TFA - nejtvrdší hasič přežije
Sbor dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou zve všechny
příznivce této náročné soutěže na místní sokolské hřiště, kde se bude

3. srpna 2019 konat její 5. ročník. Začátek v 10 hodin.

Pro dospělé je opět připravena tipovací soutěž, pro děti zajímavé
doprovodné akce. Pro všechny pak bohaté občerstvení. Při zakoupení
občerstvení z hasičského grilu bude následně peněžní částka rozdělena
a věnována na podporu dětí, které se léčí na onkologickém oddělení
Dětské nemocnice Brno a pro děti, které žijí v dětském domově
Chovánek v Brně.
Těšíme se, že přijdete podpořit nejen místní hasiče, kteří budou závodit,
ale také všechny přespolní závodníky.

Fotografie ze soutěže, která se konala v roce 2018
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Poděkování a výsledky Svitava krosu 2019
Děkuji za pomoc materiální i finanční sponzorům Svitava krosu 2019: Araplastu Doubravice,
MαM Koloniálu Doubravice, Dřevovýrobě Vladík, Gummi printu Doubravice, Keramice
Pávek, SK Doubravice, Restauraci U Splavu 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 15 pořadatelů) a zástupkyni městyse
slečně Mgr. Kateřině Tenorové za předávání cen.
Celková účast - 111 závodníků: hlavní závod 52 běžců, mládežnické kategorii 59 běžců: 10
běžeckých nadějí z Doubravice.
Nejlepší výsledky: mladší žáci – Šafránek Jáchym 1. místo, mlíčňáci chlapci – Šimák Matěj
1. místo, přípravka mladší děvčata – Šafránková Anna 3. místo, mlíčňáci děvčata – Hájková
Michaela 4. místo a přípravka mladší chlapci – Hájek Matěj 4. místo
Výsledky Svitava krosu 2019 – 8 500 m.
M 1. Večeřa Tomáš (Blansko) 2. Koudelka Lukáš (Okrouhlá) 3. Potůček Jiří (Blansko)
MVI 1. Široký Stanislav (Blansko) 2. Jančík Tomáš (Boskovice) 3. Šperka Martin (Boskovice)
MVII 1. Žíla Miloš (Bystré u Poličky) 2. Hájek Ivoš (Doubravice) 3. Grün Gustav (Okrouhlá)
MVIII. 1. Matěna Vladimír (Blansko) 2. Landa Jaroslav (Boskovice) 3. Svoboda Pavel (Sloup)
Juniorky: 1. Machalová Denisa (Drnovice u Vyškova)
Ž 1. Polachová Lenka (Blansko) 2. Koudelková Dagmar (Blansko) 3. Krajčíková Gabriela
(Boskovice)
ŽV 1. Kriklová Alena (Moravská Třebová) 2. Kuchařová Táňa (Blansko) 3.Polášková Martina
(Blansko)
ŽVII 1. Hynštová Marie (Drnovice u Vyškova) 2. Klepalová Lenka (Blansko)
Celkové výsledky a foto: www.svitavakros.estranky.cz
Všichni se těšíme na příští, již 12. ročník, který proběhne 6. 6. 2020
Za organizátory Ivoš Hájek
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Naši dobrovolní hasiči a CHOVÁNEK
Pokud si myslíte, že „chovánek“ je malé rozmazlené dítě, které se chce
stále jen chovat, jste na velkém omylu. Vysvětlení je následující:
CHOVÁNEK = dětské centrum rodinného typu příspěvková organizace,
které odpovídá modernímu trendu péče o děti, jejichž vývoj je narušen
nebo ohrožen nevhodným domácím prostředím či jeho úplnou absencí.
V nádherném areálu zde v současné době žije zhruba sedmdesát dětí, o
které se starají kvalifikované síly, jejich tety. Zřizovatel Chovánku je
Statutární město Brno. Díky jeho podpoře a také pomocí sponzorů zde
mohou pobyt dětí co nejvíce zpříjemnit.
A pokud se chcete o tomto zařízení dozvědět víc, případně jakkoliv
pomoci, pak stačí na internetu vyhledat jejich stránky: www.chovanek.cz
Tolik velmi stručně o zařízení, které je v Brně Bystrci a se kterým
navázali spolupráci hasiči, kteří se zapojují do soutěže Moravská liga
TFA. O této soutěži jsme již psali mnohokrát a určitě ještě v budoucnu
budeme. Důležité je, že iniciátory spolupráce byli doubravičtí hasiči, ke
kterým se přidali jejich hasičští kamarádi z ostatních moravských sborů.
V neděli 9. června se zástupci našich hasičů, jmenovitě Radek Hajný,
Jaromír Petrů a Dan Štoudek společně s hasiči z Podolí vydali na
návštěvu Chovánku. Pro děti, které zde mají „doma“, připravili nádherné
odpoledne plné ukázek jejich práce, soutěží a zábavy. A hasiči nepřijeli
samozřejmě s prázdnou. Pro děti, ale také pro jejich tety s sebou vezli
naši hasiči několik krabic vynikajících svatebních koláčků a skvělých
řezů, nad kterými se jen zaprášilo. A protože počasí toho dne přálo,
osvěžení pod sprchou z hasičských hadic bylo pro všechny velmi
příjemné. Největší překvapení ale pro děti čekalo v závěru odpoledne.
Hasiči po příjezdu do areálu ukryli pod velkou plachtu dárky, které jim
přivezli. Některé děti nevydržely, nakukovaly, ale plachtu úplně zvednou
se neopovážily. Kdo by také nebyl zvědavý, co se v tak velké hromadě
ukrývá. O to větší pak byla jejich radost, když hasiči plachtu zvedli a pod
ní se objevila obrovská hromada plyšáků, her a hraček. Byla jsem u toho
a věřte mi, že jsem to nezvládla a slzy mi tekly po tváři. Ale byly to slzy
radosti nad radostí a spokojeností dětí.
Eva Sáňková kronikářka
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Hasiči v Chovánku
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Konec školního roku utekl rychle.
Zkoušelo se, psaly se písemky, ale stihli jsme si i
zasportovat a něco pěkného shlédnout.
V úterý 28. 5. jsme navštívili zábavní vědecký park
VIDA! v Brně.
Zde je pár postřehů od žáků:
 Nejdřív jsme jeli autobusem. Pak jsme šli do
průchodu, kde svítila světýlka jako hvězdičky
 Měli jsme tam program, kde jsme dostali od
pána destičky, kam jsme měli doplnit slovo.
 Kdybyste také chtěli plnit úkoly, tak tam
můžete jet s rodinou a zahrát si soutěž
PEVNOST VIDART.
V pátek 7. 6. pro nás připravil Dramaťák, který vedla
celý rok paní učitelka Juračková, operetku
Budulínek od dvojice Svěrák + Uhlíř.
Sbírali jsme léčivé byliny, plnili jsme atletické
disciplíny a zazpívali jsme si KARAOKE.
Chtěli bychom poděkovat všem místním občanům, kteří se zapojili do sběru starého papíru.
V úterý 11. 6. odjížděl od školy kontejner s 2 350 kg.
Další poděkování patří místním spolkům. Fotbalisté a hasiči pro nás připravili zajímavá
dopoledne plná pohybu a nových zkušeností.
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Přejeme všem pohodové prázdniny!
Text a foto Mgr. I. Šimanová, Mgr. P. Bartošová.

**************************************************
UPOZORNĚNÍ
Připomínáme občanům, že do konce měsíce července se na
úřadě městyse odevzdávají dotazníky o zapojení domácnosti
do třídění odpadu. Dotazník byl vložen v minulém čísle
zpravodaje nebo je k dispozici na webových stránkách
městyse nebo v kanceláři úřadu.
**************************************************
SK Doubravice nad Svitavou
bude pořádat dne 16.08.2019
se začátkem ve 21.00 hodin
na sokolské hřišti taneční zábavu.
K tanci a poslechu
zahraje skupina Třetí zuby.
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Obecní knihovna
Oznamuje všem návštěvníkům, že v měsíci srpnu
bude knihovna městyse z důvodu dovolené
uzavřena.
Jana Vomelová – knihovnice

**************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko – červenec/srpen 2019.
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
Červenec
5.7.
6.7.
7.7.
13.7.
14.7.
20.7.
21.7.
27.7.
28.7.

MUDr. Fenyk
MUDr. Havlová
MDDr. Bočková Eva
MUDr. Bočková Jana
MUDr. Adamová
MDDr. Gořulová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Kulhánková
MDDr. Koudelková

Letovice, Tyršova 15
516 474 310
Blansko, Pražská 1b
721 425 074
Kunštát, nám. ČSČK 38
516 462 203
Kunštát, nám. ČSČK 38
516 462 203
Letovice, Masarykovo náměstí 18
516 474 018
Letovice, Masarykovo náměstí 162/38 792 325 594
Černá Hora, Zdrav. středisko
725 415 615
Křtiny, Zdrav. středisko
516 414 291
Blansko, Pražská 1b
516 419 538

Srpen
3.8.
4.8.
10.8.
11.8.
17.8.
18.8.
24.8.
25.8.
31.8.

MUDr. Hosová
Rájec, Zdrav. středisko
MUDr. Hošáková
Adamov, U Kostela 4
MUDr. Houdková
Blansko, Pražská 1b
MUDr. Loskot
Svitávka, Hybešova 197
MUDr. Jaklová
Boskovice, Smetanova 24
MUDr. Chatrný
Boskovice, Lidická 8
MUDr. Grenarová Marie Poliklinika Blansko, Sadová 33
MUDr. Kopáčková
Letovice, A. Krejčího 1a
MUDr. Beranová
Blansko, Gellhornova 9

516 432 138
516 446 428
731 144 155
516 471 210
516 454 046
516 454 338
724 081 182
516 474 369
735 056 656

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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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ZÁŘÍ

2019

5. 9. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

TERORISTKA
Tato komedie je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila
žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí,
že přesně na to gauneři spoléhají. „Učitelky v důchodu přece
nestřílejí lidi,“ říká darebák. „Právě. Ale teď si tím nikdy nebude
jistý,“ odpoví mu paní, než odjistí zbraň. V roli učitelky v důchodu
uvidíme skvělou Ivu Janžurovou, jejího bývalého žáka, nyní
v podmínce, hraje Pavel Liška a arogantního strůjce lokálního zla
Martin Hofman.
Komedie ČR

Premiéra 4. 4. 2019

Vstupné 80.- Kč

95 minut

12. 9. čtvrtek v 18 hod

BONTON

LOVEní
Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo a někdy zase
moc. Eliška má svatbu, čeká na svůj velký dívčí moment, ale „ANO“
nakonec nezazní. Ženich totiž v rozhodující chvílí vezme roha a
přímo od oltáře uteče. Zdrcená nevěsta má naštěstí kamarádku,
která přesně ví, co dělat. Elišce hned založí profil na osvědčené
seznamce a začíná lov na lásku. Elišku hraje Ester Geislerová,
ženicha, co utekl, Martin Písařík, dále hrají Jakub Prachař, Veronika
Žilková, Ondřej Malý, Jana Švandová a Romana Goščíková.
Romantická komedie ČR

Premiéra 21. 3. 2019

Vstupné 50.- Kč

106 minut

11

19. 9. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

SKLENĚNÝ POKOJ
Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století
obdivuhodný dům. Jeho středobodem je „Skleněný pokoj“, který je
synonymem krásy, modernosti, symbolem budoucnosti. Žije zde
rodina bohatého podnikatele Viktora Landauera. Jejich život
naplněný láskou však netrvá dlouho. Viktor je Žid, a Evropu čím dál
víc zahaluje stín nacismu. Další ranou pro Liesel Landauerovou je
zjištění, že Viktor má poměr s mladou ženou Katou, jíž jako válečné
uprchlici poskytli ve svém domě azyl. Liesel má přítelkyni Hanu,
volnomyšlenkářku, která si ráda užívá života. Čeká je ale
rozloučení. V panice a zmatku, které provázejí německou invazi,
Landauerovi za dramatických okolností prchají z Československa.
Vila však zůstává a její příběh pokračuje…
Drama ČR a SR

Premiéra 14. 3. 2019

Vstupné 80.- Kč

104 minut

26. 9. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
Mladinká Sidonie-Gabrielle Colette se zamiluje do o 15 let staršího,
charismatického pařížského literáta Willyho. Poté, co se vezmou,
Colette se přizpůsobuje novému životu, noří se do bohémského
světa svého manžela a začíná psát. Píše první dílo ze série o
Claudine. Willy jí dovolí publikovat pouze, pokud román vyjde pod
jeho jménem. Rázem je z něj slavný spisovatel, ale emancipovaná
Colette touží po uznání. Jejich manželství se nejen vlivem Willyho
nevěry a Colettina vzrůstajícího zájmu o ženy začíná hroutit. Willy
se však své talentované ženy za žádnou cenu nehodlá vzdát…
Drama-biografie V. Británie

Premiéra 28. 2. 2019
111 minut

Vstupné 50.- Kč
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