ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 4 /duben 2021
*********************************************************************

Malovaná vajíčka,
zahradu plnou sluníčka,
přejeme vám ze srdce,
krásné Velikonoce!
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Vážení spoluobčané,
k jaru patří neodmyslitelně úklid, proto byly v měsíci březnu čištěny
místní komunikace od zimního posypu. Děkuji občanům, kteří svoje auta
přeparkovali a umožnili tak plynule vyčistit celou silnici. Bohužel se to
nezdařilo na všech komunikacích. V úklidu obce a jejího okolí budeme
pokračovat i v následujících měsících.
Hnědé kontejnery na biologických odpad jsou na svých místech již
celoročně. Svoz tohoto odpadu byl doposud dvakrát do měsíce. Od
měsíce dubna se budou kontejnery na bio odpad vyvážet každý týden.
Od pondělí 12. dubna 2021 (a vždy každé další pondělí) bude zahájen
pravidelný svoz biologického odpadu, který zajišťují zaměstnanci
městyse.
V souvislosti se stavbou nové komunikace v Rájci-Jestřebí se významně
navýšil průjezd nákladních aut přes naši obec. Všichni občané, kteří
bydlí v bezprostřední blízkosti silnice II/374 zaregistrovali zvýšenou
hlučnost i prašnost. Jistě všichni rozumíme tomu, že se stavební
materiál, v tomto případě kámen z místního lomu, musí někudy na
předmětnou stavbu dovážet. Na druhou stranu chápu stížnosti obyvatel
Dolní ulice, náměstí Svobody a Soukopova náměstí, že je tato
skutečnost nepříjemně zatěžuje. Proto jsme se obrátili na investora
stavby - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, aby v této věci
podnikl nezbytná opatření. Požádali jsme o průběžné čištění krajské
komunikace a o zaplachtování nákladních aut, aby se snížila prašnost.
Také jsme upozornili na nutnost dodržování maximální povolené
rychlosti při průjezdu obcí. Bylo nám přislíbeno, že naše stížnost bude
řešena se zhotovitelem stavby. Uvidíme.
V březnovém čísle zpravodaje jsme vás informovali o připravovaném
sčítání lidu. Probíhá dvěma způsoby – online (od 27. 3. do 9. 4. 2021)
a v listinné podobě (17. 4.do 11. 5. 2021). Vzhledem k tomu, že se jedná
o důležitou, povinnou akci, uvádíme i v tomto čísle zpravodaje na str. 3
informace, které můžete využít.
Závěrem vám chci popřát pohodové Velikonoce prožívané ve zdraví
a velkou dávku optimismu do příštích dnů.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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Připomínáme občanům, že se vybírá poplatek za svoz odpadu. Současně se
vybírá i poplatek za psy. Poplatky se vybírají během měsíce dubna. Vzhledem
k současné situaci žádáme občany, kteří mají možnost, aby posílali tyto platby
na účet městyse číslo 3829631/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo
domu. Děkujeme.
Výše poplatků za svoz odpadu
na jednoho obyvatele:
600,-Kč
majitele rekreačních objektů: 600,-Kč
podnikatelů – za popelnici: 1.500,-Kč
Výše poplatku za psy:
1 pes:
za každého dalšího psa:

100,-Kč
120,-Kč

**********************************************************************************
UPOZORNĚNÍ – svoz bioodpadu:
 Svoz BIO odpadu od nemovitostí bude zahájen od pondělí 12. 04.
2021. Následně bude svoz biologického odpadu probíhat vždy
každé pondělí až do oznámení o ukončení svozu BIO odpadu.
Svoz zajišťují zaměstnanci městyse.
**********************************************************************************

Informace ke sčítání lidu 2021
Jak jistě víte, sčítání probíhá dvěma způsoby – online a v listinné podobě.
Online sčítání probíhá od 27. 3. do 9. 4. 2021 a online formulář je přístupný od
27. 3. 2021 na webu www.scitani.cz či v mobilní aplikaci Sčítání21. K přihlášení
do formuláře je třeba číslo platného osobního dokladu a datum narození,
případně elektronická identita (eidentita.cz) nebo datová schránka. Poté se
formulář vyplňuje online a formulář by Vás měl při vyplňování navádět.
Kdo nevyplní formulář online, je povinen jej vyplnit v listinné podobě, a to mezi
17. 4. a 11. 5. 2021. Tyto listinné formuláře budou roznášet sčítací komisaři
v předem oznámeném termínu (informace o termínu bude vhozena do
poštovní schránky, případně vylepena na dveřích) nebo je možné si je
vyzvednout na kontaktních místech na vybraných pobočkách České pošty.
Kontaktní místo pro Doubravici nad Svitavou je Česká pošta Boskovice,
Hybešova 1009/1, 680 01 Boskovice a sčítacím komisařem je paní Hana
Krištofová. Vyplněné listinné formuláře se odevzdávají opět na kontaktních
místech, případně je možné je vhodit do poštovní schránky, a to v obálce,
kterou získáte společně s formulářem. Sčítání 2021 má předtištěnou adresu
a její odeslání je zdarma.
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Nový systém odpadového hospodářství
V tomto roce nás čeká zásadní změna odpadového hospodářství. Dle nového
zákona o odpadech mají obce v roce 2025 mít povinnost třídění komunálních
odpadů na obci 60%. A toho se sběrnými místy na obcích nikdy nedosáhneme.
Dále směsný komunální odpad bude tou nejdražší složkou. Už teď se zvyšují
poplatky za skládkování, ale zdražila i spalovna. Nezbývá tedy než zodpovědně
třídit odpady. Naprosto chápeme vaše dotazy, které provází zavádění nového
systému „ door to door“. Drnovice mají jednu velkou výhodu, že jsou již ve třetí
etapě společně s městem Letovice, Drnovicemi a dalšími téměř 15 obcemi
z Letovicka. Za poslední dva roky tento systém funguje v celkem 22 obcích na
Boskovicku. A věřte, že obyvatelé tamních obcí měli úplně stejné obavy a
dotazy. Dnes systém funguje ke spokojenosti všech.

Vy se ptáte, my odpovídáme:
Kdy dostaneme nádoby domů a od kdy se začnou svážet?
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Předpokládáme, že
během prázdnin proběhne načtení všech nádob do systému a poté budou
nádoby rozdány občanům domů. Nádoby jsou opatřené čipy a čárovými kódy,
aby byla nádoba identifikovatelná. Informovat o výdeji Vás budeme včas.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dotovaný projekt, musí každý zástupce
domácnosti při výdeji podepsat smlouvu o výpůjčce nádob. Svozy nového
systému, pokud bude vše podle plánu, budou od září nebo října 2021.

Jak bude systém fungovat? Jak budu vědět, kterou barevnou
nádobu mám připravit před dům?
Občané obdrží kalendáře svozu domů, kde budou barevně vyznačené konkrétní
dny svozů papíru (modrá barva), plastů (žlutá), směsného odpadu (černá) a
bioodpadu ( hnědá).
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Jak často budou svážet jednotlivé nádoby?
Směsný komunální odpad, papír a plast bude svážen 1x za měsíc. Hnědé
nádoby s bioodpadem jsou od dubna do konce listopadu sváženy 1x za 14 dní.
V zimním období, tj. prosinec až konec března 1x za měsíc.

Je nějaká svozová doba? Od kdy ráno mají být nádoby připravené?
Svozový den začíná od 6 hodin ráno a může probíhat např. do 20 hodin večer.
Je tedy potřeba nádoby připravit buď večer den před svozem, nebo brzo ráno
před 6 hodinou. Osádky se nemohou vracet pro nádoby, které obyvatelé
vystavili před svůj dům, až se probudili a poté volají, že jim nebyla nádoba
vyvezena. Pro tento případ mají řidiči v autech kamery, aby bylo jasné, zda
nádoba byla připravená včas či nikoliv.

Jednou za měsíc směsný komunální odpad? Vždyť to bude smrdět!
To nemůže stačit!
Pokud budete dobře třídit bioodpad, tak by v nádobách se směsným odpadem
nic páchnout nemělo. V případě dětských plínek nebo inkontinenčních
pomůcek je potřeba tyto věci dát do igelitového sáčku a zavázat.
V obcích, kde tento svoz probíhá již od července 2019, tak nebyl problém ani
při rozjezdu systému, kdy na některé obce vyšel svoz poprvé až po pěti
týdnech. Občané nám potvrdili, že když poctivě třídí bioodpad, který se sváží
častěji, tak jim tzv. černé popelnice nesmrdí.
Původní nádoba na směsný komunální odpad s četností svozu jednou měsíčně
by vám stačit měla, když budete odpad třídit, protože dostanete domů další tři
nádoby, každá o objemu 240 l, tedy celkem 960l na měsíc (při svozu bio 2x
měsíčně). Pokud vám toto množství nebude stačit, tak není něco v pořádku.
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Jak poznám, co do které nádoby patří?
Pro tento případ dostanete při výdeji nových nádob s kalendáři svozu také
barevný návod A4, kde je vypsané, co do které nádoby patří a co tam nepatří.
Do žluté nádoby na plast se nově také dávají i drobné kovy – konzervy od
potravin, plechovky od nápojů, kovová víčka, alobal apod. Toto platí také u
kontejnerů na sběrných místech.
Pokud nebudete vědět,
www.kamtovyhodit.cz

tak

se

můžete

zeptat

na

stránkách

Žiji sám, tolik nádob nenaplním každý měsíc. Musím popelnice
vydělávat před dům, když je z poloviny zaplněná?
Pokud nemáte plnou nádobu, nemusíte ji přistavovat ke svozu každý měsíc, ale
třeba jednou za dva nebo tři měsíce.

Pokud mám připravit modrou i žlutou nádobu v jeden den, tak se
budou svážet dohromady?
Pokud bude v jeden den vyznačeno více barev, tak osádka vždy nejdříve sveze
např. papír – modrou nádobu a poté se vrátí pro plasty ve žluté nádobě. Je
potřeba tedy nechat nesvezené nádoby stát před domem do doby než svozová
auta je vyvezou.

Může se stát, že nebude moje popelnice vyvezena?
Může se to stát v případě, že bude nádoba obsahovat něco, co tam nemá být.
Např. v bioodpadu budou sáčky, plasty nebo v papíru a plastech bude směsný
komunální odpad apod. Příliš těžká nádoba se směsným komunálním odpadem
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v letních měsících je také špatně ( pravděpodobně obsahuje suť nebo
bioodpad).
V zimním období se stává, že nádoby obsahují ještě teplý popel. Osádky jsou
vybaveny laserovými teploměry a v žádném případě nesmí teplou nádobu
vyvézt, protože by se mohl vznítit odpad v autě a shořet poté celé svozové auto
v hodnotě 5 milionů Kč.
Osádky v tomto případě nechávají pod víkem vzkaz s důvodem, proč vám
nebyla nádoba vyvezena.
V případě bioodpadu jsou nádoby vyrobeny na max. váhu 90kg, pokud se tedy
stane, že je nádoba přetížená ( např. plná shnilých jablek, mokré trávy) a při
výsypu se ulomí lem nádoby, tak si bude muset občan pořídit novou nádobu na
svoje náklady. Váhy na autech prokazatelně načtou skutečnou váhu při výsypu.

Proč nebude Doubravice dávat slevu na poplatku za odpad podle
množství vytříděného odpadu?
Zatím žádná z členských obcí Technických služeb Malá Haná, která zavedla
systém „ door to door“, se cestou slev na poplatcích nedala.
Finanční motivační systém není spravedlivý pro všechny. Například, jak k tomu
přijde babička, která už téměř žádný odpad netvoří, tím nebude vykazovat
množství tříděného odpadu, ale bude dál platit původní výši poplatku. Přitom
právě ona předchází odpadu a měla by být zvýhodněna. Zato rodina s dětmi,
která sice poctivě třídí a má velké množství odpadu, tak bude mít slevu na
poplatku.
Z praxe obcí, které tyto slevy zavedly, víme, že se pak ve žlutých nádobách
vyskytují plastové láhve naplněné vodou, cihly apod. Anebo rodinní příslušníci,
kteří žijí jinde, tak přiváží svým rodinám tříděný odpad odjinud, aby ti měli
slevu, a navyšují tak celkový objem odpadů celé obci. Toto není cesta správným
směrem…
Budeme velmi rádi, když se aktivně zapojíte i bez
jakýchkoliv finančních zvýhodnění a budete třídit
svůj odpad z přesvědčení a s radostí, že tak
pomůžete svému prostředí i Doubravici.
Ing. Olga Dočkalová, jednatelka společnosti
Technické služby Malá Haná s.r.o.
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Základní škola Doubravice nad Svitavou,
příspěvková organizace
Soukopovo náměstí 90
679 11 Doubravice nad Svitavou
mobil 603 188 963
zsdoubravice@centrum.cz
www.doubravicens.cz/zs
Datová schránka: 2gpmkyc

Zápis do 1. ročníku

pro školní rok 2021/2022
se bude konat od pondělí 19. do úterý 27. dubna 2021
Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká opatření budou v době zápisu platit,
budou mít rodiče od pátku 16. 4. možnost tzv. „elektronického předzápisu“ na
informačním systému školy EduPage.
Rodiče si najdou přihlášku na školní webové stránce, kde vyplní potřebné údaje do
interaktivního formuláře a následně si mohou vygenerovat samotnou žádost, kterou
pak už jen stačí podepsat, přiložit přílohu (kopii rodného listu) a odeslat jedním ze
způsobů:
 do datové schránky školy, více informací na https://chcidatovku.cz/
 e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 poštou
 osobním podáním ve škole
Zákonný zástupce se také může dostavit na předem domluvený čas /rezervace na
čísle 603 188 963/ a vyplnit a podat přihlášku přímo ve škole / s sebou rodný list
dítěte/.
Pokud bude koncem školního roku situace příznivá, nabídneme rodičům i dětem
dodatečnou návštěvu školy.
ŠKOLA NABÍZÍ:
 přátelské a rodinné prostředí
 třídy s menším počtem žáků
 kolektiv dětí z MŠ Doubravice
 školní družinu pro dojíždějící žáky až do 5. třídy
 projekty Šablony III, „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ 1x týdně
a ochutnávkové koše 1x ročně
 kroužky ve škole zajišťuje DDM Blansko a náboženství farnost Rájec
Mgr. Pavlína Bartošová, ředitelka školy
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Zprávičky ze školy:
Po jarních prázdninách, které byly poslední týden v únoru, se nám do
školy nevrátili ani žáci 1. a 2. třídy.
Výuka ale stále pokračuje. Všichni žáci naší školy se zapojují do distanční
výuky. Děkujeme všem rodičům i dalším rodinný příslušníkům, kteří jsou
jim ve výuce nápomocni.
A jak to při takové výuce vypadá? Podívejte se sami.
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Právě jste nahlédli do třetí třídy.
Paní učitelky vyučují on-line přes aplikaci Microsoft Teams, zasílají žáků
samostatnou práci a paní učitelka z 1. třídy natáčí pro svoje žáčky výuková
videa.
Přesto se těšíme, až se školní budova opět bude moci zaplnit dětmi.
Připravujeme se i na změny, které mají nastat ve výuce informatiky.
Navštěvujeme kurzy a nakoupili jsme i nové pomůcky pro výuku základů
programování. Jsou to robotické hračky Včelky Bee-bot. Věříme, že si je
naši žáci oblíbí.

Text a foto Mgr. Pavlína Bartošová
**********************************************************************************

Důležité upozornění
Městys Doubravice nad Svitavou přijme vhodného uchazeče (starobní
nebo invalidní důchodce) na pracovní pozici – správce hřbitova.
Bližší informace poskytneme v úředních hodinách na úřadě městyse.
Předpokládaný nástup od 1.5.2021.
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O POVOLÁNÍCH DŘÍVE A DNES
Každý člověk je ve svém životě k něčemu povolán. A tak má své
povolání, které si buď přeje, nebo nepřeje – podle toho, jak to vyjde. Je
prokázáno, že většina lidí nedělá v životě to, o čem v dětství snila. Vše je
totiž ovlivněno ekonomickou situací a také dobou, ve které žijeme. Kdo
četl knihu Aloise Jiráska „U nás“, nebo román „Babička“ od Boženy
Němcové dozvěděl se, že osmnácté století bylo dobou velkého rozvoje
textilní výroby. V tomto románu babička, když jela prodávat houně,
potkala samotného tehdejšího císaře Josefa II. On si s ní kupodivu
porozprávěl, a navíc jí dal na památku zlatý dukát, což byl pro ni zážitek,
o kterém vyprávěla svým vnukům.
Také u nás, v Doubravici, se v této době hojně na polích pěstoval len. A
v mnoha domech se tkalo a šilo. Pro zajímavost tak předkládám
občanům přehled povolání našich předků z roku 1790. Pro občany, kteří
v současné době bydlí na uvedených adresách, pokud to nevědí, to
může být docela zajímavé sdělení. Tak prosím, račte laskavě číst.
Karel Okáč
Karel Průcha
Jan Sáňka
Jakub Sáňka
Matouš
Horáček
Václav Písařík
Karel
Procházka
Jan Klimeš
Jan Maňoušek
Libor Klimeš
František
Procházka
Jan Řezníček
Jan Sáňka
Josef Potůček
Jan Kala
Jan Písařík
Jiří Břoušek
Václav Kupka

-

Soukopovo náměstí 1
Soukopovo náměstí3 (nyní 466)
Soukopovo náměstí 5
Soukopovo náměstí 7
Soukopovo náměstí 8

provazník
tkadlec
tkadlec
zedník
tkadlec

Soukopovo náměstí 88
Soukopovo náměstí 89

- tkadlec
- pekař
-

stolař
tkadlec
řezník
povolání
neuvedeno
cukrář
a perníkář
tkadlec
barvíř
rolník
krejčí
obuvník
tkadlec

Na Horce 92
náměstí Svobody 9
náměstí Svobody 10
náměstí Svobody 11
náměstí Svobody 13
náměstí Svobody 14
náměstí Svobody 15
náměstí Svobody 16
náměstí Svobody 17
náměstí Svobody 81
náměstí Svobody 86 (nyní 474)
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Florian
Břoušek
Cyril Řezníček
Kristian Horák
Václav Figar
Josef Nedbal
Kašpar
Strachoň
Josef Kunc
Jan Veverka
František
Kupka
Antonín
Strachoň
Jan Žemlička
Jakub Pivoda
Maxmilian
Šafránek
Josef Sáňka
Martin Mrázek
Jan Jelínek
Josef Staníček
Andreas
Němec
Bartoň Vajs
Josef
Zahradník
Václav Vaněk

- rechtor,
tehdejší
ředitel školy
- krejčí
- purkmistr
- provazník
- bednář
- povolání
neuvedeno
- tkadlec
- tkadlec
- tkadlec

Havlíčkova 19

- stolař

Dolní 61

- krejčí
- tkadlec
- kovář

Dolní 62
Dolní 71
Dolní 72

-

tkadlec
krejčí
krejčí
rolník
zednický
mistr
- kovář
- řezník

Dolní 73 (nyní 334)
Dolní 74
Dolní 76
Dolní 77
Dolní 78

- řezník

Sokolská 68

Havlíčkova 24
Havlíčkova 27
Zahradní 39
Zahradní 40
Zahradní 41
Zahradní 43
Dolní 54
Dolní 59

Dolní 79
Dolní 80

Za 230 let vývoj pokročil. Zatímco naši předkové si vydělávali na živobytí
sezením u tkalcovských stavů, naši současníci činí to samé. Jen s tím
rozdílem, že převážně sedí u počítačů. Pokud jim to činí radost a přináší
dobré ocenění, tak jen tak dál.
Vývoj totiž nelze zastavit, a pokud bude ku prospěchu všem, tím lépe. A
za dalších 230 let o tom třeba někdo zase napíše do našeho zpravodaje.
Josef Přibyl
(zdroj archiv Eduard Sáňka č.p. 36)
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VELIKONOCE
(tradice, pranostiky,
symboly)
Je všeobecně známo, že nejznámějšími jarními svátky jsou Velikonoce. Víte ale
všechno, co se těchto svátků týká? Jaké jsou symboly, pranostiky, tradice? Víte
např. proč se tomuto svátku říká Velikonoce, proč se peče mazanec v takovém
tvaru, jak se právě peče, jaké bude léto, když na Zelený čtvrtek padá sníh?
Nehledejte v moudrých knihách. Postačí, když článek dočtete do konce. Hledala
jsem já a našla tyto zajímavosti.
Velikonoce nemají pevné datum, ale patří mezi tzv. pohyblivé svátky. Jejich
datum se mění v závislosti na datu prvního jarního úplňku (tedy po 21. březnu).
Každoročně tedy slavíme velikonoční svátky první neděli po prvním jarním
úplňku. Ten byl v letošním roce v neděli 28. března, je tedy nad slunce jasné,
proč jsou Velikonoce hned následující neděli.
A začínají Zeleným čtvrtkem-tento den byl dnem odpuštění. Rodiny se modlily a
všichni se omyli rosou, která bránila onemocnění šíje a dalším nemocem. Na
Zelený čtvrtek utichaly zvony - "odlétaly do Říma". Znovu se rozeznívaly na Bílou
sobotu. Místo zvonů se však ozývaly ve vsích dřevěné řehtačky a klapačky.
Následuje Velký pátek. Toto byl den hlubokého smutku a dodržoval se přísný
půst-na památku ukřižovaného Ježíše Krista. Někde i na Velký pátek nahrazovaly
řehtačky hlas zvonů a oznamovaly poledne a ranní i večerní klekání. Nesmělo se
pracovat na polích (hýbat se zemí), nemělo se prát prádlo. Také se tento den děly
zázraky-zem se otevírala, aby ukázala své poklady (škoda, že už to neplatí).
Bílá sobota. Ještě před východem slunce se muselo uklidit, vybílit stavení,
vymetalo se novým koštětem. Pekly se mazance, beránci a také chléb. Chlapci
pletli pomlázky z vrbových proutků, vázaly se březové větvičky a zdobila se
vajíčka.
Boží hod velikonoční. Ze soboty na neděli došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Noc byla označována za "velkou" - a odtud název Velikonoce. V neděli se také
začala jíst tradiční velikonoční jídla-vejce, mazanec, beránek, víno a chleba.
Velikonoční pondělí. Tomuto dni se také říkalo Červené pondělí. Brzy ráno
vycházeli chlapci-koledníci s pomlázkami šlehat děvčata, aby z nich vyhnali
nemoci a lenost. Dostávali od děvčat malovaná vajíčka a cukroví. Proutí, ze
kterého se pomlázky pletly, byla přisuzována životodárná síla. Kdo dostal
pomlázkou, ten omládl.
Pravděpodobně nejznámějším symbolem Velikonoc jsou vejce, beránek,
mazanec, pomlázka.
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Vejce jsou známkou plodnosti, života. Traduje se, že by rodina měla sníst jedno
vejce společně, a tím zajistit, že budou držet pohromadě (pštrosí vejce by určitě
stačilo i pro mnohačlennou rodinu).
Beránek značí čistotu, obětování. Poté, co v 19. století velmi podražilo jehněčí
maso, pekl se beránek ze sladkého těsta. A tato tradice vydržela do dnešních
dnů.
Mazanec-znamená slunce, na které po dlouhé zimě vždy čekáme. Proto se peče
ve tvaru připomínající slunce.
Pomlázka-velikonoční pomlázkou se označuje svazek spletených vrbových
proutků sloužících ke šlehání (krajově se nazývá také tatar, šlahačka, šibačka,
korbáč, mrskačka, kocar). Pomlázkou se ale nazývá také výslužka z koledování.
Jaké pranostiky se vztahují ke svátků jara?
 Je-li Zelený čtvrtek bílý, bude teplé léto
 Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý
 Prší-li na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu
 Kdo na Velký pátek orá, tomu se chleba nedostává
Ve staré kuchařské knize jsem našla zajímavý velikonoční polední jídelníček,
pocházející z doby okolo roku 1900. Tady máte inspiraci!
Zelený čtvrtek
Hrachová polévka s praženou žemlí
Špenát s pečenými vejci nebo teplé jidášky s medem
Velký pátek
Bramborová polévka houbová
Tvarohové knedlíky s vařeným sušeným ovocem
Bílá sobota
Polévka z kozlečího mozečku a pražené krupice
Drobty z kůzlete s dušenou rýží
Neděle velikonoční
Polévka hovězí s vaječným svítkem
Pečený kozlečí zadek s napodobenými drobnými brambůrky
Pondělí velikonoční
Bílá polévka z prolisované zeleniny s praženou žemlí
Vepřová pečeně s houskovým knedlíkem a dušeným zelím

Všem vám přeji krásné svátky jara plné zdraví, pohody,
spokojenosti a sluníčka.
Eva Sáňková kronikářka

14

Stokoruna není vždy stejná stokoruna
Statistika je vědní obor, který se zabývá popisem stavu nebo vývoje hromadných
jevů (tolik stručně z Wikipedie). Nadpis článku není úplně přesný. Stokoruna je sice
vždy stokoruna, jen se v různých letech za ni nakoupilo jiné množství zboží. My se
nyní podíváme na to, co zjistila o vývoji cen statistika. Srovnáme vývoj cen po sto
letech, tedy roky 1921 a 2021. Možná budeme překvapeni. Ceny jsou uvedeny
průměrné, protože i v roce 1921 byly soukromé obchody a provozy stejně, jak je
tomu v roce letošním.

V roce 1921 si například kancelářský úředník vydělal mezi čtyřmi až
sedmi tisíci korunami za rok. Na jednu stokorunu tedy níže postavený
musel pracovat v průměru 45 hodin.
Rok 1921
Zboží
mléko (1 litr)
vejce (1 kus)
máslo (1 kg)
hovězí zadní (1 kg)
vstupenka do divadla
stříhání
pánských
vlasů

cena
korunách

v kolik se nakoupilo za 100
Kč

3,30
1,20
48,80
15,95
10,00
4,00

30 litrů
83 vajec
osm čtvrtek
6,3 kg
10 představení
25 návštěv u holiče

Na začátku roku 2021 byla průměrná měsíční mzda 35 402 Kč (údaj
bude během roku ministerstvem práce upřesněn)
Rok 2021
Zboží
mléko (1 litr)
vejce (1 kus)
máslo (1 kg)
hovězí zadní (1 kg)
vstupenka do divadla
Stříhání
panských
vlasů

v kolik nakoupíme za 100 Kč

cena
korunách
19,90
3,00
180,00
260,00
420,00
80,00

5 litrů
33 kusů
dvě čtvrtky
0,38 kg
bohužel
1 návštěva u holiče

Eva Sáňková kronikářka
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