ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 6/ červen 2009
*********************************************
Vážení spoluobčané,
v měsíci červnu se koná několik tradičních a také netradičních
akcí na které vás srdečně zveme:
sobota 30. května – Sbor dobrovolných hasičů, Český
červený kříž a TJ Sokol pořádají
od 15 hodin na sokolském hřišti dětský
den.
pátek 5. a sobota 6. června – volby do Evropského parlamentu proběhnou
v obřadní síni úřadu městyse
sobota 6. června – okresní běžecká liga „Svitava kros 2009“ přespolní běh
o pohár mikroregionu Svitava 1. ročník od 13 hodin na
fotbalovém hřišti
sobota 13. června – otevřené rozhledny Boskovicka, možnost návštěvy 5
rozhleden (včetně Malého Chlumu) a účasti
v soutěži MAS Boskovicko Plus
pátek 19. a sobota 20. června – TJ Sokol pořádá předpouťové zábavy na
sokolském hřišti v pátek hraje „Prorock“
a v sobotu „Akcent“.
neděle 21. června – tradiční doubravická pouť
sobota 27. června – 2. ročník memoriálu Oldřicha Hájka v cyklistickém
sprintu do vrchu
****************************************************************

POZVÁNKA
na zasedání zastupitelstva městyse Doubravice nad
Svitavou, které se koná ve středu 24. června 2009
v 18.00 hodin v obřadní síni úřadu městyse.
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Zprávy z jednání rady městyse:
29. dubna – rada projednala za účasti ředitele ZŠ Mgr. Františka Opatřila
připomínky krajské hygienické stanice k základní škole
- rada byla seznámena s návrhem farního úřadu na opravu
varhan v kostele sv. Jana Křtitele
15. května – lesní hospodář pan Koudelka podal zprávu o hospodaření
v lese za minulé období
- rada byla seznámena se zápisem odborného znalce se stavem
veřejné zeleně v intravilánu obce
27. května – rada byla informována o organizačním zajištění voleb do
Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června
- rada projednala smlouvy o dodávce a záručním a pozáručním
servisu na hasičské auto
****************************************************************
UPOZORNĚNÍ
V současné době se v Doubravici nad Svitavou a Újezdu u Boskovic připravuje
výstavba Čistírny odpadních vod a kanalizace.
Nedílnou součástí celé akce je rovněž příprava a realizace napojení nemovitostí na
novou kanalizaci – kanalizační přípojky.
V příštích týdnech budou zahájeny přípravné projektové práce na přípojkách. Projekty
bude zajišťovat firma AQUA PROCON, s. r. o. ve spolupráci s projektovou kanceláří
BESTA – ING. BRÁZDA s. r. o., jejíž pracovníci budou navštěvovat jednotlivé
nemovitosti a řešit možné napojení na kanalizaci.
Při návštěvě se pracovník kanceláře BESTA na požádání prokáže občanským průkazem
a pověřovacím listem od městyse (obce). Bude mít připravený tzv. „přípojkový list“ se
situací dané nemovitosti. S vlastníkem (uživatelem) nemovitosti navrhne možný způsob
odkanalizování přípojkou, kterou zakreslí do tohoto „listu“. Vlastník (uživatel) tento
návrh potvrdí podpisem. Následně bude zpracována projektová dokumentace, zajištěna
potřebná vyjádření dotčených orgánů a organizací a zajištěno povolení stavby přípojky
(územní souhlas, územní rozhodnutí). Každý vlastník (uživatel nemovitosti) obdrží tuto
projektovou dokumentaci.
V případě problematického napojení bude návrh řešení konzultován s projektanty
kanalizace (AQUA PROCON, s. r. o.), provozovateli kanalizace (VAS a. s., Boskovice)
a Městysem Doubravice nad Svitavou.
Projektové práce přípojek a zajištění povolení na stavbu přípojek je pro občany
bezplatné.
Projektová kancelář
BESTA – Ing. Brázda s.r.o.
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PLAMEN

V DOUBRAVICI

Ne, není to tak, jak by se podle nadpisu mohlo zdát. V Doubravici nad Svitavou
nehořelo.A pokud, tak jenom hasičská srdce, zapálená pro hasičský sport.
V sobotu 16. května 2009 se totiž v krásném doubravickém sportovním areálu konala
okresní soutěž mladých hasičů „PLAMEN 2009“. Přípravou a organizací soutěže byl
pověřen Sbor dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou, samozřejmě ve spolupráci a pod
vedením Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Blansku. V minulém roce, kdy
se o pořádání soutěže místní dobrovolní hasiči hlásili, možná ještě netušili co je čeká a také
nevěděli, jestli vše zvládnou. Ale teď, s odstupem několika dnů a z pohledu laika snad mohu
říct, že vše zvládli na výbornou. Takové bylo také vyjádření „hasičů okresních“. Vždyť
zajistit areál, označit a vytýčit soutěžní trasy, připravit parkoviště pro desítky aut osobních a
hasičských, zázemí pro vedení, rozhodčí a hlavně pro všechny účastníky občerstvení – to vše
se dá zvládnout jen perfektní souhrou a dobrou organizací.
Sobotní soutěže se zúčastnilo 30 družstev v kategorii „starší“ a 20 v kategorii „mladší“.
Každé družstvo bylo složeno z deseti členů. Jednoduchými počty se tak dostaneme k číslu
500. A to byli jen soutěžící. Spolu s doprovodem družstev a ostatními, kteří pomáhali a
zajišťovali, byl výsledný součet 700 účastníků. Nebyla to ale jen soutěž PLAMEN, která
v Doubravici probíhala. Současně s ní mladí hasiči soutěžili v už tradiční soutěži „O pohár
starosty SDH a pohár starosty městyse“. A výsledky ?
V soutěži PLAMEN 2009 „starší“ - 1. Žernovník B 2. Borotín 3. Černá Hora;
„mladší“ - 1. Černá Hora 2. Vysočany 3. Bořitov.
V soutěži O pohár starosty SDH a městyse „starší“ – 1. Žernovník 2. Horní Poříčí 3.
Žďár 4. Sudice; „mladší“ – 1. Černá Hora 2. Vysočany 3. Bořitov 4. Velké Opatovice.
Byla to pěkná soutěž, ve které se některým vedlo lépe, jiným méně dobře. Tak už to ale
v každé soutěži je. Přejme tedy těm, kteří nezískali žádnou trofej, aby příště měli více štěstí,
úspěšným mladým hasičům přejme, aby neusnuli na vavřínech a organizátorům akce (SDH
Doubravice), aby i příště byli při zajišťování podobných akcí stejně úspěšní.
Eva Sáňková
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Svaz dobrovolných hasičů, MS ČČK
a TJ Sokol pořádají
v sobotu 30.5.2009
Dětský den
Sraz účastníků v 15.00 hodin
na sokolském hřišti.
Připraveny budou soutěže, hry pro děti,
špekáčky, táborák a odměny.
V případě nepříznivého počasí
bude vyhlášen náhradní termín.
****************************************************************

Volby do Evropského
parlamentu proběhnou

v pátek 5. června od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 6. června od 8.00 do 14.00 hodin.
Volební místnost bude v obřadní síni úřadu městyse (starší a nemocní
občané mohou požádat o volbu do přenosné urny doma).
Hlasovací lístky budou doručeny občanům do schránek do úterý 2. června
2009. K volbám vezměte sebou platný průkaz totožnosti (občanský průkaz
nebo pas).
***************************************************************
V sobotu 27. června se uskuteční
2. ročník memoriálu Oldřicha Hájka
v cyklistickém sprintu do vrchu.
9.30 hodin – prezentace účastníků
10.00 hodin – start závodu
Start na křižovatce ulic 28. října a 9. května, délka trati 200m.
Cíl u domu č. 207 (Veselý J.)
Jaroslav Veselý – ředitel soutěže

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

MS ODS bude pořádat v sobotu 18.7.2009
tradiční soutěž o nejlepší guláš.
Podrobnosti budou zveřejněny v příštím čísle
zpravodaje.
****************************************************************
PRODÁM letní pneu 195/65-15, málo jeté, vzorek 7mm 4ks/3.000,-Kč
tel. 604 549 603

****************************************************************
PRODÁM SUZUKI GN 125 (pneu 80%), nová řetězová sada, barva červená,
cena 25.000,-Kč tel. 604 549 603

****************************************************************
Dne 16.května 2009 proběhlo v Doubravici nad Svitavou okresní kolo soutěže Plamen v
požárním sportu mládeže.Děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na hladkém a úspěšném
průběhu soutěže.Dále děkuji sponzorům: Povoznictví Kala Antonín,Stolařství M+M,Araplast
a Pivovar Černá Hora.
Milan Hubený - starosta SDH Doubravice nad Svitavou
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OKRESNÍ BĚŽECKÁ LIGA

SVITAVA KROS 2009
Přespolní běh O pohár mikroregionu Svitava – 1. ročník

Termín: SOBOTA 6. června 2009
Místo: Doubravice nad Svitavou – fotbalové hřiště
Start hlavní kategorie: 15 hodin
Start první kategorie: 13 hodin 30 minut
Prezentace: od 13.00 hodin-víceúčelová budova, startovné 30 Kč (děti zdarma)
Kategorie a délky tratí
Mlíčňáci, chlapci, děvčata do 6 let (do 2003)
100 metrů
Přípravka žáci, žákyně 7 – 8 let (2002 – 2001)
400 metrů
Mladší žáci, žákyně 9 – 11 let (2000 – 1998)
800 metrů
Starší žáci, žákyně 12 – 14 let (1997 – 1995)
1200 metrů
Dorostenci, dorostenky 15 - 21 let (1994 – 1988)
8000 metrů
muži, ženy, (1987 – 1970)
veteráni I (1969 – 1960), II (1959 – 1950), III ( od 1949)

13:30
13:45
14:00
14:15
15:00

Děkujeme sponzorům:

Araplast Doubravice, Koloniál Doubravice, Dřevovýroba Vladík, Pivovar Černá Hora, Ravika
Doubravice, Restaurace U Splavu, Gummi print.

Za pořadatele Ivoš Hájek
mobil: 776258726
ivos.hajek@seznam.cz
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OZNÁMENÍ OBČANŮM !!!
Bezplatná právní poradna JUDr. Němcové slouží občanům
Doubravice nad Svitavou vždy 2. pondělí v měsíci od 15.00 do
16.00 hodin na úřadě městyse.
Následující termín: 8. června 2009
Upozorňujeme občany, že do právní poradny je nutno se dopředu objednat na
úřadě městyse buď osobně nebo telefonicky na tel. 516 432 721, 516 434 033
nejpozději do pátku před pondělní poradnou.

V měsíci červenci a srpnu poradna nebude!
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část červen 2009
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin

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

Červen
6.6.
7.6.
13.6.
14.6.
20.6.
21.6.
27.6.
28.6.

MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Vrtělová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Well
MUDr. Žáčková
MUDr. Blaťák

Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, Mahenova 13
Černá Hora, Zdrav. středisko

516 416 386
516 488 455
516 439 404
516 446 398
516 488 454
516 447 605
516 419 538
516 437 257

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna na Karáskově náměstí č. 11,
Brno,tel. 548 424 242 a to od 19.00 h. - 7.00 h. ve všední dny a
nepřetržitě o svátcích.

*******************************************************************
BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci červnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
1.6. ŠTROFOVÁ Marie
2.6. KOPECKÝ Jaroslav
9.6. ŠMERDOVÁ Zdenka
10.6. ŠTOUDKOVÁ Blanka
12.6. VAŠKOVÁ Marie
17.6. MACUROVÁ Eva
18.6. ŠTOUDEK Petr
18.6. CHOVANEC Jan
30.6. ŠTOUDEK Antonín

Klemov č. 347
U Spravedlnosti 263
Dolní č. 188
28. října 315
U Cihelny 365
U Spravedlnosti 354
28. října 315
28. října 230
9. května 323
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ČERVEN 2 0 0 9
4.6. čtvrtek v 18 hod

WARNER BROS
AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE

Film je natočený podle stejnojmenné literární předlohy, jejímiž autory jsou konzultant a
scenáristka populárního televizního seriálu „Sex ve městě“.Vypráví příběhy a vztahy
navzájem propojených dvacátníků a třicátníků z Baltimore, a to počínaje mělkými
vodami prvních schůzek, až po hluboké a temné vody manželských životů – a to vše ve
snaze odhalit tajemství opačného pohlaví a stát se výjimkou z pravidla, které výjimky ve
skutečnosti nezná.Film má mimořádně hvězdné obsazení – hrají Ben Affleck, Jennifer
Aniston, Drew Barrymor.
Komedie USA s českými titulky.
Premiéra 19.3.2009
Vstupné 49.- + 1.- Kč
129 minut
mládeži do 12 let nevhodný
11.6. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
VÉVODKYNĚ

Georgiana Spencerová, vévodkyně z Devonshiru, byla praprapratetičkou princezny Diany.
Ve své době, koncem 18. století, byla stejně slavná a obdivovaná jako mladá manželka
prince Charlese o dvě století později. Paralela mezi jejich životy je více než zřejmá.
Podobně jako princezna Diana, tak i Georgiana, byla oslňující, charismatická a
veřejností milována. V osobním životě jí ale štěstí nepřálo … I v jejím manželství
existovala „ta třetí“, sokyně, s níž se musela dlouhodobě dělit o přízeň a lásku manžela.
V hlavních rolích hrají Keira Knightley (Pýcha a předsudek, Pokání, Piráti z Karibiku) a
Ralph Fiennes ( Anglický pacient, Nepohodlnný, Harry Potter a Ohnivý Pohár).
Historické drama USA/Anglie/Itálie/Francie s českými titulky.
Premiéra 26. února
2009.
Vstupné 49.- + 1.- Kč
110 minut
mládeži přístupný
18.6. čtvrtek v 18 hod

WARNER BROS
GRAN TORINO

Film vypráví příběh neústupného válečného veterána Walta Kowalského, který si
s přibývajícím věkem uvědomuje, že na nový svět už nestačí. Musí se konfrontovat jak
se sousedy rozličného etnického původu, tak se svými hluboce zakořeněnými předsudky.
Podzim svého života tak spíš přežívá než dožívá, ale jen do noci, kdy se mu Thao, jeho
mladý soused, pokusí ukrást jeho chloubu – nablýskaný sporťák Gran Torino.Díky
Thaovi a jeho rodině Walt prozře a snad poprvé v životě se na své sousedy podívá bez
předsudků.V hlavní roli několikanásobný držitel Oskara Clint Eastwood.
Drama USA s českými titulky.
.
Premiéra 16.4.2009
Vstupné 49.- + 1.- Kč
117 minut
mládeži do 12 let nevhodný
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25.6. čtvrtek v 18 hod

WARNER BROS
ZNOVU 17

Stručný obsah: Co byste dělali, kdybyste měli v životě šanci na druhý pokus ?
Těsně před maturitou v roce 1989 je Mike O´Donnell (Zac Efron) hvězdou
basketbalového týmu a čeká ho skvělá budoucnost. Ve chvíli, kdy se dozví, že se svojí
přítelkyní Scarlett čeká dítě, se však rozhodne tohle všechno zahodit a zvolí rodinný
život. O téměř dvacet let později má svá nejlepší léta téměř za sebou. Jeho manželství se
rozpadá, nevychází mu kariéra a jediný, kdo mu rozumí, je jeho starý kamarád ze
střední školy. Mike však dostane druhou šanci, a to když se jakýmsi zázrakem znovu
ocitne v kůži sedmnáctiletého kluka … Ve snaze udělat některé věci jinak, než před
dvaceti lety však málem příjde o to nejlepší, co ho v životě potkalo.
Komedie USA s českými titulky.
Premiéra 7.5.2009
Vstupné 39.- + 1.- Kč
100 minut
mládeži do 12 let nevhodný

ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ
29.6. pondělí v 9,30 hod

INTERSONIC
CESTA NA MĚSÍC

Kouzelný animovaný příběh tří malých much, které se stanou součástí prvního přistání
na Měsíci. Napínavé komediální i dojemné vesmírné dobrodružství pro všechny
generace nabízí díky 3D technologii jedinečný trojrozměrný zážitek.
Animovaný dobrodružný film USA/Belgie v českém znění.
Premiéra 15.1.2009
Vstupné 29.- + 1.- Kč
85 minut
přístupný bez omezení

*********************************************
Pěkná modrá Doubravice
(centrum duševního zdraví)
Doubravice, Soukopovo náměstí 91 – budova fary

Plán na měsíc červen 2009

Všechny aktivity jsou určeny i pro veřejnost
3. 6. Vycházka do okolí – Doubravický hrad –seznámení s historií
10. 6. Výlet do Kunštátu na zámek a do jeskyní
na Rudku, exkurze v keramičce
17. 6. Vycházka na Šmelcovnu v Boskovicích
23. 6. Výlet do Moravského krasu
V týdnu od - 1.6. Šperky z moduritu
- 8.6. Obrázky s přírodní tématikou
- 15.6. Netradiční keramika
- 22.6. Výroba ozdobných závěsů

Výtvarná tvorba s paní Janou Vaňkovou
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