ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 2 /únor 2011
********************************************
Zhodnocení roku 2010
Rok 2010 lze pro Městys Doubravici nad Svitavou hodnotit jako rok úspěšný.
V realizaci ČOV a kanalizace bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele
stavby, jehož průběh se přesouvá i do prvních měsíců letošního roku.
Předpoklad vlastního zahájení realizace stavby je polovina roku 2011. Termín je
vázán na ukončení výběrového řízení na dodavatele. Byl zpracován návrh
nového územního plánu, který v letošním roce projde připomínkováním občanů
a měl by být schválen ve druhé polovině letošního roku. Na zpracování návrhu
získal městys dotaci 600 000,- Kč. Byla taktéž dokončena vestavba knihovny ve
víceúčelové budově. Zde bylo při realizaci využito dotace ze SZIFu ve výši
1 200 000,- Kč. S využitím dotace z Jmk ve výši 200 000,- Kč byla provedena
oprava třetí třídy MŠ. V rámci mikroregionu Svitava byl pořízen další mobilář.
Byly dokončeny pozemkové úpravy v části Klemov.
Tradičně bohatý kulturně společenský život městyse zajišťovaly místní zájmové
organizace a spolky. Tyto akce se těšily velkému zájmu veřejnosti. Děkuji všem
členům organizací a spolků a také ostatním občanům za jejich práci při přípravě
a vlastním zajištění společenských akcí.
Po říjnových komunálních volbách došlo k obměně zastupitelstva městyse.
Děkuji všem zastupitelům, kteří pracovali v uplynulém volebním období za
jejich práci a čas, který věnovali budování a rozvoji Městyse Doubravice nad
Svitavou, nově zvoleným zastupitelům přeji hodně úspěchů a elánu v jejich
práci.
Hlavní úkoly roku 2011
- dokončení výběrového řízení na dodavatele ČOV a kanalizace a následné
zahájení vlastní realizace stavby.
- dokončení a vydání nového územního plánu městyse
- dokončení pozemkových úprav v Doubravici nad Svitavou
- v jarních měsících realizace prací na čištění Klemovského potoka
- pokračování v realizaci části inženýrských sítí
- zahájení přípravných a projekčních prací na rekonstrukci rozvodů el. energie ve
spolupráci s firmou E.ON Distribuce
- dořešení pozemkových náležitostí nutných k realizaci protipovodňových úprav
na potocích Nešurka a Klemovský potok
- řešení pozemkových náležitostí nutných k realizaci přeložky silnice Blansko –
Boskovice
Pavel Král, starosta městyse
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou konaného dne 19.1.2011
1/11 - zastupitelstvo městyse volí předsedou kontrolního
výboru Ing. Miroslava Konráda s účinností od 1.1.2011
2/11 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti
rady za uplynulé období
3/11 - zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtový výhled na
roky 2012-2014
4/11 - zastupitelstvo městyse schvaluje záměr prodeje pozemku městyse KN
p.č. 1993/2 o výměře 1641m2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou

****************************************************************
Zpráva o činnosti rady
1.12.2010
- Usnesením č.21/2010 rada schválila kupní smlouvu č. 1210001076 mezi prodávajícím
Městys Doubravice nad Svitavou a kupujícím JMP Net, s.r.o. za cenu stanovenou
dohodou 156 735,- Kč. Předmětem kupní smlouvy je úplatný převod plynárenského
zařízení včetně všech součástí a příslušenství, které bylo realizováno v rámci stavby
„Rozšíření STL plynovodu v lokalitě Zázmolí.“
- Usnesením č.22/2010 rada ustavila ke dni 1.12.2010 komisi
o přestupkovou, řízením pověřuje JUDr. Vlastu Němcovou
o komisi SPOZ, vedením pověřuje pana Josefa Přibyla
- Místostarosta Ladislav Štoudek informoval radu o předpokládaném postupu plateb za
ČOV a kanalizace.
8.12.2010
- Lesní hospodář Vít Koudelka seznámil radu s výsledky hospodaření za období
11/2010.
- Rada projednala se zástupcem firmy NK Consulting spol. s r.o. předání návrhu dohody
na ukončení nájemní smlouvy v objektu prodejny potravin v Klemově. Návrh dohody
byl nájemci předán s termínem vyjádření do 15.12.2010
- Rada projednala výpověď plateb za energie ze strany nájemce prodejny potravin
Klemov a to ke dni 31.12.2010. V souvislosti s tímto krokem rada odsouhlasila převod
plateb za energie od 1.1.2011 z nájemce na pronajímatele – městys. (usnesení
23/2010)
- Rada projednala a neodsouhlasila vzájemný zápočet závazků a pohledávek mezi
městysem a firmou NK Consulting spol. s r.o. Závazek městyse ve výši 70108,- Kč
bude řešen v dohodě o ukončení nájmu. (usnesení č.24/2010)
- Rada projednala a odsouhlasila program veřejného zasedání zastupitelstva, které se
konalo dne 15.12.2010
- Rada projednala žádost občanů z ulice Sokolská o odstranění vzrostlého smrku ve
svahu na obecním pozemku v ulici Sokolská. Dne 25.11.2010 proběhlo za účasti
zástupce MÚ Blansko, odboru životního prostředí, místní šetření. Výsledkem bylo
kladné stanovisko zástupce odboru životního prostředí k podané žádosti. Usnesením
č.25/2010 rada žádost schválila.
- Rada projednala a schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č.j. 35672/2010 mezi městysem a Správou železničních dopravních cest, týkající se
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rekonstrukce přípojky kanalizace, přípojky plynu a rekonstrukce vytápění budovy č.p.
374 – drážní budova. (usnesení č. 26/2010)
Rada projednala a schválila smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi městysem a
firmou JMP Net s.r.o. o závazku uzavřít budoucí kupní smlouvu na plynárenská
zařízení zbudované v lokalitě Klemov – Červinek za cenu stanovenou dohodou
59 000,- Kč. (usnesení č.27/2010)
Rada projednala a schválila nájemní smlouvu č. 10/952004 mezi Lesy ČR a městysem.
Podpisem smlouvy se stane městys nájemcem pozemků ve vlastnictví Lesů ČR o
celkové výměře 581,63 m2 za cenu nájmu 2910,-Kč ročně. Nájem se uzavírá z důvodu
provádění výstavby zemní hráze poldru, přeložky lesní cesty a možné zátopy při
velkých vodách. (usnesení č. 28/2010)
Rada projednala a odsouhlasila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.
5179/10/OKH mezi JMK a městysem ve výši 3465,- Kč. (usnesení č.29/2010)
Rada projednala a odsouhlasila mandátní smlouvu mezi městysem o provedení
inženýrských činností k územnímu rozhodnutí včetně zajištění všech potřebných
činností na akci „Protipovodňové opatření – Doubravice nad Svitavou“ za celkovou
cenu prací 19500,- Kč bez DPH. (usnesení č.30/2010)
Rada projednala a odsouhlasila žádost - stavba garáže na vlastním pozemku č.120/14.
(usnesení č.30/2010)
Rada projednala a odsouhlasila smlouvu o věcném břemeni mezi městysem žadatelem.
Předmětem této smlouvy je provedení a trvalé uložení přípojek na obecní komunikaci
p.č. 2017/10. (usnesení č.32/2010)
Rada projednala a odsouhlasila nové směrnice předložené účetní městyse paní Jolanou
Pilátovou (usnesení č.33/2010)
Rada projednala a odsouhlasila plán inventarizace majetku městyse předložený účetní
městyse paní Jolanou Pilátovou. (usnesení č.34/2010)
Rada projednala odhlášení pronájmu zahrady u fotbalového hřiště, podané městysi dne
6.11.2010
Rada odsouhlasila, že místostarosta Ladislav Štoudek zůstává ve sboru zástupců pro
pozemkové úpravy v Doubravici nad Svitavou
Ing. Pávek podal informace k problematice výstavby nových komunikací budovaných
zástavbách
Starosta informoval radu o dotačních titulech pro mikropodniky

22.12.2010
 Rada odsouhlasila návrh dohody o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti mezi
pronajímatelem Městysem Doubravice nad Svitavou a nájemcem NK Consulting,
spol. s r.o., uzavřené dne 30.1.2004 ve znění dodatku č.1 ze dne 12.12.2006. Návrh
dohody se týká ukončení užívání předmětu nájmu - budova občanské vybavenosti č.p.
359 na parcele p.č. 207/4 a p.č. 49 vše v majetku Městyse Doubravice nad Svitavou.
(usnesení č.35/2010)
 Rada odsouhlasila záměr pronajmout budovu občanské vybavenosti č.p. 359 na
parcele p.č. 207/4 a p.č. 49, vše v majetku městyse Doubravice nad Svitavou, a to za
účelem prodeje potravinářského a smíšeného zboží. (usnesení č.36/2010)
12.1.2011
- Rada schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městysem a firmou E.ON Distribuce, a.s. č. 4610633/003 na zřízení sítě technického
vybavení na pozemcích městyse parc. č. 372/1, 371/1 a 232/1. (usnesení č.1/2011)
- Rada schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Městyse
Doubravice nad Svitavou, parc.č. 241/7 v k.ú. Klemov (usnesení č.2/2011)
- Rada schválila smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 830792396 mezi
městysem a firmou E.ON Energie, a.s., týkající se odběrního místa Klemov č.p. 359 –
bývalá prodejna potravin a smíšeného zboží. (usnesení č.3/2011)
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starosta seznámil členy rady s nabídkou firmy Optimal-energy. Rada pověřila starostu
přizvat zástupce firmy k jednání rady
starosta seznámil členy rady se stavem jednání o pronájmu budovy občanské
vybavenosti – prodejna Klemov. Rada pověřila starostu předáním podkladů právničce
pro zpracování návrhu nájemní smlouvy
starosta informoval radu s předpokládanými náklady na budování inženýrských sítí
Zázmolí II a IIa, U spravedlnosti a v Klemově – Oborská
starosta a pan Plhoň předali radě informace o jednání s firmou E.ON Distribuce o
rekonstrukci rozvodů el. energie
pan Plhoň seznámil radu s jednáním s firmou ARTEMIA, která zabezpečuje zhotovení
vrtů pro vodní zdroje. Byl projednán další postup městyse v problematice vodních
zdrojů obce. Rada pověřila starostu, aby zkonzultoval tuto problematiku s ŽP Blansko
místostarosta p. Štoudek informoval radu o budoucím jednání k přeložce komunikace
Blansko – Boskovice

*************************************************************
Jaké jsou odměny zvolených zastupitelů Městyse Doubravice nad Svitavou
Vážení spoluobčané,
v tomto článku zveřejňuji výši odměn zastupitelů městyse. Odměňování členů zastupitelstva
se řídí nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve
znění pozdějších předpisů. Toto nařízení vlády stanovuje pevné odměny uvolněných členů
zastupitelstva a max. možné odměny za funkce neuvolněných členů zastupitelstva.
Starosta
- 40 996,- Kč
Místostarosta
- 33 822,-Kč
Stanoveno zastupitelstvem
Zákonné maximum
Člen rady
- 1.160,- Kč
1.840,- Kč
Předseda výboru
- 980,- Kč
1.660,- Kč
Zastupitel a člen výboru
- 720,- Kč
1.420,- Kč
540,- Kč
Zastupitel
- 280,- Kč
**************************************************************************
Členové výborů a komisí
Finanční výbor:
Předseda: RsDr. Petr Štoudek
Členové: Jiří Kočka, Pavel Plhoň, Eva Sáňková, Mgr. Michal Němec
Kontrolní výbor:
Předseda: Ing. Miroslav Konrád
Členové: Pavel Plhoň, Josef Špaček, Jiří Kočka,Alois Ondroušek, Eliška Hořejší, Lukáš
Juračka
Přestupková komise:
Předsedkyně: JUDr. Vlasta Němcová
Členové: Vít Koudelka, Josef Špaček

Komise SPOZ:
Předseda: Josef Přibyl
Členové: Naděžda Macháčková, Vlasta
Urbánková, Marie Eklová, Eva Zvejšková,
Anna Řezníčková, Jitka Vitouchová,
Emilie Sáňková, Ladislav Štoudek

Přednáška k základním právním předpisům v oblasti ochrany spotřebitele
Vážení spoluobčané,
dne 22.2.2011 se od 18,00 hod. v obřadní síni úřadu městyse koná přednáška k právním
předpisům v oblasti ochrany spotřebitele zaměřená na práva spotřebitelů a povinnosti
prodávajících (výklad právních předpisů, rady a praktické příklady). V případě vyššího zájmu
přednáška proběhne v sále místního kina.
K účasti na přednášce Vás srdečně zve Mgr. Petr Andráši.
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ČOV a kanalizace
Počátkem měsíce října 2010 bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky
„ČOV a kanalizace Doubravice nad Svitavou a Újezd u Boskovic“. Řízení je
dvoukolové. V prvním kole byla posuzována odborná způsobilost jednotlivých
zájemců. Vyloučení byli ti, kteří stanovené požadavky nesplnili. Zájemci, kteří
postoupili do druhého kola předloží v nabídce především celkovou cenu stavby.
Celé zadávací řízení by mělo být ukončeno koncem měsíce března. Tím bude
vybrán dodavatel stavby.
Následně Svazek ČOV a kanalizace požádá Státní fond životního prostředí o
uzavření smlouvy o dotaci. Tím se uvolní dotace Fondu a stavba bude zahájena.
Současně budou ve spolupráci s dozorem (AP Investing Brno) a dodavatelem
stavby připraveny informativní schůzky s občany Doubravice nad Svitavou a
Újezda u Boskovic. Na těchto schůzkách budou podány podrobné informace o
vlastním provádění celé stavby včetně zbudování domovních přípojek.
Projekty kanalizačních přípojek pro jednotlivé domy jsou zpracovány a bude
vyřízeno hromadně jejich povolení. Tato příprava je plně hrazena Městysem
Doubravice nad Svitavou. Občané rovněž nebudou hradit provedení veřejné
části přípojek (pod komunikacemi) v délce cca 4-5 m. O další přípravě této
významné investiční akce budete průběžně informováni.
Ladislav Štoudek - předseda Svazku
*************************************************************************

Vážení spoluobčané, rok 2010 byl posledním rokem
desetiletého hospodářského plánu v obecních
lesích.Bylo to desetiletí stabilizace hospodaření po
předchozím období kůrovcových a následných
větrných nahodilých těžeb.Při schvalování nového
plánu nebyly zjištěny závažné nedostatky jak
v evidenci, ani ve způsobu hospodaření.Za to patří
dík především pracovníkům v pěstební činnosti,
především paní Králové a manželům Vitouchovým,
jejich vztah k lesu byl skutečně na vysoké úrovni.
V rámci pozemkových úprav na našem katastru byly převedeny některé
parcely z ostatních ploch a pastvin na lesní půdu, dohledány lesní parcely, které
nebyly součástí starého lesního plánu, čímž se zvětšila výměra obecních lesů o
12 ha(nyní celkem 135 ha).Jedná se však většinou o lesy, které budou vyžadovat
více péče-různé strže a remízky. Při pozemkových úpravách obce Holešín se
podařilo prosadit projekt nové lesní asfaltky, která by zpřístupnila náš majetek
pod Kuničkami.
V současné době probíhá proces schvalování nového plánu na příštích 10 let,
lze očekávat zvýšení roční maximální těžby-nyní 866m3/rok.Těžební činnost a
prodej dřeva jsou stabilizované, hospodaření je v kladných číslech.
V následujících letech bych rád zlepšil blízké okolí našeho městečka
vybudováním odpočinkových míst včetně obnovy lesních pěšin a studánek.
Vít Koudelka , lesní hospodář
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Střípky ze života školy
Zima nutí zavírat okna i dveře školy,
ale uvnitř se nespí zimním spánkem.
Nabízíme procházku zajímavými
akcemi školy v období od konce
listopadu do konce ledna.
 25.11.2010 Slavnost
Slabikáře – žáčci první třídy
pozvali do školy své
nejbližší, ukázali, jak čtou a
pracují, že jsou z nich
opravdoví školáci. Odměnou
bylo, kromě pochvaly,
rozdání Slabikářů. Radost
trošku zkazilo onemocnění některých žáků.
 Tradiční návštěva Mikuláše s anděly přivezla kromě sladkostí také několik umazaných
čertů. Že však byli všichni žáci (zdá se) poslušní, odešli pekelníci s nepořízenou. Však
se na ně děti dobře připravily – převlékly se za čerty a čertice, ráno ve školní družině
čertovsky zpívaly, přednášely a tancovaly a odpolední školní družina byla velký
čertovský bál se soutěžemi.
 Zima a advent je ve škole vždy vítána. Děti ustrojily vánoční stromek, škola se
postupně zdobí výtvarnými zimními dílky. V době nadělování jsme nezapomněli ani
na zvěř – školní družina krmí a pozoruje na krmítku ptáčky z celého okolí, prvňáci
vyrazili před Vánocemi ke krmelci s nadílkou – a že tam bylo krásně!
 Vánočně naladění odcházeli žáci z koncertu koled a vánočních písní dechového
kvarteta
 Příjemné vystoupení všech tříd u vánočního stromku bylo rozloučením se starým
rokem a odchod na vánoční prázdniny
 Pod stromeček dostali prvňáci krásný sponzorský dar – renovaci školní tabule – už
píší na bílou tabuli, ne křídou ale fixy, lze ji využít i jako magnetickou pro obrázky a
hlavně, z té bílé na ně nejde spaníčko. Rádi bychom poděkovali sponzorům – firmě
……….za renovaci školní tabule, dále p. Novotnému za dodání dalšího příslušenství
k využití tabule.
 Ještě jednou prvňáci – od začátku ledna sedí ve třídě na míčích – overbalech, které
mají zlepšit kvalitu sezení
 Už jistě víte, co je ve škole RECYKLOHRANÍ – tentokrát žáci provedli pokus s PET
lahvemi
 Velmi příjemná byla návštěva ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka zakončená
autogramiádou
 18.1. výchovně vzdělávací program o lidech a s lidmi se zdravotním postižením HELE
LIDI seznámil žáky s nevidícím Pavlem . S pomocí lektora a Pavla vyrobili žáci
obličej s keramické hlíny. Realizací programu HELE LIDI škola podpořila pracovní
uplatnění nevidících lektorů, které sponzoruje nadace SVĚTLUŠKA.
 Ještě nás ve škole čeká soutěž v recitaci – blíží se školní kolo
 Poslední lednový den VYSVĚDČENÍ
Je toho za dveřmi školy málo? Jistě ne - vždyť při tom se ještě všichni pilně ( více či méně)
učí, tak držte palce, ať známky na vysvědčení jsou co nejlepší. Ke školním akcím si jako
doplněk prohlédněte fotky na webu školy.

Milada Juračková
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Motto:
„ Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.“
Charles Dickens
V Doubravici nad Svitavou se ve dnech 6. a 8. ledna v duchu Tříkrálové sbírky vydali
koledníci na cestu dům od domu, aby vybrali peníze pro lidi v nouzi.
Do čtyř pokladniček občané přispěli částkou 16 384 Kč. Oblastní Charita Blansko má v plánu
ze získaných peněz podpořit projekty, které pomohou dětem, seniorům a lidem
zasažených krizovou nebo mimořádnou situací (povodně, požáry, hromadné havárie).
Oblastní Charita Blansko děkuje všem dárcům, kteří vřele otevřeli dveře svého domu a
přispěli, ať už jakoukoliv částkou, do zapečetěných pokladniček. Dále bychom chtěli vyslovit
dík všem koledníkům a dalším dobrovolníkům, kteří se na průběhu Tříkrálové sbírky podíleli.
Marie Sedláková
Koordinátorka sbírky při OCH Blansko

***************************************************************
O knihovně
Jak jistě víte, naše knihovna prošla během léta 2010 velkým stěhováním z prostor MŠ do horního
patra víceúčelové budovy. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na tomto přesunu podíleli.
Nebylo to vůbec snadné, ale stálo to za to – málokterá knihovna na okrese se nachází v tak
příjemném prostředí, jako nyní ta naše.
Ráda bych všechny, kteří tak ještě neučinili pozvala, aby si krásné nové prostory přišli
prohlédnout a třeba si i vypůjčit nějakou pěknou knihu. Učinit tak můžete v otevírací době,

která se od předchozího roku nezměnila – půjčujeme každé úterý a čtvrtek od 16 – 19 hodin.

Čtenáři se stále nabízí výběr z velkého množství knih od beletrie přes naučnou literaturu až po
možnost nahlédnout do kronik obce a Sokola. Stále funguje výměnný fond s blanenskou knihovnou.
Nově si lze také prohlédnout vyvázané výtisky časopisů z doby válečné i předválečné zapůjčené
panem Gottwaldem.
Informace o knihovně si můžete přečíst i na webových stránkách obce.

Všem čtenářům bych ráda poděkovala za jejich návštěvu a projevenou přízeň v uplynulém roce, na
shledání se těším v roce 2011.
Jana Vomelová - knihovnice
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Obnova elektrické rozvodné soustavy v Doubravici

Dne 1. 12. 2010 jsem se na výzvu starosty Pavla Krále zúčastnil semináře energetické
společnosti E. ON v Brně. Na tomto semináři byla probírána strategie společnosti,
změna komunikační struktury, ale hlavně byli představeni noví oblastní manažeři pro
regiony. Byly zde vysvětleny principy tvorby cen a možnosti uživatelů volit si tarify pro
ně nejvýhodnější. Seminář také obsahoval přednášku ohledně rozpočtu obcí. V této
přednášce bylo jasně řečeno, že končí doba spoléhání se na stát v roli
nejspolehlivějšího garanta čehokoli. Zadlužování státu, které probíhá za pokojného
sledování nás všech občanů ČR, je tak vysoké, že každý dospělý včetně dětí a
nemluvňat dluží 120 000. - Kč a každý rok se tato částka navyšuje o 20 000. -Kč. Proto
je velmi důležité v případě využití úvěru jasně stanovit výdaje v dlouhodobějším
horizontu. V našem případě je to aktuální téma vzniklé realizací úvěru pro ČOV a
kanalizaci v případě nižší vysoutěžené ceny realizace ČOV. V tomto momentu se může
stát, že vznikne určitý prostor pro využití finančního rozdílu na financování jiných
potřebných aktivit obce. V další části semináře bylo téma veřejného osvětlení.
Zástupce společnosti PHILIPS informoval o vývoji svítidel pomocí LED technologie.
V současnosti je tato technologie z hlediska vysoké nákladovosti nezajímavá.
K prolomení této cenové bariéry má dojít v roce 2013.
Využil jsem příležitosti a okamžitě jsem se vložil do debaty s přednášejícími.
Výsledkem živé diskuze s oblastním manažerem Lukášek Svobodou, bylo dohodnutí
schůzky ohledně zanedbaného elektrického vedení nízkonapěťových rozvodů,(dále
jen NN), v Doubravici. K setkání došlo po mnoha urgencích. Při tomto setkání oblastní
manažer Petr Horák přislíbil možnost řešení obnovy sítě. Byl učiněn zápis. O tomto
jednání včetně stanoviska jsem řádně informoval zastupitelstvo. Aby se věci pohnuly
co nejrychleji kupředu, trval jsem na jednání s vedoucím regionální rady v Prostějově,
panem Petrem Novotným
Bc., který rozhoduje o realizaci případné
rekonstrukce/inovace. K tomuto setkání došlo i za účasti starosty a místostarosty. Na
tomto jednání byla prohlédnuta nejproblémovější místa. Bylo konstatováno, že náš
požadavek na opravu NN je oprávněný a neodkladný.
Na společném jednání bylo dohodnuto, že firma E. ON provede inovaci elektrického
vedení v celém městysi, a to na vlastní náklady. Tato rekonstrukce bude v případě
realizace probíhat po etapách. První etapa by mohla začít v roce 2013 a měla by se
týkat ulice Ploty, U Cihelny a náměstí Svobody. Celá věc je ve fázi jednání .
Pavel Plhoň – zastupitel, člen finanční komise
1.
2.
3.
-

Co dělat v případě úmrtí?
Kontaktovat pohřební službu.
Pohřební služba Slavíček
Tel. 603-89 77 76
Pohřební služba JUDr. Raabová
Tel. 724-23 83 11
Pohřební služba Václav Holub
Tel. 602-73 53 99
V případě církevního rozloučení kontaktovat.
Farář P. Pavel Klouček
Tel. 603-10 30 53
Kostelník Josef Štrof
Tel. 606-39 17 40
Varhaník
Tel. 773-56 56 55
Předat smuteční oznámení
Městys 2x
Tel. 516-43 27 21
Kostelník 2x
Tel. 606-39 17 40
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Mikulášská soutěž
Tradiční Mikulášské soutěže v Doubravici – Klemově se uskutečnily 27. a 28.11.
Mladší a starší děti do 12 roků soutěžily v malování Mikuláše, čerta, hodu míčkem, hodu
kroužky na zajíce, skládání puzzle aj.
Umístění:
I.kategorie – nejmladší
II. kategorie
III. kategorie
1.Vítek Pokorný
1. Klára Fojtů
1. Dana Klímová
2. Štěpán Chabiča
2. Tomáš Fojtů
2. Marek Fojtů
3. Katka Němcová
3. Ester Petresová
3. Jana Menšíková
Všechny děti obdržely balíček se sladkostmi, věcnou cenu a květinu.
Poděkování za organizaci soutěží patří Evě Novotné, Aleně Kalové a všem sponzorům, kteří se na akci podíleli.
Antonín Řezníček – Podloučka
*****************************************************************************************

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

Jazyková škola Deutsch Studio Vlasta Štěpánová
nabízí od února 2011 ve Skalici nad Svitavou na OU - Jazykový kurz němčiny
pro začátečníky.
Budeme se učit 1x týdně 2 hodiny.
Kurz je vhodný pro děti i dospělé.
Výuka bude probíhat dle speciálních skript, pro lepší porozumnění gramatiky a
zapamatování slovíček.
Informace a přihlášky na telefon : 603 94 56 73.
E-mail: vstepanova@iol.cz
Webové stránky: www.deutschstudio.webnode.cz
Přihlásit se můžete do poloviny února 2011.
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Veselé loučení s rokem 2010.
Od útlého mládí jsem neměla ráda silvestrovské a předsilvestrovské zábavy typu – je
Silvestr, tak to musíme řádně rozjet ! V posledních pěti letech se u mne vztah
k zábavám na konci roku podstatně změnil. Ptáte se proč a co se stalo ?
Jednoduché ! Právě před těmi pěti lety jsem dorostla seniorského věku a poprvé šla
na „Předsilvestrovské posezení“, které každoročně pro svoje členy pořádá Klub
důchodců v Doubravici nad Svitavou. A ejhle ! Zjistila jsem, že bavit se dá i jinak. Ne
proto, že je „ten Silvestr“ a všichni juchají povinně, ale - i když je ten Silvestr, bavíme
se proto, že jsme se rádi sešli, máme možnost si společně posedět, popovídat,
zatancovat a také poslechnout pěknou muziku. A právě takové milé posezení se
konalo 29. prosince roku už minulého v krásně vyzdobeném sále kulturního domu
v Doubravici. Přišli senioři nejen místní, ale také pozvaní hosté z Kuniček a Rájce –
Jestřebí. Výborem klubu důchodců perfektně organizované a připravené odpoledne
určitě uspokojilo všechny návštěvníky. Předsedkyně klubu důchodců Jana Poláková
v úvodu všem popřála pěknou zábavu, pozvání mezi seniory přijal starosta městyse
Pavel Král, který k přítomným pronesl několik slov. A byla to slova plná chvály a
uznání. Vždyť místní klub důchodců se svojí kulturní a společenskou aktivitou nemá
ve městečku konkurenci.
Předsilvestrovskou zábavu si asi žádný z přítomných neumí představit bez „Veselé
trojky Pavla Kršky“, která nám k poslechu a tanci hraje již několik let. Tentokrát ve
složení Pavel Krška – akordeon, zpěv a dobrá duše celé skupiny, Veronika Císařová
– zpěv a nově se představila Jana Pernicová – klávesy a zpěv.Víte, jaká je přednost
této skupiny ? Zahrají doslova cokoliv. A to doubravickým seniorům vyhovuje. Když
pak po velmi dobré večeři, kterou pro všechny připravila Restaurace Volf Doubravice
přišla na řadu tradičně bohatá tombola, nezbylo než konstatovat, že to bylo po roce
opět velmi vydařené, příjemné odpoledne. Stejného názoru byl určitě i starosta
městyse Pavel Král, který ke spokojenosti všech vydržel ve společnosti seniorů až do
závěrečné.
Poděkování patří celému výboru klubu důchodců za přípravu „Předsilvestrovského
posezení“ a nezbývá již nic jiného, než jim popřát neutuchající elán, hodně chuti do
další práce a hlavně hodně zdraví všem !

Eva Sáňková kronikářka Doubravice nad Svitavou
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WELLNES - STUDIO
VITALITY

Chcete poskytnout Vašemu organismu
optimální výživu po celý den? Cítíte se stále
unaveni, trápí Vás bolesti kloubů, zad,
migrény, alergie nebo máte problémy s pletí?
Nabízíme bezplatné poradenství v oblasti
péče o pleť spojenou s mini kurzem péče o pleť, poradenství ohledně hubnutí nebo
Vám provedeme kompletní analýzu tělesné skladby. Pomocí speciálního přístroje
Vám změříme celkové množství tuků, množství vnitřních tuků, vody v těle, svalovou
hmotu, zdravotní stav kostí, vypočteme bazální metabolismus (tzn. kolik kcal denně
můžete sníst, aniž byste přibrali) a metabolický věk (na kolik let je Vaše tělo
opotřebované).
Produkty jsou složeny ze 100% přírodních rostlin a bylin, jsou hypoalergenní a jsou
určeny pro všechny (těhotné, děti).
Nabízím i možnost návštěvy u Vás doma a se správným poradenstvím dosáhnout
Vaší optimální kondice prostřednictvím správné péče a výživy.
Tel: 720 472 648; e-mail: jannysek@email.cz
*************************************************************************************

OV KSČM Blansko, ZO KSČM
Doubravice a Levicový klub
žen Blansko
Vás srdečně zvou na

XX. PLES KSČM
pořádaný v pátek 11. února 2011 v 19:00 hod.
v Kulturním domě Doubravice nad Svitavou
Hraje CLASSIC – bohatá tombola – občerstvení.
Předprodej vstupenek OV KSČM Blansko, Doubravice
Vstupné Kč 80,- včetně místenky.
*************************************************************************************

TJ SOKOL Doubravice nad
Svitavou,
oddíl kopané, pořádá v neděli
27.2.2011
v našem městečku tradiční
PRŮVOD MASEK.
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
ÚNOR 2011
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
5.2.
6.2.
12.2.
13.2.
19.2.
20.2.
26.2.
27.2.

MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek
MUDr. Semrádová
MUDr. Staňková
MUDr. Stojanov
MDDr. Svitač
MUDr.Ševčíková B
MUDr.Ševčíková

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Sloup, Zemspol, 221
Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453
516 488 453
516 435 203
516 442 726
516 488 451
516 418 787
516 416 386
516 488 454

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna na Ponávka 6, Brno,
tel. 545 538 111 a to od 17.00 h. - 7.00 h. ve všední dny a nepřetržitě 24
hod. O sobotách, nedělích a svátcích.

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)
plán aktivit na měsíc únor určený i pro veřejnost
1.2. 9.00 - Kurz komunikace
24.2. 9.00 - Čtenářský kroužek
Výtvarné aktivity
8. 2. 9.00 - Valentýnská přáníčka
15. 2. 9.00 - Džbánky z keramiky
Výlety
2.2. - Relaxace v solné jeskyni
9.2. - Bowling v Boskovicích
16.2. - Procházka krajem lesů vod a strání….
23. 2. - Poznáváme Česko s Petrou
***************************************************************************
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci únoru vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
Únor:
8.2. ZEZULA Josef
8.2. POKORNÝ Rudolf
12.2. SVOBODA Radek
13.2. SÁŇKOVÁ Ludmila
15.2. ZEZULOVÁ Jiřina
16.2. KADLECOVÁ Věra
18.2. MUSILOVÁ Marie
18.2. PADĚLKOVÁ Božena
22.2. BRYCHTA Karel
25.2. DUFKOVÁ Věra
27.2. de WOLF Rudolf Valentino

Plotky 137
Soukopovo nám. 336
Plotky 115
Hybešova 172
Havlíčkova 24
28. října 205
U Cihelny 280
Nám. Svobody 14
Klemov 343
Dolní 75
Větrná 408

****************************************************************************
Na podzim roku 2010 začala svoji činnost nová hudební skupina
TRIO KENT.
Zakládajícím členem a zároveň kapelníkem je p. Miroslav Dvořáček,
Petrovice 37, bývalý kapelník skupiny KENT. Tato skupina je v
obsazení Miroslav - kapelník, zpěvák, dále Iveta - kytara, zpěv a
David - klávesy, zpěv.
Zaměření je na společenské akce jako jsou
plesy, svatby, narozeniny, oslavy apod.
Kontakt: 723 277 464 po 15.00 hod.
Možno poskytnout živou nahrávku na CD.
*********************************************************************

Pozvánka
Na členskou schůzi MS ČČK, která se koná
koncem února 2011
v restauraci Olivie.
Zveme nejen členy MS ČČK, ale i všechny zájemce
o činnost našeho sdružení.
Pozvánky budou doručeny.
Srdečně zve výbor MS ČČK.
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V Doubravici bude Tornádo
Opět po roce se boskovický ochotnický soubor domluvil s místním Klubem
důchodců a rozhodl se pobavit diváky představením hořké komedie slavného
francouzského autora Roberta Thomase s názvem:

TORNÁDO
Světová premiéra této hry, která je plná bláznivých nápadů a absurdních situací
hravého pařížského života, byla uvedena v boskovické Sokolovně 29.října
2010. Autorem překladu je známý psychiatr MUDr. Jan Cimický.
Doubravická repríza této hry se koná:
V neděli 20.února 2011 v sále místního kina se začátkem v 1600 hodin.
Vstupné je 60 Kč.
V hlavní roli se představí místní rodačka Eva Štěpánková (Zvejšková).
Na Vaši návštěvu se těší Ochotnické divadlo Boskovice a místní Klub důchodců
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Ú N O R

2011

3.2. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ
Romantická komedie, vypovídající o manželství, rozvodech, nevěře.
Vášně, touhy, sny, neklid i stres vykolejí v životě nejenom manželský pár Alfieho
(Antony Hopkins) a Helenu (Gemma Jones), ale i jejich dceru Sally (Naomi Watts)
s manželem Royem (Josh Brolin). Poté, co Alfie opustí Helenu, aby dohnal své mládí a
věnoval se energické svobodomyslné dívce na telefonu, se Helena odvrací od
racionálního přístupu k životu a řídí se praštěnými radami kartářky. Sally, nespokojená
ve svém manželství, se zamiluje do pohledného majitele galerie Grega (Antonio
Banderas) a její manžel Roy, nervózně čekající na reakci na svůj poslední rukopis, se
zblázní do tajemné ženy Die (Freida Pinto), kterou pozoruje z okna svého bytu.
Romantická komedie USA/Španělsko s českými titulky.

Premiéra 4.11.2010

Vstupné 49.- + 1.- Kč

98 minut

10.2. čtvrtek v 18 hod

WARNER BROS

HARRY POTTER – RELIKVIE SMRTI (část 1)
Harry Potter a Relikvie smrti je sedmým a posledním pokračováním dobrodružství
Harryho Pottera, které je očekávanou událostí a bude rozděleno do dvou celovečerních
filmů. První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi,
jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat
musí jen sami na sebe o to více než kdy dříve, protože jim už profesoři nepomohou
a budou také bez ochrany profesora Brumbála. Navíc jsou mezi nimi temné síly, které se
je snaží rozdělit. Harryho velkou a jedinou nadějí je, že najde viteály dřív, než
Voldemort najde jeho. Při pátrání po viteálech objeví starý a téměř zapomenutý příběh
- legendu o relikvii smrti. A pokud je legenda pravdivá, mohl by Voldemort získat
neomezenou moc a sílu, po které touží. Harry netuší, že jeho budoucnost byla
rozhodnuta v minulosti, v ten osudný den, kdy se stal „chlapcem, který přežil“. Harry
Potter je každý den blíž k úkolu, na který byl připravován od prvního dne, kdy vstoupil
do Bradavic : poslední bitvu s Voldemortem.
Fantasy film VB s českým dabingem

Premiéra 18.11.2010

Vstupné 49.- + 1.- Kč

104 minut

15

17.2. čtvrtek v 18 hod

FALCON

OBČANSKÝ PRŮKAZ
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha
sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. A to od
okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se
v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku. Petr, Aleš,
Popelka a Míťa dospívají v sedmdesátých letech, v době, kdy vyjít na ulici bez
občanského průkazu znamenalo koledovat si o průšvih a kdy povinná vojenská služba
byla pro mnohé tím největším strašákem. Každý po svém i společně se snaží neztratit
v totalitním státě zdravý rozum a smysl pro humor, ale také nezadat si s režimem.
Občanský průkaz vypráví o tom zvláštním životním období, kdy dětství zvolna přechází
v dospělost a tato cesta v každé době vede skrz bourání konformismu a rodičovských
ideálů – tedy stejně jako dnes…. Hrají Anna Geislerová, Marek Taclík, Jiří Macháček,
Václav Kopta aj.
Komedie ČR.

Premiéra 21.10.2010

Vstupné 49.- + 1.- Kč

137 minut

24.2. čtvrtek v 18 hod

BONTON

DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM
Filmové zpracování druhého dílu slavné trilogie Stiega Larsona.
Novinář spolupracující s časopisem Milenium a jeho partnerka jsou zavražděni krátce
před zveřejněním materiálu o dětské prostituci, korupci a obchodu s bílým masem. Na
zbrani nalezené na místě činu se najdou otisky Lisbeth Salanderové (Noomi Rapace),
která se po roce stráveném v zahraničí vrátila zpět do Švédska, aby svému poručníkovi
připomněla jejich starou dohodu. Její poručník je ale brzy nalezen mrtvý a Lisbeth je i
v tomto případě podezřelou číslo jedna. Policie po Lisbeth zahajuje celostátní patrání,
podporované mediální kampaní, ve které se vytahují na světlo skandální informace o
její potencionální nebezpečnosti a problematické minulosti. Novinář Mikael Blomkvist
(Michael Nyqvist) je ale přesvědčen o její nevině ….
Švédské kriminální drama s českými titulky.

Premiéra 11.11.2010

Vstupné 49.- + 1.- Kč

129 minut

V měsíci březnu mimo jiné uvidíte :
- Rodinka
- Letopisy Narnie
- Dívka, která kopla do vosího hnízda
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ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 2 /únor 2011
********************************************
Zhodnocení roku 2010
Rok 2010 lze pro Městys Doubravici nad Svitavou hodnotit jako rok úspěšný.
V realizaci ČOV a kanalizace bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele
stavby, jehož průběh se přesouvá i do prvních měsíců letošního roku.
Předpoklad vlastního zahájení realizace stavby je polovina roku 2011. Termín je
vázán na ukončení výběrového řízení na dodavatele. Byl zpracován návrh
nového územního plánu, který v letošním roce projde připomínkováním občanů
a měl by být schválen ve druhé polovině letošního roku. Na zpracování návrhu
získal městys dotaci 600 000,- Kč. Byla taktéž dokončena vestavba knihovny ve
víceúčelové budově. Zde bylo při realizaci využito dotace ze SZIFu ve výši
1 200 000,- Kč. S využitím dotace z Jmk ve výši 200 000,- Kč byla provedena
oprava třetí třídy MŠ. V rámci mikroregionu Svitava byl pořízen další mobilář.
Byly dokončeny pozemkové úpravy v části Klemov.
Tradičně bohatý kulturně společenský život městyse zajišťovaly místní zájmové
organizace a spolky. Tyto akce se těšily velkému zájmu veřejnosti. Děkuji všem
členům organizací a spolků a také ostatním občanům za jejich práci při přípravě
a vlastním zajištění společenských akcí.
Po říjnových komunálních volbách došlo k obměně zastupitelstva městyse.
Děkuji všem zastupitelům, kteří pracovali v uplynulém volebním období za
jejich práci a čas, který věnovali budování a rozvoji Městyse Doubravice nad
Svitavou, nově zvoleným zastupitelům přeji hodně úspěchů a elánu v jejich
práci.
Hlavní úkoly roku 2011
- dokončení výběrového řízení na dodavatele ČOV a kanalizace a následné
zahájení vlastní realizace stavby.
- dokončení a vydání nového územního plánu městyse
- dokončení pozemkových úprav v Doubravici nad Svitavou
- v jarních měsících realizace prací na čištění Klemovského potoka
- pokračování v realizaci části inženýrských sítí
- zahájení přípravných a projekčních prací na rekonstrukci rozvodů el. energie ve
spolupráci s firmou E.ON Distribuce
- dořešení pozemkových náležitostí nutných k realizaci protipovodňových úprav
na potocích Nešurka a Klemovský potok
- řešení pozemkových náležitostí nutných k realizaci přeložky silnice Blansko –
Boskovice
Pavel Král, starosta městyse
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou konaného dne 19.1.2011
1/11 - zastupitelstvo městyse volí předsedou kontrolního
výboru Ing. Miroslava Konráda s účinností od 1.1.2011
2/11 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti
rady za uplynulé období
3/11 - zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtový výhled na
roky 2012-2014
4/11 - zastupitelstvo městyse schvaluje záměr prodeje pozemku městyse KN
p.č. 1993/2 o výměře 1641m2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou

****************************************************************
Zpráva o činnosti rady
1.12.2010
- Usnesením č.21/2010 rada schválila kupní smlouvu č. 1210001076 mezi prodávajícím
Městys Doubravice nad Svitavou a kupujícím JMP Net, s.r.o. za cenu stanovenou
dohodou 156 735,- Kč. Předmětem kupní smlouvy je úplatný převod plynárenského
zařízení včetně všech součástí a příslušenství, které bylo realizováno v rámci stavby
„Rozšíření STL plynovodu v lokalitě Zázmolí.“
- Usnesením č.22/2010 rada ustavila ke dni 1.12.2010 komisi
o přestupkovou, řízením pověřuje JUDr. Vlastu Němcovou
o komisi SPOZ, vedením pověřuje pana Josefa Přibyla
- Místostarosta Ladislav Štoudek informoval radu o předpokládaném postupu plateb za
ČOV a kanalizace.
8.12.2010
- Lesní hospodář Vít Koudelka seznámil radu s výsledky hospodaření za období
11/2010.
- Rada projednala se zástupcem firmy NK Consulting spol. s r.o. předání návrhu dohody
na ukončení nájemní smlouvy v objektu prodejny potravin v Klemově. Návrh dohody
byl nájemci předán s termínem vyjádření do 15.12.2010
- Rada projednala výpověď plateb za energie ze strany nájemce prodejny potravin
Klemov a to ke dni 31.12.2010. V souvislosti s tímto krokem rada odsouhlasila převod
plateb za energie od 1.1.2011 z nájemce na pronajímatele – městys. (usnesení
23/2010)
- Rada projednala a neodsouhlasila vzájemný zápočet závazků a pohledávek mezi
městysem a firmou NK Consulting spol. s r.o. Závazek městyse ve výši 70108,- Kč
bude řešen v dohodě o ukončení nájmu. (usnesení č.24/2010)
- Rada projednala a odsouhlasila program veřejného zasedání zastupitelstva, které se
konalo dne 15.12.2010
- Rada projednala žádost občanů z ulice Sokolská o odstranění vzrostlého smrku ve
svahu na obecním pozemku v ulici Sokolská. Dne 25.11.2010 proběhlo za účasti
zástupce MÚ Blansko, odboru životního prostředí, místní šetření. Výsledkem bylo
kladné stanovisko zástupce odboru životního prostředí k podané žádosti. Usnesením
č.25/2010 rada žádost schválila.
- Rada projednala a schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č.j. 35672/2010 mezi městysem a Správou železničních dopravních cest, týkající se
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rekonstrukce přípojky kanalizace, přípojky plynu a rekonstrukce vytápění budovy č.p.
374 – drážní budova. (usnesení č. 26/2010)
Rada projednala a schválila smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi městysem a
firmou JMP Net s.r.o. o závazku uzavřít budoucí kupní smlouvu na plynárenská
zařízení zbudované v lokalitě Klemov – Červinek za cenu stanovenou dohodou
59 000,- Kč. (usnesení č.27/2010)
Rada projednala a schválila nájemní smlouvu č. 10/952004 mezi Lesy ČR a městysem.
Podpisem smlouvy se stane městys nájemcem pozemků ve vlastnictví Lesů ČR o
celkové výměře 581,63 m2 za cenu nájmu 2910,-Kč ročně. Nájem se uzavírá z důvodu
provádění výstavby zemní hráze poldru, přeložky lesní cesty a možné zátopy při
velkých vodách. (usnesení č. 28/2010)
Rada projednala a odsouhlasila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.
5179/10/OKH mezi JMK a městysem ve výši 3465,- Kč. (usnesení č.29/2010)
Rada projednala a odsouhlasila mandátní smlouvu mezi městysem o provedení
inženýrských činností k územnímu rozhodnutí včetně zajištění všech potřebných
činností na akci „Protipovodňové opatření – Doubravice nad Svitavou“ za celkovou
cenu prací 19500,- Kč bez DPH. (usnesení č.30/2010)
Rada projednala a odsouhlasila žádost - stavba garáže na vlastním pozemku č.120/14.
(usnesení č.30/2010)
Rada projednala a odsouhlasila smlouvu o věcném břemeni mezi městysem žadatelem.
Předmětem této smlouvy je provedení a trvalé uložení přípojek na obecní komunikaci
p.č. 2017/10. (usnesení č.32/2010)
Rada projednala a odsouhlasila nové směrnice předložené účetní městyse paní Jolanou
Pilátovou (usnesení č.33/2010)
Rada projednala a odsouhlasila plán inventarizace majetku městyse předložený účetní
městyse paní Jolanou Pilátovou. (usnesení č.34/2010)
Rada projednala odhlášení pronájmu zahrady u fotbalového hřiště, podané městysi dne
6.11.2010
Rada odsouhlasila, že místostarosta Ladislav Štoudek zůstává ve sboru zástupců pro
pozemkové úpravy v Doubravici nad Svitavou
Ing. Pávek podal informace k problematice výstavby nových komunikací budovaných
zástavbách
Starosta informoval radu o dotačních titulech pro mikropodniky

22.12.2010
 Rada odsouhlasila návrh dohody o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti mezi
pronajímatelem Městysem Doubravice nad Svitavou a nájemcem NK Consulting,
spol. s r.o., uzavřené dne 30.1.2004 ve znění dodatku č.1 ze dne 12.12.2006. Návrh
dohody se týká ukončení užívání předmětu nájmu - budova občanské vybavenosti č.p.
359 na parcele p.č. 207/4 a p.č. 49 vše v majetku Městyse Doubravice nad Svitavou.
(usnesení č.35/2010)
 Rada odsouhlasila záměr pronajmout budovu občanské vybavenosti č.p. 359 na
parcele p.č. 207/4 a p.č. 49, vše v majetku městyse Doubravice nad Svitavou, a to za
účelem prodeje potravinářského a smíšeného zboží. (usnesení č.36/2010)
12.1.2011
- Rada schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městysem a firmou E.ON Distribuce, a.s. č. 4610633/003 na zřízení sítě technického
vybavení na pozemcích městyse parc. č. 372/1, 371/1 a 232/1. (usnesení č.1/2011)
- Rada schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Městyse
Doubravice nad Svitavou, parc.č. 241/7 v k.ú. Klemov (usnesení č.2/2011)
- Rada schválila smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 830792396 mezi
městysem a firmou E.ON Energie, a.s., týkající se odběrního místa Klemov č.p. 359 –
bývalá prodejna potravin a smíšeného zboží. (usnesení č.3/2011)
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starosta seznámil členy rady s nabídkou firmy Optimal-energy. Rada pověřila starostu
přizvat zástupce firmy k jednání rady
starosta seznámil členy rady se stavem jednání o pronájmu budovy občanské
vybavenosti – prodejna Klemov. Rada pověřila starostu předáním podkladů právničce
pro zpracování návrhu nájemní smlouvy
starosta informoval radu s předpokládanými náklady na budování inženýrských sítí
Zázmolí II a IIa, U spravedlnosti a v Klemově – Oborská
starosta a pan Plhoň předali radě informace o jednání s firmou E.ON Distribuce o
rekonstrukci rozvodů el. energie
pan Plhoň seznámil radu s jednáním s firmou ARTEMIA, která zabezpečuje zhotovení
vrtů pro vodní zdroje. Byl projednán další postup městyse v problematice vodních
zdrojů obce. Rada pověřila starostu, aby zkonzultoval tuto problematiku s ŽP Blansko
místostarosta p. Štoudek informoval radu o budoucím jednání k přeložce komunikace
Blansko – Boskovice

*************************************************************
Jaké jsou odměny zvolených zastupitelů Městyse Doubravice nad Svitavou
Vážení spoluobčané,
v tomto článku zveřejňuji výši odměn zastupitelů městyse. Odměňování členů zastupitelstva
se řídí nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve
znění pozdějších předpisů. Toto nařízení vlády stanovuje pevné odměny uvolněných členů
zastupitelstva a max. možné odměny za funkce neuvolněných členů zastupitelstva.
Starosta
- 40 996,- Kč
Místostarosta
- 33 822,-Kč
Stanoveno zastupitelstvem
Zákonné maximum
Člen rady
- 1.160,- Kč
1.840,- Kč
Předseda výboru
- 980,- Kč
1.660,- Kč
Zastupitel a člen výboru
- 720,- Kč
1.420,- Kč
540,- Kč
Zastupitel
- 280,- Kč
**************************************************************************
Členové výborů a komisí
Finanční výbor:
Předseda: RsDr. Petr Štoudek
Členové: Jiří Kočka, Pavel Plhoň, Eva Sáňková, Mgr. Michal Němec
Kontrolní výbor:
Předseda: Ing. Miroslav Konrád
Členové: Pavel Plhoň, Josef Špaček, Jiří Kočka,Alois Ondroušek, Eliška Hořejší, Lukáš
Juračka
Přestupková komise:
Předsedkyně: JUDr. Vlasta Němcová
Členové: Vít Koudelka, Josef Špaček

Komise SPOZ:
Předseda: Josef Přibyl
Členové: Naděžda Macháčková, Vlasta
Urbánková, Marie Eklová, Eva Zvejšková,
Anna Řezníčková, Jitka Vitouchová,
Emilie Sáňková, Ladislav Štoudek

Přednáška k základním právním předpisům v oblasti ochrany spotřebitele
Vážení spoluobčané,
dne 22.2.2011 se od 18,00 hod. v obřadní síni úřadu městyse koná přednáška k právním
předpisům v oblasti ochrany spotřebitele zaměřená na práva spotřebitelů a povinnosti
prodávajících (výklad právních předpisů, rady a praktické příklady). V případě vyššího zájmu
přednáška proběhne v sále místního kina.
K účasti na přednášce Vás srdečně zve Mgr. Petr Andráši.
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ČOV a kanalizace
Počátkem měsíce října 2010 bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky
„ČOV a kanalizace Doubravice nad Svitavou a Újezd u Boskovic“. Řízení je
dvoukolové. V prvním kole byla posuzována odborná způsobilost jednotlivých
zájemců. Vyloučení byli ti, kteří stanovené požadavky nesplnili. Zájemci, kteří
postoupili do druhého kola předloží v nabídce především celkovou cenu stavby.
Celé zadávací řízení by mělo být ukončeno koncem měsíce března. Tím bude
vybrán dodavatel stavby.
Následně Svazek ČOV a kanalizace požádá Státní fond životního prostředí o
uzavření smlouvy o dotaci. Tím se uvolní dotace Fondu a stavba bude zahájena.
Současně budou ve spolupráci s dozorem (AP Investing Brno) a dodavatelem
stavby připraveny informativní schůzky s občany Doubravice nad Svitavou a
Újezda u Boskovic. Na těchto schůzkách budou podány podrobné informace o
vlastním provádění celé stavby včetně zbudování domovních přípojek.
Projekty kanalizačních přípojek pro jednotlivé domy jsou zpracovány a bude
vyřízeno hromadně jejich povolení. Tato příprava je plně hrazena Městysem
Doubravice nad Svitavou. Občané rovněž nebudou hradit provedení veřejné
části přípojek (pod komunikacemi) v délce cca 4-5 m. O další přípravě této
významné investiční akce budete průběžně informováni.
Ladislav Štoudek - předseda Svazku
*************************************************************************

Vážení spoluobčané, rok 2010 byl posledním rokem
desetiletého hospodářského plánu v obecních
lesích.Bylo to desetiletí stabilizace hospodaření po
předchozím období kůrovcových a následných
větrných nahodilých těžeb.Při schvalování nového
plánu nebyly zjištěny závažné nedostatky jak
v evidenci, ani ve způsobu hospodaření.Za to patří
dík především pracovníkům v pěstební činnosti,
především paní Králové a manželům Vitouchovým,
jejich vztah k lesu byl skutečně na vysoké úrovni.
V rámci pozemkových úprav na našem katastru byly převedeny některé
parcely z ostatních ploch a pastvin na lesní půdu, dohledány lesní parcely, které
nebyly součástí starého lesního plánu, čímž se zvětšila výměra obecních lesů o
12 ha(nyní celkem 135 ha).Jedná se však většinou o lesy, které budou vyžadovat
více péče-různé strže a remízky. Při pozemkových úpravách obce Holešín se
podařilo prosadit projekt nové lesní asfaltky, která by zpřístupnila náš majetek
pod Kuničkami.
V současné době probíhá proces schvalování nového plánu na příštích 10 let,
lze očekávat zvýšení roční maximální těžby-nyní 866m3/rok.Těžební činnost a
prodej dřeva jsou stabilizované, hospodaření je v kladných číslech.
V následujících letech bych rád zlepšil blízké okolí našeho městečka
vybudováním odpočinkových míst včetně obnovy lesních pěšin a studánek.
Vít Koudelka , lesní hospodář
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Střípky ze života školy
Zima nutí zavírat okna i dveře školy,
ale uvnitř se nespí zimním spánkem.
Nabízíme procházku zajímavými
akcemi školy v období od konce
listopadu do konce ledna.
 25.11.2010 Slavnost
Slabikáře – žáčci první třídy
pozvali do školy své
nejbližší, ukázali, jak čtou a
pracují, že jsou z nich
opravdoví školáci. Odměnou
bylo, kromě pochvaly,
rozdání Slabikářů. Radost
trošku zkazilo onemocnění některých žáků.
 Tradiční návštěva Mikuláše s anděly přivezla kromě sladkostí také několik umazaných
čertů. Že však byli všichni žáci (zdá se) poslušní, odešli pekelníci s nepořízenou. Však
se na ně děti dobře připravily – převlékly se za čerty a čertice, ráno ve školní družině
čertovsky zpívaly, přednášely a tancovaly a odpolední školní družina byla velký
čertovský bál se soutěžemi.
 Zima a advent je ve škole vždy vítána. Děti ustrojily vánoční stromek, škola se
postupně zdobí výtvarnými zimními dílky. V době nadělování jsme nezapomněli ani
na zvěř – školní družina krmí a pozoruje na krmítku ptáčky z celého okolí, prvňáci
vyrazili před Vánocemi ke krmelci s nadílkou – a že tam bylo krásně!
 Vánočně naladění odcházeli žáci z koncertu koled a vánočních písní dechového
kvarteta
 Příjemné vystoupení všech tříd u vánočního stromku bylo rozloučením se starým
rokem a odchod na vánoční prázdniny
 Pod stromeček dostali prvňáci krásný sponzorský dar – renovaci školní tabule – už
píší na bílou tabuli, ne křídou ale fixy, lze ji využít i jako magnetickou pro obrázky a
hlavně, z té bílé na ně nejde spaníčko. Rádi bychom poděkovali sponzorům – firmě
……….za renovaci školní tabule, dále p. Novotnému za dodání dalšího příslušenství
k využití tabule.
 Ještě jednou prvňáci – od začátku ledna sedí ve třídě na míčích – overbalech, které
mají zlepšit kvalitu sezení
 Už jistě víte, co je ve škole RECYKLOHRANÍ – tentokrát žáci provedli pokus s PET
lahvemi
 Velmi příjemná byla návštěva ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka zakončená
autogramiádou
 18.1. výchovně vzdělávací program o lidech a s lidmi se zdravotním postižením HELE
LIDI seznámil žáky s nevidícím Pavlem . S pomocí lektora a Pavla vyrobili žáci
obličej s keramické hlíny. Realizací programu HELE LIDI škola podpořila pracovní
uplatnění nevidících lektorů, které sponzoruje nadace SVĚTLUŠKA.
 Ještě nás ve škole čeká soutěž v recitaci – blíží se školní kolo
 Poslední lednový den VYSVĚDČENÍ
Je toho za dveřmi školy málo? Jistě ne - vždyť při tom se ještě všichni pilně ( více či méně)
učí, tak držte palce, ať známky na vysvědčení jsou co nejlepší. Ke školním akcím si jako
doplněk prohlédněte fotky na webu školy.

Milada Juračková
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Motto:
„ Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.“
Charles Dickens
V Doubravici nad Svitavou se ve dnech 6. a 8. ledna v duchu Tříkrálové sbírky vydali
koledníci na cestu dům od domu, aby vybrali peníze pro lidi v nouzi.
Do čtyř pokladniček občané přispěli částkou 16 384 Kč. Oblastní Charita Blansko má v plánu
ze získaných peněz podpořit projekty, které pomohou dětem, seniorům a lidem
zasažených krizovou nebo mimořádnou situací (povodně, požáry, hromadné havárie).
Oblastní Charita Blansko děkuje všem dárcům, kteří vřele otevřeli dveře svého domu a
přispěli, ať už jakoukoliv částkou, do zapečetěných pokladniček. Dále bychom chtěli vyslovit
dík všem koledníkům a dalším dobrovolníkům, kteří se na průběhu Tříkrálové sbírky podíleli.
Marie Sedláková
Koordinátorka sbírky při OCH Blansko

***************************************************************
O knihovně
Jak jistě víte, naše knihovna prošla během léta 2010 velkým stěhováním z prostor MŠ do horního
patra víceúčelové budovy. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na tomto přesunu podíleli.
Nebylo to vůbec snadné, ale stálo to za to – málokterá knihovna na okrese se nachází v tak
příjemném prostředí, jako nyní ta naše.
Ráda bych všechny, kteří tak ještě neučinili pozvala, aby si krásné nové prostory přišli
prohlédnout a třeba si i vypůjčit nějakou pěknou knihu. Učinit tak můžete v otevírací době,

která se od předchozího roku nezměnila – půjčujeme každé úterý a čtvrtek od 16 – 19 hodin.

Čtenáři se stále nabízí výběr z velkého množství knih od beletrie přes naučnou literaturu až po
možnost nahlédnout do kronik obce a Sokola. Stále funguje výměnný fond s blanenskou knihovnou.
Nově si lze také prohlédnout vyvázané výtisky časopisů z doby válečné i předválečné zapůjčené
panem Gottwaldem.
Informace o knihovně si můžete přečíst i na webových stránkách obce.

Všem čtenářům bych ráda poděkovala za jejich návštěvu a projevenou přízeň v uplynulém roce, na
shledání se těším v roce 2011.
Jana Vomelová - knihovnice
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Obnova elektrické rozvodné soustavy v Doubravici

Dne 1. 12. 2010 jsem se na výzvu starosty Pavla Krále zúčastnil semináře energetické
společnosti E. ON v Brně. Na tomto semináři byla probírána strategie společnosti,
změna komunikační struktury, ale hlavně byli představeni noví oblastní manažeři pro
regiony. Byly zde vysvětleny principy tvorby cen a možnosti uživatelů volit si tarify pro
ně nejvýhodnější. Seminář také obsahoval přednášku ohledně rozpočtu obcí. V této
přednášce bylo jasně řečeno, že končí doba spoléhání se na stát v roli
nejspolehlivějšího garanta čehokoli. Zadlužování státu, které probíhá za pokojného
sledování nás všech občanů ČR, je tak vysoké, že každý dospělý včetně dětí a
nemluvňat dluží 120 000. - Kč a každý rok se tato částka navyšuje o 20 000. -Kč. Proto
je velmi důležité v případě využití úvěru jasně stanovit výdaje v dlouhodobějším
horizontu. V našem případě je to aktuální téma vzniklé realizací úvěru pro ČOV a
kanalizaci v případě nižší vysoutěžené ceny realizace ČOV. V tomto momentu se může
stát, že vznikne určitý prostor pro využití finančního rozdílu na financování jiných
potřebných aktivit obce. V další části semináře bylo téma veřejného osvětlení.
Zástupce společnosti PHILIPS informoval o vývoji svítidel pomocí LED technologie.
V současnosti je tato technologie z hlediska vysoké nákladovosti nezajímavá.
K prolomení této cenové bariéry má dojít v roce 2013.
Využil jsem příležitosti a okamžitě jsem se vložil do debaty s přednášejícími.
Výsledkem živé diskuze s oblastním manažerem Lukášek Svobodou, bylo dohodnutí
schůzky ohledně zanedbaného elektrického vedení nízkonapěťových rozvodů,(dále
jen NN), v Doubravici. K setkání došlo po mnoha urgencích. Při tomto setkání oblastní
manažer Petr Horák přislíbil možnost řešení obnovy sítě. Byl učiněn zápis. O tomto
jednání včetně stanoviska jsem řádně informoval zastupitelstvo. Aby se věci pohnuly
co nejrychleji kupředu, trval jsem na jednání s vedoucím regionální rady v Prostějově,
panem Petrem Novotným
Bc., který rozhoduje o realizaci případné
rekonstrukce/inovace. K tomuto setkání došlo i za účasti starosty a místostarosty. Na
tomto jednání byla prohlédnuta nejproblémovější místa. Bylo konstatováno, že náš
požadavek na opravu NN je oprávněný a neodkladný.
Na společném jednání bylo dohodnuto, že firma E. ON provede inovaci elektrického
vedení v celém městysi, a to na vlastní náklady. Tato rekonstrukce bude v případě
realizace probíhat po etapách. První etapa by mohla začít v roce 2013 a měla by se
týkat ulice Ploty, U Cihelny a náměstí Svobody. Celá věc je ve fázi jednání .
Pavel Plhoň – zastupitel, člen finanční komise
1.
2.
3.
-

Co dělat v případě úmrtí?
Kontaktovat pohřební službu.
Pohřební služba Slavíček
Tel. 603-89 77 76
Pohřební služba JUDr. Raabová
Tel. 724-23 83 11
Pohřební služba Václav Holub
Tel. 602-73 53 99
V případě církevního rozloučení kontaktovat.
Farář P. Pavel Klouček
Tel. 603-10 30 53
Kostelník Josef Štrof
Tel. 606-39 17 40
Varhaník
Tel. 773-56 56 55
Předat smuteční oznámení
Městys 2x
Tel. 516-43 27 21
Kostelník 2x
Tel. 606-39 17 40
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Mikulášská soutěž
Tradiční Mikulášské soutěže v Doubravici – Klemově se uskutečnily 27. a 28.11.
Mladší a starší děti do 12 roků soutěžily v malování Mikuláše, čerta, hodu míčkem, hodu
kroužky na zajíce, skládání puzzle aj.
Umístění:
I.kategorie – nejmladší
II. kategorie
III. kategorie
1.Vítek Pokorný
1. Klára Fojtů
1. Dana Klímová
2. Štěpán Chabiča
2. Tomáš Fojtů
2. Marek Fojtů
3. Katka Němcová
3. Ester Petresová
3. Jana Menšíková
Všechny děti obdržely balíček se sladkostmi, věcnou cenu a květinu.
Poděkování za organizaci soutěží patří Evě Novotné, Aleně Kalové a všem sponzorům, kteří se na akci podíleli.
Antonín Řezníček – Podloučka
*****************************************************************************************

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

Jazyková škola Deutsch Studio Vlasta Štěpánová
nabízí od února 2011 ve Skalici nad Svitavou na OU - Jazykový kurz němčiny
pro začátečníky.
Budeme se učit 1x týdně 2 hodiny.
Kurz je vhodný pro děti i dospělé.
Výuka bude probíhat dle speciálních skript, pro lepší porozumnění gramatiky a
zapamatování slovíček.
Informace a přihlášky na telefon : 603 94 56 73.
E-mail: vstepanova@iol.cz
Webové stránky: www.deutschstudio.webnode.cz
Přihlásit se můžete do poloviny února 2011.
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Veselé loučení s rokem 2010.
Od útlého mládí jsem neměla ráda silvestrovské a předsilvestrovské zábavy typu – je
Silvestr, tak to musíme řádně rozjet ! V posledních pěti letech se u mne vztah
k zábavám na konci roku podstatně změnil. Ptáte se proč a co se stalo ?
Jednoduché ! Právě před těmi pěti lety jsem dorostla seniorského věku a poprvé šla
na „Předsilvestrovské posezení“, které každoročně pro svoje členy pořádá Klub
důchodců v Doubravici nad Svitavou. A ejhle ! Zjistila jsem, že bavit se dá i jinak. Ne
proto, že je „ten Silvestr“ a všichni juchají povinně, ale - i když je ten Silvestr, bavíme
se proto, že jsme se rádi sešli, máme možnost si společně posedět, popovídat,
zatancovat a také poslechnout pěknou muziku. A právě takové milé posezení se
konalo 29. prosince roku už minulého v krásně vyzdobeném sále kulturního domu
v Doubravici. Přišli senioři nejen místní, ale také pozvaní hosté z Kuniček a Rájce –
Jestřebí. Výborem klubu důchodců perfektně organizované a připravené odpoledne
určitě uspokojilo všechny návštěvníky. Předsedkyně klubu důchodců Jana Poláková
v úvodu všem popřála pěknou zábavu, pozvání mezi seniory přijal starosta městyse
Pavel Král, který k přítomným pronesl několik slov. A byla to slova plná chvály a
uznání. Vždyť místní klub důchodců se svojí kulturní a společenskou aktivitou nemá
ve městečku konkurenci.
Předsilvestrovskou zábavu si asi žádný z přítomných neumí představit bez „Veselé
trojky Pavla Kršky“, která nám k poslechu a tanci hraje již několik let. Tentokrát ve
složení Pavel Krška – akordeon, zpěv a dobrá duše celé skupiny, Veronika Císařová
– zpěv a nově se představila Jana Pernicová – klávesy a zpěv.Víte, jaká je přednost
této skupiny ? Zahrají doslova cokoliv. A to doubravickým seniorům vyhovuje. Když
pak po velmi dobré večeři, kterou pro všechny připravila Restaurace Volf Doubravice
přišla na řadu tradičně bohatá tombola, nezbylo než konstatovat, že to bylo po roce
opět velmi vydařené, příjemné odpoledne. Stejného názoru byl určitě i starosta
městyse Pavel Král, který ke spokojenosti všech vydržel ve společnosti seniorů až do
závěrečné.
Poděkování patří celému výboru klubu důchodců za přípravu „Předsilvestrovského
posezení“ a nezbývá již nic jiného, než jim popřát neutuchající elán, hodně chuti do
další práce a hlavně hodně zdraví všem !

Eva Sáňková kronikářka Doubravice nad Svitavou
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WELLNES - STUDIO
VITALITY

Chcete poskytnout Vašemu organismu
optimální výživu po celý den? Cítíte se stále
unaveni, trápí Vás bolesti kloubů, zad,
migrény, alergie nebo máte problémy s pletí?
Nabízíme bezplatné poradenství v oblasti
péče o pleť spojenou s mini kurzem péče o pleť, poradenství ohledně hubnutí nebo
Vám provedeme kompletní analýzu tělesné skladby. Pomocí speciálního přístroje
Vám změříme celkové množství tuků, množství vnitřních tuků, vody v těle, svalovou
hmotu, zdravotní stav kostí, vypočteme bazální metabolismus (tzn. kolik kcal denně
můžete sníst, aniž byste přibrali) a metabolický věk (na kolik let je Vaše tělo
opotřebované).
Produkty jsou složeny ze 100% přírodních rostlin a bylin, jsou hypoalergenní a jsou
určeny pro všechny (těhotné, děti).
Nabízím i možnost návštěvy u Vás doma a se správným poradenstvím dosáhnout
Vaší optimální kondice prostřednictvím správné péče a výživy.
Tel: 720 472 648; e-mail: jannysek@email.cz
*************************************************************************************

OV KSČM Blansko, ZO KSČM
Doubravice a Levicový klub
žen Blansko
Vás srdečně zvou na

XX. PLES KSČM
pořádaný v pátek 11. února 2011 v 19:00 hod.
v Kulturním domě Doubravice nad Svitavou
Hraje CLASSIC – bohatá tombola – občerstvení.
Předprodej vstupenek OV KSČM Blansko, Doubravice
Vstupné Kč 80,- včetně místenky.
*************************************************************************************

TJ SOKOL Doubravice nad
Svitavou,
oddíl kopané, pořádá v neděli
27.2.2011
v našem městečku tradiční
PRŮVOD MASEK.
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
ÚNOR 2011
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
5.2.
6.2.
12.2.
13.2.
19.2.
20.2.
26.2.
27.2.

MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek
MUDr. Semrádová
MUDr. Staňková
MUDr. Stojanov
MDDr. Svitač
MUDr.Ševčíková B
MUDr.Ševčíková

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Sloup, Zemspol, 221
Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453
516 488 453
516 435 203
516 442 726
516 488 451
516 418 787
516 416 386
516 488 454

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna na Ponávka 6, Brno,
tel. 545 538 111 a to od 17.00 h. - 7.00 h. ve všední dny a nepřetržitě 24
hod. O sobotách, nedělích a svátcích.

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)
plán aktivit na měsíc únor určený i pro veřejnost
1.2. 9.00 - Kurz komunikace
24.2. 9.00 - Čtenářský kroužek
Výtvarné aktivity
8. 2. 9.00 - Valentýnská přáníčka
15. 2. 9.00 - Džbánky z keramiky
Výlety
2.2. - Relaxace v solné jeskyni
9.2. - Bowling v Boskovicích
16.2. - Procházka krajem lesů vod a strání….
23. 2. - Poznáváme Česko s Petrou
***************************************************************************
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci únoru vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
Únor:
8.2. ZEZULA Josef
8.2. POKORNÝ Rudolf
12.2. SVOBODA Radek
13.2. SÁŇKOVÁ Ludmila
15.2. ZEZULOVÁ Jiřina
16.2. KADLECOVÁ Věra
18.2. MUSILOVÁ Marie
18.2. PADĚLKOVÁ Božena
22.2. BRYCHTA Karel
25.2. DUFKOVÁ Věra
27.2. de WOLF Rudolf Valentino

Plotky 137
Soukopovo nám. 336
Plotky 115
Hybešova 172
Havlíčkova 24
28. října 205
U Cihelny 280
Nám. Svobody 14
Klemov 343
Dolní 75
Větrná 408

****************************************************************************
Na podzim roku 2010 začala svoji činnost nová hudební skupina
TRIO KENT.
Zakládajícím členem a zároveň kapelníkem je p. Miroslav Dvořáček,
Petrovice 37, bývalý kapelník skupiny KENT. Tato skupina je v
obsazení Miroslav - kapelník, zpěvák, dále Iveta - kytara, zpěv a
David - klávesy, zpěv.
Zaměření je na společenské akce jako jsou
plesy, svatby, narozeniny, oslavy apod.
Kontakt: 723 277 464 po 15.00 hod.
Možno poskytnout živou nahrávku na CD.
*********************************************************************

Pozvánka
Na členskou schůzi MS ČČK, která se koná
koncem února 2011
v restauraci Olivie.
Zveme nejen členy MS ČČK, ale i všechny zájemce
o činnost našeho sdružení.
Pozvánky budou doručeny.
Srdečně zve výbor MS ČČK.
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V Doubravici bude Tornádo
Opět po roce se boskovický ochotnický soubor domluvil s místním Klubem
důchodců a rozhodl se pobavit diváky představením hořké komedie slavného
francouzského autora Roberta Thomase s názvem:

TORNÁDO
Světová premiéra této hry, která je plná bláznivých nápadů a absurdních situací
hravého pařížského života, byla uvedena v boskovické Sokolovně 29.října
2010. Autorem překladu je známý psychiatr MUDr. Jan Cimický.
Doubravická repríza této hry se koná:
V neděli 20.února 2011 v sále místního kina se začátkem v 1600 hodin.
Vstupné je 60 Kč.
V hlavní roli se představí místní rodačka Eva Štěpánková (Zvejšková).
Na Vaši návštěvu se těší Ochotnické divadlo Boskovice a místní Klub důchodců
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Ú N O R

2011

3.2. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ
Romantická komedie, vypovídající o manželství, rozvodech, nevěře.
Vášně, touhy, sny, neklid i stres vykolejí v životě nejenom manželský pár Alfieho
(Antony Hopkins) a Helenu (Gemma Jones), ale i jejich dceru Sally (Naomi Watts)
s manželem Royem (Josh Brolin). Poté, co Alfie opustí Helenu, aby dohnal své mládí a
věnoval se energické svobodomyslné dívce na telefonu, se Helena odvrací od
racionálního přístupu k životu a řídí se praštěnými radami kartářky. Sally, nespokojená
ve svém manželství, se zamiluje do pohledného majitele galerie Grega (Antonio
Banderas) a její manžel Roy, nervózně čekající na reakci na svůj poslední rukopis, se
zblázní do tajemné ženy Die (Freida Pinto), kterou pozoruje z okna svého bytu.
Romantická komedie USA/Španělsko s českými titulky.

Premiéra 4.11.2010

Vstupné 49.- + 1.- Kč

98 minut

10.2. čtvrtek v 18 hod

WARNER BROS

HARRY POTTER – RELIKVIE SMRTI (část 1)
Harry Potter a Relikvie smrti je sedmým a posledním pokračováním dobrodružství
Harryho Pottera, které je očekávanou událostí a bude rozděleno do dvou celovečerních
filmů. První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi,
jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat
musí jen sami na sebe o to více než kdy dříve, protože jim už profesoři nepomohou
a budou také bez ochrany profesora Brumbála. Navíc jsou mezi nimi temné síly, které se
je snaží rozdělit. Harryho velkou a jedinou nadějí je, že najde viteály dřív, než
Voldemort najde jeho. Při pátrání po viteálech objeví starý a téměř zapomenutý příběh
- legendu o relikvii smrti. A pokud je legenda pravdivá, mohl by Voldemort získat
neomezenou moc a sílu, po které touží. Harry netuší, že jeho budoucnost byla
rozhodnuta v minulosti, v ten osudný den, kdy se stal „chlapcem, který přežil“. Harry
Potter je každý den blíž k úkolu, na který byl připravován od prvního dne, kdy vstoupil
do Bradavic : poslední bitvu s Voldemortem.
Fantasy film VB s českým dabingem

Premiéra 18.11.2010

Vstupné 49.- + 1.- Kč

104 minut
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17.2. čtvrtek v 18 hod

FALCON

OBČANSKÝ PRŮKAZ
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha
sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. A to od
okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se
v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku. Petr, Aleš,
Popelka a Míťa dospívají v sedmdesátých letech, v době, kdy vyjít na ulici bez
občanského průkazu znamenalo koledovat si o průšvih a kdy povinná vojenská služba
byla pro mnohé tím největším strašákem. Každý po svém i společně se snaží neztratit
v totalitním státě zdravý rozum a smysl pro humor, ale také nezadat si s režimem.
Občanský průkaz vypráví o tom zvláštním životním období, kdy dětství zvolna přechází
v dospělost a tato cesta v každé době vede skrz bourání konformismu a rodičovských
ideálů – tedy stejně jako dnes…. Hrají Anna Geislerová, Marek Taclík, Jiří Macháček,
Václav Kopta aj.
Komedie ČR.

Premiéra 21.10.2010

Vstupné 49.- + 1.- Kč

137 minut

24.2. čtvrtek v 18 hod

BONTON

DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM
Filmové zpracování druhého dílu slavné trilogie Stiega Larsona.
Novinář spolupracující s časopisem Milenium a jeho partnerka jsou zavražděni krátce
před zveřejněním materiálu o dětské prostituci, korupci a obchodu s bílým masem. Na
zbrani nalezené na místě činu se najdou otisky Lisbeth Salanderové (Noomi Rapace),
která se po roce stráveném v zahraničí vrátila zpět do Švédska, aby svému poručníkovi
připomněla jejich starou dohodu. Její poručník je ale brzy nalezen mrtvý a Lisbeth je i
v tomto případě podezřelou číslo jedna. Policie po Lisbeth zahajuje celostátní patrání,
podporované mediální kampaní, ve které se vytahují na světlo skandální informace o
její potencionální nebezpečnosti a problematické minulosti. Novinář Mikael Blomkvist
(Michael Nyqvist) je ale přesvědčen o její nevině ….
Švédské kriminální drama s českými titulky.

Premiéra 11.11.2010

Vstupné 49.- + 1.- Kč

129 minut

V měsíci březnu mimo jiné uvidíte :
- Rodinka
- Letopisy Narnie
- Dívka, která kopla do vosího hnízda
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