ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 3 /březen 2011
********************************************

Vážení spoluobčané,
ke dni 26.3.2011 se uskuteční na celém území ČR sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání upravuje
zákon č. 296/2009 Sb. Sčítání se koná jednotně v roce 2011 ve všech členských státech
Evropské unie. Rozhodným okamžikem sčítání, tj. okamžikem, k němuž se vztahují všechny
zjišťované údaje je
půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011
Informace o organizaci a průběhu sčítání lidu, domů a
bytů budou zveřejněny na úředních deskách městyse a na
internetových stránkách městyse a to nejpozději 14 dnů
před rozhodným okamžikem sčítání, tj. do 11.3.2011.
Zpráva o činnosti rady
26.1.2011
-

lesní hospodář Vít Koudelka seznámil členy rady s výsledky hospodaření za období
12/2010.
Předal informaci o projektu realizace účelové lesní cesty Kuničky - Holešín v rámci
pozemkových úprav Doubravice, Kuničky, Holešín.

-

rada schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Městyse
Doubravice nad Svitavou, parc.č. 241/7 v k.ú. Klemov stavebníkem panem Milanem
Vladíkem (usnesení č.4/2011).

-

rada schválila žádost ředitele ZŠ Doubravice nad Svitavou na zřízení čtvrté třídy v ZŠ
pro školní rok 2011/2012 s tím, že zřizovatel se písemně zavazuje , že doplatí
případné chybějící státní dotace.

-

starosta seznámil radu s žádostí občanů týkající se prodeje, popř. pronájmu pozemku
bývalého koupaliště (rybníčku) v lokalitě „žleb za cihelnou“, p.č. 3060/1. Záměrem je
rekonstruovat hráz bývalého rybníčku, která byla zničena při povodních, vytvořit
v lokalitě vodní plochu s využitím pro rybářkou činnost.

-

rada projednala návrh nájemní smlouvy mezi Městysem Doubravice nad Svitavou a
možným nájemcem The Nguyen Hoang, týkající se provozování prodejny
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potravinářského a smíšeného zboží v budově občanské vybavenosti č.p. 359 na
parcele parc.č.st. 49 v k.ú. Klemov, vše v majetku Městyse Doubravice nad Svitavou
a vyslovila s návrhem smlouvy souhlas. Možný nájemce The Nguyen Hoang je jediným
zájemcem, který kontaktoval Úřad městyse Doubravice nad Svitavou v souvislosti se
zveřejněním oznámení o záměru pronajmout výše uvedenou nemovitost. Záměr byl
zveřejněn na úřední desce městyse od 27.12.2010 do 21.1.2011 a na el. úřední desce
od 27.12.2010 do 21.1.2011.
9.2.2011
-

lesní hospodář Vít Koudelka seznámil členy rady s výsledky hospodaření za období
1/2011. Výkaz těžby uložen na úřadu městyse.

-

rada schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby na pozemcích parc.č. 232/1, 371/1 a 372/1v k.ú. Klemov, vše
v majetku Městyse Doubravice nad Svitavou (usnesení č.6/2011)

-

rada schválila smlouvu o nájmu nemovitosti mezi Městysem Doubravice nad
Svitavou (pronajímatelem) a firmou Hoang The Nguyen (nájemcem), týkající se
objektu občanské vybavenosti č.p. 359 na pozemku parc.č.st. 49, zapsaných na listu
vlastnictví č.1 pro obec Doubravice nad Svitavou, k.ú. Klemov. (usnesení č.7/2011)

-

rada projednala a schválila žádost p. Libora Vybíhala o koupi cca 30m3 obecního
dřeva na realizaci střechy rodinného domu v Klemově č.p. 297 s tím, že 15 m3
obecního dřeva bude stavebníkovi prodáno za zvýhodněnou cenu se slevou 500 Kč
/m3 (usnesení č.8/2011).

Informace předané radě:
-

o výsledku finančního auditu za rok 2010
o pozemkových záležitostech týkající se protipovodňových úprav na potocích Nešurka
a Klemovský potok
o podání žádosti o dotace z JmK pro JSDH ve výši 89 000,- Kč
o dotaci z PRV – žádající je Svazek Svitava. Celkové náklady cca 50.000,- Kč, podíl obce
cca 15.000,- Kč.
o nabídce členství ve Svazku měst a obcí ČR
o nabídce dotace na úklidový stroj multicar
o postupu prací na novém územním plánu městyse
o postupu výběrového řízení na zhotovitele ČOV a kanalizace – informaci předal
místostarosta p. Štoudek.

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

Vážení spoluobčané ,
zveme vás na veřejné zasedání Městyse Doubravice nad Svitavou,
které se bude konat 23.3.2011 v 18.00 v obřadní síni městyse.
Na programu bude především schválení závěrečného účtu městyse za
rok 2010 a rozpočet městyse na rok 2011.
Pavel Král – starosta městyse
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UPOZORNĚNÍ
Platby za svoz odpadu se budou vybírat od 1. března 2011 do
30. dubna 2011. Současně se budou vybírat i poplatky za psy.
Výše poplatků za svoz odpadu
Osoba s trvalým pobytem:
400,-Kč
Rekreační objekt:
250,-Kč
Podnikatel (1 popelnice):
1.500,-Kč
Výše poplatku za psy:
1 pes:
za každého dalšího psa:

100,-Kč
120,-Kč

Výše poplatků zůstává stejná jako v letech minulých.
Žádáme občany, aby dodržovali termín platby.
*******************************
Poplatky za nájem hrobových míst se budou vybírat od května 2011.
Jeden seznam plátců hrobových míst bude vyvěšen na úřední
desce před úřadem městyse a druhý v Klemově.
****************************************************************
Z činnosti MO STP v Rájci - Jestřebí

Podzimní členská schůze místní organizace Svazu tělesně postižených v Rájci – Jestřebí se konala v
úterý 7. prosince ve Staré škole v Ráječku, na kterou i přes špatné počasí přišlo 140 členů (z 276). V
příjemném prostředí členové vyslechli krátké hodnocení činnosti za rok 2010, schválili provizorní
rozpočet a plán činnosti na rok 2011 a kooptovali nového člena do revizní komise. Předsedkyně
organizace se zaměřila zejména na rehabilitační pobyty v příštím roce. Členové se mohli přihlásit na
týdenní pobyty do Luhačovic, Janských Lázní a Vysokých Tater pořádanými naší organizací i
okresním výborem Svazu tělesně postižených v Blansku. Přítomní členové dávali návrhy na
jednodenní zájezdy v příštím roce. Předsedkyně dále informovala o možnosti vypůjčení
kompenzačních pomůcek, jako jsou elektrické vozíky, polohovací postele, chodítka, rampy a další, a
to přímo od OV STP v Blansku. Naše organizace se zapojila do petice (120 podpisů) proti sociálním
škrtům zejména pak pro postižené občany. V rámci okresní organizace bylo odesláno přes 600
podpisů (20 000 podpisů odevzdal předseda pan Krása přímo premiérovi panu Nečasovi). OV STP
patřila mezi čtyři vybrané organizace, kterým poskytl hejtman Jihomoravského kraje pan Michal
Hašek dar 20 000,- Kč ze svého poslaneckého platu. Patří mu za to poděkování od všech členů okresní
organizace. Tyto finanční prostředky budou využity zejména na organizační zajištění rehabilitačních
pobytů.
Druhá část členské schůze patřila přátelskému posezení všech přítomných. K výborné náladě přispěla
hudební skupina TRIO KENT z Petrovic. Zaposlouchali jsme se do známých i méně známých melodií
z různých hudebních žánrů, někteří přítomní si společně s hudebníky zazpívali, jiní se s chutí dali do
tance. Členky výboru připravili občerstvení a menší tombolu a tak jste mohli vyhrát květiny, parafín
na ruce, dárkový certifikát, dárkové pivo, potravinové a vitaminové balíčky, med a další.
Výbor organizace děkuje všem sponzorům, kteří do tomboly přispěli. Zároveň děkuje všem, kteří se
zasloužili o to, abychom se mohli znovu sejít, popovídat si, pobavit se a tím si navodit a zpříjemnit
předvánoční náladu.
Za výbor STP
Mgr. Miroslava Vašíčková - předsedkyně
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Zápis do 1. ročníku ZŠ Doubravice nad Svitavou
Dne 19. ledna 2011 přišli malí předškoláci za doprovodu svých rodičů do ZŠ
Doubravice nad Svitavou. Konal se zde zápis do 1. třídy. Všichni budoucí prvňáčci
byli velmi šikovní. Předvedli, co všechno už umí. Recitovali básničky, zpívali
písničky, malovali postavu, rozpoznávali základní barvy, čísla či geometrické tvary,
povídali si o rodině a o kamarádech a plnili spoustu dalších činností, kterými
prokazovali dostatečnou slovní zásobu, schopnost udržet pozornost a celkovou školní
vyzrálost. Na základě výsledků pak ředitel školy rozhodl o přijetí žáčka do 1. třídy
nebo doporučil rodičům odklad školní docházky jejich dítěte. Za předvedené a splněné
úkoly si odnášel každý budoucí prvňáček pamětní list ze zápisu a dáreček v podobě
výrobku od starších kamarádů, budoucích spolužáků naší školy a hlavně hezký zážitek
a pocit důležitosti.
Informace ze zápisu se objevily v regionálním tisku i ve vysílání televize
PRIMA.
Přejeme našim budoucím prvňáčkům vydařený vstup do školních lavic. Těší se
na ně všichni žáci a zaměstnanci školy.
Mgr. Nečasová Marie – učitelka

Foto: Zdenka Raušová

Oprava článku Střípky ze života dětí
Ve zpravodaji č. 2/únor 2011 nebyl uveden název firmy, která škole
zdarma renovovala školní tabuli. Dodatečně děkujeme firmě VMS VISIO s.r.o.
a panu Ing. Petru Šebkovi za tento hodnotný a praktický sponzorský dar.
Mgr. František Opatřil – ředitel školy
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Karneval ve školní družině
Také letos se v naší školní družině konal maškarní karneval. Již dva týdny před
jeho konáním jsme v obou odděleních ŠD začali s přípravami. Děti vyráběly z
papíru pestré škrabošky, ozdobné brýle či masky různých zvířátek. Samotný
karnevalový rej vypukl odpoledne v pátek 18. února. Po obědě děti nejprve
zkrášlily vlastnoručně vyrobenými papírovými řetězy a maskami školní
tělocvičnu a proměnily ji tak na nefalšovaný maškarní sál. Pak se všechny holky
a kluci jako mávnutím kouzelného proutku proměnili na kovboje, břišní
tanečnice, myšky, víly a mnoho dalších nadpřirozených bytostí. Z jejich
vychovatelek se staly pohádkové čarodějnice. Rej masek mohl začít. Veselý
tanec střídaly zábavné soutěže s netradičními úkoly. Za jejich splnění dostaly
děti sladkou odměnu. Čas vyměřený karnevalu všem při tanci a soutěžích rychle
uběhl a nastal čas odchodu domů. A jestli ještě chcete vědět, která maska byla
nejhezčí, podívejte se na karnevalové fotografie na našich webových stránkách
http://doubravicens.cz/zs/ . My jsme se s dětmi shodli, že vyhrál každý, kdo se
dobře bavil.
Marcela Procházková – vychovatelka ŠD

Foto: Zdenka Raušová
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• v pondělí 18. dubna
2011
• od 13 do 17 hodin
•
•
•
•

v ředitelně mateřské školy
s sebou vyplněnou přihlášku do MŠ
přineste rovněž k nahlédnutí rodný list dítěte
bližší informace o činnosti naší mateřské školy můžete
získat i na www.doubravicens.cz

Mgr. Konrádová Hana
ředitelka MŠ
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TORNÁDO V DOUBRAVICI
Tornádo vždy přiletí neočekávaně a zanechá za sebou spoušť a velké škody.
Tornádo, o kterém vám chci napsat, nepřiletělo. Dostavilo se v klidu a pohodě
v neděli 20. února 2011. Škody žádné. Přineslo s sebou jen a jen samou radost.
To pravděpodobně proto, že tentokrát se nejednalo o tornádo ničivé, ale o
TORNÁDO, hořkou komedii slavného francouzského spisovatele Roberta
Thomase, s jejímž nastudováním přijelo do Doubravice nad Svitavou Ochotnické
divadlo Boskovice.
Plni očekávání byli v zaplněném sále místního kina diváci nejen místní, ale také
návštěvníci z Holešína, Rájce, Obory, Kuniček, Lhoty Rapotiny a Újezdu u
Boskovic. Důvodů bylo několik. S těmito skvělými ochotníky máme dobré
zkušenosti z roku minulého, kdy se u nás představili
vynikající hrou
HEXENSCHUSS. Všichni tak byli zvědavi, čím nás překvapí tentokrát. Dalším –
a to hlavním důvodem ale bylo, že v hlavní roli této mikrokomedie se představila
naše rodačka Eva Štěpánková. A nutno podotknout, že nezklamali. Ani „naše
Eva“, ani ostatní.
V jejich velmi vkusném programu k divadelnímu představení o sobě herci tvrdí,
že: „Někteří z nás jenom pořád improvizují a proto je každé naše představení
originál“. Ano, byl to originál. A to vynikající. Díky za krásné představení, díky za
příjemně prožité nedělní odpoledne.
Co dodat na závěr ? Celému kolektivu boskovických ochotníků za všechny diváky
přeji, ať se jim daří i nadále rozdávat radost tak, jak se jim to podařilo u nás,
v Doubravici nad Svitavou.
Sluší se také poděkovat výboru klubu důchodců, který představení pro všechny
milovníky divadla zajistil. Už teď se určitě všichni těší na další milé divadelní
představení, se kterým nás herci Ochotnického divadla Boskovice překvapí
v příštím roce.
Eva Sáňková kronikářka Doubravice nad Svitavou
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Výzva ČČK
Na neděli 10.4.2011 připravuje
místní
organizace
ČČK
velikonoční setkání, které by se
odehrávalo na náměstí Svobody,
v případě nepříznivého počasí v
sále kulturního domu. Obracíme
se na všechny bez rozdílu věku a
pohlaví, kteří ovládají jakýkoli zvyk
spojený s Velikonocemi (pletení pomlázky, různé techniky
zdobení vajíček, velikonoční recepty apod.), aby neváhali a
kontaktovali paní
Alenu
Štoudkovou
(Koloniál).
Naše
předsedkyně Vám ochotně sdělí další informace.
Uvítali bychom, kdyby se zúčastnili např. soutěže o upletení
nejdelší pomlázky i místní organizace (myslivci, fotbalisté,
hasiči, klub důchodců, junáci, oddíl Smajlík, samozřejmě i
zastupitelé městyse a další široká veřejnost).
Výbor ČČK
*************************************************************************************************
Pozvánka
Na členskou schůzi MS ČČK Doubravice nad Svitavou, která se koná v pondělí 28.
února 2011 v 18.00 hodin v restauraci „OLÍVIE“. Zveme nejen členy MS ČČK, ale i
všechny zájemce o činnost MS ČČk v naší obci.
Program:
- zpráva o činnosti
- plán činnosti
- přednáška MUDr. Dariny Kupkové (gynekologie)
- tombola
- občerstvení
**************************************************************************

Sbor dobrovolných hasičů
v Doubravici nad Svitavou
pořádá v sobotu 12. března 2011

DĚTSKÝ KARNEVAL,
který se bude konat v sále kulturního
domu ve 14.00 hodin.
Pro děti je připravena diskotéka
Pavla Borka, soutěže,
občerstvení a bohatá tombola.
Pořadatelé srdečně zvou všechny rodiče i s dětmi.
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny
v měsíci březnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
Březen
5.3. NIPPERTOVÁ Libuše
Školka 270
13.3. KOŽIAK Jozef
Klemov 351
14.3. NESROVNALOVÁ Josefa
Hybešova 184
15.3. NEČASOVÁ Bohumila
U Spravedlnosti 257
27.3. HAJNÁ Marie
Plotky 145
27.3. KOVACSOVÁ Marie
Dolní 346
28.3. ŠEVČÍKOVÁ Zdeňka
Plotky 178
*****************************************************************************

Nejen ženy zveme na cvičení aerobiku,
které se koná pravidelně
každou středu od 19 hodin
v tělocvičně základní školy.
Vstupné za jednu lekci je 30,-Kč.
Těšíme se na vaši hojnou účast.
****************************************************************

TJ SOKOL Doubravice nad Svitavou
oddíl kopané Vás srdečně zve
na tradiční
POCHOVÁVÁNÍ BASY
v sobotu 5.3.2011 ve 20.00 hodin
v kulturním domě
Doubravice nad Svitavou
Hraje skupina Classic.
Účast masek vítána.
**************************************************************************

INZERCE:
Koupím vlečku hnoje. Tel. 516 432 709

9

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)
plán aktivit na měsíc březen
určený i pro veřejnost
15.3. 9.00 - Čtenářský kroužek
29.3. 9.00 - Kurz komunikace
Výtvarné aktivity
1.3. 9.00 – Pletení z pedigu
8. 3. 9.00 - Výroba keramických cukřenek
22. 3. 9.00 – Malování mandaly
Výlety
2.3. - Kamélie na zámku v Rájci
9.3. – Návštěva bazénu v Boskovicích
16.3. – Technické muzeum v Brně
23. 3. – Výlet do Jevíčka a Velkých Opatovic
30.3. – Vycházka do lysické obory
**************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
BŘEZEN 2011
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00
Březen
5.3.
6.3.
12.3.
13.3.
19.3.
20.3.
26.3.
27.3.

MUDr. Štrajtová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Kupková
MUDr. Well
MUDr. Hanáková
MUDr. Havlová
MUDr. Hepp

Černá Hora, Zdrav. středisko
Křtiny, Zdrav. středisko
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101

608 220 806
516 439 404
516 446 398
516 488 457
516 447 605
516 418 788
516 418 786
516 434 055

Mimo tyto uvedené ordinační hodiny zajišťuje zubní LSPP pro Jihomoravský kraj
pracoviště v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6,
tel.: 545 538 421.
Úrazová nemocnice Brno zajišťuje službu ve všední dny od 17.00 hod do 7.00 hod.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
3.3. čtvrtek v 18 hod

BŘEZEN 2 0 1 1
BONTON

FOTŘI JSOU LOTŘI
Že by se konečně sblížili ? Alespoň kvůli dětem ?
Nejhorší věcí v životě Grega Jebala (Ben Stiller) je jeho tchán Jack Byrnes (Robert De
Niro).Vztah vzájemně trpěné tolerance přežil fázi seznamování, svatebních příprav,
dokonce i vzájemného setkání rodičů. Ve třetím díle Jebalovic komediální rodinné
kroniky se ovšem schyluje k Velkému třesku. Greg se chce stát neformální hlavou
rodinného klanu, čemuž se Jack pochopitelně brání. Komedie Fotři jsou lotři se může
pyšnit mimořádně reprezentativní hereckou sestavou, v níž hvězdy minulých dílů
doplňují například Laura Dern či Hervey Keitel.
Komedie USA – český dabing.
Premiéra 23.12.2010
Vstupné 49.- + 1.- Kč
10.3. čtvrtek v 9,30 hod

110 minut

Představení pro mateřské školy
Krátký film Praha
S KRTKEM DO POHÁDKY

Pásmo pohádek pro naše nejmenší : Krtek a vejce, Krtek a raketa, Krtek a tranzistor,
Co to bouchlo aj.
Vstupné 29.- + 1.- Kč

60 minut

10.3. čtvrtek v 18 hod

FALCON

RODINKA
Nová setkání se „starými“ oblíbenými hrdiny Pavlou, Káčou, Zdeňkem, dvojčatyraubíři (dnes jsou z nich muži v nejlepších letech) a „novými“ rodinnými příslušníky, o
které se rodinka za více než třicet let od svého vzniku rozrostla.
Sympatické na tomto setkání je, že dnešní RODINKA „zdědila“ originální smysl pro legraci,
milou ujetost, zálibu v ztřeštěných nápadech i schopnost tolerance a že jde pořád o malou
komunitu lidí, kteří se mají rádi a pro které je rodina a vzájemná soudržnost na prvním místě.
Budou to tedy opět setkání, která nabídnou chvíle nabité pozitivní energií a rodinnou
pohodou. Hrají Jana Štěpánková,Jaromír Hanzlík, Petr Forman,Lucie Vondráčková - a
další POLDINKY a pes ALARM.
Česká rodinná komedie.
Premiéra 9.12.2010
Vstupné 49.- + 1.- Kč

90 minut
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17.3. čtvrtek v 18 hod

BONTON

LETOPISY NARNIE : PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
Kouzelný svět Narnie se vrací ! Edmund a Lucinka, dvě nejmladší z dětí Pevensicových,
tráví prázdniny u svých příbuzných společně se svým nesnesitelným bratrancem
Eustacem. Často vzpomínají na Narnii a na dobrodružství, které tam zažili, když
jednoho dne ožije obraz lodi, který visí v Lucinčině pokoji a oni se skrz něj dostávají do
Narnie. Z moře, kam se pomocí obrazu dostaly, je vysvobodí princ Kaspian, kterému
děti v předchozím díle pomohly ke královskému trůnu. Nyní se mladý král na své lodi
jménem Jitřní Poutník vydává splnit svou přísahu a najít sedm ztracených lordů
z Narnie.
Dobrodružný rodinný fantasy film VB.
Premiéra 9.12.2010
112 minut

Vstupné 49.- + 1.- Kč
24.3. čtvrtek v 18 hod

BONTON

DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA
Filmové zpracování třetího dílu slavné trilogie Stiega Larsona.
Lisbeth Salanderová plánuje pomstu. Chce se pomstít lidem, kteří se ji pokusili zabít, a
také vládnoucím institucím, které jí téměř zničily život. Zásadní komplikací je ale kulka,
která jí uvízla v hlavě. Lisbeth leží pod přísným dozorem na jednotce intenzivní péče
s nepatrnou šancí na uzdravení. Pokud se jí to povede, bude souzena za tři vraždy a
jeden pokus o vraždu. Už tak bezvýchodnou situaci ještě vyhrocuje jiný pacient,který
leží ve stejné nemocnici – její otec, který se chce své dcery jednou provždy zbavit.
Novinář Michael Blomkvist se rozhodne, že nenechá Lisbeth v rukou státní
spravedlnosti a požádá svoji sestru advokátku, aby Lisbeth u soudu zastupovala.
Hrají : Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre a.j.
Premiéra 16.12.2010
Švédské kriminální drama s českými titulky.
Vstupné 49.- + 1.- Kč

146 minut

31.3. čtvrtek v 18 hod

WARNER BROS

NA DORAZ
Opusťte svou bezpečnou zónu.Hodně nesourodou dvojici svede shoda náhod na společný
road trip, který jim oběma nakonec změní život. Peteru Highmanovi se mělo narodit
první dítě už před pěti dny. Peter spěchá na letiště v Atlantě, aby stihl let domů a mohl
být u porodu se svou ženou. Jeho nejčistší záměry se ale naprosto zvrtnou, když díky
náhodnému setkání se snaživým hercem Ethanem Tremblayem musí opustit letadlo a
vydat se s ním do Atlanty na road trip, při kterém zničí několik aut, početná přátelství a
Peterovy poslední nervy …. Hrají Robert Downey jr., Zach Galifianakis,Jamie Foxx.
Komedie USA s českými titulky.
Premiéra 2.12.2010
Vstupné 49.- + 1.- Kč

95 minut
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