ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 6/ červen 2011
**************************************************************
Vážení spoluobčané,
v průběhu června se bude konat řada tradičních akcí, na které vás srdečně zvou
pořadatelé:
-

Sobota 4. června - okresní běžecká liga „Svitava kros 2011“ – 3.ročník přespolního
běhu o pohár mikroregionu Svitava
Neděle 5. června – Dětský den na sokolském hřišti
Středa 15. června – zahradní slavnost v mateřské škole – rozloučení s předškoláky
Sobota 18. června – 4. Ročník memoriálu Oldřicha Hájka v cyklistickém sprintu do
vrchu
Pátek 24. června – předpouťová zábava na sokolském hřišti, hraje Akcent
Sobota 25. června – pouťová zábava na sokolském hřišti, hraje Carion
Neděle 26. Června – tradiční doubravická pouť

Podrobné informace k jednotlivým akcím uvádíme uvnitř zpravodaje.

PODĚKOVÁNÍ
Úřad Městyse Doubravice nad Svitavou děkuje firmě STOLAŘSTVÍ M & M za
provedenou opravu hrazení a kolotoče na dětském hřišti.
Pavel Král
starosta městyse

Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva Městyse Doubravice nad
Svitavou, které se bude konat 22.6.2011 v 18:00 hodin v obřadní síni městyse.
**********************************************************************************
Zpráva o činnosti rady
27.4.2011
-

rada projednala a schválila návrh smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 92/1 o výměře 77 m2
firmě Robert Štěpánek – KOVOSTAV. (usnesení č.15/2011)
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-

-

-

-

-

-

rada projednala žádost p. Michala Beránka o odkup části pozemku 2017/115 o výměře cca 90
m2, který je v majetku Městyse Doubravice nad Svitavou. Rada doporučila projednat záměr
prodeje části pozemku p.č. 2017/115 na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva
městyse. (usnesení č. 16/2011)
rada projednala žádost p. Vladimíra Baráka o odkup části pozemku 2017/124 o výměře 87
m2, který je v majetku Městyse Doubravice nad Svitavou. Tento pozemek byl v katastrální
mapě doplněn na základě zjištění katastrálního úřadu Jmk , který zjistil, že u pozemku p.č.
2017/4, který je evidován na LV manželů Barákových, byla chybně uvedena výměra, která je
zvětšena o 87 m2 bez právního vypořádání. Pozemek je v současnosti užíván a je součástí
oplocené zahrady. Rada doporučila projednat záměr prodeje části pozemku p.č. 2017/124 na
nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva městyse. (usnesení č.17/2011)
rada projednala možnost odkupu části pozemku p.č. 2015/1 ve vlastnictví Římskokatolické
farnosti Doubravice nad Svitavou o výměře cca 658 m2. Případným odkupem tohoto
pozemku je možno následně realizovat směnu částí pozemků p.č. 2018/2 KN a 2018 PK
(vlastník pí. Přibylová a p. Jaroslav Podloucký), p.č. 2018/1 (vlastník Jitka de Wolf)m a p.č.
2019, p.č. 3531/4 (vlastník Městys Doubravice nad Svitavou). Směna pozemků je dána
potřebou řešit majetkoprávní nároky, týkající se pozemku p.č. 2018/2 KN a 2018 PK, přes
který v současné době vede přístupová cesta do lokality Stodoliska. Rada doporučila
projednat záměr odkupu části pozemku p.č. 2015/1 v majetku Římskokatolické farnosti
Doubravice nad Svitavou na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva městyse. (usnesení
č.18/2011)
rada opětovně projednala zastupitelstvem odsouhlasený záměr směny pozemků p.č. 2268 a
p.č. 2269 v majetku Městyse Doubravice nad Svitavou za pozemky p.č. 389/2, p.č. 390, PK
389, p.č. 1055 a p.č. 1039 v majetku rodiny Vladíkovy. Záměr směny s finančním dorovnáním
byl zveřejněn na úřední desce od 28.3.2011 do 13.4.2011. Rada doporučila projednat směnu
výše uvedených pozemků na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse. Doporučila
realizovat směnu s rozdílem ceny ve prospěch městyse dle úředního odhadu. (usnesení
č.19/2011)
rada opětovně projednala zastupitelstvem odsouhlasený záměr prodeje pozemku p.č. 92/5 o
výměře 42m2 majetku Městyse Doubravice nad Svitavou zájemkyni paní Hajungové. Záměr
prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 28.3.2011 do 13.4.2011. Rada doporučila projednat
prodej pozemku p.č. 92/5 v majetku Městyse Doubravice nad Svitavou jedinému zájemci,
paní Hajungové, na zasedání zastupitelstva městyse. (usnesení č.20/2011)
rada projednala a schválila návrh smlouvy o nájmu nemovitosti č.p. 392 na pozemku
parc.č.361 – zastavěná plocha, zapsaných na listu vlastnictví LV 10001 pro Městys Doubravice
nad Svitavou, k.ú. Doubravice nad Svitavou, vedeného u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, Sboru dobrovolných hasičů Doubravice,
kteří v současné době objekt nájmu využívají. (usnesení č.21/2011)

Informace předané radě:
-

starosta informoval radu o jednání na Jmk – odboru dopravy , o připomínkách k návrhu UP
starosta informoval radu o jednání s panem Šosem

11.5.2011
- rada projednala a schválila návrh smlouvy č. 4610526/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi firmou ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o. a Městysem Doubravice
nad Svitavou ke stavbě „Doubravice nad Svit. – DP Vybíhal, číslo stavby SB-4610-526.
(usnesení č. 22/2011)
- rada vyhodnotila nabídky na zhotovitele inženýrských sítí v lokalitě Zázmolí II. Rada
konstatovala, že předložené nabídky byly starostou předány v neotevřených a
nepoškozených obálkách. Jediným kritériem hodnocení byla nabídková cena.
Rada vyhodnotila předložené nabídky v pořadí, jak byly doručeny na úřad městyse.
Předložené nabídkové ceny s DPH:
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-

1. V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o.
1 128 313,- Kč
2. Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
1 061 449,- Kč
3. KORA – Vodoinstav s.r.o.
1 115 860,- Kč
Na základě předložených nabídkových cen rada uložila starostovi městyse podepsat smlouvu
o zhotovení inženýrských sítí v lokalitě Zázmolí II s firmou Montáže inženýrských sítí spol.
s r.o., která předložila nejnižší nabídkovou cenu na zhotovení díla, a to 1 061 449,- Kč včetně
DPH. (usnesení č. 23/2011)
rada projednala oznámení úřadu městyse ze dne 10.5.2011 o kácení dřevin mimo les. Úřad
městyse podal oznámení na skácení 1 ks lípy u zahradnictví na parcele p.č. 1993/4 na základě
podnětu občanů. Důvodem je zdravotní stav lípy a nebezpečí zranění osob při pádu stromu.
Strom stojí u silnice Blansko – Boskovice a současně u zmíněného stromu parkují automobily
s návštěvníky zahradnictví. Stav lípy prověřil starosta v součinnosti s odborným pracovníkem
OÚ Blansko. Rada odsouhlasila kácení uvedeného stromu v období vegetačního klidu, tj. od
1.11.2011 do 31.3.2012. V dané lokalitě budou v jarních měsících roku 2012 vysazeny 3 ks lip.
(usnesení č.24/2011)

Informace předané radě:
-

-

starosta seznámil členy rady s průběhem jednání s Mendelovou univerzitou Brno o záměru
vypracovat studie revitalizace náměstí Svobody v rámci studentských prací. Výsledkem
jednání je vzor návrhu smlouvy na provedení výtvarně architektonické studie úpravy a
revitalizace v přibližné ceně cca 30 000,- Kč bez DPH. Výsledkem bude 5 – 8 studií, které
městys obdrží MU Brno. Rada doporučila pokračovat v jednání s Mendelovou univerzitou.
starosta informoval o předání Klemovského potoka stavební firmě za účelem jeho vyčištění
místostarosta informoval o budoucím jednání s firmou AP Investing a o jednání u Mgr. Ivo
Poláka na Jmk

25.5.2011
-

-

-

-

lesní hospodář Vít Koudelka informoval radu o výsledcích hospodaření v obecních lesích za
měsíc duben 2011. Veškeré vytěžené dřevo je odvezeno, nezaplaceno zůstává 1,5 m3
palivového dřeva.
Bylo ukončeno zalesňování, městys zažádal o dotaci z Jmk ve výši 38 000,- Kč.
rada jednala o žádosti na odkup pozemku p.č.225 v k.ú. Klemov, který je ve vlastnictví
Městyse Doubravice nad Svitavou. Písemnou žádost podala dne 19.5.2011 paní Kamila
Tajovská, majitelka rodinného domu č.p. 296 v k.ú. Klemov. Rada projednání žádosti odložila
a požaduje další jednání se zájemcem o odkup. (usnesení č.25/2011)
rada projednala a odsouhlasila žádost pana Oldřicha Hájka o povolení stavby přístřešku na
auto na parcele č. 1077/47 ve vlastnictví pana Oldřicha Hájka. Dřevěný přístřešek o
rozměrech 3 x 5 m bude napojen na rodinný dům č.p. 387 a nebude zasahovat na jiný
pozemek. (usnesení č.26/2011)
rada projednala žádost ředitelky MŠ o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok
2011/2012 a tuto výjimku povolila. (usnesení č. 27/2011)

Informace předané radě:
-

-

starosta informoval radu o dodávce nových kontejnerů EKOKOM pro sběr tříděného odpadu.
Stávající barevně nejednotné kontejnery budou nahrazeny novými, 10 ks - žluté kontejnery
na plast,
5 ks - sběrové zvony na bílé sklo, 5 ks - sběrové zvony na barevné sklo a 4 ks kontejnery na
papír
rada projednala postup pro informování občanů o výstavbě ČOV a shodla se na svolání
vstupního jednání s občany a to v průběhu června za účasti firmy AP Investing.
pan Plhoň informoval radu o veřejné sbírce na rekonstrukci varhan
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Všeobecné informace o výstavbě ČOV a kanalizace
Vážení spoluobčané,
v tomto článku vám přinášíme základní informace o výstavbě ČOV a kanalizace
v Doubravici nad Svitavou a Újezdu u Boskovic.
Celá investiční akce bude řešit stávající stav ve vypouštění odpadních vod do
netěsné kanalizace, které jsou vyváděny do vodotečí, nebo jsou vsakovány do
půdního horizontu. Tímto trvale dochází k devastaci životního prostředí.
Z platného právního rámce vyplývá povinnost všech osob dbát na ochranu
životního prostředí, dbát, aby nedocházelo k jeho znehodnocování a to
zabezpečením odvádění a čištění odpadních vod. Vlastníci (správci) staveb
(stavebních pozemků) jsou povinni zabezpečit zneškodňování odpadních vod
v souladu s platnými zákony (zákon o vodách 254/2001 Sb.) a to buď vlastním
povolením k nakládáním s vodami, nebo smluvním zajištěním odvádění odpadních
vod kanalizací. K naplnění této povinnosti mohou obce rozhodnutím uložit
vlastníkům (správcům) staveb (stavebních pozemků) povinnost připojit se na
kanalizaci za účelem zabezpečení odvádění a zneškodňování odpadních vod a při
napojení na kanalizaci, která je ukončena čistírnou odpadních vod, zamezit
vypouštění odpadních vod přes septiky nebo žumpy, které jsou v těchto případech
nepřípustné (nežádoucí anaerobní zdržení, možná netěsnost a vsak…).
Městys Doubravice nad Svitavou v rámci nákladů na vybudování kanalizace
zadal zpracování projektové dokumentace na kanalizační přípojky k jednotlivým
nemovitostem. Tato dokumentace bude občanům našeho městyse plně uhrazena
z rozpočtovaných nákladů na výstavbu ČOV a kanalizace.
Realizace nové ČOV a kanalizace bude probíhat v těchto orientačních termínech :
- Výběr zhotovitele stavby byl ukončen v květnu letošního roku
- Smlouva s dodavatelem byla podepsána 18.5.2011
- Předpokládaný termín zahájení výstavby je 1.8.2011. Do této doby
proběhne překalkulace nákladů na výstavbu ČOV a kanalizace na základě
vysoutěžené ceny
- Předpokládaný termín ukončení výstavby a kolaudace je 1.2.2013. Doba
výstavby a kolaudace je pevně dána smlouvou se Státním fondem
životního prostředí a je stanovena na 18 měsíců ode dne zahájení
výstavby
- Po kolaudaci bude ČOV a kanalizace 12 měsíců ve zkušebním provozu
Na nově budovaných stokách budou podle projektové dokumentace vysazovány
odbočky pro napojení jednotlivých nemovitostí a zaslepeny. Připojení bude
provedeno až po splnění nutných podmínek obce a to ve vlastní režii majitelů
nemovitostí.
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Nutné podmínky pro napojení
- projektová dokumentace přípojky – jsou již zpracovány
- povolení projektové dokumentace přípojky – bude zařizováno
hromadně obcí po jednotlivých etapách budování kanalizačních stok
- separace (oddělení) splaškových a dešťových popř. drenážních vod
podle projektové dokumentace přípojky
- vyloučení zadržení splaškových vod v septicích a žumpách – bude
nezbytné realizovat jejich zrušení, obtokování nebo přemostění
- zřízení kontrolní šachtičky na přípojce – její umístění je uvedeno
v projektové dokumentaci přípojky.
- uzavření smlouvy o likvidaci odpadních vod
- písemný souhlas obce o připojení
O připojení vždy písemně rozhodne na místě pracovník OÚ po kontrole výše
zmíněného.

Informovanost občanů
1. 14.6.2011 v 18:00 se v sále kina uskuteční setkání občanů městyse se
zástupci firmy AP Investing, Ing. Jelínkem a hlavním projektantem
Ing.Poláškem. Na toto setkání zveme všechny občany městyse. Zde
budou poskytnuty základní informace týkající se výstavby ČOV a
kanalizace.
2. Zhotovitel stavby zpracuje do termínu zahájení výstavby ČOV a kanalizace časový
harmonogram prací, který určí termíny prací v jednotlivých lokalitách městyse. Na
základě tohoto harmonogramu (bude zveřejněn na internetových stránkách městyse,
ve zpravodaji a na úřední desce městyse) a postupu prací v jednotlivých lokalitách
proběhne jednání s občany bydlícími v aktuálně výstavbou dotčené lokalitě. Na
jednání budou přítomni zástupci zhotovitele a obce a předají co nejpřesnějších
informací o průběhu výstavby a připojení kanalizační přípojky.
S ohledem na plánovanou realizaci ČOV a kanalizace v městysi a vlastní budování
kanalizačních přípojek žádáme občany, aby při realizaci úprav okolí své nemovitosti vždy
zvážili, zda realizovaná úprava nebude následně dotčena výkopovými pracemi při realizaci
kanalizační přípojky a tím nedošlo ke znehodnocení takto provedených úprav (např.
výsadby živých plotů, investice do zatravnění, budování pevného oplocení atd.)
Další informace vám budou sděleny vždy ve zpravodaji a na internetových stránkách
městyse Doubravice nad Svitavou.
V Doubravici nad Svitavou 30.5.2011

Pavel Král
starosta městyse
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Městys Doubravice nad Svitavou ve spolupráci se
zahradnictvím Ing. Romana Koupého a pštrosí farmou
Marka Kubíčka
vyhlašují

5. ročník tradiční soutěže
Podmínky soutěže:
1. Hodnocena bude květinová výzdoba
ve třech kategoriích
- nejhezčí balkon
- nejhezčí okno
- nejhezčí předzahrádka
a to vše v městečku Doubravice nad Svitavou.
2. Při hodnocení se bude posuzovat barevná kombinace,
estetika, kvalita rostlin, snaha a vtipnost.
3. Základní výběr bude proveden v měsících červenci a srpnu.
4. Vyhodnocení se uskuteční v měsíci září – termín bude včas
oznámen.
Vyhodnocení
soutěže
bude
probíhat
opět
v areálu
zahradnictví a pštrosí farmy –
tentokrát netradiční formou.
Pro vítěze budou připraveny hodnotné ceny,pro
všechny pak malé překvapení !
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Projekt „Zahrada dětem“
Tímto bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří se na

našem projektu podíleli a ještě budou podílet. Na projektu s názvem „Zahrada

dětem“.

Na začátku všeho byla snaha přeměnit naši mateřskou školu na místo, kde se bude

dětem líbit a kam budou chodit s radostí nejen děti, ale i jejich rodiče. Již čtvrtým rokem se
proto snažíme vylepšit celou budovu mateřské školy, ale i školní zahradu.

V loňském roce se nám podařilo rekonstruovat přízemí mateřské školy, ale i přední

zahradu vybavit novými hracími prvky a cestičkami s pevným povrchem.

V letošním školním roce pracujeme na propojení přední a zadní zahrady a na

vytvoření sportovního a dopravního hřiště na zadní zahradě. Již v průběhu realizace jsem

zjistila, že tento úkol je nelehký a některé věci se neobejdou bez přispění sponzorů a
spolupráce s rodiči i s městysem.

Zadní zahrada byla plná stromů a nerovností, z vytěžené hlíny z cestiček se vytvářel

kopec zimních sportů, místo hlíny se navozil štěrk a prosívka z lomu, srovnal se okolní terén.
Před dokončením je zpevnění povrchu těchto cestiček, oprava „hracího domečku“, doplnění
dopravního hřiště dopravními značkami a sportovního hřiště sportovními prvky.

Slavnostní otevření tohoto hřiště plánujeme na středu 15. června, kdy bude v naší

mateřské škole ZAHRADNÍ SLAVNOST s „Rozloučení s předškoláky“ a
s „Dětskou poutí“.

Chtěla bych tedy již dopředu velice poděkovat těm sponzorům, kteří nám

pomohli s realizací tohoto projektu:

Pan Pernica, ředitel kamenolomu Herous - Lhota Rapotina

– materiál na zpevnění cestiček na dopravní hřiště a na sportovní hřiště
Pan Fojt, autodoprava, Doubravice nad Svitavou

– veškerá doprava materiálu z kamenolomu

Vedení společnosti ARAPLAST spol. s r. o. Doubravice
nad Svitavou

– dopravní značky na dopravní hřiště

Firma Testo, pan Barák Obora

- oprava hracího domečku na zadní zahradě

Dřevovýroba Vladík, pan Vladík Doubravice

- dřevěný plot mezi přední a zadní zahradou

Abychom dokončili tento projekt, je před námi ještě

veliká spousta práce, ale doufám, že se vše podaří dokončit
včas a tak, jak jsme si to naplánovali.

Mgr. Konrádová Hana, ředitelka.
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Den matek na ZŠ Doubravice nad Svitavou

Foto Zdenka Raušová

V pátek 6. 5. pozvali žáci školy své maminky na výstavu žákovských
prací. Všichni návštěvníci v tělocvičně sledovali kulturní program, v němž žáci
tančili, recitovali, hráli na flétny, zpívali, předvedli dramatizaci a pantomimu.
Pak si všichni prohlédli školu i výtvarné práce žáků. Celá akce byla uspořádána
ke Dni matek a byla úspěšná.
Mgr. František Opatřil
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Okresní kolo soutěže PLAMEN 2010 - 2011 opět v Doubravici nad
Svitavou.
Ať už se to čtenářům a čtenářkám líbí nebo ne, musím začít jak se říká
„od Adama“.
Sbor dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou funguje bez
přestávky již od roku 1888. Přesto, že název tohoto spolku, nebo chceteli sdružení, byl při jeho založení trošičku jiný, nic to nemění na
skutečnosti, že za roky jejich dobrovolné činnosti si svojí prací a pomocí
pro spoluobčany vybudovali dobrovolní hasiči velmi dobré jméno, a to i
za pomyslnou hranicí našeho městečka. Je všeobecně známo, že
pokud se členové sboru dobrovolně pustí do jakékoliv akce vždy se
snaží, aby skončila co nejlépe. A o tom určitě vědí své i v Blansku na
Okresním sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jinak by nebyl
našim hasičům svěřen úkol zajistit již třetím rokem pořadatelství při
okresním kole soutěže mladých hasičů PLAMEN.Tak se k nám do
Doubravice nad Svitavou v sobotu 21. května 2011 sjelo z celého
blanenského okresu celkem 46 družstev mladých hasičů, z toho 27
v kategorii „starší“ a 19 v kategorii „mladší“.
S odstupem několika hodin a po vyjádření
zástupců okresního sdružení hasičů lze s klidným
svědomím konstatovat, že tato akce byla velmi
zdařilá. Perfektně připravená dráha pro závod
štafet i prostor pro požární útok, pro všechny
zúčastněné zajištěné občerstvení, pro rozhodčí a
vedení soutěže příjemné zázemí ve víceúčelové
budově a k tomu krásné počasí – to vše udělalo
z docela obyčejné soboty pro všechny příznivce
hasičského sportu téměř sváteční den.Do
Doubravice ale nepřijeli pouze ti, kteří již mají
v této soutěži určité zkušenosti a také jméno, ale
objevili se zde také mladí hasiči, kteří zkušenosti
teprve sbírají. Vždyť mnozí ještě ani nenavštěvují
základní školu. O to více si zaslouží obdiv všech
přítomných za to, s jakou chutí a elánem se do jednotlivých závodů
pouštěli.
A která družstva vystoupala na pomyslné stupně vítězů?
PLAMEN 2010 – 2011 „mladší“: 1. Žernovník 2. Senetářov 3. Těchov
PLAMEN 2010 – 2011 „starší“ : 1. Žernovník 2. Bořitov
3. Velké Opatovice
Již třetím rokem je součástí okresního kola soutěže PLAMEN také
soutěž „O pohár starosty SDH a pohár starosty městyse Doubravice nad
Svitavou“.
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Tady jsou výsledky:
kategorie „mladší“ : 1. Senetářov 2. Žernovník 3. Těchov
kategorie „starší“ : 1. Bořitov
2. Ostrov u Macochy 3. Žernovník
A co říci na závěr? Na soutěžících bylo vidět, že je tato činnost baví a to
je jen a jen dobře. Poděkování proto patří nejen pořadatelům, ale hlavně
všem vedoucím kroužků mladých hasičů, kteří práci s dětmi věnují
spoustu svého volného času. A mladým hasičům přejeme, aby je první
neúspěchy v soutěžích neodradily a dál se této činnosti věnovali
s takovou radostí jako dosud.
Mladí hasiči Doubravice nad Svitavou soutěžili v obou kategoriích a
přesto, že se neumístili na předních místech, zaslouží si naše
poděkování a pochvalu za vzornou reprezentaci městyse. Na snímku se
svými vedoucími – Romanem Bártou a Marcelou Havířovou.
Eva Sáňková kronikářka Doubravice nad Svitavou
***************************************************************************

Ke Dni matek z muzikálu do muzikálu!
Druhá květnová neděle už mnoho let patří všem maminkám. A jak nejlépe
k tomuto svátku přát? Samozřejmě kyticí! Klub důchodců v Doubravici nad
Svitavou nechal pro všechny maminky, babičky, prababičky … uvázat kytici
netradiční. Byla poskládána z těch nejkrásnější melodií a písní ze
světových i tuzemských muzikálů počínaje Les Miserables a konče
Draculou. Obavy pořadatelů, že při tak krásném počasí se nezaplní sál
místního kina, byly zbytečné. Kdo by si nechal ujít tak lákavý program!
Koncertem provázela a o každém muzikálu spoustu zajímavostí prozradila
paní učitelka Hana Korčáková. Ludmila Dohnálková a Jiří Daniel pak byli
hlavními protagonisty nádherného odpoledne. Tato dvě jména si dobře
zapamatujte! Určitě o nich v budoucnu hodně uslyšíme, vždyť po
prázdninách Jirka nastupuje ke studii na brněnskou JAMU a Liduška se
v muzikálovém světě také neztratí. Všichni
jim už teď držíme palce, aby se jim nadále
dařilo stejně dobře, jako při vystoupení. Žáci
paní učitelky Korčákové ze ZUŠ Jedovnice
předvedli, že na muzikálovou scénu
opravdu patří. Přítomní diváci byli určitě
spokojeni, protože po strhujícím finále, kdy
zazněla z Bídníků „Hlava mazaná“, si
zaplněný sál vyžádal přídavek. Pak se
teprve spokojení návštěvníci rozešli domů.
A velkou chybu udělal každý, kdo nepřišel.
Vystoupení Lidušky a Jirky nemělo chybu!
Děkujeme!
Eva Sáňková kronikářka Doubravice nad
Svitavou
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OKRESNÍ BĚŽECKÁ LIGA

SVITAVA KROS 2011
Přespolní běh O pohár mikroregionu Svitava – 3. ročník

Termín: SOBOTA 4. června 2011
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 2005)
100 metrů
Přípravka žáci, žákyně 7 – 8 let (2004 – 2003)
200 metrů
Mladší žáci, žákyně 9 – 11 let (2002 – 2000)
400 metrů
Starší žáci, žákyně 12 – 14 let (1999 – 1995)
1000 metrů
Juniorky 15 – 21 let (1996 – 1990)
3000 metrů
Junioři 15 - 21 let (1996 – 1990),
8500 metrů
muži (1989 – 1972), ženy ( od 1989)
veteráni I (1971 – 1962), II (1961 – 1952), III ( od 1951)

13:30
13:50
14:10
14:30
14:30
15:00

Děkujeme sponzorům:
Araplast Doubravice, Koloniál Doubravice, Dřevovýroba Vladík, Pivovar Černá Hora,
Restaurace U Splavu, Gummi print

Foto z běhu na www.svitavakros.estranky.cz
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Za pořadatele Ivoš Hájek
mobil: 776258726
ivos.hajek@seznam.cz

IV. ročník závodu
v cyklistickém sprintu do vrchu
se uskuteční v sobotu 18. června 2011
Prezentace účastníků :
od 9 hod
Start závodu :
v 9,30 hod
na křižovatce ulic 9. května a 28. října
Kategorie :
 Děti do 12 let : délka trati 120 m, převýšení 12 m
 Ženy + senioři : délka trati 120 m, převýšení 12 m
 Muži : délka trati 200 metrů, převýšení 22 metrů

Závod se pojede za každého počasí !
Připravte si kola, dobrou náladu a přijďte si ověřit
svoji fyzickou zdatnost !
Jménem pořadatelů k hojné účasti srdečně zvou
Jaroslav V e s e l ý ul. 28. října č.p. 207
Petr Š t o u d e k ul. 28. října č.p. 315
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MS ČČK a TJ Sokol pořádají v neděli 5.6.2011

Dětský den
Sraz účastníků ve 14.30 hodin na sokolském hřišti.
Připraveny budou soutěže, hry pro děti,
špekáčky, táborák a odměny.
V případě nepříznivého počasí
bude vyhlášen náhradní termín.

********************************************************
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
9.6. ŠMERDOVÁ Zdeňka
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
Dolní č. 188
28. října 315
U Cihelny 365
U Spravedlnosti 354
28. října 315
28. října 230
9. května 323

************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část červen 2011
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Červen
4.6.
5.6.
11.6.
12.6.
18.6.
19.6.
25.6.
26.6.

MUDr. Staňková
MUDr. Stojanov
MUDr. Svitač
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Štrajtová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomaštíková

Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora, Zdrav. středisko
Křtiny, Zdrav. středisko
Adamov, Smetanovo nám. 327

516 442 726
516 488 451
516 418 787
516 416 386
516 488 454
608 220 806
516 439 404
516 446 398

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6,
tel. 545 538 111.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišťuje ve všední
dny
od 17.00 hodin do 7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00
hodin.
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

plán aktivit na měsíc červen
určený i pro veřejnost

Výtvarné aktivity
7.6. 9.00 - Pletení z pedigu
14.6. 9.00 – Výroba ozdobných
mýdel
21.6 9.00 – Korálkování - zvířátka

Výlety
1.6. - Návštěva bazénu
8.6. – Výlet do Adamova na
rozhlednu
15.6. – Grilování s Práhem
22.6. – Výlet do Moravského Krasu
9.6. 9.00 - Kurz slušného chování
23.6. 9.00 - Čtenářský kroužek

14

PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ČERVEN 2 0 1 1
2.6.čtvrtek v 18 hod

BONTON

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
K vysněné práci dostala dvě noční můry.
Hezké vstávání je nejen film zábavný, ale navíc věrně zobrazující zákulisí jednoho
z nejnáročnějších televizních formátů.
Becky – mladá, krásná, ambiciózní – má zachránit vadnoucí ranní televizní show
jménem ROZBŘESK. Akční Becky má mraky nápadů, jenže …. Nesympatický a
nafoukaný moderátor vysílání /Harrison Ford/ jí znepříjemňuje život, jak se dá.
Ve filmu dále hrají Rachel McAdams, Diane Keton, Patrick Wilson.
Premiéra 24.2.2011
Sexy komedie USA s českými titulky.
Vstupné 49.- + 1.- Kč

107 minut

9.6. čtvrtek v 18 hod

BONTON

O D CH Á Z E N Í
Bývalý prezident a dramatik Václav Havel debutuje jako režisér filmovou verzí své
celosvětově úspěšné hry Odcházení.
Příběh filmu se odehrává ve zlomovém okamžiku života Dr. Viléma Riegera /Josef
Abrhám/, který po dlouhá léta zastával funkci kancléře. O tu však v nedávné době přišel
a ačkoliv se snaží nedat nic najevo, v podstatě se mu zhroutil svět.
Dále hrají Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová, Vlasta Chramostová, Oldřich
Kaiser, Jiří Bartoška a.j.
Komedie ČR.
Premiéra 24.3.2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

94 minut

16.6. čtvrtek v 18 hod

FALCON

ZKUS MĚ ROZESMÁT
Plastický chirurg, který chodí s mnohem mladší učitelkou ze školy, požádá svou věrnou
asistentku, aby předstírala, že je jeho co nevidět bývalou manželkou, aby mu tak
pomohla urovnat jednu neuváženou lež. Když se mu ale vymstí ještě několik dalších lží,
vloží se do věci jejich děti a všichni se společně vydávají na víkend na Havaj, který jim
všem zcela změní život.
V hlavních rolích Adam Sandler a Jennifer Aniston.
.
Premiéra 14.4.2011
Komedie USA s českými titulky.
Vstupné 49.- + 1.- Kč

116 minut
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23.6. čtvrtek v 18 hod

BONTON

ČERTOVA NEVĚSTA
Čerti patří mezi nejoblíbenější postavy českých pohádkářů. Určitě to platí i pro režiséra
Zdeňka Trošku, který doposud tvořil pekelníky, kteří byli buď malí, ale šikovní,
případně dobráčtí, že přinesli i z pekla štěstí. V adaptaci pohádky Boženy Němcové ale
Čertova nevěsta ukáže, že s čerty nejsou skutečně žerty. To vše ve výpravné podívané
sršící humorem, triky a hvězdami v hlavních rolích.
Hrají : Sabina Laurinová, David Suchařípa, František Němec, Eva Josefíková, Václav
Šanda.
Premiéra 28.4.2011
Pohádka ČR.
Vstupné 49.- + 1.- Kč

101 minut

30.6. čtvrtek v 18 hod

FALCON

CZECH MADE MAN
Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukána z chudé rodiny alkoholika, ke
králi internetových domén. Nemožné je možné, padají normy, konvence, pravidla. Už
jako kluk pochopí, že spolehnout se musí jedině sám na sebe. „Totáčem“ 80. let kličkuje
nepříliš vzorově a přelomový listopad prožije rovněž nezvykle – mezi blázny v léčebně.
Po revoluci už to jede, ba letí. Do Německa a zpátky, na Pankrác a zpátky, do Číny a
zpátky – vše je tak snadné. Může za to chytrost nebo vychytralost? Z netušených
a nekonečných možností internetu vyroste ve finále virtuální blahobyt. Hrdina má
všechno, dokonce plánuje netradiční rodinu … Vypadá to na happyend, ten se ovšem
stylově zvrtne. V hlavní roli Jan Budař.
Černá komedie ČR.
Premiéra 28.4.2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

90 minut

Přejeme vám všem krásné
prázdniny
plné sluníčka a pohody.

V měsíci září zahájíme promítání
českým filmem LIDICE (1.9.),
následovat bude film Piráti z Karibiku: Na
vlnách podivína (8.9.).
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