ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 5/ květen 2012
*********************************************

Vážení spoluobčané,
tak jako každým rokem, i letos se v měsíci květnu bude
konat řada tradičních i netradičních společenských akcí. Uvádíme
vám jejich přehled:
sobota 28. dubna – stavění máje – od 14.00 hodin na náměstí
Svobody, pořádá SDH ve spolupráci s městysem
pondělí 30. dubna – pálení čarodějnic – od 20.00 hodin
na sokolském hřišti, pořádá TJ Sokol, hraje skupina
Akcent
pondělí 7. května – 67. výročí ukončení 2. světové války v 19.00 hodin položení věnce u pomníku obětem světových válek,
následně lampiónový průvod s dechovou hudbou od ZŠ na sokolské
hřiště, kde bude táborák a občerstvení
sobota 19. května – soutěž hry Plamen – okresní kolo
v požárním sportu hasičské mládeže, zahájení soutěže
v 8.00 hodin v areálu hřiště
sobota 26. května – výlet na zříceninu hradu Doubravice nad
Svitavou – v rámci akce po hradech a zámcích Boskovicka, přijďte
se podívat na doubravický hrad
sobota 26. května – kácení máje + dětský den – od 14.00 hodin
na náměstí Svobody, pořádá SDH
Věříme, že si z této nabídky vyberete a některých akcí se
zúčastníte.
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Zpráva o činnosti rady
4.4.2012
-

Lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíc únor a březen
2012. Byla dohodnuta organizace vycházky spojené s kontrolou stavu obecních lesů
na 14.4.2012.

-

Rada projednala znění návrhu nájemní smlouvy na pozemky p.č. 2349/1, p.č. 3060/1 a
p.č. 3562/1 v katastru Doubravice nad Svitavou, vše v majetku městyse, na kterých je
situována malá vodní nádrž, poškozená předchozími povodněmi. Návrh smlouvy
zpracovala JUDr. Helena Vojtěchová. Cílem městyse je pronajmout tuto malou vodní
nádrž za účelem její obnovy a dalšího provozování a údržby, a to na náklady
budoucího nájemce. Rada konstatovala, že na základě žádosti o pronájem, doručené na
úřad městyse, byl radou odsouhlasen záměr pronájmu výše uvedených pozemků.
Záměr pronájmu byl řádně zveřejněn na úřední desce městyse od 15.3.2012 do
3.4.2012. Do dnešního jednání rady městyse nepodal nikdo jiný žádost o nájem výše
uvedených pozemků. Rada projednala znění návrhu nájemní smlouvy na pozemky
v majetku městyse, na kterých je situována malá vodní nádrž a pověřila starostu
městyse jednáním s JUDr. Vojtěchovou ve věci upřesnění návrhu smlouvy o pronájmu
výše uvedených pozemků.

-

Rada projednala pronájem budovy občanské vybavenosti, nemovitosti č.p. 359 na
parcele p.č. 207/4. Záměr pronájmu byl řádně zveřejněn na úřední desce městyse od
15.3.2012 do 3.4.2012. Rada pověřila starostu městyse přípravou nájemní smlouvy
s firmou IMOS.

Rada byla informována:
- o smlouvě na organizaci a výkon veřejné služby
- o ČOV a kanalizaci
- o Územním plánu Doubravice nad Svitavou
18.4.2012
- Rada schválila návrh smlouvy č. 014990013502/001 o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi městysem a firmou E.ON Distribuce, a.s., týkající se pozemků
p.č. 2344/9, 2344/24 a 2344/37 v k.ú. Doubravice nad Svitavou, na kterých bylo
realizováno zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení NN) pod názvem
„Doubravice, lokalita 3 RD U Spravedlnosti“.
-

-

-

Rada schválila smlouvu č. 8178/001 o právu provést stavbu na pozemku p.č.
2017/123, zapsaném na LV 1083 mezi městysem jako stavebníkem a vlastníky
dotčené nemovitosti , a to za účelem rozšíření VO, ul. Větrná.
Rada schválila smlouvu č. 8178/002 o právu provést stavbu na pozemku p.č.
2017/122, zapsaném na LV 1082 mezi městysem jako stavebníkem a vlastníky
dotčené nemovitosti , a to za účelem rozšíření VO, ul. Větrná.
Rada schválila smlouvu č. 1030004111/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi městysem a firmou E.ON Distribuce, a.s.,
týkající se pozemku p.č. 2017/10 v k.ú. Doubravice nad Svitavou, na kterém bude
zřízena síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném
zájmu (kabelové vedení NN).
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-

Rada městyse Doubravice nad Svitavou schválila nájemné za hrobové místo na
místním hřbitově ve výši 7,-Kč/m2 na rok 2012 a s tím služby s nájmem související ve
výši 8,-Kč/m2 na rok 2012.

Rada byla informována:
- o plánovaném termínu veřejného zastupitelstva k projednání ÚP Doubravice nad
Svitavou - 9.5.2012
- o stavu oprav dětského hřiště a víceúčelového hřiště
- o zahájení restaurátorských prací na soše svatého Šebestiána
- o ČOV a kanalizaci

Vážení spoluobčané ,
zveme vás na veřejné zasedání Městyse Doubravice nad Svitavou, které se bude
konat 9.5.2012 v 18.00 hodin v obřadní síni městyse.
Na programu bude schválení územního plánu Doubravice nad Svitavou
****************************************************************
Akce ČOV a kanalizace Doubravice nad Svitavou
a Újezd u Boskovic
Dne 17. dubna 2012 bylo na úřadě městyse projednáno předání staveniště
stavby ČOV a kanalizace. Předání se zúčastnili zástupci Městyse Doubravice
nad Svitavou a Obce Újezd u Boskovic a zástupci zhotovitele IMOS Brno,
D.I.S. Brno a TENZA Brno. Dále byli přítomni zástupci firmy AP Investing
Brno, která bude vykonávat na této akci stavební dozor. Objednavatel předal a
zhotovitel převzal staveniště v plném rozsahu. Současně byly dojednány
podmínky provádění stavby.
Bylo dohodnuto, že před zahájením prací na úseku kanalizace zhotovitel
písemně vyrozumí dotčené občany o termínu schůzky na místě samém. Schůzky
se zúčastní zástupci zhotovitele za městys (starosta, místostarosta) a pozvaní
občané. Na místě bude konkrétně projednáno provádění prací na daném úseku,
zajištění dostupnosti jednotlivých domů a umístění odboček pro domovní
přípojky.
Celkové informace především o stavbě kanalizace v Doubravici nad Svitavou
budou umístěny na vývěskách u úřadu a v Klemově, rovněž také na
internetových stránkách městyse. Bude to přehledná situace navržené
kanalizační sítě v Doubravici nad Svitavou a předběžný harmonogram (časový
plán prací) na jednotlivých stokách kanalizace. Občané si tak budou moci
orientačně určit termín provádění kanalizace v jejich ulici.
Na závěr této všeobecné informace vás musím seznámit s rozdělením stavby
mezi jednotlivé dodavatele:
IMOS Brno – kanalizace Klemov, Újezd u Boskovic a stoky B2-1, B2-2,
B2-2-1 v Doubravici nad Svitavou)
D.I.S. Brno – kanalizace Doubravice nad Svitavou (kromě stok určených
IMOSU)
TENZA Brno – stavba ČOV
Průběžně vás budeme informovat o této akci v dalších číslech našeho
zpravodaje a také na internetových stránkách městyse.
Ladislav Štoudek, místostarosta
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VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Je již pětiletou tradicí, že se 2x za
školní rok sejdeme v naší mateřské škole
s rodiči i prarodiči dětí, ale i s těmi, kteří si
chtějí vyzkoušet něco nového, něčemu se
přiučit a prožít čas se svými dětmi při
vytváření něčeho zajímavého. Na Vánoce a
také na Velikonoce.
Letošní „Velikonoční tvoření“ přivítalo
v průběhu dne skoro padesát těch, kteří si našli
čas a přišli mezi nás, aby se inspirovali,
pobavili a třeba i něco pěkného vyrobili.
Naše paní učitelky připravily spoustu
krásných výrobků, vše s tématem Velikonoce.
Z papíru si mohli všichni vyrobit
barevného kohoutka, slepičku z kornoutku,
závěsné slepičky i závěsná vajíčka,
z vyfouklých vajíček slepičky s kytičkou,
z vařečky krásné žluté kuřátko.
Využily nejrůznější materiály –
papír, látku, dřevo, vyfouklá vajíčka…
Největší radost měly samozřejmě
děti. Domů si odnášely spoustu krásných
věcí, ale hlavně měly radost ze společně
prožitého času se svými nejbližšími.
Nás nejvíce potěšila pochvala a
uznání z řad rodičů, ale úplně nejvíce
rozzářené oči našich dětí.

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
V úterý 27. března se v naší mateřské škole
uskutečnil zápis pro školní rok 2012/2013.
Zájem byl opravdu veliký. Zapsat se přišlo 32 dětí,
přijato mohlo být pouze 15, protože i když má do
školy odejít 17 dětí, 2 mají odklad školní docházky.
K zápisu přišli rodiče se svým dítětem nejen
z Doubravice (14), ale i z Holešína (2), Újezdu u
Boskovic (2), z Blanska (1), z Rájce-Jestřebí (1),
Ráječka (1), Spešova (1), Boskovic (1) i ze Lhoty
Rapotiny (9).
Všechny děti si odnesly domů pěkné dárečky,
které jim vyrobily děti z naší mateřské školy.
Ve školním roce 2012/2013 bude v naší školce zapsáno 69 dětí, opět tedy plná kapacita.
Mgr. Hana Konrádová, ředitelka MŠ
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Kam se ztratil Šebestián?
Všimli jste si? Určitě ano! Dominanta náměstí Svobody, socha sv.
Šebestiána, v pátek 20. dubna 2012 zmizela. Ne najednou, a také ne
neznámo kam. Vše má úřad městyse pod kontrolou.
Zub času a také mnozí nenechavci se zasloužili o to, že socha sv.
Šebestiána, která zdobí naše náměstí od roku 1713, si zaslouží pořádnou
generální opravu. A vzhledem k tomu, že v příštím roce oslaví už třísté
narozeniny, bude zrestaurování sochy pro Šebestiána a všechny doubravické
občany k tomuto výročí krásným dárkem. Ale pěkně od začátku.
Již v roce 2003 si obec Doubravice vyžádala od stavebního úřadu
v Blansku závazné stanovisko k restaurování výše uvedené sochy. Protože se
jedná o obnovu kulturní památky (č. 0440 Ústředního seznamu kulturních
památek ČR), muselo být provedeno místní šetření a vyžádáno písemné
vyjádření Národního památkového ústavu v Brně. A jak zněl verdikt?
Restaurování sochy sv. Šebestiána v Doubravici nad Svitavou je
z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné.
Pro naše městečko velmi dobrá zpráva. Po mnoha peripetiích, kdy se
jednalo o získání peněz na restaurování sochy, mohlo být v prosinci minulého
roku vypsáno výběrové řízení na stavební práce malého rozsahu, výběr
zhotovitele pak byl proveden v lednu letošního roku. Smlouva o dílo s MgA.
Petrem Tůmou, akademickým sochařem a restaurátorem, byla podepsána
v únoru 2012. Současně byly podány žádosti o dotace:
- Žádost o dotace z JmK na částku 200 000Kč z programu Podpory
rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2012
- Žádost o dotace 100 000Kč z rozpočtu
ministerstva kultury z programu Podpory
obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností v roce 2012.
V rozpočtu obce na rok 2012 byla na restaurování
sochy sv. Šebestiána schválena částka 150 000Kč.
Mohlo by vás zajímat:
- po provedeném restaurátorském průzkumu
bylo zjištěno, že barokní kamenná
skulptura sv. Šebestiána, která je datována
na podstavci r. 1713 a na rohových
sloupcích balustrády r. 1769, byla
vytvořena z křemenného pískovce,
pravděpodobně místní provenience (stejný
materiál jako sochy na Velkém Chlumu)
- nejmladší restaurátorský zásah proveden
pravděpodobně ve ¾ dvacátého století
- lhůta k dokončení restaurátorských prací31. 12. 2012.
Společně tedy věřme tomu, že se dílo podaří, dotace nám budou přiznány,
termín dokončení prací dodržen a od roku 2013 bude opět sv. Šebestián
zdobit naše krásné náměstí. /Na snímku socha připravena k transportu do
restaurátorské dílny/
Eva Sáňková, kronikářka
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Očkování psů

Dne 22.5.2012 od 14.00 do 15.30 hodin bude
provádět pracovník veterinární služby vakcinaci proti vzteklině.
Žádáme Vás tímto o předvedení Vašeho psa. Očkovací průkaz
s sebou. Poplatek za očkování 1 psa činí 100,-Kč za vzteklinu a
300,-Kč za kombinaci. Vakcinace je ve smyslu zákona č. 66/99
Sb. o veterinární péči povinné, každý majitel psa nebo osoba
právně za jeho držení odpovědná, je povinen předvést psa
k hromadnému očkování. Povinnému očkování podléhají psi
starší 6 měsíců.
***************************************************************************

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část květen 2012
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Květen
1.5.
5.5.
6.5.
8.5.
12.5.
13.5.
19.5.
20.5.
26.5.
27.5.

MUDr. Well
MUDr. Hanáková
MUDr. Havlová
MUDr. Hepp
MUDr. Hosová
MUDr. Hošák
MUDr. Houdková
MUDr. Jílková
MUDr. Tomášková
MUDr. Klapušová

Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Ol. Blažka 145
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 447 605
516 418 788
516 418 786
516 434 055
516 432 138
516 446 428
731 144 155
516 410 786
731 144 155
516 488 452

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.

OZNÁMENÍ
KOSMETIKA V DOUBRAVICI NAD SVITAVOU
KADEŘNICTVÍ, DOLNÍ ULICE
PRACOVNÍ DOBA:
PONDĚLÍ 1300 - 2000 HOD., DÁLE DLE DOMLUVY
NA TEL. 606 131 031 NEBO V KADEŘNICTVÍ U
P. GRMELOVÉ.
JANA JARŮŠKOVÁ - KOSMETIČKA
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připravila na den 11. 5. 2012
v 17.00 hodin

VÝSTAVU ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ

Výstava bude zahájena kulturním
vystoupením žáků.
Místo:

ZŠ Doubravice nad Svit.

Vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou žáci a zaměstnanci školy
Tradiční velikonoční soutěže v Klemově
Děti soutěžily ve dvou kategoriích, ve skládání karet, hodu na cíl, na zajíce a
jiné.
Kategorie dětí 3 - 5 roků: 1.Vítek Novotný
2. Vít Hlaváček
3. Katka Němcová
4. Štěpán Chabiča
Kategorie dětí 6 - 12 roků : 1. Marek Fojtů
2. Jana Menšíková
3. Jitka Kočková
4. Jiří Tomášek
Celou soutěž řídila Alenka Kalová a Eva Novotná.
Poděkování patří sponzorům Ing. Miloslavu
Kalovi, Janu Vladíkovi, Vaclavu Barákovi a Ing.
Romanu Koupému za pěkné květiny.
Antonín Řezníček
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci květnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
2.5. DUFEK Václav
6.5. ZEZULOVÁ Anna
6.5. BARANCOVÁ Mária
11.5. TOMÁŠEK Mojmír
13.5. KŘÍŽOVÁ Miroslava
17.5.FADRNÁ Jitka
19.5. ROUČKOVÁ Milada
20.5. ŠTOUDKOVÁ Marie
22.5. SÁŇKOVÁ Anna
24.5. KŘÍŽOVÁ Ludmila
26.5. ROUČKA Jan

Dolní 75
Plotky 137
Klemov 350
Jarní 281
Zázmolí 430
Hamry 235
Dolní 122
9. května 323
Plotky 36
Klemov 284
Dolní 122

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

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

plán aktivit na měsíc květen

určený i pro veřejnost

2.5. – Hra aktivity
9.5 – Vycházka na Máchův pomník
15. 5. – Trénování paměti
16. 5. – Výlet na Hrádek u Jevíčka
22.5. – Úprava zahrady
23.5. – Výlet do Kroměříže
30.5. – Vycházka do Lysické obory
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Vítání občánků
V neděli 22. dubna 2012 jsme přivítali nové
občánky městečka s jejich doprovodem na
Úřadu městyse Doubravice nad Svitavou.

Přivítány byly tyto děti:
Lucie Pehalová, Tomáš Strachoň,
Miroslav Havlík, Tereza Vondráčková
a Ondřej Richter.
*************************************************************

TJ Sokol Doubravice nad Svitavou
pořádá v pondělí 30.dubna 2012
tradiční pálení čarodějnic.
Začátek ve 20.00 hodin na sokolském hřišti,
hraje skupina Akcent.

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

Sbor dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou
zve širokou veřejnost na tradiční stavění máje,
které se uskuteční v sobotu 28. dubna 2012 od 14.00 hod.
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
KVĚ T E N

2012

3. 5. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
PROBUDÍM SE VČERA

Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor
češtiny díky třídnímu srazu uvědomí, že nejvíce kdy miloval
spolužačku Elišku. Tehdy, v sedmnácti letech, nenašel odvahu jí
říct, že ji má rád a ona pak navždy zmizela z jeho života. Petrovi se
naskytne jedinečná šance vrátit se do svých studentských let, do
června 1989, kdy chodil do třeťáku, a napravit, co promeškal. Hrají:
Eva Josefíková, Jiří Mádl, Filip Blažek, Tomáš Matonoha a další.
Komedie ČR.

Premiéra 15. 3. 2012

Vstupné 49.- + 1.- Kč

120 minut

10. 5. čtvrtek v 18 hod

BONTON
TOHLE JE VÁLKA!

Se snímkem Tohle je válka! se na plátna kin vrací dokonalá směsice
akce, napětí, vášně a humoru se skvělým hereckým obsazením. Dva
špičkoví agenti CIA, Tuck (Tom Hardy) a FDR (Chris Pine), jsou
kamarádi na život a na smrt. To ovšem pouze do doby než zjistí, že
se oba zamilovali do stejné slečny – Lauren (Reese Witherspoon).
Ta se na internetu seznámí s Tuckem a domluví si s ním rande. Aby
to nebylo tak jednoduché, ve videopůjčovně se seznámí
s hezounem FDR. Randí s oběma, samozřejmě bez sebemenší
potuchy, že oba kluci jsou nejlepšími kamarády a navíc top agenty
CIA. Jak to dopadne? Na to se přijďte podívat do kina.
Akční komedie USA s českými titulky.
Vstupné 49.- + 1.- Kč

Premiéra 23. 02. 2012
96 minut
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17. 5. čtvrtek v 18 hod

BONTON
DLUH

Působivý a chytrý thriller s výjimečnou hereckou sestavou, ve
kterém si podávají ruce minulost a současnost, pravda a lež a pocit
viny je tu silnější, než pud sebezáchovy.
Rok 1965. Tři mladí agenti se vrátili domů jako hrdinové poté, co ve
východním Berlíně úspěšně vystopovali a zabili nacistického
válečného zločince, bývalého doktora z Osvětimi.
Současnost – teď již tři vysloužilí agenti mají status národních ikon,
zoufale však trpí pod tíhou tajemství, které se zavázali nikdy
neprozradit. Před třiceti lety se totiž v Berlíně odehrálo jiné drama
než to, které později prezentovali veřejnosti. Důkazem může být
informace, že muž, kterého tenkrát dostali za úkol zabít, se před pár
měsíci objevil živý a relativně zdravý v jedné nemocnici na Ukrajině.
Dluh je třeba zaplatit i po tolika letech. Hrají Helen Mirren, Sam
Worthington, Tom Wilkinson.
Drama USA s českými titulky.

Premiéra 27. 10. 2011

Vstupné 49.- + 1.- Kč

114 minut

24. 5. čtvrtek v 18hod

BONTON
SIGNÁL

Nový film s Vojtou Dykem a Kryštofem Hádkem.
Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od
světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci Kája (Kryštof Hádek)
a Filos (Vojta Dyk). Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro
instalaci nového mobilního vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních
pochopitelné očekávání, zvláště, když se dozvědí o zajímavé
finanční odměně pro majitele pozemku, na kterém bude vysílač stát.
Vesnice se rychle stává bitevním polem a to s využitím všech
povolených i nepovolených zbraní. Film v moderním pojetí navazuje
na tradici hrdinů nejlepších českých komedií, jaké představovaly
postavičky z filmů Vesničko má středisková nebo Dědictví.
Komedie ČR.

Premiéra 16. 02. 2012

Vstupné 49.- + 1.- Kč

115 minut
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31. 5. čtvrtek v 18hod

BONTON

MISSION: IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL
Bez plánu. Bez podpory. Bez šance.
Vybírají si mise, jejichž splnění je prakticky nemožné. Ve čtvrtém
díle Mission: Impossible tým vedený Ethanem Huntem (Tom Cruise)
posune hranici nemožného ještě o něco dále. Špionážní agentura
IMF má obrovský problém. Právě když její eso, Ethan Hunt,
provádělo tajnou operaci v Moskvě, spáchal kdosi úspěšný
bombový útok na Kreml. Ruští představitelé jsou rozezleni na
nejvyšší míru a mluví dokonce o válečném aktu.
Tento film se stal filmovým hitem konce minulého roku a to nejen
proto, že naše Praha si v něm zahrála na ruskou metropoli Moskvu,
ale ve filmu si zahrála i nejvyšší stavba na světě, gigantický
mrakodrap Burj Kalifa v Dubai, po jejímnž vnějším plášti Ethan
Hunt vesele šplhá. A nebyl by to Tom Cruise, kdyby po ní,
pojišťovákům a režisérovi navzdory, nelezl sám, bez pohodlné a
hlavně bezpečné náhrady dublérem.
Akční film USA s českými titulky.
Premiéra 15. 12. 2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

132 minut

Vzhledem k tomu, že všechny nové,
v současné době vycházející filmy,
jsou pouze ve formátu 3D, které
naše kino zatím nemůže promítat,
končíme promítání v květnu.
Do kina vás všechny zveme
od září 2012, kdy jako první
uvedeme 6. září českou komedii
„Líbáš jako ďábel.“
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