ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 6/ červen 2012
**************************************************************
Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíce června se budou konat tradiční kulturní a společenské akce, na které
vás srdečně zvou jejich pořadatelé:
Sobota 2.června – okresní běžecká liga „Svitava kros 2012“ – 4. Ročník přespolního
běhu o pohár mikroregionu Svitava
Neděle 10. června – Dětský den na sokolském hřišti
Středa 13. června – zahradní slavnost v mateřské školce – rozloučení s předškoláky
Sobota 16.června – 5. ročník memoriálu Oldřicha Hájka v cyklistickém sprintu do
vrchu
Pátek 22. června – pouťová zábava na sokolském hřišti – hraje Akcent
Sobota 23. června – Den filmů Vojtěcha Jasného
Sobota 23. června – pouťová zábava na sokolském hřišti, hraje Médium
Neděle 24. června – tradiční doubravická pouť
Podrobné informace k jednotlivým akcím uvádíme uvnitř zpravodaje.
*******************

Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva Městyse Doubravice nad
Svitavou, které se bude konat 27.6.2012 v 18:00 hodin v obřadní síni městyse
***************************************************************************
Zpráva o činnosti rady
2.5.2012
- Lesní hospodář Vít Koudelka seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíc
duben 2012.
-

-

Rada odsouhlasila záměr ředitele ZŠ vybudovat na školním pozemku multifunkční
hřiště, které bude využíváno také pro cvičení dětí z MŠ, cvičení matek s dětmi a pro
cvičení zájmových kroužků.
Rada projednala návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva, které se konalo
9.5.2012 v 18.00 v obřadní síni městyse.

Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci
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23.5.2012
-

-

-

-

Rada městyse projednala a odsouhlasila uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění
stavby „Stavba 06 – Limnigrafická stanice Doubravice nad Svitavou, Svitava“ dle
ustanovení §78 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu. Jedná se o stavbu monitorovací stanice výšky hladiny vody na řece Svitavě.
Investorem stavby je podnik Povodí Moravy.
Starosta městyse seznámil členy rady s odsouhlasením technického řešení a
s rozsahem plánovaného projektu na rozšíření VO v ulici Větrná.
Starosta městyse seznámil členy rady s návrhem kupní smlouvy na plynárenské
zařízení mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako prodávajícím a firmou JMP
Net s.r.o. jako kupujícím. Předmětem této smlouvy je úplatný převod plynárenského
zařízení včetně všech součástí a příslušenství , které bylo realizováno v rámci stavby
„Prodloužení STL plynovodu včetně přípojek na ul. U Spravedlnosti“. Kupní cena
stanovená dohodou stran činí 74 400,- Kč. Návrh smlouvy bude předložen
zastupitelstvu městyse k odsouhlasení na červnovém veřejném zasedání zastupitelstva
městyse.
Starosta městyse seznámil členy rady s návrhem směrnice „Zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu“. Směrnice je aktualizována na základě zákona č. 55/2012
Sb., který vstoupil v platnost od 1.4.2012. Návrh směrnice bude předložen
zastupitelstvu městyse k odsouhlasení na červnovém veřejném zasedání zastupitelstva
městyse.

Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci
- o poškození zábradlí skluzavky na dětském hřišti
- o ukončení oprav dětského a víceúčelového hřiště
***************************************************************************
Na Svátky řemesel do Kunštátu
Zapomenutá řemesla znovu ožijí v Kunštátě – ve dnech 9. – 10. června 2012 se totiž v areálu
zdejšího zámeckého parku uskuteční již pátý ročník Svátků řemesel. Návštěvníci se mohou
těšit na unikátní ukázky lidových řemesel, jakými budou například pálení dřevěného uhlí
v milíři, výroba plechových zvonců, tavení železa v hliněné peci, výroba ručně foukaného
skla, točení na hrnčířském kruhu, výroba loukoťového kola, tesání trámů či drátování
hliněných krajáčů.
Bohatý dvoudenní program nabídne i velkolepý rytířský turnaj na koních na počest Krále
Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, střelbu z historických palných zbraní, akční program
s loveckými dravci, bubenickou show, ukázky výcviku služebních psů a bojového umění či
koncert Ilony Stryové.
Záštitu nad akcí převzali – hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a senátor
Jozef Regec, více informací a detailní program naleznete na stránkách www.osremesla.cz,
www.kunstat-mesto.cz
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OKRESNÍ BĚŽECKÁ LIGA

SVITAVA KROS 2012
Přespolní běh O pohár mikroregionu Svitava – 4. ročník

Termín: SOBOTA 2. června 2012
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 50 Kč
(děti zdarma)
Kategorie a délky tratí
Mlíčňáci, chlapci, děvčata do 7 let (do 2005)
100 metrů
Přípravka mladší 8 – 9 let (2004 – 2003)
200 metrů
Přípravka starší 10 – 11 let (2002 – 2001)
400 metrů
1000 a 800 metrů
Mladší žáci, žákyně 12 – 13 let (2000 – 1999)
Starší žáci, žákyně 14 – 15 let (1998 – 1997)
2000 a 1400 metrů
Junioři 16 – 19 let (1996 – 1993)
8500 metrů
Muži (1992 – 1973), ženy (1996 – 1973), ženy veteránky ( od 1972)
veteráni I (1972 – 1963), II (1962 – 1953), III ( od 1952)

13:30
13:40
13:50
14:00
14:15
15:00

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

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

Zpráva pro všechny pěstitele kytiček a
příznivce květinové krásy
Vzhledem k tomu, že na poprázdninové dny je v areálu
zahradnictví ing. Romana Koupého připravována větší akce,
která bude pro celé rodiny, po dohodě s Úřadem městyse
Doubravice nad Svitavou byla pro letošní rok zrušena tradiční akce
„Rozkvetlé městečko“. Na pět úspěšných ročníků nelze zapomenout a
všichni věříme, že stejně jako v letech minulých, i v roce letošním naše
městečko opět rozkvete do krásy.
Ing. Roman Koupý
zahradnictví Doubravice nad Svit.

Pavel Král
starosta městyse

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

Chcete se zbavit starého papíru bez námahy?
Skautský oddíl v Doubravici uspořádá v sobotu 16.6. od 9:00 hod. sběr
papíru po celé obci. Kdo se chce zbavit starého papíru všeho druhu, nechť
jej nechá na viditelném místě před svým domem. Papír není třeba žádným
způsobem třídit, pouze Vás žádáme o převázání papíru do balíku, případně
zatížit proti větru. Výtěžek bude využit pro děti na dalších akcích. Za Váš
jakýkoliv příspěvek a ochotu předem děkujeme.
Za skautský oddíl Martin Štoudek
****************************************************************

MO ČČK a TJ SOKOL Doubravice nad Svitavou
pořádají v neděli 10. 6. 2012
ve 14,30 hod. na sokolském hřišti

DEN DĚTÍ
Občerstvení, hry, soutěže
Koloběžky a odrážedla
s sebou
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Otevíráme dveře ZŠ Doubravice nad Svitavou pro všechny, které zajímá, co se
u nás děje.
Jaro je v plném proudu a kromě výuky žije škola i dalšími aktivitami. Zde je
přehled těch jarních:
• 17.4. výtvarný projekt – výroba ozdobných plaket pro maminky
• 30.4. Není bašta jako bašta –program zaměřený na zdravou výživu, hry o
chutích a jídle
• 2.4. tradiční házení Morany doprovázejí říkadla, písničky a tanečky. Také
povzdech, že se nám letos Morana povedla a je škoda ji hodit do vody.
Stejně to moc dobře nedopadlo – zima byla dlouhá
• 10.4. beseda Kamarádství – aktivity k poznání školního kolektivu, umění
spolupráce a pomoci
• 23. – 27.4. týden aktivit ke Dni Země znamenal úkoly a zajímavosti pro
každý den
Pondělí: dopis pro třídy, diskuse, zpěv
sběr + odvoz papíru: sesbírali jsme skoro 4000kg a děkujeme všem, kteří nám
v tom pomohli
Úterý : výstava a poznávání větviček, květin
Středa: Den pro své zdraví –TROJBOJ: běh do schodů, skoky přes švihadlo,
šplh na tyči
Čtvrtek: hodina EKOvyučování
Pátek: aktivity v přírodě – stopovaná tříd, vycházka do okolí, plnění úkolů,
pozorování
okolí, orientace
• 11.5. Den matek již tradičně spojený s programem žáků a výstavou prací.
Letošní program v tělocvičně připomínal sledování programu televize a tak
byl k vidění Večerníček, který uvedl loutkové pohádky, nechyběl program
Chvilka poezie nebo Putování přírodou, jistě překvapením byl pořad
Doubravice má talent a ukázky tanců. Ani modří šmoulové nechyběli. Závěr
tohoto televizního školního programu patřil pohádce a flétničkám.
• Informace o projektu RECYKLOHRANÍ. Sbíráme baterie, staré el.
spotřebiče a učíme se, jak nakládat s odpady. Z Certifikátu
Enviromentálního vyučování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola a
žáci v loňském roce vytřídili 16 ks televizorů, 7 ks monitorů a 218 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 8,77 MWh elektřiny, snížili jsme
produkci nebezpečných odpadů o 7,61t a snížili emise skleníkových plynů o
1,91t CO2. Jistě zajímavá čísla na tak malou školu a proto si všichni, kteří
zodpovědně třídí a přispívají k ochraně životního prostředí, zasloužíme dík.
Jaro ještě nekončí a s příchodem léta a prázdnin jistě nebude ve škole nuda. Tak
zase příště o škole.
Mgr. Milada Juračková – učitelka ZŠ
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Foto: Mgr. Ivana Květenská – učitelka ZŠ
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Kdo byl sv. Šebestián?
( Tribun Sebastianus)
Sv. Šebestián je považován za největšího světce –
mučedníka.
Žil v Římě ve třetím století n. l. Vyrůstal ve šlechtické
rodině (jeho otec přišel do Říma z Narbonnu, matka
pochází z Milána).
V té době bylo v Římě křesťanství pronásledováno. Již
od mládí cítil touhu pomáhat svobodě vyznání. Z důvodu této své touhy vstoupil
Sebastianus jako dospělý do římského císařského vojska. Postupem času se stal
důvěrníkem samotného císaře Diokleciána.
Díky informacím tzv. z první ruky informoval o záměrech císaře, a včas varoval
křesťany před císařovými vojáky, kteří prováděli tažení proti nim.
Podle legendy měl Šebestián schopnosti léčitelské. Jednou měli být popraveni
bratři Marek a Marcelián, synové císařského důstojníka. Šebestián byl přítomen
jejich loučení s blízkými a postaral se o velký rozruch touto událostí:
Před zraky všech uzdravil nevěřící hluchoněmou dívku Zoju, a ta náhle
promluvila o lásce k Bohu. Všichni přítomní po této události přijali křest.
Jakmile se ale o této události dozvěděli římští vládci, kouřem zadusili uzdravenou
dívku Zoju a popravili její rodinu. Šebestiána nechal císař svázat a připoutat ke
sloupu ve vojenském tábořišti.
Jeho sochy a obrazy vidíme velmi často. Je na nich zachycen ke konci prvního
mučení: mladý atletický muž jen s rouškou kolem beder s tělem probodaným
šípy. Císař Dioklecián navíc přikázal lučištníkům, aby šípy nezasáhly životně
důležité orgány a smrt nastala ve velkých bolestech. Ale Šebestián touto smrtí
nezemřel. Sv. Irena Kastulova jej v bezvědomí odnesla domů, kde se Šebestián ze
svých ran zotavil.
Pak se, již zdravý, Šebestián vypravil za Diokleciánem. Věřil přitom, že svým
„zmrtvýchvstáním“ přiměje císaře k obrácení a k víře v jednoho Boha.
Ale Dioklecián se zachoval docela jinak – kyji a sochory nechal Šebestiána utlouci
k smrti. Jeho tělo pak nechal vhodit do městské stoky, aby je křesťané nenalezli.
20. ledna roku 288 sv. Lucina na základě vidění našla jeho tělo a pochovala
v katakombách, kde v roce 370 papež Damas nechal postavit kostel stojící dodnes.
V roce 680 zuřila v Římě morová rána, která náhle ustala, když byl v chrámu San
Pietro in Vincoli zřízen oltář ke cti sv. Šebestiána.
Sv. Šebestián je patronem atletů a všech sportovců.
Pavel Plhoň
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Zveme všechny majitele jízdních kol,
kteří si chtějí ověřit svoji fyzickou zdatnost na

V. ročník závodu
v cyklistickém sprintu do vrchu
se uskuteční v sobotu 16. června 2012
Prezentace účastníků:
Start závodu:

od 9 hod

v 9,30 hod
na křižovatce ulic 9.května a 28.října

Závod se pojede v těchto kategoriích:
 Děti do 10 let: délka trati 120 m, převýšení 12 m
 Mládež do 15 let: délka trati 120 m, převýšení 12 m
 Ženy + senioři: délka trati 120 m, převýšení 12 m
 Muži: délka trati 200 m, převýšení 22 m

ZÁVOD SE POJEDE ZA KAŽDÉHO POČASÍ !
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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Není čaj jako čaj …

Řekne-li někdo Mátový nebo citron, téměř každého ihned
napadne, že je mu nabízen čaj takový, nebo onaký. Pravda je jedna
– není čaj jako čaj! Někdo má rád černý, jiný zelený nebo ovocný.
Vždy to tak ale nemusí být.
Pokud se od 27. dubna 2012 v Doubravici řekne „Mátový nebo
citron“ zasvěcení vědí, že se nejedná o nabídku čaje, ale o název
vynikajícího divadelního představení, které právě v uvedený den
v místním kině sehrálo Ochotnické divadlo Boskovice. Tentokrát si
pro všechny příznivce amatérského divadla připravili komedii s již
zmíněným názvem, kterou
napsali Daniele a Patrick Navarro
– Haudecoeur. Mimochodem –
napsali ji výborně. V režii Jany
Řezníčkové účinkovali naši „staří
známí“ – Vlastimil Blaha v roli
Juliena, Vojtěch Kopečný jako
Richard, Tereza Šimonová coby
Klára, nesmíme zapomenout na
Lubomíra Slezáka v roli Dominika
a Jitku Hamerskou jako Brigitte.
Návštěvníci představení však
nejvíce očekávali, v jaké roli se
představí naše Eva Štěpánková
– Zvejšková. Sofie v jejím podání neměla chybu. Abychom vše
dobře viděli a slyšeli, o to se staral Lumír Doubek. S boskovickými
ochotníky máme už své zkušenosti. Vždyť tady u nás nehráli
poprvé. A všichni věříme tomu, že ne naposled. Vždyť bavit se
vtipnými dialogy, narážkami a zábavnými glosami, to byl smysl
celého fantastického představení. Dlouho trvající potlesk v závěru
byl důkazem toho, že se diváci nejen z Doubravice, ale také ze
širokého okolí po celou dobu dobře bavili.
Myslím, že smím napsat za všechny dobře naladěné
návštěvníky vynikající komedie: „Děkujeme za krásně prožité
odpoledne ve společnosti skvělých boskovických ochotníků, a také
děkujeme výboru klubu důchodců za to, že představení zajistil.“

Eva Sáňková
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Mladí hasiči se sjeli do Doubravice.
Hned na úvod musím napsat, že to byli mladí hasiči z celého okresu
Blansko, kteří 19. května 2012 přijeli do Doubravice plnit úkoly, které předepisuje
účast v Okresní soutěži mladých hasičů PLAMEN ročníku 2011 – 2012. A nebylo
jich málo. Soutěžní družstvo musí mít 10 členů, družstev bylo 47, takže
jednoduchou matematikou dojdeme k počtu 470. K soutěžícím musíme připočítat
případné náhradníky, vedoucí mužstev, pořadatele, rozhodčí, diváky … Krásná
májová sobota přivítala tedy ve sportovním areálu u víceúčelové budovy několik
stovek příznivců hasičského sportu. A bylo se na co dívat. Soutěžní dráhy,
nezbytné stánky s občerstvením, svačinky pro soutěžící, zázemí pro zástupce
okresního sdružení – to vše zajistili členové Sboru dobrovolných hasičů
v Doubravici nad Svitavou jako každý rok tak, že pochvalu od radního JMK Mgr.
Ivo Poláka a zástupce starosty Okresního sdružení Blansko si opravdu zasloužili.
A v jakých disciplinách mladí hasiči soutěžili? V obou kategoriích, tj. mladší i
starší, soutěžili v požárním útoku, štafetě 4x60m, štafetě CTIF a požárním útoku
CTIF. Přesto, že všichni účastníci se na soutěž pečlivě připravovali, některým se
dařilo lépe, jiným trošičku méně dobře. Nic to ale nebrání tomu, abychom všem
vyjádřili náš obdiv. Vždyť v kategorii mladší soutěžili doslova „hasičtí špunti“, kteří
svojí vytrvalostí a snahou předčili i mnohé starší. Na pomyslné stupně vítězů
soutěže PLAMEN vystoupili:
Kategorie mladší: 1. Bořitov, 2. Velké Opatovice, 3. Žernovník.
Kategorie starší: 1. Senetářov, 2. Žernovník, 3. Petrovice. Naši mladí hasiči, kteří
soutěžili v této kategorii, se umístili na celkovém 23. místě. Jako vždy, když se
soutěž PLAMEN koná v Doubravici, je její součástí také místní soutěž O pohár
starosty městyse a starosty sboru dobrovolných hasičů. Tady jsou ti, kteří obsadili
první tři místa: kategorie mladší 1.Bořitov, 2. Lipovec, 3. Jedovnice, kategorie
starší
1. Žernovník, 2. Senetářov, 3. Černá Hora.
V letošním roce byl hasičský den doplněn o soutěž dorostu – jednotlivci, ve
kterém soutěžilo třináct dívek a
sedmnáct chlapců v těchto disciplinách:
závod požární všestrannosti, dvojboj,
běh na 100 m s překážkami a
závěrečném testu. Přesto, že naši
zástupci se neumístili na medailových
místech, v soutěži se neztratili. Na
pěkném sedmém místě skončil Michael
Nevřiva, mezi dorostenkami pak
Adriana Baráková na místě jedenáctém.
Na závěr nezbývá, než popřát mladým
hasičů z celého okresu, aby se jim
v dalších soutěžích hodně dařilo a tato činnost je stále bavila a těšila.
Eva Sáňková kronikářka
Doubravice nad Svitavou
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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 2012
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Červen
2.6.
3.6.
9.6.
10.6.
16.6.
17.6.
23.6.
24.6.
30.6.

MUDr. Kovandová
MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková
MUDr. Láníková
MUDr. Levová
MUDr. Nečasová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Černá Hora, Zdrav. středisko
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvořáka 4

516 488 450
516 439 190
516 488 457
516 488 456
516 447 606
515 157 112
725 415 615
516 412 422
516 417 621

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.
***************************************************************************

Plán aktivit na měsíc červen
určený i pro veřejnost

5.6. – Keramická dílna
6.6. – Vycházka k Domance
12. 6. – Pletení z pedigu
13. 6. – Lucka nás vede na Lhotku u Letovic
19.6. – Úprava zahrady
20.6. – Turistika v okolí Boskovic
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