ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 7 /červenec 2012
Číslo 8/ srpen 2012
********************************************************
Milé děti, vážení spoluobčané,

v nadcházejících prázdninových měsících vám všem přeji pěkné počasí, pohodu
a klid. Ať si všichni odpočinete a načerpáte nové síly do druhé poloviny letošního roku
a v září ať se všichni ve zdraví opět setkáme.
Zpráva o činnosti rady
6.6.2012
- Lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíc květen 2012.
- Rada městyse schválila prodloužení funkčního období ředitele základní školy
Doubravice nad Svitavou o 6 let s platností od 1. srpna 2012.
- Rada městyse schválila znění smlouvy č.014990014466/001 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni mezi městysem a firmou E.ON Distribuce, a.s.,
týkající se pozemku p.č. 521/5 v k.ú. Klemov, na kterém je umístěno kabelové vedení
NN ke stavbě „Doubravice, Klemov, DP p. Krejčíř Pavel“.
- Starosta městyse seznámil členy rady s návrhem smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí mezi městysem a firmou E.ON Energie, a.s.
30.6.2012 končí platnost stávajících smluv o dodávkách elektřiny v tarifu TREND.
Nové smlouvy jsou uzavřeny v tarifu OBEC 36 s fixací smluvní ceny na dobu tří let.
- Rada městyse projednala návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva, které se
konalo 13.6.2012 v 18.00 v obřadní síni městyse
Rada byla informována
- o cenových nabídkách na dodávky plynu
- o ČOV a kanalizaci
20.6.2012
- Rada městyse schválila návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou a firmou JMP Net, s.r.o., týkající se pozemků ve vlastnictví
městyse, k.ú. Doubravice nad Svitavou, p.č. 2017/10, 2017/70,142, 3506/2, 3508/3 o
celkové výměře 6869 m2 a pozemků ve vlastnictví Městyse Doubravice nad Svitavou,
k.ú. Klemov, p.č. 234/2, 521/5, 522/1, 748, 120/16, 120/25, 120/31, 524/5 o celkové
výměře 8015 m2. Věcné břemeno se zřizuje za účelem práva zřídit a provozovat na
uvedených pozemcích plynárenské zařízení a práva vstupovat a vjíždět v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy
a plynovodních přípojek.
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Rada městyse schválila návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, č.sml.
EKO_JMP/Doubravice n.S/01-2/12-2, mezi Městysem Doubravice nad Svitavou
a firmou JMP Net, s.r.o., týkající se pozemků ve vlastnictví městyse, k.ú. Doubravice
nad Svitavou, p.č. 2017/70 a 2017/115. Věcné břemeno se zřizuje za účelem práva
zřídit a provozovat na uvedených pozemcích plynárenské zařízení a práva vstupovat
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek.
- Rada městyse schválila návrh směrnice 02/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o
základních registrech na Úřadu Městyse Doubravice nad Svitavou v předloženém
znění.
Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci (opravy povrchů na ul. 28.října, odvoz stavebního materiálu do
Doubravické a.s., postup s podpisem smlouvy)
- o projektu „Hřbitovy - naše kamenná minulost“( společný projekt MAS Boskovicko
Plus, MAS Poličsko a MAS Lysicko a Kunštátsko)
- o budoucnosti provozování kina, využití technologie BLUE-RAY, informace
z Asociace provozovatelů kin
-

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

Provozní doba v Jednotě Doubravice nad Svitavou

čtvrtek 5.7.2012 - 7 – 10 hodin
pátek 6.7.2012 - zavřeno
sobota 7.7.2012 - 7-10 hodin

**********************************************************
Obecní knihovna
oznamuje všem návštěvníkům, že v měsíci srpnu bude knihovna městyse
z důvodu čerpání dovolené uzavřena.
Jana Vomelová – knihovnice
*************************************************************

MUDr. Hájková oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené nebude ve
dnech 4.7. – 13.7. 2012 ordinovat.
Zastupovat ji bude MUDr. Pořízková ve Sloupu.

**************************************************************
MUDr. Kalová oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené nebude ordinovat ve
dnech 23.7. – 27.7.2012 a 6.8. - 17.8.2012.
**************************************************************
MUDr. Kuchařová oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené nebude ordinovat
ve dnech 16.7. – 20.7.2012 a 27.8. – 31.8.2012.
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného 13.6.2012 v obřadní síni
15/2012 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za
uplynulé období.
16/2012 - Zastupitelstvo městyse schvaluje kupní smlouvu
č. 1212000434/167556 mezi Městysem Doubravice nad Svitavou
jako prodávajícím a firmou JMP Net, s.r.o. jako kupujícím, týkající se
úplatného převodu plynárenského zařízení včetně všech součástí
a příslušenství, které je ve vlastnictví prodávajícího a je
realizováno v rámci stavby „Prodloužení STL plynovodu včetně
přípojek na ulici U Spravedlnosti“.
17/2012 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje „Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jmk“ č. 13625/12/OKH na nákup
výzbroje a výstroje pro JSDH Doubravice nad Svitavou ve výši
30.000,-Kč.
18/2012 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje směrnici
č.01/2012 – „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ a ruší

platnost předchozí směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
č. 10/2010.

19/2012 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o realizaci ČOV a
kanalizace v Doubravici nad Svitavou a Újezdu u Boskovic,

přednesenou předsedou Svazku obcí Doubravice nad Svitavou,
Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic.

20/2012 - Zastupitelstvo pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly smluv
a dohod u akce ČOV a kanalizace.
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Foto Mgr. Ivana Květenská

Školní výlet
V úterý 5. června jsme vyrazili na školní výlet. Bylo sice pod mrakem, ale
neodradilo nás to. Vyrazili jsme od školy v 7.15h. Cestovali jsme hezkým a
pohodlným autobusem. Za oknem se nám ukazovala hezká příroda a najednou
se u lesa objevila velká ohrada a v ní se pásli srnci a srnky.
Cílem naší cesty byla Dolní Rožínka. Navštívili jsme tam zámek, ale
nebyl to obyčejný zámek. Byl to strašidelný zámek! Z jednoho okna vykukovala
strašidelná ježibaba. V 3D kině byl strašidelný film o ježibabě, která žila
s kostlivci, pavoukem a gigantickou masožravou rostlinou. Leknutím nikdo
neplakal, ale křiku se ozývalo hodně. Pak si každý koupil suvenýr.
Blízko strašidelného zámku byla krokodýlí farma. Tam se nám ukázal
malý krokodýl.
Pak už nás čekala cesta domů. Utekla rychle. Zastavili jsme se v Kunštátě,
kde jsme si něco koupili v místní cukrárně.
Po příjezdu ke škole jsme zatleskali řidiči za krásné svezení.
Tomáš Řehořek – žák 5. ročníku
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Léto je tu a za dveřmi očekávané a zasloužené prázdniny. Než naposledy zazvoní,
připomeňme si , jak se žilo na konci školního roku v naší základní škole. Tyto
„telegrafické“ zprávy si můžete podrobně doplnit na webových stránkách školy, kde
jsou ke zhlédnutí i další fotografie z akcí.
- 30.5. návštěva divadla v Blansku, pohádka Hastrman Tatrman
- 31.5. tradiční olympiáda malotřídních škol v Rudici – družstvo 6 žáků jelo na
„zkušenou“, přesto se podařilo vybojovat stříbrnou medaili, zásluhou Jany
Menšíkové v hodu kriketovým míčkem a bronzovou medaili pro Pavlu
Štoudkovou za vytrvalostní běh
- 1.6. nepohoda a vytrvalý déšť zkazily Den dětí s hasiči – těšíme se však napříště
- 5.6. školní výlet na strašidelný hrad Draxmoor v Dolní Rožínce
- 14. 6. 4. ročník na dopravním hřišti – všichni žáci zvládli učivo a vrátili se s
cyklistickým průkazem
- 6. 6. hudební pořad skupiny MARBO s písničkami z pohádek
- 15.6. účast na turnaji ve fotbalu a ve vybíjené v Ráječku – žáci vybojovali 2.
místo ve vybíjené a Jana Menšíková byla vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje
- Sběrové aktivity: sběr bylin, pomerančové kůry, baterií a el. zařízení
Ještě nás čekají atletické závody v Rájci a pak už předání vysvědčení a
HURÁ NA PRÁZDNINY!!!!
Mgr. Milada Juračková - učitelka
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Dobrý rodák Vojtěch Jasný v Doubravici.
Už jste se někdy setkali s VIP osobností, která o sobě tvrdí, že se za něco
takového v žádném případě nepovažuje? Ne? Pak jste nebyli v sobotu 23.
června 2012 v doubravickém kině na „Dnu
filmů Vojtěcha Jasného“ s jeho osobní účastí.
Ano, právě mezinárodně uznávaný režisér
Vojtěch Jasný je onou osobností, která se za
celebritu v žádném případě nepovažuje, a
která se jako celebrita také nechová. Znalci
české kinematografie a filmoví fanoušci vědí,
že jeho filmy patří do zlatého fondu naší
národní kinematografie. A pokud se před nimi
řekne Touha, Až přijde kocour, případně
Všichni dobří rodáci je jim nad slunce jasné, že se jedná o výběr toho
nejlepšího, co pan režisér v době před emigrací natočil. Právě tyto filmy byly
v nabídce sobotního programu. A že to byl výběr dobrý, svědčí spokojení
diváci, kterých sice nebyl plný kinosál, ale ti, kteří obětovali svůj volný čas,
určitě nelitovali. Vždyť ne každý týden nebo rok mohou na velkém plátně vidět
Touhu – film, který je protkaný autobiografickými motivy a kdy režisér
básnickou formou vypráví čtyři příběhy, které postihují různé etapy lidského
života. A kdy se zase poštěstí vidět
nezapomenutelného Jana Wericha
v romantické komedii „Až přijde
kocour?“ Vrcholem celého mini
festivalu bylo pro všechny přítomné
shlédnutí téměř legendárního filmu
slavného režiséra Všichni dobří
rodáci. Jeden z nejkrásnějších filmů
naší kinematografie, který byl mnoho
let pečlivě ukryt v trezoru, byl
v závěru odměněn dlouhotrvajícím
potleskem, který ale hlavně patřil panu Vojtěchu Jasnému. Téměř v 87 letech
s trpělivostí a vitalitou jemu vlastní všechny jeho filmy uvedl slovem a po
skončení projekce s viditelnou chutí a elánem odpovídal divákům na jejich
dotazy. Se stejnou chutí a stále v dobré náladě pak v závěru celého
odpoledne zvládl neplánovanou autogramiádu, kdy téměř s každým žadatelem
o podpis dokázal promluvit pár vřelých a milých slov. Děkujeme, děkujeme,
děkujeme! Co jiného v tuto chvíli říci. Dík za krásné filmy, které pro nás,
filmové fanoušky natočil a díky za to, že souhlasil s návštěvou našeho kina.
Poděkování si zaslouží pan Jiří Voráč, filmový historik z Brna a pan Radim
Bedan z Doubravice, kteří se zasloužili o to, že jsme mohli prožít krásné,
nezapomenutelné sobotní odpoledne ve společnosti skvělého člověka,

režiséra Vojtěcha Jasného.
Eva Sáňková, programový pracovník kina Doubravice nad Svitavou
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Šlapalo se do kopce …
Sobota 16. června 2012 by se mohla zařadit
mezi dny, které ze všeho nejraději většina z nás
tráví u vody, případně na vycházce v krásném,
chládek zaručujícím lese. Přesto se našlo poměrně dost těch,
kteří připravili bicykly a přišli si vyzkoušet svoje schopnosti na Memoriál
Oldřicha Hájka – V. ročník cyklistického závodu do vrchu.
Sobotní závod by se klidně mohl nazývat „cyklistickým slalomem do vrchu“,
ale skutečnost, že silnice v ulici 28. října není v současné době na jedničku,
závodníkům nic neubrala na elánu a touze zvítězit. To se samozřejmě nemohlo
podařit všem, ale odměna čekala téměř na každého. Ať už to byly poháry
v hlavních kategoriích (muži a ženy), medaile (děti do 10 let a mládež do 15 let),
diplomy, pamětní listy, nebo vynikající „svatební koláčky“, které pro všechny
účastníky napekla paní Miluška Hájková. A jak byly obsazeny pomyslné stupně
vítězů? Děti do 10let: 1. Hájek Filip 2. Štoudková Pavla 3. Kuba Milan. Mládež
do 15 let:
1. Sáňka Matyáš 2. Štoudek Jan 3. Faltinek Tomáš. Ženy: 1. Machačová Denisa
2. Staňková Hana. Senioři: 1. Vach Jiří 2. Řezníček Antonín 3. Štoudek Petr.
Muži: 1. Schuch Ondřej 2. Konrád Miroslav 3. Sáňka David. Myslím, že
výsledné časy nejsou až tak důležité. Každý, kdo se závodu zúčastnil, si
zaslouží náš obdiv.
Eva Sáňková
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PODĚKOVÁNÍ
Pořadatelé přespolního běhu O pohár mikroregionu Svitava Svitava Kros 2012 děkují všem příznivcům a sponzorům
(Araplast Doubravice, Koloniál Doubravice, Gummi Print,
Pivovar Černá Hora, Dřevovýroba Vladík ) za podporu při
organizování běhu kolem Svitavy. Děkujeme také všem
závodníkům za účast a těšíme se nashledanou v roce 2013.
Výsledky a foto na www.svitavakros.estranky.cz
***************************************************************************
Zemědělský podnik Doubravická akciová společnost upozorňuje na
skutečnost, že se rozmáhá poškozování porostů zasetých zemědělských
plodin v katastru obce, zejména vyježděním kolejí auty a traktory v těchto
porostech.
Protože se jedná o soukromé pozemky vlastníků, které má Doubravická, a.s.
v nájmu, jde o poškození cizí věci a může být na toto pohlíženo jako na
trestný čin. V případě zjištění konkrétních osob bude vše ohlášeno policii
České Republiky.
Děkujeme za pochopení a žádáme všechny občany, aby se ve vlastním zájmu
takovému poškozování plodin vyhnuli.
Za Doubravickou a.s. ing.Petr Balúch
*************************************************************************************

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
Prodej a pokládka podlahových krytin
- plovoucí podlahy, PVC, Koberce, vinylové podlahy,
parkety…..
- vyrovnání, štěrkování podkladů
- renovace dřevěných podlah
- poradenství a zaměření zdarma
Pavel Jedlička, Nová 396, Ráječko
Tel.: 776 154 480
E-mail: pavel.jed@seznam.cz
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část červenec a srpen 2012
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Červenec
1.7.
5.7.
6.7.
7.7.
8.7.
14.7.
15.7.
21.7.
22.7.
28.7.
29.7.

MUDr. Roth
MUDr. Štrajtová
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Staňková
MUDr. Semrádová
MUDr. Stojanov
MUDr. Štrajtová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomášková
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Ševčíková B.

Ostrov, Zdrav. středisko
Černá Hora, Zdrav. středisko
Blansko, Gellhornova 9
Jedovnice, Zdrav. středisko
Sloup, Zemspol, 221
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora, Zdrav. středisko
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A

516 444 326
608 220 806
516 412 422
516 442 726
516 435 203
516 488 451
608 220 806
516 439 404
731 144 155
516 488 454
516 416 386

MUDr. Tomaštíková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Well
MUDr. Hosová
MUDr. Havlová
MUDr. Hepp
MUDr. Hanáková
MUDr. Hošák

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

516 446 398
516 488 455
516 447 605
516 432 138
516 418 786
516 434 055
516 418 788
516 446 428

Srpen
4.8.
5.8.
11.8.
12.8.
18.8.
19.8.
25.8.
26.8.

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.

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

TJ SOKOL Doubravice nad Svitavou odd. kopané bude
pořádat taneční zábavu na sokolském hřišti, a to:
v pátek 31.8. - hraje Akcent
********************************************************
INZERCE:
Aliance masérů zdravotnických ČR www.amzer.cz
JIŘÍ POSPÍŠIL
Masáže do domu – doprava zdarma
12 druhů masáží
Ceník 2012:
Praxe: nem. Boskovice,
½ hid. 300,-Kč
Na Homolce, FN Brno
1 hod. 600,-Kč
Mánesova 38, Boskovice
tel. 516 452 569
e-mail jiripos@centrum.cz
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům,
kteří slaví narozeniny v měsíci červenci a srpnu vše nejlepší, hodně
zdraví a životní pohody.Ke gratulantům se připojuje i redakční rada
zpravodaje.
3.7. JUNCOVÁ Zdenka 28. října 240
4.7. JANÍČEK Antonín
Sokolská 65
13.7. ROUČKA Vladimír Klemov 286
16.7. WEIGANT Eduard Havlíčkova 26
23.7. ŘEZNÍČKOVÁ Anna Školka 258
28.7. POLÁKOVÁ Jana
Sokolská 124
1.8. DVOŘÁČKOVÁ Marie
28.října 199
4.8. BŘOUŠEK Karel
Plotky 114
6.8. NOVOTNÁ Věra
Hybešova 171
10.8. JANÍČKOVÁ Zdenka
9.května 320
13.8. BARÁKOVÁ Marie
Havlíčkova 21
13.8. LÁNÍK Karel
U Spravedlnosti 274
22.8. KUCHAŘ Antonín
Plotky 135
22.8. HRUŠKA Jaroslav
Klemov 306
22.8. VACHOVÁ Danuše
Dolní 346
24.8. NĚMEČKOVÁ Božena
Dolní 118
26.8. CHOVANCOVÁ Zdenka 28.října 230
26.8. OTAVA Jiří
28. října 310
27.8. BERÁNEK Vincenc
Havlíčkova 320
30.8. ŠTOUDKOVÁ Marta
U Cihelny 141
*****************************************************************************

Oznámení
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou
připravuje na 4.září 2012 poznávací zájezd
do Slavkova a jeho blízkého okolí.
Navštívíme zámek, prohlédneme si město a
Mohylu míru, která je nedaleko od Slavkova.
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)
plán aktivit na měsíc červenec
určený i pro veřejnost

3.7. – Tréning paměti
4.7. – Blansko minigolf
11. 7. – Lesem s Ríšou z Doubravice do Boskovic
17. 7. – Úprava zahrady
24.7. – Keramická dílna
25.7. – Výprava na houby
31.7. – Sanitární den
plán aktivit na měsíc srpen
určený i pro veřejnost

1.8. – Koupaliště Spešov
7.8. – Zpracování zeleniny
8.8. – Vycházka na boskovský hrad
14. 8. – Turnaj v ping pongu
15.8. – Výšlap do okolí Bílovic

23.8. – Rozloučení s prázdninami
28.8. – Orientace na mapě
29.8. – Výlet do Pardubic
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