ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 9 /září 2012
*******************************************************************

Vážení spoluobčané, milé děti.
Skončila doba letních prázdnin a pro mnohé z nás i dovolených. Věřím, že jste
si v uplynulém období odpočinuli a načerpali sil do dalších měsíců letošního roku.
V průběhu prázdnin se uskutečnila řada akcí jak v rámci městyse, tak i regionu.
14. července proběhl již 8.ročník Doubravického guláše. I přes nepřízeň počasí bylo
vidět, že tato akce láká stále více návštěvníků nejen z Doubravice nad Svitavou, ale i
z okolí. 15. července se naši fotbalisté zúčastnili tradičního turnaje mikroregionu
Svitava v malé kopané, který pořádala obec Lhota Rapotina na fotbalovém hřišti na
Oboře. Mužstvo Doubravice nad Svitavou obsadilo krásné druhé místo za týmem
Skalice nad Svitavou. Za vzornou reprezentaci děkuji všem hráčům, kteří se turnaje
zúčastnili. Současně děkuji i všem fanouškům našeho týmu, kteří jej přišli na Oboru
podpořit.
V měsíci srpnu byly obnoveny práce na výstavbě kanalizace a ČOV v Doubravici
nad Svitavou a Újezdu u Boskovic. Podrobnější informace k výstavbě kanalizace a ČOV
přinášíme ve speciální příloze tohoto zpravodaje.
Ve 33. týdnu byla provedena oprava podhledů v základní škole a houpačka na
dětském hřišti.
V měsíci září bude provedena výměna oken a vstupních dveří v budově
hasičské zbrojnice. Tyto práce o finančním objemu 186 443,- Kč jsou financovány
z rozpočtu městyse.
3.9. začíná našim školákům školní rok 2012/2013. V letošním roce budou opět
otevřeny čtyři třídy. Všem školákům přeji v nadcházejícím školním roce pěkné známky
a spoustu krásných zážitků.
Pavel Král
starosta městyse
**********************************************************************************

Anketa MAS Boskovicka PLUS

Na Úřadě městyse Doubravice nad Svitavou je k dispozici
anketa, ve které můžete napsat svoje náměty, do jakých
oblastí by měly směřovat dotace ze státních a evropských
fondů po roce 2013. Děkujeme předem za vaše náměty.
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Vážení spoluobčané,
zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva Městyse Doubravice
nad Svitavou, které se bude konat 5.9.2012 v 18.00 hodin
v obřadní síni městyse.

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

Postup prací na restaurování sochy svatého Šebestiána
V první polovině letošního roku byly zahájeny práce na
restaurování sochy svatého Šebestiána. Socha byla
kompletně rozebrána. Podstavec sochy, včetně balustrády,
byl částečně zrestaurován v Doubravici nad Svitavou. Socha
svatého Šebestiána byla odvezena do ateliéru, kde probíhají
restaurátorské práce. Byl zhotoven nový základ pod sochu.
V následujících týdnech začnou práce na zpětném
usazení podstavce na původní místo a poté budou zahájeny
restaurátorské práce přímo na místě.
V průběhu prázdnin obdržel městys dotace na opravu sochy svatého
Šebestiána, a to od Jihomoravského kraje ve výši 100 000,- Kč a
z Ministerstva kultury ČR taktéž ve výši 100 000,- Kč.
**************************************************************

Zpráva o činnosti rady
11.7.2012
-

-

lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíc červen
2012.
rada jmenovala členy hodnotící komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce - „Výměna oken a dveří v budově hasičské
zbrojnice v Doubravici nad Svitavou“ v následujícím složení: Ladislav Štoudek ,
Mgr. Petr Andráši, Ing. Petr Staněk
rada městyse projednala a odsouhlasila znění nájemní smlouvy na části
pozemků p.č. 2349/1, p.č. 3060/1 a p.č. 3562/1 v katastru Doubravice nad
Svitavou, zapsaných na LV 10001 pro obec Doubravice nad Svitavou, okres
Blansko, vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Blansko (bývalá malá vodní nádrž na potoce Nešůrka) mezi
Městysem Doubravice nad Svitavou jako pronajímatelem a pány Františkem
Vybíhalem a Františkem Opatřilem jako nájemci a pověřila starostu městyse
jejím podpisem. Městys pronajímá tuto malou vodní nádrž za účelem její
obnovy a dalšího provozování a údržby, a to na náklady budoucího nájemce.
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Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci
25.7.2012
-

-

-

rada projednala a schválila žádost p. Kamila Valáška o koupi 15m3 obecního
dřeva na realizaci střechy rodinného domu na náměstí Svobody, č.p. 82 s tím,
že 15 m3 obecního dřeva bude stavebníkovi prodáno za zvýhodněnou cenu se
slevou 500 Kč /m3 .
rada projednala a schválila žádost p. Petra Livory o koupi 20 m3 obecního
dřeva na realizaci střechy rodinného domu v ulici U Cihelny, č.p. 157 s tím, že
15 m3 obecního dřeva bude stavebníkovi prodáno za zvýhodněnou cenu se
slevou 500 Kč /m3 .
rada projednala a schválila smlouvu o nájmu nemovitosti mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou (pronajímatelem) a Sdružením „Doubravice a Újezd“,
vedoucí účastník sdružení IMOS Brno, a.s., druhý účastník sdružení D.I.S., spol.
s r.o. a třetí účastník sdružení TENZA, a.s., (nájemcem), týkající se objektu
občanské vybavenosti č.p. 359 na parcele p.č. 207/4 a parc.č.st. 49, zapsaných
na listu vlastnictví č.10001 pro obec Doubravice nad Svitavou, k.ú. Klemov
(bývalý obchod v Klemově) v předloženém znění. Nájemní smlouva je uzavřena
do 31.12.2013 a objekt bude využit jako kancelář firem při výstavbě ČOV a
kanalizace.

Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci
8.8.2012
-

lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíc
červenec 2012.
rada jmenovala členy hodnotící komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávku - „dodávka komunálního vozidla pro Městys
Doubravice nad Svitavou“ v následujícím složení: Ing. Petr Pávek, Mgr. Petr
Andráši, Ladislav Štoudek

Rada byla informována:
- o podpisu smlouvy s firmou VPO Blansko – výměna oken a dveří v budově
hasičské zbrojnice v Doubravici nad Svitavou
- o ČOV a kanalizaci – postup prací, plánované uzavírky krajské komunikace

*******************************************************************
V měsíci říjnu proběhne již tradičně sběr a odvoz nebezpečného
odpadu a budou přistaveny velkoobjemové kontejnery. Přesný
termín a čas sběrů bude upřesněn v říjnovém zpravodaji.
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Informace od hasičů
Ještě jednou se vracím k okresní soutěži hry Plamen, která se uskutečnila
v květnu letošního roku a o jejím průběhu a výsledcích jste byli informováni ve
zpravodaji č.6/2012.Tuto soutěž pořádal náš sbor již počtvrté.Ze strany
okresního sdružení hasičů v Blansku se nám vždy dostalo kladného hodnocení
za přípravu a organizaci soutěží.Při vyhlašování celkových výsledků byla
našemu sboru udělena okresním sdružením hasičů medaile „Za zásluhy“. Toto
ocenění je poděkováním za práci, kterou naši členové vykonávají bez nároku na
odměnu pro sbor a městys, a z titulu svých funkcí také pro okrsek Rájec a
okresní sdružení Blansko.Poděkování patří také občanům městyse a rodinným
příslušníkům, kteří nám pomáhají sportovní, kulturní a společenské akce
zajišťovat.Velice důležitou součástí je také zajištění financování těchto
akcí.Mimo městyse, který nám pomáhá finančně zajišťovat aktivity mladých
hasičů a Vás, našich spoluobčanů (novoroční), si dovoluji poděkovat za finanční
podporu květnové soutěže panu Petru Zachovalovi, majiteli malé vodní
elektrárny.Děkujeme za přízeň a budeme se těšit na setkání při dalších akcích.
Milan Hubený
starosta Sboru dobrovolných hasičů
Doubravice nad Svitavou
Více informací na www.sdhdoubravice.tode.cz
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SDH Doubravice nad
Svitavou

www.sdhdoubravice.tode.cz

Nábor mladých hasičů
Milí rodiče, nenechávejte své děti sedět u počítače. Mladí hasiči hledají do
svých řad nové kamarády. Pokud je vaší ratolesti 6-17 let, zajděte k nám na
hasičskou zbrojnici 6.9.2012, a pak každý čtvrtek od 16 do 18 hod. Hasičem se
může stát každá dívka i chlapec. Na vaši návštěvu a možný zájem se těší vedoucí
malých soptíků.
Kontakt na vedoucí:
Roman Bárta
Tel: 724 730 282
Marcela Havířová
Tel: 724 266 891
***********************************************************************

Cvičení jógy opět začíná
Přijďte si zacvičit, uvolnit se a nabrat nové síly. První kurz
zahájíme 4.9.2012 v 17.30 hodin v tělocvičně ZŠ Doubravice nad
Svitavou. Dále pak každé úterý od 17.30-19.00 hodin.
Na shledanou se těší
Olga Králová
********************************************************
- Svoz padaného ovoce:
Pracovníci městyse budou pravidelně každé pondělí až do odvolání
provádět svoz padaného ovoce a zahradního odpadu.
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci září vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
1.9. Vitouch Jan
6.9. Hájková Emilie
6.9. Kuchařová Božena
6.9. Vrbková Milada
17.9. Sáňková Zdislava
20.9. Kouřilová Anna

U Spravedlnosti 275
28. října 208
Plotky 135
Klemov 339
Plotky 140
28. října 243

24.9. Pokorná Ludmila
25.9. Horáková Marie
27.9. Svoboda Václav
28.9. Kopecký Milan
28 .9. Šaumanová Dagmar
28.9. Tomášková Marie

Soukupovo nám. 336
Dolní 57
Plotky 115
Hybešova 164
Hybešova 158
Klemov 356

****************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část ZÁŘÍ 2012.
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Září
1.9.
2.9.
8.9.
9.9.
15.9.
16.9.
22.9.
23.9.
28.9.
29.9.
30.9.

MUDr. Houdková
MUDr. Jílková
MUDr. Klapušová
MUDr. Kovandová
MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková
MUDr. Láníková
MUDr. Levová
MUDr. Nečasová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pokorná M.

Blansko, Pražská 1b
Rájec, Ol. Blažka 145
Poliklinika Blansko, Sadová 33
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

731 144 155
516 410 786
516 488 452
516 488 450
516 439 190
516 488 457
516 488 456
516 447 606
515 157 112
725 415 615
516 412 422

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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Krkonošské putování
Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v Rájci-Jestřebí pořádá již
čtvrtým rokem dva rehabilitační pobyty v Krkonoších.
Rodinný pension Horský Dvůr se
nachází
v klidném
prostředí
Krkonošského národního parku.
Horské klima, čerstvý vzduch a klid
vytváří vhodné podmínky pro
všechny, kteří si chtějí odpočinout,
posedět s přáteli a nabrat čerstvé
síly do dalších dnů. Po celou dobu o
nás pečoval perfektně sehraný
rodinný tým, který nám připravoval
výbornou domácí stravu a vytvářel
příjemné prostředí v pensionu. Majitelka nás denně informovala o počasí
v horách, pomáhala při výběru vhodné trasy na výlety, trpělivě vyhledávala
autobusové spoje. Do Wellnessu, který je přímo v pensionu, jsme chodili na
rašelinový obklad na krční nebo bederní páteř, celotělovou vířivou koupel,
masáž zad a šíje a solnou jeskyni – vše v ceně pobytu. Každý účastník si mohl
přikoupit další procedury např. infrasaunu, finskou saunu, detoxikační koupel a
různé druhy masáží. Tyto nabízené služby ocenili zejména méně pohybliví
účastníci.
Každý den začínal rozcvičkou na zdravém horském vzduchu. Po snídani se
většina z nás vydávala na procházky a celodenní túry, každý podle svých
fyzických a zdravotních možností. Navštívili jsme známé turistické chaty
v Krkonoších – Lyžařská bouda, Výrovka, Luční bouda, Chalupa na rozcestí,
Lesní bouda, Špindlerovka, Labská bouda, Portášky, Janovy boudy, Pomezní
boudy a řadu dalších. Pochutnávali jsme si na místních specialitách, jako je
polévka kyselo kulajda či borůvkové knedlíky a koláče. Nezapomenutelným
zážitkem pro řadu z nás byla jízda výletním vláčkem do Pece pod Sněžkou, dále
na Kolínskou boudu (1117 m. n. m.), kde byla krátká zastávka na občerstvení.
Z Pražské boudy byl úchvatný pohled na Sněžku a na panorámu Krkonoš. Na
zpáteční cestě jsme se zastavili v místním uzenářství, kde jsme si zakoupili
speciality tohoto kraje. Řidič vláčku nám celou cestu vyprávěl o zajímavých
stavbách, o historii i současnosti.
Někteří účastníci se vydali zdolat nejvyšší horu Krkonoš – Sněžku (1602 m. n.
m.). Lanovkou z Pece pod Sněžkou vyjeli na stanici Růžohorka, odtud pěšky na
vrchol hory, protože tento úsek lanovka už nejezdí pro veřejnost, ale sváží
nepotřebný stavební materiál z České boudy. Už více než 60 let vozí turisty
otevřená dvousedačková lanovka na nejvyšší českou horu Sněžku. Rychlostí 9
km/ hod. překoná dolní část úseku za 11 minut, horní za 13,5 minuty. Délka
dolního úseku je 1560 m a horního 1967 m.
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O lanovce na Sněžku se uvažovalo už po 2. světové válce. Výstavba začala v r.
1946, úsek na Růžovou horu začal fungovat v lednu, zkušební provoz druhé
části na Sněžku v prosinci 1949. První prázdninový den 1950 začal trvalý
provoz. Lanovka na Sněžku měla své mouchy. V horním úseku docházelo při
velkém větru k námraze, padalo lano z podpěr. Transporta Chrudim proto
počátkem 60. let změnila umístění či výšku některých podpěr. Ale nepomohlo
to…
Původně byla lanovka postavena pro 17letý provoz. Bez větší rekonstrukce
jezdila až do r. 1980, pak už nesplňovala nové státní normy. Po roce začala opět
přepravovat turisty, ale jen na chvíli, od r. 1982 po nutných úpravách jezdí
dodneška. Je to nejstarší provozní lanová dráha v České republice. Ročně
přepraví okolo dvou set tisíc lidí. Nová kabinová lanovka pro čtyři pasažéry má
fungovat od r. 2014. Za hodinu přepraví stejně lidí jako ta stará, tj. 250, což byla
podmínka Krkonošského národního parku, pojede však dvojnásobnou rychlostí.
Stará dráha bude fungovat do 1. září 2012. Hlavní práce přijdou v r. 2013. Dolní
stanice se posune blíž k centru Pece, k chatě Lesovna. Mezistanice na Růžové
hoře a horní stanice na Sněžce zůstanou na svých místech. Bourat se má ručně,
starý materiál bude svážet vrtulník. Ten bude později pomáhat i stavbařům.
Stavba lanovky bude náročná. Převážná část trasy je v těžko přístupném terénu,
navíc v přísně chráněné oblasti KRNAP.
Dva rehabilitační pobyty uběhly jako voda, byl čas k návratu domů. Poslední
den jsme si koupili borůvky – pokud jsme si je nenasbírali sami - a hurá do
svých domovů.
Večírek na rozloučenou věnovala majitelka pensionu promítáním filmů o
nejstarších boudách v Krkonoších provázené poutavým vyprávěním ze svého
života na horách. Zahráli jsme si hru Bingo, která je oblíbená zejména u seniorů
v Americe.
Všichni účastníci byli s pobytem velmi spokojeni, poznali jsme mnoho
zajímavých míst, poznali nové přátele a oživili si vzpomínky z minulého pobytu.
Užili jsme mnoho legrace na túrách, při odpočinku i relaxaci. Těšíme se na příští
rok, kdy si tento pobyt rádi zopakujeme. Pro velký zájem máme objednané dva
rehabilitační pobyty na rok 2013 (červenec). Již nyní se můžete přihlásit na
výboru místní organizace Svazu tělesně postižených v Rájci-Jestřebí.
Mgr. Miroslava Vašíčková
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

plán aktivit na měsíc září
určený i pro veřejnost

4.9. – Úprava zahrady
5.9. – Výlet na Babí lom
18. 9. – Cuketování
19.9. – Výstup na Alexandrovu rozhlednu
25.9. – Pletení z pedigu
26.6. – Sportovní hry
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ZÁ Ř Í

2012

6. 9. čtvrtek v 18 hod

FALCON
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

Příběh volného pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh
začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitivní
minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový život.
Ovšem pouto s tím bývalým nelze zpřetrhat jen tak jednoduše.
František s Helenou vyrážejí na romantickou dovolenou do Maroka,
ale i zde je kromě potíží dostihnou jejich bývalí partneři. Ti se snaží
vrátit zpět do jejich životů.
Hrají: Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Eva
Holubová, Roman Vojtek, Tereza Kostková.
Komedie ČR.

Premiéra 17. 5. 2012

Vstupné 49.- + 1.- Kč

113 minut

13. 9. čtvrtek v 18 hod

BONTON

PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
Alfou a omegou úspěchu tohoto, zatím posledního dílu, bylo
obsazení všech rolí původními herci. Hrdinové komediální série
Prci, prci, prcičky se příliš nezměnili, i když jako dospělí spíš než
erotické úspěchy sbírají trapasy a ztráty. Nejvhodnější záminkou
k setkání všech postav byl podle scénáristů školní sraz. Jenže
tenhle sraz nebude jen o bilancování. Hoši si vzpomenou, co od
života čekali, jak málo toho ve skutečnosti dostali a rozhodnou se
to napravit. Mít dobrý plán však nestačí, protože vždy se to nějak
zvrtne a realita pak pekelně bolí.
Komedie USA s českými titulky.

Premiéra 5. 4. 2012

Vstupné 49.- + 1.- Kč

113 minut
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20. 9. čtvrtek v 18 hod

BONTON
BITEVNÍ LOĎ

Tento film slibuje velkolepou akční podívanou plnou úžasných
trikových scén a také humoru.
Hopper nikdy nechtěl sloužit u námořnictva jako jeho starší bratr.
Kvůli velkému průšvihu ale musel. Nechtělo se mu požádat o ruku
své holky – bude muset. Nikdy nechtěl bojovat proti mimozemské
invazi. I k tomu ho okolnosti donutí. Pokud ne, všichni končí.
Režisér filmu na Zemi přivedl další nepřátelsky naladěné
mimozemšťany. S nimi si to rozdají stateční námořníci, v jejichž
řadách najdete i sličnou dělostřelkyni, v „civilu“ popovou hvězdu
Rihanu. Hrají: Liam Nelson, Rihanna, Tailor Kitsch.
Akční sci-fi s českými titulky.

Premiéra 19. 4. 2012

Vstupné 49.- + 1.- Kč

131 minut

27. 9. čtvrtek v 18hod

BIOSCOP
ŽELEZNÁ LADY

Poutavý životopisný film o nejvýznamnější političce 20. století.
Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena dokázala, že
vysoká politika není jen výsadou mužů. Svým nekompromisním
přístupem k politickému, ale i osobnímu životu, získala přezdívku
Železná lady. Film ukazuje její působení v pozici ministerské
předsedkyně britské vlády, její neústupnost a rozhodnost, ale i to,
jakou cenu zaplatila za politický vliv a moc. Výkon Meryl Streep
v hlavní roli je strhující, včetně napodobení typicky charismatického
hlasu ministerské předsedkyně.
Životopisný film VB s českými titulky.
Vstupné 49.- + 1.- Kč

Premiéra 1. 3. 2012
105 minut

V říjnu mimo jiného uvidíte:
- Muži v černém 3, - Sněhurka a lovec, - Tady hlídám já
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