ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 11 /listopad 2012
********************************************

Vážení spoluobčané,
i v uplynulém měsíci pokračovaly práce na výstavbě kanalizace a ČOV
v Doubravici nad Svitavou. S těmito pracemi jsou spojeny i komplikace
v dopravě, které se stavební firmy ve spolupráci s vedením městyse snaží
minimalizovat. Ne vždy je však možné reagovat na nepředpokládanou situaci
okamžitě. Tímto děkuji občanům, kteří na problémové situace neváhají
telefonicky nebo osobně upozornit vedení městyse, a tím pomáhají problémy
řešit v co nejkratším čase.
Současně bych chtěl požádat Vás, rodiče dětí, abyste své děti seznámili
s nebezpečím možného vzniku úrazu, které jim hrozí při pohybu na skládkách
stavebního materiálu, zvláště pak na skládce u víceúčelového a dětského hřiště,
které se stalo pro některé děti dalším prostorem pro hry. Za spolupráci Vám
předem děkuji.
Pavel Král – starosta městyse
***************************************************************

Vážení spoluobčané,
zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva Městyse Doubravice
nad Svitavou, které se bude konat 14.11.2012 v 18.00 v obřadní síni
městyse.
********************************************************
UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM POZEMKŮ V K.Ú. DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

Vzhledem k tomu, že v k.ú. Doubravice nad Svitavou proběhly komplexní
pozemkové úpravy, vzniká pro vlastníky pozemků povinnost platit daň
z nemovitostí. Termín pro podání úplného nebo dílčího přiznání pro rok
2013 je nejpozději do 31.1.2013. Daňové přiznání musí být podáno u
příslušného finančního úřadu.
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Zpráva o činnosti rady
26.9.2012
-

-

rada schválila záměr pronájmu částí pozemků ve vlastnictví městyse za účelem skladování
stavebních materiálů při výstavbě ČOV a kanalizace v Doubravici nad Svitavou, a to za cenu
stanovenou platnou OZV č.3/2011.
rada schválila návrh dodatku č.1 smlouvy o nájmu nemovitosti mezi Městysem Doubravice
nad Svitavou jako pronajímatelem a Petrou Tomkovičovou jako nájemcem, v předloženém
znění.

Rada byla informována:
- o postupu výstavby ČOV a kanalizace
- o konceptu projektu spolupráce pro MŠ s názvem: TECHNICKÉ ŠKOLKY
10.10.2012
-

lesní hospodář Vít Koudelka seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíc září
2012.
rada schválila předložený sazebník úhrad za užívání sálu kulturního domu pro období od
1.11.2012. Sazebník úhrad je zveřejněn na internetových stránkách městyse.
rada schválila předložená pravidla pro užívání sálu kulturního domu. Pravidla jsou zveřejněna
na internetových stránkách městyse.
rada schválila záměr pronájmu pozemků a částí pozemků ve vlastnictví městyse a to za
účelem zemědělské výroby nebo chovu hospodářských zvířat.
rada schválila zapojení MŠ Doubravice nad Svitavou do realizace projektu „Technické školky“
a souhlasí s jeho spolufinancováním v minimální výši 15 500,- Kč.
rada schválila přijetí dotace z rozpočtu JMK pro Městys Doubravice nad Svitavou ve výši
100 000,- Kč na projekt: Restaurování chráněné kulturní památky socha svatého Šebestiána
rejtř.č.0440 za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.

Rada byla informována:
- o postupu výstavby ČOV a kanalizace
**********************************************************************************

Informace k ČOV a kanalizaci
V měsíci září probíhaly stavební práce dle plánovaného harmonogramu. V Klemově
byly dokončeny přeložky plynu, dokončena byla stoka „B“ v ulici Plotky. V ulici 28.
října pokračovaly práce na zhotovení veřejných částí domovních přípojek. Do konce
měsíce září bylo zhotoveno 29,7 % plánované kanalizační sítě v Doubravici nad
Svitavou. Na výstavbě ČOV byly zahájeny betonářské práce.
Proinvestované finanční prostředky:
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září

- 4 716 053,- Kč s DPH
- 0,-Kč
- 0, Kč
- 7 083 011,- Kč s DPH
- 10 182 487,- Kč s DPH
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Harmonogram prací na kanalizaci v měsíci listopadu
Klemov – zahájení prací na stoce „D“ podél železniční tratě
Stoka „B5“ – pokračování prací v ulici Hybešova – Plotky až k Araplastu
Stoka „A“ – Soukopovo náměstí
ČOV – pokračování prací
Stoka „A“ – ulice Havlíčkova
Osazení nových obrubníků a zapravení krajské komunikace v úseku ulice Dolní
Ostatní dotčené komunikace jsou zapravovány provizorně a finální zapravení bude
provedeno v roce 2013.
Dočasné uzavírky komunikací, svoz komunálního odpadu
Z důvodu výstavby kanalizace dojde v měsíci listopadu k dočasným uzavírkám nebo
dopravnímu omezení na následujících místních komunikací – ulice Havlíčkova, ulice Horka,
na Rybníku, ulice Plotky směrem k Araplastu, Klemov ulice podél železniční trati.
Občané, kteří vlastní nemovitosti přímo u dotčených komunikací, jsou informování
ústně pracovníkem stavební firmy nebo zástupci městyse. Jednotlivé uzavírky nebo případná
omezení dopravy jsou také zveřejňována na úředních deskách městyse u obecního úřadu a
v Klemově a na internetových stránkách městyse v sekci „Aktuality“.
Sběr komunálního odpadu v ulicích s omezenou dopravou zajistí pracovníci
stavebních firem. Z tohoto důvodu žádáme občany, aby nádoby na komunální odpad označili
číslem popisným své nemovitosti, a tím předešli možné záměně nádob.
Případné konkrétní dotazy s Vámi projednají zástupci městyse:
starosta
– 733 187 460
místostarosta
– 736 414 908

Změna provozovatele sálu kulturního domu v Doubravici nad Svitavou
Vážení spoluobčané,
rada městyse na svém zasedání dne 26.9.2012 odsouhlasila dodatek č.1 nájemní
smlouvy s dosavadním nájemcem kulturního domu v Doubravici nad Svitavou. Na základě
podpisu tohoto dodatku přechází od 1.11.2012 správcovství a provozování vlastního sálu KD
pod správu městyse. Doufáme, že uvedený krok bude přínosem pro další provozování sálu
KD.
Na následujícím zasedání rady dne 10.10.2012 byl odsouhlasen sazebník úhrad za
pronájem sálu a pravidla pro využívání sálu KD. Tyto dokumenty včetně pravidel pro úklid a
protokolu o nájmu KD jsou zveřejněny na internetových stránkách Městyse Doubravice nad
Svitavou.
Upozorňujeme tímto všechny zájemce o pronájem sálu KD, aby si uvedené
dokumenty na internetových stránkách městyse prostudovali, popřípadě aby si je vyzvedli
na úřadu městyse.
Rada městyse s cílem podpořit kulturní život v našem městečku rozhodla, že
jednorázové akce kulturního a sportovního charakteru bez vstupného, pořádané pro děti
místními organizacemi a spolky, budou osvobozeny od platby za pronájem sálu KD.
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Pozvánka na tradiční

3. vánoční jarmark
v neděli 25. 11. od 10 do 16 hod.
v kulturním domě v Doubravici n.S.
Zveme Vás na nákup vánočních dekorací,
dárků, ochutnání zabíjačky, punče,
perníčků …

MO ČČK

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

Vážení spoluobčané, kdo chodí na vycházky do Nešůrky ví, jak je složité přejít
brody za většího průtoku vody.Tento problém vyřešíme rozšířením cestičky
vlevo před 1. brodem a vybudováním dřevěného mostku přes přítok za 2.
brodem. Mimo to v dané lokalitě začala obnova hospodářského lesa na
Vinohrádku, další z plánovaných akcí na zlepšení okolí naší obce.
Za kluzištěm, ve spolupráci s firmou M+M Klemov, jsem začal dlouho
plánovanou obnovu studánky "U smrku".Zatím je hotový provizorní dřevěný
přístřešek, aby do ní nepadaly nečistoty a upraveno okolí. Zbývá dodělat střešní
krytina, posezení a informační tabulepár slov o dané lokalitě a rozbor vody.
Bohužel, přístup z Klemova není
ideální, za mokra se potok mění v
mokřinu a cestička ve stráni není příliš
pohodlná. Tento problém ale časem
vyřeší vybudování protipovodňového
poldru pod Klemovou. Na jaře plánuji
symbolické otevření studánky, bližší
informace
přinesou
příští
zpravodaje.
Vít Koudelka, lesní hospodář
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DOUBLEDON 2012
Dne 6.10.2012 se uskutečnil 2.
ročník tenisového turnaje za účasti 12
hráčů a 1 hráčky. Turnaj probíhal na
víceúčelovém hřišti v Doubravici nad
Svitavou za pěkného počasí, dobré
nálady a občerstvení včetně uzeného. Po
těžkých bojích si finále zahrála dvojice
Nezval Petr a Dvořák Rudolf. V tomto
souboji obhájil svůj loňský titul Nezval
Petr. Za zorganizování turnaje patří
poděkování panu P. Nezvalovi a P.
Žovínovi. Příští rok tenisu ahoj.

*********************************************
Zájmové aktivity na ZŠ Doubravice nad Svitavou
Ve školním roce 2012/2013 pracují na naší škole tyto zájmové kroužky:
1/ atletika
2/ zobcová flétna
3/ pěvecký kroužek
4/ florbal
5/ šikulka
6/ výtvarný kroužek

17 žáků
12 žáků
12 žáků
11 žáků
9 žáků
6 žáků

vedoucí Mgr. Milada Juračková
vedoucí Mgr. Milada Juračková
vedoucí Mgr. Ivana Květenská
vedoucí
Jakub Kostka
vedoucí
Marcela Procházková
vedoucí
Eva Němcová
Dalším tradičním kroužkem na naší škole byl
aerobik. Do tohoto kroužku se přihlásilo 12 žáků.
Bohužel se však nedaří získat vedoucího této
zájmové aktivity. Obracím se proto na občany
Doubravice nad Svitavou, kteří mají vztah
k tomuto druhu sportu a chtěli by pracovat jako
vedoucí tohoto zájmového útvaru, aby se přihlásili
u ředitele školy.

Náboženství je nepovinný předmět, který na škole vyučuje Mgr. Jaruška Navrátilová.
Přihlásilo se sem 15 žáků školy.
Škola připravila pro žáky 5. ročníku desetihodinový zdravotnický kurz. Děti
se pod vedením zdravotníka školy Mgr. Milady Juračkové seznámí se základy poskytování
první pomoci.
Na škole působí Soukromá ZUŠ manželů Jeřábkových. Paní učitelka Helena
Pantůčková učí děti hře na klavír a hudební nauku.
Mgr. František Opatřil
ředitel školy
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2011/2012
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Naše mateřská škola měla v loňském školním roce
ve 3 třídách zapsaných 69 dětí. Pro ně jsme měli
každý měsíc připraveny nejméně 2 akce, 7 akcí
bylo i pro rodiče.
Děti se pobavily u loutkových i hraných pohádek, líbily se
jim i hudební pořady, radostně vítaly také pohádky v místním
kině.
Mimo toto vše připravily pro děti paní učitelky i velké množství soutěží
a zábavy. K těm nejoblíbenějším patřil „Podzimníček“, „Já, houbař“, turnaj
v pexesu, „Drakiáda“, karnevalový týden zakončený „Karnevalem“,
čertovský týden zakončený „Mikulášem“ nebo i čarodějnický
týden zakončený „Čarodějnickým sletem“. Děti byly nadšené
také celotýdenním blokem „Mravenečci třídí odpad“ a
„Mravenečci na kolech“.
Velký úspěch mělo u dětí plavání, „Velikonoční“ a
„Vánoční dílna“. Mnoho rodičů se zúčastnilo nejen těchto
dílen, ale i ukázky práce ve třídách, besídky ke
Dni matek i „Vánoční besídky“.
Sluníčko na nás nezapomnělo ani na naší
největší akci na závěr školního roku – „Zahradní slavnosti“, kde
jsme se rozloučili s předškoláky a na „Dětské pouti“ se mohli
vydovádět nejen děti, ale i rodiče.
Mateřská škola je zapojena do celonárodního projektu
„Celé Česko čte dětem“, spolupracujeme s Besipem a jsme také zaměřeni na
dopravní výchovu. Velice úspěšný byl dopravní projekt „Rozhlédni se!“
Naše školka uspěla v projektu „Bezpečně ve školce – Mravenečci na
cestách“, ze kterého budeme mít vybavenou II. třídu
nábytkem a učebními pomůckami pro dopravní
výchovu. V loňském školním roce mohly děti
navštěvovat kroužek zobcové flétny. Pro letošní
školní rok jsme kroužky rozšířili na 4 –
„Kroužek
hudebně-rytmický“,
„Kroužek
dovedných ručiček“, „Kroužek flétny“ a „Logopedický
kroužek“.
Loňský školní rok byl plný zábavy, soutěží a radosti. Pro ten letošní
máme opět přichystanou plnou kapsu nápadů a spoustu překvapení pro děti i
pro rodiče.
Mgr. Hana Konrádová
ředitelka MŠ
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Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou
si Vás dovoluje pozvat na

ADVENTNÍ KONCERT,

který se bude konat v pátek
v 17:00

7.12.2012

hodin v sále místního kina.

Účinkuje Velký taneční orchestr ZUŠ Jedovnice
pod vedením Mgr.Josefa Škvařila.

Vstupné: 70,--Kč.

BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci listopadu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
1.11. NEVŘIVOVÁ Marie
Plotky 181
2.11. LOULOVÁ Marie
Plotky 219
3.11. SÁŇKOVÁ Eva
Hybešova 179
7.11. KADLEC Jan
28. října 205
12.11. SEDLÁKOVÁ Marie
Plotky 236
13.11. PELIKÁNOVÁ Karolína
Havlíčkova 26
15.11. ZEZULOVÁ Marie
17.11. KUČEROVÁ Jaromíra
26.11. HORÁKOVÁ Marie
27.11. KUBĚNOVÁ Zdeňka
30.11. KOPECKÁ Jiřina
30.11. KOTOULKOVÁ Jana
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9. května 328
28. října 238
Hybešova 161
28. října 197
U Spravedlnosti 263
Klemov 355

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
LISTOPAD 2012.
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Listopad
3.11.
4.11.
10.11.
11.11.
17.11.
18.11.
24.11.
25.11.

MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Řehořek
MUDr. Švendová
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Well
MUDr. Hanáková
MUDr. Havlová

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

516 416 386
516 488 453
516 439 404
516 446 398
516 488 455
516 447 605
516 418 788
516 418 786

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.

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

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

plán aktivit na měsíc listopad
určený i pro veřejnost

6.11. 9.00 – Výroba gelových svíček
7.11. – Solná jeskyně
13.-15./11. 9.00 – Keramické svícny
20.-22.11. 9.00 – Adventní věnce
27.-29.11. 9.00 –Glazování
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Netruchlete nářkem, ne slzami,
ale čistou vzpomínkou.

Odešli z našich řad
26.11.
29.11.
01.01.
02.01.
15.01.
17.03.
23.04.

Jaroslav Skřivan
Josefa Nesrovnalová
Libuše Vachová
Aloisie Oujezdská
Anna Zábojová
Augustin Zvejška
Jarmila Ustrnulová
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64 let
90 let
77 let
73 let
90 let
54 let
80 let

PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
LISTOPAD

2012

1. 11. čtvrtek v 18 hod

BONTON
POSTRADATELNÍ 2

Po nebývalém úspěchu prvního dílu se největší akční hrdinové opět
vracejí společně na plátna kin. Tentokrát jsou vyzbrojeni nejen
ničivou municí, ale i posilou v podobě dalších hvězdných jmen.
Stará známá banda Postradatelných se dá dohromady poté, co je
tajný agent CIA (Bruce Willis) povolá, aby jim zadal zdánlivě
jednoduchou zakázku. Úkol vypadá velmi jednoduše, samotná akce
se však příliš nezdaří a jeden člen Postradatelných během ní
dokonce zemře. Jeho parťáci se ho rozhodnou pomstít přímo na
místě, tedy na nepřátelském území. Hrají: Sylvester Stallone, Chuck
Norris, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold
Schwarzenegger.
Akční film USA s českými titulky.

Premiéra 6. 9. 2012

Vstupné 49.- + 1.- Kč

103 minut

8. 11. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
ÚTĚK Z MS-1

Uprchnout odtamtud je nemožné. Dostat se tam je šílenství.
Prezidentova dcera Emilie Warnock navštíví v rámci humanitární
mise vesmírnou věznici MS-1. Ale krvavá vzpoura vězňů z Emilie
učiní nejcennější rukojmí. Ven ji může dostat jen jediný člověk –
bývalý špičkový vládní agent Snow, který je obviněn ze spiknutí
proti USA. Nabídka prezidenta zní: nový svobodný život výměnou
za záchranu první dcery Spojených států. Jenže v sázce je mnohem
víc … V hlavních rolích Guy Pearce a Maggie Grace.
Sci-fi thriller Francie s českými titulky.
Vstupné 49.- + 1.- Kč

Premiéra 24. 5. 2012
95 minut
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15.11. čtvrtek v 18 hod

FALCON
VE STÍNU

V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální
příběh, který ve svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů
i jejich blízkých. Tento film navazuje na nejlepší domácí i zahraniční
tradice dobové filmové detektivky. Kapitán Hakl (Ivan Trojan) je
policajt ze staré školy. Chlap, pro něhož je boj se zločinem víc než
prací a důkazy jediným ukazatel pravdy. Z běžné vloupačky do
klenotnictví se vlivem zákulisních intrik tajné policie začíná stávat
politická kauza. Haklovi je odebráno vyšetřování, které přebírá
policejní specialista z NDR. Hakl pokračuje na vlastní pěst a brzy se
přesvědčuje o tom, že věřit nelze nikomu a ničemu. Každý má svůj
stín minulosti, své slabé místo, které dokáže z obětí udělat viníky a
z viníků hrdiny. Dále hrají: Sebastian Koch, Soňa Norisová, Jiří
Štěpnička, Marek Taclík, David Švehlík, Filip Antonio a další.
Detektivka ČR/SR/POLSKO.

Premiéra 13. 9. 2012

Vstupné 49.- + 1.- Kč

96 minut

22.11. čtvrtek v 18hod

BONTON
SVATÁ ČTVEŘICE

Tohle si od Viewegha nepřečtete, to musíte vidět.
Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete načerpat u režiséra Jana
Hřebejka a scénáristy Michala Viewegha. Ti spolu stvořili příběh o
dvou párech, které se rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp manželské
erotiky poměrně originálním způsobem. To vše v exotickém
prostředí karibského ostrova, kde se komedie z velké části
odehrává. Hrají: Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Marika
Procházková, Viktorie Čermáková, Luděk Munzar a další.
Romantická komedie ČR.

Premiéra 23. 8. 2012

Vstupné 49.- + 1.- Kč

78 minut
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29.11. čtvrtek v 18hod

BONTON
MÉĎA

Plyšový medvěd může být skvělý společník, když je vám pět. Když
je vám pětatřicet, je to spíš diagnóza. Jenže když ten plyšák mluví,
chlastá jako duha, užívá lehké drogy a ještě lehčí holky, může se
z něj vyklubat hlavní hrdina jedné z nejoriginálnějších komedií, jaká
za posledních pár let vznikla.
John byl jako malý kluk velmi opuštěný, proto projevil přání, aby
jeho plyšový vánoční dárek začal mluvit. Stalo se – roky ubíhají, ti
dva si spolu náramně notují v pohledu na život, ovšem okolí Johna
se na jeho soužití s Méďou dívá stále rozpačitěji. Také Johnova
holka Lori mu dává ultimatum – buď ona, nebo plyšák. Tak se John
ocitá na životní křižovatce, ze které vede jen jedna cesta. Nebo to
tak alespoň vypadá. Hrají: Mark Wahlberg, Mila Kunis a další.
Komedie USA s českými titulky.

Premiéra 2. 8. 2012

Vstupné 49.- + 1.- Kč

106 minut

Vážení příznivci celuloidového pásu,
z již dříve uvedených důvodů (nedostatek filmů
na kopiích 35 mm) filmem Méďa končí
v letošním roce pravidelné promítání v našem
kině.
Věřme však, že se určitě setkáme v roce příštím
na jaře, kdy má naše kino slíbenou částečnou
digitalizaci.
Na nové promítání a na věrné diváky se těší
zaměstnanci kina

12

