ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 11 /listopad 2013
********************************************
Vážení spoluobčané,
srdečně vás zveme na slavností otevření „Čistírny odpadních vod
v Doubravici nad Svitavou“, které se bude konat v sobotu 9.11.2013
se začátkem od 11.00 hodin.
************************

Upozornění
Upozorňujeme spoluobčany, kteří svoji nemovitost již napojili na nově
zbudovanou kanalizaci a doposud nepředali na úřad městyse nebo
pracovníkovi VAS vyplněnou „Přihlášku k odvádění odpadních vod
do kanalizace pro veřejnou potřebu“, aby tak učinili v co nejkratším
termínu. Přihlášky lze vyplnit přímo na úřadě městyse.
************************

Vážení spoluobčané,
zveme Vás na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice
nad Svitavou, které se bude konat 20.11.2013 v 18.00 v obřadní
síni městyse.
********************
Zpráva o činnosti rady
9.10.2013
- lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecních lesích za měsíc září 2013
-

-

rada městyse schválila návrh dohody o úpravě obecních pozemků p.č. 92/1 a p.č.
3510/1 v k.ú. Doubravice nad Svitavou, které jsou ve vlastnictví Městyse Doubravice
nad Svitavou a pověřila starostu městyse jejím podpisem
rada schválila předloženou smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích městyse,
týkající se parcel p.č. 385/1, 57/1, 57/2 a 57/3 v k.ú. Klemov, které jsou vedeny na
LV 10001 ve prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou

Rada byla informována:
- o výstavbě ČOV a kanalizace
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
konaných ve dnech 25. a 26. 10. 2013 v Městysi Doubravice nad
Svitavou

Počet zapsaných voličů celkem:
1116
Vydáno úředních obálek:
699
počet odevzdaných úředních obálek: 699
počet platných odevzdaných obálek: 697
V naší obci se zúčastnilo voleb 62,7 %
voličů.
Pořadí stran podle počtu platných odevzdaných hlasů:
1. ČSSD
187 hlasů
2. ANO 2011
128 hlasů
3. KSČM
115 hlasů
4. KDU-ČSL
56 hlasů
5. Úsvit přímé demokracie T. Okamury
55 hlasů
7. ODS
47 hlasů
8. TOP 09
38 hlasů
9. - 10. Strana zelených
22 hlasů
Strana svobodných občanů
22 hlasů
11. Česká pirátská strana
15 hlasů
12. SPOZ
6 hlasů
13. - 14.Dělnická strana sociální spravedlnosti
2 hlasy
Suverenita – Strana zdravého rozumu
2 hlasy
15.- 16. HLAVA VZHŮRU – volební blok
1 hlas
Koruna Česká
1 hlas
********************************************************
Vážení spoluobčané,
od 1.11. rozšířil městys možnost třídění odpadů.
Na sběrném místě u úřadu městyse je instalován
kontejner na sběr použitého textilu a obuvi.
Tímto Vám děkujeme, že třídíte odpad a šetříte
životní prostředí.
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Jsem Vojtěch Jasný – pořád stále šťastný!
Takto se představil legendární režisér Vojtěch Jasný v sobotu 19. října 2013
v našem kině svým příznivcům a obdivovatelům, kteří přišli, aby shlédli promítání
jeho filmů a zaposlouchali se do jeho skvělého vyprávění nejen o filmech a filmování
samotném, ale také o obyčejném životě.
Hned v začátku musíme vzpomenout na rok minulý, kdy Doubravici a naše kino
navštívil pan režisér 22. června poprvé, a kdy měli diváci možnost vidět jeho skvělé
filmy Touha, Až přijde kocour a vrcholné dílo režiséra i celých šedesátých let
minulého století, Všichni dobří rodáci. Nezapomenutelný den! Rádi jsme proto využili
nabídky pana Radima Bedana, který zprostředkoval další milou návštěvu
legendárního režiséra.
Příchod pana Vojtěcha Jasného do sálu našeho kina provázel srdečný a hlavně
zasloužený potlesk. Diváci současně přivítali herečku Drahomíru Hofmanovou, která
ve slavných Rodácích hrála Veselou vdovu. Po úvodním slovu prof. PhDr. Jiřího
Voráče, Phd. z Masarykovy univerzity Brno, byl promítnut dokument o Vojtěchu
Jasném, který byl natočen pro Filmový festival Karlovy Vary jako úvod k promítání
restaurované kopie filmu Všichni dobří rodáci, který byl na festivalu uveden v digitální
podobě. Po tomto skvělém dokumentu následoval film z roku 1960, Přežil jsem svou
smrt.
I když současná promítací technika trošičku zkomplikovala čitelnost jeho titulků
myslím, že i tak to byl pro všechny přítomné zážitek. A následná beseda určitě také.
Po krátké přestávce jsme přešli k veselejšímu žánru a promítali
povídkový film z roku 1966, Dýmky. Tento film sestává ze tří
povídek: Dýmka hercova, Dýmka lordova a Dýmka sv.
Huberta. Také vám schází Dýmka režisérova? Ve filmu ji
neuvidíte, ale jako dárek si ji z Doubravice (kromě jiných dárků)
odvezl spokojený Vojtěch Jasný.
Na Filmovém festivalu v Cannes v roce 1968 obdržel
Cenu za režii, v roce 2007 v Praze cenu Český lev za
celoživotní přínos české kinematografii, na letošním MFF v Karlových Varech obdržel
z rukou Jiřího Bartošky Cenu prezidenta MFF
a v Doubravici od věrných diváků a obdivovatelů jeho díla cenu Dýmka režisérova
Doubravice nad Svitavou 2013.
Neúnavný pan režisér Vojtěch Jasný pak dlouho odpovídal na dotazy
přítomných a stejně neúnavně si vedl při autogramiádě, která celé slavnostní a
krásné odpoledne uzavírala.
Co k této akci ještě dodat? Jen pár slov. Řekněte sami – komu se poštěstí, aby v tak
skvělé společnosti mohl trávit celé jedno odpoledne? Važme si toho, že se takové
osobnosti, jakou je Vojtěch Jasný u nás líbí, a čekejme, jestli splní to, co napsal do
Pamětní knihy Doubravice nad Svitavou:
„Udržte kino a já se vrátím.“
Budeme se těšit!
Eva Sáňková, programový pracovník kina
Na snímku režisér Vojtěch Jasný při podpisu
do pamětní knihy
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VENI, VIDI, VICI
Všem určitě známý Caesarův výrok (přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem),
kterým oznámil poměrně snadné vítězství ve válce proti pontskému králi Farnakovi II,
jsem si jen vypůjčila k uvedení tohoto článku. Mohla bych také začít tak, že téměř
každý z nás má nějakého koníčka. Ať už je to sbírání známek, odznaků, turistika,
pěstování kytiček a nebo cvičení. A u toho cvičení právě zůstaneme. Cvičení
aerobiku, to už není koníček, ale přímo kůň Anety Koupé z Doubravice. Tomuto
sportu se věnuje od útlého mládí a nutno dodat, že za svoji píli a snahu sklízí jeden
úspěch za druhým.
Když v červnu tohoto roku vybírali v nedaleké Černé Hoře finalistky soutěže
Dívka České republiky, mezi osmnácti pohybově nadanými dívkami se Anetka
neztratila a postoupila do finále, které se konalo 19. října v Blansku. Mezi tím si „jen
tak“ odskočila do Prahy, kde se 5. a 6. října 2013 konala soutěž PRAGUE OPEN
AEROBIC 2013 – Mistrovství ČR. Spolu se svými pěti sportujícími kamarádkami
obsadila v kategorii AG1 TEAM GR 1. místo. Věřte, že vítězství v tomto případě
nebylo vůbec snadné. A když už tam byla, tak si zasoutěžila také v jednotlivcích.
I když umístění nebylo medailové, desáté místo v tak silné konkurenci je velkým
úspěchem.
Ale vraťme se k finále Dívky ČR 2013 do Dělnického domu v Blansku. Tato
soutěž není jen o tom, pěkně vypadat. Podtitul soutěže zní – sportující Dívka ČR
2013. A tady, zdá se, byla Anetka ve svém živlu. Finalistky soutěže se divákům
představily ve třech kategoriích. Ve volné disciplíně, při promenádě ve spodním
prádle a ve společenských šatech. Volná disciplína byla u Anetky celkem jasná.
Aerobik, co také jiného. Rozhovor, který s ní vedla
vítězka minulého ročníku, zvládla rovněž bez problémů.
Bez nervozity se prošla ve spodním prádle a pak už jen
čekala na verdikt poroty. Vyhrát nemůže každá. Štěstí
tentokrát stálo na straně dívky č. 1. Toto číslo od začátku
soutěže patřilo Anetě Koupé a přineslo jí opravdu štěstí.
Vždyť v soutěži MISS SYMPATIE vystoupala na
stupínek nejvyšší a v hlavní kategorii se stala I.
VICEMISS. Takový byl verdikt poroty a myslím, že zcela
zasloužený. Krásný a nezapomenutelný zážitek pro
Anetu také bylo předávání korunky za druhé místo. Tu jí
předávala samotná Miss České republiky a Miss Europe
Monika Žídková, která tyto tituly získala před osmnácti
lety. A jaké další dárky Aneta získala? Dárkový poukaz
na čtrnáctidenní pobyt v Garganu v Itálii, kde se bude
nejen rekreovat, ale současně také vyučovat aerobik,
poukaz na sportovně relaxační víkend v Bystřici nad
Pernštejnem a co víc, stala se tváří značky
CVICSNAMI.CZ.
Myslíte, že je jí co závidět? Určitě ne. Vždyť
všechny dárky a všechna ocenění získala jen díky tomu, že cvičí, cvičí a zase cvičí.
Tak jí přejme, ať ji to cvičení aerobiku baví ještě hodně dlouho a ještě hodně dlouho
dělá dobré jméno našemu městečku. V závěru mohu zase jen napsat:
Veni, vidi, vici - Přišla, viděla, zvítězila!
Eva Sáňková, kronikářka
Na snímku Anetka Koupá po získání titulu Dívka ČR sympatie 2013
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Pozvánka na tradiční

4. vánoční jarmark
v sobotu 30.11. od 10 do16 hod.
v kulturním domě v Doubravici n.S.
Zveme Vás na nákup vánočních dekorací,
dárků, ochutnávku zabíjačky, punče,
perníčků …
MO ČČK

***************************************************************************
Podzimní tvoření ve školní družině ZŠ Doubravice nad Svitavou
Děti ve školní družině prožívají odpoledne po vyučování nejen hrou, ale i různými
pracovními a výtvarnými činnostmi. Během podzimu tak vytvořily kouzelné dýně, veselé
ježky nebo krásné růže z listů. A každé ráno děti před školou vítá strašidelná dýně, kterou si
samy vydlabaly.
text: Eva Němcová

foto: Marcela Procházková

Rozvoj zájmové činnosti na ZŠ Doubravice nad Svitavou
Ve školním roce mohou rozvíjet žáci své zájmy v rekordním počtu kroužků. Kroužky
jsou vedeny fundovanými pedagogickými pracovníky. Jsou to:
1/ Zobcová flétna
2/ Atletika
3/ Florbal
4/ Sportovní pohybové hry
5/ Výtvarný kroužek
6/ Aerobik
7/ Pěvecký kroužek
8/ Šikulka
9/ Fajn – fit

ved. Mgr. Milada Juračková
ved. Mgr. Milada Juračková
ved.
Jakub Kostka
ved. Mgr. Soňa Hlaváčková
ved.
Eva Němcová
ved.
Oldřiška Pijáčková
ved. Mgr. Ivana Květenská
ved.
Marcela Procházková
ved.
Marcela Procházková
Mgr. František Opatřil – ředitel školy
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Recyklujte s hasiči
Kolektiv mladých hasičů ve spolupráci
s úřadem městyse a sborem dobrovolných
hasičů v Doubravici nad Svitavou
se zapojil do projektu ,,RECYKLUJTE
S HASIČI“.

Cílem projektu je umožnit spotřebitelům v dostupné vzdálenosti odložit
elektrozařízení a chránit lidské zdraví omezením negativních vlivů vysloužilých
elektrospotřebičů na životní prostředí.
Sběr elektrozařízení proběhne v sobotu dne 16.11. 2013 od 8:00 do 14:00 ve
sběrném dvoře vedle úřadu městyse.
Co je možné přinést?
Sporáky, trouby, varné desky, pračky, myčky, sušičky, všechny druhy chladící a
mrazící techniky, televize a monitory, mikrovlnné trouby, odstředivky prádla,
vysavače, ventilátory, mixéry, mlýnky, el. nože, šicí stroje
(elektrické), brusky, pily, zahradní sekačky, vrtačky,hoblíky, frézky, tlakové
myčky, žehličky, mandly, fritovací hrnce, varné konvice, el. pájky, vysoušeče
vlasů, kulmy,holicí
strojky, toustovače, topinkovače, el. kartáčky na zuby, hodiny, budíky,
čistící stroje na koberce, počítače, tiskárny,el. hračky, videa, dvd přehrávače, …
a další elektrozařízení které se dá připojit do zásuvky, nebo je na baterky.
Důležitou podmínkou je, že elektrozařízení musí být kompletní, tzn.
v nedemontovaném stavu!
Co do zpětného odběru nepatří?
Autobaterie, žárovky, zářivky, výbojky, bojlery a náplně do tiskáren.
Věříme, že využijete příležitosti, jak se dostupně zbavit nepotřebných
elektrozařízení, a zároveň podpoříte kolektiv mladých hasičů v obci.
Za SDH a kolektiv mladých hasičů Roman Bárta
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Zajímá Vás, co je potřeba, abyste mohli práci a rodinu sladit podle svých představ?
Pokud ano, zúčastněte se našeho kurzu:

Sladění práce a rodiny
Neděle 24.11.2013
18.00 – 20.00 hod.
Kde: Soukopovo nám. 91, Doubravice nad Svitavou
•

Budeme se věnovat tématům:
 Organizace času aneb time management rodiny
 Hledání opory a pomoci
 Kroky k návratu do práce
 Zvládání stresu pří přechodu dítěte z rodiny do předškolního zařízení, partnerská
komunikace

Jak být dobrým hospodářem v rodině?
Pondělí 25.11.2013
18.00 – 20.00 hod.
Kde: Soukopovo nám. 91, Doubravice nad Svitavou
•

Znáte pořekadlo: „Peníze kazí charakter“? Mnoho lidí v ČR má vlastně z peněz strach.
Nemluvě o tom, že doposud nás nikdo nenaučil zásady hospodaření s penězi v rodině ani
nakládání s moderními finančními produkty, kterých je na trhu mnoho. Nebojme se
naučit být finančně nezávislí a vzdělaní.
Srdečně zveme všechny rodiče,
kteří v rámci svého náročného časového programu najdou prostor pro své další
sebevzdělávání.
Potřebujete-li pohlídat dítě během programu napište do pátku 21.11.2013
email na: rodina.blansko@charita.cz nebo sms na tel.736529282/ počet dětí a věk dítěte/
Semináře jsou realizovány v rámci projektů z dotace Městyse Doubravice nad Svitavou a
MPSV- Rodina , vstup na semináře a hlídání dětí je zdarma
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Zveme všechny spoluobčany a širokou veřejnost na slavnostní otevření
„Čistírny odpadních vod v Doubravici nad Svitavou“,
které se koná v sobotu dne 9. listopadu 2013 v 11 hodin.
Po slavnostním otevření budou
všechny objekty ČOV
až do 15 hodin volně přístupné
k prohlídce.
Pověření pracovníci VAS vás seznámí s provozem ČOV a odpoví na
vaše dotazy.
**************************************************************************

Myslivecké sdružení Doubravice nad Svitavou
pořádá
v sobotu 9.11.2013 se začátkem
ve 20.00 hodin v KD
„Hubertovský večírek“.
K tanci a poslechu hraje skupina „Pohoda“.
Vstupné 150,-Kč, v předprodeji 130,-Kč.
(Předprodej vstupenek u pana Urbánka R. ml.
tel. 733 511 125)
Bohatá tombola, kvalitní myslivecká kuchyně.
***********************************************************

Dne 26.10.2013 se pro děti konalo soutěžní odpoledne Pohádkový les.
Tímto bych chtěla poděkovat: cukrářské výrobě Peso
dřevovýrobě Vladík
zahradnictví Koupý
stolařství MaM
Monice Dubanské
Doubravce Němcové
Odpoledne se vydařilo, děti i maminky byly spokojené a já všem děkuji.
Veronika Janochová
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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
2.11. LOULOVÁ Marie
3.11. SÁŇKOVÁ Eva
7.11. KADLEC Jan
12.11. SEDLÁKOVÁ Marie
13.11. PELIKÁNOVÁ Karolína
17.11. KUČEROVÁ Jaromíra
26.11. HORÁKOVÁ Marie
27.11. KUBĚNOVÁ Zdeňka
30.11. KOPECKÁ Jiřina
30.11. KOTOULKOVÁ Jana

Plotky 181
Plotky 219
Hybešova 179
28. října 205
Plotky 236
Havlíčkova 26
28. října 238
Hybešova 161
28. října 197
U Spravedlnosti 263
Klemov 355

***************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
LISTOPAD 2013.
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin

Listopad
2.11.
3.11.
9.11.
10.11.
16.11.
17.11.
23.11.
24.11.
30.11.

MUDr. Pernicová
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MUDr. Roth
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek
(Řehořková)
MUDr. Semrádová
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová

Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvořáka 4
Ostrov, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33

774 177 804
516 412 422
516 417 621
516 444 326
516 488 453

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Sloup, Zemspol, 221
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12

516 488 453
516 435 203
516 477 319
604 760 665

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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Netruchlete nářkem, ne slzami,
ale čistou vzpomínkou.

Odešli z našich řad
12.11.
20.11.
06.03.
18.03.
06.05.
27.05.
30.06.
22.08.
24.09.

Pavel Štoudek
Marie Tomášková
Elemír Kovács
Rudolph V. de Wolf
Pavel Antonín
Miroslava Křížová
Marie Vašková
Miloslav Mrázek
Romana Janíčková
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64 let
67 let
68 let
85 let
56 let
68 let
66 let
90 let
42 let

PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
L I ST O P A D
7. 11. čtvrtek v 18 hod

2013
BIOSCOP

PŘED PŮLNOCÍ
Jejich příběh pokračuje…
Příběh Američana Jesseho a Francouzky Celine začal před téměř
dvaceti lety letmým setkáním ve vlaku a jednou nezapomenutelnou
nocí, po které se jejich cesty rozešly. Znovu se potkali po devíti
letech v Paříži, kde pochopili, že jsou stvořeni jeden pro druhého a
že k sobě patří. Nyní jejich příběh pokračuje… Jsou manželé,
vychovávají dvě dcery, oba jsou starší, moudřejší, ale také
ztracenější. Společně tráví dovolenou v prosluněném Řecku. Jako
dárek dostanou od přátel pobyt na jednu noc bez dětí v luxusním
hotelu na pláži. Romantické chvíle však narušuje neodbytná realita.
Jejich vztah bude prověřen v mnoha nečekaných směrech dříve,
než odbije půlnoc…
V hlavních rolích Ethan Hawke a Julie Delpy.
Romantický film USA
Premiéra 11. 7. 2013
Vstupné 50.- Kč
108 minut
14. 11. čtvrtek v 18 hod

FALCON
BABOVŘESKY

Z dopisu venkovské drbny…
V lehkém nadhledu a komediální nadsázce budeme sledovat vršící
se řadu až neuvěřitelných souher náhod a nedorozumění, které
zamotají hlavu hlavním aktérům příběhu v obci Babovřesky…
Podtitulek napovídá, že na scénu vstupují místní zbožné ženy v čele
s Horáčkovou, „univerzální“drbnou, která pracuje na obecním
úřadě a sedá v kostele v první lavici. O všem ví, od všeho má klíče,
všude byla dvakrát…A osobuje si právo do všeho mluvit.
Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Plekancová
Vondráčková, Lukáš Langmajer, Jan Dolanský, Miro Noga a další.
Komedie ČR
Premiéra 12. 3. 2013
Vstupné 50.- Kč

133 minut
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21. 11. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
RIVALOVÉ

Skutečný příběh Nikiho Laudy.
Závody Formule 1 jsou místem, kde jediná chyba může znamenat
smrt. Na těchto okruzích spolu soupeří dva odvěcí rivalové. James
Hunt je nezřízená střela, neodolatelný playboy a brilantní řidič. Niki
Lauda je dokonalý profesionál, vždy precizní, disciplinovaný. Tento
film vypráví skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen na
okruzích, ale také ve skutečném životě. Přestože jsou soupeři, jsou
také jeden pro druhého inspirací. Přes jejich rozdílnost je v životě
pojí zvláštní přátelství. Ale rivalita je žene ke stále riskantnějším
výkonům. Titul mistra světa může získat jen jeden…
Akční biografický film USA/Německo/V. Británie
Vstupné 50.- Kč

Premiéra 3. 10.2013
123 minut

28. 11. čtvrtek v 18hod

BONTON
REVIVAL

Nová komedie režisérky Alice Nellis nabitá hudbou a humorem,
komedie pro muže, pro ženy a vůbec pro všechny. Bolek Polívka,
Miroslav Krobot, Karel Heřmánek a Marián Geišberg hrají v Revivalu
kamarády, jejichž rocková skupina se rozpadla v roce 1972, a kteří
se rozhodli pokusit o její velkolepý comeback. Každý má k tomu
své důvody a každý z nich si stačí nastřádat své vlastní osobní
průšvihy. Ve středu dění není proto jen návrat kapely na pódia a
s tím spojená zábava, ale i život všech jejich členů.
V dalších rolích se představí Zuzana Bydžovská, Vojta Dyk, Richard
Genzer, Jenovéfa Boková, Jana Hubinská.
Komedie ČR
Vstupné 50.- Kč

Premiéra 11. 7. 2013
116 minut

Ve čtvrtek 5. prosince 2013 budeme promítat český film PŘÍBĚH
KMOTRA, který je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty
„Kmotr Mrázek“. Film popisuje vzestup a pád člověka, který se od
kšeftu s digitálními hodinkami posunul až na pozici šedé eminence
české politiky. V hlavních rolích uvidíte Ondřeje Vetchého a Lukáše
Vaculíka.
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