ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 6/ červen 2014
*****************************************************************
Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíce června se budou konat tradiční kulturní a společenské akce, na
které vás srdečně zvou jejich pořadatelé:
Sobota 31. května
Sobota 7. června
Pátek 20. června
Sobota 21. června
Neděle 22. června
Sobota 28. června
Neděle 29. června

tradiční kácení máje spojené s dětským dnem proběhne od 14.00
hodin na náměstí Svobody
okresní běžecká liga „Svitava kros 2014“ – 6. ročník přespolního
běhu o pohár mikroregionu Svitava
pouťová zábava na sokolském hřišti – hraje Akcent
memoriál Oldřicha Hájka v cyklistickém sprintu do vrchu
tradiční doubravická pouť
oslavy k 80. výročí založení fotbalu v našem městečku
slavnostní fotbalová utkání

Podrobné informace k jednotlivým akcím uvádíme uvnitř zpravodaje.
**********************************************************************************

Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva Městyse Doubravice nad
Svitavou, které se bude konat 25.6.2014 v 18:00 hodin v obřadní síni městyse
**********************************************************************************
Zpráva o činnosti rady
30.4.2014

-

Rada za účasti zástupce firmy BOVINEX s.r.o. projednala žádost firmy o koupi
pozemků p.č. 6501 o výměře 5452 m2 a p.č. 459 o výměře 812 m2 v k.ú. Doubravice
nad Svitavou. Rada schválila, že další jednání o možném prodeji pozemků budou
pokračovat po zpracování znaleckého posudku o ceně nemovitých věcí.

-

Rada projednala žádost majitele penzionu na ulici Dolní č.p. 133 o zřízení letní
zahrádky před penzionem a současně o zrušení parkovacích míst před penzionem.
Rada požaduje, aby žadatel doložil souhlasná stanoviska dotčených orgánů PČR, ÚO
Blansko – Vyškov, oddělení dopravního inspektorátu, SUS JMK - oblast Blansko a
MěÚ Blansko odbor stavební úřad k zamýšlenému zřízení zahrádky, a to z důvodu, že
1

objekt se nachází v sousedství hlavní komunikace 374/II a je tedy nutné zajistit
bezpečnou průchodnost po přilehlém chodníku.
-

Rada projednala program veřejného zasedání zastupitelstva

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

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 14.5.2014
21/2014 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé období
22/2014 - Na základě výběrového řízení a na základě doporučení hodnotící komise schvaluje
zastupitelstvo městyse firmu Karel Porč s.r.o., IČO 29296439 dodavatelem veřejné
zakázky malého rozsahu „Celoplošné opravy místních komunikací v Doubravici nad
Svitavou a v části Klemov“
23/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku p.č. 386/1 o výměře 183 m2 v
k.ú. Doubravice nad Svitavou, vedeném jako zastavěná plocha pod zemědělskou
stavbou ve vlastnictví Doubravické a.s. firmě Doubravická a.s. za cenu 100,Kč/m2, tj. celkem za 18 300 Kč,-.
24/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje výkup pozemků p.č. 3600/1 o výměře 411 m2 a
p.č. 3600/3 o výměře 50 m2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou od prodávajícího pana
Josefa Přibyla za kupní cenu 70,- Kč za 1 m2, tj. celkem za 32 270,- Kč.
25/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje výkup pozemku p.č. 3600/2 o výměře 109 m2 v
k.ú. Doubravice nad Svitavou od prodávající paní Olgy Bergové za kupní cenu 70,Kč za 1 m2, tj. celkem za 7 630,- Kč.
26/2014 – Zastupitelstvo městyse schvaluje pro následující volební období 2014-2018 snížení
počtu zastupitelů.
27/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje pro následující volební období 2014 – 2018 do
zastupitelstev obcí počet zastupitelů 9
28/2014 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o investičním záměru firmy E.ON
Česká republika s.r.o. v letech 2016, 2017
29/2014 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o zkušebním provozu ČOV a
kanalizace, přednesenou předsedou svazku panem Ladislavem Štoudkem
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech
23. a 24. 5. 2014 v Městysi Doubravice nad Svitavou
Počet zapsaných voličů celkem:
1109
Vydáno úředních obálek:
194
počet odevzdaných úředních obálek: 194
počet platných odevzdaných obálek: 194
V naší obci se zúčastnilo voleb 17,50 % voličů.
Pořadí prvních stran podle počtu platných odevzdaných hlasů:
1. KDU - ČSL
35 hlasů
KSČM
35 hlasů
3. ČSSD
33 hlasů
4. TOP 09
19 hlasů
5. ANO 2011
16 hlasů
6. ODS
13 hlasů
7. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
12 hlasů
Podrobné výsledky jsou vyvěšeny na úředních deskách městyse.
*************************************************************************

Velikonoční cvičení
Ve středu 16.4.2014 se v kulturním sále konalo cvičení pro děti, účast byla
veliká a všem děkuji.
Zvláštní poděkování patří – obci za půjčení sálu
-

cukrářské výrobě Peso
zahradnictví Koupý
Marii Valáškové
Monice Dubanské, pivovar Černá hora

Veronika Janochová
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Vážení občané, příznivci fotbalu v Doubravici nad Svitavou.
V letošním roce slaví fotbal v Doubravici nad Svitavou 80. let od svého
založení. Za tuto dobu se v jeho dresu předvedlo a reprezentovalo naše městečko
na 350 fotbalistů pouze v mužské kategorii, a to nepočítáme žáky, dorostence a
ženy. Mezi největší úspěchy patří: v roce 1944 finále Západomoravské Bradovy
župy, vítězství v okresním přeboru v letech 1959/60, 1995/96 a 2012/13,
vítězství ve IV. třídě v letech 1977/78, 1981/82, 1996/97 a 2008/09 a vítěz III.
třídy v roce 1985/86.
Tímto stručným úvodem Vás všechny zveme na oslavy, které se konají ve dnech
28. a 29. června na sokolském a fotbalovém hřišti.
Předpokládaný program:
Sobota 28.6.
11.00 – otevření výstavy k 80. výročí založení oddílu kopané v místní knihovně
16.00 – slavnostní schůze na Sokolském hřišti s následným setkáním bývalých
hráčů a přátel doubravické kopané
Neděle 29.6.
11.00 – utkání mládeže
13.00 – utkání bývalých i současných hráčů doubravické kopané
15.00 – hlavní zápas – Doubravice – Zrcadlo team (výběr fotbalistů okresu
Blansko) – výkop utkání provede legenda československé kopané Antonín
Panenka. V poločase vystoupení míčového kouzelníka (Petr Kari Karásek –
trojnásobný mistr ČR ve fotbalovém freestylu)
Po ukončení zápasu autogramiáda Antonína Panenky
17.00 – posezení na Sokolském hřišti

Po celý den občerstvení, reprodukovaná hudba DJ Lívance, moderátor Tomáš
Zvejška.

Celodenní vstupné – dobrovolné, výtěžek z akce bude věnován Charitě – Pěkná
modrá v naší obci.
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OKRESNÍ BĚŽECKÁ LIGA

SVITAVA KROS 2014
Přespolní běh O pohár mikroregionu Svitava – 6. ročník

Termín: SOBOTA 7. června 2014
Místo: Doubravice nad Svitavou – fotbalové hřiště
Start hlavní kategorie: 11 hodin
Start první kategorie: 9 hodin 30 minut
Prezentace: od 9.00 hodin – víceúčelová budova, startovné 50 Kč
(děti zdarma)
Kategorie a délky tratí
Mlíčňáci, chlapci, děvčata do 7 let (od 2007)

100 metrů

9:30

Přípravka mladší 8 – 9 let (2006 – 2005)

200 metrů

9:40

Přípravka starší 10 – 11 let (2004 – 2003)

400 metrů

9:50

Mladší žáci, žákyně 12 – 13 let (2002 – 2001)

1000 a 800 metrů

10:00

Starší žáci, žákyně 14 – 15 let (2000 – 1999)

2000 a 1400 metrů

10:20

Junioři 16 - 21 let (1998 – 1993),

8500 metrů

11:00

muži (1992 – 1975), ženy (1998 - 1975), ženy veteránky (od 1974)
veteráni I (1974 – 1965), II (1964 – 1955), III ( od 1954)

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

Za pořadatele Ivoš Hájek
mobil: 776258726
ivos.hajek@seznam.cz

Foto z běhu na www.svitavakros.estranky.cz
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***************************************************************

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOUBRAVICE NAD
SVITAVOU

zve

rodiče budoucích prvňáčků

na

BESEDU

s

třídní paní učitelkou

dne

6. června 2014

v

17 hodin v budově školy / I. tř.
– přízemí /
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Den matek v kině
Páteční odpoledne 9. května bylo kolem kina rušno. V 17 hodin
zaplněný kinosál ztichl v očekávání…. začalo vystoupení žáků
doubravické školy ke Dni matek. Ale byla to i přehlídka toho, co se
děti naučily za téměř celý školní rok. Na podium se světly a ztemnělé
hlediště nejsou žáci zvyklí, tak se jistě dostavily obavy, tréma i drobné
chyby. Generální zkouška dala zabrat všem, poslední opravy a ladění,
aby pak v galaodpoledni dopadlo snad všechno na jedničku. Diváci se
jistě pobavili různými žánry: viděli pohádky, tanec, zpěv, vtipy i
recitaci. Výzdobu i kulisy připravili školní malíři.
Po generálce vám letí v hlavě - je nám to potřeba, ty nervy…? Po
vystoupení si řekneme - je, stálo to za to a příště znovu.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, pochválili a byli spokojení.
Text: Milada Juračková

Foto: Eva Sáňková
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Mladí hasiči soutěžili
Nikdo už by asi nespočítal, kolik bylo v Doubravici nad Svitavou od roku 1888 vychováno
hasičů. Ptáte se, proč od uvedeného roku? To proto, že v onom, pro dobrovolné hasiče
v Doubravici historickém roce, tady byl oficiálně založen sbor dobrovolných hasičů. Opravdu
se nedá vypočítat, kolik mladých se do hasičských kroužků přihlásilo, ale hlavně, kolik
z přihlášených vytrvalo. Historie se opakuje. Tak jako ve všem. Každý rok se děti ze základní
školy přihlásí buď proto, že tatínek, případně strýček nebo dědeček jsou „u hasičů“, nebo se
hlásí kamarád, kamarádka – důvody jsou různé. Ale jen ti, kteří mají vůli a vytrvají, se časem
mohou zúčastnit hasičských soutěží. A právě jedna taková se konala v Doubravici nad
Svitavou v sobotu 3. května 2014. V tento den sokolské hřiště a přilehlé prostory obsadili
mladí hasiči se svými vedoucími z blízkého i vzdálenějšího okolí, aby se zúčastnili tradiční
soutěže
„O pohár starosty městyse a pohár starosty SDH Doubravice nad Svitavou“.
Do startovní listiny bylo zapsáno 11 družstev kategorie „starší“ a stejný počet kategorie
„mladší“. Počasí sice trochu připomínalo podzim, ale hasičská mládež ukázala, že se nebojí
ani zimy, ani vody. Běhat přes překážky proti soupeřům a nepříjemnému větru, případně
ponořit ruce do studené vody v kádi při požárním útoku, to chce odvahu a ctižádost. To měli
určitě bez rozdílu všichni, trošičku pověstného štěstíčka k tomu však v každé kategorii jen tři
nejlepší.
Kategorie „starší“: 1) Jabloňany „A“ 2) Petrovice 3) Šošůvka. Družstvo Doubravice i přes
velkou snahu skončilo poslední.
Kategorie „mladší“: 1) Šošůvka 2) Jabloňany 3) Bořitov. Mladí hasiči Doubravice skončili na
osmém místě.
Věřme, že v příštím roce, kdy se bude konat jubilejní, již 10. ročník, bude přát nejen počasí,
ale ochrannou ruku nad našimi mladými hasiči bude držet a hodně štěstí k lepšímu umístění
jim bude přát i jejich patron, sv. Florián. A naši mladí hasiči se svými vedoucími budou celý
rok usilovně trénovat, aby k pochvale za dobrý výkon získali také místo „na bedně“.
Eva Sáňková kronikářka

Mladí hasiči Doubravice
nad Svitavou kategorie
„mladší“ se svojí
vedoucí Petrou
Havířovou čekají na
přípravu ke startu
„požárního útoku“.
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Chcete se zbavit starého papíru bez námahy?
Skautský oddíl v Doubravici uspořádá v sobotu 7.6. od 9:00 sběr papíru po celé
obci. Kdo se chce zbavit starého papíru všeho druhu, nechť jej nechá na
viditelném místě na chodníku před svým domem. Papír není třeba žádným
způsobem třídit, pouze Vás žádáme o převázání papíru do pevného balíku,
případně zatížit proti větru.
Za jakýkoliv příspěvek a ochotu předem děkují skauti z Doubravice nad Svit.
*****************************************************************

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

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
plán aktivit na měsíc červen
určený i pro veřejnost
3.6. – Turistika ze Spešova do Černé Hory
10.6.– Cesta na Těchov za exotickými zvířaty
17.6. – Cyklovýlet na Křetínku
Každé úterý od 9 hodin probíhá výroba ozdobných tašek.
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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
Klemov č. 347
9.6. ŠMERDOVÁ Zdeňka
Dolní č. 188
10.6. ŠTOUDKOVÁ Blanka
28. října 315
17.6. MACUROVÁ Eva
U Spravedlnosti 354
18.6. ŠTOUDEK Petr
28. října 315
18.6. CHOVANEC Jan
28. října 230
20.6. de WOLFOVÁ Jitka
Větrná 408
30.6. ŠTOUDEK Antonín
9. května 323
*****************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část červen 2014
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin

Červen
1.6.
7.6.
8.6.
14.6.
15.6.
21.6.
22.6.
28.6.
29.6.

MUDr. Štrajtová
MUDr. Šumberová
MUDr. Švendová
MUDr. Houdková
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Žilka
MUDr. Well
MUDr. Vrtělová
MUDr. Adamová

Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Adamov, Smetanovo nám. 327
Benešov, 19
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, Masarykovo náměstí 18

608 220 806
516 472 227
516 439 404
731 144 155
516 446 398
516 467 313
516 447 605
516 488 455
516 474 018

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.
Svaz tělesně postižených

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

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Mateřská škola děkuje
Dělnické tělovýchovné jednotě v Doubravici nad Svitavou za
sponzorský dar na předplavecký výcvik dětí.
Ještě jednou moc děkujeme.
Mgr. Hana Konrádová
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ČERVEN 2014
5. 6. čtvrtek v 18 hod

FALCON
JAKO NIKDY

Konec léta v tomto filmu znamená zároveň konec života. Umírá
Vladimír Holas – malíř, sochař a pedagog okresního významu.
Namaloval spoustu krásných obrazů, ale ne tak skvělých, jak by si
přál. Nebyl ve straně, nezaprodal se minulému režimu. Dům
v krásné krajině je jeho posledním útočištěm. Chce se skácet ve
stoje, tak jak žil. Vedle hlavního hrdiny jsou tu také dvě ženy –
Karla, velmi podobná svému životnímu partnerovi a Jaruna –
zdravotní sestra, kontrast k těm dvěma. Kdysi byla milenkou pana
malíře. Tato trojice vede marný boj se smrtí, bojují sami se sebou a
současně mezi sebou.
Druhý nejúspěšnější film Českých lvů 2013. Za herecké výkony
v hlavních rolích získali cenu Nejlepší herečka Petra Špalková a
Nejlepší herec Jiří Schmitzer.
Film ČR/SR
Vstupné 50.- Kč

89 minut

12. 6. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
NÁHRADNICE

Celosvětově proslulá hvězda Lara Tyler se má provdat za
venkovského spisovatele Angličana Jamese Arbera. Ve snaze
uprchnout před senzacechtivým tiskem se uchýlí na ospalý ostrov,
který se bohužel od Jamesovy romantické představy hodně liší.
Navíc se jim bohužel nepodaří oklamat úplně všechny novináře, a
tak přichází řada na Náhradnici, v podobě místní dívky Katie. Ta má
jako falešná nevěsta odlákat pozornost. Tento odvážný plán se zdá
jako elegantní řešení, ovšem pouze do chvíle, kdy se Katie setkává
s Jamesem…Zvládne Katie oklamat novináře i samu sebe, aby
dosáhla svého slibu, že už se nikdy nezamiluje?
Komedie VB.
Vstupné 50.- Kč

89 minut
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19. 6. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
3 DNY NA ZABITÍ

Ethan Renner celý život pracoval jako agent tajné služby. Byl
jedním z nejlepších. Nyní se rozhodl skončit a věnovat se tomu, co
musel kvůli práci odsouvat na vedlejší kolej – své rodině. Vždy se
totiž dokázal efektivněji postarat o nebezpečné zločince, než o svou
dceru. Jeho manželka Christine odjíždí pracovně do Londýna a
Ethan má poprvé sám na starost svou dospívající dceru Zoey.
Netuší, že bývalý zaměstnavatel s ním má jiné plány…Tajná služba
se na něj obrací s poslední zakázkou. A protože v sázce je nejen
osud světa, ale i Ethanův život, tenhle úkol Ethan nemůže
odmítnout. Má tři dny na to, aby zneškodnil světově nejhledanější
teroristickou organizaci a zároveň se osvědčil jako dokonalý a
starostlivý otec. V hlavní roli skvělý Kevin Costner.
Thriller USA
Vstupné 50.- Kč

117 minut

26. 6. čtvrtek 18 hod

BIOSCOP
V TÁTOVĚ STÍNU

Nick Flynn je mladý spisovatel, který se pokouší najít sám sebe.
Jeho otec Jonathan, který se prodírá životem po svém, neviděl
svého syna 18 let. Až když přijme Nick práci sociálního pracovníka
v útulku pro bezdomovce, nachází smysl svého osobního i
pracovního života. Jednoho dne se zde náhle objeví Jonathan, který
přišel hledat nocleh a útočiště. Pro oba je to přímý výstřel do
skutečné a možná i společné budoucnosti. Přijme Nick vlastního
otce a podaří se mu nahradit prázdné vzpomínky skutečnou
budoucností? V tomto přesvědčivém snímku o neporušeném, a
přesto velmi křehkém poutu mezi rodičem a jeho potomkem, podali
Robert DeNiro, Paul Dano a Julianne Moore neuvěřitelné herecké
výkony.
Film USA
Vstupné 50.- Kč

97 minut

Zaměstnanci kina všem přejí krásné prázdniny
plné sluníčka a pohody a těší se na viděnou v září 2014
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