ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 10 /říjen 2014
********************************************************
Volby do Zastupitelstev obcí 2014
Volby do Zastupitelstev obcí se konají v pátek 10. 10. 2014
od 14.00 do 22.00 a v sobotu 11. 10. 2014 od 8.00 do 14.00.
Volební místnost je tradičně v obřadní síni úřadu městyse.
Volební komisi musíte prokázat svoji totožnost platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Občané, kteří budou ze zdravotních důvodů chtít volit
doma, mohou toto nahlásit předem na úřadě městyse tel:
516 432 721, 516 434 033 nebo přímo volební komisi první den voleb tel: 516 432 721.
*************************************************************************
Vážení spoluobčané,
Rada městyse Doubravice nad Svitavou na svém jednání dne 17.9.2014 schválila a vydala
Nařízení městyse Doubravice nad Svitavou č.1/2014 – Tržní řád. Toto nařízení mimo jiné
obsahuje v článku 8. Nařízení zákaz tzv. podomního a pochůzkového prodeje zboží a nabídky
služeb. Podomní a pochůzkový prodej zboží a nabídky služeb je specifikován v nařízení
následovně:
1) Na celém území Městyse Doubravice nad Svitavou se zakazuje tzv. podomní a pochůzkový
prodej zboží a nabídka služeb
2) Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej
zboží a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a
prodáváno zboží či nabízeny služby
3) Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej
zboží a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce,
závěsný pult, zavazadla, tašky atd.) nebo přímo z ruky bez ohledu na to, zda se prodejce
pohybuje nebo zdržuje na místě
Zákaz tzv. podomního a pochůzkového prodeje zboží a nabídky služeb je činěn s ohledem na
převažující veřejný zájem spočívající v zajištění bezpečnosti v městysi a ochraně bezpečnosti vás,
občanů městyse, zvláště seniorů. Pro vymahatelnost tohoto nařízení je nutná spolupráce občanů
s vedením obce. Proto vás žádáme, pokud se s uvedeným tzv. podomním a pochůzkovým
prodejem zboží a nabídkou služeb v našem městečku setkáte nebo budete takovou nabídkou
obtěžováni, abyste neprodleně kontaktovali úřad městyse na telefonním čísle 516 432 721 nebo
516 434 033, popřípadě na mobilním telefonním čísle 733 187 460 nebo 736 414 908.
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou konaného
dne 24.9.2014 v obřadní místnosti

34/2014 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé období
35/2014 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření Městyse Doubravice
nad Svitavou č.3
36/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Městyse Doubravice
nad Svitavou č. 1/2014 o místním poplatku ze psů
37/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje stanovy dobrovolného svazku obcí „Svazku
vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
38/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje „Smlouvu o příspěvku na financování sítě služeb
sociální prevence“ mezi Městysem Doubravice nad Svitavou a Městem Blansko
39/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemku p.č. 221/2 o výměře
150 m2, ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Klemov, vedeného na LV 10001 ve
prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou panu Michalu Šimákovi a Martinu
Štěpánkovi za kupní cenu 40,- Kč/m2, tj. za celkovou cenu 6000 Kč,-. Kupující
současně uhradí náklady spojené s vyhotovením geodetického plánu č.22926/2014 ve výši 4300,- Kč a náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy
a poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru nemovitostí
40/2014 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o provozu ČOV a kanalizace,
přednesenou předsedou svazku panem Ladislavem Štoudkem
*************************************************************************************
Zpráva o činnosti rady
27.8.2014
-

-

lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíce červen a červenec 2014
rada schválila smlouvu o výpůjčce objektu občanské vybavenosti č.p. 359 a přilehlé parcely p.č.
207/4 v k.ú. Klemov mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako půjčitelem a Mateřským
centrem PONORKA z.s. jako vypůjčitelem
rada schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. 67213/1/VB/P mezi Městysem Doubravice
nad Svitavou jako povinným a firmou RWE GasNet, s.r.o. jako oprávněným
rada schválila dohodu o zřízení a provozování pouťových atrakcí mezi Městysem Doubravice nad
Svitavou a firmou Lunaparky Maleček, IČO 11598697
rada schválila rozpočtové opatření č.3
rada neschválila prodej části pozemku p.č. 7261 a pozemků 7264, 6343 a 7267 v k.ú. Doubravice
nad Svitavou

Rada byla informována:
-

o přípravě Nařízení Městyse Doubravice nad Svitavou – Tržní řád

17.9.2014
-

rada schválila návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské, týkající se pozemků p.č. 227/1 a p.č.
228/2, k.ú. Klemov, na nichž je zřízena vodovodní a kanalizační přípojka pro nemovitost č.p. 403
rada schválila smlouvu o výpůjčce části parcely p.č. 48/1 o výměře 290 m2 v k.ú. Doubravice nad
Svitavou
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rada schválila Nařízení Městyse Doubravice nad Svitavou 1/2014 tržní řád včetně zákazu tzv.
podomního a pochůzkového prodeje zboží a nabídky služeb. Zákaz tzv. podomního a
pochůzkového prodeje zboží a nabídka služeb je činěn s ohledem na převažující veřejný zájem
spočívající v zajištění bezpečnosti v městysi a ochraně bezpečnosti občanů městyse, zvláště
seniorů
- rada schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 026618/14/OKH na doplnění
výstroje a výzbroje JSDH Doubravice nad Svitavou ve výši 33 000,- Kč – investiční finanční podpora
- rada schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 026617/14/OKH na doplnění
výstroje a výzbroje JSDH Doubravice nad Svitavou ve výši 7 000,- Kč – neinvestiční finanční
podpora
- rada schválila prodej části pozemku p.č. 221/2 o výměře 150 m2, ostatní plocha, neplodná půda v
k.ú. Klemov, vedeného na LV 10001 ve prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou
- rada projednala programu veřejného zasedání zastupitelstva městyse
**************************************************************************************
-

Pracovní doba Jednoty o státních svátcích
28. října – úterý – zavřeno
17. listopadu – pondělí – otevřeno 7.00 – 10.00 hod.
*******************************************************************************

Upozornění
Firma SITA CZ a.s., divize Boskovice žádá občany, aby do kontejnerů na tříděný
odpad nevhazovali odpad, pro který není kontejner určen. Zvláště v posledním
období se v kontejnerech na BIO odpad (kontejnery hnědé barvy) objevují
vyhozené elektrospotřebiče a plasty. Do kontejnerů na BIO odpad nepatří ani
maso, kosti, peří a jiný odpad živočišného původu.
********************************************************************
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
V sobotu 18. října 2014 od 8.00 do 16.00 hodin ve dvoře vedle úřadu městyse. Při sběru
budou asistovat pracovníci městyse.
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 25. října 2014 od 8.00 do 9.00 hodin vedle úřadu městyse.
Do této formy sběru patří: zbytky oleje, zářivky, ledničky, mrazničky, zbytky barev
a obaly od nich, akumulátory, televize a vyřazené elektrické a elektronické zařízení.
SVOZ ZAHRADNÍHO ODPADU
v měsíci říjnu budou pracovníci městyse provádět vždy v pondělí.
****************************************************************************

Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech 13. - 17. října 2014 sběr starého papíru.
Kdo se chce zbavit tohoto odpadu a pomoci škole získat finanční prostředky na další
vybavení, může papír odevzdávat v uvedených dnech vždy od 6 hodin do 15.30 hodin ve
škole. Občany prosíme o rozdělení na noviny, časopisy a ostatní do menších balíčků.
Děkujeme.
Mgr. František Opatřil, ředitel školy
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Rozkvetlá Doubravice hodnotila
Pokud by se vám někdo snažil namluvit, že nemá žádné šťastné číslo, případně o
tom ještě nepřemýšlel, nevěřte. Každý z nás se alespoň jednou v životě zamyslel nad
tím, proč právě to nebo ono číslo je to pravé, na které čekal, proč právě to nebo ono číslo
mu stále vychází v jakémkoliv součtu, ve sportce apod. Každý… i já.
Až do 11. září jsem byla přesvědčena, že pro mne je šťastným číslem trojka. Nevím
proč, ale je to tak. Změna nastala právě onoho 11. září. Proč? Vysvětlím.
Od roku 2007 se svým způsobem podílím na nádherné akci „Rozkvetlé městečko“.
S tím nejlepším úmyslem byl termín vyhodnocení akce stanoven na začátek měsíce září,
kdy se dá předpokládat, že bude krásné babí léto, pohoda, a že se sluníčkem nad
hlavami se všichni pozvaní sejdou ve venkovním areálu místního zahradnictví. Někde se
ale stala chyba a sv. Petr na nás zapomněl. Od samého rána bylo jasné, že obloha tedy
jasná určitě nebude, a když měla rozhodnout devátá (myšlena hodina), rozhodla v náš
neprospěch. Déšť, déšť, déšť. Vyhodnocení se tedy připravilo ve skleníku v horní části
areálu, kde bylo sice trochu namačkáno, ale blízkost krásných rozkvetlých chryzantém
určitě dala všem zapomenout na to,
že venku je nevlídno a deštivo. Tento
ročník přinesl také několik novinek.
K tradičním
poukázkám
na
zahradnické zboží v hodnotě 100Kč,
které obdrželi všichni pozvaní, každý
příchozí dostal tzv. zahradnickou
dvacetikorunu, která musela být
proměněna v jakékoliv zahradnické
zboží v den konání akce. Nikdo tedy
neodešel, jak se říká, s prázdnou.
I když se tvrdí, že statistika je
přesný součet nepřesných čísel, sama pro sebe jsem si takovou menší statistiku udělala,
a tady je výsledek.
Pozvaní: rozkvetlá okna 87, rozkvetlé předzahrádky 25, rozkvetlé balkony 22.
Z pozvaných se dostavilo 77 (podle vydaných poukázek), bez pozvánek si číslo
k losování vyzvedlo 19 příchozích. Vydáno bylo 158 zahradnických dvacetikorun –
dostávali dospělí i děti.
Myslím, že čísla jsou to zajímavá. Za celou dobu pořádání této akce (od roku 2007),
se ještě tolik milovníků kytiček na závěrečném vyhodnocení nesešlo. Chci věřit tomu, že
všichni přítomní byli spokojeni, že si každý, v ten den hodně podzimním počasí, našel
alespoň jeden světlý okamžik, který mu udělal radost. Vždyť o to hlavně šlo. A ještě
závěrečné vysvětlení mojí šťastné sedmičky. Další ročník „Rozkvetlého městečka“ je za
námi, i přes nepřízeň počasí snad vše dopadlo dobře – a byl to sedmý ročník!!!
Pokud se chcete podívat na fotografie z uvedeného dne, pak navštivte www stránky
našeho městečka, kde najdete i jména těch, kteří byli vylosováni a dostali malou
odměnu. Poděkování patří úplně všem, kteří se snaží, aby Doubravice nad Svitavou byla
stále krásně rozkvetlá. (Na snímku hlavní sponzor akce ing. Roman Koupý)
Eva Sáňková kronikářka
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BLAHOPŘÁNÍ
Narodila se uprostřed 1. světové války, prožila 2. světovou válku a její život
nebyl právě lehký a jednoduchý. O kom je řeč? O naší spoluobčance,

paní Z d i s l a v ě G E R H A R D T O V É,

která 28. srpna 2014 oslavila 98 narozeniny.
V roce 1916 se jako poslední, dvanácté dítě, narodila rodičům Dvořákovým
v Jabloňanech, kde žila až do svojí svatby, po které následovala manžela do
Doubravice. Spolu vychovali dvě dcery, v současné době žije u dcery Aleny
Horákové, která se o maminku spolu se svým manželem Zdeňkem vzorně
stará.
V den jejího životního výročí jí za Sbor pro občanské záležitosti Doubravice
nad Svitavou byli blahopřát místostarosta městyse Ladislav Štoudek a
předseda SPOZ Josef Přibyl.
(Na snímku paní Gerhardtová v den svých 98 narozenin.)
Eva Sáňková kronikářka

*****************************************************************************************************
V prostorách MC Ponorka Doubravice proběhla v úterý 16.9. 2014 beseda o Bio
potravinách za účasti velkého počtu přítomných.
Dozvěděli jsme se o tom, že září je Měsíc biopotravin.
Nápis BIO mohou nést pouze produkty ekologického zemědělství. Při jejich pěstování
a zpracování se dodržují přísná pravidla a normy. Každý výrobek, který nese označení
BIO musí mít od těchto organizací certifikaci. Certifikovaný BIO výrobek je viditelně
označen logem. Privátní značka „NAŠE BIO“ je exkluzivní a chráněná značka pro BIO
sortiment. Výrobky pod značkou NAŠE BIO zakoupíte pouze v řetězci BILLA. Konzumací
výrobků NAŠE BIO chráníme své zdraví i okolní životní prostředí!
Beseda se vydařila a všichni se těšíme na říjnovou besedu Merck - Stérimar o léčení
rýmy mořskou vodou nejen u dětí, která se bude konat v úterý 7.10. v 16:45 hod.
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PUTOVÁNÍ POHÁDKOVÝM LESEM ZA VELKOU RODINNOU HROU
ČLOVĚČE, NEZLOB SE
Neseďte doma a pojďte si hrát a soutěžit! Na věku nezáleží, hrát si může každý. Tak
hurá do toho!!
Kdy : 28.10.2014
Kde : start je u MC Ponorka
V kolik : od 15,00h.
Startovné : 30kč
S sebou : hrací kostku

Zajištěno občerstvení pro malé i velké ( svařák, medovina, čaj a něco na zub )
Během putování pohádkovým lesem na vás čekají úkoly a po jejich zvládnutí hra
ČLOVĚČE, NEZLOB SE.
Odměny vás neminou.
Těšíme se Veronika, Eva a pohádkové bytosti
*******************************************************************************

SDH Doubravice nad
Svitavou
www.sdhdoubravice.tode.cz

Nábor mladých hasičů
Vážení rodiče.
Mladí hasiči hledají do svých řad nové kamarády. Pokud je vašemu dítěti 6-17 let zajděte k nám na
hasičskou zbrojnici 2.10.2014 a pak každý čtvrtek od 16-18 hod. Hasičem se může stát každá
dívka i chlapec. Naučí se zde zacházet s požárním nářadím, jak předcházet požárům, základům
první pomoci, topografii a orientaci v terénu a dalším dovednostem. Dále na vaše děti čekají výlety
a soutěže. Na vaši návštěvu a možný zájem se těší vedoucí malých soptíků.

Kontakt na vedoucí:
Roman Bárta

Tel: 724 730 282
e- mail:RomanBarta@email.cz
Marcela Havířová
Tel: 724 266 89
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V Doubravici znovu ožila „PONORKA.“
Před mnoha lety si občané v Doubravici nad Svitavou v části Klemov
svépomocí postavili obchod. Sklepní prostory, které byly nevyužity, se
časem proměnily v malou, ale útulnou hospůdku, které všichni říkali
„Ponorka“. A určitě ten název nevznikl z toho, že by návštěvníci těchto
prostor dostávali tzv. „ponorkovou
nemoc“.
Časy se ale mění, a s velkými
společenskými změnami došlo ke
změnám i v klemovském obchůdku.
Nejprve tedy obchod, pak nějaký čas
nic, pak chvíli zase obchod, následně
kanceláře pro firmy, které zajišťovaly
v obci výstavbu kanalizace. Po
skončení stavby to vypadalo, že pěkná
budova bude nevyužita a důsledkem toho chátrat. Nápad, jak budovu využít,
se zrodil v hlavách doubravických mladých maminek, které se rozhodly
udělat něco pro sebe a děti nejen v našem městečku, ale také pro děti a
maminky z okolních obcí.
Založit mateřské centrum – s tímto nápadem přišly Veronika Janochová
a Eva Štěpánková na začátku letošního roku za představiteli obce. Nápad
opravdu skvělý!
Mateřské centrum dostalo k užívání budovu od obce formou výpůjčky,
energie bude hradit městys. Bez základního kapitálu, jen s pomocí sponzorů
a darů od přátel, spoluobčanů, kamarádů a dalších maminek vzniklo krásné
středisko pro maminky a jejich děti, které v Doubravici chybělo. Oživit
prostory bývalého obchodu dalo mladým maminkám určitě hodně práce. Ale
dílo se podařilo. Počasí poslední srpnovou sobotu přálo, tak v příjemném
prostření Klemova došlo ke slavnostnímu přestřihnutí pásky a otevření
mateřského centra veřejnosti. Této
důležité činnosti se ujali starosta
městyse Pavel Král spolu s Veronikou
Janochovou, která se na založení
centra velkou měrou podílela. A na co
se můžete při jeho návštěvě těšit?
Veškeré informace o aktivitách, které
se v Mateřském centru PONORKA
připravují, najdete na webových
stránkách: www.mcponorka.cz.
Eva Sáňková kronikářka
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I R O N F I R E M A N 2014
Pokud se vám podle nadpisu zdá, že hodlám psát o filmu žánru sci-fi, hodně
se mýlíte. I když…
Možná jste počátkem září v médiích zahlédli a nebo třeba zaslechli něco o
soutěži, která nese tento název. Je to nejtěžší hasičská soutěž na světě, která se
v letošním roce konala 6. září na pražské Pankráci a zúčastnila se jí stovka těch
nejhbitějších a nejodvážnějších profesionálních i dobrovolných hasičů. Na
účastníky soutěže čekají úkoly, které prověří jejich dovednost a hlavně fyzickou
kondici. Na určeném místě musí každý hasič nejprve rozbalit dvě řady hadic o
délce 70 metrů (i s proudnicemi), pak je sbalit a uložit do připraveného boxu,
přesunout těžkou pneumatiku od nákladního auta (nesmí ji kutálet), přenést dvě
třicetikilová závaží, dvakrát přeskočit dvoumetrovou bariéru a následně přenést
osmdesátikilovou figurínu. To vše v zásahové výstroji a s dýchacím přístrojem.
Nejtěžší úkol každého však čeká na úplný závěr, a to výstup do 26. patra budovy
City Empiria, která je se svými 104 metry třetí nejvyšší budovou v ČR. Závodník
před budovou dostane od rozhodčího masku, kterou mu předal při startu, sám si ji
nasadí a na určeném místě musí aktivovat dýchací přístroj. Po schodech pak
stoupá v plné výstroji s aktivním dýchacím přístrojem. Pokud závodníkovi dojde
během výstupu do 26. patra vzduch, je diskvalifikován.
Nejen tedy žánr sci-fi, pro mne přímo horor. Ne tak pro dva dobrovolné
hasiče z Doubravice, kteří se do tohoto závodu přihlásili, zúčastnili se a naše
městečko velmi dobře reprezentovali.
Byli to Pavel Podloučka a Rostislav Hajný, kteří našli odvahu a na vlastní
kůži si vyzkoušeli, co soutěž IRON FIREMAN obnáší a jak jsou na tom s kondicí. I
když nedosáhli na stupně vítězů, mezi soutěžícími se neztratili. Ze stovky
přihlášených Pavel Podloučka skončil na 63. místě s časem 13:15:7 (čas
vítěze 8:02:2). Rosťa Hajný, který se závodu zúčastnil poprvé a byl nejmladším
účastníkem, v 15. patře sundal masku (diskvalifikace), ale vystoupal až do patra
posledního. I tak si myslím, že oba dva si zaslouží alespoň pomyslný potlesk a
naše poděkování za vzornou reprezentaci městečka a sboru dobrovolných hasičů.
Celou dobu, co závodník soutěží, jsou totiž diváci informováni o tom kdo to je,
odkud přijel, koho reprezentuje apod., takže dvakrát v závodě zaznělo
„Doubravice nad Svitavou.“
Na můj dotaz „A co příště?“ zazněla dvojhlasná odpověď: „Budeme trénovat
a příště pojedeme znovu.“
Držíme tedy pěsti-ať se daří!
Eva Sáňková kronikářka

Ilustrační foto ze závodu IRON FIREMAN
2014
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Recyklujte s hasiči
Mladí hasiči za spolupráce úřadu městyse a
sboru dobrovolných hasičů v Doubravici nad
Svitavou se zapojili 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 18.10. 2014 od 8:00 do 14:00 ve sběrném dvoře
vedle úřadu městyse. Pokud bude někdo potřebovat pomoci s odvozem velkých zařízení
může se obrátit na Tel : 724730282 Bárta Roman
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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ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Prázdniny jsou prázdniny, ať už jsou to jen krátké podzimní, vánoční, případně ty
krásné letní, které jsou o to krásnější, že jsou dvouměsíční. A o to bývá loučení s nimi
horší. Mezi stovkami, ba tisíci dětmi školou povinnými, se najde sotva několik desítek
těch, které se na začátek školního roku
těší. A troufám si tvrdit, že se těší jen
proto, že po delší době uvidí všechny
svoje kamarády. Usnadnit dětem ten
„krutý“ návrat do školních lavic, o to se
už několik let snaží zaměstnanci a
klienti centra Pěkná Modrá Doubravice
nad Svitavou. Areál doubravické fary,
který se za poslední roky změnil
k nepoznání (myšlena změna
k lepšímu), byl ve čtvrtek 28. srpna
2014 otevřen pro děti bez rozdílu věku,
jejich maminky, babičky, tatínky, dědečky – prostě pro všechny, kteří si chtěli s dětmi,
případně i bez dětí, užít příjemné odpoledne. Pro děti byly připraveny soutěže, hry,
tvořivé dílničky – za účast v soutěži, případně hře, obdrželo každé dítě na kartičku
razítko a v závěru po sečtení razítek si mohly děti vybrat malý dárek. To ale nebylo
všechno. Připraven byl táborák a tradiční opékání špekáčků. Pro děti zdarma, pro
jejich doprovod pak za malý peníz bylo rovněž připraveno občerstvení.
A celé odpoledne v areálu hrála živá kapela bratří Matušků. Když jsem tak procházela
od jednoho soutěžního stolku ke druhému a sledovala děti, jak vyrábí, malují a tvoří –
mimo jiné také papírové solničky, které jsme jako malé dívenky vyráběly ve škole
také, vzpomínala jsem na říkanku, která provázela výrobu a následnou hru s onou
solničkou. Věřte, že mi to chvíli trvalo, než jsem si vzpomněla. Ale podařilo se a byla
jsem docela ráda, že to s pamětí ještě není tak zlé. Budete říkat se mnou?
„Nebe, peklo, očistec, ráj, kam tě duše, kam tě dám? Do nebíčka, do peklíčka?
Hop šup, už jsi tam!“

Krásné odpoledne, které určitě mnohým dětem alespoň na chvíli pomohlo
zapomenout na to, že se školní rok nezadržitelně blíží.
Přejme jim všem, aby pro ně dopadl stejně dobře, jak dobře pro ně dopadly celé
prázdniny.
Eva Sáňková kronikářka
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Dopoledne s hasiči
Ještě před koncem loňského školního roku proběhlo sice deštivé ale příjemné dopoledne,
kdy žáci ZŠ Doubravice nad Svitavou mohli shlédnout ukázky práce našich místních hasičů. Žáci
měli možnost podívat se do hasičské zbrojnice a klubovny. Prohlédli si z blízka hasičskou
techniku, dostali se přímo do kabiny požárního auta. Nechyběly ani ukázky práce s ohněm.
Připravenou soutěž na fotbalovém hřišti překazil déšť a tak si žáci pod střechou snědli párky
připravené v udírně a nezbylo než se vrátit zpět do školy. I přes nepřízeň počasí si žáci odnášeli
spoustu zajímavých zážitků a poznatků o tom, jak náročná je práce hasičů.

Erika Bartíková – učitelka

*******************************************************************
Prázdniny utekly a ve škole se již pilně pracuje. Hned na začátku se přihlásili myslivci a pozvali
školáky na společnou tradiční vycházku do lesa. Cestou jsme pozorovali stromy, květiny a houby,
kterých je letos plno. A vycházka v lese je jiná než s rodiči. Byl také prostor pro divočení a
legraci. Bohužel tato divočina dala výstrahu všem obyvatelům lesa. Nevadí – les kolem Nešůrky
byl prosvícený sluncem a voda v potoku po dlouhých deštích krásně šuměla. Závěr společné
myslivecké vycházky byl v myslivně. Vůbec nevadilo, že se nám zvířata v lese tentokrát schovala,
myslivci pro nás připravili poznávačku na obrázcích. Pan Karel Staněk povyprávěl dětem o práci i
povinnostech myslivců a velkou pozornost upoutaly lovecké trofeje. Ještě jedno milé překvapení –
psí máma se svými štěňaty, budoucími pomocníky myslivců. Toto pěkné setkání bylo ukončeno
pohoštěním a pak již cesta zpátky do školy. Díky mysliveckému sdružení a za rok opět
nashledanou.
Foto: E. Bartíková, text: Mgr. M. Juračková
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Zájezd doubravických seniorů do města lidových tradic, vína
a ovoce.
Odrůda je matkou vína, poloha je otcem vína a ročník jeho osudem.
Asi se vám teď bude zdát, že článek začíná poněkud zmateně, ale je to opravdu jen
zdání. Tuto moudrost o víně, a ještě mnohé jiné, se dozvěděli doubravičtí senioři na
poznávacím zájezdu 2. září 2014. A když k tomu dodám, že se senioři vydali do největší
vinařské obce v České republice – Velkých Bílovic, určitě bude všem nad slunce jasné,
proč článek začíná tak, jak začíná. A od samého rána výletního dne všem účastníkům
zájezdu bylo také nad slunce jasné, že po celý
den určitě sluníčko neuvidíme. Dalo by se ale
s trochou nadsázky říct, že nám celý den „pršelo
štěstí“. Po příjezdu do Velkých Bílovic,
samozřejmě s nezbytnými deštníky nad
hlavami, jsme se vypravili na krásnou a velmi
zajímavou exkurzi do soukromého vinařství
pana Vladimíra Tetura. Na vlastní oči vidět vše,
co k takovému správnému vinařství patří a
slyšet na vlastní uši zajímavé a poučné povídání
majitele vinařství o víně, výrobě vína – to byl zážitek! Na takové exkurzi musel být
spokojen snad i ten nejzarytější pivař. Pomyslná třešinka na dortu přišla až
v samotném závěru procházky vinařstvím, kdy se výletníci dostali do haly, kde jsou
uskladněny obrovské sudy s vínem a kde došlo k pravému a nefalšovanému
degustování těch nejlepších vzorků. Jak se ale říká, nic netrvá věčně a tak nezbylo, než
pokračovat dál. I přes nepřízeň počasí se všichni vydali na kopec Hradištěk s půvabnou
kaplí, která si zahrála docela důležitou roli v českém filmu Bobule. Určitě si
vzpomenete. Hradištěk vévodí rozlehlým vinicím, kterých je zde neuvěřitelných 750
ha. A protože se víno musí někde zpracovávat, a nejsou to vždy jen velká vinařství,
následně se všichni výletníci prošli uličkami s úžasnými jmény, jako např. Frankovková,
Müllerová – a to už určitě všechny napadne, že jsme procházeli mezi malebnými
vinnými sklepy, kterých se ve Velkých Bílovicích nachází téměř 650. Na malém
náměstíčku zde stojí socha sv. Urbana, patrona všech vinařů, který dohlíží na to, aby
vše bylo jak má být. Snad se mu to daří. A jaký by to byl zájezd, kdybychom kolektivně
nenavštívili restaurační zařízení, a nedali si dobrý oběd! I k tomu tedy došlo a po
skvělém jídle nás naši spolehliví řidiči, Ladislav Bílek s Tomášem Bílkem, zavezli do
obce Josefov, kde na místním velmi pěkném hřbitově odpočívají doubravičtí kněží
Josef Dvořáček a Martin Papež. Místo odpočinku kněze Jana Topenčíka jsme následně
navštívili na hřbitově v Dolních Bojanovicích. A co dál? Dál už všechny čekala jen cesta
domů. Vrátili jsme se možná trochu unaveni počasím, ale přesto spokojeni.
Za výběr a zajištění zájezdu patří poděkování všech zúčastněných vedení klubu
důchodců.
Eva Sáňková
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny
v měsíci říjnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.Ke gratulantům se připojuje i redakční
rada zpravodaje.
2.10. KITTNER Jaromír

28. října 214

3.10. POLÁK Josef

Sokolská 124

6.10. JANÍČKOVÁ Marie

Sokolská 65

12.10. SOUŠOVÁ Libuše

U Spravedlnosti 244

13.10. VACHOVÁ Libuše

U Spravedlnosti 248

14.10. STRACHOŇOVÁ Olga

Dolní 117

14.10. HÁJEK Antonín

28.října č. 196

15.10. LOULA Jaromír

Plotky 219

18.10. MENŠÍKOVÁ Jarmila

Klemov 299

21.10. ŠTROF Josef

Klemov 347

23.10. KALA Miloslav

28. října 209

25.10. SOUČEK Stanislav

Dolní 95

26.10. ŠAUMAN Vincenc

Hybešova 158

28.10. SOUČKOVÁ Jiřina

Dolní 95

28.10. HLADÍKOVÁ Danuše

Větrná 265

30.10. PELIKÁNOVÁ Jitka

Klemov 292

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

V neděli 5.10.2014 ve 14.30 hodin
se koná tradiční
DRAKIÁDA,
kterou pořádá MO ČČK.
Sraz účastníků je nad Araplastem.
Zveme všechny drakiádníky a těšíme
se na pěkné odpoledne.
Upozornění: zákaz parkování automobilů na poli!
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část ŘÍJEN 2014.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Říjen

4.10. MUDr. Láníková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456

5.10. MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

11.10. MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

12.10. MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

18.10. MUDr. Nečasová

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

607 812 963

19.10. MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

25.10. MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

26.10. MUDr. Paulíčková

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

28.10. MUDr. Pernicová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

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 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.

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

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)
plán aktivit na měsíc říjen
určený i pro veřejnost
1.10. – Plavání v Boskovicích
8.10.– Turistika – po „staré“ do Valchova
15.10. – Retro den na Pěkné modré
22.10. – Moštování
29.10. - Bowling ve Svitávce

Každé úterý od 9 hodin probíhá kurz keramiky
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ŘÍJEN

2014

2. 10. čtvrtek v 18 hod

FALCON
BABOVŘESKY 2

Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné
vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce,
seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají
hlavu jejich obyvatelům. V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist, intriky a
zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří i najdou. Hrají: Veronika Žilková, Jana
Synková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk.
Film ČR
Vstupné 50.- Kč

110 minut

9. 10. čtvrtek v 18 hod

FALCON
NĚŽNÉ VLNY

Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek, který
kdysi nepřeplaval kanál La Manche, z něj chce mít závodního plavce a milující
maminka, bývalá hvězda dětské lední revue, vidí v synovi talentovaného pianistu.
Jenže Vojta má docela jiné priority – především rusovlasou spolužačku Elu,
okouzlující akvabelu, která už v listopadu odjede do vysněné Paříže. Jestli Vojta
rychle nepodnikne něco opravdu zásadního, zmizí mu Ela navždy za železnou
oponou. Píše se totiž rok 1989… Hrají: Táňa Pauhofová, Hynek Čermák, Robert
Cejnar, Vojtěch Dyk, Jan Hartl aj.
Film ČR
Vstupné 50.- Kč

96 minut

16. 10. čtvrtek v 18 hod

FALCON

10 P R A V I D E L J A K S B A L I T H O L K U
Hlavní hrdina nové filmové komedie Marek je typickým příkladem mladého
mimoně, žijícího ve vlastním vesmíru. Je to chytrý a milý student astrofyziky, jehož
největší láskou jsou nejen hvězdy, ale i horoskopy. Jeho dráhu mu však jednoho
dne překříží dívka snů a Marek se zamiluje tak beznadějně, že ve škole není
schopen ani udělat zkoušky. Hrají: Matouš Ruml, Miroslav Donutil, Jakub Prachař,
Tereza Nvotová a další.
Komedie ČR.
Vstupné 50.- Kč

100 minut
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23. 10. čtvrtek v 18hod

BIOSCOP

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
„Věci jsou tak, jak jsou a budou tak, jak budou“. To je motto svérázného pana
Karlssona, jehož životní příběh je bez přehánění pozoruhodný.
Allanu Karlssonovi je 100 let. V domově důchodců, kde tráví svůj zbývající čas, pro
něj chystají velkou narozeninovou oslavu. Ale vitální stařík ještě nechce zůstat
v bačkorách v křesle. Má docela jiné plány. Rozhodne se pro útěk. Poté, co vyleze
z okna, se vydává na úžasný a naprosto nepředvídatelný výlet. Tato dobrodružná
komedie je natočena podle stejnojmenného bestselleru Jonase Jonassona. Román
byl vydán ve 40 zemích, prodalo se ho více než 8 milionů výtisků. V hlavní roli
uvidíte Roberta Gustafssona.
Švédská dobrodružná komedie.
Vstupné 50.- Kč

114 minut

30. 10. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

POHLED NA LÁSKU
Film vypráví romantický příběh plný humoru, zvratů a úvah o tajemství lásky, která
nás obklopuje. Vdova Nikki (Anette Bening) několik let po tragické ztrátě manžela
potká Toma (Ed Harris). Tom vypadá jako dokonalá kopie jejího zesnulého manžela
a Nikki se náhle vrací staré city. Vypadá to, že opět potkala lásku svého života… Ve
filmu dále hrají Amy Brenneman, Linda Park a nedávno tragicky zesnulý Robin
Williams.
Film USA
Vstupné 50.- Kč

91 minut

V listopadu mimo jiné uvidíte české filmy
 INTIMITY
 DĚDICTVÍ ANEB KURVASENEŘÍKÁ
Na sobotu 29. listopadu, kdy bude slavnost rozsvícení
vánočního stromu na náměstí Svobody, pro děti připravujeme
pohádku LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ.
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