ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

Číslo 2 /únor 2015
*********************************************
Vážení spoluobčané,
dovolte mi v krátkosti zhodnotit rok 2014.

V měsíci říjnu byla zkolaudována a uvedena do trvalého provozu v našem městečku
doposud největší investiční akce - stavba ČOV a kanalizace. K dnešnímu datu je na
nově zbudovanou kanalizaci a ČOV přepojeno 324 nemovitostí.
Další významnou investiční akcí byla rekonstrukce komunikací v Klemově u trati, v
Klemově u potoka, v Klemově od MC Ponorka do nové zástavby, na Horce, U Cihelny
a oprava povrchu mostu přes náhon za celkovou cenu 2 137 787,-Kč včetně DPH.
Dále se v uplynulém roce ve spolupráci s VAS a.s. divize Boskovice zrealizovalo
osazení 2ks nadzemních hydrantů, a to v ulici Dolní a v Klemově. Náklady na realizaci
byly uhrazeny z plusovosti městyse ve svazku SVKMO.
Firmou ELTODO byla zpracována pasportizace veřejného osvětlení, která mapuje
stav veřejného osvětlení v našem městečku. Výstupy pasportizace budou sloužit pro
obnovu veřejného osvětlení. Náklady byly 29 000,- Kč.
V měsíci červenci a srpnu byla provedena rekonstrukce dámských toalet na úřadě
městyse, které jsou využívány i při kulturních akcích a promítání filmů v místním kině.
Celkové náklady činily 135 000,- Kč.
V prosinci bylo provedeno rozšíření veřejného osvětlení v Klemově.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů získala z rozpočtu JmK dotace ve výši 33 000,Kč a 7 000,- Kč na vybavení zásahovými prostředky. Po dofinancování z rozpočtu
městyse byla pořízena hasičská stříkačka PS – 15 v hodnotě 139 150,- Kč, která je
určena pro mladé hasiče na hasičské soutěže, v případě potřeby i pro JSDH.
V průběhu roku pokračovaly práce na údržbě zeleně v městysi.
Z iniciativy mladých maminek a ve spolupráci s městysem bylo založeno mateřské
centrum PONORKA, které ke své činnosti využívá prostory bývalého obchodu v
Klemově. Poděkování z mé strany patří všem brigádníkům a sponzorům, kteří svým
přístupem vznik mateřského centra umožnili.
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Tradičně bohatý kulturně společenský život v městečku zajišťovaly místní zájmové
organizace a spolky. Některé akce se těšily velkému zájmu veřejnosti, o jiné, tradiční
akce, byl již zájem malý a lze vypozorovat, že účast na některých akcích má
dlouhodobě sestupnou tendenci. Je možné, že některé tradiční akce již nebudou
spolky v následujících letech realizovat. Proto děkuji všem členům organizací a spolků
a také ostatním občanům za jejich práci při přípravě a vlastním zajištění
společenských akcí a věřím, že i my, občané tohoto městečka svou účastí na těchto
akcích oceníme práci organizátorů.
Po říjnových komunálních volbách došlo k obměně zastupitelstva městyse. Děkuji
všem zastupitelům, kteří pracovali v uplynulém volebním období za jejich práci a čas,
který věnovali budování a rozvoji Městyse Doubravice nad Svitavou. Nově zvoleným
zastupitelům přeji hodně úspěchů a elánu v jejich práci.
Král Pavel – starosta

Stanovení ceny stočného na rok 2015
Oznamujeme občanům, že usnesením Valné hromady DSO Doubravice nad
Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic č. 20/2014 ze dne 16.prosince
2014, byla schválena cena stočného 45,74 Kč/m3 bez DPH s platností od
01.01.2015. Z důvodu zvýšení ceny stočného současně VAS a.s. divize
Boskovice navýšila měsíční inkasní platby za vodné a stočné, a to od 1.1.2015.

Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
dne 4.2.2015 v 18.00 hod. v obřadní síni úřadu městyse.
Motto letošní sbírky:
„Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje“
Matka Tereza

V Doubravici nad Svitavou koledníci vybrali 19 038 Kč.
Tyto prostředky budou použity pro záměry Oblastní charity Blansko:






Podpora krizového ubytování se zajištěním základních životních potřeb lidí v náhlé, nečekané
krizové situaci
Pomáháme zdravotně postiženým žít v přirozeném sociálním prostředí
Podpora dobrovolnického centra
Vzájemná humanitární pomoc jako východisko z nouze
Každé dítě má právo na radostné prázdniny, každé dítě má právo na úsměv

Jménem Oblastní charity Blansko děkuji dárcům, koledníkům a také úřadu
městyse za zapečetění a následné rozpečetění pokladniček.
Marie Sedláková, koordinátorka sbírky
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 17.12.2014 v obřadní síni
57/2014 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu starosty
58/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové provizorium Městyse
Doubravice nad Svitavou na rok 2015
59/2014 - Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Městyse Doubravice nad
Svitavou schvalovat rozpočtová opatření finančního objemu do
100 000,- Kč a přijaté dotace s tím, že rozpočtová opatření a přijaté
dotace budou následně projednány na nejbližším zasedání
zastupitelstva městyse.
60/2014 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření Městyse
Doubravice nad Svitavou č.4
61/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření Městyse
Doubravice nad Svitavou č.5
62/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.02/2014
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
63/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje dodatek č.12 ke smlouvě o
poskytování pečovatelské služby mezi Diecézní charitou Brno, Oblastní
charitou Blansko a Městysem Doubravice nad Svitavou
64/2014 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové provizorium DSO
Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic na rok
2015
65/2014 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí stanovení výše stočného na
rok 2015 ve výši 45,74 Kč bez DPH, (52,60 Kč s DPH) za 1m3
66/2014 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové provizorium DSO
Svitava na rok 2015
67/2014 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
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Úspěch žáků ZŠ Doubravice nad Svitavou
Žáci 4. ročníku byli vybráni do mezinárodního šetření TIMSS 2015 v matematice a
přírodovědě. Do pilotního šetření se na jaře 2014 zapojilo 36 základních škol z České
republiky, 80 učitelů a více než 1300 žáků 4. ročníku a jejich rodičů.
Naše škola je v grafech pod kódem z28. Z grafů vyplývá, že žáci se umístili
v matematice na 11. místě a v přírodovědě na 3. místě. Blahopřeji žákům 4. ročníku k tomuto
vynikajícímu úspěchu a děkuji paní učitelce Mgr. Miladě Juračkové za vzornou přípravu žáků.
Mgr. František Opatřil – ředitel školy
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Vánoční ohlédnutí
V předvánoční době bývá ve školní družině místní základní školy vždy rušno.
S vánočními přípravami začínáme s dětmi už v polovině listopadu. Vyrábíme různé vánoční
dekorace, kterými vyzdobíme družinu a školu, aby i u nás ve škole mohla zavládnout ta pravá
vánoční atmosféra. Pak už se všechny děti těší na každoroční akci školní družiny Hrátky
s čertem, což je zábavné odpoledne plné tance, her a soutěží pro holky a kluky v maskách
čertíků a čertic. A následuje pečení perníčků. Děti si samy vykrájí z těsta stromečky, kapry,
andílky, paní kuchařka ve školní kuchyni je upeče a malí perníkáři perníčky ozdobí a mohou
své výrobky ochutnávat. Ještě zbývá vyrobit přáníčka, vánoční svícny, těšíme se na společné
posezení u adventního věnce, zpíváme si koledy a hurá na vytoužené vánoční prázdniny…..
Děkujeme vám všem, kteří jste zakoupením výrobků našich dětí na místním vánočním
jarmarku přispěli na drobné pomůcky pro děti. Zvlášť děkujeme paní Kateřině Petresové,
která prodej výrobků zajistila.
text… Marcela Procházková,
foto… Eva Němcová

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

Pozvánka
MO ČČK v Doubravici nad Svitavou
zve všechny členy i ostatní zájemce
na výroční členskou schůzi MO ČČK, která se koná

17.2.2015 v 17.30 hod v restauraci Olivie
Program: Přednáška o změnách ve vyplácení dávek ZP, ZTP
(přednášející Bc. Marie Micháliková)
Plán činnosti místní organizace na rok 2015
Tombola, občerstvení.
Zveme všechny nové zájemce o práci v MO ČČK.
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Hybešova 428, Doubravice nad Svitavou

20.2. - 21.2. 2015
otevřeno od 10.00 do 22.00 hodin

P ř e d

r e s t a u r a c í

Prodej uzených specialit přímo z udírny, klobásy, bůček, slanina,
kotleta, krkovička,
Prodej zabíjačkových specialit – jitrnice, jelita, tlačenka, játrová
paštika,škvarky, polévka do vlastní nádoby

Také můžete ochutnat nepasterizované a nefiltrované pivo
DOUBRAVKA dle rodinného receptu pradědy Volfa
Informace a rezervace na tel: 516 471 219, 777 768 517
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Provoz Mateřského centra Ponorka,z.s.
Na začátku byl nápad zřídit v našem městysi centrum, kde by se scházely maminky,
vyměňovaly si zkušenosti, dozvěděly se něco nového, odreagovaly se od každodenních
starostí a kde by děti nalezly prostředí pro zájmové aktivity a hrátky s kamarády. K tomuto
všemu bylo zapotřebí nejen sehnat a opravit prostory , ale i založit a úspěšně zapsat spolek.
To se podařilo a proto bylo v září 2014 slavnostně otevřeno Mateřské centrum Ponorka, z.s..
Máme tedy za sebou 5 měsíců provozu a tak je čas seznámit vás s tím co se ve vašem –
našem MC Ponorka událo.

Pravidelně můžete:





2x týdně dopoledne a 2x týdně odpoledne navštívit herničku, kde si děti mohou pohrát
a rodiče si popovídat třeba při šálku kávy
Každý den odpoledne využít nabídky zájmových kroužků pro děti: tvořeníčko, výtvarka,
divadélko, angličtina, jóga, keramika, cvičení, aerobic
1x týdně dopoledne zajít na masáže miminek
1x týdně využít nabídky aktivit pro rodiče: jóga, cvičení na fitt ballech, angličtina

Že se dětem v kroužcích daří se mohli rodiče přesvědčit na vánoční besídce, konané
22.12.2014. Děti si k této příležitosti připravily drobná vystoupení a ukázky své práce.

Během dosavadní činnosti MC se uskutečnily tyto akce, pořádané pro děti z blízkého i
dalekého okolí:




28. 10. Putování pohádkovým lesem
16. 11. Podzimní karneval
6. 12. Mikulášská nadílka
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Naším cílem při pořádání těchto aktivit je, aby nejen malé děti, ale i ty větší hravě trávily
volný čas a prožily chvíle legrace se svými nejbližšími. Jsme rády za vaši účast a nejen kladné
ale i záporné ohlasy. Promiňte nám občasné nedostatky, protože kdo nic nedělá nic nepokazí.
A další rčení říká, že chybami se člověk učí a právě tyto chyby jsou pro nás výzvou k tomu,
udělat to příště lépe.
Zásluhou sponzorů a darů od spoluobčanů najdete v MC příjemné prostředí, sociální zázemí,
přebalovací pult, kočárkárnu, možnost drobného občerstvení (káva, čaj, pochutiny), wi-fi
připojení, různé hračky, společenské hry, knihy, pomůcky pro kreativní vyžití.

Nesmíme zapomenout zmínit konání několika zajímavých besed, ve kterých budeme i
nadále pokračovat. Byly zajímavé, zajisté i podnětné a z každé besedy si účastníci odnesli
malou drobnost.
Velké poděkování patří maminkách, které vedou kroužky, nebo se jinak podílejí na provozu
MC a vůbec všem, kteří neváhají pomoci a podporují vaše – naše MC. Jsme opravdu vděční
za jakoukoli pomoc, nechceme nic jiného než věnovat pozornost rodičům a dětem. A proto
neváhejte a přijďte se přesvědčit na vlastní oči co je vlastně MC Ponorka, přijít mohou rodiče s
dětmi do 3 let, v předškolním, ale i školním věku. Budeme rádi i za jakýkoli podnět, který přijde
od vás rodičů, co byste v MC uvítali.
Je možné přihlásit své děti do kroužků na druhé pololetí, což je od února 2015, nebo se jen
přijďte podívat a zkusit si první hodinu a zjistit tak, co by vaše děti bavilo. Připravujeme nový
kroužek a to výuku hry na kytaru pro děti od 8 let a věříme, že si najde své příznivce.

Veškeré informace o provozu, fotogalerii, komentáře k proběhlým akcím atd. najdete na
webových stránkách www.mcponorka.cz.

Na vaši návštěvu se těší
Veronika Janochová, Eva Štěpánková a Veronika Musilová
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci únoru vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
Únor :
8.2. POKORNÝ Rudolf
Soukopovo nám. 336
12.2. SVOBODA Radek
Plotky 115
13.2. SÁŇKOVÁ Ludmila
Hybešova 172
16.2. KADLECOVÁ Věra
28. října 205
18.2. MUSILOVÁ Marie
U Cihelny 280
18.2. PADĚLKOVÁ Božena
Nám. Svobody 14
22.2. BRYCHTA Karel
Klemov 343
25.2. DUFKOVÁ Věra
Dolní 75
***********************************************************************
INZERCE:
Prodám klasické dívčí brusle, velikost 35 za 350,-Kč.
Zn. Dvakrát použité, tel. 732 252 901
******************
Koupím garáž v Doubravici nad Svitavou, tel. 721 432 541
*******************************************************************************

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
pořádá pro všechny zájemce

Výrobu valentinských dárečků
3. a 10. 2. 2015

9 – 11hodin

na faře
Můžete si udělat například srdíčka z vosku, voňavé mýdlové hmoty, korálků, látky
nebo keramiky.
Pěkná modrá Doubravice
Soukopovo nám 91 (budova fary)
Tel: 515 538 565, 732 747 952
E-mail: peknamodra.blansko@charita.cz
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
ÚNOR 2015.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
1.2.
7.2.
8.2.
14.2.
15.2.
21.2.
22.2.
28.2.

MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová M.
MDDr. Kučerová P.
MUDr. Staňková V.
MUDr. Kupková
MUDr. Kutlíková
MUDr. Láníková

Knínice u Boskovic 330
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429
Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 472 460
516 442 726
516 488 457
516 453 997
516 488 456

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.

*************************************************
TJ SOKOL
Doubravice nad Svitavou,
oddíl kopané, pořádá
v sobotu 7.2.2015
v našem městečku tradiční
PRŮVOD MASEK.
**************************************************
TJ Sokol Doubravice nad
Svitavou, oddíl kopané
Vás srdečně zve na tradiční
POCHOVÁVÁNÍ BASY,
které se uskuteční
v sobotu 14.2.2015 ve 20.00 hodin
v Kulturním domě
Doubravice nad Svitavou.
K tanci a poslechu hraje
skupina TRIO KENT.
Účast masek vítána.
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

ÚNOR 2014
5. 2. čtvrtek v 18 hod

FALCON
POJEDEME K MOŘI

Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane k
narozeninám kameru, rozhodne se natočit svůj první film – o své
rodině a kamarádovi. Postupně tak poznáváme celou jeho rodinu a
kamaráda Harise, který mu pomáhá s natáčením. Kluci blbnou a
užívají si natáčení, ale jen do chvíle než zjistí, že kamera dokáže
odhalit i věci, které jsou nepříjemné – například, že mu jeho táta lže.
Dvakrát tajně odjíždí místo práce bůhvíkam, ale zapírá to. Tomáš, i
když má obavu, že se dozví něco, co bude bolet, se rozhodne tomu
přijít na kloub. Netuší, že narazí na rodinné tajemství, které má
mnohem hlubší kořeny, než se zprvu zdálo. Ve filmu hrají Ondřej
Vetchý, Lucie Trmíková, Petr Šimčák, Jan Maršál a další.
Rodinný film ČR
Vstupné 50.- Kč

90 minut

12. 2. čtvrtek v 18 hod

BONTON

LÁSKA NA KARI
Madame Mallory, majitelka vyhlášené restaurace se třpytem
Michelinských hvězd se nestačí divit, když se do jejího městečka
přistěhuje indická rodina a otevře si restauraci hned naproti přes
ulici. Schyluje se k souboji dvou odlišných kultur a zcela odlišné
skladby koření. Dobré jídlo ale hory přenáší. Madame Mallory zjistí,
jak velké nadání má její konkurent, mladý indický šéfkuchař, a svolí
k tomu, že ho vezme do učení. Dva světy receptů a chutí v jedné
kuchyni slibuje velké kulinářské dobrodružství. Zvláště pokud se ho
zúčastní i krásná francouzská kuchařka. V hlavní roli Helen Mirren.
Komedie USA
Vstupné 50.- Kč

122 minut
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19. 2. čtvrtek v 18 hod

BONTON

EXPENDABLES 3 - NEPOSTRADATELNÍ
Úspěšná a oblíbená akční série Expendables přináší ve třetím díle
další výbušnou porci zábavy a jako posily nové filmové legendy.
V tomto díle budou jako nováčci na odstřel i Antonio Banderas,
Harrison Ford a Wesley Snipes.
Role jejich nepřítele se tentokrát ujal Mel Gibson. Tým Expendables
bude v tomto díle čelit přímo jednomu ze svých zakladatelů a
bývalých šéfů. A bude to hodně osobní.
Ve filmu se objeví na 1200 počítačových triků, tvůrci ale kladli velký
důraz na reálnou poctivou akci.
Akční thriller USA

Premiéra 14. 8. 2014

Vstupné 50.- Kč

126 minut

26. 2. čtvrtek v 18 hod

BONTON
DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT

Christine se každé ráno probouzí v neznámém pokoji v posteli
s cizím mužem. Nejde ovšem o pravidelné úlety na jednu noc. Ten
muž je totiž už řadu let jejím manželem. Šok z toho, kdo je, kde je a
kolik je jí let zažívá každé ráno díky papírkům nalepeným všude po
bytě. Tak začíná tísnivý a napínavý thriller s Nicole Kidman, Colinem
Firthem a Markem Stringem v hlavních rolích.
Christine při nehodě před několika lety utrpěla poškození mozku, při
kterém se jí během noci pokaždé vymaže paměť. Její manžel Ben jí
denodenně trpělivě pomáhá za pomocí fotoalb a vyprávění. Druhým
průvodcem v mlhách její vlastní minulosti je psychiatr Edmund
Nash, s jehož pomocí si hrdinka vede videodeník. A ten ji jednou
jejím vlastním hlasem varuje:“Nevěř nikomu.“Deníkový záznam
spustí sérii událostí, které mají strašlivé následky. Christine zjišťuje,
že pravdu je lepší někdy zapomenout.
Tento film byl natočen na motivy stejnojmenného knižního
bestselleru, jenž zaznamenal úspěch i ohlas v ČR.
Akční thriller USA
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