ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 7 /červenec 2015
Číslo 8/ srpen 2015
*********************************************
Vážení spoluobčané, milé děti!
Červenec a srpen jsou měsíce, na které se těší nejen
děti, ale i dospělí. Všechny čeká odpočinek, pohoda
a načerpání nových sil na další období.
Přeji všem krásné počasí, které si určitě zasloužíte.
Pavel Král, starosta
**********************************************************************************

Zveme širokou veřejnost na

11. ročník Doubravického guláše
Datum: 18.7.2015
Místo: Doubravice nad Svitavou,
Sokolské hřiště
Začátek: 13.00 hodin
Vstupné: 100,-Kč, děti do 15-ti let zdarma
Moderátor akce: Jiří Rejzek – rádio Petrov
Občerstvení v podobě ochutnávky
gulášů je zdarma.
Vezměte s sebou celou rodinu
a přijďte si užít
netradiční sobotu plnou jídla
a zábavy.
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 10.6.2015
46/2015 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu starosty
47/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
48/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území Městyse Doubravice nad Svitavou
49/2015 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí
Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic za rok
2014
50/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Městysem Doubravice nad
Svitavou jako budoucím obtíženým a firmou O2 Czech Republic a.s. jako
budoucím oprávněným v předloženém znění, týkající se pozemku
parc.č. 6016 ve vlastnictví městyse, v k.ú. Doubravice nad Svitavou, na
nichž bude realizována stavba „Podzemní komunikační vedení“.
51/2015 - Na základě výběrového řízení a na základě závěrů a doporučení
výběrové komise schvaluje zastupitelstvo městyse firmu ZÁSOBOVÁNÍ
TEPLEM s.r.o., Svitavská 434/10, Blansko, IČO 60731800 dodavatelem
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Změna vytápění
v hasičské zbrojnici v Doubravici nad Svitavou včetně plynofikace“.
*****************************************************************

Obecní knihovna
oznamuje všem návštěvníkům, že v měsíci srpnu bude
knihovna městyse z důvodu čerpání dovolené uzavřena.
Jana Vomelová – knihovnice
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Poděkování a výsledky Svitava krosu 2015
Děkuji za pomoc materiální i finanční sponzorům Svitava krosu 2015: Araplast
Doubravice, Koloniál Doubravice, Dřevovýroba Vladík, Gummi print
Doubravice a Pivovar Černá Hora. Dále chci poděkovat za výborně zvládnutý
průběh sportovního dopoledne všem jednotlivcům, kteří pomáhali s organizací
běhu a starostovi městyse za předávání cen. Celková účast - 136 závodníků:
hlavní závod 74 běžců z toho 4 z Doubravice, v mládežnické kategorii 58 běžců z
toho 17 nadějí z Doubravice.
Nejlepší výsledky: přípravka starší chlapci – Fojtů Tomáš 2. místo, přípravka
starší děvčata – Fojtů Klára 2. místo, přípravka mladší chlapci – Loub Marek 2.
místo, přípravka mladší děvčata – Sáňková Soňa 2. místo a Alexová Natálie 3.
místo, nejmladší chlapci – Hájek Matěj 2. místo
Výsledky Svitava krosu 2015 – 8 500 m.
M 1. Široký Stanislav
MVI 1. Dvořáček Jiří
MVII 1. Žíla Miloš
MVIII. 1. Svoboda Pavel
J 1. Konečný Petr
Ž 1. Zálešáková Eva
ŽV 1. Doubková Kateřina

2. Večeřa Tomáš
2. Grún Gustav
2. Hájek Ivoš
2. Stráník Aleš
2. Říha Jaroslav
2. Kopecká Michaela
2. Ondroušková Ivana

3. Šebánek Petr
3. Macura Jan
3. Bachratý Pavel
3. Hrubý Milan
3. Řeháček Marek
3. Krejsová Petra
3. Žákovská Alena

Celkové výsledky a foto www.svitavakros.estranky.cz
Všichni se těšíme na příští, již 8. ročník, který proběhne 4. 6. 2016.
Za organizátory Ivoš Hájek
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Sluníčko přálo hasičům
Dne 6. června 2015 jsme se zúčastnili soutěže O pohár starosty Města Rájec a
jako každý rok nám vyšlo krásné slunečné počasí. Soutěžilo se v požárním útoku
a štafetě dvojic. Naše družstvo „mladších“ obsadilo 12. místo a družstvo
„starších“ 11. místo. Po vyhlášení výsledků program pokračoval oslavami ke
120. založení SDH Rájec. Po křtu praporu následovala ukázka hasičské techniky
a atrakce pro děti.
11. června jsme si v rámci kroužku připravili dětský den s opékáním párků a
soutěžemi. Děti střílely ze vzduchovky, vázaly uzly na čas a spojovaly a motaly
hadice. Za předvedené výkony je čekala sladká odměna. Před začátkem
prázdnin nás 27. června čeká soutěž v Jedovnicích a počátkem července další
v Roubanině. Doufáme, že počasí nám bude přát i tentokrát a naši mladí hasiči
budou mít v soutěžích hodně štěstí.
Kolektiv mladých hasičů vám všem přeje hezké a slunečné prázdniny.
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V hlavní roli kola…
… a to kola ne tak ledajaká. K vidění byly odrážečky, malá dětská kola,
větší dětská kola, jízdní kola téměř cestovní, ale také kola přímo závodní.
A kde byla tato přehlídka k vidění? No přece v sobotu 13. června na ulici
28. října v Doubravici nad Svitavou, kde se konal tradiční cyklistický sprint
do vrchu, „MEMORIÁL OLDŘICHA HÁJKA“. Ano, to slovíčko „tradiční“
napsat musím, protože se jel již osmý ročník. Od rána sluníčko, teplota
stoupala úměrně s přibývajícím časem (před polednem téměř +30 stupňů
C) – takové počasí lákalo více k vodě, než na cyklistický závod. Přesto se
ale sešlo dost těch, kteří se rozhodli vyzkoušet svoji fyzičku.
Tradiční závod – tradiční místo startu (křižovatka ulic 9. května a 28. října) –
tradiční cíl (v ulici 28. října u domu č. p. 207) – tradiční délka trati (200
metrů) – navíc tradičně dobrá nálada, kterou po celou dobu závodu
udržovali povzbuzující diváci podél trati.
A jak všechno dopadlo? Mohla bych jen napsat nic neříkající větu – „vše
dopadlo na výbornou“, tady jsou ale výsledky. Ty budou určitě zajímat
všechny.

Mládež do 10 let: 1. Staněk František 2. Míčová Veronika 3. Bezděková
Anička
Mládež do 16 let: 1. Tenora Ondřej 2. Hájek Vojta 3. Hájek Filip
Ženy: 1. Hájková Martina 2. Kučerová Jana
Senioři: 1. Vach Jiří 2. Štoudek Petr
Muži: 1. Sáňka Matyáš 2. Schuch Ondřej 3. Schuch Adam
Na závěr ještě několik slov. Poděkování patří organizátorům závodu
Jaroslavu Veselému a Petrovi Štoudkovi, úřadu městyse za zajištění
pohárů pro vítěze a dalších
odměn pro závodníky a paní
Milušce Hájkové za vynikající
občerstvení pro všechny
přítomné.
Velké poděkování také těm,
kteří našli odvahu, sedli na
kola a závodu se zúčastnili.
Za rok se budeme opět těšit
NA VIDĚNOU!
Eva Sáňková
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ZAHRADNÍ SLAVNOST
Rok dopředu objednané
krásné počasí, divadlo
Úsměv pro děti, pan Livora s připraveným
ozvučením, školáci a někteří rodiče u soutěží a
veliká spousta rodičů i dětí – to znamenalo jen
jediné - že se začíná na naší zahradě sedmý ročník
Zahradní slavnosti.
V letošním roce, trochu netradičně, zahájila
pohádka „O zlaté rybce“, následovalo „Pasování na
školáky“
a
vystoupení
předškolních
dětí
s programem.
Ihned po skončení úvodních
programů se všichni ponořili do
sportování, přemýšlení a získávání
bodů, aby si za ně mohli něco pěkného „koupit“. Stánky s cenami byly
plné hraček, dobrot i květin.
Pro všechny bylo připraveno sladké občerstvení s koláčky a
cukrovím, také káva, čaj, voda či něco mraženého.
Soutěžení a pohoda nebralo konce a některým se ani nechtělo domů.
Tímto vydařeným odpolednem naše školka zakončila celoroční práci s dětmi a už
se těšíme na prázdniny, ale hlavně na nový školní rok a na nové děti.
Ještě mám na srdci jednu velice důležitou věc.
Poděkování:
-

-

všem sponzorům, kteří nás v naší práci
podporují nejen peněžně, ale i nepeněžní
formou
všem zaměstnancům naší mateřské školy, že
tak dobře pracují, hýří nápady a díky nimž se u nás mají děti dobře
paní Evě Sáňkové, která nám vše fotí a dokumentuje
celému vedení městyse, v čele s panem starostou Pavlem Králem, že nás v těch
našich „bláznovstvích“ také podporují
Mgr. Hana Konrádová, mateřská škola
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Poslední zprávičky ze života školáků doubravické školy:
- 26.5. atletická olympiáda
Radost z medailí, povzbuzování a protažení svalů – to je třetí ročník školní
olympiády, kterou ozdobily pěkné výkony žáků. Zde jsou výsledky šampiónů:
Nejlepší dívky ( 1.- Nejlepší hoši ( 1.- Nejlepší dívky ( 3.-4.,roč)
2,roč)
2,roč)

1. Sáňková
Soňa
2. Floková
Renata
3. Petečelová
Valentina
běh

1. Hrdinová
Gabriela
2. Vyroubalová
Kateřina
3. Vagnerová
Sára

1. Holc
Tomáš
2. Paták
Ondřej
3. Šafránek
Jáchym

1.-2. ročník
skok

Nejlepší
4.,roč)

běh

hod

hoši(

3.-

1. Dvořáček
Roman
2. Loub
Marek
3. Fojtů
Tomáš

3. – 4. ročník
skok

hod

1. Floková
1. Floková
1.Sáňková
1.Hrdinová 1. Hrdinová
1.Vyroubalová
2.Petečelová 2.Petečelová 2.Němcová 2.Vagnerová 2.Vyroubalová 2. Hrdinová
3.Sáňková
3.Sáňková
3.Nevřivová 3.Součková 3. Alexová
3. Došková
1.Oujezdský 1. Paták
2. Holc
2. Holc
3.Šafránek
3.Šafránek

1. Fojtů
2.Loub
3.Zlámal

1. Holc
2. Staněk
3. Paták

1. Dvořáček
2. Zlámal
3. Loub

1. Loub
2. Fojtů
3. Dvořáček

- 29.5. Atletika v Rájci. Sportovci úspěšně reprezentovali v Rájci a do
školy se vrátili s mnoha medailemi. Celkově se umístila doubravická
škola na 2. místě.
- 27.5. Školní výlet . Návštěva Anthroposu, hvězdárny a zoo v Brně. Pěkné
počasí, dobrá nálada a hezké zážitky.
- 1.6. Den s hasiči. Tradiční setkání letos přesně v den svátku dětí.
Organizátoři naplánovali i skvělé počasí.
- 5.6. fotografování. To už se blíží závěr školy – pěkně se usmívat, aby
bylo pěkné vzpomínání.
- 30.6. vysvědčení. Výsledky celoroční práce, rozloučení se školou a hurá
na prázdniny. Trošku smutné loučení s páťáky, kteří odcházejí na jiné
školy. Gratulace 2 žákům – budoucím gymnazistům.
- Tak páťáci: Alexi, Matěji, Jonáši, Filipe, Nikol, Pavlo, Terezo, Romano a
Lenko ! Vzpomínejte na doubravickou školu a přejeme úspěchy a dobré
kamarády.
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- Zvláštní poděkování: Děkuji svým páťákům a jejich rodičům za 5 let
pěkné školní práce a spolupráce na všech vystoupeních.
- Více fotek na webu školy.
Text: Mgr. M. Juračková
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Chcete se zbavit starého papíru bez námahy?
Skautský oddíl v Doubravici nad Svitavou
uspořádá v sobotu 4.7. 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 Svitavou.
********************************************************

Historie známá – neznámá
Po několika letech usilovného pátrání v archívech, obecních, farních i
školních kronikách, vydali Ivana Bojdová, Eva Šebková a Karel Šebek
publikaci s názvem Italští uprchlíci na jižní Moravě v letech 1915 1919. Tématem knihy jsou osudy italských uprchlíků, kteří se do Čech a
na Moravu dostali po vypuknutí 1. světové války a do své vlasti se vrátili
až po jejím skončení. Autoři se soustředili hlavně na vystěhovalce, kteří
pobývali v bývalém hejtmanství Boskovice. Podle dochovaných
dokumentů bylo 44 uprchlíků ubytováno také v Doubravici nad Svitavou
v bývalém dvoře (v současné době sídlo firmy GUMMI-PRINT). Mnoho
další zajímavostí se dozvěděli návštěvníci výstavy, která byla ve dnech
12. - 14. 6. 2015 instalována v přísálí místního kina. Pokud vás toto téma
alespoň trochu zajímá, i pro
vás je na měsíc říjen
v místní knihovně plánována
beseda
s autory
výše
jmenované knihy. Termín
besedy bude včas oznámen
ve zpravodaji městečka.
Eva Sáňková

Italští vystěhovalci ubytovaní v Doubravici nad Svitavou
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům,
kteří slaví narozeniny v měsíci červenci a srpnu vše nejlepší, hodně
zdraví a životní pohody. Ke gratulantům se připojuje i redakční rada
zpravodaje.
3.7. JUNCOVÁ Zdenka
13.7. ROUČKA Vladimír
17.7. KITTNEROVÁ Hana
23.7. ŘEZNÍČKOVÁ Anna
28.7. POLÁKOVÁ Jana

28. října 240
Klemov 286
28. října 214
Školka 258
Sokolská 124

6.8. NOVOTNÁ Věra
Hybešova 171
10.8. JANÍČKOVÁ Zdenka
9.května 320
13.8. BARÁKOVÁ Marie
Havlíčkova 21
13.8. LÁNÍK Karel
U Spravedlnosti 274
22.8. KUCHAŘ Antonín
Plotky 135
22.8. VACHOVÁ Danuše
Dolní 346
24.8. NĚMEČKOVÁ Božena
Dolní 118
26.8. CHOVANCOVÁ Zdenka 28.října 230
26.8. OTAVA Jiří
28. října 310
27.8. Ing. BERÁNEK Vincenc Havlíčkova 370
28.8. ONDROVÁ Božena
U Spravedlnosti 262
30.8. ŠTOUDKOVÁ Marta
U Cihelny 141
**************************************************
TJ Sokol Doubravice nad Svitavou oddíl kopané bude pořádat
taneční zábavu na sokolském hřišti, a to:
v pátek – 21.8., hraje PROROCK
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Šlapu si ani nevím jak…..
Již několik let se pro mě sobotní odpoledne stávají časem vycházek do
bližšího i vzdálenějšího okolí naší obce. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se
ke mně přidali. S partou pohodových lidí jsme nachodili již desítky kilometrů
po známých i neznámých cestách.
Po prázdninové pauze budeme v objevování krás našeho
kraje pokračovat. Vycházíme vždy ve 13,30 hodin od
obecního úřadu. Pokud byste měli chuť se k nám připojit,
budeme jedině rádi, v září se na vás budeme těšit.
Jaroslava Biberlová
**********************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko červenec/srpen 2015
Červenec
4.7. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 516 418 786
5.7. MUDr. Hepp Rájec, Šafranice 101 516 434 055
6.7. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138
11.7. MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4 516 446 428
12.7. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 607 812 963
18.7. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 10 537 021 289
19.7. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109
25.7. MUDr. Chomátová Adamov, Smetanovo nám. 327 516 447 606
26.7. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24 516 454 046
Srpen
1.8. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786
2.8. MUDr. Klapušová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452
8.8. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369
9.8. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 16 733 644 499
15.8. MUDr. Křížová Knínice u Boskovic 516 452 808
16.8. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
22.8. MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429 516 472 460
23.8. MDDr. Kučerová P. Lysice, Komenského 429 516 472 460
29.8. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203
30.8. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457
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.
**********************************************************************************

INZERCE: Koupím domek v Doubravici nad Svitavou, opravy mně nevadí.
Tel.: 774 193 566
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Tel.: 774 193 566

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE

+
EMANUEL DOUBRAVICE
zve děti a rodiče na tradiční

Rozloučení
s prázdninami,
které pořádáme společně s farností Doubravice
27.8. 2015 od 14 hodin v areálu fary.
K dobré náladě zahrají bratři Matuškovi.
Atrakce pro děti:
Jízda na koni
Trampolína
a jiné

Občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné

Pěkná modrá Doubravice

Emanuel Doubravice

Soukopovo nám. 91 (budova fary)

Soukopovo náměstí 453,

Tel: 515 538 565, 732 747 952
389 165

Tel.: 739 389 226, 739

e-mail peknamodra.blansko@charita.cz

e-mail: emanuel.doubravice@charita.cz

https://www.google.cz/search?q=jízda+na+koni&biw
https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=pr%C3%A1zdniny
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