ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 11 /listopad 2015
*********************************************
Vážení spoluobčané, milé děti!
Bez rozdílu každý z nás si zvykl na to, že jakoukoliv věc, týkající se
domácnosti, zahrady, údržby domu apod., jsme mohli nakoupit v naší
prodejně KOLONIAL. Ta však z provozních důvodů ke dni 30. listopadu
2015 svoji prodejnu uzavírá. Tato skutečnost byla projednána na
zastupitelstvu městyse v měsíci září a na začátku měsíce října byl
zveřejněn záměr pronájmu prostor. Podrobnosti záměru a bližší
informace si můžete přečíst ve vývěsce městyse a také na
www.doubravicens.cz.
Věřím, že se najde zájemce, který bude splňovat naše požadavky
a prodejna nám bude sloužit stejně dobře, jak tomu bylo v minulosti.
Na druhou stranu velkou radost můžeme mít všichni z toho, jak
dobře v současné době vypadají budovy kadeřnictví a pošty v ulici Dolní.
Velkou „generálku“ si obě budovy zasloužily. A přesto, že těsně před
dokončením úprav nepřálo dělníkům počasí, zadaný termín ukončení
prací byl dodržen a střed našeho městečka znovu po letech zdobí pěkné
fasády obou provozoven.
Pavel Král starosta městyse
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OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI
v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., HLAVA II, Díl 2,
§ 39
oznamuje Městys Doubravice nad Svitavou záměr pronajmout:
obecní budovu č.p. 34 v ulici Dolní na parc. st. č. 78, zastavěná
plocha, o výměře 164 m2
a část plochy k ní přilehlé, parc. st. č. 79/1, nádvoří, o celkové
výměře 798 m2, kdy předmětem nájmu je plocha o výměře 100
m2, (upřesněno v obrazové příloze záměru)
vše v k.ú. Doubravice nad Svitavou, zapsaných na LV 10001 ve
prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou u Katastrálního úřadu
JmK, Katastrální pracoviště Blansko
a to za účelem prodeje domácích a zahradnických potřeb,
železářského, drogistického, průmyslového a kancelářského
zboží.
Záměrem pronájmu není pronajmout uvedené nemovitosti k prodeji
potravin, oděvů a obuvi.
Písemné nabídky zasílejte na adresu:
Městys Doubravice nad Svitavou
náměstí Svobody 31
679 11 Doubravice nad Svitavou

***************************************************
Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou,
které se bude konat
dne 4.11.2015 v 18.00 v obřadní síni
Městyse Doubravice nad Svitavou .
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Se začátkem adventu je spojena řada lidových tradic –
zavěšování adventních věnců, řezání „barborek“,
nebo zdobení domovů jmelím.
U nás, v Doubravici nad Svitavou,
je již několik let začátek adventu spojen s

ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU
na náměstí Svobody
Tato krásná akce se v letošním roce uskuteční v sobotu

28. listopadu od 15,30 hod
Všechny přítomné přijdou svým vystoupením
potěšit žáci naší základní školy.
A věřme, že rodinný animovaný film

OVEČKA SHAUN VE FILMU,
který bude následovat po skončení
kulturního programu, vám všem
udělá stejnou radost.
Děti mají vstup na představení
zdarma, dospělí zaplatí 30 Kč.
Občerstvení bude jako vždy v režii
našich dobrovolných hasičů.
Těšíme se na vaši účast.
3

V našich očích zvítězili všichni!
Každé závody, každá soutěž, má vždy jen jednoho vítěze. Jinak tomu
bylo ale v sobotu 10. října 2015 na sokolském hřišti v Doubravici nad Svitavou,
kde se konal
I. ročník soutěže TFA s názvem NEJTVRDŠÍ HASIČ PŘEŽIJE. Záměrně jsem
napsala první ročník, protože věřím tomu, že budou následovat ročníky další a
další. Ptáte se, proč jsem si tak jistá? Po zveřejnění pozvánek na uvedenou
soutěž se určitě našlo mnoho skeptiků, kteří nevěřili tomu, že soutěž tak
velkého rozsahu dá v Doubravici někdo dohromady, že bude dostatečně
naplněna startovní listina, že pořadatelé seženou patřičné množství sponzorů,
že… atd. atd. Našli se ale zapálení hasiči, kteří takových, nebo velmi
podobných soutěží absolvovali několik, a kteří chtěli, aby také Doubravice
zažila trochu adrenalinu. A to se povedlo. Na tomto místě musím zveřejnit čtyři
jména hlavních organizátorů a iniciátorů akce. Jsou to Radek Hajný, Rostislav
Hajný, Jaromír Petrů a Pavel Podloučka.
Připravit pečlivě takovou soutěž jim zabralo spoustu volného času, hodně
nervů a nesměl chybět nezdolný optimismus. Přesvědčit ty, které potřebovali
k úspěšnému zajištění celé akce, mnohdy nebylo jednoduché. Ale podařilo se,
a tak se mohly přijímat přihlášky zájemců. A těch bylo překvapivě dost. Vždyť
v kategorii muži do 35 let startovalo 52 soutěžících, nad 35 let 7 a v kategorii
ženy startovalo 11 odvážných mladých žen.
Co je to soutěž TFA bylo dost podrobně popsáno ve zpravodaji č.
10/2015, tak tedy jen velmi stručně. Soutěžící zdolává překážky v kompletním
zásahovém oblečení s dýchacím aparátem na zádech a zásahových botách.
A jaké překážky byly pro závodníky připraveny?
Roztažení 4 ks hadic do vzdálenosti 40 metrů
Přenesení kanystrů o váze 20 kg do vzdálenosti 15 metrů
Převrácení pneumatiky o váze 130 kg 4x vpřed, 4x vzad
Výstup na lešení do výšky 3 metry s vytažením závaží o váze 15 kg
Smotání hadice a její uložení do boxu
60 úderů kladivem o váze 8 kg do hammerboxu, 30 úderů do vrchní
části, 30 úderů do spodní části
7. Transport figuríny o váze 80 kg na vzdálenost 30 metrů
8. Překonání bariéry vysoké 2 metry.
Mohlo by se zdát, že to byla soutěž jednotvárná. Stále stejné překážky,
soutěžící v zásahových oblecích dost těžko identifikovatelní, ale sledovat je při
zdolávání jednotlivých překážek bylo chvílemi nervy drásající. Vyzkoušejte si
jen tak pro sebe co nejrychleji přenést osmdesátikilovou figurínu, nebo otočit
několikrát za sebou pneumatiku od nákladního vozu. Pro mnohé
nepředstavitelné! A v závěru zdolat dvoumetrovou bariéru! Pravdou je, že
někteří použili žebřík, který byl v záloze, ale našli se i takoví, pro které ani tato
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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překážka nebyla překážkou a hravě ji zdolali. Před těmi klobouk dolů! Ten
musíme smeknout přede všemi, kteří soutěž dokončili. I když mnohdy
z posledních sil, cílovou pásku obrazně přetrhli všichni, kteří se postavili na
start.
Za SDH Doubravice nad Svitavou se do soutěže přihlásili:
kategorie muži do 35 let-Rostislav Hajný, Pavel Podloučka, Jaroslav Sobotka,
Tomáš Brantalík, kategorie muži nad 35 let-Jaromír Petrů a kategorie ženyEmilie Hubená.
Celkové výsledky:
Kategorie muži do 35 let: 1. Krejcar Lukáš čas 03:16:8, 2. Skřivánek Michal,
3. Beltach František, 12. Podloučka Pavel, 21. Brantalík Tomáš, 26. Hajný
Rostislav, 38. Sobotka Jaroslav
Kategorie muži nad 35 let: 1. Pavelka Dušan čas 3:30:46, Tesař Radek,
3. Máca Tomáš, 6. Jaromír Petrů
Kategorie ženy: 1. Lizrová Lucie čas 3:54:29, 2. Skoupá Hana,
3. Hubená Emilie

Emilie Hubená svým
3. místem udělala všem
příznivcům hasičského
sportu velkou radost

Na startu Pavel Podloučka
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Velké blahopřání všem, zvlášť pak Emilii Hubené, která se jako jediný
zástupce Doubravice postavila na pomyslné stupně vítězů.
Organizátoři soutěže děkují všem sponzorům, kteří jakkoliv přispěli ke
zdárnému zvládnutí a zajištění náročné akce, všem, kteří pomáhali
zajišťovat organizaci samotné soutěže (pomocní rozhodčí apod.) a také
těm, kteří se starali o to, aby nikdo z přítomných neměl hlad a žízeň. A
nebyli to jen hasiči, ale také kamarádi a kamarádky hasičů.
Zvláštní poděkování patří Úřadu městyse Doubravice nad Svitavou a
SDH Doubravice nad Svitavou, pod jejichž záštitou se soutěž konala.
Na závěr lze konstatovat, že ohlasy na tuto soutěž byly většinou kladné,
a proto věřme, že za rok Doubravice nad Svitavou uvítá
II. ročník soutěže TFA Nejtvrdší hasič přežije.
Eva Sáňková

***********************************************************************************
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Mladí hasiči jako na houpačce
Jednou jsme dole, jednou nahoře. Přesto, že bychom si přáli být ve
výsledkových listinách stále nahoře, někdy se nedaří tak, aby se nám
toto přání splnilo. Trénujeme, snažíme se, vždy se ale najde nějaké to
ale…
Tak třeba v neděli 27. září jsme zavítali na Okrouhlou. Místní hasiči zde
pořádali branný závod, jehož součástí byla střelba ze vzduchovky,
topografie, vázání uzlů, zdravověda a samozřejmě také požární ochrana.
Tady naše snaha nevyšla na prázdno. Družstvo mladších se umístilo na
6. místě, družstvo starších pak na 7. místě. Byli jsme spokojeni.
Méně štěstí už jsme měli v Lysicích, kde se 10. října konalo další okresní
kolo hry PLAMEN. Přes všechno snažení se mladší děti umístily na 30.
místě a starší na 25. místě. Spokojeni jsme nebyli ani my, mladí hasiči,
ani naši vedoucí.
A co je nového u mladých hasičů v Doubravici nad Svitavou?
Stejně jako v letech minulých, i letos se v místní základní škole konal
nábor mladých hasičů, a to ve dnech 12. a 16. října. Tento nábor proběhl
společně s výchovou dětí v oblasti požární ochrany obyvatelstva
„HASÍK“ pod vedením Romana Bárty a Petry Havířové.
Na sobotu 14. listopadu si vás všechny dovolujeme pozvat do místního
kulturního domu, kde se bude konat „Mikulášská soutěž ve vázání uzlů“.
Začátek v 9 hodin.
Za mladé hasiče vedoucí Marcela Havířová

Na snímku mladí hasiči na soutěži v Okrouhlé
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Školní den s myslivci – 2.10.2015
Každoroční vycházka s myslivci se opět vydařila. Den byl jako namalovaný.
Naše oblíbená trasa: Šibenice – ke hradu – odpočinek u naučné tabule – návrat
podél potoka Nešůrka – myslivna s překvapením.
Tentokrát pan ing. Staněk ukázal dětem trofeje ulovené zvěře z doubravických
lesů, vysvětlil dětem, proč a jak myslivci loví a zajímavé vyprávění ukončil
ukázkou mysliveckých zbraní. Stále však máme na paměti, že přírodu je třeba
nejen využívat, ale i obdivovat a chránit.
Závěrečné občerstvení všichni slupli s chutí a hurá zpátky do školy. Zůstávají
vzpomínky a zážitky. Těšíme se zase za rok a děkujeme.
Text Mgr. Milada Juračková, foto Mgr. Erika Bartíková.
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************************************************************************************************
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Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky MC Ponorka, Klemov 359, Doubravice nad Svitavou nebo na
mcponorka@seznam.cz a vše o činnosti Mateřského centra se dozvíte na www.mcponorka.cz.
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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
1.11. FOJT Miroslav
2.11. LOULOVÁ Marie
3.11. SÁŇKOVÁ Eva
7.11. KADLEC Jan
12.11. SEDLÁKOVÁ Marie
12.11. FLOKOVÁ Věra
13.11. PELIKÁNOVÁ Karolína
17.11. KUČEROVÁ Jaromíra
21.11. LIVOROVÁ Olga
26.11. HORÁKOVÁ Marie
27.11. KUBĚNOVÁ Zdeňka
30.11. KOPECKÁ Jiřina
30.11. KOTOULKOVÁ Jana

Plotky 181
U Cihelny 314
Plotky 219
Hybešova 179
28. října 205
Plotky 236
U Cihelny 167
Havlíčkova 26
28. října 238
Na Horce 93
Hybešova 161
28. října 197
U Spravedlnosti 263
Klemov 355

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

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část LISTOPAD 2015.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Listopad:
1.11. MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 453 997
7.11. MUDr. Staňková V. Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726
8.11. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 9 735 056 656
14.11. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386
15.11. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454
17.11. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429 516 472 227
21.11. MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404
22.11. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b 731 144 155
28.11. MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám. 327 516 446 398
29.11. MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455
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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Není smrti,
zůstává věčně živý,
kdo spravedlivý byl
a dobrotivý.
Fr. Halas

Odešli z našich řad
Jaroslava Staňková
Růžena Řezníčková
Josef Hlaváček
Emil Horálek
RNDr. Bohuslav Seďa
Antonín Kala
Olga Strachoňová
Zdislava Gerhardtová

07.12.
15.01.
13.03.
07.04.
07.05.
05.06.
11.06.
11.06.

1
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87 let
94 let
72 let
50 let
69 let
59 let
67 let
98 let

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
zve zájemce na

Adventní tvoření
pod vedením květinářky
Miluše Kupkové
Ve čtvrtek 26.11.2015, 9 – 11hodin
na faře
Můžete si udělat adventní věnce, svícny a jiné
dekorace na stůl, okna, dveře atd.

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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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
LISTOPAD

2015

5. 11. čtvrtek v 18hod

A-company

RALUCA
Bývalý polda si některé věci ze své minulosti rozhodně nechce
připomínat. Ale připomenou mu je jiní… Pracuje jako soukromý
detektiv, spí se svojí sekretářkou, sleduje lidi za peníze. Až do
chvíle, než se mu do života připlete svůdná Raluca a otočí mu ho o
180 stupňů. Je to náhoda, osud, nebo na něj někdo nastražil past?
Hrají: Jan Dolanský, David Novotný, Helena Dvořáková, Dana
Syslová, Petr Konáš.
Krimi ČR
Vstupné 50.-Kč

80 minut

12. 11. čtvrtek v 18hod

BIOSCOP

TEMNÉ KOUTY
Sedmiletá Libby Day jako jediná přežila brutální masakr své rodiny.
Matka a sestry byly zavražděny během rituálního satanského
obřadu přímo před jejíma očima. Za strašlivý zločin byl na základě
Libbyina svědectví odsouzen na doživotí její bratr Ben. O 30 let
později se na Libby obrátí tajný spolek, který prošetřuje známé
zločiny. Nutí ji přezkoumat události oné noci a znovu otevřít
kapitolu života, ke které se již nikdy nechtěla vracet. Na povrch
vyplouvají skutečnosti, které vnášejí trhliny do jejího tehdejšího
svědectví. Znovu otevírá hluboko pohřbené vzpomínky na tragickou
minulost. Hrají: Charlize Theron, Nicholas Hoult a další.
Thriller Francie/USA/Velká Britanie
Vstupné 50.- Kč

104 minut
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19. 11. čtvrtek v 18hod

BONTON

S LÁSKOU, ROSIE
Vědecké výzkumy tvrdí, že pokud se lidi znají jako malé děti, něco
jim brání, aby se do sebe jako dospělí zamilovali. Rosie a Alex se
znají už od školky. V době prvních lásek a sexu svoje zážitky
s patřičnými detaily probírají, tomu druhému to ale není vždy úplně
po chuti. Ať je to jak chce, Rosie zůstává v Dublinu, zatímco Alex
jede studovat do Bostonu. Mezi nimi stojí oceán a v průběhu života
i jiné vztahy, jiná manželství, závazky a děti. Na oba čekají méně i
více bláznivé a zábavné společné momenty a zase vplují zpět do
svých životů. Hrají: Lily Collins, Sam Claflin a další.
Romantická komedie VB
Vstupné 50.- Kč

102 minut

26. 11. čtvrtek v 18hod

Cinem-Art

BURÁCENÍ
Tento film je typické drama založené na dramatické události, která
se stala v roce 2004 a která završila sérii příběhů, jež autor scénáře
sledoval řadu let. Domácí násilí, sebeobrana před násilníkem, či
obrana a pomoc blízkému člověku v nouzi. Ne náhodou je film
zasazen do prostředí motorkářského světa, rockové hudby a
sochařské komunity, kde se mísí rovná a čestná povaha
s výbušností, burácením v srdci a náklonností k absolutní kráse, a
kde člověk přestává být soudný sám k sobě. Hrají: Martin Stránský,
Vica Kerekes, Vladimír Javorský, Zuzana Bydžovská a další.
Drama ČR/USA
Vstupné 50.- Kč

93 minut
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