ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 2 /únor 2017
*********************************************
Vážení spoluobčané,
zdá se to jako před pár dny, kdy jsme prožívali vánoční svátky a příchod
nového roku. A přece od těchto výjimečných chvil uplynul více jak měsíc.
Na přelomu roku jsme hodnotili uplynulý rok 2016, se všemi jeho klady i
zápory a mnozí z nás si příchod nového roku spojili s novým předsevzetím
a s nadějí, že nadcházející rok 2017 bude šťastnější. Většina z nás se už
vrátila k běžným povinnostem a každodennímu „stereotypu“.
Přelom roku nás překvapil sněhovou nadílkou i poměrně silnými mrazy. Na
toto typicky zimní počasí jsme téměř zapomněli, neboť čtyři předchozí zimy
byly více jak mírné a hlavně bez sněhu. Domnívám se, že se nám podařilo
tuto nečekanou zimní nadílku zvládnout v rámci našich možností. Místní
komunikace a chodníky byly ošetřeny štěrkovým posypem a solí. Chci
poděkovat všem občanům, kteří přispěli úklidem sněhu před vlastním
domem k celkové schůdnosti chodníků.
Tuhá zima přerušila započaté práce při realizaci zpevněné plochy před
hřbitovem. Stačilo pár dní a stavba byla hotova. Nezbývá než vyčkat na
příznivější počasí a dokončovací práce se znovu obnoví.
V zimním období se bude provádět kácení a úprava stromů a prořezávání
křovin. Tyto úpravy se dotknou místního hřbitova, náměstí Svobody, aleje
topolů u fotbalového hřiště a komunikace na Oboru.
Intenzivně pracujeme na rozpočtu městyse na rok 2017. Bude postupně
projednáván v prvním čtvrtletí tohoto roku a předložen ke schválení na
veřejném zasedání zastupitelstva městyse, o kterém budete včas
informováni.
Bohužel nemám k dnešnímu dni žádné zprávy z finančního úřadu Blansko
a tak informace ohledně Svazku zůstávají prozatím neměnné.
V závěru Vám chci do nového roku 2017 přát především pevné zdraví,
rodinnou pohodu a osobní štěstí.
Mgr. Jana Otavová, starostka
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného 14.12.2016
88/2016 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou bere na vědomí zprávu
starostky
89/2016 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje spisový a
skartační plán Městyse Doubravice nad Svitavou
90/2016 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje rozpočtové
opatření Městyse Doubravice nad Svitavou č. 9
91/2016 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje příjem dotace
z Jmk na výdaje JSDH na rok 2016 ve výši 22 473,-Kč
92/2016 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje rozpočtové
provizorium Městyse Doubravice nad Svitavou na rok 2017
93/2016 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje darovací smlouvu
č. 2016-23 formou finančního daru ve výši 5 000,- Kč ve prospěch Městské
správy sociálních služeb, p.o., Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice
94/2016 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
95/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV014330038096/001 mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako povinným
a firmou E.ON Distribuce a.s. jako oprávněným v předloženém znění, týkající
se pozemku parc. č. 6496 v k.ú. Doubravice nad Svitavou, na kterém je
realizována stavba pod názvem „Doubravice, TS Zahradnictví, kab. NN“
96/2016 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje záměr prodeje
pozemku p. č. 223 - 56 m2 a části pozemku p. č. 522/2 část a) – 212 m2,
zapsaného na LV 10001vedeném pro Městys Doubravice nad Svitavou, k.ú.
Klemov u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Blansko, vytyčeného geometrickým plánem č. 246-255/2016,
zpracovatel geometrického plánu – firma Geodezie Plch, s.r.o.
97/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. 9900092153_1/BVB mezi Městysem Doubravice nad
Svitavou jako povinným a firmou GasNet, s.r.o. jako oprávněným v
předloženém znění, týkající se pozemku parc. č. 6016 v k.ú. Doubravice nad
Svitavou, na kterém bude realizována stavba plynárenského zařízení pod
názvem „Roz, Doubravice nad Svitavou, STL plynovod dn 63 a plynovodní
přípojka dn 32“, č. stavby 9900092153
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Tříkrálová sbírka v našem městysi
Motto letošní sbírky:
„Kdo dává, sám nakonec dostává“
V Doubravici nad Svitavou koledníci vybrali 20 069,- Kč.
Svým přispěním a ochotou tak přispěli k podpoře Charitního díla.
Tyto prostředky budou použity pro záměry Oblastní charity Blansko:




podpora hospicové péče
podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže
podporu integrace rodin ohrožených sociálním vyloučením - sociální
začlenění (bydlení, podpora a
provázení )
Rodinná politika se zaměřuje v rámci dvou projektů Klub Ratolest a
SPONA Blansko na poskytování bio-psycho-socio-spirituální podpory všem
rodinám s dětmi. Tuto pomoc zabezpečujeme nabídkou aktivit, které jsou
zaměřeny na pohybový rozvoj dětí a zdravý životní styl rodin.
Psychologickou podporu nabízíme formou základního, individuálního a
odborného poradenství. Podporujeme rodiny ve vzájemném setkávání
v diskusních a svépomocných skupinách, ale taky v rámci komunity. Naše
činnosti jsou také zaměřené na vzdělávací aktivity a osvětovou činnost.
V krizových situacích rodin je také žádána duchovní podpora, kterou
nabízíme.










podpora dobrovolnického centra
pomoc lidem v sociální nouzi
Dělení finančních prostředků z Tříkrálové sbírky
65 % se vrací zpět na projekty Oblastní charity Blansko
15 % je použito na projekty Diecézní charity Brno
10 % je použito na humanitární pomoc do zahraničí
5 % je použito pro potřeby Charity ČR
5 % je určeno dle zákona na režii sbírky

Jménem Oblastní charity děkuji dárcům, koledníkům a také úřadu městyse za
zapečetění a následné rozpečetění pokladniček.
Marie Sedláková
koordinátorka sbírky
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Byl vytvořen Strategický plán rozvoje městyse Doubravice nad
Svitavou 2016-2025
Tento měsíc byl dokončen dokument Strategický plán rozvoje Městyse
Doubravice nad Svitavou 2016-2025, do jehož přípravy jste se mohli zapojit
účastí na průzkumu spokojenosti a potřeb obyvatel a zasláním námětů na
projektové záměry. Všem občanům, kteří se do tvorby strategického
plánu zapojili, patří velké díky.
Proces tvorby strategie probíhal od května do začátku prosince 2016.
Nejdříve byla realizována analytická část (socioekonomická analýza,
průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel, SWOT analýza), na jejímž základě
byla vytvořena část strategická (strategie, zásobník projektů a akční plán).
Tvorbou strategie byla pověřena speciálně vytvořená Komise pro strategii
složená ze zástupců samosprávy městyse, organizací, spolků, škol adt.
Metodickým vedením tvorby strategického plánu byla pověřena společnost
Erste Grantika Advisory, a.s.
Strategie se zaměřuje na následující tři
priority:
 Dopravní a technická infrastruktura
 Veřejná
prostranství
a
životní
prostředí
 Občanská
vybavenost
a
vyžití
obyvatel
Priority jsou dále rozvinuty do strategických
cílů.
Každá
priorita
bude
naplňována
prostřednictvím
realizace
projektových
záměrů, které byly sesbírány a shromážděny
do tzv. zásobníku projektů.
Důležité je si uvědomit, že vytvoření
strategického plánu je jen počátkem a právě
až průběžné naplňování strategického plánu prostřednictvím realizace
projektů je stěžejní částí celého strategického plánování. Plnění
strategického plánu bude monitorováno a bude docházet k jeho aktualizaci
tak, aby bylo možné pružně reagovat na vnější změny. Existence dokumentu
také umožní čerpání evropských i národních dotací.
Kompletní
městyse.

strategický

plán

naleznete
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na webových

stránkách

Jitka s Evou vás zvou na tvořivou dílničku.
Přijďte si vyrobit originální dekoraci z korálků, perliček, kamínků a
drátků
„Stromečky štěstí“
Pro mnohé lidi je strom symbolem života se silnou energií v kořenech.
Přijďte a vyrobíme si stromečky štěstí (energetické stromečky), které na
vás budou působit svým tvarem, barvou, ale také vaší tvůrčí prací.
Sejdeme se v úterý 21. února 2017 v 16 hodin v zasedací místnosti
úřadu městyse.
Co s sebou?
Jako vždy – hlavně dobrou náladu, nezbytné brýle, štípací kleště, kdo
má možnost, může přinést kamínky, případně kůru ze stromu, nebo
malé skleněné svícínky. Korálky a drátky dostanete na místě. Platba
za materiál (50 Kč – max. 100 Kč, dle velikosti stromečku).

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

Pozvánka
MO ČČK v Doubravici nad Svitavou
zve všechny členy i ostatní zájemce
na výroční členskou schůzi MO ČČK, která se koná
21.2.2017 v 17,30 hod v restauraci Olivie
Program: Přednáška – MUDr. Dušan Tenora
Plán činnosti místní organizace na rok 2017
Tombola, občerstvení.
Zveme všechny nové zájemce o práci v MO ČČK.
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Z Á J E Z D D O CH O R V A T S K A
Radek Hajný pořádá zájezd do Chorvatska v termínu od 9.6. – 18.6.2017,
do městečka Pakoštane, kemp Cuka, přes CK Atlas- Adria.
S místními hasiči je zde naplánováno společné cvičení za účasti policie.
V kempu proběhne soutěž TFA jak pro dospělé, tak pro děti.
Pakoštane je ideálním místem pro strávení dovolené pro rodiny s dětmi, či
pro páry s mnoha možnostmi výletů do okolí. Nachází se v blízkosti
historických měst Zadar a Šibenik a tří známých národních parků –Kornati,
Krka a Paklenica, které bezpochyby stojí za návštěvu. Hned za městečkem
Pakoštane se rozprostírá největší sladkovodní jezero v Chorvatsku-Vranske
jezero, kde si na své přijdou především milovníci rybolovu, ale i obdivovatelé
vodního ptactva (nachází se zde ornitologická rezervace).
Pakoštane vás okouzlí písečnými, oblázkovými i skalnatými plážemi
a okolními ostrůvky. Malebný přístav v centru Pakoštane je plný kaváren,
restaurací, obchůdků a zdejších typicky přímořských barů, kde to "žije". Pevně
doufáme, že to bude ideální dovolená pro ty, kteří mají rádi aktivní rodinou
dovolenou s dětmi či partnerem.
Přihlásit na zájezd se může kdokoliv, není určeno pouze pro členy SDH.
Cena zahrnuje: ubytování v chatce, autobusovou dopravu, ložní prádlo,
služby delegáta, poplatek za elektřinu a vodu, registrační poplatek v kempu a
pobytovou taxu.
Autobus k odjezdu bude přistaven v Doubravici nad Svitavou.
Cena nezahrnuje: storno zájezdu a zdravotní pojištění
Předběžná cena za osobu:

do 12 let 4550 Kč
od12 do 18 let 4650 Kč
od 18 let 4800 Kč

Předběžná rezervace
Objednavatel:
Jméno a příjmení: ………………………………………..
Počet osob: do 12 let …………………………………..
od 12 do 18 let ……………………………………
od 18 let …………………………………..
telefon: …………………… meil: …………………………………….
Přihlášky na zájezd odevzdejte do 28. 2. 2017 u Radka Hajného tel.
732700367, meil: radekhajny3@seznam.cz
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PROVEDE

Upozornění pro rodiče budoucích prvňáčků
Protože je od letošního roku stanoven zápis na duben,
předpokládá se, že pokud chce rodič žádat o odklad povinné školní
docházky o jeden rok, dostaví se k zápisu již se dvěma doporučeními /z
pedagogicko psychologické poradny a od odborného lékaře/.
Mgr. František Opatřil – ředitel školy
**********************************************************
Zimní zprávičky ze školy
Advent nám postupně oblékl celou školu do vánoční výzdoby, nechyběly ani
vánoční stromečky. Žáci pilně vyráběli výzdobu, přáníčka, svícínky i betlémy.
Školou zavanula i vůně perníčků, které děti společně pekly a zdobily ve školní
družině.
Navštívil nás i Mikuláš s čertem a andělem, kteří nás obdarovali ovocem a
sladkostmi.
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Čekání na Vánoce jsme si zpestřili i výlety za kulturou. Byli jsme v místním kině na
filmu Kniha džunglí, zajeli jsme i do Blanska na divadelní představení Mrazík.
Prvňáci a druháci navštívili v knihovně besedu a výstavu Na hradě Bradě.
Naši žáci pod vedením paní učitelky Juračkové, Nečasové a Bartíkové vystupovali
na jarmarku, na rozsvěcení vánočního stromku v Holešíně i na půlnoční mši.
Poslední prosincový den ve škole jsme si zpříjemnili vánoční besídkou. Přišla se na
ni podívat i paní starostka Mgr. Jana Otavová.
Že máme ve škole šikovné žáčky, potvrdilo i první místo Terezy Livorové ve
výtvarné soutěži Významní rodáci. Terezce gratulujeme k úspěchu.
V lednu jsme se vrátili plni elánu, vánoční výzdobu vystřídala zimní. Počasí láká
k zimním hrám. Děti chodí ven pravidelně v rámci školní družiny, třetí a pátá třída
se vydala bruslit do Klemova na rybník.
Žáci 3. až 5. třídy se 10.1. ve škole zúčastnili Etické dílny – programu s názvem Jak
se stát dobrým kamarádem. S lektorkou si prošli 3 základní rady pomocí
pracovních listů. Naučili se písničku, zahráli si hru Na dostihy a nakonec tvořili
přání pro svého kamaráda.
Text Mgr. P. Bartošová, foto Mgr. E. Bartíková, Mgr. M. Juračková
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Závěr roku a tradičně poslední soutěž mladých hasičů – to
je „MIKULÁŠSKÁ SOUTĚŽ VE VÁZÁNÍ UZLŮ“.
Jako každý rok, tak i v roce 2016 se odehrávala v kulturním domě u nás, v
Doubravici nad Svitavou, a bylo to v sobotu 3. prosince. Hned na úvod
musím poznamenat, že pro „naše barvy“ to byla sobota jako malovaná. Ale
k tomu se dostaneme.
Ne pět, sedm, nebo deset, ale rovnou 31 družstev mladých hasičů se
přihlásilo na tuto oblíbenou soutěž. Z toho bylo 13 družstev v kategorii
„mladší“ a 18 družstev v kategorii „starší“.
Celé dopoledne se vázalo a vázalo. Plochá spojka, tesařský uzel,
zkracovačka, úvaz na proudnici. K tomu si představte ještě doplňkovou
soutěž v určování topografických značek. Náročné! Říká se: “Těžce na
cvičišti, lehce na bojišti!“ A podle výsledků je jasné, že naši mladí hasiči
cvičili pořádně. Jen čtěte dál.
Výsledky kategorie „mladší“:
1. Doubravice nad Svitavou „A“
2. Skalice nad Svitavou „B“
3. Jedovnice
Výsledky kategorie „starší“:
1. Šošůvka B
2. Letovice „A“
3. Doubravice nad Svitavou

Foto ze soutěže z roku 2015>>>>>>>>>

A co by to bylo za Mikulášskou soutěž,
kdyby při předávání cen a diplomů
neasistovala „správná trojka“ z nebeských výšin a pekla. Věřme, že stejně
dobře, jako se dařilo mladým hasičům při této soutěži, se jim bude dařit i
v soutěžích, které je čekají v roce 2017. Budeme držet pěsti!
Eva Sáňková
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Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů
Doubravice nad Svitavou
Vážení spoluobčané,
rád bych vás seznámil s činností JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů)
za rok 2016. Ke dni 1. 1. 2017 má naše jednotka 17 členů – čtyři velitele, čtyři
strojníky a devět zbývajících členů. Každý z nich se v rámci jednotky může
zdokonalovat, a tak máme členy, kteří jsou proškoleni a procvičeni
v používání dýchacího přístroje, poskytování první pomoci, obsluhu motorové
řetězové pily, někteří prošli školením na techniky jednotky, a právě tito
členové mají na starosti funkčnost vybavení jednotky.
JSDH je vybavena dvěma zásahovými vozidly, a to vozem TATRA terrno 1,
které může k zásahu dovézt celkem šest hasičů, dále pak 3500 litrů vody a
vybavení, díky kterému můžeme zasahovat u požárů, čerpání vody, spadlých
stromů, likvidaci bodavého hmyzu, ucpané kanalizace, čištění komunikací,
poskytování první pomoci u nehod, záchrany osob z vody, případně u zásahů,
kde je třeba vyrobit zdroj elektrické energie a osvětlit zasažené místo. Druhým
vozidlem je ŠKODA 706 RTHP, které díky větší kabině doveze k zásahu až
osm hasičů. Vybavení vozidla je podobné jako u TATRY.
A teď přicházíme k tomu nejdůležitějšímu. Jak se vlastně členové zásahové
jednotky dozví, kdy a kde je jich třeba? Oznámení události na lince 112 nebo
150 vyslechne operátorka HZS a rozhodne, které jednotky na určené místo
vyšle. V případě, že je k zásahu vyslána naše jednotka, vyhlásí se sirénou
poplach (po dobu jedné minuty) a každý člen JSDH a současné také starostka
městyse obdrží zprávu na mobilní telefon o bližším určení místa události. Od
tohoto okamžiku mají členové jednotky deset minut na to, aby se shromáždili
v hasičské zbrojnici a vyjeli k události. Tento určený čas platí ve dne, v noci,
nerozhoduje všední den, ani svátek. Vždy je to jen deset minut. Na místě
události plní členové jednotky rozkazy velitele zásahu. Ten také rozhodne o
tom, zda je zásah vyřešen a jednotka se může vrátit zpět do hasičské
zbrojnice. Tam pak následují další úkony, nepřímo související se zásahem –
očištění veškerého vybavení, techniky, oblečení, obuvi a doplnění použitého
materiálu.
Aby jednotka mohla fungovat tak, jak je třeba, musí členové absolvovat
mnoho hodin školení, kde se procvičuje taktika zásahu a seznamují se
s novinkami. Tato školení probíhají nejen v hasičské zbrojnici v Doubravici
nad Svitavou, ale také na stanici HZS v Blansku. Velmi dobrá spolupráce
v tomto směru je se školícím a výcvikovým zařízením v Tišnově, kde se cvičí
situace, které jsou náročné na prostory. V roce 2016 absolvovali členové naší
jednotky celkem 65 hodin školení.
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Zásahy JSDH Doubravice nad Svitavou v roce 2016:
23. leden – Sebranice, požár ovčína, kde jednotka prováděla hasební práce a
následně střídavě pomáhala v požárním dohledu na požářišti až do 25. 1.
6. duben – výbuch munice v katastru Doubravice nad Svitavou, kde jednotka
zasahovala přes tři hodiny společně s členy integrovaného záchranného
systému.
26. duben – Rájec – Jestřebí, firma VIAREK, cvičení zásahových jednotek
29. duben – Bořitov, cvičení zásahových jednotek zaměřené na požár
základní školy
8. květen – požár v katastru Doubravice nad Svitavou u železniční trati ve
směru Rájec – Jestřebí
22. květen – Dolní Lhota – požár uskladněného dříví
23. květen – Doubravice nad Svitavou, objekt fary, likvidace bodavého hmyzu
28. – 29. květen – Doubravice nad Svitavou – jednotka zasahovala u pěti
událostí, kdy pomáhala občanům se zatopenými sklepy, zanešenými stavidly
a znečištěnými komunikacemi v důsledku přívalových dešťů.
22. červenec – Klemov – likvidace vosího hnízda
10. září – požár pole u Lhoty Rapotiny
30. září – cvičení jednotky v obci Holešín na pštrosí farmě, po ukončení
cvičení jednotka povolána k rybníku u Kuniček, kde docházelo k úhynu ryb
z důvodu malého množství kyslíku ve vodě. Po domluvě s rybáři členové
jednotky okysličovali rybník až do ranních hodin následujícího dne.
15. říjen – Doubravice nad Svitavou-likvidace vosího hnízda v rodinném
domě
22. říjen – likvidace bodavého hmyzu na veřejných prostorách městečka
Doubravice nad Svitavou.
V závěru mi dovolte, abych poděkoval všem členům jednotky sboru
dobrovolných hasičů našeho městečka za jejich práci nejen při každém
zásahu, ale také za práci v hasičské zbrojnici. Děkuji i všem spoluobčanům za
to, jak dobře pohlížíte na naši jednotku. V neposlední řadě velké díky patří
úřadu a vedení městyse Doubravice nad Svitavou za spolupráci, a především
finanční podporu.
Za JSDH Doubravice nad Svitavou Pavel Podloučka, DiS
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Bližší informace o jednotlivých kroužcích získáte na našich stránkách www.mcponorka.cz.

AKTIVITY

HODINA

CENA

VĚK (v
letech)

MÍSTO

LIŠÁCI

Lichý týden 16,30 – 17,30

30,-/h

5-10

MC Ponorka

STUDENÁ KUCHYNĚ

Sudý týden 16.30 – 17,30

35,- / h

4+

CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI

8,30 – 9,30

100,-/rok

1–3

MASÁŽE MIMINEK

9,50 – 10,20

20,-/ h

3m-1r

MC Ponorka
Základní
škola
MC Ponorka

CVIČENÍ PRO DĚTI

10,30 – 11,00

10,-/h

3m-1r

MC Ponorka

DIVADELNÍ KROUŽEK

16,00 - 17,00

25,-/h

4+

MC Ponorka

ANGLIČTINA

Klasická 16,15 – 17,00

35,-/h

4-9

Školička 12,30 – 16,00

55,-/h

4-9

HERNIČKA

8,30 – 11,00

10,-/dítě

KERAMICKÝ KROUŽEK

16,00 – 17,00

30,-/h

3-7

CVIČENÍ DĚTÍ S DĚTMI

17,30 – 18,30

200,-/rok

3-7

MC Ponorka
Základní
škola

PÁTEK

AEROBIC

16,30 – 17,15

20,-/h

5-9

MC Ponorka

1 X MĚSÍČNĚ

TVOŘIVÉ A SPORTOVNÍ AKCE

40,-/h

bez
omezení

MMCMCC
MMCMC

DEN V
TÝDNU
PONDĚLÍ
ÚTERÝ

STŘEDA
ČTVRTEK

MC Ponorka

PRO MAMINKY

PONDĚLÍ

BODY&MIND

18,30 – 19,30

PÁTEK

ANGLIČTINA PRO POKROČILÉ

17,30 – 18,30

ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY

18,30 – 19,30

Dle počtu
bez
učastníků omezení MC Ponorka
Dle počtu
bez
účastníků omezení MC Ponorka

Kroužek studené kuchyně a keramiky lze navštívi i během roku jednorázově.
LIŠÁCI - Máte za ušima, chcete být mazaní jako lišky? Tak tohle je kroužek přesně pro vás! Budeme si hrát s čísly i tvary,
lámat si hlavu nad rébusy i detektivními případy, zahrajeme si společenské hry pro bystré hlavičky... Zkrátka - s námi to
všem pěkně spočítáte! Logicko-matematický kroužek pro děti 5-10 let

Dle zájmu se od října otevře angličtina buď ve formě hodiny nebo školičky, prosíme zájemce o angličtinu o
jejich rozhodnutí,ANGLIČTINA PRO DĚTI
V dalším školním roce jsme se rozhodli nabídnout vám na výběr ze dvou variant kroužku angličtiny pro
děti. Poběží pouze jedna z nich – podle zájmu . Výuka bude určena dětem od 4 let do 2.třídy ZŠ
1. Klasický kroužek – středa 16:15-17:00
cena: 35,-/lekce
Standardní výuka, tak jak probíhala již v minulých dvou letech: Děti se zábavnou a hravou formou seznámí
se základními slovíčky a jednoduchými větami z anglického jazyka. Budeme se postupně věnovat
tématickým okruhům z běžného života. Z velké části bude výuka probíhat v angličtině, složitější pokyny k
práci děti dostávají česky. Dětem bude při výuce společníkem i kamarád Hugo - ponožkový maňásek, který
umí mluvit jen anglicky. Aktivní a pohybové sekvence doplníme prací s obrázky a pracovními
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listy. Součástí výuky budou samozřejmě i písničky a říkanky, budeme si pouštět i krátké
anglické kreslené pohádky.
2. Anglická školička – středa 12:30-16:00 (pro děti navštěvující MŠ a ZŠ Doubravice bude
zajištěno vyzvednutí ze vzdělávacího zařízení a doprovod na kroužek)
cena: 55,-/lekce
Podstatou této varianty je hlubší zafixování slovíček i frází, intenzivnější kontakt s jazykem.
Výhodou je také to, že vznikne lepší vazba a spolupráce kolektivu, což vede děti k větší
otevřenosti při slovním projevu v cizím jazyce. Setkají se s anglickým jazykem nejen během her,
písniček, úkolů a cvičení, ale také při zcela běžných „provozních“ situacích (požádat o pití,
půjčit hračku kamarádovi…). Zpočátku, než se skupinka sžije, bude komunikace ze strany
lektorky probíhat česko-anglicky, postupně bude podíl anglického jazyka narůstat, až bude tvořit
naprosto samozřejmou součást života školičky. Předběžná podoba odpoledního programu:
příchod do MC, uvítání, minirozcvička, výuka, svačinka, odpočinek s poslechem čtené pohádky,
výuka+volná hra, rozloučení. Výuka bude rozdělena do intenzivnější a uvolněnější části tak, aby
ji děti zvládly. V pěkném počasí se vypravíme na procházky či na hřiště. Cílem školičky není
primárně „dostat do dětí“ větší objem slovíček, ale umožnit hlubší kontakt s jazykem,
intenzivnější prožitek a komplexní chápání cizího jazyka, podpora snahy o vyjádření v cizím
jazyce a odbourání zábran v komunikaci.

Stolní tenis v MC Ponorka
Mateřské centrum Ponorka pro zájemce všech věkových kategorií nabízí možnost, zahrát si
stolní tenis. Díky skládacímu pingpongovému stolu, který MC získalo sponzorským darem, se
mohou prostory kočárkárny proměnit ve sportovní hřiště.
Pokud máte rádi stolní tenis a chtěli byste si trochu "zapinkat", stačí zjistit podle rozvrhu,
který najdete na www.mcponorka.cz, kdy je možné hrát a pak se buď telefonicky (748596321)
nebo emailem (mcponorka@seznam.cz) domluvit, kdy je volno. Hrát je možné denně po
skončení kroužků a to včetně víkendu.
Pálky a míčky jsou možné zapůjčit v MC. Cena je 10,-Kč na osobu, bez závislosti na čase.
V centru nabízíme za malý poplatek i drobné občerstvení, kávu nebo čaj.
Druhé pololetí v MC Ponorka
Blíží se konec prvního pololetí a proto je tu možnost přihlásit se do kroužků v MC Ponorka
Rozpis a přihlášku najdete na našem webu www.mcponorka.cz.
Dále připomínáme, že každý čtvrtek od 8.30 – 11.00 h je otevřena hernička. Zatím co si vaše
děti budou hrát, můžete si popovídat o radostech i starostech a sdílet své zkušenosti. Poplatek
za herničku je 10,- Kč za dítě, členové MC Ponorka mají vstup zdarma.
Těšíme se na Vás
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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.
Únor :
1.2. JALOVÁ Miroslava
Dolní 58
8.2. POKORNÝ Rudolf
Soukopovo nám. 336
12.2. SVOBODA Radek
Plotky 115
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
24.2. MAREŠOVÁ Věra
Soukopovo nám. 7
25.2. DUFKOVÁ Věra
Dolní 75
***********************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
Únor 2017:
4.2.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

5.2.

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

11.2. MUDr. Paulíčková

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

12.2. MUDr. Pernicová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

18.2. MUDr. Pokorná M.

Blansko, Gellhornova 9

516 412 422

19.2. MUDr. Nečasová

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 607 812 963

25.2. MUDr. Řehořek

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

26.2. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

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.

*******************************************************************
INZERCE:
Provádím měření termokamerou, tepelných ztrát domu, bytu atd. kvalitní
termokamerou TESTO 876. Cena za rodinný dům je 800,- Kč + doprava. Počet
snímků není omezen. Měřím i větší budovy a jiné předměty jako elektro
rozvaděče, topení atd. tel 777072947 pan Jan Vichta
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TJ SOKOL
Doubravice nad Svitavou,
oddíl kopané, pořádá
v sobotu 18.2.2017
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 25.2.2017 ve 20.00 hodin
v Kulturním domě
Doubravice nad Svitavou.
K tanci a poslechu hraje
skupina TRIO KENT.
Účast masek vítána.
*******************************************************
OV KSČM Blansko, ZO KSČM Doubravice
a Levicový klub žen Blansko
Vás srdečně zvou na
XXVI. PLES OV KSČM
pořádaný v pátek 17. února 2017 od 20.00 hod. v Kulturním
domě Doubravice nad Svitavou.
Hraje kapela: Morava revival (Karel Gott) – bohatá tombola - občerstvení
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Zvěř v zimě

Letošní zima je z pohledu minulých zim mrazivá. Myslivci pro zvěř
zajistili na zimní období asi 80q jadrného krmiva a připravili objemové
krmivo – seno a letninu. Zimní krmení je dnes nutností, protože
přirozené zdroje potravy jsou omezené. Přikrmování zároveň snižuje
škody způsobené na lesních kulturách. Krmení předkládáme v asi
dvaceti krmných zařízeních po celé honitbě mysliveckého spolku.
Kromě zvěře zde najde obživu i velké množství zpěvného ptactva. Zvěř
se na zimu připravuje ukládáním tukových zásob. Aby tyto zásoby
mohla využít, potřebuje nezbytně klid. Prosíme proto o minimální
rušení zvěře. Nejčastěji teď uvidíte srnčí zvěř, jak prohrabává sníh na
porostech řepky. Pro zimní období je typické sdružování srnčí zvěře do
tlup. Základem tlupy je rodina tvořená srnou a jejími potomky.
V současné době je možné Za horou pozorovat až 50 ks srnčí zvěře,
která se sem stáhla na porosty řepky ze širokého okolí.
Na připojené fotografii ze začátku letošní zimy je záběr z fotopasti u
našeho krmného zařízení. Zachycuje srnce, který nemá ještě shozené
paroží a dva kohouty bažanta.

Aleš Pernica
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Kde se v Doubravici popravovalo a proč sťali vdovu
Sekerkovu sekerou
Ať už se v Doubravici nad Svitavou zeptáte kohokoliv, kde kdysi stávala
šibenice, určitě vás odkáže na to správné místo. Ve směru ke Kuničkám
přímo nad vodojem. Všichni místo dobře znají, dodnes je označeno
kamenným křížem. Ve skutečnosti je vše trochu složitější.
Původně stávalo popraviště na druhém břehu řeky Svitavy na vrchu
zvaném Záhoří. Jenže když se na jaře řeka rozvodnila, bylo místo prakticky
nepřístupné. Proto se v roce 1715 rájecký hrabě Karel Ludvík
z Rogendorfu rozhodl popraviště přemístit. Ustanovil pro ně nové místo, a
to „za panskou stodolou (cihelnou), po pravé ruce směrem k lesu na
volném místě při cestě“. Toto místo leželo mimo pole. Doubravice se
však od těch dob značně rozrostla a dnes bychom tuto lokalitu na kopci
nazývaném Šibenice rozhodně definovali jinak. Nenechte se však zmýlit,
skutečně se jedná o totéž místo, i když ho už dnes nikdo neoznačí „za
panskou stodolou“.
V roce 1716 přijel do Doubravice brněnský kat, který nové popraviště
prohlédl a uznal za vhodné. Na starém popravišti na Záhoří byla jako
poslední (ještě v roce 1715) provedena poprava vdovy Sekerkové, která
byla obviněna z úkladné vraždy svého manžela, ovčáckého mistra. Tento
zločin spáchala za pomoci ovčáckého pacholka, jehož jméno není známo.
Hrabě Rogendorf ve svých poznámkách neuvádí žádné důvody, které tuto
dvojici k hroznému činu vedly, ani jakým způsobem ho uskutečnili. Zato se
však podrobně rozepisuje o způsobu popravy. Sekerkové byla utnuta hlava
a poté naražena na kůl.
Na novém popravišti byl pak v roce 1716 potrestán i její spolupachatel,
ovčácký pacholek, a to ještě krutěji. Byl prý „v hlavu udeřen, potom za živa
kolem lámán a poté po třikrát v srdce píchnut a konečně na kolo vpleten.“
Zločincům se v té době nevypravoval křesťanský pohřeb. Nechávali se na
šibenici pro výstrahu viset co nejdéle a pak se jejich ostatky zahrabaly
rovnou na popravišti. Pokud bude jednou někdo „u křížku“ kopat, možná
narazí i na pozůstatky ovčáckého pacholka, co zabil svého mistra.
A jeho spolupachatelka, co pravděpodobně odpočívá někde na Záhoří?
Proč nebyla oběšena, ale sťata? Tenkrát se ženy nevěšely, a to čistě
z „estetických“ důvodů. Dokážete si představit, jak na kopci kolem šibenice
profukuje větřík a nadzvedává oběšené sukně?
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Zdroj:
Josef Pilnáček, Paměti městyse Černé Hory, 1926, str.389

Zpracovala Eva Veselá, Praha

Místo, kde bývala šibenice, je
dodnes označeno kamenným
křížem.
Foto Eva Sáňková

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

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
pořádá pro všechny zájemce

Výrobu valentýnských dárečků

9. 2. 2017 v 9 – 11 hodin
na faře
Můžete si udělat například mýdlová srdíčka, papírová
přáníčka a podobné dárečky.
Pěkná modrá Doubravice
Soukopovo nám 91 (budova fary)
Tel: 732 747 952
E-mail: peknamodra@blansko.charita.cz
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Ú N O R 2017
2. 2. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

KRÁSNÉ DNY V ARANJUEZ
Krásný letní den. Muž a žena sedí u stolu pod stromy, v nekonečné
dáli se rýsuje silueta Paříže. Rozhovor začíná. Mezi mužem a ženou
křižují otázky a odpovědi. V domě, přiléhajícím k terase, sedí
spisovatel představující si tento dialog a píše. Nebo je to naopak?
Film je natočen jako souboj mezi mužem a ženou, který se skrývá pod
slupkou slovní hry na otázky a odpovědi, jež má jedno hlavní pravidlo,
a to bezpodmínečnou poctivost.

Film Francie/Německo/Portugalsko
Vstupné 50.- Kč

97 minut

9. 2. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

CAFÉ SOCIETY
Bobby, který potřebuje změnit prostředí, odlétá z New Yorku do
Hollywoodu, kde začíná pracovat jako poslíček pro strýčka, který je
mocným agentem filmových hvězd. Na první pohled se zamiluje do
strýcovy sličné asistentky, která má však vážný vztah. Nic netrvá
věčně, ani tento vztah, asistentka však nabídku k sňatku od Bobbyho
odmítá. Zlomený Bobby se vrací do New Yorku, kde pracuje se svým
bratrem v nočním klubu. Z něj časem udělají jeden z nejlepších ve
městě. Všechno v pořádku, ale jen do doby, než do dveří klubu
vstoupí asistentka Vonnie…
Režisér Woody Allen se tímto filmem ponořil do světa třpytivého
pozlátka Hollywoodské smetánky i nočního života New Yorku
třicátých let. Jeho scénáristické i režisérské umění doplňuje hvězdná
sestava hlavních představitelů filmu.
Film USA
Vstupné 50.- Kč

96 minut
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16. 2. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

JULIETA
Julieta žije sama se svou dcerou Antiou poté, co do jejich šťastného
života krutě zasáhl osud. Po smrti Julietina manžela obě prožívají
nejhorší období. Obě trpí, vzájemně se odcizují. Když je Antie
osmnáct let, opustí matku bez jediného slova vysvětlení. Matka ji více
než 12 let hledá. Během té doby zjišťuje, jak málo svoji dceru znala.
Až náhodné setkání s Antiou dává matce šanci pokusit se ji získat
zpět.

Film Španělsko
Vstupné 50.- Kč

99 minut

23. 2. čtvrtek v 18 hod

BONTON

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
Lenka Vlasáková hraje v této komedii moderní dynamickou ženu,
která vlastní cukrárnu, stará se o syna a musí krotit svou rázovitou
maminku v podání Jany Švandové. S bývalým manželem s tváří
Davida Matáska má skvělý vztah. Pozve ji na drahou večeři při
svíčkách a tam se konečně vyjádří. Znovu se zamiloval a přemýšlí o
svatbě. Ale s někým jiným. Od bývalé ženy chce upéct svatební dort!
To je něco pro svéráznou Evinu maminku, která nikdy nic nevzdává,
vždy si ví rady a zničit cizí svatbu je ta správná výzva.
Dále hrají Andrea Kerestešová, Jaroslav Plesl, Vladimír Kratina, Jana
Boušková a další.

Romantická komedie ČR
Vstupné 50,-Kč

85 minut
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