ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 3 /březen 2017
***************************************************************

Vážení spoluobčané,
současné počasí dává tušit, že jaro se už pomalu blíží. Proto
mohly být znovu obnoveny práce na zbudování zpevněné plochy
před hřbitovem a pokračovat bude i oprava retenční přehrážky na
potoku Nešůrka v lokalitě U Cihelny. Stále pokračují úpravy
stromů v intravilánu obce. Poté, co bylo pokáceno osmnáct
vzrostlých topolů u fotbalového hřiště, přišly na řadu akáty u
hřbitova, u kterých se budou většinou odřezávat suché větve.
Všechny tyto i další plánované zásahy do zeleně by měly být
ukončeny do konce března.
Je připraven rozpočet městyse, který bude projednáván na
březnovém veřejném zasedání zastupitelstva. Tak jako v letech
minulých, tak i pro rok 2017 se podařilo sestavit vyrovnaný
rozpočet. Jeho součásti jsou i žádosti o dotace z různých
dotačních titulů. Pokud v nich budeme úspěšní, podaří se ušetřit
značnou finanční částku z celkového rozpočtu obce.
Dne 23. 2. 2017 jsem byla na Finančním úřadě pro Jihomoravský
kraj, pracoviště Blansko seznámena s obsahem „protokolu“, který
prozatím uzavírá závěry auditu Svazku z roku 2014, o kterém
jsem vás informovala již dříve. S obsahem zprávy nejprve
seznámím členy Svazku Doubravice nad Svitavou, Obora
Kuničky a Újezd u Boskovic, následně informaci předám
zastupitelům městyse a vás občany budu v této souvislosti
informovat v dubnovém zpravodaji.
Mgr. Jana Otavová, starostka
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Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva
městyse Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
dne 8.3.2017 v 18.00 hod. v obřadní síni úřadu městyse.
UPOZORNĚNÍ
Platby za svoz odpadu se budou vybírat od 1. března 2017 na úřadě
městyse. Současně se budou vybírat i poplatky za psy.
Výše poplatků za svoz odpadu
Osoba s trvalým pobytem:

450,-Kč

Rekreační objekt:

450,-Kč

Podnikatel (1 popelnice):

1.500,-Kč

Výše poplatku za psy:
1 pes:

100,-Kč

za každého dalšího psa:

120,-Kč

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

Poplatky za nájem hrobových míst se budou
vybírat od 2. května 2017. Jeden seznam plátců
hrobových míst bude vyvěšen na úřední desce
před úřadem městyse a druhý v Klemově.
**********************************************************

Vítání jara
V neděli 2. dubna v 11 hodin bude před
úřadem městyse probíhat tradiční soud
s paní Zimou, která bude souzena za
průběh letošní zimy, vyhnána z naší obce a
utopena v řece Svitavě.
Přijďte se rozloučit se zimou a přivítat
jaro!
Srdečně zvou skauti
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Padaly tam, kam bylo určeno.
Vždy jsem obdivovala ty, kteří odstřelovali komíny, případně káceli stromy, tyčící se
až téměř k nebi. To proto, že jim objekty padaly na předem určená místa. Začátkem
února jsem se o tomto umění mohla přesvědčit na vlastní oči. A nejen já, ale každý,
kdo šel ve dnech 9. – 13. okolo fotbalového hřiště.
Jak bylo avizováno v minulém zpravodaji, ve městečku začalo kácení a úprava
stromů a prořezávání křovin. A první šly k zemi právě topoly u fotbalového hřiště.
Přesto, že to byla mnoho let „dominanta“ těchto prostor, roky se na stromech
podepsaly.
Kácení topolů prováděla firma „Zahradnictví DRYÁDA Kunštát“ a kdo chlapce
s pilami sledoval, viděl takový malý koncert. Pokud to prostor dovoloval, každý strom
po podřezání dopadl tam, kde mu bylo určeno. A dál? Dál nastoupil na pomoc jeřáb,
a to pak byla podívaná! Přímo akrobatické dřevorubecké cvičení. Několik let sice
nebudou mít hráči kopané na hřišti při zápasech stín, na druhou stranu ale nebude
hrozit nebezpečí padajících větví. A navíc je brzy nahradí nová výsadba.

Eva Sáňková, kronikářka
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SDH Doubravice nad Svitavou
zve všechny děti a rodiče na
Dětský karneval
který se uskuteční 11. března 2017
v prostorách kulturního domu
v Doubravici nad Svitavou
zahájení ve 1400 hodin
připraveno bude občerstvení,
bohatá tombola a soutěže

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

Dne 18. března 2017 se v kulturním domě koná akce o nejlepší

DOUBRAVICKOU POLÉVKU
Soutěž začíná v 16.00 hodin
V 19.00 hodin je vyhlášení vítěze
K tanci i poslechu zahraje DJ Livka
a na kytaru Rosťa Pijáček a Luboš Raš
Zájemci o soutěž (vaření) se mohou přihlásit na tel. č. 731 637 702.
Počet účastníků soutěže je omezen. Uzávěrka je ve 12.00 hodin dne 18.3.2017.

********************************************************
Portál RegionBlanensko.cz už 5 let informuje o aktuálním dění v regionu
Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst aktuální zprávy anebo naplánovat
akci na víkend? Na webovém portálu www.RegionBlanensko.cz najdete vše, co o dění v
regionu chcete vědět.
Portál RegionBlanensko.cz je v provozu od roku 2012 a postupně se z něj stal jeden z
největších informačních webů v regionu. Denně přináší informace o všem, co se v regionu
děje. Portál není zaměřený na specifické téma, a proto si na něm každý najde něco
zajímavého.
Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky zaměstnání a brigád na Blanensku.
Firmy a personální agentury zde zadávají volné pracovní nabídky. Nejnovější nabídku míst ve
vašem okolí najdete na www.regionblanensko.cz/prace.
Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regionálních akcí. Pozvánku můžete
publikovat v přehledném seznamu událostí z celého regionu na adrese
www.regionblanensko.cz/kalendar-akci/. Nejzajímavější a nejčtenější akce se automaticky
zveřejní na regionální facebookové stránce, kde ji uvidí stovky fanoušků.
Portál RegionBlanensko.cz podporuje regionální dění a spolupracuje s řadou institucí v
regionu, např. Městskou knihovnou Blansko či Oblastní charitou Blansko.
Píšeme o Blanensku pro Blanensko.
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Práci v honitbě myslivci začali přípravou na hnízdění kachen
Rybník u Kuniček i Klemovák jsou bez pobřežních rákosin. Pokud kachna
zahnízdí na břehu, je ohrožena velkým množstvím predátorů. Blízkost rybníků
v noci vyhledávají všudy přítomní divočáci a těm by násada vajec náramně
chutnala. Proto je třeba hnízdící kachny ochránit. Na rybníce u Kuniček jsme si
vyzkoušeli účelnost hnízdních budek pro kachny. S panem Vladíkem jsme se
dohodli na umístění budek na Klemováku na zadním rybníce. Zde je více klidu a
kachny se zde hojně zdržovaly. Zamrzlá hladina rybníka byla pro stavbu
hnízdních budek ideální. Bylo třeba vyřezat otvor v ledu, zarazit dubové kůly a
osadit hnízdní budky. Práce nám šla od ruky, a tak jsme za chvíli osadili čtyři
přichystané budky. Teď už se budeme těšit, až se na rybníce objeví kachňata.

Kolektivní práce
Co vy doma, nechcete také připravit na zahradě příbytek pro ptáky? Doporučuji
sýkorník, sýkorka je největším ochráncem ovocných stromů. Když jsem
pozoroval, že sýkorky jsou nucené hnízdit ve sloupku na oplocení, bylo
rozhodnuto. Stačí jen šest prkének příslušné velikosti, pár hřebíků, kus drátu na
zavěšení. Výstružník pro vletový otvor jsem měl z dřívějška. Ale pozor, všechno
má svá pravidla a při špatně umístěném otvoru můžete připravit pochoutku pro
kunu. Rozměry budek najdete na internetu na stránkách České společnosti
ornitologické. Nejčastěji vás od stavby odradí výstružník na vletový otvor, ten
vám mohu zapůjčit. Loni jsem osadil dvě budky. Jednu v Rájci a druhou doma.
V jedné byly sýkorky vyvedeny a v druhé budce to stále jen zkoumaly. Uvidíme
jak letos, prostě tajemství přírody.
Aleš Pernica
5

BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny
v měsíci březnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Březen:
7.3.
7.3.
15.3.
27.3.
27.3.
28.3.

SÁŇKOVÁ Květoslava
LEFNEROVÁ Alena
NEČASOVÁ Bohumila
HAJNÁ Marie
KOVÁCSOVÁ Marie
ŠEVČÍKOVÁ Zdeňka

nám. Svobody 376
Havlíčkova 370
U Spravedlnosti 257
Plotky 145
Dolní 346
Plotky 178

********************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
BŘEZEN 2017
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00
Březen

4.3.
5.3.
11.3.
12.3.
18.3.
19.3.
25.3.
26.3.

MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko
MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221
MUDr. Sládek
Velké Opatovice, nám. Míru 492
MUDr. Srpová
Letovice, J. Haška 12
MUDr. Staňková V. Jedovnice, Zdrav. středisko
MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A
MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 444 326
516 435 203
516 477 319
604 760 665
516 442 726
607 812 963
516 416 386
516 488 454

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.

*****************************************************************
Poděkování dárcům
Pan farář Jan Piler děkuje za poskytnutí finančního daru na opravu fasády kostela
firmám:
Gummi-Print, a.s. - 5.000,-Kč
Araplast, spol. s.r.o. – 10.000,-Kč
M + H, Míča a Harašta, s.r.o. – 15.000,-Kč
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
B Ř E ZE N

2017

2. 3. čtvrtek v 18 hod

FALCON

STRAŠIDLA
Nová rodinná komedie jednoho z divácky nejúspěšnějších českých
režisérů, Zdeňka Trošky, nabízí zábavu pro všechny generace. V této
komedii spojil své dvě nejsilnější disciplíny, které mu vynesly diváckou
oblibu – pohádku a komedii. Strašidla sází na laskavý, neútočný humor,
efektní výpravu plnou atraktivních triků a nádherných kostýmů a
skutečně špičkové herecké obsazení s řadou hvězd.
Hrají: Tereza Kostková, Jiří Dvořák, Vladimír Polívka, Matěj Hádek, Anna
Polívková, Petr Nárožný, Václav Postránecký a další.
Rodinná pohádková komedie ČR
Vstupné 50.- Kč

113 minut

9. 3. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující
manželkou bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, než
ji na prahu čtyřicítky požádá o rozvod. Eliška začíná od nuly jako učitelka
v malé vesničce, kde ji nastěhují do domu s nerudným Božíčkem (Ondřej
Vetchý), který pracuje ve vesnici jako hrobník a díky neblahým
zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“. Eliška má ovšem na
chlapy také momentálně spadeno, takže si nenechá nic líbit…
Komedie ČR

Premiéra 13. 10. 2016

Vstupné 50.- Kč

97 minut
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16. 3. čtvrtek v 18 hod

ARTCAM

BRATŘÍČEK KAREL
Karel Kryl – nový pohled na legendárního písničkáře, který se stal
symbolem Pražského jara, přináší ve svém portrétu režisérka Krystyna
Krauze.
Dokumentární film ČR/Polsko
Vstupné 50.- Kč

79 minut

23. 3. čtvrtek v 18 hod

ARTCAM

NAŠE POSLEDNÍ TANGO
María Nieves Regová (80) a Juan Carlos Copes (83) se potkali, když jim
bylo 14 a 17 let, a taneční pár tvořili téměř půl století. Za tu dobu se
střídavě milovali i nenáviděli, prošli si několika bolestnými rozchody, vždy
se však k sobě vrátili. Žádný muž totiž netančil tak jako Juan a žádná
jiná žena se v tanci nemohla rovnat Maríi! Nakonec však Juan Maríi
opustil definitivně: odešel s partnerkou o 20 let mladší a pořídil si s ní
dvě děti. Nyní, na sklonku života, se oba rozhodli o svou lásku, nenávist i
vášeň podělit.
Dokumentární film Argentina/Německo
Vstupné 50.- Kč

85 minut

30. 3. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
Příběh rockera s duší básníka.
Film představuje životní příběh Vladimíra Mišíka, vynikajícího muzikanta,
člověka, který si vždy stál za svým a nenechal se zkorumpovat ani mocí
a metály, ani komercí. Mišík patří k zásadním osobnostem české
populární hudby, který svou tvorbou ovlivnil celou generaci umělců
z hudebního, výtvarného i literárního světa.
Dokumentární film ČR

Premiéra 8. 3. 2017

Vstupné 50.-Kč

100 minut
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