ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 5/ květen 2017

***********************************************
Vážení spoluobčané,
dubnové počasí si s námi pěkně pohrálo. Téměř letní dny vystřídal ledový vítr,
déšť a nechyběly ani sněhové vločky. Duben potvrdil aprílové počasí
bezezbytku.
I přes nepřízeň počasí se podařilo vyčistit pomník na Soukopově náměstí
včetně zhotovení speciálního konzervačního nátěru. Další restaurátorské
práce na památníku budou pokračovat v roce 2018, kdy si připomeneme 100
roků od ukončení 1. světové války. Podařilo se zcela vyměnit zábradlí na
mostě v ulici Plotky. Věřím, že ve stávající podobě bude svému účelu sloužit
další desítky let. Také byla zpevněna cesta k rybníku Klemovák. Procházka do
této pěkné lokality bude tedy ještě o něco příjemnější. Stále probíhají
natěračské práce na místním hřbitově. Zábradlí i brána na novém hřbitově tak
dostanou nový „kabát“. Také bylo vytypováno 20 míst, kde se budou postupně
rozmísťovat nové odpadkové koše.
Kromě drobnějších i těch významnějších pracovních akcí nás v měsíci květnu
(i koncem dubna) čeká řada společenských událostí. Připomínám
znovuobnovenou tradici stavění máje v sobotu 29. 4. 2017 ve 14:00 hodin.
S doprovodným programem vystoupí žáci místní základní a mateřské školy.
Dále pak 72. výročí ukončení 2. světové války, které si připomeneme v pátek
5. 5. 2017 v 19:00 hodin položením věnce u pomníku věnovaného obětem
světových válek před základní školou. Poté bude následovat lampiónový
průvod na sokolské hřiště, kde bude připraven táborák a občerstvení. Za
připomenutí jistě stojí i vystoupení žáků místní základní školy ke Dni matek,
které se uskuteční v pátek 12. 5. 2017 v 17:00 hodin v sále kina.
V závěru se chci omluvit za tiskovou chybu, která v minulém čísle zpravodaje
vznikla posunutím desetinné čárky u celkové částky sankce Svazku obcí
Doubravice nad Svitavou, Obora, Kuničky a Újezd u Boskovic (dále jen
Svazek). Potvrzuji, že se jedná o částku 12 840 619, -Kč, včetně 100%
penalizace, tedy o celkovou částku 25 681 238,-Kč. Počátkem dubna obdržel
Svazek platební výměr. V současné době zastupující advokátní kancelář
připravuje v této souvislosti odvolání. O této skutečnosti jsem informovala
členy Svazku (Valná hromada Svazku 25. 4. 2017) a na posledním zasedání
zastupitelstva městyse (26. 4. 2017) všechny jeho přítomné členy i veřejnost.
V následujících měsících bude nutné oslovit jednotlivé bankovní instituce a
zjistit, zda vůbec a za jakých podmínek budou ochotny poskytnout Svazku
úvěr.
Mgr. Jana Otavová, starostka
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Očkování psů
V úterý 23.5.2017 od 14.00 do 15.30 hodin bude provádět
MVDr. Jiří Rožek vakcinaci psů proti vzteklině. Očkovací průkaz si
vezměte s sebou. Poplatek za očkování 1 psa činí 150,-Kč za
vzteklinu a 330,-Kč za kombinaci. Povinnému očkování
podléhají psi starší 6 měsíců.
***********************************************************************************

Poplatky za nájem hrobových míst se budou
vybírat od 2.5.2017 do 31.5.2017. Jeden seznam
plátců hrobových míst bude vyvěšen na úřední
desce před úřadem městyse a druhý v Klemově.
************************************************************************
E.ON Distribuce, a.s v zastoupení společností E.ON Česká republika, s.r.o.,
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, zahájila prostřednictvím
svého projekčního partnera – PROSIG s.r.o., Hviezdoslavova 1359/53, 62700
Brno, práce na vypracování projektových dokumentací pro územní řízení,
provádění stavby a následné zajištění dokladů umožňujících realizaci stavby
obnovy sítě NN v městysi Doubravice nad Svitavou na ulicích Dolní, Sokolská,
Hybešova, Plotky, U Cihelny, 9.května, 28.října, Havlíčkova, U Spravedlnosti,
Na Rybníku a Na Horce. Na části ulice Na Rybníku, Havlíčkova, U cihelny a
Zahradní bude stávající nadzemní holé vedení nahrazeno nadzemním
izolovaným vedením NFA2X 4x120 a to včetně výměny sloupů a domovních
přípojek. Jedná se o stavbu s názvem „Doubravice n.Svit., obnova sítě NN“.
Projekční práce již byly započaty v měsíci lednu roku 2016 a všichni dotčení
vlastníci již byli obesláni poštou se žádostí o souhlas a uzavření smlouvy na
zřízení služebnosti.
V praxi to znamená, že stávající venkovní holé vedení NN bude nahrazeno
novým páteřním kabelovým vedením NN - NAYY-J 4x240, NAYY-J 4x150,
které bude uloženo v zemi, a to v komunikaci, chodníku nebo zeleném pásu
na ulicích Dolní, Sokolská, Hybešova, Plotky, U Cihelny, 9.května, 28.října,
Havlíčkova, U Spravedlnosti, Na Rybníku a Na Horce. Na části ulice Na
Rybníku, Havlíčkova, U Cihelny a Zahradní bude stávající nadzemní holé
vedení nahrazeno nadzemním izolovaným vedením NFA2X 4x120 a to včetně
výměny sloupů a domovních přípojek.
Přípojky stávajících odběratelů, kteří budou nově napojeni zemním kabelem
NN – NAYY-J 4x150, budou provedeny kabelem NAYY-J 4x25, který bude
napojen na páteřní kabel NN „T“ spojkou a ukončen v nové přípojkové skříni
SP. Případně bude páteřní kabel NN – NAYY-J 4x150 zasmyčkován do
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nových přípojkových skříní SS. Na hranice pozemků budou umístěny
přípojkové skříně dle platných ČNS, PNE a TNS. Nové přípojkové skříně, kde
budou umístěny hlavní pojistky pro Váš dům, budou umístěny na hranici
pozemku buď do předzahrádky nebo oplocení (označení na výkrese
SPxxx/NKP1P, SSxxx/NKE1P-C) nebo do venkovní (obvodové) zdi domu
(označení na výkrese SPxxx/NVP1P, SSxxx/NVE1P-C). Tyto skříně se umístí
v okolí vchodů do domů na té straně, na které se nachází elektroměr (pokud
nebylo domluveno jinak). Z této skříně bude proveden nový přívod do Vašeho
elektroměru. Tento přívod bude již proveden měděným kabelem – NYY 4x10,
případně CYKY 4Bx16. Všechny tyto práce včetně zapravení domů a okolí po
zásahu budou plně hrazeny distribuční společností E.ON Distribuce, a.s.,
všechny práce jsou bez nákladů stávajících odběratelů elektrické energie,
jedná se o stavební obnovu sítě NN.
Součástí projednávání s majiteli dotčenými energetickým zařízením (kabelové
skříně a kabel NN), bude zajištění uzavření smluv o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene dle „energetického“ zákona 458/2000 Sb. v platném
znění a projednání (odsouhlasení) provedení nových odvodů do elektroměrů
(HDV). Tyto žádosti vám již byly zaslány a budou opětovně zasílány těm, kteří
v původním návrhem nesouhlasili nebo nereagovali.
Projektové dokumentace jsou projednávány v období 03/2016 – 06/2017 s
majiteli dotčených nemovitostí. Termín ukončení projekčních prací je plánován
do 30.6.2017, samotná realizace stavby je plánována na rok 2018.
Podrobnější informace Vám sdělí zástupce projekční společnosti PROSIG,
s.r.o. pan Marek Tomáš (tel.:548 211 464), který Vás bude nebo již
kontaktoval za účelem projednání projektové dokumentace předmětných
staveb.
Marek Tomáš, vedoucí projektant

***********************************************************************************
DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ !!!

Úřad městyse Doubravice nad Svitavou na základě oznámení
Katastrálního úřadu pro Jmk, Katastrální pracoviště Blansko
oznamuje, že v obřadní místnosti Úřadu městyse Doubravice nad
Svitavou, v období od 15.5. do 26.5., vždy v úřední hodiny úřadu
městyse, nebo po dohodě na tel. 516 432 721, bude vyložen
k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním
na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území
Doubravice nad Svitavou a Klemov .
Ve dnech 15.5. a 22.5. 2017 v době od 14 do 17 hodin bude
veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního
úřadu.
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Zahradnictví Ing. Romana Koupého ve spolupráci
s Městysem Doubravice nad Svitavou vyhlašují jubilejní

10. ročník soutěže
ROZKVETLÉ MĚSTEČKO
Hodnocení bude provedeno v těchto kategoriích:

Rozkvetlá okna

Rozkvetlé balkony

Rozkvetlé předzahrádky

Mix

Základní výběr bude proveden stejně jako v přechozích letech
v měsících červen až srpen (podle toho, jak nám bude přát počasí).
Následné vyhodnocení celé akce s posezením v příjemném prostředí
Zahradnictví Ing. Romana Koupého se uskuteční v měsíci září.
Termín bude včas oznámen ve Zpravodajském měsíčníku č. 9/2017.
Eva Sáňková
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Upozornění pro návštěvníky Nemocnice Blansko,
od 9.3.2017 je pro návštěvníky otevřeno parkoviště nad areálem nemocnice - parkoviště
P2, které je zpoplatněno prostřednictvím závorového systému. Parkoviště je k dispozici
návštěvníkům nepřetržitě, přičemž poplatek za parkování je vybírán od pondělí do pátku
(nepřetržitě). Parkování o víkendech a svátcích je zdarma. Cena parkování je stanovena
následovně, první hodina od vjezdu do areálu parkoviště je zdarma - návštěvník nemusí
projít pokladnou a rovnou odjíždí, každá další hodina je zpoplatněna částkou 10 Kč/hod.,
přičemž maximální vybíraná částka za jeden kalendářní den je stanovena na 50 Kč. Na
tomto parkovišti je parkovné placeno až při odjezdu z parkoviště, a to prostřednictvím
pokladny umístěné v rámci parkoviště. Kapacita parkoviště činí 107 parkovacích míst.
Od 27.3.2017 je zpoplatněno parkování před areálem nemocnice - parkoviště P1, na
tomto parkovišti je parkovné vybíráno prostřednictvím parkovacích automatů a cena za
parkování je stanovena na 1 Kč za prvních 30 minut parkování, každá další započatá
hodina parkování je zpoplatněna částkou 10 Kč/hod. Parkování na tomto parkovišti je
zpoplatněno v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin. Při příjezdu na parkoviště je třeba
navštívit parkovací automat a koupit parkovací lístek, který musí být umístěn na
viditelném místě v automobilu. Kapacita parkoviště činí 49 parkovacích míst.
Služby Blansko, s. r. o.
provozovatel parkoviště
**********************************************************************************

Výlety i soutěže – to vše patří k činnost mladých hasičů
V neděli 9. dubna 2017 se skupina mladých hasičů sešla u hasičské
zbrojnice, aby se vydali na prohlídku zámku do Rájce. A protože nejsou
žádná „ořezávátka“, cestu absolvovali
samozřejmě „pěšmo“. Průvodkyní krásným
rájeckým zámkem byla dětem jedna z jejich
vedoucích Katka Odehnalová (na snímku
vpravo). Během prohlídky jim pověděla mnoho
zajímavého o historii zámku a také odpovídala na
jejich všetečné otázky. Po skončené prohlídce
děti pokračovaly do zámeckého parku plnit úkoly
šneka Krasíka. Za odměnu si každý odnesl
pamětní minci z pokladnice. A nedělní oběd? Ten
si děti připravily samy. Opečené špekáčky byly
výborné – lepší jako z interhotelu. Krásný výlet děti zakončily bowlingem.
Spokojeni s počasím, které mladým hasičům mimořádně přálo, se děti
vrátily domů.
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Na snímku mladí doubravičtí
hasiči před rájeckým zámkem

Soutěž Drnovský uzlík
V sobotu 15. dubna jsme se zúčastnili uzlovačky jednotlivců
v Drnovicích. V kategorii „starší“ startovaly Bartošová Kristýna, Vaňková
Gabriela a Jeschkeová Nela, v kategorii „mladší“ pak Bartošová
Karolína, Rybář Tomáš, Tomášková Adéla a Vaňková Vendula.
Tentokrát se dařilo hlavně mladším. V této kategorii se Adéla
Tomášková umístila na 6. místě a Vendula Vaňková obsadila medailové
3. místo. Touto soutěží jsme ukončili zimní sezónu a teď už nás čekají
hlavně požární útoky a štafety.
Na snímku první zprava Vendula Vaňková – kategorie mladší – 3. místo

Marcela Havířová vedoucí kolektivu mladých hasičů
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TJ Sokol oddíl kopané pořádá
v neděli 30.4.2017 na
sokolském hřišti již tradiční
„Pálení čarodějnic“.
Začátek akce od 18.00 hodin pro děti
a od 20.00 hodin pro všechny generace.
Hraje skupina Akcent.
TJ Sokol oddíl kopané bude
v sobotu 6.5. provádět
sběr železného šrotu v celé obci.
Velké kusy vám pomohou odnést.
***********************************************************************************

POŘÁDÁ U PŘÍLEŽITOSTI DNE RODINY

18.5.2017 OD 9.00 – 16.00h

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte se podívat mezi nás a prohlédnout si prostory mateřského
centra. Děti si mohou pohrát v herničce a na venkovním hřišti nebo
něco pěkného vyrobit. Můžete si prohlédnout výrobky dětí z
keramického kroužku.
Občerstvení zajištěno.
Všichni jsou srdečně zváni.
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Zprávy z kina
Vzpomínám, ale zcela marně, kdy naposledy jste si mohli ve zpravodaji
přečíst něco o našem kině. Pravděpodobně v souvislosti se změnou
technologie promítání filmů. Prakticky po celý rok 2013 bylo díky této
změně v kině rušno. Od té doby už uteklo hodně vody. Změnila se
technologie promítání, změnilo se ozvučení, nezměnil se promítací den –
stále zůstávají „kinové čtvrtky“, a co se hlavně nezměnilo, to je snaha
všech zaměstnanců kina, aby v ony čtvrtky nezůstával prázdný sál. Je to
jako na houpačce. Někdy jsou diváci, někdy je jich „jako šafránu“.
Nejsme ale jediné kino, které se s tímto problémem potýká. Konkurence
je veliká (multikina, internet apod.). Díky vstřícnosti úřadu městyse a jeho
zastupitelů stále promítáme. A jsme tomu rádi.
Statistika kina za roky 2014-2016:
Rok

Počet představení

Počet diváků

Tržba

2014

38

725

30 380.-

2015

37

675

29 190.-

2016

40

759

32 300.-

O která filmová představení byl v roce 2016 největší zájem? Šlo
samozřejmě o české filmy, stejně jako v předchozích letech.
Příjemně zaplněný sál byl na filmech: Teorie tygra, Lída Baarová,
Rodinný film, Učitelka, Děda a třeba ještě Andílek na nervy.
A co vy? I v roce letošním promítáme české filmy, které určitě stojí za
shlédnutí. Rádi vás v našem kině přivítáme.

Eva Sáňková programový
pracovník kina
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci květnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
2.5. DUFEK Václav
9.5. TOMÁŠEK František
17.5. FADRNÁ Jitka
19.5. ROUČKOVÁ Milada
20.5. ŠTOUDKOVÁ Marie
22.5. FOJTOVÁ Marie

Dolní 75
Klemov 356
Hamry 235
Dolní 122
Újezd u Boskovic
U Cihelny 314

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

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část květen 2017
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Květen
1.5.

MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

6.5.

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

7.5.

MUDr. Grénarová

Boskovice, Růžové nám. 16 774 710 550

8.5.

MUDr. Hanáková

Blansko, Pražská 1b

516 418 788

13.5. MUDr. Havlová

Blansko, Pražská 1b

516 418 786

14.5. MUDr. Hepp

Rájec, Šafranice 101

516 434 055

20.5. MUDr. Hosová

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

21.5. MUDr. Hošák

Adamov, U Kostela 4

516 446 428

27.5. MUDr. Houdková

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

28.5. Dr. Hurešová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 264

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.
***************************************************************************

13

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
všechny srdečně zve na
OSLAVU SVÁTKU MATEK
16. 5. 2017 v 13.30 hodin na faře,
kde proběhne
vystoupení dětí MC Ponorka.
V případě příznivého počasí bude oslava pokračovat
opékáním špekáčků ve farním areálu.

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
KVĚ T E N

2017

4. 5. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

MILUJI TĚ MODŘE
Romantická komedie o jednom zamilovaném malíři, dívce z výlohy,
žárlivém vrhači nožů…a lásce v modrém.
33letý malíř David Bárta žije pod jednou střechou s matkou, která je
posedlá jógou. Má záletného otce, který ho neustále zásobuje zaručeně
osvědčenými radami, jak dobývat ženy. Osud mu navíc nadělí vyhazov
z Národní galerie. Ale to pravé zemětřesení jej v životě teprve čeká. Ve
výloze klenotnictví David spatří aranžérku Terezu, do které se na první
pohled zamiluje. Jenže Tereza má přítele Igora…
V hlavních rolích se představí Václav Jílek (malíř David), Denisa
Nesvačilová (Tereza), Rostislav Novák ml. (přítel Igor), Taťjana
Medvecká (matka jogínka), Vladimír Kratina (bonvivánský otec).
Romantická komedie ČR

Premiéra 26. 1. 2017

Vstupné mimořádně 80.- Kč

107 minut

11. 5. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

VŠECHNO NEBO NIC
Komedie o dvou majitelkách malého knihkupectví a jejich životních
eskapádách s muži. Linda a Vanda. Nerozlučné kamarádky, mají po
třicítce, každá je jiná. Linda (Táňa Pauhofová) je rozvedená, vzdělaná,
má malou dceru a pocit odpovědnosti. Ten však chybí svobodné, veselé
Vandě (Klára Issová), která sice přitahuje muže jako magnet, ale její
živelnosti žádný nestačí. V obchodě s nimi pracuje kamarád Edo (Luboš
Kostelný), který touží po lásce na věky věků, ale jako plachý gay to má
těžké. Životy této trojice zamotá hned několik mužů. Dále hrají: Ondřej
Sokol, Petra Hřebíčková, Zuzana Kronerová, Luděk Sobota.
Romantická komedie ČR

Premiéra 12. 1. 2017

Vstupné mimořádně 80.- Kč

107 minut
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18. 5. čtvrtek v 18 hod

BONTON

PRÁZDNINY V PROVENCE
Herecká trojice Vojtěch Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek v nové
komedii Vladimíra Michálka. Tři kamarádi a členové kapely se z minuty
na minutu rozhodnou utéct z koloběhu práce a před svojí manažerkou do
slunné Francie k tetě jednoho z nich. Trochu se poflakují, hodně si
užívají nečekanou volnost a potkávají místní postavičky přímořského
městečka, včetně krásné dívky, která umí lámat srdce. Každý z velké
trojky je jiný, a společně pak vrství více či méně šílené situace a
průšvihy.
Film se kompletně natáčel přímo v Provence. Ve filmu dále hrají Jana
Krausová, Chantal Poullain, Jaromír Nosek, Igor Bareš, Jan Novotný.
Komedie ČR

Premiéra 15. 9. 2016

Vstupné 50.- Kč

95 minut

25. 5. čtvrtek v 18 hod

BOHEMIA MP

I DVA JSOU RODINA
Vtipný a nonšalantní Samuel (Omar Sy) si užívá bezstarostný život na
francouzské Riviéře. Jednoho dne ho však navštíví víkendový flirt Kristin
a oznámí mu, že dítě, které drží v náručí, je jeho. Předá mu holčičku a
uteče. Samuel vyráží s malou Glorií do Londýna, kde Kristin marně
hledá. Nakonec mu nezbývá nic jiného, než si najít práci a ve
velkoměstě se usadit. Samuel se okouzlujícím způsobem pouští do
výchovy malé Glorie. Během následujících osmi let se ukáže, že je nejen
milující, ale hodně netradiční táta. S humorem se vypořádává
s nástrahami každodenního života osamělého Francouze v Londýně.
Rodinná idylka se však záhy změní, když se před dveřmi zničehonic
objeví Kristin…
Romantická komedie Francie
Vstupné 50.- Kč

Premiéra 23. 2. 2017
118 minut
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