ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 10 /říjen 2017
****************************************************************************

Vážení spoluobčané,
podzim se ujal zcela své vlády. Zdá se, že babí léto se nám poněkud
vyhnulo. Chladné počasí společně s deštěm nenechá nikoho na
pochybách, že jsme vstoupili do posledního „kvartálu“ letošního
kalendářního roku.
V měsíci září byly vyčištěny dešťové vpusti na všech místních
komunikacích v městysi. Také byly vyměněny kanalizační poklopy
v krajské silnici. Byly natolik opotřebované, že při průjezdu vozidel
způsobovaly značný hluk, který významně ovlivňoval kvalitu života
občanů v přilehlých nemovitostech. Vše bylo pro obec poměrně
finančně náročné.
Byla dokončena provizorní oprava místní komunikace v Klemově.
Nerovnosti, které byly pro tuto cestu typické, nahradil rovný, zpevněný
povrch.
Koncem září proběhlo výběrové řízení na opravu místní komunikace
v lokalitě Na Rybníku. V nejbližších dnech bude oprava zahájena.
Možná, jste si povšimli, že probíhají restaurátorské práce na soše sv.
Jana Nepomuckého, která stojí na Soukopově náměstí před školou.
Děje se tak na základě dotace, kterou jsme získali z programu Údržba
a obnova kulturních a venkovských prvků (Ministerstvo zemědělství) ve
výši 98 980,- Kč, zbývající část nákladů (42 420,- Kč) bude hrazena
z obecního rozpočtu. Velmi mě potěšilo, že se podařilo získat ze
stejného dotačního titulu i prostředky na opravu staré hřbitovní zdi.
Dotace činí 700 000,- Kč, což je cca 70 % předpokládaných nákladů.
Tato akce se bude vzhledem k počasí realizovat až v průběhu příštího
roku. Zdá se, že jsme byli v žádostech o různé dotace úspěšní
a podařilo se tak ušetřit nemalé finanční prostředky z rozpočtu obce.
Přeji vám pohodový podzim. Aby byl bohatý na pestře zbarvené listí
a příjemné prožitky.
Mgr. Jana Otavová, starostka
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OZNÁMENÍ
Dle zákona č. 247/1995 Sb. oznamujeme, že volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek 20. října 2017 od 14,00 do 22,00 hodin
a v sobotu 21. října 2017 od 8,00 do 14,00 hodin

v obřadní síni úřadu městyse, nám. Svobody 31.
Pro tyto volby je možno volit v jiném okrsku na základě
voličského průkazu, o který můžete zažádat na úřadě městyse.
Poučení pro žadatele
Na voličský průkaz je možné hlasovat v jakémkoli stálém volebním
okrsku na území ČR nebo ve zvláštním okrsku v zahraničí.
Voličský průkaz bude na základě této písemné žádosti vydán voliči, který
nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je
zapsán. Písemná žádost musí být opatřena ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky a doručena
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tj. do 13.10.2017 nebo na úřadu
městyse předána osobně voličem nejpozději 2 dny přede dnem voleb tj. do
18.10.2017 (při osobním podání nemusí být podpis ověřen). Voličský průkaz
bude vydán nejdříve 05.10.2017 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče. Voličský průkaz je možné voliči
také zaslat.
O vydání voličského průkazu bude učiněn záznam v seznamu voličů
Městyse Doubravice nad Svitavou. Předložení vydaného voličského průkazu
a dokladu totožnosti opravňuje jmenovaného voliče, aby byl zapsán do
výpisu ze zvláštního seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Voličský průkaz je volič povinen ve volební místnosti
odevzdat před hlasováním okrskové volební komisi.
Žádost o voličský průkaz bude k dispozici na internetových stránkách
Městyse Doubravice nad Svitavou www.doubravicens.cz, nebo v kanceláři
úřadu městyse.
Kdo z občanů ze zdravotních důvodů bude chtít volit doma, je nutné tuto
skutečnost nahlásit na úřadě městyse nebo přímo volební komisi nejpozději
do pátku 20.10. do 22.00 hod. Volební komise bude s přenosnou urnou
jezdit v sobotu 21.10. mezi 9.00 - 11.00 hodinou. Telefon 516 432 721.
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Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech 16 - 20. října
2017 sběr starého papíru. Kdo se chce zbavit tohoto odpadu a
pomoci škole získat finanční prostředky na další vybavení, může
papír odevzdávat v uvedených dnech vždy od 6.00 hodin do 16.00
hodin ve škole. Občany prosíme o rozdělení na noviny, časopisy a
ostatní do menších balíčků. Děkujeme.
Mgr. František Opatřil
ředitel školy

Jóga opět začíná
Jógová a dechová cvičení i relaxace vám jistě pomohou odpočinout si od
každodenního shonu
Kurzy jógy budou probíhat každé úterý od 18.00 – 19.30 hodin v tělocvičně Základní
školy Doubravice nad Svitavou. První cvičení se uskuteční 3.10.2017.
Srdečně zvou Olga Králová a Marie Mejzlíková
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Doubravici zaplavili hasiči…
… a nebyli to jen tak obyčejní hasiči. Do Doubravice se v sobotu 2. září sjeli
nejen dobrovolní, ale také profesionální hasiči téměř z celé Moravy, aby si
dokázali, že patří mezi ty „nejtvrdší“. O tento titul zde právě šlo.
„Nejtvrdší hasič přežije“ – již třetí ročník této prestižní soutěže připravili
doubravičtí dobrovolní hasiči, kterým v uvedenou sobotu při samotném klání
pomáhali kamarádi z okolních i vzdálenějších hasičských sborů.
O tom, co samotná soutěž obnáší, už bylo popsáno několik stránek
zpravodaje při prvním a druhém ročníku. Tak jen velmi stručně. Hasič
v zásahovém obleku s dýchací technikou na zádech musí např. několikrát
převrátit obrovskou pneumatiku, kanystr s vodou (25 kg) vytáhnout několik
metrů na lešení, přemístit figurínu, která váží 80 kg a na závěr, kdy už toho
má každý, jak se říká, plné zuby, čeká hasiče zdolání dvoumetrové bariéry.
A to vše hlídá časomíra. Do závodu se přihlásilo třicet mužů do kategorie
„do 35 let“, sedm do kategorie „nad 35 let“ a sedm žen. Obdiv si zaslouží
všichni, i ti čtyři, kteří závod nedokončili.
Stejně jako předchozí ročníky, i ten letošní měl bohatý doprovodný program,
který nejen pro děti, ale také pro dospělé připravili pracovníci BESIPu,
České pojišťovny a ČČK Blansko.
Závod TFA, který se konal v Doubravici, byl posledním závodem Moravské
ligy TFA. Tu založilo pět sborů dobrovolných hasičů z okresů Blansko,
Svitavy a Brno. Tyto sbory se domluvily, že při probíhajících závodech chtějí
jakýmkoliv způsobem přispět na dobrou věc. K rozhodnutí zviditelnit
dárcovství kostní dřeně přispěla určitě i ta skutečnost, že jeden
z pravidelných účastníků soutěže TFA v osmnácti letech onemocněl
leukémií a jen díky vhodnému dárci kostní dřeně se uzdravil. V areálu
sokolského hřiště byly přítomny pracovnice transfúzní stanice Nemocnice
Boskovice, u kterých se mohli zájemci zapsat do registru dárců kostní dřeně.
A těch se tady našlo dvanáct. Dávno před samotným závodem dobrovolní
hasiči z Doubravice vyhlásili sbírku pro děti, které se léčí na onkologickém
oddělení Dětské nemocnice Brno. Případní dárci mohli plyšové hračky,
knížky a jiné dárky odevzdávat také v průběhu závodu. Sbírka měla velký
úspěch. Stoly v zasedací místnosti hasičské zbrojnice jsou plné dárků, které
budou během podzimu předány dětem přímo v brněnské nemocnici.
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A tady jsou výsledky doubravické soutěže TFA Nejtvrdší hasič přežije:
Muži do 35 let: 1. Břenek Martin (čas 3:09:03) 2. Skřivánek Michal (3:09:39)
3. Král Zdeněk (3:16:75). V této kategorii nestartoval žádný zástupce
Doubravice nad Svitavou.
Muži nad 35 let: 1. Máca Tomáš (čas 3:11:13) 2. Tesař Radek (3:15:80)
3. Slouka Petr 4:15:80). Zástupce Doubravice nad Svitavou a hlavní
organizátor celé soutěže Radek Hajný skončil na velmi pěkném
6. místě časem 5:58:10.
Ženy: 1. Skoupá Hana (čas 3:49:32) 2. Švábeníková Anička (4:51:75)
3. Vaverková Pavlína (5:02:39). Za SDH Doubravice nad Svitavou
startovala a závod na skvělém 6. místě dokončila Rumlerová Eliška
časem 6:10:59.

Věřme tomu, že i další ročník této pro závodníky
náročné, ale pro diváky velmi zajímavé soutěže,
bude stejně úspěšný jako ten letošní.

Text a foto Eva Sáňková
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Doubravickým mladým hasičům se dařilo.
Někdy nás provází sluníčko, někdy déšť. Jak kdy. Chuť do soutěžení ale
vždy. To ukázaly výsledky posledních soutěží, kterých se mladí hasiči
zúčastnili.
Soutěž o pohár starosty SDH a starostky městyse
V sobotu 9. září se v našem městečku konala tradiční soutěž mladých
hasičů. Od 13 hodin se sjížděla soutěžní družstva z okolních obcí, aby ve
14 hodin vše vypuklo. Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě dvojic. Počasí
tentokrát vyšlo a doubravickým se dařilo. Mladší družstvo skončilo na
4. místě a starší se umístili na krásném 2. místě. Kromě diplomů a pohárů
všichni obdrželi tradiční „perníkové medaile“.
Soutěž ve Sloupě
V sobotu 16. září se ve Sloupě konala soutěž v požárním útoku. I když
počasí nepřálo a pršelo, zúčastnili jsme se s družstvy mladších i starších.
Družstvo mladších se umístilo na 5. místě a družstvo starších na krásném
3. místě. V doplňkové disciplíně nazvané „medová štafeta“ se soutěžilo ve
vázání uzlů, přenosu PHP, zatlučení hřebíku, složení puzzle, hodu míčkem
a srážením pet láhve džberovou stříkačkou. V závěru zápolení byli bez
rozdílu všichni odměněni sladkými perníčky.

Na snímku doubravičtí mladí hasiči na soutěži „O pohár starosty“
Marcela Havířová
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Poděkování
V sobotu 2. září se na sokolském hřišti v Doubravici nad
Svitavou uskutečnil III. ročník soutěže TFA Nejtvrdší hasič
přežije. Soutěž se mohla konat jen díky štědrým darům
sponzorů, ať už to byla finanční hotovost, či dary věcné. Proto
také každý ze zúčastněných po ukončení závodu mohl dostat
od pořadatelů dárek – odměnu – pozornost.
Za pořadatele této soutěže – Sbor dobrovolných hasičů
Doubravice nad Svitavou – děkuji všem, kteří sponzorskými
dary pomohli zajistit bezproblémový průběh celého soutěžního
dne. Velké poděkování si zaslouží hejtman Jihomoravského
kraje JUDr. Bohumil Šimek za převzetí záštity nad touto akcí.
Zvláštní poděkování patří také těm, kteří vyslyšeli naši prosbu a pro děti
léčící se na onkologickém oddělení Dětské nemocnice Brno přinesli dárky.
Za Sbor dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou Radek Hajný.
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny
v měsíci říjnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
3.10. POLÁK Josef
Sokolská 124
12.10. SOUŠOVÁ Libuše
U Spravedlnosti 244
13.10. VACHOVÁ Libuše
U Spravedlnosti 248
14.10. HÁJEK Antonín
28.října č. 196
15.10. LOULA Jaromír
Plotky 219
16.10. URÍKOVÁ Alena
Hybešova 189
18.10. MENŠÍKOVÁ Jarmila
Klemov 299
21.10. ŠTROF Josef
Klemov 347
23.10. KALA Miloslav
25.10. SOUČEK Stanislav
26.10. ŠAUMAN Vincenc
28.10. SOUČKOVÁ Jiřina
28.10. HLADÍKOVÁ Danuše
28.10. ZAHÁLKA Zdeněk

28. října 209
Dolní 95
Hybešova 158
Dolní 95
Větrná 265
Dolní 162

****************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část ŘÍJEN 2017.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin

Říjen:
1.10. MUDr. Švendová
7.10. MUDr. Tomášková
8.10. MUDr. Tomaštíková
14.10. MUDr. Ševčíková R.
15.10. MUDr. Well
21.10. MUDr. Zouharová
22.10. MUDr. Žilka
28.10. MUDr. Adamová
29.10. MUDr. Beranová

Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Benešov, 19
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Blansko, Gellhornova 9

516 439 404
734 177 800
516 446 398
516 488 454
516 447 605
516 488 450
516 467 313
516 474 018
735 056 656

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.
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ŘÍJEN

2017

***************************************************************************************
5. 10. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

ZTRACENÉ MĚSTO Z
Dobrodružný film, inspirovaný skutečným příběhem.
V roce 1906 se britský badatel Percy Fawcett poprvé vydává do Amazonie.
Během několika expedic se svým asistentem zmapují dosud neznámé
území v Bolívii. Hluboko v srdci pralesa nachází důkazy o existenci
neznámé, velmi vyspělé civilizace. V Anglii však sklízí jen posměšky ze
strany vědecké obce. Percy se nevzdává a znovu se vydává do hluboké
džungle…
Percy Fawcett se stal legendou a jeho osobnost byla předlohou pro
postavu Indiany Jonese.
Dobrodružný USA

Premiéra 20. 4. 2017

Vstupné 50.- Kč

141 minut

12. 10. čtvrtek v 18 hod

FALCON

MÍSTO U MOŘE
Tento film vypráví příběh osamělého bostonského údržbáře, jemuž se zcela
změní život poté, co se vrací do svého rodného města, aby se zde staral o
svého dospívajícího synovce.
Místo u moře je příběh rodiny Chandlerů, žijící po generace v rybářské
vesničce v Massachusetts. Je to dojemný a současně i nečekaně humorný
portrét, zobrazující sílu rodinné lásky, život v menších komunitách,
obětování se a také naději.
Drama USA

Premiéra 9. 2. 2017

Vstupné 50.- Kč

137 minut
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19. 10. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE
Film byl natočen podle stejnojmenné autobiografické předlohy
Josepha Joffa, který vypráví napínavý a dojímavý příběh ze svého
života bez veškeré sentimentality.
Maurice a Joseph jsou bratři, kterým do dětských her a radostí zasáhne
tvrdý osud. Jednoho dne jim maminka musí na kabáty přišít žluté hvězdy.
Tatínek rozhodne, že kluci musí uprchnout do dosud neokupované zóny na
jihu Francie, kde se snad všichni zase setkají. Kluci jdou a jediné, na co se
mohou spolehnout, jsou vlastní síly, bystrost, statečnost a instinkt. Netuší,
že potrvá ještě tři roky, než válka skončí.
Tento film nese i českou stopu – jeho natáčení probíhalo například v Praze
nebo v Žatci.

Dobrodružný film Francie + Kanada.

Premiéra 1. 6. 2017

Vstupné 50.-Kč

110 minut

26. 10. čtvrtek v 18 hod

FILM EUROPE

NEZNÁMÁ DÍVKA
Jenny je lékařkou, která provozuje malou praxi a chystá se na velký kariérní
skok – přestup na velkou kliniku. Jednoho večera po ordinačních hodinách
nezareaguje na zvonek u dveří své praxe. Ráno se dozví, že neznámá
dívka, kterou nepustila dovnitř, byla opodál nalezena mrtvá, nejspíš
zavražděná. Hnána výčitkami svědomí Jenny zahajuje strastiplné pátrání po
její identitě.

Tento film byl nominován na Zlatou palmu na filmovém festivalu v Cannes
2016. „Břitké a mimořádně hodnotné dílo“ – to o filmu napsal kritik David
Rooney v časopise The Hollywood Reporter.

Sociální detektivka Francie.

Premiéra 30. 3. 2017

Vstupné 50.-Kč

113 minut
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