ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 11 /listopad 2017
*********************************************
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala o
připravovaných nebo právě probíhajících akcích. Plánovaná
oprava místní komunikace Na Rybníku byla dokončena.
Zpevněný povrch významně zkvalitní průjezd touto lokalitou.
Domnívám se, že ho ocení motoristé i chodci. Stejně tak byly
dokončeny restaurátorské práce na barokní soše sv. Jana
Nepomuckého na Soukopově náměstí. Půjdete-li kolem, sami
se můžete přesvědčit, jak se obnova sochy zdařila.
V rámci dotačního titulu (SZIF) jsme v měsíci říjnu obdrželi
malotraktor. Vlečný návěs za malotraktor jsme pořídili
z vlastních finančních prostředků.
V průběhu měsíce října prováděly Lesy České republiky, s.p.
částečné čištění potoka Nešůrka. Odstraněny byly náletové
dřeviny a částečně také travnatý porost.
V uplynulém měsíci byl dokončen pasport komunikací, včetně
dopravního značení. Pasport slouží k základní evidenci
komunikací a musí ho mít zpracovaný dle zákona o pozemních
komunikacích každá obec v České republice. Na úřadě
městyse je uložený v listinné podobě. Občané ho mohou
využívat prostřednictvím našich webových stránek (odkaz
„geoportál“).
V nadcházejícím měsíci započne advent. K této příležitosti
připravujeme rozsvěcení vánočního stromu, které se uskuteční
v sobotu 25. 11. 2017 v 15:30 hodin. K předvánoční atmosféře
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přispěje i vystoupení dětí ze základní školy a mateřského
centra. Občerstvení bude zajištěno, všichni jste srdečně zváni.
Mgr. Jana Otavová, starostka
Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva
městyse Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
ve středu 8.11.2017 v 18.00 hodin v obřadní síni
Městyse Doubravice nad Svitavou.

Restaurovaná barokní socha svatého Jana Nepomuckého, Soukopovo
náměstí
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného v obřadní síni 25.10.2017
81/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou bere na vědomí
složení slibu nového zastupitele, Ing. Vlastimila Kocmana. Měsíční
odměna novému neuvolněnému zastupiteli ve výši 540,- Kč bude
poskytována od 01. 11. 2017.
82/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou bere na vědomí
zprávu starostky.
83/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje rozpočtové
opatření městyse č. 06, které je přílohou tohoto zápisu.
84/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje „Plán
inventarizace majetku Městyse Doubravice nad Svitavou na rok 2017.
85/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje „Příkaz k
provedení inventarizace majetku ZŠ Doubravice nad Svitavou za rok
2017“.
86/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje „Příkaz k
provedení inventarizace majetku MŠ Doubravice nad Svitavou za rok
2017“.
87/2017 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje výběrovou
komisi pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
a služby Komunální vozidlo - MULTICAR“ ve složení:
předsedkyně komise: Mgr. Jana Otavová
členové: Lukáš Juračka, Jaromír Kubík
88/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou odkládá jednání
o žádosti odkoupení pozemku, p. č. 48/3 a části pozemku p. č. 48/4
v k.ú. Doubravice nad Svitavou, zapsaného na LV 10001 u
Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje, Katastrální pracoviště
Blansko, podanou panem Jaroslavem Tesařem. Zastupitelstvo městyse
pověřuje paní starostku k zajištění osobní účasti pana Jaroslava Tesaře
na příštím jednání zastupitelstva.
89/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou volí členkou
finančního výboru paní Soňu Veselou a to s účinností od 01. 11. 2017.
Měsíční odměna nové člence finančního výboru ve výši 1 060,- Kč
bude poskytována od 01.11. 2017.
90/2017 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje smlouvu
o zřízení věcného břemene č. sml. 9900092153_1/VB mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou jako povinným a firmou GasNet, s.r.o. jako
oprávněným v předloženém znění.
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Stromečku zelený, vítám tě v městě. Jak jsi se odhodlal k té dlouhé
cestě? Dlouho ses poptával a bloudil světem, nežli jsi přišel k nám, do
města, k dětem?
V Doubravici nad Svitavou se vánoční strom rozsvítí
v sobotu 25. listopadu 2017
po vystoupení dětí z MC Ponorka a dětí ze základní
školy, které začne v 15,30 hodin na náměstí
Svobody.
Všichni jsou srdečně zváni nejen na tuto akci, ale
následně také do sálu místního kina, kde bude
připraveno
„Kouzelné kouzelnické vystoupení“.
Děti i jejich doprovod mají vstup zdarma.

Po celou dobu slavnostního podvečera bude návštěvníkům
k dispozici stánek s občerstvením od našich dobrovolných
hasičů.

Těšíme se na vaši účast.
4
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Doubravice bude rozkvétat i v dalších letech…
... a věřme tomu, že nejen díky kytičkové soutěži, která bude pokračovat
dál, ale hlavně proto, že už jsme si všichni zvykli na to, že okna,
předzahrádky i balkony od jara až do pozdního podzimu září záplavou
květů a je pak radost takovým městečkem procházet.
Ještě několik slov k letošní kytičkové soutěži. Při natáčení záběrů pro
pořad „3 minuty z …“ se mě redaktorka Iva Vodáková zeptala, co pro
mne tato soutěž znamená. Odpověď byla velmi jednoduchá: “Je to moje
srdeční záležitost“. Hned vysvětlím. Vypadá všechno velmi jednoduše.
Se okna (balkony, předzahrádky) nafotí, se roznesou pozvánky, se
všichni sejdou a hotovo. Dalo by se to tak říci. Je to velmi jednoduché.
Ale ty nervy! Abych odhadla, kdy mám vyrazit do ulic s fotoaparátem,
jestli budou kytičky dostatečně rozkvetlé, nebo aby už nebyly moc
odkvetlé, vybrat snímky nejzdařilejší a pak přichází to nejdůležitější a
někdy i nejtěžší. A to je termín vyhodnocení celé soutěže. Jednou se to
nehodí tomu, pak zase onomu – a diáře těch, kteří musí být přítomni
vyhlášení se kroutí a kroutí, až se najde ten jeden jediný správný den, na
který se těší všichni a nejvíc já, protože všechno dělám proto, aby se
tam přítomným líbilo a milovníci kytiček byli spokojeni. Možná to tak
není, myslím, že nejsou všichni úplně spokojeni, ale jak se říká: „Není na
světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem“. Ať je to tak nebo jinak,
spolu s vedením našeho městyse a hlavně s Ing. Romanem Koupým,
bez kterého by tato krásná soutěž neexistovala, budu i v příštím roce
dělat všechno pro to,
abychom se v co
největším počtu mohli
v našem krásném
zahradnictví opět
sejít a popovídat si o
tom, jak kouzelné je
naše „Rozkvetlé
městečko“.

Eva Sáňková
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Podzimní zprávičky ze školy
Nikdo nebyl ráno 4. září více napnutý než prvňáčci, jejich rodiče a paní učitelka.
Nervozita se ale brzy rozplynula a naši nejmenší školáci se seznámili nejen s
paní učitelkou a spolužáky, ale i s novými pracovními sešity a pomůckami a
důležitými místy ve škole.
Doufáme, že se budou do školy vždy těšit, bude jim s námi dobře a hodně se
toho naučí.

Začátek školního roku byl plný kulturních zážitků. V místním kině jsme viděli
rodinný film Kráska a zvíře. Divadelní představení Nová dobrodružství veverky
Zrzečky nás zavedlo do lesa a připomenulo nám, jak se tam máme chovat. Zajeli
jsme i do brněnského divadla Radost na Krkonošské pohádky. V říjnu nás bavilo
pásmo pohádek Miloše Macourka Jak se stal kůň učitelem počtů.
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Podzim byl nejen plný zábavy, ale i poučení. Přišli k nám na besedu členové
Českého svazu včelařů, kteří nám vyprávěli o včelách a donesli na ochutnání i
slaďoučký med. My jsme jim na oplátku nakreslili obrázky a paní učitelka
Juračková nacvičila se čtvrťáky vystoupení na slavnostní schůzi.
Jedno dopoledne jsme prožili v přírodě se členy místního Mysliveckého
sdružení.
V rámci Místního akčního plánu byl v návaznosti na projekt Technické školky a
Malý technik vzbuzen velký zájem u dětí a žáků o polytechnické vzdělávání a
tím i o jeho rozvoj. V tomto směru Mas Boskovicko PLUS obdarovala naši školu
několika krásnými stavebnicemi. Úsměvy dětí hovoří za vše.

Text Mgr. P. Bartošová, Mgr.F. Opatřil, foto Mgr. E. Bartíková.
**********************************************************************************

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!!!
Svoz biologického odpadu bude ukončen ke dni 25.11. 2017! Následně
budou odklizeny plastové kontejnery na biologický odpad a zároveň
bude ukončen svoz biologického odpadu, který zajišťují zaměstnanci
městyse.
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Dobrá věc se podařila - plyšáci už mají nové majitele.
Pravidelní čtenáři zpravodaje si určitě pamatují, že v prázdninovém
dvojčísle jsme informovali o sbírce, kterou vyhlásili dobrovolní hasiči
Doubravice nad Svitavou. Jednalo se o sbírku pro děti, které se léčí na
onkologickém oddělení Dětské nemocnice Brno.
Tak jen pro připomenutí – iniciátorem osvěty o dárcovství kostní dřeně
s následnou sbírkou pro děti po dobu soutěže Moravská liga, byl hasič
Martin Sedlák z Velatic, který v mládí onemocněl leukémií a život mu
zachránil vhodný dárce kostní dřeně. Dárci mohli plyšové hračky, knížky
a podobné dárky odevzdávat buď na radnici městyse, hasičské zbrojnici,
případně přímo při závodu TFA v Doubravici, který se konal 2. září 2017
v areálu sokolského hřiště.
Sbírka měla velký úspěch. Stoly v zasedací místnosti doubravické
hasičské zbrojnice se v krátké době zaplnily dárky pro nemocné děti, a
stejně tomu bylo i u ostatních sborů dobrovolných hasičů, které jsou
součástí Moravské ligy a také sbírku vyhlásily.
A je tu finále! To se konalo ve čtvrtek 12. října, kdy se čtyři osobní
automobily řízené dobrovolnými hasiči vypravily směr Dětská nemocnice
Brno. Nejen zavazadlové prostory, ale každé volné místečko
v automobilech obsadili plyšáci. A že jich bylo!

A jak předání v nemocnici probíhalo? Zpočátku, kdy na pokoj k dětem
vešlo plno lidí v uniformách, byly tyto překvapené, některé bázlivé,
stydlivé, ale po chvíli jejich ostych opadl a na jejich tvářích se objevil
úsměv. To byla pro dobrovolné hasiče ta největší odměna a také velká
motivace v pokračování akce i pro další ročníky Moravské ligy soutěže
TFA. Dárků bylo tolik, že po dohodě s vedením onkologického oddělení
byly rozdány dětem i na jiná oddělení nemocnice.
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Návštěvou nemocnice a
předáním dárků ale nic
nekončí. Jak už bylo
předesláno, sbírka pokračuje
dál. Pokud se chcete zúčastnit,
bude to jen a jen dobře. Sbory
dobrovolných hasičů, které
soutěží v Moravské lize děkují
všem, kteří přispěli, byť jediným
dárkem.

Předání dárků se zúčastnili:
na snímku zleva Jiří Novotný SDH Velatice, Radek Tesař SDH
Sebranice, Martin Novotný SDH Olešnice, vzadu stojící hlavní iniciátor
sbírky Martin Sedlák SDH Velatice a Radek Hajný SDH Doubravice nad
Svitavou spolu s personálem onkologického oddělení Dětské nemocnice
Brno.
Text Eva Sáňková, foto Jitka Špačková
**********************************************************************************
Inzerce:
Provádím opravy starých nástěnných a stojacích hodin. Mobil
604 985 420.
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SETKÁNÍ KRONIKÁŘŮ - KOSMAS 2017
Kronikáři a jejich spolupracovníci a podporovatelé z pěti krajů České
republiky se v polovině října 2017 sešli na Pražském hradě, v Katedrále
svatého Víta, aby zde položením věnce s nápisovými stuhami v
národních barvách uctili památku prvního českého kronikáře, kapitulního
děkana Kosmase (asi 1045-21.10. 1125). Pietní akt několika letopisců
měst a obcí ČR se uskutečnil ve Staré arcibiskupské kapli gotické
katedrály - v místech nad podzemními vykopávkami, kde KOSMAS, tato
mimořádná osobnost českého dějepisectví a české kulturní historie i jeho
manželka a podporovatelka Božetěcha (+23.1.1117) na počátku
12.století pravděpodobně vícekrát pobývali. Také do těchto podzemních
prostor poté účastníci aktu sešli. Letošní výroční vzpomínkové setkání
bylo již třetí v řadě - úvodní pietní akt plánovaného desetiletého cyklu
DESETILETÍ KOSMASE (2015-2025) uskutečnila spontánně skupinka
českých kronikářů a jejich spolupracovníků v roce 2015. Projekt
předpokládá, že po DESETILETÍ KOSMASE v roce 2025, v čase
900.výročí úmrtí nejproslulejšího českého kronikáře, který svým dílem
položil základy českému písemnictví a ovlivnil generace dalších předních
letopisců a historiků, budou jeho osobnost a dílo jistě vzpomenuty šířeji.
Letošní vzpomínání na osobnost Kosmase v prostorách gotické
katedrály, se uskutečnilo také díky podpoře Správy Pražského hradu skupinku kronikářů a členů Kruhu přátel historie doprovázel a odborným
výkladem obdařil přední znalec katedrály a Pražského hradu, kastelolog
a spisovatel Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc, z Odboru památkové péče
Kanceláře prezidenta České republiky, trpělivým průvodcem byl p.
Damián Faber, koordinátor provozu katerdály, Metropolitní kapitula u sv.
Víta v Praze.
Pietního aktu KOSMAS 2017 se zúčastnili:











PhDr. Jiří Bartoň, kronikář ve správním obvodu Praha 11
Mgr. Marta Bartoňová, kronikářka MČ Praha Šeberov
Mgr. Antonín Ederer, kronikář MČ Praha 1 - Staré Město
Bc. Jiří Zelenka, kronikář MČ Praha 8 - Bohnice
Mgr. Jaroslav Fišer, kronikář obce Řípec - Jihočeský kraj
Jan Kolář, kronikář obce Mezná - Jihočeský kraj
Eva Sáňková, kronikářka obce Doubravice nad Svitavou Jihomoravský kraj
Jan Prudík, kronikář města Karlovy Vary - Karlovarský kraj
Mgr. Jiří Plecháček, kronikář obce Tuhaň - Liberecký kraj
Ing. Jiří Jelínek - Kruh přátel historie
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Jana Jelínková - Kruh přátel historie
PhDr. Lenka Linhartová z Prahy - Přední Kopaniny
Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc z Kanceláře prezidenta ČR
Damián Faber - koordinátor provozu katedrály, Metropolitní
kapitula u sv.Víta v Praze.

Setkání letopisců na III. nádvoří Pražského hradu

Hrob sv. Václava, českého knížete (kolem 924 – 935)

Eva Sáňková kronikářka
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Charita slavila mezi kapkami deště
Svůj den oslavila charita Blansko v sobotu 16. září v areálu farní
zahrady Pěkná modrá v Doubravici nad Svitavou. I přes rozpršené
počasí zažili návštěvníci akce příjemné odpoledne s country skupinou
Asi tak, hojným občerstvením a zábavnými disciplínami pro děti.
Akce Den charity se konala v rámci 25. výročí. Za pomoc děkujeme
doubravickým spolkům, zejména mladým dobrovolným hasičům,
oddílu kopané TJ Doubravice a doubravickým skautům.
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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.
1.11. FOJT Miroslav
2.11. LOULOVÁ Marie
3.11. SÁŇKOVÁ Eva
7.11. KADLEC Jan
12.11. FLOKOVÁ Věra
13.11. PELIKÁNOVÁ Karolína
17.11. KUČEROVÁ Jaromíra
21.11. LIVOROVÁ Olga
24.11. BARTÍK Vladimír
26.11. HORÁKOVÁ Marie
27.11. KUBĚNOVÁ Zdeňka
30.11. KOPECKÁ Jiřina
30.11. KOTOULKOVÁ Jana

U Cihelny 314
Plotky 219
Hybešova 179
28. října 205
U Cihelny 167
Havlíčkova 26
28. října 238
Na Horce 93
Zahradní 107
Hybešova 161
Blansko
U Spravedlnosti 263
Klemov 355

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

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část LISTOPAD 2017.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Listopad
4.11.
5.11.
11.11.
12.11.
17.11.
18.11.
19.11.
25.11.
26.11.

MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38
MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38
MUDr. Fenyk
Letovice, Tyršova 15
MUDr. Grénarová Boskovice, Růžové nám. 16
MUDr. Hanáková
Blansko, Pražská 1b
MUDr. Havlová
Blansko, Pražská 1b
MUDr. Hepp
Rájec, Šafranice 101
MUDr. Hosová
Rájec, Zdrav. středisko
MUDr. Hošák
Adamov, U Kostela 4

516 462 203
516 462 203
516 474 310
774 710 550
516 418 788
721 425 074
516 434 055
516 432 138
516 446 428

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.
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
LISTOPAD

2017

2. 11. čtvrtek v 18 hod

FALCON

BÁBA Z LEDU
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana
(Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se
doposud točil výhradně kolem jejích synů, snach a vnoučat. Zatímco
šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné
vile ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že každý
z hrdinů má nějaké tajemství. Dále hrají Václav Neužil, Marek Daniel,
Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková.
Komedie ČR

Premiéra 23. 2. 2017

Vstupné 50.- Kč

106 minut

9. 11. čtvrtek v 18 hod

FALCON

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack,
ke kterému se štěstěna opět nemilosrdně otočila zády, ocitá tváří v tvář
bandě pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara,
kterým se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou
touhou je připravit o život každého piráta - a zejména Jacka. Jackovou
jedinou šancí na přežití je bájný Poseidonům trojzubec. Pokud ho má ale
mít, musí přesvědčit ke spolupráci geniální a krásnou astronomku a
tvrdohlavého mladého námořníka. Jedině s jejich pomocí může zvrátit
nepřízeň osudu, se kterou se poslední dobou potýkal. V hlavních rolích
Johnny Depp a Javier Bardem.
Dobrodružný film USA

Premiéra 25. 5. 2017

Vstupné 50.- Kč

120 minut
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16. 10. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
Jean-Etienne Fougerole je velice respektovanou osobností francouzské
literární scény. Tento humanista žije ve svém světě dokonale odtržen od
reality, což se mu stane osudným, když v televizní debatě propaguje svůj
nový román Srdečně vás vítáme. V něm řeší téma pomoci lidem v nouzi,
lidem bez domova. V přímém přenosu vzdoruje silné kritice přítomného
oponenta, který jej napadá, že sice hezky píše, ale v životě se tím není
schopen ani ochoten řídit. A tak Jean-Etienne, aby osobním příkladem
dokázal svou vstřícnost, veřejně vyzve jakoukoliv romskou rodinu
k společnému soužití u nich doma.
Premiéra 27. 7. 2017

Komedie Francie
Vstupné 50.-Kč

92 minut

23. 11. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

POBŘEŽNÍ HLÍDKA
Pobřežní hlídka se před několika lety stala jedním z nejúspěšnějších
seriálů v televizní historii. Původní Mitch je sice dávno v důchodu, to ale
neznamená, že by lidi nepotřebovali tahat z vody. Současný Mitch je
chlap jako hora se stoprocentním zápalem pro práci vodního záchranáře.
Je to pravý opak Matta Brodyho, bývalého úspěšného olympionika,
kterému sláva natolik stoupla do hlavy, že si po nekonečné řadě
průšvihů musí pod Mitchovým velením jako plavčík odkroutit pár desítek
hodin veřejně prospěšných prací. Místní policie zde bohorovně přehlíží
tu vyplavený pytlík s drogami, tu mrtvolu, a tak se parta plavčíků vydá na
trestnou výpravu, která nemůže skončit dobře, pokud jeden z jejich členů
nepřestane všechno sabotovat.

Akční komedie USA

Premiéra 15. 6. 2017

Vstupné 50.-Kč

119 minut
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30. 11. čtvrtek v 18 hod

BONTON

MILOVNÍK PO PŘECHODU
Odvážnou a svůdnou letní komedii zdobí sexsymboly dvou generací.
Mexická kráska Salma Hayek a sexuální symbol šedesátých let,
legendární Raquel Welch. Hlavním hrdinou je ale playboy za zenitem,
jehož pokusy vrátit se po letech jako obávaný dobyvatel ženských srdcí
a peněženek probouzí spíš rozpaky a úsměvy. A obě krasavice mu
k tomu pěkně zatopí.
Premiéra 13. 7. 2017

Komedie USA
Vstupné 50.-Kč

115 minut
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