ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 12 /prosinec 2013
1/ leden 2014
*********************************************
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Vážení spoluobčané, milé děti,
s přicházejícím koncem roku se blíží ty nejkrásnější svátky, Vánoce.
Přeji Vám, abyste je prožili v klidné a krásné atmosféře v kruhu svých nejbližších.
Hlavně dětem přeji hodně radosti z vánočních dárků, ať z těch velkých vysněných, ale i
z těch malých, nečekaných.
Do nového roku 2014 přeji Vám všem pevné zdraví, hodně štěstí a úspěch jak
v osobním, tak v pracovním životě.
K vánočním svátkům a novému roku přispěje i letos městys tradičním dárkem –
kalendářem městyse Doubravice nad Svitavou.
Pavel Král - starosta
***************************************************************************
Zpráva o činnosti rady
18.9.2013
- lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecních lesích za měsíc srpen 2013
- rada městyse neodsouhlasila návrh dohody o úpravě obecních pozemků p.č. 92/1 a p.č.
3510/1 v k.ú. Doubravice nad Svitavou, které jsou ve vlastnictví Městyse Doubravice
nad Svitavou
Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci
- o petici občanů o opravě komunikace 28. října
9.10.2013
- lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecních lesích za měsíc září 2013
- rada městyse schválila návrh dohody o úpravě obecních pozemků p.č. 92/1 a p.č.
3510/1 v k.ú. Doubravice nad Svitavou, které jsou ve vlastnictví Městyse Doubravice
nad Svitavou
- rada schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích městyse, týkající se
parcel p.č. 385/1, 57/1, 57/2 a 57/3 v k.ú. Klemov, které jsou vedeny na LV 10001 ve
prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou
Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci
30.10.2013
- rada schválila stavbu „Kanalizační přípojka pro restauraci na ul. Sokolská
v Doubravici nad Svitavou“ na pozemcích p.č. 143/2, 3500/3, 3506/2 a 3508/3 v k.ú.
Doubravice nad Svitavou, které jsou ve vlastnictví Městyse Doubravice nad Svitavou
- rada schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích městyse, týkající se
parcely p.č. 3500/1 v k.ú. Doubravice nad Svitavou, která je vedena na LV 10001 ve
prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou. Uvedený pozemek bude dotčen
výstavbou vodovodní přípojky pro RD č.p. 11, Doubravice nad Svitavou
- rada schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích městyse, týkající se
parcely p.č. 3500/2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou, která je vedena na LV 10001 ve
prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou. Uvedený pozemek bude dotčen
výstavbou vodovodní přípojky pro RD č.p. 61, Doubravice nad Svitavou
- rada schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích městyse, týkající se
parcely p.č. 3500/2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou, která je vedena na LV 10001 ve
prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou. Uvedený pozemek bude dotčen
výstavbou vodovodní přípojky pro RD č.p. 38, Doubravice nad Svitavou
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-

rada schválila zřízení sběrného místa pro sběr použitého šatstva, které bude
provozovat firma REVENGE, a.s. Boskovice
rada schválila text odpovědi na petici občanů za asfaltový povrch komunikace, která
byla na úřad městyse doručena dne 14.10.2013
rada schválila rozpočtové opatření městyse č.3.
rada projednala program veřejného zasedání zastupitelstva

Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci

13.11.2013
- lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecních lesích za měsíc říjen 2013
- rada schválila smlouvu s firmou REVENGE, a.s. Boskovice o umístění a provozování
sběrného kontejneru pro sběr použitého šatstva v Doubravici nad Svitavou
v předloženém znění
- rada schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 021229/13/OŽP na
obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů ve výši 20 700,- Kč
- rada schválila návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030010998/003 mezi firmou E.ON Distribuce a.s. a Městysem Doubravice nad
Svitavou, týkající se pozemků ve vlastnictví městyse parc.č. 2366/1, 2367, 2351 a
2349/2. Na uvedených pozemcích bude zbudována nová distribuční kiosková
trafostanice včetně kabelové přípojky VN a budou vyvedeny kabely NN pro
plánované připojení lokality chat na el. energii
- rada projednala program veřejného zasedání zastupitelstva
Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci
*************************************************************************

Vážení spoluobčané,
zveme Vás na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice nad
Svitavou, které se bude konat 18.12.2013 v 17.00 v obřadní síni městyse.
****************************************************************
Oznámení občanům o kácení dřevin na obecních pozemcích.
Na základě oznámení provozovatele distribuční soustavy plynu, firmy
RWE, bude v měsících leden až březen provedeno kácení dřevin na
obecních pozemcích, a to v ulici 28.října od č.p. 255 po č.p. 317, dále v ulici
Sokolská – v kaštanech a u mostu přes náhon. Důvodem kácení je umístění
dřevin v ochranném pásu středotlakého rozvodu plynu. O kácení budou
občané v dotčených lokalitách předem osobně informováni. Současně
vyzýváme občany z ulice 28.října v úseku č.p. 315 až č.p. 215 aby v případě,
že mají zájem o odstranění vzrostlých stromů před jejich nemovitostí, toto
oznámili na úřadě městyse.
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 20.11.2013
43/2013 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé období
44/2013 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření č.3
45/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č.4
46/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje bezúplatnou směnu pozemků v katastrálním
území Doubravice nad Svitavou, zaměřených geometrickým plánem č. 64723/2013 firmou DWK GEO s.r.o., a to pozemku parc. č. 51/18 o výměře 10 m2 ve
vlastnictví Městyse Doubravice nad Svitavou – ostatní plocha za parc. č. 3597 o
výměře 10 m2 ve vlastnictví paní Miloslavy Tomáškové, bytem Plotky 111,
Doubravice nad Svitavou – ostatní plocha - komunikace.
47/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku parc. č. 51/17 o výměře 77 m2
ve vlastnictví Městyse Doubravice nad Svitavou v katastrálním území Doubravice
nad Svitavou, zaměřeného geometrickým plánem č. 647-23/2013 firmou DWK
GEO s.r.o., vedeného jako ostatní plocha, za cenu 30,- Kč/m2 panu Břouškovi,
bytem Doubravice nad Svitavou, Plotky 114.
48/2013 - Zastupitelstvo městyse revokuje usnesení č. 19/2013, přijaté zastupitelstvem
městyse dne 15.5.2013
49/2013 - Zastupitelstvo městyse revokuje usnesení č. 34/2013, přijaté zastupitelstvem
městyse dne 26.6.2013
50/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje „Plán inventarizace na rok 2013“
51/2013 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace v Základní
škole Doubravice nad Svitavou, příkaz k provedení inventarizace v Mateřské škole
Doubravice nad Svitavou a příkaz k provedení inventarizace Městyse Doubravice
nad Svitavou
52/2013 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí přijetí dotace z rozpočtu JMK pro Městys
Doubravice nad Svitavou ve výši 20 700,- Kč na hospodaření v lesích za podmínek
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
53/2013 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu starosty městyse o kácení dřevin
v ulici Sokolská, ulici 28. října a u mostu přes náhon
54/2013 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu předsedy Svazku obcí Doubravice
nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic o výstavbě ČOV a kanalizace
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INFORMACE –STOČNÉ
V průběhu měsíců prosinec 2013 – leden 2014 obdrží občané, kteří jsou
napojeni na novou kanalizaci (vyplnili přihlášku), smlouvu na vypouštění
splaškových vod a čestné prohlášení k odběru vody. V průvodním dopise jim
bude oznámeno výše stočného pro rok 2014.
Stočné bude stanoveno podle množství odebrané vody z veřejného
vodovodu. Odečet provede pracovník VAS ihned po 1. lednu. Kdo odebírá vodu
z vlastní studny bude platit stočné paušálem podle počtu osob v domácnosti.
****************************************************************
Kalendář Městyse Doubravice nad Svitavou na rok 2014
budou již tradičně v závěru roku roznášet do jednotlivých rodin spolu
s novoročním přáním naši dobrovolní hasiči. Od pondělí 2.12.2013 bude
kalendář s názvem „Doubravice dvacátého století“ volně prodejný na úřadě
městyse, cena 70,-Kč/ks.
****************************************************************
PRACOVNÍ DOBA v době vánočních svátků na Úřadě městyse
v Doubravici nad Svitavou

19.12. čtvrtek 7.00 - 12.00
20.12. pátek

- 13.00 – 15.30 hod.

7.00 – 12.00 hod., nebude k dispozici pokladna a matrika

23.12. – 5.1. – ZAVŘENO
***************************************************************************

Vedoucí samoobsluhy děkuje všem
zákazníkům za projevenou přízeň.
Přeje všem krásné a spokojené
prožití vánočních svátků,
a také hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2014.
***************************************************************************
OBECNÍ KNIHOVNA

S blížícím se koncem roku bych chtěla poděkovat všem čtenářům i návštěvníkům naší
knihovny za stálou přízeň. V příštím roce se budu těšit na společné setkávání s nimi,
ale i s těmi, kteří si k nám ještě cestu nenašli. Poslední den v tomto roce bude otevřeno
ve čtvrtek 19. prosince, prvním půjčovacím dnem roku 2014 potom bude 7. leden.
Všem přeji pěkné Vánoce a vše dobré v novém roce.
Jana Vomelová - knihovnice
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Doubravice a Újezd hlásí – kanalizace dokončena, čistírna
odpadních vod slavnostně otevřena.
Mnohým spadl kámen ze srdce, mnohým je tato stavba trnem v oku. Co
člověk, to jiný názor. Jedno je však jisté. Doubravice a Újezd u Boskovic se od
konce měsíce září zařadily mezi ty obce, které již nebudou znečišťovat řeku
Svitavu.
25. září 2013 byla čistírna odpadních vod uvedena do zkušebního provozu a
v sobotu 9. listopadu tato stavba slavnostně otevřena. V jejím areálu se sešli
nejen zhotovitelé stavby, představitelé obou obcí, zastupitelé a pozvaní hosté,
ale také mnozí občané městečka, aby byli slavnostnímu aktu přítomni.
Starosta Doubravice Pavel Král ve stručnosti seznámil přítomné s celou
„historií“ výstavby kanalizace a ČOV, která započala již v roce 2005 ustavující
valnou hromadou, kdy obce Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd
u Boskovic vytvořily svazek obcí. Do vlastní přípravy a výstavby se však
zapojily pouze obce Doubravice a Újezd u Boskovic. V lednu 2008 bylo
vydáno pravomocné územní rozhodnutí na stavbu a přesně za rok státní fond
životního prostředí akceptoval žádost o dotaci. V srpnu 2010 Stavební úřad
Blansko vydal stavební povolení na stavbu ČOV a kanalizaci a v dubnu 2011
již byl znám zhotovitel stavby. Výběrovým řízením vítězně prošlo sdružení
firem IMOS, DIS a TENZA. Do měsíce byla podepsána smlouva o dílo a
přesto, že mnoho občanů doufalo, že ke stavbě nedojde, v dubnu roku 2012
bylo předáno staveniště a zahájeny stavební práce. Ty však byly koncem
května přerušeny vzhledem k tomu, že nebyla podepsána smlouva o dotaci ze
SFŽP a MFČR. V tomto období se většina obyvatel obou obcí rozdělila na dva
tábory. Jedni věřili, že se politická situace v zemi uklidní a smlouva o podpoře
a rozhodnutí o dotaci bude podepsána, pesimisté ve šťastný konec nevěřili.
Vše bylo ale jako v pohádce. Když už se zdála být situace mezi lidmi
neúnosná, 10. července 2012 byla smlouva podepsána, což znamenalo
pokračování ve stavbě kanalizace a ČOV. Přes všechny problémy a potíže,
které jsou doprovodnými jevy téměř všech investičních akcí tohoto rozsahu,
byla stavba realizována za 18 měsíců (podle smlouvy) a 16. října 2013
předána investorovi.
K 8. listopadu 2013 bylo na kanalizaci v Doubravici připojeno 160 nemovitostí,
v Újezdu u Boskovic pak 30. Postaveno bylo celkem 17,2 km kanalizační sítě
včetně výtlaku – údaj je celkový za obě obce.
A jak je na tom mechanicko biologická čistička odpadních vod? Má kapacitu
1800 EO s množstvím vypouštěných odpadních vod 71 175 m3 / rok. Tyto, a
ještě mnoho dalších informací mohli získat občané, kteří měli v uvedený den
možnost nahlédnout do všech zákoutí krásných budov areálu, prohlédnout si
všechna zařízení na vlastní oči a od odborníků z VAS Boskovice si
vyslechnout další zajímavé informace o tom, jak a na jakém principu vlastně
čistička pracuje a hlavně, jakým přínosem bude pro zlepšení životního
prostředí.
Největší investiční akce, jaká kdy byla v Doubravici nad Svitavou a Újezdu u
Boskovic uskutečněna je dokončena a věřme, že současným i budoucím
obyvatelům bude sloužit k jejich spokojenosti.
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Na závěr ještě shrnutí nejdůležitějších údajů – jak šel čas:
• 1.2005 ustavující valná hromada svazku obcí Doubravice nad
Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic
• 1.2008 vydáno pravomocné územní rozhodnutí na stavbu ČOV a
kanalizaci
• 28. 1. 2009 Státní fond životního prostředí akceptoval žádost o
dotaci
• 23. 8. 2010 ukončeno výběrové řízení na bankovní úvěr – vítěz
Česká spořitelna
• 24. 8. 2010 stavebním úřadem vydáno stavební povolení na stavbu
ČOV a kanalizaci
• 21. 4. 2011 ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby – vítěz
sdružení firem IMOS, DIS, TENZA
• 18. 5. 2011 podepsána smlouva o dílo
• 17. 4. 2012 předáno staveniště a zahájeny stavební práce
• 30. 5. 2010 dohoda o přerušení prací z důvodu nepodepsání
smlouvy o dotaci ze SFŽP a MFČR
• 10. 7. 2012 podepsána smlouva o podpoře a rozhodnutí o dotaci
se SFŽP a MFČR, obnovení prací
• 21. 8. 2012 podpis smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na
částku 8 700 000Kč na odkanalizování obcí Doubravice nad
Svitavou a Újezd u Boskovic
• 25. 9. 2013 ČOV uvedena do zkušebního provozu
• 16. 10. 2013 předání stavby investorovi
Financování akce ve výši 157 600 000 Kč bylo zajištěno z těchto
zdrojů:
Dotace z EU a SFŽP
Dotace z rozpočtu JMK
Úvěr z ČS
Vlastní zdroje

-

120 800 000 Kč
8 700 000 Kč
23 000 000 Kč
5 100 000 Kč
Eva Sáňková kronikářka Doubravice nad Svitavou

Na snímku vlevo budova a jímky
pro biologické čištění,
v pozadí kalojemy.
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USKUTEČNÍ

****************************************************************
ZŠ Doubravice nad Svitavou pomohla Aničce
Naše škola se podruhé zapojila do sbírky víček od PET lahví, tentokrát
pro Aničku. Anička má 6 let a trpí vážnou nemocí, proto potřebuje finančně
nákladnou léčbu. Její maminka tedy uspořádala sbírku víček od PET lahví, za
které ve výkupu dostane peníze. Jsme rádi, že jsme asi 60kg mohli poslat na tyto
účely. Víčka budeme sbírat dál. Je hodně nemocných dětí, kterým můžeme tímto
způsobem pomoci.
Text: Eva Němcová (vychovatelka) Foto: Mgr. Ivana Květenská (učitelka)
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Podzim ve škole
Až se zima zeptá … co jsme ve škole dělali na podzim - tak ten seznam bude dlouhý.
Snad na nic nezapomeneme:
➢ Výzdoba školy se proměňuje s podzimním časem, pracovali jsme
s přírodninami, školu u dveří zdobila obrovská dýně a na chodbách byly
vystaveny dýně, kousky ovoce nebo namalované kompoty, barevné listy, ale i
alej zbarvených stromů.
➢ Žáci 4. ročníku se učili v Blansku na dopravním hřišti a jízdu po silnicích i přes
křižovatky zvládli stejně dobře jako záludné otázky z dopravy, o výbavě kola a
znalost značek.
➢ Ekovyučování v přírodě – vydali jsme se k rybníku Klemovák, který jsme
pozorovali na jaře, když se budoval. Jaké bylo překvapení - co se vše změnilo.
Cestou jsme si všímali blížících se znamení podzimu, poznávali stromy a jiné
zajímavosti. Kolem rybníka bylo několik stanovišť, na kterých žáky 1. – 3.
ročníku čekali jejich spolužáci čtvrťáci a páťáci. Poučili je o přírodě, ukázali
zajímavosti a také si je vyzkoušeli – zjistili, že někdy jsou ti žáčci jako pytel
blech ( ale taky dobrá zkušenost) .
➢ Nezapomínáme odevzdávat do červené popelnice nepotřebné el. přístroje a
sbíráme vybité baterie. Velké poděkování firmě Koloniál za velkou dodávku
baterií!
➢ Přivítali jsme podzimní miminka v Kuničkách i v Doubravici.
Teď už škola připravuje advent a než se nadějeme, zažijeme kouzlo Vánoc. Tak
šťastné a veselé.
Několik fotek ze školy

Text a foto Mgr. Milada Juračková
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Hasiči v Doubravici soutěžili pod patronací Mikuláše.
A když pod patronací Mikuláše, určitě každého napadne, se soutěžili hasiči mladí.
Z účasti na této tradiční soutěži „Vázání uzlů“ je vidět, že se jedná o soutěž velmi
oblíbenou. Ale zase ne tak jednoduchou, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ono
se řekne „uvázat uzel“! Jenže – víte, jak se váže uzel zvaný „zkracovačka“, případně
„uzel tesařský“, „lodní smyčka“, „plochá spojka“ nebo „úvaz na proudnici“? To už je
pro laika trošičku složitější. Ne tak pro děti, které se rozhodly trávit svůj volný čas ve
společnosti hasičů. Mnozí časem tuto současnou zálibu vzdají, i to se stává, mnozí
ale zůstanou a budou platnými, pak už dospělými členy sborů dobrovolných hasičů.
Teď už ale k vlastní soutěži. Jako každý rok, i letos se odehrávala v prostorách
kulturního domu v Doubravici nad Svitavou, který v sobotu 23. listopadu 2013
doslova „praskal ve švech“. Vždyť se přihlásilo 70 družstev po pěti soutěžících, k nim
připočtěte nutný doprovod vedoucích, přátel hasičského umění, rodičů a těch, kteří
měli zajištění soutěže na starosti. Pohled z balkonu na sál kulturního domu hovořil za
vše. Kam se člověk podíval, tam se míhaly ruce mladých hasičů, kteří ještě trénovali
vázání uzlů, aby jejich výsledky byly co nejlepší. Nedílnou součástí soutěže byla také
zkouška ze znalosti topografie a znalosti požární ochrany. Snažili se všichni, ale na
pomyslné stupně vítězů vždy vystoupají jen ti nejlepší. V letošním roce to byla tato
družstva:
Kategorie mladší: 1. Ostrov u Macochy „A“, 2. Senetářov „A“, 3. Velké Opatovice.
Kategorie starší: 1. Senetářov „C“, 2. Bořitov „A“, 3. Březina.
Pochvalu a poděkování si zaslouží ale všichni účastníci. A hlavně jejich vedoucí, kteří
své malé svěřence vedou krůček po krůčku k tomu, aby je učení a zdokonalování se
v hasičském umění bavilo a zůstali mu věrni.
A jak skončili mladí hasiči doubravičtí? V kategorii „starší“ soutěžilo jedno družstvo,
které z dvaceti devíti přihlášených skončilo na velmi pěkném šestém místě.
V kategorii „mladší“ jsme měli družstva čtyři. Družstvo „A“ skončilo na místě devátém,
o jeden stupínek je předběhlo družstvo „D“. Družstva „C“ a „B“ byla složena z dětí,
které navštěvují kroužek teprve od začátku letošního školního roku. Je mezi nimi
dokonce jedna dívenka, mateřskou školou povinná. V soutěži se ale děti neztratily.
Z třiceti osmi družstev uvedené kategorie skončilo družstvo „C“ na 18. místě a
družstvo „B“ na místě 21. Blahopřejeme!
Eva Sáňková

Na snímku mladí
doubravičtí hasiči se
svými vedoucími
Petrou Havířovou,
Marcelou Havířovou,
Romanem Bártou a
nezbytným
mikulášským
doprovodem.
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Klub důchodců
Doubravice nad Svitavou
si Vás dovoluje pozvat na

ADVENTNÍ KONCERT,
který se bude konat v pátek

6.12.2013

v 17:00 hodin v sále místního kina.
Účinkuje Velký taneční orchestr ZUŠ Jedovnice,
pod vedením Mgr.Josefa Škvařila.

Vstupné: 70,--Kč.

********************************************************
Klub důchodců
Doubravice nad Svitavou
Vás co nejsrdečněji zve na

PŘEDSILVESTROVSKÉ
POSEZENÍ,
které se koná v neděli, 29.12.2013,
15:00 hodin v sále kulturního domu.

v

K tanci a poslechu hraje
VESELÁ TROJKA Pavla Kršky.

Vstupné včetně občerstvení 150,--Kč.
Připravena bohatá tombola.

PF 2014
11

BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci prosinci a lednu vše nejlepší, hodně zdraví a životní
pohody.Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
Prosinec:
5.12. VÁLKOVÁ Jitka
6.12. KOTOULEK Miloš
14.12. ing. ŠTĚRBÁČEK Jaroslav
15.12. NĚMEČEK Pavel
18.12. PIŠŤÁK Augustin
20.12. BÁRTOVÁ Věra
22.12. VLADÍKOVÁ Marie
22.12. HAJNÝ Vincenc
23.12. SVOBODOVÁ Blanka
25.12. ŠTĚRBÁČKOVÁ Jarmila
25.12. MENŠÍK Jan
26.12. ŘEZNÍČEK– Podloučka Antonín
28.12. KUDA Miloslav
30.12. VESELÁ Jarmila

Soukopovo nám. 89
Klemov 355
Školka 276
Dolní 118
Klemov 333
Havlíčkova 27
Klemov 269
Plotky 145
Plotky 115
Školka 276
Klemov 299
Klemov 302
Dolní 345
28. října 222

Leden:
3.1. STAŇKOVÁ Jaroslava
5.1. ing. BARÁK Vladimír
6.1. VALÁŠKOVÁ Marie
10.1. WEIGANTOVÁ Bohuslava
10.1. URBÁNEK Robert
11.1. BŘOUŠKOVÁ Libuše
13.1. PŘIBYLOVÁ Dana
18.1. POKORNÁ Vlasta
19.1. VÁCHOVÁ Jaroslava
19.1. LÁNÍKOVÁ Marie
21.1. RNDr. HRUŠKOVÁ Věra
22.1. VITOUCHOVÁ Božena
23.1. NOVÁKOVÁ Marie
26.1. PETRŮ Milada
27.1. HOLÍK Zdenek
30.1. KOŽIAKOVÁ Irena
31.1. SVOBODOVÁ Marie

Nám. Svobody 29
Havlíčkova 21
Nám. Svobody 82
Havlíčkova 26
U Cihelny 366
Plotky 114
Dolní 69
Sokolská 123
Plotky 143
U Spravedlnosti 274
Klemov 306
U Spravedlnosti 275
28.října 203
U Cihelny 98
Dolní 71
Klemov 351
Klemov 343

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

Vážení spoluobčané,
oznamuji Vám změnu mé kanceláře - z náměstí Svobody č.81 jsem se
přestěhoval na Dolní č.77 (Kalův grunt). Úřední hodiny zůstávají beze
změny.
Vít Koudelka, lesní hospodář
12

Vedoucí samoobsluhy zve všechny
děti na mikulášskou nadílku,
která se bude konat ve
čtvrtek 5.12.2013 ve 14.00 hodin
v prodejně Jednoty.
*******************************************************

*****************************************************
SDH Doubravice nad Svitavou oznamuje
svým členům, že se v neděli 5. ledna 2014 od 10.00 hodin
v restauraci Olivie uskuteční výroční valná hromada SDH.
***************************************************************************

Sbor dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou
si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat
na každoroční
„PLES HASIČŮ“,
který se bude konat v pátek 24. ledna 2014
v kulturním domě od 20.00 hodin.
K tanci a poslechu zahraje skupina ARCUS.
Můžete se těšit na bohatou tombolu, občerstvení
a příjemnou obsluhu, kterou znáte.
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)
plán aktivit na měsíc prosinec
určený i pro veřejnost
4.12. – Návštěva solné jeskyně
11.12. – Plavání
17.12. – Beseda o hospodaření s penězi
Každé úterý od 9 hodin probíhá pečení vánočního cukroví.
**********************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
PROSINEC 2013.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Prosinec
1.12.
7.12.
8.12.
14.12.
15.12.
21.12.
22.12.
24.12.
25.12.
26.12.
28.12.
29.12.

MUDr. Kulhánková
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Šumberová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomášková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Well
MUDr. Žilka
MUDr. Adamová

Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Adamov, Smetanovo nám. 327
Benešov, 19
Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 439 190
516 488 451
516 416 386
516 488 454
516 472 227
516 439 404
731 144 155
516 488 455
516 446 398
516 447 605
516 467 313
516 474 018

1.1.2014

MUDr. Bedáňová

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

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
PROSINEC

2013

1. 12. neděle (po rozsvícení vánočního stromu-asi 17 hod)
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Příběh neobyčejného přátelství mezi medvědem a myškou.
Animovaný rodinný film byl v letošním roce s úspěchem uveden na
Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes, kde získal cenu SACD
(pro nejlepší francouzsky mluvený film).
Animovaná pohádka Francie

Premiéra 17. 1. 2013

Děti do 15 let vstup zdarma, starší a doprovod dětí vstupné 30Kč
80 minut
_____________________________________________________________________________________________________

5. 12. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
PŘÍBĚH KMOTRA

Nejsledovanější film posledních týdnů.
Skutečný příběh velké lásky. Lásky k penězům.
Příběh budoucího mafiánského bosse Františka Vedrala (Ondřej
Vetchý) začíná v 80. letech, kdy působil jako vekslák a postupně
zbohatl na podvodech s nemovitostmi, bankovními machinacemi,
kuponové privatizaci, lobbingu. Vypracoval se na pozici
nekorunovaného vládce českého podsvětí a ovlivňoval zákulisí
vysoké politiky. Z bank a firem vytuneloval 4 miliardy korun. Měl na
svědomí smrt mnoha lidí. Před našima očima ožije zarputilý souboj
člověka, který si řád přizpůsoboval svým vlastním potřebám, se
zásadovým představitelem zákona a pořádku. Policista Cajthaml
(Lukáš Vaculík) byl Kmotrovi celý život na stopě. Neúnavně bojoval
s korupcí soudů, rozvědky i policie. Nikdy neztratil víru ve vítězství
spravedlnosti.
Film je inspirován knihou Jaroslava Kmenty KMOTR MRÁZEK.
Dále hrají: Kryštof Hádek, Jiří Dvořák, Vladimír Brabec.
Krimi ČR
Premiéra 24. 10. 2013
Vstupné 50.- Kč

99 minut
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12. 12. čtvrtek v 18 hod

FALCON
VRÁSKY Z LÁSKY

Ota je bývalý učitel a ve svém věku má již řadu vrtochů, kterými
poněkud komplikuje život svému synovi a snaše. Nyní jej čeká
náročná operace a Ota se rozhodne, že je ta správná doba, kdy je
třeba vyhledat někoho, kdo kdysi dávno ovlivnil jeho život. Setkání
s herečkou Janou je ale poněkud jiné, než si představoval. Přesto je
to právě tato vitální dáma, která nemíní rezignovat na aktivní život,
která znovu zamotá jeho osud. Díky Janě se Ota vydává na
napínavou road-movie, na jakou by si možná ani v mladším věku
netroufl. A je to právě tohle důležité setkání, které oba utvrdí
v poznání, že nejhorší, co může člověk udělat – je všechno vzdát!!!
Režiséru Jiřímu Strachovi se podařilo téměř nemožné – v hlavních
rolích uvidíme Jiřinu Bohdalovou a Radoslava Brzobohatého, dále
pak hrají Ivan Trojan, Lenka Vlasáková, Jiřina Jirásková, Josef
Somr a další.
Komedie ČR

Premiéra 12. 4. 2012

Vstupné 50.- Kč

101 minut

Zaměstnanci kina vám všem
přeji pohodové, spokojené
a klidné vánoční svátky,
šťastné vykročení
do roku 2014
a těší se i nadále
na vaši přízeň
a návštěvu.
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