ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 5 /květen 2022
*********************************************************************

UZAVÍRKA – OBNOVA POVRCHU VYBRANÝCH MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ
Vážení spoluobčané,
práce na obnově povrchů vybraných místních komunikací, a to ulice
Havlíčkova, 28. října, náměstí Svobody a ulice Sokolská, jsou již v plném
proudu. Každá takto rozsáhlá stavební činnost s sebou přináší i řadu
specifických omezení, která prozatím zvládáte ukázkově. Zásadní omezení
v podobě celkových či částečných uzavírek nás teprve čekají a je nutné se na
ně dopředu připravit.
Větší omezení budou rozdělena do dvou časových úseků, a to od 02.05.2022
do 12.05.2022 a následně od 16.05.2022 do 26.05.2022. Nyní se Vám tedy
pokusíme zmíněná omezení podrobně, a snad i srozumitelně popsat.
Od pondělí 02.05.2022 do čtvrtka 12.05.2022 včetně bude probíhat frézování
povrchů a současně i recyklace komunikace za studena. Tyto práce bude
provádět sestava několika strojů a bude u ní docházet ke zvýšené prašnosti.
Z tohoto důvodu si prosím nenechávejte otevřená okna, pokud budou práce
probíhat u Vaší nemovitosti. Dále se pokuste v této době omezit sušení prádla
na plochách přiléhajících k dotčeným místním komunikacím. Práce samotné
pak budou znamenat i výrazná omezení pro provoz na dotčených a přiléhajících
komunikacích. V této době bude pro dopravu zcela uzavřena část náměstí
Svobody před obchodem a úřadem včetně parkoviště, a dále ulice Havlíčkova,
čímž se zamezí příjezd i do lokality Zázmolí a Větrná. Příjezd do těchto lokalit
bude také opravován. V případě, že v těchto lokalitách bydlíte, přeparkujte si
prosím svá vozidla mimo uzavřené lokality (např. ulice 9. května, U
Spravedlnosti, parkoviště u hřbitova, u fotbalového hřiště a podobně). Bude
uzavřen také jeden jízdní pruh na ulici 28. října, a to směrem od centra na
Kuničky. Zde bude provoz řízen kyvadlově semafory. Pro příjezd bude
využíván ulice Zahradní, kde bude provoz obousměrný opět řízený kyvadlově
za pomoci semaforů.
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Dále bude zcela uzavřena i komunikace na ulici Sokolská, a to od ulice Dolní
po sokolské hřiště, čímž se zamezí i vjezd do ulice Školka. Jako objízdnou
trasu je možné využít ulici Dolní a následně Sokolskou okolo fotbalového
hřiště.
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Od pondělí 16.05.2022 do čtvrtka 26.05.2022 včetně bude zcela uzavřena
horní část náměstí Svobody, a to od ulice Havlíčkova po bývalou restauraci
Olivie. Dále druhá část ulice 28. října, a to ve směru od Kuniček směrem do
centra. Doprava zde bude řízena kyvadlově za pomoci semaforů.

Pevně věříme, že se nám podaří společně zvládnout tato omezení bez obtíží.
Nicméně v případě, že se cokoli pokazí na dočasném dopravním značení,
neváhejte se obrátit na odpovědnou osobu za zhotovitele, společnost PORR
a.s., konkrétně na Jana Koberleho, telefonní číslo 702 268 257, případně
starostku městyse Janu Otavovou, telefonní číslo 733 187 460, popřípadě
místostarostu Martina Štěrbu, telefonní číslo 736 414 908.
Vedení městyse Doubravice nad Svitavou
Poznámka: Uvedené mapky jsou přehlednější a čitelnější v elektronické podobě na
www.doubravicens.cz v sekci Zpravodaj.
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SK Doubravice nad Svitavou zve všechny
na tradiční
Pálení čarodějnic
které se bude konat v sobotu 30. dubna
2022 v areálu sokolského hřiště. Oheň bude
zapálen v 18 hodin s možností opékání špekáčků pro děti.
Dospělým pak bude od 19 hodin k tanci a poslechu hrát
skupina REPETE ROCK.
Občerstvení pro všechny zajištěno!
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Kino ve školce

V pátek 18. února přijelo kino přímo za dětmi do naší školky. Časně zrána zde byla
paní s velkými kufry a přivezla scénické kino. A to nejen tak ledajaké. Ve třídě u
Ježečků se až po strop nafoukl velký kulatý stan, uvnitř stanu byl promítací projektor a
koberečky na lehnutí. Pohádka se totiž pozorovala pěkně v lehu na zádech a po celém
prostoru půlkulatého stropu stanu.
Ve stanu se postupně vystřídaly všechny tři třídy dětí. První navštívila kino Koťátka
a viděla pohádku „Podmořský svět“, jako druzí přišli do stanu Ježečkové, kteří se
v pohádce dozvěděli něco o lidském těle a poslední Berušky si vychutnaly pohádku
„Zvířátka na farmě“.

Byla to prostě paráda! Už se těšíme na další promítání.
Soušová Anna-učitelka

Myši patří do nebe
Dne 17.3. navštívily děti z naší školky místní kino.
Byl nám promítán film s názvem Myši patří do nebe.
Dětem se návštěva velice líbila a samotný film je
nadchnul svým grafickým ztvárněním. Příběh mladé
hrdinky Šupity nás všechny zvládl zabavit po celou
dobu projekce. Z kina odcházeli všichni, včetně
dospělých, spokojeni.
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Plastožroutská pohádka
Ve středu 23.3. k nám přijelo divadlo Úsměv a
přivezlo s sebou Plastožroutskou pohádku.
Hlavní hrdinové, Toník a Evička, přiletěli z
Plastožroutské planety. Přistáli v lese nedaleko
Doubravice nad Svitavou a ihned po přistání se
jim zželelo zajíčka Ušáčka, který byl smutný kvůli
odpadkům v jeho domově.
Plastožrouti,
s pomocí dětí, uklidili všechen nepořádek a za
odměnu si vysloužili pytlík plastových vršků,
které mají naši hrdinové ze všeho nejraději.
Adam Žaluda, asistent pedagoga

Předškoláci v ZŠ

Jelikož se nám blíží zápisy do prvních tříd základních škol, tak
byli naši předškoláci pozváni 5. dubna 2022 na návštěvu Základní
školy Doubravice nad Svitavou, aby si ji prohlédli a nepřišli v září do
úplně neznámého prostředí.

Paní ředitelka Mgr. Pavlína Bartošová nás nejdříve vzala na exkurzi po jednotlivých
třídách, kde si děti povídaly se sourozenci a známými kamarády o tom, jak to ve škole probíhá.
Podívaly se
i do své budoucí třídy, kterou v červnu opustí letošní páťáci. Poté se proběhly a zacvičily si
v tělocvičně, kterou většina školáčků zná již z kroužků jako aerobik
nebo fotbal.
V družině se děti seznámily s jejich budoucí paní učitelkou
Mgr. Lucií Klimešovou, která si pro ně přichystala krátký program.
Vyzkoušely si znalosti nabyté z mateřské školy. Formou her
poznávaly barvy, určovaly první písmeno ve slově, hádaly hádanky a
pohádky podle obrázků a spoustu dalšího.
Nakonec si děti v družině zahrály stolní tenis, kulečník a
pohrály si s hračkami. Všichni předškoláci se do školy velmi těší a
nemohou se dočkat, až poprvé s rodiči a aktovkou na zádech vyrazí v září na svou novou životní
pouť.
Bc. Petra Závišková, učitelka MŠ
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Zprávičky ze školy
V dubnu nás navštívili předškoláci z místní MŠ. V úterý 5. 4. přišli
dopoledne s paní učitelkou, prohlédli si školu a pohráli si ve školní družině.
Odpoledne 7. a 12. dubna měli možnost přijít i s rodiči na akci Předškoláci do
lavic! Jsme rádi, že si celkem 19 našich budoucích prvňáčků vyzkoušelo poprvé
sednout do lavice, přihlásit se, jít k tabuli …
Po dlouhém covidovém období se konečně mohla uskutečnit první
celoškolní akce tohoto roku – Recitační soutěž. Žáci všech tříd si pečlivě připravili
báseň, kterou měl každý možnost přednést. Jednotlivé třídy vybraly pouze tři
nejlepší recitátory, kteří postoupili do školního kola.
V úterý 12. 4. 2022 v prostorách školní družiny vystoupilo a zarecitovalo
patnáct vybraných žáků před všemi žáky a pedagogy naší ZŠ. Porota vyhodnotila
a ocenila tři nejlepší z I. a II. kategorie.
V I. kategorii mladších žáků se umístil na 3.místě Jan Kučera, na 2. místě
Lucie Zoglauerová a vítězem se stala Marie Opatřilová. V kategorii 3. – 5. ročníku
se umístil na 3. místě Matěj Hájek, na 2. místě Richard Gajdoš a na prvním místě
Matěj Pehal. Gratulujeme a děkujeme všem za vydařenou akci!
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Text a foto Mgr. Adriana Baráková
Zápis do ZŠ pro cizince
V období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za
účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu
cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.
Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do
15. července 2022–u nás ve škole bude 2. 6. 2022 13:00 – 14:00.
Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву
іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР
відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території
ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.
Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації періоду з 1
червня 2022 року по 15 липня 2022 року – у нашій школі буде 2. 6. 2022р 13:00
– 14:00.
Základní škola Doubravice nad Svitavou, příspěvková organizace
Soukopovo náměstí 90
679 11 Doubravice nad Svitavou
mobil 603 188 963
zsdoubravice@centrum.cz
www.doubravicens.cz/zs
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Členové mysliveckého spolku Doubravice nad Svitavou Vám přejí příjemné
prožití měsíce května a prosí o respektování přiložených informací.
V případě potřeby najdete kontaktní údaje na nás a další informace na adrese
www.myslivcidoubravice.cz
Budete-li mít zájem můžete nás kontaktovat i na e-mailové adrese:
myslivcidoubravice@seznam.cz
Rádi Vaše případné dotazy zodpovíme.
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část květen 2022.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Květen
1.5.
7.5.
8.5.
14.5.
15.5.
21.5.
22.5.
28.5.

MUDr. Ševčík Štěpán
MUDr. Ševčíková Radomíra
MDDr. Šméralová Kristýna
MUDr. Štrajtová Jana
MUDr. Šumberová Ludmila
MUDr. Švendová Zdena
MUDr. Tomášková Barbora
MDDr. Trubáčková Pavlína

29.5.

MDDr. Veselý Petr

Svitávka, Hybešova 197
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Lidická 8
Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, Masarykovo náměstí
162/38

516 471 210
516 488 454
731 074 479
608 220 806
516 472 227
516 439 404
734 177 800
516 488 452
792 325 591

Mimo tyto uvedené ordinační hodiny zajišťuje zubní LSPP pro Jihomoravský kraj pracoviště
v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel.: 545 538 421. O sobotách, nedělích a svátcích od
8:00 do 20:00.
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Leopold Kunc – v Hlubokém nezapomínají
Na místním hřbitově, na hrobě č. 270, je
umístěna pamětní deska jako vzpomínka na
Leopolda Kunce. Dočteme se zde, že učitel
Leopold Kunc byl popraven v Praze na Pankráci
ve věku 39 let.
Z obce Hluboké u Kunštátu se mi ozval místní
patriot s tím, že v bývalé škole (založena roku
1898) připravují vzpomínkovou síň na řídícího
učitele Leopolda Kunce, který zde byl velmi
oblíbený a do dnešních dnů na něj pamětníci
vzpomínají. Společně se nám podařilo zjistit
následující:
Leopold Kunc se narodil v Doubravici nad Svitavou (č. p. 71) 19. března
1906. Matka Františka (rozená Holíková), otec Leopold Kunc. Rodiče
uzavřeli sňatek v roce 1908, v matrice v roce 1906 proveden zápis, že se
otec k synovi přihlásil.
Podle pamětní desky, která je umístěna na
bývalé škole v obci Hluboké je zřejmé, že
zde Leopold Kunc učil od roku 1940.
V dokumentech, které se zachovaly, je opis
„Zatykače“ na Leopolda Kunce, ve kterém
je psáno, že:
„Je obviněn, že v říjnu a listopadu 1942
v Hlubokém jako protektorátní příslušník
přechovával a jinou pomoc poskytoval dvěma osobám, od nichž věděl
nebo z okolností, obzvláště z toho, že nebyly policejně hlášeny, musel se
domnívati, že mají účast na protektorátních počinech. Zločin podle
paragrafu 1 nařízení říšského protektora na obranu proti akcím
nepřátelským říše ze dne 3. července 1942. Z tohoto zločinu je naléhavě
podezřelý. Podepsán rada zemského soudu.“
V Hlubokém je rovněž uložen opis dopisu, který Leopold Kunc v den jeho
popravy napsal mamince a ostatním příbuzným.
Že se na takové osobnosti nezapomíná svědčí i to, že u jeho pamětní desky na
doubravickém hřbitově bývá pravidelně položen vzpomínkový smuteční věnec.
Eva Sáňková kronikářka
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
KVĚTEN

2022

5. 5. čtvrtek v 18 hod

FALCON

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
Přátelé jsou rodina, kterou si vybereš.
Spleť vztahů, reálných a zároveň vtipných situací, které přináší sám
život. Komedie o přátelích, kteří se za každou cenu snaží naplnit
životní cíl: „BÝT ŠŤASTNÝ“. Film mapuje životy party čtyřicátníků,
kteří jsou kamarády od dětství a dodnes se potkávají, teď už spolu
se svými rodinami. Po letech se ale začínají objevovat tajemství,
která jejich životy navždy změní. Ukazuje se, že být šťastný je prostě
docela dřina. Hrají: Tereza Kostková, Simona Babčáková, Soňa
Norisová, Jaroslav Plesl, Ondřej Sokol a další.
Laskavá komedie ČR

Premiéra 17. 2. 2022

Vstupné 100.- Kč

11 minut

12. 5. čtvrtek v 18 hod

CINEM ART

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Titulní mimořádnou událost způsobí strojvedoucí lokálky, který
neplánovaně zastaví mezi poli a vystoupí z vlaku, aby vyřešil drobný
technický problém. Bohužel zastavil v mírném protisvahu a vlak mu
ujede. Samospádem a tam, odkud vyjel. Brblající cestující ocení, že
zase jedou, ale záhy si uvědomí, že špatným směrem. Hlasitě
protestují a dožadují se informací. Kabina strojvedoucího je zamčená
a nikdo se zpoza dveří neozývá. Mezi pasažéry se šíří první náznaky
paniky. Kontakt s okolím prostřednictvím mobilních telefonů selhává
a nepomáhá ani zoufalý křik z oken. Hrají Jana Plodková, Igor
Chmela, Jenovéfa Boková, Jaroslav Plesl, Václav Kopta a další.
Komedie ČR

Premiéra 3. 2. 2022

Vstupné 100.- Kč

102 minut

15

19. 5. čtvrtek v 18 hod

BONTON

PROMLČENO
Promlčeno se odehrává během jednoho letního večera. Karel Roden se
v roli záhadného muže Radka vrací po dvaceti letech na pár hodin do
Prahy, aby zde nalezl jistou mladou ženu a jednou provždy se vypořádal
s minulostí. V pátrání mu pomáhá ambiciózní rozhlasová moderátorka,
která jeho příběh dostane do své živé noční show. Chtěla mít ve vysílání
senzační událost, ale k jejímu zděšení a ke zděšení všech posluchačů
začne na povrch vyplouvat dávná vražda. Svůj plán připravoval Radek
několik let a během jeho vyprávění je pak do pochmurného příběhu
vtažena nejen ona sama, ale i pražská kriminálka a další aktéři dlouho
zapomenutých událostí. Začíná napínavý boj o čas a o spravedlnost.
Opravdu už je vše nenávratně promlčeno? Dále hrají Barbora Bočková,
Igor Bareš, Vladimír Kratina, Denisa Barešová a další. Právě Karel
Roden získal cenu pro Nejlepšího herce na přehlídce v New Yorku.
Thriller ČR

Premiéra 28. 4. 2022

Vstupné 100.- Kč

95minut

26. 5. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

SRDCE NA DLANI
Komedie od tvůrců hitu ŽENY V BĚHU.
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás
potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku.
Kdykoliv a kdekoliv. „V komedii Srdce na dlani se proplétá několik
příběhů o lásce, která temperamentně zasáhne do života starších,
mladších i nejmladších hrdinů. A zamilují se dokonce i basseti Váleček
a Šalina. Věřím, že naše nová komedie udělá divákům v kinech radost
a potěší je stejně jako Ženy v běhu,“ vzkazuje divákům režisér a
scenárista Martin Horský. Hrají Vladimír Polívka, Eliška Balzerová,
Matouš Ruml, Veronika Khek Kubařová, Marek Taclík a další.
Komedie ČR pro všechny

Premiéra 20. 1. 2022

Vstupné 100.-Kč

95 minut
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