ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 9/ září 2009
*********************************************
Vážení spoluobčané,
v uplynulých měsících červenci a srpnu se uskutečnilo v našem
městečku a také regionu několik tradičních akcí:
11. července proběhl ve Svitávce turnaj o putovní pohár Svazku obcí
Svitava v malé kopané. Po třetí za sebou zvítězili doubravičtí
fotbalisté a získali tím putovní pohár natrvalo.
O týden později 18. července se konala v Doubravici tradiční soutěž o
nejlepší guláš. Rekordní účast soutěžících a velký zájem návštěvníků
neodradilo ani nepříznivé počasí.
Počátkem léta řada našich spoluobčanů a také spolků prokázala
solidaritu s postiženými povodněmi a přispěla ve sbírce pro obec
Vlčice na Jesenicku. Tímto všem přispívajícím děkujeme.
V letním období se podařilo naplnit dvě největší investice našeho
městyse roku 2009. 16. července nám firma JM Demicarr Slavkov u
Brna předala dokončené víceúčelové hřiště a 13. srpna THT Polička
nové hasičské auto Tatra 815. Hřiště i auto budou slavnostně uvedeny
do provozu v sobotu 29. srpna 2009. Na tuto akci zveme širokou
občanskou veřejnost, děti a mládež našeho městečka. Mezi pozvanými
hosty jsou i vedoucí představitelé Jihomoravského kraje včetně pana
hejtmana Michala Haška.
Podrobná pozvánka na tuto akci je uvnitř zpravodaje.
Ladislav Štoudek
Starosta městyse
****************************************************************

POZVÁNKA
na zasedání zastupitelstva Městyse Doubravice nad Svitavou, které se koná ve
středu 23. září 2009 v 18:00 hodin v obřadní síni úřadu městyse.
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE
1.července – rada byla informována o přípravě čištění klemovského potoka
včetně nutné úpravy propustku u ČD.
- rada odsouhlasila pomoc obci Vlčice, okres Jeseník postižené
povodní.
15. července – lesní hospodář pan Koudelka podal zprávu o hospodaření
v lesích za měsíc červen.
- rada byla seznámena s průběhem pozemkových úprav včetně
přípravy dalšího jednání.
- starosta seznámil radu s převzetím víceúčelového hřiště a
přípravou kolaudace.
5. srpna lesní hospodář pan Koudelka podal zprávu o hospodaření
v lesích za měsíc červenec.
- rada byla seznámena se zajištěním jednotlivých investičních a
neinvestičních akcí.
19. srpna – rada projednala stav akce ČOV a kanalizace.
- rada se podrobně zabývala přípravou slavnostního uvedení do
provozu hasičského auta a víceúčelového hřiště.
****************************************************************

Doubravice nad Svitavou - sobota 29. srpna 2009
den, kdy bude slavnostně do provozu uvedeno hasičské auto TATRA 815 a
současně oficiálně zahájen provoz na novém víceúčelovém hřišti.
Na tyto akce Vás srdečně zve starosta městyse Doubravice nad Svitavou
Ladislav Štoudek.
Program :
- 13,30 hod příjezd hostů na radnici na náměstí Svobody
- 14,00 hod průvod obcí před víceúčelovou budovu
- 14,30 hod slavnostní křest hasičského auta
- 15,00 hod slavnostní uvedení víceúčelového hřiště do
provozu,
následovat bude exhibiční utkání v dívčí kopané
Občerstvení zajištěno na Sokolském hřišti, kde k tanci i poslechu bude hrát
dechová hudba z Rájce-Jestřebí.
V neděli 30. srpna 2009 v 10,45 hod po mši svaté, věnované všem hasičům,
provede kněz Bc. Pavel Klouček před kostelem
slavnostní žehnání hasičskému autu.
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Rozkvétá stále víc…

Ptáte se kdo ? No přece naše městečko! Zásluhu na tom mají všichni ti, kteří se
po celý rok starají o to, aby právě jejich okna, jejich balkon a jejich předzahrádka
byla „NEJ“.
Jsou tací, kteří si svůj život bez kytiček nedovedou představit. Jsou tací, kteří
osazují truhlíky třeba jen proto, že „sousedé mají, tak proč ne i já“. Ať jsou důvody ke
zkrášlování domů jakékoliv, všichni společně musíme uznat, že za posledních několik
let naše městečko opravdu rozkvetlo. A to je moc dobře.
Při vyhlášení prvního ročníku a následném pořizování fotodokumentace stačily
tři hodiny a bylo, jak se říká, vymalováno. V minulém ročníku už bylo znát, že jsme se
chytli. Žádné tři hodiny, ale dva půldny jsem chodila po Doubravici a
fotodokumentovala.
A jak to bylo v roce letošním ? Děkuji za zeptání, nestěžuji si. Práce dost ! Jedno
okno krásnější jako druhé, žádná ulice (a máme jich dvacet) se nedala projít jen tak,
bez cvaknutí fotoaparátem. Při tom procházení našeho městečka mě napadlo, že by se
také mohla vyhlásit soutěž „O nejvíce upravenou ulici“. Jen se podívejte třeba na
Sokolskou. Nejen tato ulice však stojí za povšimnutí, takových je víc.
Zpět však k letošní soutěži „Rozkvetlé městečko“. Je nafoceno (snímků téměř
500), vyhodnoceno, vybráno a jaký bude verdikt ? Na ten si všichni musíme počkat
do 8. září. Na tento den budou vybraní majitelé nejkrásnějších a nejvkusnějších oken,
balkonů a předzahrádek pozváni do areálu zahradnictví ing. Romana Koupého na
„Společenské posezení“. A stejně tak jako v minulých ročnících i letos bude o
vítězích jednotlivých kategorií rozhodovat losování. POZOR !!! Losovat se bude
pouze z přítomných pozvaných pěstitelů a majitelů rozkvetlé krásy.
A teď se naskýtá několik otázek . Co odměny? Budou ? A jaké ? Mohla bych
napsat – nechejte se překvapit. Ale ne, to neudělám. Při závěrečném hodnocení
minulého ročníku přislíbil starosta městyse, že v letošním roce se také úřad městyse
zapojí a věnuje hodnotné ceny. Slovo dodržel. A zda jsou všechny ceny opravdu
hodnotné, to hned můžete posoudit. Ještě jedna poznámka. Abychom si nezáviděli,
budou ve všech kategoriích stejné.
1. místo - zahradní sekačka (věnuje Zahradnictví Koupý Doubravice nad Svitavou)
2. místo - strunová sekačka (věnuje Úřad městyse Doubravice nad Svitavou)
3. místo - poukázka na odběr zboží v Zahradnictví Koupý Doubravice nad Svitavou
v hodnotě 500.- Kč (věnuje Zahradnictví Koupý Doubravice nad Svitavou).
A jak už bývá zvykem, ta největší krása bude formou fotografií vystavena ve
vchodu na úřad městyse. Tam si můžete prohlédnout jestli jsem měla pravdu, když
jsem v nadpise napsala, že „Rozkvétá stále víc“.
Každý si myslí, že právě jeho kytičky jsou ty nejkrásnější. Je to logické, ale
opravdu těžko se vybírá z takového množství krásy, to mi věřte. Do areálu
zahradnictví budou pozvaní jen někteří, ale na tomto místě bych chtěla poděkovat
všem, kteří se snaží byť jedním jediným osázeným truhlíkem přispět ke zkrášlení
našeho městečka. Díky vám !
Eva Sáňková - kronikářka
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Vzpomínka na Chlumy
V pátek 26.6.2009 vyrazili školáci na
terénní putování do okolí – šlo se na
Chlumy. V kuchyni nás vybavili balíčkem
na cestu, poslední pokyny a hurá. Pravda,
jedna cesta se ulehčila linkovým autobusem,
ale potom už bylo všechno jen na nás.
Cestou se společně soutěžilo, pozorovalo,
poznávali jsme rostliny, stromy, viděli, co
do lesa patří i nepatří, navštívili jsme
Rolínkovy sochy a také rozhlednu. Pohled
z jejího vrcholu do okolí byl praktickou
výukou o kraji, kde žijeme. Vyvrcholením
bylo opékání párků – tedy žádné grilování,
ale pěkně postaru. Někteří se s tím museli
trochu poprat, ale všem chutnalo. Zvesela jsme se vydali ke škole – jistě na Oboře musela být
ještě zastávka na zahrádce hospůdky s ochutnávkou všeho na co je chuť ( a hlavně utratit
kapesné, aby nás netížilo na zpáteční cestě). Zpátky z kopce jsme šli lesem a nejtěžší úsek
bylo stoupání ke škole. Obědem skončil polodenní výlet a už nás čekaly brzké prázdniny.
Čas prázdnin vypršel a my se sejdeme opět ve škole. Nebojte, školáci, nebude to jen učení, ale
zase nás čeká i hodně zábavy a legrace.

****************************************************************
JÓGA
Opět začínají kurzy jógy.
Přijďte si zacvičit a odpočinout si od každodenních povinností.
Cvičit budeme každé úterý v tělocvičně ZŠ od 17:30 – 19:00
Cvičení zahájíme v úterý 8. září 2009
Srdečně zve Olga Králová
INZERCE
Prodám dvě válendy s úložným prostorem á 400,- Kč
Tel. 606 767 938
****************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část - ZÁŘÍ 2009
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
5.9.

MUDr. Řehořek

6.9.
12.9.
13.9.
19.9.
20.9.
26.9.
27.9.
28.9.

MUDr. Řehořková
MUDr. Semrádová
MUDr. Staňková
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Hošák
MUDr. Tomaštíková

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, bud. ZZS K.H.Máchy
17
Sloup, Zemspol, 221
Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, U Kostela 4
Adamov, Smetanovo nám. 327

516 488 453
516 527 874
516 435 203
516 442 726
516 488 451
516 416 386
516 488 454
516 446 428
516 446 398

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna na Karáskově náměstí č. 11,
Brno,tel. 548 424 242 a to od 19.00 h. - 7.00 h. ve všední dny a nepřetržitě o svátcích
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci září vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.

ZÁJEZD DO ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou připomíná
přihlášeným účastníkům zájezd do Žďárských vrchů,
kláštera ve Žďáře nad Sázavou a poutního kostela
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
Zájezd se koná v úterý 1.září 2009, odjezd
autobusu je v 6:30 hodin od úřadu městyse.
Dobrá nálada vítána.

POLSKO
Dále si dovolujeme oznámit zájezd pro zájemce o dušičkové a
předvánoční nákupy do Polska, tržnice Kudowa Zdrój, kterou již
léta tradičně navštěvujeme. Tento zájezd se bude konat v
pátek 16.října 2009, odjezd autobusu v 6:00 hodin od úřadu
městyse. Cena zájezdu činí 200 Kč. Závazné přihlášky přijímají
paní Pilátová nebo Poláková do konce měsíce září.
Jana Poláková
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CVIČENÍ
PRO RODIČE S DĚTMI
ZAČÁTEK CVIČENÍ:
STARŠÍ (3 – 5 let): pondělí 7.9.2009 v 16.30h
MLADŠÍ (2 – 3 roky): středa 9.9.2009 v 16.30h v tělocvičně ZŠ
S SEBOU: sportovní oblečení
přezůvky do tělocvičny
VEDE: I. Vachová, S. Hlaváčková

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

RELAXAČNÍ A REKONDIČNÍ
MASÁŽE
Provozovatel: Dana Rybářová,
Dolní 118, Doubravice
nad Svitavou
Objednávky na telefon: 605 701 845
************************************************
MODELÁŽ GELOVÝCH NEHTŮ
Tereza Pilátová, Tel. : 733 177 873
9. května 321
Doubravice
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ZÁ Ř Í 2009
3.9. čtvrtek v 18 hod

BONTON
VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ

Přestože se tento příběh odehrál před bezmála osmdesáti lety, je až nebezpečně
aktuální.Vypráví o muži, který měl obrovské sympatie veřejnosti, navzdory tomu, že
páchal ty největší zločiny. Podle státních institucí vykrádal banky – podle lidí trestal ty,
kdo zavinili hospodářskou krizi. V hlavní roli nejpopulárnější herec současnosti – Johnny
Depp.
Kriminální drama USA s českými titulky.
Premiéra 9.7.2009
Vstupné 49.- + 1.- Kč
138 minut
mládeži do 15 let nevhodný
10.9. čtvrtek v 18 hod
ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ ZAČÍNÁ V

8,30 hod

WARNER BROS
- VSTUPNÉ 40.- Kč.

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
Harry začíná již 6 rok v Bradavicích a do rukou se mu dostává stará kniha, která je
velmi zvláštně označena – „Tato kniha je majetkem Prince dvojí krve“. Zároveň se
dozvídá další střípky z Voldemortovy temné minulosti. Hrají Daniel Radcliffe, Emma
Watson, Rupert Grint.
Dobrodružný film USA.
Premiéra 16.7.
2009.
Vstupné 49.- + 1.- Kč
154 minut
mládeži přístupný
17.9. čtvrtek v 18 hod

FALCON
HANNAH MONTANA

Miley Stewart se snaží stíhat školu, přátele a ještě svou tajnou identitu – popovou
hvězdu. Když stoupající popularita Hannah Montany hrozí tím, že ovládne celý její
život, je ochotna to podstoupit. Její otec ji proto odveze domů, aby poznala skutečný
život, čímž spustí dobrodružství plné takové dávky legrace, smíchu a romantiky, že si to
ani Hannah Montana nedokázala představit.
Rodinná hudební komedie USA v českém znění.
Premiéra 11.6.2009
Vstupné 39.- + 1.- Kč
102 minut
mládeži přístupný
24.9. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
JMÉNEM KRÁLE

Píše se 13. století. Království českému a markrabství moravskému vládne Přemysl
Otakar II. Na zásnuby, které mají usmířit dva znesvářené rody odjíždí Oldřich z
Chlumu. Cestou na hrad narazí na mrtvolu oloupeného a přepadeného kupce. Během
slavnostní hostiny, pořádané na jeho počet, je zavražděn purkrabí. Kdo stojí za
podivnými vraždami a jaká je mezi nimi souvislost?Hrají Karel Roden, Jan Dolanský,
Klára Issová, David Prachař, Saša Rašilov.
Film ČR - historické drama s kriminální zápletkou.
Premiéra
28.5.2009
Vstupné 39.- + 1.- Kč
77 minut
mládeži do 12 let nevhodný
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