ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 3 /březen 2010
********************************************
Vážení spoluobčané,
v minulém zpravodaji jsem poděkoval většině z vás za zimní úklid
chodníků před vašimi domy v měsíci lednu. Totéž musím učinit za
měsíc únor a současně vám musím poděkovat za úklid chodníků a
údržbu veřejných ploch v průběhu celého roku.
To je pomoc občanů své obci. A jak pomáhá obec, u nás městys – úřad
městyse, svým občanům? Dovolím si uvést několik příkladů.
Likvidace odpadů je závažný problém celé společnosti. V našem
městysi platíte na osobu 400,-Kč ročně, což je nejnižší poplatek
v celém okolí. Jsou v něm zahrnuty nejen pravidelné svozy domovního
odpadu, ale také sběr plastů, skla, velkoobjemový a nebezpečný
odpad. Navíc provádí naši pracovníci pravidelné svozy v průběhu
celého podzimu. Když shrneme příjmy a výdaje na tyto činnosti, tak
náklady jsou podstatně vyšší.
U mateřské školy nevybíráme poplatky na rozdíl od většiny těchto
škol. Naopak náš příspěvek 5.000,-Kč na prvňáčka základní školy
( bude vyplácen již čtvrtým rokem) je jediný svého druhu na celém
okrese. Tímto způsobem podporujeme především mladé rodiny
s dětmi.
Rovněž na největší připravované investici čistírně odpadních vod a
kanalizaci, chceme být jednotlivým občanům – majitelům domů
maximálně nápomocni. Ve spolupráci s projektantem připravujeme
projekty kanalizačních přípojek, které vyřídíme až po stavební
povolení. Tyto činnosti bude plně hradit městys. Současně zajistíme a
uhradíme vlastní provedení veřejné části přípojek ( cca 5m u každého
domu, vyvedení za komunikaci).
Řada z vás se dotazuje proč se zvyšuje daň z nemovitostí v letošním
roce o 100%. Je pravda, že tato daň je plně příjmem obcí, ale o jejím
zvýšení rozhodla vláda a parlament v rámci úsporných balíčků bez
vědomí obcí. Již v minulých letech dal zákon jednotlivým obcím
pravomoc zvýšit daň z nemovitostí až trojnásobně. Naše

zastupitelstvo o této možnosti ani neuvažovalo, nechtěli jsme
zvyšovat daň jednotlivým občanům.
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Z uvedených příkladů vyplývá, že spolupráce mezi našim městysem a
jeho občany je prospěšná pro obě strany. Při velikosti našeho
městečka a počtu jeho obyvatel to ani jinak být nemůže. Naproti tomu
některé zákony a nařízení nejvyšších státních institucí nepůsobí
nejlépe.
Věřím, že úspěšná spolupráce jednotlivých občanů městečka a našeho
zastupitelstva bude i nadále pokračovat.

POZVÁNKA
na zasedání Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou, které se bude
konat ve středu 3. března 2010 v 18.00
hodin v obřadní síni úřadu městyse.
Na programu jednání budou všechny
aktuální záležitosti městyse.

POZVÁNKA
na zasedání Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
ve středu 31. března 2010 v 18.00 hodin
v obřadní síni úřadu městyse.
Na programu bude především
rozpočet městyse 2010
a závěrečný účet 2009.
Ladislav Štoudek
starosta městyse
*******************************************************************

Z jednání rady městyse:
10.2. - za účasti zpracovatele ing. arch. Štěpána Kočiše bylo podrobně
projednáno zadání nového Územního plánu včetně základních
připomínek členů rady.
- rada byla informována o přiznání a provedení dotace na víceúčelové
hřiště
24.2. – rada podrobně projednala problematiku provozu kulturního domu
včetně návrhu oprav na tomto objektu
- lesní hospodář pan Koudelka seznámil radu s hospodařením v lesích
za uplynulé období
- rada projednala přípravu zasedání zastupitelstva městyse dne
3. března 2010
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UPOZORNĚNÍ
Platby za svoz odpadu se budou vybírat od 1. března 2010 do
30. dubna 2010. Současně se budou vybírat i poplatky za psy.
Výše poplatků za svoz odpadu
Osoba s trvalým pobytem:
400,-Kč
Rekreační objekt:
250,-Kč
Podnikatel (1 popelnice):
1.500,-Kč
Výše poplatku za psy:
1 pes:
za každého dalšího psa:

100,-Kč
120,-Kč

Výše poplatků zůstává stejná jako v letech minulých.
Žádáme občany, aby dodržovali termín platby.
*******************************
Poplatky za nájem hrobových míst se budou vybírat od května
2010. Jeden seznam plátců hrobových míst bude vyvěšen na úřední
desce před úřadem městyse a druhý v Klemově.
****************************************************************
STATISTIKA OBYVATEL KE DNI 31.1.2010
Celkem
Osoby
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Děti do 18 let
Starší 60 let
Možní voliči

1293
656
637
155
223
289
1057

Průměrný
věk
40,03
38,71
41,39
6,99
9,38
69,69
46,45

Dat.nar.nejstarš. Dat.nar.nejmladš.
28.08.1916
15.12.1922
28.08.1916
18.03.1995
03.03.1992
28.08.1916
28.08.1916

13.01.2010
23.10.2009
13.01.2010
13.01.2010
13.01.2010
12.02.1950
17.02.1992

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

INZERCE:
Nabízím pronájem nebytových prostor v Doubravici nad Svitavou
Bližší informace: pronajem-doubravice@seznam.cz
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NOVINKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na konci ledna se na naší mateřské škole konal zápis nových
dětí, na které se budeme těšit ve školním roce
2010/2011. Přijato jich bylo 28, tím se naplní
kapacita školky na 69. Po přestěhování
místní knihovny do nových prostor bude mít
školka tři třídy.
V lednu jsme si s dětmi udělali výlet
a navštívili ekocentrum Rozmarýnek“
v Brně. Prožili jsme skvělé, i když mrazivé dopoledne,
plné nových poznatků, zážitků i her. Starší děti se
dozvěděly spoustu nového o lesních stromech, listech i plodech, o
zvířátkách i hmyzu, kteří v lese žijí a zjistily, jakým způsobem se udržuje
ekologická rovnováha v přírodě.
Mladší děti si zase zahrály na mravenečky a přišly na kloub i
některým tajemstvím přírody.
V únoru jsme pozvali do naší školky všechny maminky,
babičky…zkrátka všechny, kteří chtěli prožít pěkné dopoledne se svými
dětmi, ale i něčemu pěknému se naučit.
Každý si vyrobil krabičku s kočičkou nebo kaktusem z papíru, ze
slaného těsta zvířátko, postavičku, dokonce i sluníčko. Proti stresu
„mačkací“ balonek a z korku a peří sněhově bílou labuť.
S dětmi se už všichni těšíme na další tvořivou dílnu, která bude
v týdnu před Velikonocemi a bude už celá vonět jarem a sluníčkem.
Za MŠ ředitelka Mgr. Hana Konrádová

************************************************************************
Výzva ČČK
Na poslední březnový víkend připravuje místní organizace ČČK
velikonoční setkání, které by se odehrávalo na náměstí
Svobody, v případě nepříznivého počasí v sále kulturního
domu. Obracíme se na všechny bez rozdílu věku a pohlaví,
kteří
ovládají
jakýkoli
zvyk
spojený
s Velikonocemi (pletení pomlázky, různé
techniky zdobení vajíček, velikonoční recepty
apod.), aby neváhali a kontaktovali paní Alenu
Štoudkovou (Koloniál). Naše předsedkyně
Vám ochotně sdělí další informace.
Výbor ČČK
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BLANENSKÉ NOVINY
do každé firmy a rodiny !
A ještě schází malá douška - „ZDARMA“.
Ano, takový je nadpis novin, které počínaje číslem 3/2010 budou
zdarma distribuovány do každé rodiny a firmy také u nás,
v Doubravici nad Svitavou.
Proč zdůrazňuji „také u nás“ ? Jednoduché – hned vysvětlím.
Již více jako rok se ke mně velkou oklikou dostávají
BOSKOVICKÉ NOVINY, které pátým rokem zdarma dostávají
rodiny v Boskovicích a okolí. Směrem k Blansku ovšem „okolí“
končí Lhotou Rapotinou. S tím bych i souhlasila. V listopadu 2009 –
k mému velkému překvapení – jsem dostala první číslo prvního
ročníku BLANENSKÝCH NOVIN. Další překvapení mne ale čekalo,
když jsem si na první straně jinak velmi sympatického měsíčníku
přečetla, že „Blansko a okolí“ nekončí v Doubravici, ale v Rájci –
Jestřebí. Naše krásné městečko se tedy ocitlo na území nikoho.
Řekla jsem si ne, ne, ne - psala, telefonovala, čekala a doufala. A
čekání nebylo zbytečné. Podařilo se ! Po dohodě s ing. Durníkem,
majitelem a vydavatelem tohoto regionálního tisku, si tedy i
obyvatelé našeho městečka mohou každý měsíc přečíst
zajímavosti a informace z Blanska a okolí a zařadit se mezi ty obce,
do kterých se BLANENSKÉ NOVINY již distribuují. Které to jsou, to už
si přečtete sami v březnovém čísle, které bude koncem měsíce
února ZDARMA doručeno do vašich novinových a poštovních
schránek.
Přeji vám, abyste si v těchto novinách každý našel čtení podle
své chuti a podle svých zájmů a každý měsíc se těšili na to, až se
ve vašich schránkách objeví další číslo BLANENSKÝCH NOVIN .
Eva Sáňková kronikářka
****************************************************************************
Sbor dobrovolných hasičů v Doubravici nad
Svitavou žádá občany o věnování sklenic na
zavařování o objemu 0,7 a 0,3l. Sklenice je možno
zanechat u vstupu do hasičské zbrojnice nebo u
členů stavební skupiny městyse.
Předem děkují členové SDH Doubravice nad Svit.
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Sbor dobrovolných hasičů
v Doubravici nad Svitavou
pořádá v sobotu 6. března 2010

DĚTSKÝ KARNEVAL,
který se bude konat v sále kulturního
domu ve 14.00 hodin.
Pro děti je připravena diskotéka
Pavla Borka, soutěže,
občerstvení a bohatá tombola.
Pořadatelé srdečně zvou všechny rodiče i s dětmi.
*****************************************************************************
BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny
v měsíci březnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
Březen
5.3. NIPPERTOVÁ Libuše
Školka 270
13.3. KOŽIAK Jozef
Klemov 351
14.3. NESROVNALOVÁ Josefa
Hybešova 184
15.3. NEČASOVÁ Bohumila
U Spravedlnosti 257
27.3. HAJNÁ Marie
Plotky 145
27.3. KOVACSOVÁ Marie
Dolní 346
28.3. ŠEVČÍKOVÁ Zdeňka
Plotky 178
*****************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
BŘEZEN 2010
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Březen
6.3.
7.3.
13.3.
14.3.
20.3.
21.3.
27.3.
28.3.

MUDr. Levová
MUDr. Miklíková
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MUDr. Roth
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořková

Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, ZŠ Rodkovského
Černá Hora, Zdrav. středisko
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvořáka 4
Ostrov, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Bka, bud. ZZS K.H.Máchy 17

516 447 606
515 157 112
516 437 257
516 412 422
516 417 621
516 444 326
516 488 453
516 527 874

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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CUKRÁŘSKÁ VÝROBNA PESO
Rájec - Jestřebí, Havlíčkova 43

tel. 516416387

Výroba – Prodej

- Svatební koláče

- Svatební dorty

- Svatební cukroví

- Zákusky, dorty, minizákusky

- Jemné pečivo, slané tyčinky

- Široký výběr čerstvých zákusků
nakoupíte denně přímo ve výrobně

- Při objednávce na svatební oslavy, rodinné oslavy
nebo podnikové večírky, dovezeme výrobky až na
místo určení

*********************************************
RELAXAČNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE
Provozovatel: Dana Rybářová,
Dolní 118,
Doubravice nad Svitavou
Objednávky na telefon: 605 701 845
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
(centrum duševního zdraví)

Plán aktivit na měsíc březen
Určený i pro veřejnost
Výtvarné aktivity:
4.3. 9.00 Pečení svatebních koláčků
9.3 9.00 Výroba a zdobení smaltových šperků
16.3. 9.00 Malování na hedvábí
23.3. 9.00 Malování na sklo
30.3. 9.00 Velikonoční dekorace
Výlety:
3.3. Návštěva bowlingu
10.3. Soutěžní hra „Chcete být milionářem?“
17.3. Návštěva solné jeskyně
24.3. Vycházka do okolí Boskovic s návštěvou čajovny
31.3. Turnaj ve společenských hrách
***************************************************************************

Pěkná modrá Doubravice nad Svitavou
a Městská knihovna Rájec-Jestřebí
Vás zvou na prodejní výstavu prací uživatelů charitního střediska
Pěkná modrá Doubravice nad Svitavou s názvem

Tvoření a fantazie Pěkné modré
S ukázkami fotografií pana Leoše Knechta a výtvarného tvoření paní Jitky Rumlové

Vernisáž výstavy se koná

v pátek 5. 3. 2009 v 18h
ve výstavní síni knihovny
Výstava potrvá do 18. 3. 2010. Otevřeno: po, čt 9-18h, út, st, pá 9-15h.
Pro konkrétní časy poskytujeme informace na telefonu.
Pěkná modrá Doubravice nad Svitavou, Soukupovo nám 91 (budova fary)
Tel: 515 538 565, e-mail peknamodra.blansko@caritas.cz
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Medicínské centrum HIPPOKRATES
Boskovice oznamuje :
Vzhledem k nárůstu zájmu o vyšetření na chirurgické ambulanci centra dojde od
1.3.2010 k rozšíření ordinační doby .
Ambulance bude fungovat po 5 dní v týdnu v následujících ordinačních
hodinách.:
Chirurgie
Po: 9,00-14,00 hod.
Ut: 8,00-14,00 hod.
St: 8,00-11,00 hod
Čt: 7,00-13,30 hod
Pá: 8,00-14,00 hod.

Plastická chirurgie

Prsní poradna

Čt: 16,00-20,00 hod.

St: 16,00-18,00 hod.

Důležitá telefonní čísla

Chirurgická ambulance: 537 021 291
Plastická chirurgie- objednání: 773 946 517
Prsní poradna- objednání: 602 951 187.
Za vedení centra MUDr. Novosad J.
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Velikonoce – co vím a co budu chtít
Co znamenají velikonoce? Na úvod jednu scénu z farářského života. Manželský pár, kde
pouze on je pokřtěný, přišel s prosbou o křest dítěte. Během rozhovoru se muž obrátil
k manželce a řekl: „Ty by ses taky rovnou mohla dát pokřtít.“ Žena na to: „No, to bych o tom
ještě musela přemýšlet.“ A následovala krásná manželova odpověď: „Nejsi přeci muslimka,
tak je jasné, že se dáš pokřtít!“
Velikonoce jsou nejdůležitější svátky křesťanů. Proto mají vztah k naší identitě. Co chybí
člověku, když má vše materiální, co dělat když chce pořád víc a zase něco dalšího? Uvědomit
si svou lidskou zranitelnost, nemoc, bezradnost. Kam tyto ‚slabé‘ části začlenit do svého
života? Zde právě velikonoce mají vztah k naší identitě. Vím, jak zacházet se svým trápením:
s laskavostí a láskou. Stejným způsobem budu umět vycházet i s lidmi okolo sebe:
s velkorysostí a s láskou.
O Velikonocích slavíme, že Ježíš vstal z mrtvých. Velikonoce mohou znamenat pohled na to
podstatné v křesťanství: Bůh, který je, je živý. Na rozdíl od všeho ostatního, čemu věřím –
jako například poklepání na dřevo, nebo horoskopům. Boží výhodou oproti všemu tomu je, že
žije. To není málo. Jen k Bohu, který žije, mohu mít opravdový vztah.
Náš život je ovšem ohrožen smrtí. Nad smrtí Ježíš zvítězil. Zvláštním způsobem – že sám
smrtí prošel. To je obsahem velikonočních svátků. Ježíš je nejvěrohodnější z těch, kdo
řeknou: „Toto dělej a budeš žít.“ Žít opravdově a smysluplně.
K čemu se ve velikonoční době můžeme odhodlat? Můžeme se snažit více komunikovat
s ostatními a neuzavírat se jen do svého já. Buďme těmi, kdo přináší pokoj, kdo umí
vyslechnout někoho, kdo má problém, ale zároveň upozornit na věci které nejsou v pořádku,
a to formou přímou a nikoliv pomluvou.
A co se nabízí o Velikonocích v Doubravici? Obřady Velkého pátku, Bílé soboty a Vigilie
vzkříšení v neděli, na kterou se farnost již nyní připravuje. Pojďme podpořit úsilí o vytvoření
jednoty letošních velikonoc a zkusit se hlouběji ponořit do atmosféry občas nepochopitelného
ale pro život potřebného.
Jaká je tedy radost Velikonoc? Živý Ježíš, Bůh a člověk, kterého hrob neudržel. Proto se
věřící v každé modlitbě obracejí právě k Ježíši.
Pavel Klouček, farář v Doubravici
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
4.3. čtvrtek v 18 hod

BŘEZEN 2 0 1 0
WARNER BROS

SHERLOCK HOLMES
Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Artura Conana Doyla přináší
Holmesovi a jeho věrnému partnerovi Watsonovi poslední výzvu. Ukáže se, že
Holmesovy bojové schopnosti jsou stejně tak smrtící jako jeho pověstný intelekt.
Obojího bude zapotřebí při odhalování smrtelného spiknutí, které by mohlo zničit celou
zemi. Robert Downey Jr. ztvárnil legendárního detektiva a Jude Law září v roli
Holmesova věrného kolegy Watsona.
Dobrodružný film USA s českými titulky.
Premiéra 14.1.2010
Vstupné 39.- + 1.- Kč
95 minut
11.3. čtvrtek v 18 hod

BONTON

TRABLE V RÁJI
Vypadá jako ráj, ale je to peklo. Pobyt na nádherném exotickém ostrově jako lék na
manželskou krizi ? Proč ne. Jenže když váš vztah hrozí zhroucením, může se i ráj
proměnit v peklo na zemi. V tomhle nezáviděníhodném aranžmá se naštěstí ocitají skvělí
američtí komici v čele s Vincem Vaughnem, takže lze očekávat, že si jejich utrpení
budete náležitě užívat.
Premiéra 31.12.2009
Komedie USA s českými titulky.
Vstupné 49.- + 1.- Kč
113 minut
18.3. čtvrtek v 18 hod

BONTON

NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
Rozvedená … s řadou výhod.Představte si, že se rozvedete, po deseti letech si uvědomíte,
že jste definitivně odstřihli bývalého partnera, pak ho zničeho nic potkáte a bác ho …
Najednou pochopíte, že stará láska nerezaví, a také zjistíte, že se to nějak komplikuje.
Jane Adler (Meryl Streep) má tři dospělé děti, prosperující restauraci a přátelský vztah
s bývalým manželem (Alec Baldwin), jemuž už odpustila, že ji před deseti lety podváděl
s výrazně mladší šťabajznou, kterou si vzal.U příležitosti synovy promoce se ve
společnosti bývalého zdržela víc, než by se slušelo.Co začalo jako nevinná večeře,
pokračovalo dál …. V závěru si Jane uvědomila jednu úžasnou věc. Právě se svým exmanželem podvedla tu, se kterou ji on podváděl, když ještě nebyl ex. Nějak se to
komplikuje ? Připravte se na to, že to bude ještě složitější.
Romantická komedie USA s českými titulky.
Premiéra 21.1.2010
Vstupné 49.- + 1.- Kč
120 minut
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25.3. čtvrtek dopoledne

ŠKOLNÍ

PŘEDSTAVENÍ

FALCON

PRINCEZNA A ŽABÁK
Všichni známe pohádku, ve které spanilá princezna políbí nevzhledného žabáka, ten se
promění v krásného prince, s princeznou se ožení a pak spolu žijí šťastně až do smrti.
V tomto filmu k polibku mezi princeznou a žabákem dojde také, ale výsledek je dosti
odlišný. A to je pouze první z celé řady překvapení, kterými tato třaskavá směs
rozverného humoru, napětí, hudby a citu oplývá.
Animovaný rodinný film USA s českým dabingem.
Premiéra 24.12.2009
Vstupné 35.- Kč
91 minut
25.3. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

SAMEC
Touží po něm každá, ale ne každá ho může mít … Nikki (Ashton Kutcher)si je velmi dobře
vědom svých kvalit a dovede jich náležitě využít. Nejčastěji ale používá svého šarmu u
dobře situovaných žen. Jeho nejnovější kořistí je sebevědomá právnička v nejlepším
věku Samantha (Anne Heche), která mu poskytuje víc, než ty předchozí. Když musí
pracovně odjet z města, dá mu k dispozici své apartmá s výhledem na celé Los Angeles
… Nikki se ale nudí. V baru se seznámí s nádhernou servírkou svého věku a pozve ji do
Samanthina bytu. Vše jde podle plánu až do chvíle, kdy je Samantha přistihne ….
Komedie USA s českými titulky.
Premiéra 10.12.2009
Vstupné 39.- + 1.- Kč
97 minut

V dubnu se můžete těšit na :
MORGANOVI = komedie USA, v hlavních rolích Hugh Grant a
Sarah Jessica Parker.

Na svatého VALENTÝNA = romantická komedie, která
přináší příběhy skupiny lidí z Los Angeles, jejichž osudy se protnou pávě na
svatého Valentýna.

Doktor od Jezera hrochů = nová česká

komedie na motivy
knižní předlohy Miloslava Švandrlíka v režii Zdeňka Trošky.
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