ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 4 /duben 2010
*********************************************************
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Pozvánka na předvelikonoční odpoledne
Dne

27. 3. 2010 ve 14,30 hod

Přijďte se podívat a inspirovat se tradičními
velikonočními technikami, pletení pomlázek,
zdobení perníčků a vajíček a také si je
vyzkoušet.

Za pěkného počasí na náměstí,
pokud bude pršet v kulturním domě.

Všechny, malé i velké zvou pořadatelé,
MO ČČK
Některé výrobky bude možno zakoupit.
Občerstvení zajišťují hasiči.
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
ze dne 3. března 2010

1/2010 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu
o činnosti rady za uplynulé období
2/2010 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o
zpracování nového Územního plánu včetně
výběrového řízení.
Pořadí nabídek: 1. místo Ing. arch. Štěpán Kočiš
A. VE Brno, nabídková cena 838 800,-Kč včetně DPH.
3/2010 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o investičních akcích
ČOV a kanalizace a víceúčelové hřiště
4/2010 - zastupitelstvo městyse schvaluje souhlas záměru výkupu pozemku p.č.
KN 1096/1 v k.ú. Doubravice nad Svitavou pro čerpací stanici O2
5/2010 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o investiční akci
knihovna a informační centrum včetně výběrového řízení.
Pořadí nabídek: 1. místo Letostav Letovice, nabídková cena 1 794 287,Kč včetně DPH
6/2010 - zastupitelstvo městyse schvaluje inventarizaci majetku městyse
k 31.12.2009
7/2010 - zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet Svazku obcí Svitava na rok
2010
****************************************************************
Zpráva o činnosti rady městyse
10. března - rada městyse byla seznámena s přípravou a realizací
investičních akcí
- rada městyse projednala přípravu rozpočtu městyse a Svazku
ČOV a kanalizace na rok 2010
24. března - lesní hospodář pan Koudelka informoval radu o hospodaření
v lesích za uplynulé období
- rada městyse projednala přípravu jednání zastupitelstva
31.3.2010 ve všech bodech programu
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INFORMACE OBČANŮM
Firma SITA provede v našem městysi sběr
odpadu:
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
v sobotu 10. dubna 2010 od 8.00 do 16.00 hodin
jako v minulém roce budou kontejnery umístěny ve dvoře
vedle úřadu a při sběru budou asistovat pracovníci stavební
skupiny.
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
v sobotu 24. dubna 2010 - od 9.00 do 10.00 hodin vedle úřadu
městyse
Do tohoto sběru patří především:
zbytky olejů, zářivky, ledničky, mrazničky, zbytky barev
a obaly od nich, akumulátory, televize a vyřazená
elektronická a elektrická zařízení.
**************************************************************
Platby za svoz odpadu se vybírají do 30. dubna 2010.
Současně se vybírají i poplatky za psy.
Výše poplatků za svoz odpadu
Na jednoho obyvatele:
400,-Kč
Majitele rekreačních objektů
250,-Kč
Podnikatelů – za popelnici: 1.500,-Kč
Výše poplatku za psy:
1 pes:
100,-Kč
za každého dalšího psa:
120,-Kč
****************************************************************

Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede
ve dnech 19. - 23. dubna 2010 sběr starého
papíru. Kdo se chce zbavit tohoto odpadu a
pomoci škole získat finanční prostředky na
další vybavení, může papír odevzdávat
v uvedených dnech vždy
od 6 hodin do 15.30 hodin ve škole.
Občany prosíme o rozdělení na noviny, časopisy a ostatní do
menších balíčků. Děkujeme.
Mgr. František Opatřil
ředitel školy
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ŠKOLNÍ KARNEVAL

Ani letos nebyly děti ze ZŠ Doubravice nad Svitavou ochuzeny o
tradiční maškarní karneval, který uspořádala školní družina.
V pátek po obědě 19. února se žáčci po patřičné úpravě proměnili v
pohádkové postavy a filmové hrdiny a karneval začal v tělocvičně
taneční promenádou masek. Mohli jste se tu potkat s princeznami,
vílami, čertíky, kouzelnicemi, Spidermanem, myškou, pirátem, rytířem a
mnoha dalšími. Všechny masky byly opravdu kouzelné. Překvapením
pro děti byly masky Boba a Bobka, za které se převlékly vychovatelky
ŠD. Pak následovala balónková diskotéka a rozmanité soutěže /např. o
nejlepšího tanečníka – tanečnici, na sochy apod./, za které byly děti
odměněny drobnými sladkostmi. A ptáte se, která maska byla
vyhodnocena jako nejlepší? No přece všechny.
A všechny masky také dostaly karnevalový diplom.
Marcela Procházková
vychovatelka ŠD
*****************************************************************************

INZERCE:
Koupím zahradu v Doubravici nad Svitavou nebo menší
pole v blízkém okolí.
Tel.: 607 585 654 (volat večer)
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Kontrola České školní inspekce na ZŠ Doubravice nad Svitavou
Ve dnech 20. a 21. ledna 2010 proběhla na naší škole
kontrola České školní inspekce. Tři inspektorky zjišťovaly
a hodnotily podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, jak
škola naplňuje školní vzdělávací program a zda je v souladu
s právními předpisy, jak škola získává informace o vzdělání a
jak je analyzuje. Chtěl bych veřejnost touto cestou seznámit s
výsledky kontroly.
Bylo zjištěno, že na škole jsou vytvořeny optimální podmínky ke
vzdělávání. Vzdělávací program je zaměřen
na všestranný rozvoj
osobnosti žáka, podporuje zdravý fyzický a psychický vývoj žáků, zajišťuje
bezpečné prostředí a příznivé sociální klima.
Škola je plánovitě a operativně řízena a vytváří předpoklady pro profesní
růst pedagogů, kteří jsou plně kvalifikovaní.
Propracovaná preventivní strategie předchází vzniku patologických jevů.
Pestrá je nabídka zájmové činnosti.
Zdokonalují se materiální a hygienické podmínky – předpoklad pro moderní
výuku.
Ve škole je příznivá atmosféra. Interiér je motivačně upraven – pozitivně
působí
na žáky. Škola je nadstandardně vybavena počítači a výukovými
programy.
Učitelé využívají rozmanitých metod a forem práce, vedou žáky
k samostatnosti, podporují aktivitu a spolupráci ve skupinách, vychovávají
k odpovědnosti. Účelná je organizace vzdělávacích činností.
O velmi dobrých výsledcích vzdělávání svědčí také srovnávání žáků pátých
ročníků škol regionu i škol v republikovém měřítku.
Realizovaný školní vzdělávací program i uplatňované metody a formy práce
vytvářejí vhodné podmínky pro cílené formování klíčových kompetencí, rozvoj
osobnosti žáků
i zvyšování funkční gramotnosti.
Průběh i výsledky vzdělávání jsou na velmi dobré úrovni, vysoce
kvalifikovaný kolektiv pedagogických pracovníků k tomu vytváří výborné
podmínky.
Podrobnější teze si občané mohou přečíst na webových stránkách školy
www.doubravice.svazeksvitava.cz. Úplné znění inspekční zprávy je k dispozici
veřejnosti
u ředitele školy.
Na závěr bych chtěl poděkovat zaměstnancům školy / především pedagogům
/
za velmi úspěšný průběh celé inspekce. Zřizovateli, sponzorům, rodičům a
všem příznivcům školy patří dík za pomoc a přízeň, které se nám dostávalo.
Všichni zaměstnanci, zvláště pedagogové, udělají vše proto, aby si škola udržela i
nadále svůj vysoký standard.
Mgr. František Opatřil – ředitel školy
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JAK TO BUDE S KNIHOVNOU
Vzpomenete si ještě, kam všude jste si chodili za paní knihovnicí
půjčovat knihy ? Určitě ano. Čtenáři, kteří trochu více pamatují ještě do
zahradního domku v areálu mateřské školy, následně pak do budovy
současné prodejny KOLONIÁL. Na počátku devadesátých let se zhruba
šest tisíc svazků knih stěhovalo do prvního patra hasičské zbrojnice, aby
se o několik let později znovu vrátily do přízemí budovy mateřské školy.
V letošním roce čeká knihovnu ještě jedno stěhování – doufejme, že
bude na mnoho a mnoho let poslední. To, co se ještě před pár lety zdálo
utopií, se splnilo. Knihovna bude umístěna v novém, důstojném stánku.
Díky dotacím z Programu rozvoje venkova ČR se půdní prostory
víceúčelové budovy upraví tak, aby mohly
plně sloužit potřebám knihovny. 8. prosince
2009 byla podepsána DOHODA a v únoru
letošního roku začala firma LETOSTAV
Letovice s pracemi. Mnozí si už jistě stačili
všimnout, že ve střeše víceúčelové budovy
se blýskají nová okna a jak to vypadá
s úpravami vnitřních prostor se můžete
podívat na fotografiích ve vývěsné skříňce před radnicí. V nepravidelných
intervalech vás budou nové a nové fotografie informovat o tom, jak práce
na úpravách pokračují. Termín dokončení a předání knihovny do užívání je
smlouvou stanoven na 30. červen 2010. V nové knihovně bude opět
připojení k internetu a pro lepší orientaci
a usnadnění práce paní knihovnice
instalován do PC nový program na
evidenci knih. A protože umístění
knihovny je na dobrém „strategickém
místě“ – na křižovatce turistických cest a
cyklotras – bude knihovna současně
sloužit také jako regionální informační
středisko. Turisté se zde budou moci
informovat o zajímavostech nejen Doubravice, ale také blízkého okolí. Pro
lepší orientaci si zde mohou vyzvednout jak mapu regionu , tak také
informační letáky a brožury o mikroregionu SVITAVA.
Postrádáte ještě jednu důležitou informaci ? Ano ? Tady je. Pro
imobilní spoluobčany a také pro ty, kteří mají problém se zdoláváním
schodů, bude u hlavního schodiště zabudována schodišťová zvedací
plošina, aby prostory knihovny byly přístupné opravdu všem.
Věřme tedy, že vše půjde podle plánu a všichni čtenáři, ať už malí,
nebo ti odrostlejší, se v letošním roce dočkají nové, krásné knihovny.
Eva Sáňková, kronikářka
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Stolní tenis
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Janu Vladíkovi, majiteli
Dřevovýroby za příspěvek na zakoupení dresů hráčům stolního tenisu.
za hráče Antonín Řezníček
27. února se konal turnaj ve stolním tenise ve Zbraslavci.
V soutěži jednotlivců si nejlépe vedl Jan Vladík ml.
20. března se konal turnaj neregistrovaných hráčů
v Blansku. Hráči Doubravice nad Svitavou slavili úspěch. Na
1. místě ve dvouhře po velmi dobrém výkonu se umístil
Stanislav Souček. Ve čtyřhře na 2. místě skončila sehraná
dvojice Martin a Rudolf Dvořákovi. 3. místo patřilo
Miroslavu Fadrnému a Antonínu Řezníčkovi.
Dalšího turnaje se hráči zúčastnili v Němčicích. Na 2. místě se ve dvouhře
umístil Antonín Řezníček. Ve čtyřhře obsadili 4. místo Martin a Rudolf
Dvořákovi a 5. místo Miroslav Fadrný a Antonín Řezníček.
Antonín Řezníček
******************************************************************
Vážení spoluobčané, v poslední době se začínají množit
krádeže dřeva, především kácení jasanů kolem potoka
v Nešůrce. Není problém si samovýrobu paliva
domluvit přímo se mnou, lze také koupit palivové
dříví. Navíc po rozpuštění sněhu se objevují černé
skládky, kde se lidé především v Klemově zbavují
nepotřebných věcí.
Koudelka Vít
odborný lesní hospodář
******************************************************************

FINANČNÍ ÚŘAD V BLANSKU
Seifertova 7, 678 01 Blansko
Z důvodu zkvalitnění podmínek pro výběr daňových přiznání daní z příjmů
za rok 2009 rozšiřuje Finanční úřad v Blansku úřední dny v termínech pro
podání přiznání.
den

datum

podatelna
oddělení DPFO

pokladna

pondělí
úterý
středa

29.3.
30.3.
31.3.

8,00 – 18,00
8,00 – 18,00
8,00 – 18,00

8,00-12,00 13,00-17,00
8,00-12,00 13,00-17,00
8,00-12,00 13,00-17,00
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část DUBEN 20010
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Duben
3.4.
4.4.
5.4.
10.4.
11.4.
17.4.
18.4.
24.4.
25.4.

MUDr. Semrádová
MUDr. Staňková
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Švendová
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Well

Sloup, Zemspol, 221
Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327

516 435 203
516 442 726
516 488 451
516 416 386
516 488 454
516 439 404
516 446 398
516 488 455
516 447 605

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.
*************************************************************************

Oznámení občanům
Od 1. 4. 2010 se znovu po rekonstrukci zahajuje
provoz v objektu Doubravická a.s. a to prodej
potravin a občerstvení.
Prodej potravin – otvírací doba od 7.00 do 10.00
hod. Denně čerstvé pečivo z pekárny Staré Blansko a Vyškov. Základní
potraviny, nápoje nealkoholické i alkoholické, pivo. Výrobky studené
kuchyně, cigarety, základní drogistické zboží.
Dne 1. 4. 2010 při nákupu nad 200 Kč každý zákazník dostane
čokoládové Kinder vejce ZDARMA.
Občerstvení – otvírací doba od 7.00 do 10.00 hod.
Nabízíme svačinové polévky, opékaný klobás,
guláš, smažený sýr, gyros v bulce, čerstvé bulky a
bagety, točené pivo a nealko, káva turecká, presso,
latte, capuccino, horká čokoláda.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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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
*************************************************************
NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí – Čtvrtek:

17:00 – 22:00

Sobota:

11:30 – 23:00

Pátek:

17:00 – 23:00

Neděle:

11:30 – 22:00

„Akce 3 pizzy + 1 pizza ZDARMA“

(platí pro pizzy na rozvoz a pro pizzy s sebou)

Rozvoz po Doubravici nad Svitavou ZDARMA !

V případě zájmu o ubytování volejte na tel. čísla:
725 19 19 22 nebo 774 00 00 55- p. Langr
Při dlouhodobém ubytování cena od 150,- Kč/osoba/noc
PIZZERIA, PENZION LANGR Dolní 133, Doubravice nad Svitavou, tel: 725 19 19 22
Otevírací doba: Po – Pá 17.00 – 22.00, So 11.30 – 23.00, Ne 11.30 – 22.00
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci dubnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
DUBEN:
1.4. HRNČÍŘ František
3.4. PIŠŤÁKOVÁ Jana
7.4. STAŇKOVÁ Alenka
7.4. PŘIBYL Josef
8.4. Ing. SEDLÁK Zdeněk
15.4. TENOROVÁ Emilie
17.4. ŠTROFOVÁ Kristína
23.4. URBÁNKOVÁ Vlasta
24.4. PILÁTOVÁ Emilie

Klemov č. 337
Klemov č. 333
9. května č.327
Dolní č. 69
Plotky č. 49
Dolní č. 183
Klemov č. 285
U Cihelny č. 366
9. května č. 321

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

Klub důchodců v Doubravici nad
Svitavou pořádá
v pátek 30. dubna 2010 zájezd
do Městského divadla v Brně
na muzikál
„Hello, Dolly“.
Odjezd autobusu je od Gummiprintu a z náměstí v 18.00 hodin.
Pilátová Emilie
********************************************************
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou
pořádá pro všechny
příznivce jarních
nákupů zájezd do Polska – tržnice Kudowa
Zdrój. Zájezd se koná v úterý 20. dubna
2010, odjezd autobusu je z náměstí v 6.00
hodin, cena činí 200 Kč. Ještě je možné
přihlásit se u paní Emilie Pilátové. Jste
srdečně zváni.
Výbor Klubu důchodců
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
(centrum duševního zdraví)

Plán aktivit na měsíc duben
Určený i pro veřejnost
Výtvarné aktivity:
6.4. 9.00 Batikování triček
13.4 9.00 Pletení košíčků z pedigu
20.4. 9.00 Jarní variace na zahradě
27.4. 9.00 Výroba ozdobných svíček

Výlety:
7.4. Bowling v Černé Hoře
14.4. Vycházka do okolí Rájce
21.4. Návštěva výstavy ve skleníku v Boskovicích
28.4. Cyklovýlet na Malý chlum

13.4. v 15,00 hodin Pozitivní pohled na svět
Beseda s Mgr. Miroslavem Doleželem, pastoračním asistentem Oblastní charity Blansko,
o tom, proč má člověk důvod k radosti.
Pro konkrétní časy poskytujeme informace na telefonu.
Pěkná modrá Doubravice nad Svitavou, Soukopovo nám 91 (budova fary)
Tel: 515 538 565, e-mail peknamodra.blansko@caritas.cz
****************************************************************************
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
DUBEN 2 0 1 0
***************************************************************************
1.4. čtvrtek v 18 hod

FALCON

MORGANOVI
Komedie vypráví příběh velice úspěšného manželského páru z Manhattanu, Paula a Meryl
Morganových (Hugh Grant a Sarah Jessica Parker), jejichž dokonalý život má jen jedinou
chybičku – rozpadá se jim manželství. Problémy v lásce ale nejsou ničím ve srovnání s tím,
co na ně osud chystá vzápětí : jsou svědky vraždy a stanou se středem zájmu nájemného
zabijáka.
Komedie USA s českými titulky.
Premiéra 4.2.2010
Vstupné 39.- + 1.- Kč
103 minut
8.4. čtvrtek v 18 hod

WARNER BROS

NA SV. VALENTÝNA
Film přináší příběhy skupiny lidí z Los Angeles, jejichž osudy se protnou právě na den
svatého Valentýna, kdy se každý snaží najít lásku, nebo řeší milostné problémy.Hrají Julia
Roberts, Patrick Dempsey, Jamie Foxx, Shirley MacLaine, Hector Elizondo.
Romantická komedie USA s českými titulky.
Premiéra 18.2.2010
Vstupné 39.- + 1.- Kč
100 minut
15.4. čtvrtek v 18 hod

FALCON

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Troška nepraktické švandy …. V lehké komediální nadsázce sledujeme příběh slušného,
hodného, ale do dnešního života se skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeška. Byť
svědomitým lékařem, neumí svého povolání či poslání využít ke svému prospěchu jako jiní
jeho kolegové. Spokojen se svým životem po boku hezké manželky a úděsné tchyně ochotně
a v jakoukoliv dobu vyhoví prosbám všech, kteří zazvoní u jejich bytu, žádající jeho
služby.Podle stejnojmenné knižní předlohy Miloslava Švandrlíka se režie ujal Zdeněk
Troška. Ve filmu hrají Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Bob Klepl, Tereza
Bebarová a další.
Komedie ČR.
Premiéra 25.2.2010
Vstupné 39.- + 1.- Kč
102 minut
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22.4. čtvrtek v 18 hod

BONTON

LÍTÁM V TOM
Režisér filmu Jason Reitman se tentokrát zahleděl do stoprocentního sobce a to tak
neodolatelně, že stvořil jeden z nejlepších filmů uplynulého roku. Životní cíl Ryana
Binghama (George Clooney) asi většině bude připadat směšný. Chtěl by nalétat 10 milionů
leteckých mil a díky tomu vstoupit do elitní společnosti několika málo vyvolených.
Pravděpodobnost splnění snů je velká, protože Ryan prakticky žije v letadle. Jako
zaměstnanec společnosti, která se zabývá podnikovou optimalizací, nepřetržitě létá po
Spojených státech a snižuje stavy ve firmách. Žádný strom ale neroste až do nebe. Ve firmě
se objeví ambiciózní kolegyně (Vera Farmiga),která v rámci úspor vymyslela propouštění
lidí online. Tváří v tvář této skutečnosti začne Ryan přemýšlet o tom, jestli se smysl života
nedá najít i na zemi.
Komedie USA s českými titulky.
Premiéra 28.1.2010
Vstupné 39.- + 1.- Kč
109 minut
29.4. čtvrtek v 18 hod

BONTON

PERCY JACKSON : ZLODĚJ BLESKU
Je napůl člověk a napůl bůh. Teď se ukáže, jestli je i hrdina. Percy Jackson má ve škole stále
problémy. To je ale to nejmenší, co mu dělá starosti. Je právě začátek 21. století a on se
dozvídá, že jeho skutečným otcem je Poseidon, bůh moří a vodního živlu. Aby toho nebylo
málo, nejvyšší z bohů, samotný Zeus, Percyho obviní, že ukradl jeho magickou hůl
ukrývající blesky.Percy se proto musí vypravit na nejnáročnější dobrodružství ve svém
životě a karty pro něj nemohou být rozdány nepříznivěji. Hrají Logan Lerman, Uma
Thurman, Pierce Brosnan.
Fantasy USA v českém znění.
Premiéra 11.2.2010
118 minut
Vstupné 49.- + 1.- Kč

V květnu mimo jiné budeme hrát :
SOUBOJ TITÁNŮ =

nový dobrodružný film USA, premiéra

filmu 8. 4. 2010.

ŽENY V POKUŠENÍ = česká komedie ČR

(premiéra
18. 3. 2010 ), v hlavních rolích Eliška Balzerová, Vojta Dyk, Jiří Macháček,
Roman Zach.

NESEĎTE DOMA - POJĎTE DO KINA
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