ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 6/ červen 2010
*********************************************
Vážení spoluobčané,
koncem května a v průběhu června se bude konat řada tradičních
a netradičních akcí:
pátek 28. a sobota 29. května – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
neděle 30. května – Sbor dobrovolných hasičů - od 14 hodin
kácení máje spojené s dětským dnem
na náměstí Svobody
sobota 5. června – okresní běžecká liga „Svitava kros 2010“ – 2. ročník
přespolního běhu o pohár mikroregionu Svitava
neděle 6. června – MS ČČK a fotbalisté TJ Sokol pořádají dětské odpoledne
na sokolském hřišti
neděle 20. června – tradiční doubravická pouť
sobota 26. června – 3. ročník memoriálu
Oldřicha Hájka v cyklistickém
sprintu do vrchu
Bližší informace k jednotlivým akcím uvádíme
uvnitř zpravodaje.

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

Pozvánka
na zasedání Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou, které se koná ve středu
30. června 2010 v 18.00 hodin
v obřadní síni úřadu městyse.
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Zprávy z činnosti rady
12.5. - lesní hospodář pan Koudelka podal zprávu o hospodaření
v lesích v minulém období
- rada byla seznámena se zajištěním voleb a společenských
akcí v druhé polovině měsíce května
26.5. - rada projednala zajištění investičních akcí – kanalizace
a ČOV, knihovna
- rada byla seznámena s přípravou prodeje odsouhlasených
pozemků městyse
**************************************************************************

Zahradnictví Ing. Romana Koupého ve spolupráci
s Městysem Doubravice nad Svitavou vyhlašují
4. ročník
soutěže o nejhezčí balkon, okno a předzahrádku
městečka Doubravice nad Svitavou roku 2010
Podmínky soutěže :
1. Hodnoceny budou parapety, balkony a předzahrádky v městečku
Doubravice nad Svitavou
2. Při hodnocení se bude posuzovat barevná kombinace, estetika,
kvalita rostlin, snaha a vtipnost
3. Základní výběr bude proveden v měsících červenci a srpnu
4. Vyhodnocení celé akce se uskuteční v měsíci září
Novinka :
V letošním
umožněno
stránkách
kategorie
http://www.doubravice.svazeksvitava.cz/.

roce bude v jedné z kategorií
také hlasování na webových
obce. Způsob hlasování a
bude včas zveřejněno na

Na vítěze ve všech kategoriích čekají
hodnotné ceny !
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Výzva k výměně řidičských
průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994
do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. prosince 2010!
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001
do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. prosince 2013!
Městský úřad Blansko, odbor vnitřních
věcí, oddělení dopravně správních agend
vyzývá všechny držitele řidičských průkazů, aby věnovali pozornost tomuto článku
a odpovědně přistoupili k povinné výměně řidičských průkazů co možná nejdříve
a nenechávali ji na konec roku 2010.
Podle statistiky Ministerstva dopravy zbývá v Blansku vyměnit do konce roku 2010 cca 4.000
řidičských průkazů (stav k 20. 4. 2010).
Ministerstvo dopravy ve spolupráci s pověřenými úřady bude navíc přikládat ke každému
vyměněnému ŘP i ochranný obal a dle příslibu ministerstva i drobný dárek pro ty, kteří
nebudou s výměnou otálet. Počet drobných dárků je limitován.
Nenechávejte proto výměnu na poslední chvíli a dostavte se včas. Pracoviště se nachází
v suterénu budovy MěÚ Blansko na nám. Republiky.

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

Letní slavnost v Rájci - Jestřebí

Zveme širokou veřejnost na neděli 27.6.2010 do areálu zámeckého parku v
Rájci-Jestřebí na tradiční Letní slavnost "Bavte se s námi".
Plánovaný program od 11 hodin :
- Blok vystoupení ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí
- Kouzelník s tvarovanými balonky
- Pohádka s Kamarády
- 13 hod. Vystoupení Michala Nesvadby z Kouzelné školky
- 14 hod. Kaštánci
- 15 hod. Maxim Turbulenc
- 16 hod. Vystoupení herečky a zpěvačky Dity Vích Hořínkové, která působí na
scéně Hudebního divadla v Karlíně. Zde hraje např. v operetě Čardášová
princezna.
V areálu parku vystoupí Rájecká dechová hudba.
Pro děti jsou připravena nafukovadla a plno dobrých věcí.
Po celý den bohaté občerstvení a nápoje Pivovaru Černá
Hora.
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Den Země
22. dubna celý svět slavil Den Země. Žáci ze Základní školy Doubravice nad
Svitavou vyrazili oslavit tento svátek do lesa.
Paní učitelka Juračková, nám říkala, že nemáme do lesa odhazovat sklo,
železo, igelit, plast. Dohromady je to nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad
totiž patří do sběru a do kontejnerů.
Paní učitelka nám také ukázale různé rostliny: leknín, sasanku, orsej aj. Vzorky
jsme nalepili na tvrdý papír a vytvořili jsme tak základ herbáře.
Viděli jsme také jezevčí noru s mnoha východy. Jezevce jsme v ní však
nenašli.
Pohybovali jsme se v lese jehličnatém, listnatém i smíšeném. Našli jsme dvě
oplocení na ochranu malých stromečků.
Víme, jak se máme chovat v přírodě a jak přírodu chránit pro naše děti a pro
budoucnost.
Vojtěch Odehnal – žák 4. ročníku

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

Ředitel ZŠ Doubravice nad Svitavou děkuje:
- panu ing. Romanu Koupému za osázení truhlíků květinami na oknech školy
- všem občanům, kteří věnovali naší škole starý papír a pomohli tak škole získat
finanční prostředky na další vybavení školy

****************************************************************
MS ČČK a TJ Sokol pořádají v neděli 6.6.2010
Dětský den.
Sraz účastníků v 15.00 hodin na sokolském hřišti.
Připraveny budou soutěže, hry pro děti,
špekáčky, táborák a odměny.
V případě nepříznivého počasí
bude vyhlášen náhradní termín.
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PLAMEN není vždy známkou požáru . . .
Pokud byste v jakékoliv soutěži nebo anketě dostali
otázku „Co je to plamen ?“ máte několik možností, jak
odpovědět. Můžete konstatovat, že je to a) hořící sloupec
plynů, b) literární časopis, c) hudební skupina někdejšího
SSM a nebo d) soutěž v požárním sportu. Ano, správná
odpověď pro dnešní den a tuto chvíli je d). Pamatujme si
tedy, že PLAMEN = celorepubliková soutěž v požárním sportu pro kolektivy mladých hasičů,
které cílem je rozvíjet znalosti, dovednosti a vědomosti v oblasti požární ochrany.
Po dobrých zkušenostech z minulého roku byla znovu dána důvěra doubravickým hasičům a
okresní kolo soutěže PLAMEN 2009 – 2010 se v sobotu 22. května 2010 konalo ve
sportovním areálu Doubravice nad Svitavou. Sjelo se tam několik stovek mladých hasičů
z celého okresu Blansko aby předvedli, co se za uplynulý rok naučili a v čem se zlepšili.
Sobotní akce prověřila nejen soutěžící, ale hlavně pořadatele. Nejisté počasí posledních dnů
zlobilo i při přípravě soutěžních tras v pátek. Doubravické dobrovolné hasiče však nějaká
kapka vody navíc vůbec nevyvedla z míry. V sobotu ráno tak mohli zástupcům Okresního
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Blansko, kteří tuto soutěž vyhlašují, spokojeně
nahlásit – úkol splněn, vše připraveno !
Dvacet devět družstev v kategorii starší a dvacet v kategorii mladší urputně bojovalo
v daných disciplinách po celé sluneční dopoledne. Pak ale sv. Florián pravděpodobně
zapomněl na slíbenou pomoc při zajištění krásného počasí a nad Doubravicí se přehnala
krátká bouře s vydatným deštěm. Vyhlašování výsledků se tedy muselo schovat pod střechu
víceúčelové budovy.
A jaké bylo výsledné pořadí družstev ? PLAMEN „starší“ : 1. Žernovník 2. Sebranice 3.
Borotín. Družstvo ze Žernovníku obhájilo loňské prvenství a kromě diplomu, poháru a
drobných upomínkových předmětů navíc obdrželo „Putovní pohár soutěže PLAMEN“. Jako
jediný zástupce okresu Blansko postupuje do krajského kola. PLAMEN „mladší“ : 1. Černá
Hora 2. Těchov 3. Senetářov.
Současně se soutěží PLAMEN probíhala stejně jako v minulém roce soutěž „O pohár Starosty
SDH a pohár starosty městyse Doubravice nad Svitavou“. Tady jsou její výsledky : kategorie
„starší“ 1. Žernovník 2. Lipovec 3. Borotín. Kategorie „mladší“ 1. Těchov 2. Ráječko 3.
Senetářov.
I přes částečnou nepřízeň počasí byli
určitě všichni účastníci soutěže
spokojeni. Její úroveň byla vynikající
jak po stránce organizačního zajištění,
tak také ze strany soutěžících. Tak to
v závěru
konstatovali
alespoň
zástupci okresního sdružení hasičů.
Přejme tedy všem mladým hasičům a
jejich vedoucím, aby měli po celý rok
dostatek elánu a chuti zkoušet, učit se
a odstraňovat zjištěné nedostatky tak,
aby se v dalším ročníku soutěže
PLAMEN mohli zařadit mezi ty
kolektivy , které vystoupí na
pomyslné stupně vítězů. I když – také zde platí ono známé : „Není důležité zvítězit, ale
zúčastnit se.“Na fotografie ze skvělé soutěže se můžete podívat na webových stránkách
městyse:www.doubravicens.cz.
Eva Sáňková
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Výšlap na rozhlednu Malý Chlum
DTJ ve spolupráci s MO ČSSD Doubravice
nad Svitavou Vás srdečně zvou na výšlap
k rozhledně Malý Chlum (488m.n.m.) u obce
Obora, kde dne 12.6.2010 od 15.00 hodin
Folklórní sdružení z Boskovic a okolí pod
uměleckým vedením primáše Stanislava Tesaře
zahraje k poslechu zdarma oblíbené lidovky
z oblasti Boskovic, Benešova a Kořence (2 hudební bloky
s přestávkou). Občerstvení zajištěno.
Na akci bude rovněž probíhat prodejní výstavka výrobků od
handicapovaných osob z Domova Olga v Blansku.
Těšíme se na hojnou účast
********************************************************
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OKRESNÍ BĚŽECKÁ LIGA

SVITAVA KROS 2010
Přespolní běh O pohár mikroregionu Svitava – 2. ročník

Termín: SOBOTA 5. června 2010
Místo: Doubravice nad Svitavou – fotbalové hřiště
Start hlavní kategorie: 15 hodin
Start první kategorie: 13 hodin 30 minut
Prezentace: od 13.00 hodin – víceúčelová budova, startovné 30 Kč
(děti zdarma)
Kategorie a délky tratí
Mlíčňáci, chlapci, děvčata do 6 let (do 2004)
100 metrů
Přípravka žáci, žákyně 7 – 8 let (2003 – 2002)
400 metrů
Mladší žáci, žákyně 9 – 11 let (2001 – 1999)
800 metrů
Starší žáci, žákyně 12 – 14 let (1998 – 1994)
1200 metrů
Juniorky 15 – 21 let (1995 – 1989)
3000 metrů
8400 metrů
Junioři 15 - 21 let (1995 – 1989),
muži (1988 – 1971), ženy ( od 1988)
veteráni I (1970 – 1961), II (1960 – 1951), III ( od 1950)

13:30
13:45
14:00
14:15
14:15
15:00

Děkujeme sponzorům:
Araplast Doubravice, Koloniál Doubravice, Dřevovýroba Vladík, Pivovar Černá Hora,
Restaurace U Splavu, Gummi print

Foto z 1. ročníku na www.svitavakros.estranky.cz
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Za pořadatele Ivoš Hájek
mobil: 776258726
ivos.hajek@seznam.cz

BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci červnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
1.6. ŠTROFOVÁ Marie
Klemov č. 347
9.6. ŠMERDOVÁ Zdenka
Dolní č. 188
10.6. ŠTOUDKOVÁ Blanka
28. října 315
12.6. VAŠKOVÁ Marie
U Cihelny 365
17.6. MACUROVÁ Eva
U Spravedlnosti 354
18.6. ŠTOUDEK Petr
28. října 315
18.6. CHOVANEC Jan
28. října 230
30.6. ŠTOUDEK Antonín
9. května 323
************************************************************

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

RELAXAČNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE
Provozovatel: Dana Rybářová,
Dolní 118, Doubravice nad
Svitavou
Objednávky na telefon: 605 701 845
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Z ČINNOSTI SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V RÁJCI-JESTŘEBÍ
Členská schůze místní organizace Svazu tělesně postižených v Rájci-Jestřebí se
konala 12. března 2010 ve Staré škole v Ráječku.
Více než 140 členů organizace vyslechlo nejdříve zprávu o činnosti na r. 2009,
zprávu o hospodaření a zprávy kontrolní a revizní komise. Práci organizace řídí
třináctičlenný výbor a tříčlenná revizní komise. Výbor se pravidelně schází
jedenkrát za měsíc v klubovně na Jurkově ulici. V r. 2009 výbor zorganizoval
týdenní rekondiční pobyt v Luhačovicích (49 členů), 2 týdenní rekondiční
pobyty v Jánských Lázních (90 členů), 3 jednodenní zájezdy do Věžek, Lednice a
Valtic. Členové se mohli zúčastňovat každý týden rehabilitačního cvičení a
masáží. Podíleli jsme se na organizování setkání žen v rámci Mezinárodního dne
žen a celodenní akce „Ženám pro zdraví“. Naše aktivity jsme rozšířili o hru
bowlingu, uspořádali jsme i turnaj v této oblíbené hře. Členové organizace se
sešli dvakrát na členských schůzích. O všech těchto aktivitách jsme informovali
ve Zpravodajích města Rájce-Jestřebí, městyse Doubravice a Ráječka.
Organizace má zastoupení i v okresních orgánech. Naši členové pracují i v jiných
zájmových organizacích, např. sdružení mysliveckém, rybářském, včelařském,
chovatelském, zahrádkářském, v různých sportovních klubech, dále pak v Klubu
důchodců v Doubravici, Klubu seniorů v Rájci-Jestřebí a dalších. Pracují
v místních samosprávách a svými radami a zkušenostmi se podílí na rozvoji
města nebo obce ku prospěchu všech občanů.
K 31.12.2009 bylo zaregistrováno 250 členů, z toho z Rájce-Jestřebí 156,
Doubravice 37, Ráječka 22, Blanska 12, Kuniček 8, Spešova 5, Boskovic 3,
Suchdola 2, Vilémovic 2, Ostrova 1, Vavřince 1 a
Krhova 1.
Přítomní členové schválili rozpočet a plán činnosti
na r. 2010. Máme zajištěné 4 rekondiční pobyty –
květen Luhačovice, červenec Jánské Lázně, září
Podhájská, dva jednodenní zájezdy – červen
Znojmo, dále masáže, rehabilitační cvičení,
bowling a další.
Výbor STP svou prací dokázal, že je to tým schopných lidí, kteří podstatně zvýšili
aktivitu naší členské základny. Poděkování patří všem členům výboru a
desítkařům za dobře odvedenou práci pro kulturní, společenské a sportovní
vyžití našich členů. Poděkování patří také všem sponzorům, kteří na činnost
organizace přispívají. Bez jejich pomoci bychom různé společenské a kulturní
akce nemohli realizovat. Okresní výbor STP řadí naši organizace mezi nejlepší
v regionu.
Mgr. Miroslava Vašíčková
předsedkyně MO STP
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část červen 2010
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Červen
5.6.
6.6.
12.6.
13.6.
19.6.
20.6.
26.6.
27.6.

MUDr. Klapušová
MUDr. Kovandová
MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková
MUDr. Láníková
MUDr. Levová
MUDr. Miklíková
MUDr. Paulíčková

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, ZŠ Rodkovského
Černá Hora, Zdrav. středisko

516 488 452
516 488 450
516 439 190
516 488 457
516 488 456
516 447 606
515 157 112
516 437 257

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

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

Plán aktivit na měsíc červen
Určený i pro veřejnost
Výtvarné aktivity:
1.6. 9.00 Netradiční zpracování PET lahví
8.6. 9.00 Výroba náramků přátelství
15.6. 9.00 Skládanky z papíru – origami
29.6. 9.00 Setkání se spřátelenou organizací
SONS

Výlety:
2.6. Vycházka do okolí Rájce
9.6. Expedice Boskovice
16.6. Koupaliště Újezd
30.6. Výlet na Suchý

15.6. 15.00 hodin Ovlivňuje dovolená naše zdraví?
Beseda s Mgr.Miroslavem Šamalíkem o vlivu práce a odpočinku na duševní a fyzické zdraví
a člověka
Na uvedené akce srdečně zvou pracovníci a uživatelé zařízení
Pro konkrétní časy poskytujeme informace na telefonu.

Pěkná modrá Doubravice, Soukopovo nám 91 (budova fary)
Tel: 515 538 565, e-mail peknamodra.blansko@caritas.cz
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ČERVEN 2 0 1 0
3.6. čtvrtek v 18 hod
FALCON

VŠICHNI JSOU V POHODĚ
Citlivá dramatická komedie zobrazuje obrázek rodiny, který je v moderním světě velice
častý. Rodiče a sourozenci jsou od sebe vzdáleni stovky kilometrů a stres a shon
moderního života vytěžují natolik, že nejsou schopni najít si čas na své blízké.
V hlavních rolích uvidíme Roberta de Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale a další.
Drama USA s českými titulky.
Premiéra 25.3.2010
Vstupné 39.- + 1.- Kč
99 minut
10.6. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

DEŠŤOVÁ VÍLA
Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Dešťová víla jde krajem převlečena za
chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi dobro
a láska. Rozhodne se proto, že jim vezme vodu … Ale nebojte, jak už to v pohádkách
bývá, nakonec dobro a láska zvítězí. V nové pohádce hraje celá plejáda známých herců :
Miroslav Donutil, Simona Stašová, Lenka Vlasáková, Jiří Dulava, Petr Nárožný, Aleš
Háma, Marián Labuda a další.
Pohádka ČR.
Premiéra 11.2.2010
Vstupné 39.- + 1.- Kč
96 minut
17.6. čtvrtek v 18 hod

WARNER BROS

SOUBOJ TITÁNŮ
Ve filmu „Souboj Titánů“ staví boj o moc muže proti králi a krále proti bohům. Boj
mezi bohy samotnými může zničit celý svět. Perseus – syn boha vychovávaný člověkem –
neuspěje v záchraně své rodiny před Hadem, pomstychtivým bohem podsvětí. Když už
nemá co ztratit, rozhodne se pro nebezpečnou misi, jejímž cílem je zničit Hada dřív, než
se jemu podaří zničit Dia a rozpoutat peklo na zemi.Perseus se spolu s dalšími
neohroženými bojovníky vydává na nebezpečnou cestu hluboko do zakázaných světů.
Musí se utkat s pekelnými démony a hrůzostrašnými příšerami. Zvítězí pouze, pokud
přijme svou moc a sílu jako bůh a vzepře se svému osudu a půjde svou vlastní cestou.
Hrají Liam Neeson, Sam Worthington a další.
Dobrodružný film USA s českými titulky.
Premiéra 15.4.2010
Vstupné 49.- + 1.- Kč
106 minut
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24.6. čtvrtek v 18 hod

WARNER BROS

SEX VE MĚSTĚ : SÉRIE 2
Mohou ženy prožívat sex jako muži ? Odpověď na tuto otázku se rozhodla objevit
novinářka Carrie Bradschaw v sérii nejskandálnějších televizních komedií poslední
doby. Sebe a svoje tři nejlepší kamarádky použila jako pokusné králíky při zkoumání
možností třicetileté ženy, která chce zažít nějakou legraci ve městě plném seriózních
svobodných mužů, kteří si myslí, že závazky a povinnosti jsou pro ty druhé ……
Hlavní role : Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Bizon, Andrew
Stewart.
Podle TV seriálu USA s českými titulky.
Premiéra 3.6.2010
Vstupné 39.- + 1.- Kč
98 minut

Přejeme vám všem slunečnou
dovolenou, pěkné počasí po
celé prázdniny a v září se
těšíme na viděnou !
A na co se můžete těšit ?
2. září - Robin Hood
9. září - Predátoři
16. září - SHREK 4
23. září - Zatím spolu zatím živí
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