ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 7 /červenec 2010
Číslo 8/srpen 2010
********************************************************

Milé děti, vážení spoluobčané,
s končícím měsícem červnem začínají pro žáky a studenty
zasloužené dva měsíce prázdnin. Jejich rodiče využijí toto
období na čerpání dovolené.
Všem chci popřát pěkné počasí, klid a pohodu.
Především pěkného počasí jsme si letos zatím moc
neužili. Doufám, že měsíce červenec a srpen budou
na teplo a slunce bohatší.
V letním období bude probíhat v našem městečku a také
mikroregionu Svitava několik tradičních akcí:
10. července – turnaj v malé kopané o
putovní pohár Svazku obcí Svitava ve
Skalici nad Svitavou. Naši fotbalisté vyhráli
tři poslední ročníky.
17. července – tradiční soutěž o nejlepší guláš na sokolském
hřišti. Pozvánka je uvnitř zpravodaje.
21. srpna – 5. ročník setkání na rozhledně Malý Chlum. Pěší
vycházka z Klemova podél potoka na rozhlednu.
Sraz účastníků ve 13.00 hodin.
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Knihovna a informační středisko
Stavební práce na této akci jsou dokončeny. Stavbu realizovala
firma Letostav Letovice v celkovém objemu 1 794 287,-Kč.
Stavební práce obsahují půdní vestavbu místnosti knihovny o
ploše 125m2, sociální zařízení a úpravu schodiště. Součástí stavby
je manipulační plošina, instalovaná firmou Manus Prostějov, za
cenu 273 600,-Kč. Na tuto akci máme příslib dotace ve výši
1 193 008,-Kč z programu rozvoje venkova prostřednictvím
Státního zemědělského intervenčního fondu. O přiznání dotace
budeme žádat v průběhu 14 dnů. Stavba je dokončena a bude
zahájeno stěhování knihovny. Postupně bude přestěhován
veškerý knižní fond a následně další vybavení knihovny. V nové
knihovně budou zřízena 3 místa pro přístup na internet a
samostatné pracoviště knihovnice.
V našem městečku slouží knihovna čtenářům už bezmála celé
jedno století a proto si toto kulturní zařízení zaslouží odpovídající
prostory, kterých se mu v současné době dostává.
Upozornění
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude
z důvodu stěhování do nových prostor uzavřena
v měsících červenci a srpnu 2010. Od začátku září
bude otevřena v podkroví víceúčelové budovy.
O vlastním otevření budete včas informováni.
Ladislav Štoudek
starosta
********************************************************
Zpráva o činnosti rady městyse

9. června - rada městyse byla seznámena se stavem zajištění akce ČOV
a kanalizace a realizace akce knihovna
- rada byla seznámena s přípravou schůzky s Ing. arch.
Kočišem na návrh Územního plánu
23. června - lesní hospodář pan Koudelka podal zprávu o hospodaření
v lesích za minulé období
- rada městyse se zabývala přípravou zasedání zastupitelstva ve
všech bodech programu
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 30. června 2010
20/2010 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti
rady za uplynulé období
21/2010 - zastupitelstvo městyse stanovuje počet členů zastupitelstva
městyse na období 2010-2014 na 15 členů
22/2010 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o investičních
akcích knihovna a informační středisko a ČOV a kanalizace
23/2010 - zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtová opatření č. 1 a
č. 2 přednesená předsedou finančního výboru panem
Hruškou
24/2010 - zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
přednesenou předsedou panem Králem
25/2010 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o přípravě
návrhu Územního plánu Doubravice nad Svitavou
26/2010 - zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku p.č.
1990/29 orná o výměře 2998m2 v k.ú. Doubravice nad
Svitavou jediným zájemcům panu Michalu Šimákovi,
Soukupovo nám. č. 7, Doubravice nad Svitavou a panu
Martinu Štěpánkovi, Dolní 63, Doubravice nad Svitavou za
smluvní cenu 209 860,-Kč
27/2010 - zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku p.č.
2349/5 díl „a“ a díl „b“ ostatní plocha o výměře 280m2
v k.ú. Doubravice nad Svitavou jedinému zájemci panu
Pavlu Plhoňovi U Cihelny č. 249, Doubravice nad Svitavou
za odhadní cenu 9 400,-Kč
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Velké švihadlo na ZŠ Doubravice nad Svitavou
Ve čtvrtek 7. května se ve školní družině v Doubravici konal turnaj v přeskoku
přes velké švihadlo. Ve velmi silné konkurenci se na prvním místě umístila Julie
Orlová, na druhém místě Tereza Nezvalová, na třetím pak Apolena Bradáčová.
Zvláštní ocenění za techniku přeskoku získala Denisa Hrozová a Jan Štoudek.
Všechny děti, které se zúčastnily, dostaly sladkou odměnu. Jak se dětem na
soutěži dařilo, posuďte sami na následujících fotografiích.
Text: M. Procházková – vychovatelka
Foto: Z. Raušová – vychovatelka

****************************************************************
Atletické závody v Rájci-Jestřebí
Dne 16. června se v RájciJestřebí konaly atletické závody
základních škol Doubravice nad
Svitavou, Rájec-Jestřebí a Ráječko.
Žáci soutěžili v disciplínách běh na
50m, skok do dálky, vytrvalostní běh,
skok pře švihadlo, šplh a opičí dráha.
Když jsme dorazili na místo, byla
veliká zima. Čekali jsme na hřišti a asi
za 15 minut přišli ostatní. Organizátoři
zahájili soutěže nástupem všech žáků.
Poté dostali učitelé rozvrh disciplín,
rozdělili jsme se do skupin a šli soutěžit.
První zastávka byla šplh, ten se mi moc nedařil. Nejvíce se mi asi dařil
skok daleký a opičí dráha. Po skončení závodů se končilo znovu nástupem a
vyhlašováním nejlepších. Žáci naší školy byli úspěšní ve všech disciplínách,
získali několik cenných kovů. 7 žáků bylo nejlepší ve svých kategoriích, 3 žáci
se umístili na 2. místě a osmkrát jsme získali 3. místo. Byl to úspěch.
Eliška Řehořková – žákyně 4. ročníku
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Výlet ZŠ Doubravice nad Svitavou
Ve čtvrtek 10. 6. jsme jeli s celou školou autobusem na výlet. Naším
cílem byl rodinný zábavný park Bongo v Brně. Nikdy jsem tam nebyl, a tak
jsem byl zvědavý, co mě čeká.
A čekalo mě toho moc. Bylo toho tolik, že jsem ani nestihl všechno
prozkoumat. Začnu pěkně od začátku.
Napřed jsme s kamarády vlezli do bludiště. Bylo postaveno z lan, sítí,
tyčí, tobogánů a prolézaček a zdálo se, že projít bude snadné. Ale nebylo. Hráli
jsme tam s kamarády na honěnou a moc se nám to líbilo. Zdrželi jsme se tam
nejdéle. Byli jsme zvědavi i na další atrakce a tak jsme na ně zamířili po
objevení východu z bludiště. Vylezl jsem na obří klobouk. Když jsem byl
nahoře a vyskočil jsem, odrazilo to všechny ostatní, co lezli nahoru. Byla to
veliká legrace a všichni jsme se smáli. Draci prý nejsou. Ale tady jeden byl.
Čínský, nafukovací a legrační. Po jeho nafouknutí se mu zavřela tlama a sjelo se
z něj jako po skluzavce. Když jsme se na drakovi vydováděli, zaujala nás sopka,
na kterou jsme si mohli vylézt. Dolů jsme se dostali po prudké klouzačce. Cestu
mezi atrakcemi jsme se mohli ulehčit jízdou na koloběžce a na tříkolce. Za
tříkolku jsme mohli zapřáhnout i vagónky, na kterých mohly jet i jiné děti. Na
trampolínu, skákací hrad, autíčka a horolezeckou stěnu jsem se ani nedostal.
Výlet se mi moc líbil a přeji si, abychom se sem ještě někdy podívali.,
Tomáš Dvořák – žák 4. ročníku
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MS ODS
Doubravice nad Svitavou
zve srdečně všechny
spoluobčany a přátele dobré
pohody na

VI. ročník soutěže
Doubravický guláš,
který se uskuteční dne 17.7.2010
se začátkem vaření ve 13.00 hod.
na sokolském hřišti.
Zvou pořadatelé
****************************************************************
PODĚKOVÁNÍ

Pořadatelé přespolního běhu O pohár mikroregionu Svitava - Svitava
Kros 2010, děkují všem příznivcům a sponzorům ( Araplast
Doubravice, Koloniál Doubravice, Gummi Print, Hostinec u Splavu,
Pivovar Černá Hora, Dřevovýroba Vladík a Městys Doubravice nad
Svitavou) za podporu při organizování běhu kolem Svitavy. Děkujeme
také všem závodníkům za účast a těšíme se nashledanou v roce 2011.
Výsledky a foto na www.svitavakros.estranky.cz
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
ČERVENEC 2010 a SRPEN 2010
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin

Červenec

Jméno

Místo služby

Telefon

3.7.
4.7.
5.7.
6.7.
10.7.
11.7.
17.7.
18.7.
24.7.
25.7.
31.7.

MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MUDr. Roth
MUDr. Semrádová
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Řehořek
MUDr. Staňková
MUDr. Havlová
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Řehořek
MUDr. Švendová

Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvořáka 4
Ostrov, Zdrav. středisko
Sloup, Zemspol, 221
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Jedovnice, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko

516 412 422
516 417 621
516 444 326
516 435 203
516 488 454
516 488 453
516 442 726
516 418 786
516 416 386
516 488 453
516 439 404

MUDr. Tomaštíková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Štrajtová
MUDr. Well
MUDr. Žáčková
MUDr. Havlová
MUDr. Hosová
MUDr. Hepp
MUDr. Stojanov

Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora, Zdrav. středisko
Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, Mahenova 13
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Zdrav. středisko
Rájec, Šafranice 101
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 446 398
516 488 455
608 220 806
516 447 605
516 419 538
516 418 786
516 432 138
516 434 055
516 488 451

Srpen
1.8.
7.8.
8.8.
14.8.
15.8.
21.8.
22.8.
28.8.
29.8.

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

TJ SOKOL Doubravice nad
Svitavou odd. kopané bude
pořádat přes prázdniny
taneční zábavy na sokolském
hřišti a to:
v pátek 2.7. - hraje Prorock
v pátek 27.8. - hraje Akcent.
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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
********************************************************

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)
plán aktivit na měsíc červenec
určený i pro veřejnost
Výtvarné aktivity
13. 7. 9.00 Stínítka na večerní párty
20. 7. 9.00 Mozaikový talířek s kamínky
Výlety
7. 7. Výlet na ranč Kameňáka do zámeckého parku
13. 7. Turistický výšlap lysickou oborou na Štěchov
20. 7. Bowling Boskovice + vycházka do okolí
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům,
kteří slaví narozeniny v měsíci červenci a srpnu vše nejlepší, hodně
zdraví a životní pohody.Ke gratulantům se připojuje i redakční rada
zpravodaje.
3.7. JUNCOVÁ Zdenka 28. října 240
4.7. JANÍČEK Antonín
Sokolská 65
13.7. ROUČKA Vladimír Klemov 286
16.7. WEIGANT Eduard Havlíčkova 26
17.7. HERMAN Miroslav Klemov 377
23.7. ŘEZNÍČKOVÁ Anna Školka 258
28.7. POLÁKOVÁ Jana
Sokolská 124
1.8. DVOŘÁČKOVÁ Marie
28.října 199
4.8. BŘOUŠEK Karel
Plotky 114
6.8. NOVOTNÁ Věra
Hybešova 171
10.8. JANÍČKOVÁ Zdenka
9.května 320
13.8. BARÁKOVÁ Marie
Havlíčkova 21
13.8. LÁNÍK Karel
U Spravedlnosti 274
22.8. KUCHAŘ Antonín
Plotky 135
22.8. HRUŠKA Jaroslav
Klemov 306
22.8. VACHOVÁ Danuše
Dolní 346
24.8. NĚMEČKOVÁ Božena
Dolní 118
26.8. CHOVANCOVÁ Zdenka 28.října 230
26.8. OTAVA Jiří
28. října 310
27.8. BERÁNEK Vincenc
Havlíčkova 320
30.8. ŠTOUDKOVÁ Marta
U Cihelny 141

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

UPOZORNĚNÍ!
Upozorňujeme chovatele psů, že na místní pohřebiště je
hřbitovním řádem zakázán vstup psů. Porušení tohoto zákazu,
bude řešeno v přestupkové komisi.
Ladislav Štoudek - starosta
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Není výzva jako výzva …
V červnovém čísle zpravodajského měsíčníku jsem si přečetla pozvání
klubu důchodců na cvičení do tělocvičny v místní škole. V uvedený den a
hodinu jsem se vydala na místo určení. Přiznávám – ne z velké touhy po
cvičení – více ze zvědavosti, kolik seniorek vyslyší ono pozvání.
Překvapení se konalo ! A tentokrát v tom dobrém smyslu slova. Místo
cvičebního úboru jsem vzala do ruky fotoaparát, abyste se všichni mohli
podívat, jak to v tělocvičně vypadalo. A jak vidíte,ta se brzy zaplnila,
seniorská děvčata nastoupila „na značky“ a pod dohledem a vedením
paní učitelky Vašíčkové z Rájce – Jestřebí si všechny krásně protáhly
celé tělo a dříve neposlušné a málo pohyblivé klouby poslouchaly „jako
za mlada“. V příjemné atmosféře hodina cvičení utekla jako voda a dá se
předpokládat, že kdo se jednou chytil, přijde příště opět. Tak co říkáte –
nepřidáte se také ?
Eva Sáňková
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5. ročník TURNAJE V MALÉ KOPANÉ
O PUTOVNÍ POHÁR DSO SVITAVA
SKALICE NAD SVITAVOU 2010
1) Pořadatel

Obec SKALICE nad Svitavou

2) Termín

Sobota 10. července 2010 , začátek v 8.30 hod.

3) Místo

fotbalový stadion ve Skalici nad Svitavou

4) Účastníci

skupina „A“ DOUBRAVICE nad Svitavou
LHOTA RAPOTINA
OBORA
ÚJEZD u Boskovic
SKALICE nad Svitavou „A“
skupina „B“
CHRUDICHROMY
JABLOŇANY
KUNIČKY
SVITÁVKA
SKALICE nad Svitavou „B“

5) Časový průběh turnaje
Utkání budou odehrána souběžně na dvou travnatých hřištích pro
malou kopanou o rozměrech 40x25m

8.30 hod.

zahájení turnaje v obou skupinách

8.30 - 13.30 hod.

utkání ve skupinách

14.00 hod.

o 9.místo 5A:5B

a

semifinále 1A:2B

14.30 hod.

o 7.místo 4A:4B

a

semifinále 1B:2A

15.00 hod.

o 5.místo 3A:3B

15.30 hod.

o 3.místo poražení ze semifinále

16.15 hod.

o 1.místo vítězové ze semifinále
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Chcete změnu?
Zkuste naše víkendové menu!
KDY: začínáme od 5.6.2010, následně pak každý
víkend:
sobota 11.30 – 17.00
neděle 11.30 – 17.00
Nebaví Vás nebo se Vám nechce o víkendu vařit? Vyzkoušejte naše
„VÍKENDOVÉ MENU“.
Každý víkend jedno menu v průběhu celého dne.
(menu domácí kuchyně: polévka, hlavní jídlo, dezert)
Cena 88,-Kč

NOVINKA: CANDÁT na roštu s bylinkovým máslem
•

Letní ZAHRÁDKA otevřena

(zveme k příjemnému posezení s možností grilu!)
•

ROZVOZ pizzy po Doubravici i okolí (rozvoz po Doubravici
zdarma!!) (tel. 725 19 19 22)

PIZZERIA, PENZION LANGR Dolní 133, Doubravice nad Svitavou, tel: 725 19 19 22
Otevírací doba: Po – Čtv 17.00 – 22.00, Pá – So 11.30 – 23.00, Ne 11.30 – 22.00
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