ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 9 /září 2010
********************************************************
Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíců července a srpna se uskutečnila řada tradičních akcí, jak
v rámci městyse, tak i regionu.
10.července tradiční turnaj mikroregionu
Svitava v malé kopané ve Skalici nad
Svitavou. Tradičně již po čtvrté za sebou
vyhráli fotbalisté Doubravice nad Svitavou.
17.července se konala rovněž tradiční soutěž
o nejlepší guláš – již šestý ročník. Hojná
účast soutěžních družstev a velká návštěva
občanů byla tím nejlepším výsledkem
soutěže.
V průběhu prázdnin se naplňovaly také dvě stavební akce. Vestavba knihovny
do podkroví víceúčelové budovy byla stavebně dokončena do 30.června. Vlastní
stěhování a dovybavení proběhlo v červenci a srpnu. Pozvánka na otevření nové
knihovny je uvnitř zpravodaje.
Přestěhováním knihovny se v budově mateřské školy uvolnily prostory pro třetí
oddělení. Nejprve stavební řemesla a posléze úklid, včetně dovybavení
nábytkem, zajistily změnu místnosti. Budete mít jedinečnou možnost
prohlédnout si nejen upravené prostory, ale i celou naši mateřskou školu ještě
před 1.zářím. Pozvánka na den otevřených dveří mateřské školy je ve
zpravodaji.
1.září začnou nový školní rok také žáci Základní školy v Doubravici nad
Svitavou. V základní škole tentokrát žádné stavební úpravy neproběhly.
Vzhledem k vyššímu počtu žáků se navýší počet tříd na čtyři, pouze dva ročníky
budou v jedné třídě. Věřím, že především prvňáčkům se bude ve škole líbit.
V příštím čísle zpravodaje vám podám aktuální informaci o stavu příprav
investiční akce – ČOV a kanalizace Doubravice nad Svitavou a Újezd u
Boskovic. V průběhu měsíce září se naplňují některé zásadní úkony pro zajištění
této náročné stavby.
Ladislav Štoudek
starosta

********************************************************
POZVÁNKA
na zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou,
které se bude konat ve středu 15. září 2010 v 18.00 hodin
v obřadní síni úřadu městyse.
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Zpráva o činnosti rady
7. 7. - rada městyse byla informována o jednání valné hromady Svazku ČOV –
příprava výběrových řízení na úvěr a dodavatele
- starosta informoval o vlastním stěhování knihovny a zajištěním úprav
v mateřské škole
28. 7. - vlastní schůze rady se konala v nové knihovně. Po prohlídce prostor
nové knihovny rada projednala doplnění zařízení před uvedením do
provozu
18. 8. - rada městyse se zabývala přípravou zasedání zastupitelstva ve všech
bodech programu
****************************************************************

Máte rádi překvapení ? Dá se předpokládat, že záporně na tuto otázku
odpoví tak jeden člověk ze sta vybraných. Pokud tedy patříte mezi ty,
kteří překvapení rádi mají, přijďte se podívat
do nové knihovny ve víceúčelové budově.
Budete opravdu překvapeni. Pracovníci
LETOSTAVU a všech ostatních zúčastněných
firem splnili daný slib a prostory pro několik
tisíc knih dokončili v daném termínu.
V nových
prostorách
knihovny
dosud
knihovnice Jana Vomelová „vychytává mušky, vylaďuje poslední detaily“
– to ale tak, aby vše bylo připraveno na

31. srpna 2010 - 16 hodin
kdy budou dveře nové knihovny
poprvé otevřeny široké veřejnosti.
V klidu si budete moci vše projít,
prohlédnout nové uspořádání knih a
také vystavené fotografie, které
zachycují průběh oprav od začátku
až po samotné finále. A pak si
v příjemném
prostředí
nové
knihovny můžete rozmyslet, který to
den si půjdete vypůjčit něco
zajímavého a poutavého ke čtení. Pravidelné půjčování bude zahájeno
ve čtvrtek 2. září a stejně jako v minulém období bude knihovna pro
svoje čtenáře otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 16 do 19 hodin.
Eva Sáňková
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Doubravický guláš – 6. ročník

Třetí
červencovou
sobotu,
tedy 17.7.2010, uspořádalo
místní sdružení ODS soutěžní
klání o uvaření nejlepšího
guláše. Letošní ročník zpestřil
déšť -naštěstí- až v samotném
závěru, kdy již byly vyhlášeny
výsledky,
ale
začněme
popořádku…
Úderem jedné hodiny zahájil soutěž Praotec guláš a vzápětí se
mikrofonu chopil další člen moderátorské stáje radia Petrov,
Jirka Rejzek, aby představil jednotlivá soutěžící družstva a
hlavně vyzpovídal kapitány, zda-li prozradí tajemství své
kuchyně, případně přesvědčí návštěvníky, aby právě jejich
družstvu udělili body do divácké soutěže. Soutěžních kotlů se
letos sešlo patnáct, jediným nováčkem byli letos doubravičtí
hasiči. K ochutnávce se sešla opět celá řada vzorků, uvařených
vesměs z tradičních surovin.
Návštěvníků se letos sešlo kolem tisícovky a ti mohli vidět v
doprovodném programu celou řadu více či méně renomovaných
účinkujících: taneční skupinu Questiomark, talentovaného
zpěváka Jana Fantu z Obory a hudební skupinu Classic. Svůj
kulinářský výtvor podpořily divadelnice ze Svitávky tancem á la
Když v báru houstne dým a na závěr uspořádal moderátor
menší diskotéku pro nejmenší.
V hodnocení odborné poroty získaly prvenství Jabloňany před
týmem Kokršnek Doubravice a Zbýšovem. Divákům nejvíce
chutnal guláš palírny Újezd, na 2. místě skončil tým
Zahradnictví Koupý s kapitánem J.Borkem a na 3. Guláš tým
Drnovice u Lysic.
Pořadatelé si dovolují tvrdit, že výsledky nemusí být objektivní
a všichni s nimi nemusí být spokojeni, ale přesto se těší na
setkání znovu v příštím roce.
Petr Staněk
MS ODS Doubravice
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Zahájení školního roku 2010/2011

Zahájení školního roku 2010/2011 proběhne na ZŠ Doubravice nad
Svitavou 1. 9. 2010 v 8 hodin.
První den proběhne slavnostní zahájení v tělocvičně školy za účasti
pana starosty. Slavnostně bude přivítáno 13 prvňáčků. Po sdělení
nejdůležitějších informací bude 1. školní den končit v 9.30 hodin.
Pravidelný provoz školní družiny a školní kuchyně bude zahájen ve čtvrtek
2. září.
Všichni zaměstnanci školy se těší na naše školáky.
Mgr. František Opatřil
ředitel školy

Foto Zdenka Raušová

********************************************************
Jóga v denním životě Blansko zve všechny
zájemce na kurzy jógy v novém školním
roce 2010/2011. Přijďte si zacvičit, uvolnit se
a přijít na jiné myšlenky. Cvičit budeme
každé úterý v tělocvičně ZŠ Doubravice nad
Svitavou od 17.30 do 19.00 hod. První
cvičení zahájíme v úterý 7. září 2010.
Srdečně zve Olga Králová
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***************************************************************************

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
ZÁŘÍ 2010.
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Září
4.9.
5.9.
11.9.
12.9.
18.9.
19.9.
25.9.
26.9.
28.9.

MUDr. Hanáková
MUDr. Klapušová
MUDr. Houdková
MUDr. Jílková
MUDr. Juráková
MUDr. Hošák
MUDr. Kovandová
MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková

Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Ol. Blažka 145
Blansko, Pražská 1b
Adamov, U Kostela 4
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 418 788
516 488 452
516 418 787
516 410 786
516 418 787
516 446 428
516 488 450
516 439 190
516 488 457

Mimo tyto uvedené ordinační hodiny zajišťuje
zubní LSPP pro Jihomoravský kraj pracoviště
v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6,
tel.: 545 538 421.
Úrazová nemocnice Brno zajišťuje službu ve
všední dny od 17.00 hod do 7.00 hod.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě
24.00 hodin.
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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.
1.9. Vitouch Jan
U Spravedlnosti 275
6.9. Hájková Emilie
28. října 208
6.9. Kuchařová Božena Plotky 135
6.9. Vrbková Milada
Klemov 339
17.9. Sáňková Zdislava
Plotky 140
20.9. Kouřilová Anna
28. října 243
24.9. Pokorná Ludmila
Soukupovo nám. 336
25.9. Bahnová Jaroslava
Dolní 346
25.9. Horáková Marie
Dolní 57
27.9. Svoboda Václav
Plotky 115
28.9. Kopecký Milan
Hybešova 164
28.9. Šaumanová Dagmar
Hybešova 158
28.9. Tomášková Marie
Klemov 356

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

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou zve všechny
svoje členy ( a nejen je) na tradiční poznávací zájezd.
Pojedeme na Slovácko, do kraje, kde folklór a tradice dosud žijí,
pojedeme do kraje, který je bohatý na krásné
památky, krásnou přírodu i na pohostinné lidi.
Navštívíme Strážnici s jejím Muzeem jihovýchodní
Moravy, Milotický zámek, pojedeme krajem, ve kterém tradice a
vinná réva zapustily své kořeny velmi hluboko . . .
Těšíme se na vás 7. září 2010 - odjezd v 6,00 hod od úřadu
městyse - cena zájezdu 150.- Kč (vstupné + příspěvek na dopravu).
Výbor klubu důchodců
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Sbor dobrovolných hasičů Rájec
Vás srdečně zve na oslavy 115. Výročí založení sboru
4.září 2010 na hřišti za sokolovnou
Kde bude následující program
Ve 12.00 bude sraz účastníků a techniky na prostranství
před obchodním domem ERMIA, odkud ve 13.00 vyjde
průvod hasičů a historické i současné techniky a projde
ulicí Jurkovou přes náměstí Míru a ulicí Komenského na
hřiště za sokolovnu, kde bude pokračovat program
ukázkami historické i současné techniky. Program bude
doprovázet koncert dechové hudby. Pro děti bude
připraven skákací hrad. Dále bude připraveno bohaté
občerstvení.

Srdečně zvou hasiči Rájec
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Krkonošské putování 2.
Pension Horský Dvůr v Janských Lázních se stal dočasným domovem
účastníkům na dvou týdenních rekondičních pobytech pořádaných místní
organizací Svazu tělesně postižených v Rájci-Jestřebí.
Po celou dobu pobytů o nás pečovali majitelé pensionu. Perfektně sehraný
rodinný tým nám připravoval výbornou domácí stravu a vytvářel příjemné
prostředí na ubytovně. Majitelka nás denně informovala o počasí v horách,
vybírala vhodné trasy na výlety, trpělivě vyhledávala autobusové spoje. Byli
jsme překvapeni vybudováním nového Wellnessu s množstvím nabídky
masérských, rekondičních a rehabilitačních služeb prováděných přímo v
pensionu. V ceně poukazu jsme měli 1x rašelinový obklad na krční páteř,
vířivku dolních končetin nebo parafin na ruce, celotělovou vířivou koupel,
masáž zas a šíje a solnou jeskyni. Každý účastník si mohl přikoupit další
procedury, např. infrasaunu, finskou saunu, detoxikační koupel, pedikúru a
různé druhy masáží. Tyto nabízené služby ocenili zejména méně pohybliví
účastníci pobytů.
Každý den začínal rozcvičkou na zdravém horském vzduchu. Po snídani se
většina z nás vydávala na vycházky a túry, každý podle svých fyzických
schopností. Navštívili jsme známé turistické chaty v Krkonoších - Kolínská
bouda, Lyžařská bouda, Bufet na rozcestí, Výrovka, Špindlerovka, Luční bouda
a řada dalších. Ve všech zařízeních můžete po celý den využívat restaurace k
rychlému občerstvení. Zajímavá byla nabídka na Lesní boudě (1 104 metrů nad
mořem). Současní majitelé obnovili tradiční chov zvířat. Na okolních loukách se
pase stádo ovcí, koz a jalovic. Od minulého roku se hospodářství stalo horskou
ekofarmou. Boudařka Markéta Kreiplová Vás zve na příjemné letní posezení na
zápraží boudy s výhledem do kraje či na pasoucí se zvířata. Můžete si pochutnat
na výrobcích a specialitách z kozího a kravského mléka. Lyžařská bouda Vás
zase vítá výbornými koláči s borůvkami, Luční bouda nabízí tradiční česká jídla
- polévka „kyselo“ či borůvkové knedlíky.
Turistickým výletním vláčkem jsme jeli na výlet na Pomezní boudy. Po krátké
zastávce na občerstvení jsme se vraceli malebným údolím Malé Úpy.
Obdivovali jsme krásnou krajinu,
nejvýše položený dřevěný kostelík v
České republice, míjeli jsme chatu,
kde byla natočena nejúspěšnější
česká veselohra „S tebou mě baví
svět“ a z protější strany nám
„zamával“ Krakonoš - strážce hor.
Nezapomenutelným zážitkem
pro mnohé účastníky pobytů bylo
zdolání naší nejvyšší hory Sněžky 1 602 m.n.m.
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Každý si na ni zvolil trasu podle svých možností. Někteří podnikli výstup z
Pomezních bud (asi 7 km), jiní jeli autobusem na Špindlerovku a dále cestou
česko-polského přátelství (asi 10 km), ostatní zvolili trasu z Pece pod Sněžkou
přes Lyžařskou boudu a Luční boudu (asi 12 km). Výstupy zdolali všichni, ale
někteří museli sejít na Růžovou horu a teprve odtud lanovkou do Pece pod
Sněžkou.
V té době totiž foukal na vrcholu silný nárazový vítr a staré zařízení lanovky v
horním úseku by nebylo v tomto počasí bezpečné. Obdiv nás všech patřil panu
ing. Brázdovi, nestaršímu účastníku, který v plné svěžesti zvládl tento náročný
výstup ze Špindlerovky (v loňském roce vystupoval z Pomezních bud).
Mezi účastníky 1. turnusu byla jedna paní z Kyjeva (Ukrajina) a její neteř
z Jekatěrinburgu (Rusko - 5 000 km od nás). Týdenní pobyt s námi se jim moc
líbil, byly nadšené krásou našich hor a zejména příjemnými lidmi nejen u stolu a
na ubytovně, ale se všemi, se kterými se setkávaly po celou dobu pobytu v
České republice. A tak po mnoha letech jsme si zopakovali ruštinu a když slova
nestačila, nastoupily ruce, nebo se do rozhovoru zapojili ostatní přítomní. Ve
vyjadřování obou žen (73 a 58 roků) byla vidět veliká skromnost, pracovitost a
hlavně vděčnost, že společně s námi mohly poznávat naše nejvyšší pohoří Krkonoše. Dozvěděli jsme se také o nynějším životě v těchto zemích.
Kulturním centrem v Janských Lázních je Kolonáda postavená začátkem
minulého století. Navštěvovali jsme ji hlavně o víkendech, protože se zde
pořádaly koncerty vážné i populární hudby. Cukrárna byla dalším místem naší
časté návštěvy. Výborná zmrzlina, teplé oplatky, poháry a každý den jiné druhy
zákusků nám zpříjemňovaly chvíle odpočinku.
Večírek na rozloučenou věnovala majitelka promítáním filmů o nejstarších
boudách v Krkonoších provázené poutavým vyprávěním ze svého života na
horách. Řadu let totiž pracovala na Prvosence (jezdili sem odboráři z celé
republiky, i z Metry Blansko), na Lyžařské boudě a později na současném
pensionu, kterého je od minulého roku majitelkou.
Dva rekondiční pobyty uběhly jako voda. Poslední den jsme si koupili
borůvky (pokud jsme si je nenasbírali sami) a hurá domů.
Pobyt se nám všem velmi líbil, poznali jsme mnoho zajímavých míst,
oživili si vzpomínky z minulého pobytu, poznali nové přátele. Užili jsme mnoho
legrace na túrách, při odpočinku a relaxaci. Pro velký zájem máme objednané
dva rekondiční pobyty na rok 2011 (srpen). Těšíme se na příští rok, kdy si tento
pobyt rádi zopakujeme.
Mgr. Miroslava Vašíčková - vedoucí pobytů
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

plán aktivit na měsíc září
určený i pro veřejnost

Výtvarné aktivity
7. 9. 9.00 Odlévání hrníčků v keramické dílně
14. 9. 9.00 Výroba ozdobných tašek
21. 9. 9.00 Pletení košíků z pedigu

Výlety
1. 9. Návštěva bowlingu v Boskovicích, vycházka do okolí
8. 9. Vycházka za zaniklými vesnicemi v okolí Jedovnic
15. 9. Návštěva parku v Průhonicích - zájezd
22. 9. Výlet za strašidly do Olešnice
29. 9. Vycházka do okolí Doubravice
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ZÁ Ř Í

2010

2.9. čtvrtek v 18 hod

BONTON

ROBIN HOOD
Zapomeňte na všechno, co jste kdy slyšeli o slavném zbojníkovi Robinu Hoodovi. Tato
verze příběhu je temná, jak temný byl raný středověk, v němž se film odehrává, vášnivá
tak, jak vášniví byli lidé, kteří věděli, že další den pro ně nemusí nastat a dobrá tak, jak
dobrá herecká a tvůrčí sestava se na tomto výjimečném projektu sešla. Ve filmu hrají
Russell Crowe, Cate Blanchett,Mark Strong, Max von Sydow, William Hurt a.j.
Historický film s českými titulky.
Premiéra 13.5.2010
Vstupné 49.- + 1.- Kč
140 minut
9.9. čtvrtek v 18 hod

BONTON

PREDÁTOŘI
Elitní žoldák Royce je unesen na neznámé místo, stejně jako další, zdánlivě náhodně
vybraní jedinci. S výjimkou jednoho zneuznaného lékaře se však jedná o
nejnebezpečnější zabijáky, žoldáky a odsouzené trestance, kteří byli na toto místo
dopraveni pouze proto, aby se stali živou kořistí pro novou rasu Predátorů. I když by
nejraději pozabíjeli jeden druhého, musejí se, pokud chtějí přežít, proti společnému
nepříteli spojit. Vedení skupiny se tak ujímá Royce a skutečný boj o přežití začíná.
V hlavní roli Adrien Brody.
Sci-fi thriller s českými titulky.
Premiéra 8.7.2010
Vstupné 49.- + 1.- Kč
107 minut
16.9. čtvrtek v 18 hod

BONTON

SHREK : ZVONEC A KONEC
Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka ? Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour v botách a
mnohem zmatenější Oslík. A království Za sedmero horami vzhůru nohama. Na
svědomí to má Shrek, který vypustil do světa jedno velmi nerozumné přání. Na vlastní
kůži totiž poznal, jaké to je, žít šťastně až do smrti a vůbec se mu to nelíbí. Je to strašná
nuda. Kacířsky si začne pohrávat s myšlenkou, jak krásné by bylo, kdyby se zlaté časy
alespoň na jeden den vrátily. A na to, jak vše dopadne, se přijďte podívat do kina.
V českém znění David Novotný, Tomáš Juřička, Kamila Špráchalová, Aleš Procházka.
Animovaná komedie USA v českém znění.
Premiéra 15.7.2010
Vstupné 39.- + 1.- Kč
92 minut
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23.9. čtvrtek v 18 hod

BONTON

Z A T Í M S P O L U, Z A T Í M Ž I V Í
Tom Cruise a Cameron Diaz se setkávají před kamerami téměř po deseti letech, aby
zažili nejneuvěřitelnější jízdu tohoto léta ! June se v letadle dá do řeči s okouzlujícím a
poněkud tajemným spolucestujícím Royem. Chvíli nato letadlo spadne a vyjma těchto
dvou havárii nikdo nepřežije. Následně prožije velké dobrodružství ve společnosti na
první pohled nečitelného, nestálého, přesto totálně okouzlujícího tajného agenta. Tom
Cruise o filmu řekl že má všechno, co se mu na filmech líbí : skvělý mix akce, komedie a
love story se svěžími, snadno identifikovatelnými postavami.
Akční komedie USA s českými titulky.
.
Premiéra 29.7.2010
Vstupné 49.- + 1.- Kč
109 minut
30.9. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

SEXY

40

Když rozvedená matka v nejlepších letech zaujme o hodně let mladšího muže …Sandy
(Catherine Zeta-Jones) je příkladná matka, která žije jen a jen pro svou rodinu. Jenže
vše se zvrtne v momentě kdy zjistí, že jí její manžel zahýbá. Rozhodne se postavit na
vlastní nohy a začít nový život. Užívá si života plnými doušky až jednou jí nečekaně
vstoupí do života mladíček Aram (Justin Bartha).
.
Premiéra 15.7.2010
Romantická komedie USA s českými titulky.
Vstupné 39.- + 1.- Kč
100 minut

Na co se můžete těšit dál ?
⇒

7.10. - KAJÍNEK!!!

⇒

14.10. - 22 výstřelů

⇒

21.10. - Poslední vládce větru

⇒

28.10. - znovu promítáme film, který se
dá vidět i několikrát ŽENY V POKUŠENÍ
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