ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 11 /listopad 2010
*********************************************

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

v neděli 28. listopadu 2010
v 16.00hod. na náměstí před
úřadem městyse.
V programu vystoupí žáci MŠ
Doubravice nad Svitavou.
Po slavnostním rozsvícení
stromu bude v místním kině
promítnut film
„VÁNOČNÍ KOLEDA.“
Srdečně zveme širokou
veřejnost.

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

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Dne 9.12.2010 ve 14.45 hod. se
uskuteční na náměstí u úřadu městyse
vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi. Samotné vypouštění balónků proběhne
v 15.15 hod.
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Pozvánka
na ustavující zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice nad
Svitavou, které se uskuteční ve středu 10. listopadu 2010 v 18.00
hodin v sále kina
PROGRAM: 1) Zahájení
2) Složení slibu zastupitelů
3) Volba starosty
4) Volba místostarosty
5) Volba členů rady
6) Volba předsedů finančního a kontrolního výboru
7) Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů
zastupitelstva
8) Různé
9) Závěr
***************************************************************

Na fotbalovém hřišti bez fotbalu
Jaké znáte dravce? Co víte o
jejich životě? Proč létají sovy v noci?
Který z dravců je nejmenší, který
největší?
Tyto a další otázky byly
zodpovězeny ve středu 6. 10. Žáci ZŠ
se zúčastnili výukového programu
společnosti SEIFEROS, která se
zabývá ochranou dravých ptáků.
Poutavá přednáška o životě
každého druhu, odpovědi na dotazy
žáků a motivující přezkoušení, kdy
nejlepší odpovědi byly odměněny zajímavými dárky, nezkazilo ani protivné
podzimní mrholení. Závěrem této části si žáci zblízka prohlédli a pohladili
největší sovu-výra velkého.
K této zajímavé produkci pozvali školáci i děti z mateřinky a na
fotbalovém hřišti se těšili na nejžádanější část – imitaci lovu, založenou na
dokonalém napodobení lovu dravců v přírodě. A tak žáci viděli výra Zuzanku
lovícího veverku, orla chytajícího lišku, sovu pálenou neslyšně kroužící a
dosedající na ruku a nejvzácnější orel bělohlavý zakroužil nad hřištěm. Přílet
dravce na ruku je největším zážitkem jak pro malé, tak i velké. Výr velký, raroh,
sokol, jestřáb, puštík, orel stepní, orel bělohlavý a ukázky druhů sov byly pro
děti pěkným zážitkem.
Mgr. Milada Juračková – učitelka
Foto: Zdenka Raušová
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Výsledky voleb do zastupitelstev obcí
konaných ve dnech
15. a 16. 10. 2010 v Městysi Doubravice
nad Svitavou
Počet zapsaných voličů celkem: 1 069
Vydáno úředních obálek: 681
Počet odevzdaných úředních obálek: 678
V naší obci se zúčastnilo voleb 63,7% voličů.
Pořadí stran podle počtu platných odevzdaných hlasů:
1. Sdružení nezávislých kandidátů I.
2244 hlasů
2. Sdružení nezávislých kandidátů
1576 hlasů
Sdružení levicových kandidátů
3. Sdružení nezávislých kandidátů
1395 hlasů
„Mladí Doubravice“
4. ODS
1153 hlasů
5. ČSSD
1152 hlasů
6. KSČM
1138 hlasů
7. KDU-ČSL
945 hlasů

4 mandáty
2 mandáty
2 mandáty
2 mandáty
2 mandáty
2 mandáty
1 mandát

Pořadí zvolených členů zastupitelstva podle počtu získaných
hlasů:
1. Mgr. Jana Otavová (SNK I.)
2. Ing. Ivoš Hájek (SNK I.)
3. Milan Hubený (SNK I.)
4. Ladislav Štoudek (SNK – levicoví kandidáti)
5. Věra Kuběnová (SNK I.)
6. Ing. Petr Pávek ( SNK – „Mladí Doubravice“)
7. Eva Sáňková ( SNK – levicoví kandidáti)
8. RSDr. Petr Štoudek (KSČM)
9. Pavel Král (ODS)
10. Ing. Miroslav Konrád (SNK – „Mladí Doubravice“)
11. Mgr. Petr Andráši (ČSSD)
12. Josef Špaček (KSČM)
13. Ing. Petr Staněk (ODS)
14. Jiří Kočka (ČSSD)
15. Pavel Plhoň (KDU-ČSL)

3

249 hlasů
233 hlasů
224 hlasů
203 hlasů
185 hlasů
170 hlasů
145 hlasů
143 hlasů
140 hlasů
137 hlasů
126 hlasů
121 hlasů
119 hlasů
108 hlasů
106 hlasů

Rekondiční pobyt

V pondělí 30.srpna členové místní
organizace Svazu tělesně postižených v
Rájci-Jestřebí (48 členů) vyjeli autobusem
na týdenní rekondiční pobyt na Slovensko
do termálních lázní Podhájská.
V trojúhelníku Nitra - Levice - Nové
Zámky, 12 km od Šuran ve vesnici
Podhájská na Slovensku, se nachází
pozoruhodné
termální
koupaliště
s
jedinečnou slanou, horkou a silně
mineralizovanou vodou, která je svým
složením podobná vodě v Mrtvém moři. Koupel působí na lidi, kteří trpí průduškovými
chorobami a chorobami horních dýchacích cest. Vyskytuje se zde prvek lithium, který pomáhá
léčit dnu, jodidy stimulující štítnou žlázu. Termální voda působí na doléčení zlomenin, zmírňuje
bolestné stavy. Dobře působí na lidi trpící revmatizmem, cévními a kloubovými chorobami,
stabilizuje stavy lidí trpících osteoporózou, artrózou a artritídou, léčí ekzémová onemocnění. Při
hromadném koupání nevznikají žádné plísně, protože složení vody nedovoluje jejich množení. Za
účelem léčení se doporučují spíše jarní, podzimní a zimní měsíce.
Po celý týden našeho pobytu jsme navštěvovali lázeňský areál, kde si každý z nás vybral
koupaliště s takovou teplotou vody, která mu vyhovovala. V areálu bylo jedno menší koupaliště s
teplotou vody 38°C, dále dvě velká koupaliště s teplotou 30°C, dva plavecké bazény, tobogán a
dvě koupaliště pro děti. Součástí komplexu je množství stánků s ovocem a zeleninou,
upomínkovými předměty, potřebami na koupání, atd. Občerstvovali jsme se v malých
hospůdkách, kde nám připravovali čerstvá jídla a slovenské speciality. Nechyběly ani cukrárny s
výbornou italskou zmrzlinou a zákusky. Odpočinout po koupeli jste si mohli na lehátkách a
lavečkách a přitom pozorovat zvířátka v malé zoologické zahradě. Na zelených plochách jsme
obdivovali řezbářské výtvory. Všichni obchodníci byli ke všem návštěvníkům příjemní a milí.
Každý den nás areál vítal čistý a upravený.
Ubytování jsme měli zajištěné v soukromém penzionu Quatro, ve dvou a třílůžkových pokojích s
vlastním sociálním zařízením a televizí. K dispozici jsme měli také venkovní bazén, který jsme
však nevyužívali, protože na koupání bylo chladné počasí. Snídaně byly formou švédských stolů,
k večeři se podávala polévka a hlavní jídlo. Jako bonus jsme měli pečené prasátko, výborně
připravené samotným spolumajitelem penzionu. Večer jsme mohli posedět v minibaru.
V průběhu našeho pobytu jsme uskutečnili dva výlety. Navštívili jsme maďarské město Ostřihom
(30 000 obyvatel), které leží na státní hranici se Slovenskem na hraniční řece Dunaj. Nejznámější
památkou Ostřihomi je světoznámá bazilika, 118 m dlouhá, 40 m široká, vnitřní výška kopule je
71,6 m. Její průčelí zdobí osm 22 m vysokých sloupů korintského stylu. Současná bazilika
vytvářející dominantu města se začala stavět v roce 1822. Slavnostně byla vysvěcena 31. srpna
1856 a zcela dokončena v roce 1869. Byla postavena podle vzoru baziliky sv. Petra v Římě.
Důležitou součástí komplexu jsou dvě boční kaple - Kaple sv. Štěpána a Bakóczová kaple, která
původně souvisela se starým kostelem z 11. století. Kapli postavili v letech 1506 až 1511. Na
poschodí baziliky se nachází arcibiskupská klenotnice, v níž je sbírka středověkých i novějších
sakrálních předmětů, mezi nimiž se nachází i renesanční Kalvárie krále Matyáše. Ostřihomská
arcibiskupská klenotnice z roku 1886 je nejbohatší církevní klenotnicí v Maďarsku. Nejvyšší kněz
v zemi zde korunoval všechny uherské krále. Vytvořil se zde liturgický soubor předmětů, které
nazýváme korunovačními klenoty. Mezi nimi najdeme nádherná roucha, pláště a biskupské mitry,
nejcennější je však filigránový kříž, na který skládal přísahu král. V kryptě postavené ve
staroegyptském stylu pod hlavní lodí kaple jsou pohřbeni ostřihomští arcibiskupové. V historii
byla Ostřihom i hlavním městem Uherského království. Z kopule kaple, kam jsme vystoupili po
320ti točitých schodech, se nám naskytl úchvatný pohled na slovenské město Štúrovo, veletok
Dunaj a parníky plujícími do Budapešti a do Vídně. Most Márie Valérie, spojující Maďarsko se
Slovenskem, byl v současnosti otevřen v roce 2001, stavbu podpořila Evropská unie, Maďarsko i
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Slovensko. První most byl dokončen v r. 1895, v r. 1944 byl zničen ustupující německou
armádou. Celých 57 let pak dopravu po Dunaji zajišťoval provizorní přívoz.
Náš další výlet se také vydařil. V krásném údolí řeky Žitavy, obklopené pohořím Tribeč, leží
třítisícové městečko Topolčianky. Název obce se traduje podle topolů rostoucích v hojném počtu
v jeho okolí. Navštívili jsme zámek z 15. - 16. stol.
postavený v renesančním a barokním slohu. V sálech
jsme obdivovali expozice vzácného nábytku,
bytových doplňků - obrazů, dobových portrétů,
starých hodin, keramiky, koberců, orientálních
vyšívaných závěsů a zbraní ze 16. - 19. století.
Zámecká knihovna je jednou z nejvzácnějších
knihoven ve střední Evropě a je jednou z mála v
úplnosti zachovaných zámeckých knihoven na
Slovensku. Po vzniku Českoslovenké republiky
zámek téměř každý rok po dobu prezidentské funkce
navštěvoval první prezident ČSR T.G. Masaryk - zachovaná jeho pracovna.
V blízkosti zámku je hřebčín založený v r. 1921. Národní hřebčín Topolčianky je centrem chovu a
šlechtění koní na Slovensku, který kromě plemenné knihy Lipicana je pověřený vedením
plemenných knih Hucul, Arab, vede centrální evidenci koní na Slovensku, která je jedinou
institucí oprávněně vystavovat osvědčení o původu všech uznaných plemen koní na Slovensku.
Chov 550 koní 4 plemen je evropskou raritou.
Týden pobytu na Slovensku velice rychle uběhl a byl čas k návratu domů. Ještě si naposled
vychutnat blahodárné teplo v bazénu, dokoupit dárky nejbližším a známým - domácí klobásu,
ovčí sýr, mletou papriku, lázeňské oplatky, upomínkové předměty a hurá domů. Při zpáteční cestě
jsme se alespoň na chvíli zastavili v hlavním městě Slovenska, v Bratislavě. Někteří z nás stihli
dojít až na hrad, jiní zase spěchali do středu města, další se prošli po nábřeží. Díky dopravní
nehodě na dálnici jsme asi 40 min. uvízli v koloně aut. Cestou do svých domovů jsme si ještě
zavzpomínali na náš týdenní rekondiční pobyt.
Poděkování za zajištění rekondičního pobytu patří panu Hříbalovi, paní Lýdii Pokorné a Mirce
Hlaváčové z informačního centra, za přípravu a hlavně organizaci celého týdne paní Marii
Hajdamachové a Mirce Vašíčkové.
Mgr. M. Vašíčková - vedoucí rekondičního pobytu

***************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
LISTOPAD 2010.
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Listopad
6.11.
7.11.
13.11.
14.11.
17.11.
20.11.
21.11.
27.11.
28.11.

MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Švendová
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Well
MUDr. Žáčková
MUDr. Štrajtová

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
Blansko, Mahenova 13
Černá Hora, Zdrav. středisko

516 488 451
516 416 386
516 488 454
516 439 404
516 446 398
516 488 455
516 447 605
516 419 538
608 220 806

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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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
6

CUKRÁŘSKÁ VÝROBNA
PESO
Rájec - Jestřebí, Havlíčkova 43 tel. 516416387

NABÍDKA VÁNOČNÍHO CUKROVÍ NA ROK
2010
1 Kg – 260,-Kč - 12 druhů cukroví
Objednávky přijímáme do 10.12.2010
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci listopadu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
1.11. NEVŘIVOVÁ Marie
Plotky 181
2.11. LOULOVÁ Marie
Plotky 219
3.11. SÁŇKOVÁ Eva
Hybešova 179
7.11. KADLEC Jan
28. října 205
12.11. SEDLÁKOVÁ Marie
Plotky 236
13.11. PELIKÁNOVÁ Karolína
Havlíčkova 26
15.11. ZEZULOVÁ Marie
17.11. KUČEROVÁ Jaromíra
26.11. HORÁKOVÁ Marie
27.11. KUBĚNOVÁ Zdeňka
30.11. KOPECKÁ Jiřina
30.11. KOTOULKOVÁ Jana

9. května 328
28. října 238
Hybešova 161
28. října 197
U Spravedlnosti 263
Klemov 355

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

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)
plán aktivit na měsíc listopad
určený i pro veřejnost
Výtvarné aktivity
2.11.
9.11.
16.11.
23.11.
30.11.

9.00 Vytváření obrázků voskovou technikou
9.00 Základy společenského tance
9.00 Malování na sklo – ozdobné kořenky
9.00 Výroba adventních věnců
9.00 Korálkování s Maruškou

Výlety
3.11. Návštěva dne otevřených dveří v učilišti MŠLZ Velké Opatovice možnost tvoření v dílně
10.11. Návštěva elektrárny v Doubravici
24.11. Výstava fotografií na Staré radnici v Brně +OD Ikea
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Netruchlete nářkem, ne slzami,
ale čistou vzpomínkou.

Odešli z našich řad
20.01. – Miroslav ŠAVRŇÁK

78 roků

02.02. - Jaroslav KOPECKÝ

70 roků

04.03. – Marie KUDOVÁ

62 roků

18.03. – Zdeňka OPÁLKOVÁ

75 roků

19.04. – Alena PEŠOVÁ

42 roků

19.05. – Marie ŠPAČKOVÁ

62 roků

11.09. – Jiřina GOTTVALDOVÁ 85 roků
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OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí – Úterý:

17:00 - 22:00

Pátek – Sobota:

11:30 - 23:00

Středa – Čtvrtek:

11:30 - 22:00

Neděle:

11:30 - 20:00

„Akce 3 pizzy + 1 pizza ZDARMA“

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

Rozvoz po Doubravici nad Svitavou ZDARMA !

Nebaví Vás nebo se Vám nechce o víkendu vařit?
Vyzkoušejte naše „VÍKENDOVÉ MENU“
Každý víkend 11.30 - 17.00 jedno menu
(menu domácí kuchyně: polévka, hlavní jídlo, dezert)
Cena 88,-Kč

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 – Út 17.00 – 22.00, Stř – Čtv 11.30 – 22.00 Pá - So
11.30 – 23.00, Ne 11.30 – 20.00
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
LISTOPAD

4.11. čtvrtek v 18 hod

2010
BONTON

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
Před čtyřiceti lety zmizela Herriet Vangerová z rodinného setkání konaného na ostrově,
který vlastnil a obýval mocný klan Langerů. Přestože tělo Harriety nebylo nikdy
nalezeno je její strýc přesvědčen, že šlo o vraždu, jejímž pachatelem je někdo z jeho
rodiny. Rodiny, jejíž členové jsou mezi sebou spjati pevným mi pouty, ale která je jinak
zcela nefunkční. K vyšetřování tohoto případu si proto najme investigativního novináře
Mikaela Blomkvista, kterému pomáhá drsná potetovaná počítačová hackerka Lisbeth
Salanderová. Film vychází z prvního dílu knižní trilogie MILÉNIUM Stiega Larssona,
které se po celém světě prodalo více než 7 milionů výtisků a která se stala jednou
z nejčtenějších knih současnosti.
Thriller Švédsko/Německo/Dánsko s českými titulky.
Premiéra 1.7.2010
Vstupné 49.- + 1.- Kč
152 minut
11.11. čtvrtek v 18 hod

ČARODĚJŮV UČEŇ

FALCON

Baltazar Blake (Nicolas Cage) je čarodějným mistrem, který se v současném
Manhattanu snaží ubránit město před svým úhlavním nepřítelem Maximem Horvathem
(Alfred Molina). Baltazar na to ale sám nestačí a proto vyhledá pomoc Davea Stutlera,
zdánlivě obyčejného člověka, který v sobě ale ukrývá netušené možnosti a učiní z něj
navzdory jeho pochybám svého učně. Čaroděj svého nedobrovolného žáka v rychlosti
zasvětí do základů tajného umění magie a kouzel a společně se tato neobvyklá dvojice
pokouší s pomocí svých schopností postavit jednomu z nejagresivnějších čarodějů všech
dob. Dave je nucen v sobě najít veškerou odvahu k tomu, aby jako Čarodějův učeň svůj
výcvik přežil, zachránil město a získal srdce své vyvolené.
Film USA s českými titulky.

Premiéra 19.8.2010

Vstupné 49.- + 1.- Kč

110 minut

18.11. čtvrtek v 18 hod

BONTON

ROMÁN PRO MUŽE
Film, natočený podle románu Michala Viewiga, vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila
(Miroslav Donutil), Bruna (Miroslav Vladyka) a Anety (Vanda Hybnerová). Pevné pouto,
které se mezi nimi utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího
bratra a sestry převzal výrazně starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou. Sourozenci
odjíždějí na tradiční výlet do hor v zádech se stínem neodvratně se blížící Brunovy
smrti. Výlet, který má být cestou posledních splněných přání (včetně tajných erotických
fantazií), se však mění v tragikomickou konfrontaci základních hodnot a postojů.
Film ČR.
Premiéra 23.9.2010
Vstupné 49.- + 1.- Kč
100 minut
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25.11. čtvrtek v 18 hod

BONTON

WALL STREET 2 : PENÍZE NIKDY NESPÍ
Michael Douglas zpět ve své oscarové roli finančního žraloka Gorgona Gekka.
Gordon Gekko, kterého pojistné podvody a praní špinavých peněz dostaly před 23 lety
za mříže, stojí před branami věznice jako změněný a možná lepší člověk. Jeho vyhlídky
nejsou ale nijak růžové. Všichni se na něj dívají skrz prsty, jeho dcera Winnie s ním
zpřetrhala veškeré vazby. Jistým mostem k ní by se však mohl stát její snoubenec Jacob.
Je to mladý finanční dravec, připravený chytit příležitost za pačesy. Ten v momentě,
kdy se dostane finančně na dno, navštíví přednášku svého potencionálního tchána, po ní
Gekka vyhledá a uzavře s ním zvláštní dohodu. Gekko využije svých dávných kontaktů
a pomůže mu zjistit, kdo a proč zničil firmu jeho chlebodárce. A Jacob mu na oplátku
zajistí cestu k jeho dceři. Klíčová otázka ovšem zní : Dá se Gordonu Gekkovi skutečně
věřit ?
Drama USA s českými titulky.
Premiéra 30.9.2010
Vstupné 49.- + 1.- Kč
127 minut

28. listopadu 2010 odpoledne po slavnostním

ROZSVÍCENÍ

VÁNOČNÍHO

STROMU

budeme v místním kině pro malé i velké diváky promítat film

VÁNOČNÍ KOLEDA
Ebenezer Vydřigroš (Jim Carrey )začíná vánoční svátky se svým obvyklým skrblickým
opovržením. Štěká na svého věrného úředníka (Gary Oldman) a svého veselého synovce
(Colin Firth). Ale když ho duchové Vánoc minulých, přítomných i budoucích vezmou na
cestu, která mu otevře oči a odkryjí mu pravdy, kterým starý Vydřigroš nechtěl uvěřit,
musí otevřít své srdce a odčinit roky špatností dříve, než bude příliš pozdě.
Vstupné děti 10,- dospělí 30,- Kč
český dabing
96 minut
___________________________________________________________________________

V prosinci uvidíte :
- KARATE KID
- HABERMANNŮV MLÝN
- KOUZELNÁ CHŮVA
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