ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 7 /červenec 2013
Číslo 8/ srpen 2013
**************************************************************
Milé děti, vážení spoluobčané,
přeji Vám všem v nadcházejících prázdninových měsících pěkné počasí, klid a pohodu. Ať si
všichni odpočinete a načerpáte síly do druhé poloviny letošního roku a v září ať se všichni ve zdraví
opět setkáme.
Pavel Král, starosta
Zpráva o činnosti rady
9.5.2013
- lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecních lesích za měsíc duben 2013.
-

starosta informoval členy rady o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce –
realizace prodloužení VO v lokalitách ul. Sokolská a Zázmolí II firmě ENERGETIKA Boskovice
spol. s.r.o. a to dle čl.2 bodu 1 směrnice č.01/2013. Nabídková cena zakázky 124 127,- Kč bez DPH.

-

rada schválila smlouvu o nájmu pozemku p.č. 6917 v k.ú. Doubravice nad Svitavou, vedeném na LV
10001 ve prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou u Katastrálního úřadu pro JMK, katastrální
pracoviště Blansko mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako pronajímatelem a panem Janem
Vladíkem jako nájemcem.

-

rada schválila stavbu kanalizační přípojky z restaurace U Rudolfa, která prochází pozemkem p.č.
48/1, vedeném na LV 10001 ve prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou u Katastrálního úřadu
pro JMK, katastrální pracoviště Blansko.

-

rada jmenovala členy výběrové komise na zakázku malého rozsahu na stavební práce - „Dodávka a
montáž plastových oken a dveří v budově úřadu městyse a dodávka a montáž plastových oken
v budově hasičské zbrojnice v Doubravici nad Svitavou“ ve složení:

Mgr. Petr Andráši – předseda, Ing. Miroslav Konrád, Ladislav Štoudek.
Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci
- o výsledku kontroly HZS JMK na úřadě městyse
- o provedené digitalizaci kina
- o přípravě oslav k výročí sv. Šebestiána a základní školy
12.6.2013
- lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecních lesích za měsíc květen 2013.
-

rada projednala návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva

Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci
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********************************************************************************************************************
Vážení spoluobčané,
po jednání s VAS Boskovice byla nově stanovena cena za vyčerpání a odvoz 1 septiku
a to následovně:
• Vyčerpání a odvoz septiku do 31. 12. 2013 za částku 1 500,- Kč vč. DPH.
• Občanům, kteří se napojí na kanalizaci po datu 31. 12. 2013, budou všechny činnosti
(kontrola napojení, vývoz septiku, atd.) fakturovány dle platného ceníku VAS
• Odběratelům, kteří se napojí na kanalizaci do 31. 12. 2013, bude fakturováno stočné
od 1. 1. 2014
• V prvním lednovém týdnu budou provedeny odečty vody. Tímto se pro rok 2013 v
Doubravici nad Svitavou ruší zářijový termín odečtu vody
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Gymnázium a Mateřská škola Rájec-Jestřebí, o. p. s.
Dne 2. září 2013 zahajujeme činnost v nové mateřské škole, která je zařazena do sítě škol
ministerstva školství a je zřízena při Gymnáziu a Mateřské škole Rájec-Jestřebí,o.p.s. Od září
2013 bude mateřská škola zajišťovat pro děti předškolní vzdělávání v režimu celodenního
provozu tj. 06:30 – 17:30 hod. a budou sem přijímány děti od tří let (dítě, které dovrší k
31.12.2013 tří let věku) do šesti let. Kritériem pro přijetí dítěte je datum podepsání smlouvy
mezi zákonným zástupcem a ředitelem gymnázia a mateřské školy a též přihlášení k denní
docházce v rozsahu minimálně 6,5 hod. Mateřská škola s kapacitou 30 dětí ve dvou třídách sídlí
na ulici 9. května 72 v Rájci-Jestřebí. Součástí mateřské školy jsou dvě samostatné třídy-herny
pro děti, výdejna s jídelnou pro celodenní stravování a prostorná školní zahrada, která se
připravuje pro instalaci moderních venkovních prvků.
Pokud Vás naše nabídka zaujala a chcete dítě do mateřské školy v Rájci-Jestřebí přihlásit,
postupujte dle níže uvedených pokynů. V kanceláři Gymnázia a Mateřské školy Rájec-Jestřebí,
o.p.s. , Komenského 240, Rájec-Jestřebí. (tel. 516 432 181) si již nyní vyzvednete přihlášku pro
dítě do mateřské školy. Řádně vyplněnou přihlášku, která bude doplněna o vyjádření dětského
lékaře, odevzdáte v kanceláři gymnázia a obdržíte smlouvu.Podpisem smlouvy zákonnými
zástupci a ředitelem mateřské školy je dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
Ředitel školy Ing. Stanislav Laštůvka
****************************************************************************

Základní škola Doubravice nad Svitavou a její multifunkční hřiště
K letošnímu Mezinárodnímu dnu dětí dostaly děti z místní základní školy netradiční dárek – na
školní zahradě bylo dokončeno multifunkční hřiště „Škola hrou“. Děti při pobytu ve školní družině, o
přestávkách, v hodinách TV či při činnosti v zájmových kroužcích tak nyní mohou využívat nové herní
prvky, které zde byly nainstalovány. Zacvičit si mohou na kladinkách, síťové a třmenové lávce, průlezce se
skluzavkou, svůj výtvarný talent rozvíjet na kreslící tabuli nebo stavět hrady na novém pískovišti. Hřiště je
však k dispozici nejen žákům ze ZŠ, ale i dětem z mateřské školy a maminkám, které chodí pravidelně
cvičit se svými dětmi do školní tělocvičny. Celý projekt vznikl díky tomu, že naše škola uspěla se svou
žádostí o grant, který vyhlásilo sdružení MAS Boskovicko PLUS a od SZIF(Státní zemědělský intervenční
fond)jsme obdrželi dotaci ve výši 77 184,- Kč, Městys Doubravice nad Svitavou přispěl částkou 20 459,Kč. Jak se nové hřiště líbí dětem, ukazují následující fotografie……
Marcela Procházková, vychovatelka ŠD
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Ze školního života
Blíží se konec školního roku a učitelé a žáci finišují, práce žáků bude oceněna pěkným
vysvědčením.

Školní výlet
Na letošním školním výletě se žáci spolu se svými učiteli přenesli o 1150 let
zpět a vydali se poznat život staroslovanských obyvatel do skanzenu Modrá u
Velehradu. Seznámili se s bydlením, jídlem i s bojovým uměním tehdejších
obyvatel. Dokonce se mohli posadit i do lavic školy, kde vyučoval sám Cyril a
Metoděj.
Dalším zážitkem byla nová expozice ,,Živá voda“ . Žáci měli možnost vstoupit
pod hladinu rybníka a prohlédnout si velice zblízka naše sladkovodní ryby.
Výlet jsme zakončili přímo v bazilice Velehrad, kde jsme si připomenuli 1150
let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
I přes nepříznivé počasí se nám výlet všem moc líbil a těšíme se na další!
Text a foto: Mgr. Ivana Květenská (učitelka)
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Školní atletická olympiáda
V pátek 7.6. se na hřišti soutěžilo. Proběhla první školní olympiáda
v atletickém trojboji – běh na 50 m, skok z místa a hod kriketovým míčkem.
Páťáci se zapojili jako velmi schopní rozhodčí a soutěže mohly začít. Zde
jsou výsledky těch nejúspěšnějších:
Kategorie 1. – 2. třída
dívky:
1. VYROUBALOVÁ Kateřina
2. VAGNEROVÁ Sára
3. ALEXOVÁ Natálie

Kategorie 3. -4. třída
dívky:
1. ŠTOUDKOVÁ Pavla
2. DOLÍVKOVÁ Marie
3. MENŠÍKOVÁ Jana

hoši
1. DVOŘÁČEK Roman
2. FOJTŮ Tomáš
3. NĚMEC Filip

hoši:

1. PETEČEL Alexej
2. PAROLEK Jan
3. KOČKA Jan

Do Rudice na olympiádu malotřídních škol pojede soutěžit šestičlenné družstvo
doubravických školáků – všichni jim držíme palce k pěkným výkonům.
Ve škole máme mezi sebou i naši nejlepší sportovkyni – Pavlu Štoudkovou, žákyni
3. třídy. V letošním roce sbírá jednu cenu za druhou. Je vítězkou atletického přeboru
Jihomoravského kraje a v republikovém finále se umístila na 8. místě. Blahopřejeme.

Text: Mgr. Milada Juračková (učitelka)
Foto: Mgr. Ivana Květenská (učitelka)

5

Mladý zdravotník
Soutěží a praktickými úkoly byl ukončen kurz Mladý zdravotník.
Žáci se seznámili se základy první pomoci.

Text a foto: Mgr. Milada Juračková
(učitelka)

********************************************************
Dopravní hřiště
Rok utekl jako voda a žáci 4. ročníku jeli opět na dopravní hřiště do
Blanska, kde jejich znalosti z dopravní výchovy nejdříve prověřil
test a poté i jízda na kole. Zkouška byla pro některé těžká, pár
chybiček se vloudilo, ale i přesto se naši žáci mohou radovat
z průkazu cyklisty. Všichni na hřišti dokázali, že znají nejen
pravidla, kterými se musí každý účastník provozu řídit, ale také to,
že umí jezdit opatrně a hlavně bezpečně.

Text a foto: Mgr. Ivana Květenská (učitelka)
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Krasojízda Letovice
Žáci pěveckého kroužku, který spadá pod DDM Letovice, zazářili
v pátek
7. 6. 2013 v kulturním domě v Letovicích na školní akademii, která
nesla název ,,Krasojízda“. Odměnou jim byl nejen veliký potlesk,
ale také zážitek zazpívat si na velkém pódiu. Všem zúčastněným
žákům patří pochvala za pěknou reprezentaci naší školy.

Text a foto:
Mgr. Ivana Květenská (učitelka)

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

Poděkování
Děkuji sponzorům za věcné a finanční dary, kterými
pomohli při organizaci Svitava krosu. Jsou to:
Araplast Doubravice, Koloniál Doubravice, Pávek
keramika, Pivovar Černá Hora, Dřevovýroba Vladík
a Gummi print. Děkuji také všem obětavým
organizátorům a dobrovolníkům za vydatnou
pomoc při organizování vlastního běhu.
Foto a výsledky jsou na
www.svitavakros.estranky.cz
Za pořadatele Ivoš Hájek
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Klub Matýsek, s.r.o.
Bude od září 2013 otevírat kurzy plavání rodičů a dětí (od 6 měsíců nebo od
1 roku) a dětí do 7 roků na těchto bazénech:
1. Hotel Panorama, Blansko (plaveme úterý, středa, čtvrtek a neděle)
2. Lázně Blansko (pondělí, středa, pátek, sobota)
3. Hotel Terasa, Jedovnice (čtvrtek, pátek, neděle)
4. Hotel Sladovna, Černá Hora (úterý, středa, čtvrtek)
5. Wellness centrum Obora, Vísky u Letovic (středa,čtvrtek)
6. ZŠ Velké Opatovice (pondělí)
7. Aquapark Kohoutovice (úterý, čtvrtk, pátek)
Další aktivity pro děti: od 3 do 11 roků
- kroužek tenisu (Blansko)
- kroužek plavání (Blansko) ORGANIZUJEME PLAVÁNÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY!!!
- gymnastika, pohybové hry (Blansko, Boskovice)
- kurzy AJ (Blansko, Boskovice)
- kroužek ohebných jazýčků (pro děti s problémy s výslovností) (Blansko)
Aktivity pro rodiče s dětmi:
- cvičení rodičů s dětmi (Blansko)
- cvičení pro maminky a tatínky s kočárky FIT MAMI (Blansko, Boskovice)
- kurzy babymasáží (jsou zdarma pro ty, co zakoupí kurz plavání) – na všech
bazénech
Aktivity pro dospělé:
- cvičení pro ženy na gymballech, s využitím trampolínek a činek (Blansko)
- plavání pro seniory (Blansko, Černá Hora)
- plavání pro těhotné ženy (Blansko, Černá Hora)
- kurzy AJ (Blansko, Boskovice)
Pojďte se přidat do řad několika stovek spokojených klientů našeho klubu a získat tím
spoustu výhod a slev, které najdete na našich stránkách. Ručíme za kvalitu našich
služeb.
Všechny podrobnosti a informace o aktivitách najdete na www.klubmatysek.webnode.cz, kde najdete on-line přihlášku do všech kurzů a kroužků, a dále
na facebooku Klub Matýsek.
Informace vám ráda podá pracovnice oddělení pro styk s klienty Nicol Matalová , tel.
605979440, e-mail: klub.matysek@gmail.com.
Vaši inspiraci pro činnost naší organizace volejte nebo zasílejte na oddělení
marketingu, paní Ladě Konečné, tel. 733369850, e-mail: lada.kony@email.cz.
Na všechny se také těší ředitelka společnosti Mgr. Monika Kubová.
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Provozní doba v Jednotě Doubravice nad
Svitavou
pátek 5.7.2012 - 7 – 10 hodin
sobota 6.7.2012 - 7 - 10 hodin

**************************************************************
Obecní knihovna
oznamuje všem návštěvníkům, že v měsíci srpnu bude knihovna
městyse z důvodu čerpání dovolené uzavřena.
Jana Vomelová – knihovnice
***************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - červenec/srpen 2013
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
Červenec
5.7.
6.7.
7.7.
13.7.
14.7.
20.7.
21.7.
27.7.
28.7.

MUDr. Well
MUDr. Adamová
MDDr. Bedáňová
MUDr. Bočková
MUDr. Fenyk
MUDr. Kraml
MUDr. Hanáková
MUDr. Havlová
MUDr. Hepp

Adamov, Smetanovo nám. 327
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Boskovice, Lidická 8
Kunštát, nám. ČSČK 38
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101

516 447 605
516 474 018
516 453 998
516 462 203
516 474 310
733 644 499
516 418 788
516 418 786
516 434 055

MUDr. Jílková
MUDr. Hošák
MUDr. Houdková
MUDr. Chatrná
MUDr. Chatrný
MUDr. Jaklová
MUDr. Hosová
MUDr. Klapušová
MUDr. Kopáčková

Rájec, Ol. Blažka 145
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Smetanova 24
Rájec, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, A. Krejčího 1a

516 410 786
516 446 428
731 144 155
537 021 289
516 456 109
516 454 046
516 432 138
516 488 452
516 474 369

Srpen
3.8.
4.8.
10.8.
11.8.
17.8.
18.8.
24.8.
25.8.
31.8.

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 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
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 370
30.8. ŠTOUDKOVÁ Marta
U Cihelny 141
*****************************************************************************

TJ Sokol Doubravice nad Svitavou oddíl kopané bude pořádat
taneční zábavy na sokolském hřišti, a to:
v pátek – 5.7.2013
a v pátek - 30.8.2013
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Jazyková škola Rolnička
Pořádá
pro děti od 5 do 15 let
letní příměstský tábor s angličtinou
„Po stopách Keltů“
Kde: obecní dům v Mladkově a okolní příroda
Kdy: 1. turnus – 15.-19.7.2013
2. turnus - 5.-9.8.2013
Program: denně od 8 do 13 hodin (svačina zajištěna)
- děti se formou hry a povídání seznámí s každodenním životem Keltů
- kvalifikovaný rodilý mluvčí a tým českých lektorů
- zábava v češtině i angličtině
Cena: 1800,-Kč
Speciální cena 1600,-Kč pro ty, kteří se přihlásí do konce června!!!
Přihlásit se můžete telefonem: 733 116 491 nebo e-mailem:
mail@js-rolnicka.cz

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

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)
plán aktivit na měsíc červenec
určený i pro veřejnost
3.7. – Hrajeme petang
10.7. – Návštěva minigolfu v Blansku
Koupání a výšlap na Češkovice
17.7. – Pochod na Suchý přes Okrouhlou
24.7. – Putování po stopách Hitlerovy dálnice
31.7. – Sportovní den s grilováním
Každé úterý od 9 hodin probíhá práce v keramické dílně
Budeme dělat hrnečky, konvice, misky, vázičky a jiné
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví
plán aktivit na měsíc srpen
určený i pro veřejnost

14.8. – Přírodou kolem Holštejna
21.8. – Návštěva zámku Náměšť nad Oslavou
29.8. – Rozloučení s prázdninami

Každé úterý od 9 hodin probíhá kurz pletení z pedigu.
*****************************************************************
PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)
zve děti a rodiče na
zábavné odpoledne plné her, zpěvu a špekáčků

Rozloučení s prázdninami,

které pořádáme společně s farností Doubravice
29.8. 2012 od 14 hodin v areálu fary.
Součástí je prohlídka nově zrekonstruovaných
prostor fary.

Vstupné dobrovolné
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