ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 5/ květen 2015
*********************************************
Vážení spoluobčané,
tak jako každým rokem, i letos se v měsíci květnu
bude konat řada tradičních i netradičních společenských
akcí. Uvádíme vám jejich přehled:
čtvrtek 30. dubna – pálení čarodějnic – od 19.00
hodin pro děti a od 20.00 hodin pro všechny
generace na sokolském hřišti, pořádá TJ Sokol.
čtvrtek 7. května – 70. výročí ukončení 2. světové války –
v 19.00 hodin položení věnce u pomníku obětem
světových válek, následně lampiónový průvod s
dechovou hudbou od ZŠ na sokolské hřiště, kde
bude táborák a občerstvení
středa 13.května – oslava Dne matek v kině od 15.30
hodin – vystoupí děti z MŠ
pátek 15.května – oslava Dne matek v kině od 17.00
hodin – vystoupí děti ze ZŠ
pátek 15.května – od 9.00 do 16.30 den otevřených dveří
v Mateřském centru Ponorka s programem
sobota 16. května – od 15.00 do 16.00
„Cesta kolem světa“ - pořádá Mateřské
centrum Ponorka, začátek od MC Ponorka
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Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou, které se bude konat dne 6.5.2015
v 18.00 hodin v obřadní síni úřadu městyse.
****************************************************************

Očkování psů
Dne 12.5.2015 od 14.00 do 15.30 hodin bude provádět
MVDr. Rožek vakcinaci psů proti vzteklině. Očkovací
průkaz si vezměte s sebou. Poplatek za očkování 1 psa
činí 150,-Kč za vzteklinu a 330,-Kč za kombinaci.
Povinnému očkování podléhají psi starší 6 měsíců.
***********************************************************************************

Poplatky za nájem hrobových míst se budou vybírat
od 4.5.2015 do 1.6.2015. Jeden seznam plátců
hrobových míst bude vyvěšen na úřední desce před
úřadem městyse a druhý v Klemově.
***************************************************************************
Úspěchy mladých hasičů Doubravice nad Svitavou
Členové kroužku mladých hasičů zahájili letošní sezonu úspěchem.
Na soutěži ve vázání uzlů v Šebetově 21.3. se umístilo družstvo mladších na 1. místě a
družstvo starších na 2. místě.
11.4. jsme zavítali do Šošůvky, opět na soutěž ve vázání uzlů a znalosti topografie. Zde
družstvo mladších skončilo na 10. místě a družstvo starších na 9. místě.
V sobotu 18.4. jsme se zúčastnili branného závodu v Újezdě u Boskovic. Tam jsme obsadili
v kategorii mladších, družstvo A 1. místo a družstvo B 2. místo a v kategorii starších 1.
místo.
Marcela Havířová
vedoucí mladých hasičů

Foto: Roman Bárta
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Zahradnictví ing. Romana Koupého
ve spolupráci s Městysem Doubravice nad Svitavou
a pštrosí farmou Marka Kubíčka

vyhlašují 8. ročník soutěže

Rozkvetlé městečko 2015
Hodnocena bude květinová výzdoba
v kategoriích
- okna
- balkony
- předzahrádky
Fotografování objektů bude provedeno
v měsících červenec a srpen
Při výběru bude posuzována barevná kombinace,
estetika, kvalita rostlin, snaha a vtipnost
Vyhodnocení soutěže bude provedeno v měsíci
září v areálu zahradnictví a pštrosí farmy,
termín bude včas oznámen.
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Voňavý kulturní dům
Zdá se vám, že nadpis článku je zavádějící? Možná ano, já mám však na
mysli vůni, která se linula našim kulturním stánkem v sobotu 28. března 2015.
Z každého rohu sálu to opravdu vonělo jinak. To proto, že v každém rohu jiný
tým amatérských kuchařů vařil jinou polévku. Konal se zde totiž II. ročník
soutěže o titul
„Nejlepší doubravická polévka“.
Už naše babičky tvrdily, že polévka je grunt. A co je o polévce psáno
v moudrých knihách? Že je to tekuté, až mírně husté, nejčastěji teplé jídlo.
Vyjmenovat všechny druhy polévek, na to by nám nestačily ani všechny
stránky zpravodaje.
Postačí tedy jen následující: bramboračka s houbami, hrachová, fazolová a
boršč.
A to jsou právě ty, které soutěžily o výše uvedený titul.
1) Boršč – vařili Sláva Veselý + Soňa
2) Hrachová – vařily Daňková Lenka + Lorencová Helena
3) Bramboračka s houbami – vařili Tomáš Zvejška + Josef Alexa=
KOKRŠNEK
4) Fazolová – vařili Tonda Kříž s dcerou
V tomto pořadí celé vařící klání skončilo. Těžko však posoudit, zda boršč byl
opravdu nejlepší, či fazolová „nebyla to pravé ořechové“. Jak se říká – někdo
má rád holky, jiný vdolky. Sto lidí, sto chutí. Pochvalu a poděkování si ale
zaslouží všichni. Za to, že nelitovali času, chopili se vařečky a snažili se pro
přihlížející uvařit co nejlépe. Krásné sobotní odpoledne však mělo malinkou
vadu na kráse. Ptáte se jakou?
Když už nechyběla Pavlu Husákovi chuť zorganizovat tuto perfektní akci (za
což mu patří velké poděkování), chyběli diváci. Lépe řečeno – více diváků. Ti,
kteří přišli a polévky ochutnali, byli nadmíru spokojeni. Tak co, zkusíte příště
přijít také?
III. ročník soutěže o titul „Nejlepší doubravická polévka“ čeká i na vás.
Eva Sáňková

Na snímku vlevo organizátor soutěže Pavel Husák při vyhlašování výsledků, na snímku vpravo si
Sláva Veselý odnáší vítěznou trofej za „Nejlepší doubravickou polévku“.
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Školní zprávy
Zimo, zimo, táhni pryč ………..
Každoročně jsme ve škole vyrobili smrtku Moranu, abychom mohli vynést zimu. V
pátek 20.3. jsme ji vyprovodili k řece písničkami a říkadly a pustili po vodě. „Plav si
a příští rok přines sníh a led!“
Ach, jaký krásný den jsme prožili – jako malovaný, který znamenal hned tři zajímavé
události:
- 20.3. byl prvním jarním dnem i s vymetenou oblohou
- blíží se Smrtná neděle – proto šup Moranu do vody
- částečné zatmění Slunce – to jsme pozorovali přes černá sklíčka.
Přišlo jaro do vsi…….. Krásný jarní den školáci zakončili ozdobením „létéček“ a
přinesením jara.

Text: M. Juračková foto: E. Bartíková
Ve čtvrtek 5. března k nám do školy přijel kouzelník. Hned na úvod nám řekl, že
žádná kouzla nejsou, ale všechno závisí pouze na šikovných rukou kouzelníka. Tak to
bude asi nuda. Ale ať jsme se dívali sebepozorněji, neviděli jsme žádný trik, ale snad
opravdová kouzla. A to nejlepší kouzlo bylo (podle naší třídy), když vykouzlil živého
bílého králíčka. Také někteří spolužáci se pokoušeli kouzlit, a vždycky se díky
kouzelné hůlce pokus podařil (ale jak, to jsme si nikdo nevšiml). Bylo to pěkné
kouzlení, a když jsme odcházeli, toho krásného králíčka - chlupáčka jsme si všichni
pohladili.
Žáci 4. ročníku

6

Každoroční ekologické vyučování nás letos zavedlo do Ekocentra v Babicích. Ve
výukovém programu - Kudy chodí potok - jsme s dětmi opakovali učení o vodě.
Zajímavé bylo nejen vyučování v přírodě, spojené s lovením vodních živočichů, ale i
cestování vlakem. Netradiční formy výuky jsou u dětí oblíbené. Zde jsou některé ze
školních zápisků o celé akci:
Mnoho zajímavostí o rostlinách a vodě, mnoho her a super zábava…. ( Monika S.)
Hráli jsme si na čápy a lovili hůlkami kamínky…( Šárka A.) Hráli jsem hru na pulce
a žáby… (Gábina H.) Vytahovali jsme sítkem z vody larvy a pod lupou pozorovali
např. blešivce, jepice, chrostíka, pulce….( Katka V.) Každý si vymyslel své jméno –
něco s vodou, já Matěj Medúza….( Matěj H.) Dnes máme učení v přírodě. Já chybím
kvůli zlomené ruce. Doma se nudím a přemýšlím, co se tam děje….( Pavla Š.) Jestli
jsem byl spokojeny? Jasně že ano. Včerejší eko – výlet hodnotím
( Alex P.)
Dnes jedou 1. – 3 . třída, jsme ve škole sami – to je klid! ( Tereza V.)

Byla to milá návštěva: pěkný koncert o životě a díle W. A. Mozarta. V úterý 14.4
přijeli do naší školy představit jeho skladby žáci ZUŠ v Blansku. Někteří účinkující byli
i z řad našich školáků. Všichni pozorně poslouchali a získali nové poznatky, které potom
využili ve slohovém cvičení. Děti si koncert pochvalovaly a dík patří všem účinkujícím a
učitelům.
Text a foto: M. Juračková
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Projekty na ZŠ Doubravice nad Svitavou

ZŠ Doubravice nad Svitavou je zapojena do projektu „Vzdělávání pedagogů
v prostředí cloudu“.
Hlavní rysy tohoto projektu:
-

projekt je zaměřen na další vzdělávání učitelů v akreditovaných kurzech,
za každého zapojeného učitele získá škola tablet,
bude posílena struktura wifi ve škole,
není vyžadována žádná finanční spoluúčast školy ani zřizovatele,
celková částka je 216 051,-Kč.

ZŠ Doubravice nad Svitavou požádala MŠMT ČR o finanční prostředky z dotačního
programu
„Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení.
Řešením pro bezpečný příchod a odchod dětí z budovy a jejich bezpečný pobyt
ve škole, i pro střežený vstup návštěv do budovy školy, by byl video komunikační
systém, což je zařízení umožňující pracovníkům školy na základě audio a video
komunikace dálkově odblokovat hlavní vstupní dveře. Jedno dálkové otevírání
s obrazovkou by bylo umístěno ve školní družině v zadní budově, aby vychovatelka
viděla, kdo přišel dítě vyzvednout, popř. zda se u vstupních dveří nezdržují nežádoucí
osoby. Druhé dálkové ovládání dveří s monitorem bychom umístili v druhém podlaží u
ředitelny v přední budově, zaměstnanci školy by tak byli včas informováni, jaká osoba
chce vstoupit do školní budovy. Celkový systém pro vstup osob do školy by byl
sjednocen a významně zabezpečen oproti stávající situaci. Navíc bude prostor hlavního
vstupu trvale monitorován jednou kamerou. Záznam z kamery bude zaznamenáván na
nezbytně nutnou dobu na samostatné zařízení, které bude chráněno heslem a
umístěním proti zneužití. Live obraz a zaznamenané nahrávky bude možné sledovat na
vybraném stávajícím počítači. Zatím se bezpečí dětí snažíme co nejvíce zajistit vlastními
silami a prostředky, nicméně toto technické řešení by nám velice naši práci ulehčilo a
mohli bychom se více věnovat dalším potřebným záležitostem v práci s dětmi, ale
hlavně by bezpečnost dětí ve škole byla významnou měrou posílena.
Celková požadovaná částka je 96 262,-Kč a MŠMT ČR může tuto částku dotovat
až do výše 100%. Vše by mělo být realizováno do konce roku 2015.
Mgr. František Opatřil – ředitel školy
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připravila na den 15. 5. 2015
v 17.00 hodin

u příležitosti Dne matek

KULTURNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ
Místo: kinosál KD
Vstupné dobrovolné

Srdečně zvou žáci a zaměstnanci školy

******************************
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PROJEKT TECHNICKÉ ŠKOLKY
Předškolní děti z naší mateřské
školy jsou již druhým rokem zapojené do projektu
„Technické školky“. Vlastními silami se učí vytvářet kopie
dopravních prostředků.
Než ale přejdou k výrobě, musí se seznámit se
spoustou užitečných věcí. Na jakém principu tyto prostředky
pracují, co je pohání, z čeho se skládají…
Naučí se také kreslit podle pravítka, stříhat, vytvářet 3D modely, jak se které
nářadí pro výrobu jmenuje a jak se s ním bezpečně zachází.
To vše zvládnou v „Technické školce“. Nejprve udělat šablonu, obkreslit na dřevo, malou
pilkou vyřezat a brusným papírem ohladit.
Jednotlivé díly nabarvit a po zaschnutí slepit.
Když je hotový například náklaďáček,
vrtačkou přidělat kolečka a vyzkoušet na
postavené dráze, jestli opravdu vše funguje
správně.
Zdá se Vám to jednoduché?
Vyzkoušejte si něco vyrobit a uvidíte, že
naše děti jsou velice šikovné.
Nyní má každé dítě hotové malé nákladní auto, krásnou
plachetnici, létající balón i letadlo.
Jestli nevěříte, přijďte se podívat do naší školky. V průjezdu
jsou některé výrobky vystaveny. A pokud k nám najdete cestu, ukážeme Vám ji celou – rádi se naší
školkou pochlubíme.
Je totiž opravdu čím se chlubit.

Mgr. Hana Konrádová
mateřská škola

*********************************************************************************
V pátek 17. dubna navštívily předškolní děti
z naší školky zábavný technický park VIDA science
centrum Brno. Tento park byl otevřen v prosinci
loňského roku u brněnského výstaviště.
Celý výlet byl v rámci projektu „Technické
školky“ zcela zdarma.
Po příjezdu jsme měli připravený program „Včelky“.
Zábavnou formou se děti seznámily se životem včel.
Potom už nic nebránilo prohlídce stálé expozice a vyzkoušení si vystavených technických exponátů.
Děti, ale i paní učitelky, byly nadšené a ani se jim nechtělo jet
domů.
Ptáte-li se, pro koho je VIDA určena, ráda odpovím:
„Pro všechny“. V tomto centru vědy se zabaví opravdu každý
a ještě získá spoustu nových poznatků
Soušová Anna – učitelka MŠ
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ZA CHVÍLI BUDOU PRÁZDNINY…
Než se rozhlédneme, budou prázdniny a do naší
školky přijdou nové děti. Předškoláků máme 22, ale
odejde jich jen 20, dvě děti budou mít odklad školní
docházky.
Aby byla školka naplněná, potřebujeme mít 69 dětí. A o ty není opravdu nouze.
K zápisu přišly děti nejen z Doubravice, ale i z okolí - 11 z Doubravice, 5 ze Lhoty
Rapotiny, 5 z Újezdu u Boskovic, 1 z Boskovic, 2 z Blanska, 1 ze Svitávky a 1
z Chrudichrom. Přišlo jich celkem 26.
Jsme velice potěšeni, že se nám do školky hlásí i děti z okolí,
ale hlavně, že nám děti „neutíkají“, ale naopak k sobě přivádějí i
svoje sourozence a kamarády.
Všechny paní učitelky jsou kvalifikované a učí s velkým
elánem a nadšením, často nad rámec své pracovní doby i svých
povinností. Ve školce pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Cesty a
cestičky po modré planetě“. Hlavní důraz klademe na poznávání přírody (ekologie),
bezpečnost dětí (dopravní výchova), zdravý životní styl i všeobecný přehled.
Jsme zapojeni do projektu „Technické školky“ – předškoláci pracují s ručním
nářadím a již vyrobili nákladní auta, lodě, balóny i letadla, vše ze dřeva. V projektu
„Celé Česko čte dětem“ čteme denně nejméně půl hodiny
pohádky, které děti rády dramatizují. V programu na podporu
zdravé výživy u dětí „Zdravá5“ se děti věnují správné výživě.
Spolupracujeme také s Besipem, s Walkodile a Eurovidií –
projekty na bezpečnosti dětí.
K tomu všemu využíváme i naše překrásné zahrady
s prolézačkami, s dopravním hřištěm, nově „Bylinkovou zahrádkou“, „Lesními
mravenci“ i s „Hmyzím domečkem“, se spoustou ptačích krmítek a s odpočinkovými
místy pro naše nejmenší.
Vše pro děti a jejich spokojenost. Ale také pro jejich vzdělávání a správnou
výchovu.

Mgr. Hana Konrádová
mateřská škola
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Srdečně Vás zveme na besedu

PÉČE O CITLIVOU DĚTSKOU
POKOŽKU
Termín: pondělí 11.5.2015 v 16:45 hod
Místo: budova MC Klemov 359
Lektor: Jana Sedláková
Přijďte se něco zajímavého dozvědět a odnést si
malý dárek.
VSTUP ZDARMA
Více informací Vám poskytneme na email. adrese:
mcponorka@seznam.cz nebo telefonicky: 728 684 044

*******************************************************************************
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Probouzení vodníka Vodoucha
Máme za sebou jednu z dalších akcí MC Ponorka. Pokud vás vytáhlo sluníčko a přišli jste
11. 4. k rybníku Klemovák, mohli jste se spolu se svými dětmi zúčastnit probouzení vodníka
Vodoucha. Počasí nám přálo, účast dětí byla hojná a vodník byl úspěšně probuzen.
Děkujeme všem, kteří se přišli pobavit, zasoutěžit si a podpořit vaše – naše MC Ponorka.
Váš zájem o tyto akce nás těší a z každé proběhlé akce se snažíme poučit a případné
nedostatky odstranit. Je velice těžké odhadnout např. počet účastníků, ale první ročníky
jsou vždy velkou neznámou. Pokud se vám probouzení vodníka líbilo, děkujeme, a pokud
jste shledali nějaké nedostatky, slibujeme, že se je budeme snažit odstranit. Své postřehy
nám můžete napsat do návštěvní knihy.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této akce a přispěli tak k jejímu hladkému
průběhu. Velký dík patří zvláště Jirkovi Pehalovi a Pavle Kuběnové.
S pozdravem Eva Štěpánková a Veronika Janochová
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Rozpis fotbalu
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Zahradnictví Ing. Romana Koupého bude pořádat v měsíci květnu:

17

BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci květnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. Ke
gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
2.5. DUFEK Václav
9.5. TOMÁŠEK František
17.5. FADRNÁ Jitka
19.5. ROUČKOVÁ Milada
20.5. ŠTOUDKOVÁ Marie
22.5. FOJTOVÁ Marie

Dolní 75
Klemov 356
Hamry 235
Dolní 122
9. května 323
U Cihelny 314

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

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část květen 2015
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Květen
1.5.
2.5.
3.5.
8.5.
9.5.
10.5.
16.5.
17.5.
23.5.
24.5.
30.5.
31.5.

MUDr. Kulhánková
MUDr. Beranová
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Kopáčková
MUDr. Šumberová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomášková
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Well
MUDr. Zouharová

Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, A. Krejčího 1a
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 414 291
735 056 656
516 416 386
516 488 454
516 474 369
516 472 227
516 439 404
731 144 155
516 446 398
516 488 455
516 447 605
516 488 450

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

INZERCE:
Nabízím zdarma velmi hezká, barevná koťátka.
Odběr možný za 14 dní.
V případě zájmu volejte na tel. 604 141 981.
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
KVĚ T E N

2015

14. 5. čtvrtek v 18hod

BIOSCOP
FOTOGRAF

Dámy, radíme ke klidu…!
V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa
Jana Saudka (Karel Roden) se vracíme k některým zásadním
křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem,
živelností a vášní. Všechny tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání,
lásku a zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení.
Středem Janova života byly vždy ženy. Ať ty, které pózovaly před
objektivem jeho fotoaparátu, či ty, jež ho obklopovaly v soukromí.
Příběh je okořeněn humorem, neboť hrdina filmu je smyslem pro humor
vrchovatě obdařen. Film poodkrývá tajemství Janovy tvorby, ponořuje
se do bizarního a sugestivního světa žen, které ho obklopují.
Hlavní roli ztvárnil Karel Roden, kterého si můžeme užívat ve zcela jiné
poloze, v níž ho diváci ještě neviděli. Je vášnivý, zábavný, vtipný,
roztomilý i provokující. Novým filmovým objevem je v tomto filmu
představitelka hlavní ženské role, velmi zajímavá Máša Málková.
Dále hrají Vilma Cibulková, Zuzana Vejvodová, Václav Neužil a další.
Film ČR
Premiéra 8. 1. 2015
Vstupné 50.- Kč
133 minut
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21. 5. čtvrtek v 18hod

HCE

SEX V PAŘÍŽI
Paříž. Láska.
A samozřejmě francouzské ženy: svobodné, nepředvídatelné,
sofistikované a vášnivé. Rozhodly se svá tajemství odhalit a podělit se
s nimi. Je to komedie o kariéře, dětech, lásce, sexu a hlavně
o tom, koho a co ženy chtějí…
Hrají: Vanessa Paradis, Isabele Adjani a další.
Komedie Francie

Premiéra 27. 11. 2014

Vstupné 50.- Kč

116 minut

28. 5. čtvrtek v 18hod

HCE
JURSKÝ MASAKR

Výprava zoologů pod vedením Janathana Marchanta se vydává po
stopách bájné africké příšery Mokele Mbembe. Jeho syn se k nim potají
přidá a ukryje se ve vrtulníku, který i s celou výpravou havaruje. Brzy se
ocitnou v zapomenutém pralese, kde budou bojovat o přežití nejen
s dinosaury, ale i s jedním členem týmu, který chce všechnu slávu pro
sebe…
Hrají: Natasha Loring, Matt Kane, Peter Brooke.
Dobrodružný film Velké Británie.
Vstupné 50.- Kč

83 minut

Na měsíc červen mimo jiné připravujeme:
 Troškovu komedii Babovřesky 3
 komedii Návrat blbýho a blbějšího
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