ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 5/ květen 2016
*********************************************
Vážení spoluobčané,
konečně tu máme tolik očekávané jaro, tolik očekávané sluníčko a teplejší dny.
Příroda se probouzí a my se těšíme nejen na procházky po okolí, ale určitě také na
akce, které se na měsíc květen připravují jak pro děti, tak také pro dospělé. Věřím,
že oceníte snahu těch, kteří tyto akce připravují, a zúčastníte se.
Sobota 30. dubna – pálení čarodějnic. Začátek akce od 18.00
hodin pro děti a od 20.00 hodin pro všechny generace na
sokolském hřišti, pořádá TJ Sokol. Hraje skupina Akcent.
Pátek 6. května – 71. výročí ukončení 2. světové války – v 19 hod položení věnce u
pomníku obětem světových válek před základní školou, následovat bude
lampiónový průvod na sokolské hřiště, kde bude připraven táborák a občerstvení.
Pátek 13. května – oslava Dne matek v místním kině od 17 hod, vystoupí děti ze ZŠ.
Sobota 21. května –SDH Doubravice nad Svitavou vás zve na přátelské posezení
s country muzikou na sokolském hřišti. Hraje skupina Korálový pes. Začátek
v 15.00 hodin. K občerstvení bude připraveno selátko na rožni,
grilovaná krkovička a klobásky z udírny. Pro děti budou
připraveny atrakce. Vstupné dospělí 50,-Kč, děti do 15 let
zdarma.
Pavel Král starosta
***************************************************************

PŘIPOMÍNÁME:
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
v sobotu 30. dubna 2016 od 8.00 do 16.00 hodin

Jako v minulém roce budou kontejnery umístěny ve dvoře vedle úřadu a při sběru
budou asistovat pracovníci stavební skupiny.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
v sobotu 30. dubna 2016 - od 8.00 do 9.00 hodin vedle úřadu městyse
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Očkování psů
V úterý 24.5.2016 od 14.00 do 15.30 hodin bude
provádět MVDr. Jiří 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
2.5.2016 do 31.5.2016. Jeden seznam plátců hrobových
míst bude vyvěšen na úřední desce před úřadem městyse
a druhý v Klemově.
***************************************************************************

Zahradnictví ing. Romana Koupého
ve spolupráci s Městysem Doubravice nad Svitavou
a pštrosí farmou Marka Kubíčka
vyhlašují

9. ročník soutěže

ROZKVETLÉ MĚSTEČKO 2016
Stejně tak jako v předchozích osmi ročnících bude květinová výzdoba
hodnocena v kategoriích:
• Okna
• Balkony
• Předzahrádky
Fotografování rozkvetlých oken, balkonů a
předzahrádek bude provedeno podle počasí
(v měsících červenec – srpen).
Vyhodnocení vašeho snažení bude provedeno v měsíci září v areálu zahradnictví
a pštrosí farmy. Termín bude včas oznámen ve zpravodaji.
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Kontejner na bioodpad
Vážení spoluobčané.
V průběhu měsíce května bude na parkovací ploše u restaurace „U splavu“ umístěn
velkoobjemový kontejner na sběr biologicky rozložitelného odpadu, který bude dle
naplněnosti nepravidelně vyvážen. Tento kontejner je určen pouze k shromažďování
posečené trávy, listí, odpadu ze zahrad a ke sběru drobných větví. Žádáme Vás tímto,
abyste do kontejneru nevhazovali jiný druh odpadu. V současné době se jedná o
neplacenou spolupráci se svozovou firmou RYNOTRANS s.r.o. a záleží jen na nás, zda tento
projekt spolupráce se svozovou firmou bude zaveden trvale. Děkujeme Vám za spolupráci.

Připojení nemovitostí na kanalizaci.
Vážení spoluobčané.
V měsíci říjnu 2013 byla uvedena do provozu nově zbudovaná ČOV a kanalizace. Na základě
zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu vyplývá
každému vlastníku nemovitosti nebo pozemku, který produkuje odpadní vody, povinnost
připojit tuto nemovitost nebo pozemek na veřejnou kanalizaci, případně doložit, jak se
vzniklými odpadními vodami nakládá. V naší obci je k vypouštění odpadních vod přihlášeno
v současné době cca 80% nemovitostí. Vzhledem ke skutečnosti, že připojena na kanalizaci
je i nemovitost či pozemek, která byla připojena v rámci výstavby kanalizace provizorně,
vyzýváme tímto vlastníky nemovitostí a pozemků, kteří se doposud nepřihlásili k odvádění
odpadních vod, aby tak učinili do konce měsíce května 2016. Po uplynutí této doby bude
VAS a.s. Divize Boskovice provedena kontrola připojení nemovitostí s cílem odhalení
nepřihlášených přípojek (tzv. černé připojení na kanalizaci). Majitelé těchto připojených a
nepřihlášených nemovitostí budou následně osloveni stavebním úřadem Blansko ke
zjednání nápravy.
Přihlášky k odvádění odpadních vod do kanalizace jsou k dispozici na úřadě městyse.
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Přece jsme se dočkali…
Ruku na srdce – když se v listopadu 2015 zavřely dveře v naší prodejně
KOLONIAL, a když vyšlo najevo, že jsou zavřené navždy, věřili jste tomu, že
s příchodem jara zase budeme chodit nakupovat tam, kde jsme léta byli naučeni
kupovat vše, co domácnost, dům i zahrada potřebuje? Přiznávám - já tedy moc ne.
Nevěřila jsem, že po vyhlášení výběrového řízení na provozování prodejny se najde
odvážlivec, který se do toho pustí. A přece to dopadlo nad očekávání dobře!
Odvážlivci se našli hned dva. Vlastně čtyři. Majitelé známé firmy M+M se rozhodli,
že „nejen výrobou dřevěných výrobků živ je člověk“, a že zkusí i něco jiného. Michal
Šimák s partnerkou Veronikou Janochovou a Martin Štěpánek s manželkou Evou si
na svá bedra naložili velký náklad. Zrekonstruovat a upravit všechny prostory
objektu dalo jistě mnoho práce. Jejich úsilí ale bylo korunováno úspěchem.
Pesimisté i ti, kteří věřili, že vše dobře dopadne, se nakonec dočkali. A když se 4.
dubna 2016 poprvé otevřely dveře do zbrusu nové prodejny M+M KOLONIAL,
mnohým nakupujícím, ale také těm, kteří se přišli jen podívat, určitě – jak se lidově
říká – spadla brada.

Prosvětlené prostory s novými regály, zřízený kout s prodejem barev, nově
upravený box s potřebami nezbytnými pro kutily, řemeslníky apod.
Ano, někdo může namítnout, že sortiment zdaleka není v takovém rozsahu, jak
býval. Je to pravda, ale jsou to začátky. A jak víme, každý začátek je těžký. Zboží,
které chybí v prodejně jeden den a je o něj zájem, vedoucí prodejny (Veronika
Janochová + Eva Štěpánková) hned objednávají a doplňují. V plánu mají také
zřízení prodeje z e-shopu a další novinky.
Buďme tedy rádi, že již nemusíme pro každý šroubek, hřebík, každou obálku, tužku
apod. spěchat do Boskovic nebo Blanska, ale můžeme si tyto a jiné drobnosti
nakoupit v klidu naší nové prodejny.Majitelům, vedoucím i prodavačkám určitě
všichni přejeme, aby měli dostatek různorodého sortimentu pro spokojenost
zákazníků a ať se jim i nadále v prodeji daří.
Eva Sáňková kronikářka městečka
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Začíná jaro, začínají soutěže...
Se začátkem jara začínají po celém okrese soutěže mladých hasičů, kterých se
zúčastňují také mladí hasiči z Doubravice nad Svitavou.
2. dubna 2016 je čekaly soutěže dvě. Dopoledne soutěž jednotlivců ve vázání uzlů v
Drnovicích, kde se z velkého počtu soutěžících v kategorii "mladší" umístila Vendula
Vaňková na 35. místě, Adéla Tomášková na 36. místě a Tomáš Rybář na 37. místě.
V kategorii "starší" za naše mladé hasiče bojovaly dvě zástupkyně, a to Kristýna
Bartošová (20. místo) a Gabriela Vaňková (26. místo). Pěkné 4. místo s kategorii
"dorost" obsadil Vojtěch Odehnal.
Po krátkém odpočinku se mladí hasiči přesunuli do Šebetova, kde soutěžila
pětičlenná družstva ve vázání uzlů, znalostech požární ochrany a srážení kuželek
hadicí. A tady se mladým hasičům velmi dařilo. Družstvo starších obsadilo 8. místo
a družstvo mladších ve své kategorii obsadilo 1. místo. Blahopřejeme!
Marcela Havířová vedoucí mladých hasičů

Na snímku družstvo mladých hasičů SDH Doubravice nad Svitavou se svojí vedoucí
Marcelou Havířovou na soutěži v Šebetově
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Učení – mučení?
V doubravické škole je čas na školní práci i na zábavu a v pěkně vyzdobené škole, kdepak,
žádné mučení. Pojďte s námi nahlédnout, co se ve škole děje:
 Projekt VODA
22.března slaví voda svůj mezinárodní svátek
 Co tě napadne, když se řekne voda.
 Koloběh vody – co to je, proč koloběh?
 Chováme se k vodě dobře - co ano – co ne?
 Co je to plýtvání, jak vodu člověk využívá?
 DH Od rána do večera (jak a k čemu potřebujeme vodu)
 PL – sleduj spotřebu vody ve vaší rodině

 MORANA
každoroční vynášení Morany s písničkami a říkadly, aby se jaro vrátilo. Letos ji odnesl
silný proud Svitavy, ale podle počasí, nevíme, jestli těch písniček nebylo málo….
 PTACTVO
1. duben není jen svátek apríla, ale také Den ptacta. Ve škole jsme
nezapomněli. A co vy, jaké ptáky poznáte, co o nich víte, a co třeba písníčky,
kde se o nich zpívá?
 KONCERT
jeden březnový týden se proměnil v koncertování. Nejprve jsme v kině zpívali společně
s Pavlem Novákem (díky za sponzorský dar manželům Vašutovým), potom k nám
každoročně zavítal p. Vojkůvka, zpěvák brněnského divadla, a nakonec žáci ZUŠ Blansko
připravili pořad o lidové písničce. Mezi účinkujícími bylo hodně spolužáků.
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 OVOCE DO ŠKOL: Projektový den Den zdraví a ovoce do škol
Využili jsme ochutnávkový koš s ovocem od firmy Laktea
 DH Poznáš, co je v koši? – lístky s názvy, přiřaď
 Kde to roste? Znáš to? Jak to bude chutnat?
 zkušenosti dětí
 DH poznáváme svými smysly: hmatem, vůní, chutí + opakujeme názvy plodů
 Porcování – ochutnávka, hodnocení

CHUTNÁ X NECHUTNÁ

 Liv – přísloví o jídle

 KOUZELNÍK
při sledování kouzelníka je jen těžké uvěřit, že to nejsou kouzla, ale jen šikovnost rukou.
Někteří žáčci se stali na chvíli kouzelníkovými asistenty. A víte, že jeho pes krásně zpívá za
doprovodu harmoniky?
 DEN ZEMĚ
Tradiční oslava svátku, učení v přírodě a opět téma VODA
Vycházka: Putování s kapkou vody
Cesta k rybníku, zastavení a úkoly:
 Voda živá
 Voda k odpočinku
 Voda pitná
 Voda pomáhá
 Voda zpívá
 Voda nebezpečná
 Voda+ člověk
 Voda pitná
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Ještě nám do prázdnin chybí dva měsíce, ale plánů je mnoho: Den matek,
olympiáda, soutěže v Rájci a Ráječku, školní výlet, sběr bylin, sběr papíru,……..Další
informace a fotky najdete na stránkách doubravické školy.
Text a foto: M. Juračková
Uklízíme Doubravici – součást akce UKLÍZÍME SVĚT.
Dne 16. dubna se konala akce Uklízíme Doubravici. Od rána bylo hezké počasí.
Mrzelo nás, že se nikdo nepřipojil. Zúčastnili se jen skauti a dvě mladé slečny. Přesto
jsme pracovali, a když jsme všechno posbírali, sešli jsme se u hradu. Tam jsme si
opekli párky za odměnu a bylo to fajn. Příště ale čekáme více pomocníků.
Za skauty zapsaly: Simča a Dijča
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připravila na den 13. 5. 2016
v 17.00 hodin

u příležitosti Dne matek
KULTURNÍ PROGRAM
PŘEDEVŠÍM PRO MAMINKY, ALE TAKÉ TATÍNKY
A VŠECHNY OSTATNÍ OBČANY

Místo: kinosál v Doubravici nad Svitavou
Vstupné dobrovolné
Srdečně zvou žáci a zaměstnanci školy
*************************************************************

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
srdečně zve zejména
maminky a babičky
5.5.2016 ve 14hodin na faru
kde proběhne u příležitosti
Dne matek
vystoupení dětí MC Ponorka.
Pěkná modrá Doubravice
Soukopovo nám 91 (budova fary)
Tel: 515 538 565, 732 747 952
E-mail: peknamodra.blansko@charita.cz
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JAZYKOVÁ ŠKOLA ROLNIČKA
pořádá

příměstský letní tábor
s angličtinou
Po stopách Robina Hooda
PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET
Kde: v obecním domě v Mladkově a přilehlém lese
Sherwoodu
Kdy: 18.7. - 22.7. 2016
8.8. - 12.8. 2016

vždy od 8 do13h
vždy od 8 do 13h

Cena: 1600,-Kč (zahrnuje svačiny a pitný režim, výukový
materiál a odměny pro děti)

Deep in the heart
of an old green wood
lived a guy with a bow
called Robin Hood.

V případě zájmu se můžete přihlásit přes e-mail: www.js-rolnicka.cz
nebo na tel. čísle: 733 116 491, popř. 724 918 727
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci květnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
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 2016
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Květen

1.5.
7.5.
8.5.
14.5.
15.5.
21.5.
22.5.
28.5.
29.5.

MUDr. Tomaštíková
MUDr. Ševčíková R.Poliklinika
MUDr. Well
MUDr. Zouharová
MUDr. Žilka
MUDr. Adamová
MUDr. Beranová
MDDr. Bočková Eva
MUDr. Bočková Jana

Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Benešov, 19
Letovice, Masarykovo nám. 18
Blansko, Gellhornova 9
Kunštát, nám. ČSČK 38
Kunštát, nám. ČSČK 38

516 446 398
516 488 454
516 447 605
516 488 450
516 467 313
516 474 018
735 056 656
516 462 203
516 462 203

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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POZVÁNKA DO KNIHOVNY:

Petra Dvořáková
setkání se spisovatelkou a její tvorbou
nejen pro dospělé čtenáře

Přijďte si povídat se spisovatelkou, která je držitelkou cen Magnezia Litera a
Zlatá stuha, sama bojovala s anorexií a strachem o syna, který onemocněl
leukémií, se ženou, která dokázala, že stojí za to bojovat s nepřízní osudu.
A o tom všem píše ve svých knihách.
Těšíme se na vás 9. května 2016 od 18 hodin
v místní knihovně Doubravice nad Svitavou

****************************************************************************************
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
KVĚ T E N

2016

5. 5. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

FAKJŮ PANE UČITELI 2
Být úspěšným lupičem vyžaduje pevné nervy. A když jste k tomu i učitelem
na střední, potřebujete nervy jako špagáty a vražednou bezohlednost. A
přesně díky tomu u školní tabule uspěl bývalý zločinec a samozvaný učitel
Zeki Müller. K jeho smůle jej v jeho pedagogické činnosti čekají i
nepříjemnosti. Především vstávání a voprsklí studenti. Zeki navíc musí spolu
s partou grázlíků z 10. B odcestovat do Thajska. A tam se všichni tvrdě a
nemilosrdně střetnou s učitelem Hauke Wolkim a jeho třídou šprtů a šplhounů
ze stejného gymnázia.
Komedie Německo
Vstupné 50.- Kč

111 minut

12. 5. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

STEVE JOBS
Setkání tří vyjímečných mužů vyústilo ve vyjímečný film o jiném vyjímečném
muži. Originální režisér Danny Boyle, jeden z nejlepších scénáristů
současnosti Aaron Sorkin a herec Michael Fassbender společně natočili
životopisné drama o největším počítačovém vizionáři naší doby. Klíč ke
skvělému životopisnému filmu vězí v originálním přístupu. Danny Boyle
sleduje Stevea Jobse ze zákulisí. Doslova. Film se odehrává během
vyhrocených momentů před zahájením klíčových Jobsových prezentací, které
měnily dějiny, a to nejen počítačové.
Film USA

Vstupné 50.- Kč

122 minut
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19. 5. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ
Třída pražské konzervatoře má na letním soustředění za úkol nazkoušet
Starce na chmelu v původní muzikálové podobě. Na výsledku závisí jejich
budoucí kariérní život. Studenti jsou na začátku znechucení, že se budou
věnovat klasickému českému muzikálu. Během zkoušení je pohltí kouzlo
Starců, ale nechtějí se spokojit se starou choreografií. Do svého nastudování
přidají prvky klasického tance, ale i hip-hop či pohybové divadlo. Neúnavně
budují muzikálové představení, do kterého vkládají veškerou svoji energii,
odvahu, talent. Termín představení se blíží a v sázce je mnoho. Úspěch
může znamenat vytoužený začátek cesty za uměleckým snem… Hrají:
Roman Vojtek, Vica Kerekes, Martin Písařík, Adam Mišík, Vladimír Polívka a
další.
Hudební film ČR

Premiéra 14. 1. 2016

Vstupné 50.- Kč

85minut

26. 5. čtvrtek v 18 hod

FALCON

ZTRACENI V MNICHOVĚ
Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil Edouardu
Daladierovi, se na pozvání ředitele Francouzského kulturního institutu ocitne
v roce 2008 v Praze jako živá relikvie z dob Mnichovské dohody. Papoušek
hlasem Daladiera dodnes opakuje některé důležité věty a prohlášení
Daladiera. Papouška však za dramatických okolností unese český novinář
Pavel a na základě papouškových kontroverzních citací rozpoutá
mezinárodní skandál. Ale to je jen polovina příběhu… Film pokračuje
dokumentem ze zákulisí natáčení, které mělo být česko-francouzskou
koprodukcí. Když se zjistí, že hlavní herec má alergii na peří a není schopen
točit s ptáky, začíná se roztáčet spirála nepříjemností ve filmovém štábu.
Hrají: Martin Myšička, Marek Taclík, Jana Plodková, Jitka Schneiderová a
další.
Film ČR
Vstupné 50.- Kč

105 minut
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