ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 3 /březen 2018
***************************************************************
Vážení spoluobčané,
navzdory současnému velmi mrazivému počasí přivítáme v následujícím
měsíci první jarní den. Snad se dočkáme i příjemných jarních teplot.
Do konce února byla možnost podat žádost o dotaci na JMK. Z dotační
oblasti Venkov a zemědělství (Dotační program Podpora rozvoje
venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018) byly podány 3 žádosti, a to
na autobusové čekárny, opět na další dovybavení místní knihovny a na
úroky z úvěru na ČOV. Z dotační oblasti Prevence a požární ochrana
(Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského
kraje na období 2017 - 2020, pro rok 2018) byla podána jedna žádost
na dovybavení JSDH novou dýchací technikou.
Z tisku a televize jsme v posledních dnech informováni o legislativní
normě EU zvané „GDPR“, která vstoupí v platnost 25. 5. 2018. Jde
stručně řečeno o velmi přísnou ochranu osobních údajů. Dotkne se zcela
jistě i vydávání našeho zpravodaje. Do jaké míry? Tak to je prozatím
velkou otázkou, například nebude možné uveřejňovat fotografie
z různých akcí, blahopřání spoluobčanům k jejich životnímu jubileu nebo
články zmiňující konkrétní osoby. Je pravděpodobné, že nebudeme
uveřejňovat ani přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva. To vše se
bude dít z důvodu vysoké ochrany osobních údajů a z hrozby následné
vysoké pokuty za jejich porušení.
Od 1. února 2018 došlo k významné změně na místní základní škole. Do
funkce ředitelky ZŠ byla jmenována Mgr. Pavlína Bartošová, která na
naší škole působila jako učitelka od roku 2016. Bývalý pan ředitel, Mgr.
František Opatřil, odešel na vlastní žádost do starobního důchodu. Na
zdejší škole působil více jak 20 let. Za léta strávená na naší škole, která
byla naplněná výchovně-vzdělávací péčí o žáky a zájmem o své kolegy,
mu chci upřímně poděkovat a do dalších let popřát především pevné
zdraví.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva
městyse Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
dne 7.3.2018 v 18.00 hod. v obřadní síni úřadu městyse.
UPOZORNĚNÍ
Platby za svoz odpadu se budou vybírat od 5. března 2018 na úřadě
městyse. Současně se budou vybírat i poplatky za psy.
Výše poplatků za svoz odpadu
Osoba s trvalým pobytem:

450,-Kč

Rekreační objekt:

450,-Kč

Podnikatel (1 popelnice):

1.500,-Kč

Výše poplatku za psy:
1 pes:

100,-Kč

za každého dalšího psa:

120,-Kč

***********************************************************************************
Městys Doubravice nad Svitavou nabízí k prodeji listnaté palivovrba, olše - odhadované množství cca 25 prostorových metrů,
cena 500 Kč/prm. Bližší informace podá lesní hospodář pan Vít
Koudelka, tel. 732 910 315
**********************************************************

Vítání jara
V neděli 18. března v 11 hodin bude před
úřadem městyse probíhat vítání jara.
Proběhne vypořádání s paní Zimou, která bude
vyhnána z naší obce a utopena v řece Svitavě.
Přijďte se rozloučit se zimou a přivítat jaro!
Srdečně zvou skauti
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Jaro je ještě daleko, ale Velikonoce se blíží!
Přijměte proto naše pozvání na jarní
VÝTVARNOU DÍLNIČKU,
kde se společně naučíme něco nového a zároveň krásného. Z černého drátu
vyrobíme nejen velikonoční výzdobu, ale také květiny.
Sejdeme se v úterý 13. března v 16,30 hod
v obřadní síni úřadu městyse.
Nezapomeňte s sebou brýle, dobrou náladu, nějakou korunu na úhradu materiálu,
a hlavně chuť něco vytvořit.
Těší se na vás Jitka a Eva (případné dotazy na 603 305 854 )
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Základní škola Doubravice nad Svitavou,
příspěvková organizace
zve všechny na

KDY: PÁTEK 16. 3. 2018
8.00 – 16.00 hod.
Od 8.00 hod. do 12.30 hod. můžete sledovat práci v hodinách nebo se zúčastnit
prohlídky školy.
Budoucí žáčci prvního ročníku mohou ještě před zápisem nahlédnout do tříd,
tělocvičny, do prostor školní družiny, do školní jídelny...
Na vaši návštěvu se těší naši průvodci - žáci 5. ročníku a všichni zaměstnanci školy.
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Základní škola Doubravice nad Svitavou,
příspěvková organizace
srdečně zve na

SE ČTYŘLÍSTKEM

Kdy: čtvrtek 5. 4. 2018
13.00 - 18.00 hod.
K zápisu si přineste:
rodný list dítěte
občanský průkaz
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ZDRAVÁ ŠKOLNÍ
JÍDELNA
Na jaře 2016 se naše mateřská
škola zapojila do projektu „Zdravá školní
jídelna“. Za vznikem projektu stojí
odborníci na výživu ze Státního
zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem
hygieniků. Projekt
podporuje
také
Ministerstvo zdravotnictví České republiky.
Tento projekt je hlavně zaměřen
na správnou skladbu jídelních lístků,
bezchybné vedení spotřebního koše, na
celodenní pitný režim s omezením cukrů,
omezení dochucovadel a nepoužívání
polotovarů.
Jídelní lístky sestavuje vedoucí
stravování ve spolupráci s hlavní kuchařkou
podle
nutričního
doporučení
ke
spotřebnímu koši.
Do projektu je zapojeno 211
školních jídelen z celé republiky a pouze 71
dosáhlo certifikát „Zdravá školní jídelna.“
Všichni věříme, že brzy dosáhne toto
označení „Zdravá školní jídelna“ i naše
mateřská škola.
Soušová Anna – vedoucí školního stravování MŠ

VÝTVARNÉ ÚSPĚCHY DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
V letošním školním roce se MŠ Doubravice
účastní několika výtvarných soutěží. Naše děti rády
kreslí, a tak se zapojují s chutí.
V první polovině roku se konala soutěž "
Betlém ". Byla to soutěž pro Senát ČR. Děti naší
mateřské školy dopadly velice dobře, jejich práce
se velice líbily. V březnu jim bude za účasti paní
senátorky Vítkové předáno ocenění.
Jedná se o






Magdalénku Kučerovou
Alžbětku Machaňovou
Danielku Matuszkovou
Terezku Vondráčkovou
Tomáška Strachoně
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Všem těmto dětem blahopřejeme a těšíme se na jejich další úspěchy nejen ve
výtvarných soutěžích.
V lednu a v únoru děti malovaly na téma " Pohádky " a " Hasiči ".
V měsíci březnu se chystáme na " Toulky přírodou " a do konce školního roku nás
čeká výtvarný projekt pro „Konto bariéry“, kde máme na výběr z několika témat. Děti
si tedy mohou samy vybrat, co je jim blízké.
Při práci do těchto soutěží a projektů se snažíme zapojit děti všech věkových
skupin. Využíváme různé výtvarné pomůcky i techniky. Každá taková soutěž má
ovšem pravidla a různá kritéria, která je třeba dodržet. Učíme se i v tomto oboru stále
nové věci, samozřejmě podle možností a také individuálních schopností dětí. Na
výtvarné práci s dětmi spolupracující všechny paní učitelky.
Dětem přejeme hodně štěstí a úspěchů, jak tomu bylo již i v minulých letech.
Odměnou našim pilným mravenečkům bude jistě pěkné umístění, či dokonce hlavní
cena.

Kateřina Žáčková, učitelka MŠ
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny
v měsíci březnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Březen:
7.3.
7.3.
15.3.
27.3.
27.3.

SÁŇKOVÁ Květoslava
LEFNEROVÁ Alena
NEČASOVÁ Bohumila
HAJNÁ Marie
KOVÁCSOVÁ Marie

nám. Svobody 376
Havlíčkova 370
U Spravedlnosti 257
Plotky 145
Dolní 346

********************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
BŘEZEN 2018
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00
Březen
3.3.
MUDr. Houdková
Blansko, Pražská 1b
731 144 155
4.3.
MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám. 327
516 446 398
10.3. MUDr. Nečasová
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
607 812 963
11.3. MUDr. Vrtělová
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 455
17.3. MUDr. Žilka
Benešov, 19
516 467 313
18.3. MUDr. Adamová
Letovice, Masarykovo náměstí 18
516 474 018
24.3. MUDr. Beranová
Blansko, Gellhornova 9
735 056 656
25.3. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38
516 462 203
30.3. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38
516 462 203
31.3. MUDr. Fenyk
Letovice, Tyršova 15
516 474 310
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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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

B Ř E ZE N

2018

1. 3. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

SNĚHULÁK
Harry Hole je enfant terrible týmu, vyšetřujícího zločiny v norské
metropoli. Na jedné straně je to výjimečný detektiv, jehož netradiční
metody skoro vždy vedou k úspěchu, na druhé straně se však jedná
o nezodpovědného alkoholika s tolika prohřešky, že už je dál
nechtějí přehlížet jeho nadřízení, ale ani jeho přítelkyně. Jediné, co
stojí mezi ním a pitím je případ, který by ho přivedl na jiné
myšlenky. Žena, která záhadně zmizela ze svého domu, byla o pár
dní později nalezena brutálně zavražděna. Postavený sněhulák,
který na místě zůstal jako jediné vodítko naznačuje, že pachatel si
chce hrát. Jenže skvělému poldovi stačí i vrahova nepatrná chyba
k tomu, aby se chytil stopy a už ji nepustil.
Thriller USA

Premiéra 12. 10. 2017

Vstupné 50.- Kč

120 minut

8. 3. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

HORA MEZI NÁMI
Alex (Kate Winslet) je fotoreportérka, která spěchá na vlastní
svatbu. Na letišti ji však zaskočí nečekané potíže. Pravidelné lety
jsou kvůli blížící se bouři zastaveny. Na letišti se setká s Benem
(Idris Elba), lékařem spěchajícím na důležitou operaci. Tito dva
náhodní cestující najdou pilota malého letadla, který je ochoten
s nimi odletět. Během letu však pilot dostane mrtvici a letadlo se
zřítí na zem. Alex i Ben si uvědomí, že žádná pomoc k nim nepřijde,
a tak se vydávají na nebezpečnou cestu. V extrémních podmínkách
bojují o vlastní život a současně přehodnocují vlastní minulost.
Dobrodružný film USA

Premiéra 5. 10. 2017

Vstupné 50.- Kč

109 minut
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15. 3. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se
rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších
detektivních příběhů, jaký kdy byl vyprávěn. Režisér Kenneth
Branagh nově přivádí na plátna kin hvězdnou posádku
legendárního vlaku – v rolích oběti a možných vrahů se představí
Penélope Gruz, Johnny Depp, Michele Pfeiffer a další.

Krimi USA

Premiéra 9. 11. 2017

Vstupné 50.- Kč

114 minut

22. 3. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Nápadník je romantickou komedií o představách rodičů, jak by mělo
vypadat štěstí jejich dětí.
Studentka Daniela si o prázdninách u tety v zahradnictví najde
lásku. Jenže to se jejímu tátovi v Praze moc nelíbí a snaží se jí ve
vztahu s Mirkem všemožně zabránit. Předobrazem Daniely byla
maminka režiséra Patra Jarchovského, který vysvětlil, proč se tato
postava neobjevila v kultovních Pelíšcích: „Maminka už byla v té
době, o které jsem psal v Pelíšcích vdaná a bydlela se svojí rodinou
jinde. Měl jsem potom vůči ní takový pocit dluhu, že z toho příběhu
vypadla, a tak jsem v Zahradnictví sáhl právě po jejím portrétu od
momentu jejího příchodu na svět až do jejích dvaceti let, kdy si
brala mého tatínka.“ Danielu ve filmu hrála Anna Fialová, její rodiče
Aňa Geislerová a Martin Finger. Dále hrají Klára Melíšková, Karel
Dobrý, Lenka Krobotová, Sabina Remundová, Miroslav Táborský a
další.

Romantická komedie ČR

Premiéra 16. 11. 2017

Vstupné 50,-Kč

113 minut
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29. 3. čtvrtek v 18 hod

BONTON

KTERÝ JE TEN PRAVÝ?
Nový začátek není pro začátečníky.
Reese Witherspoon se v nové romantické komedii ocitne v obležení
mladých mužů a bude se ptát sama sebe „Který je ten pravý?“. Po
rozchodu s manželem chce Alice začít znovu od začátku a povede
se jí to opravdu na jedničku. Díky bujaré narozeninové oslavě se její
život obrátí naruby a dovede ji až do chvíle, kdy má doma najednou
dvě děti, mladého milence, jeho dva kamarády a bývalého manžela.

Romantická komedie USA

Premiéra 14. 9. 2017

Vstupné 50,-Kč

96 minut
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