ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 4 /duben 2018
*********************************************************************

VESELÉ VELIKONOCE!
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Vážení spoluobčané,
měsíc duben předznamenává zahájení jarních prací, úklid
předzahrádek a zahrad. Biologický materiál z těchto
prostranství (listí, trávu aj.) můžete opět umísťovat do hnědých
kontejnerů, které jsou k tomuto určené. Rozmístěny budou
během prvního dubnového týdne na stejná místa jako
v loňském roce. Jejich pravidelný svoz započne v sobotu 7. 4.
2018. Od pondělí 9. 4. 2018 bude opět zahájen pravidelný svoz
biologického odpadu zajištěný zaměstnanci městyse.
A úklid do třetice! V sobotu 7. 4. 2018 proběhne pátý ročník
celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Stejně jako loni se její
organizace ujmou místní skauti.
Pravdivé pořekadlo říká: „ Nejen prací živ je člověk .“ Příležitost
pro mezigenerační setkání se naskytne v sobotu 28. 4. 2018.
V tento den místní sbor dobrovolných hasičů zajišťuje stavění
máje. Program doplní svým vystoupením také žáci základní
školy a MC Ponorka. Nezbývá než doufat v příjemné jarní
počasí.
Zpracovali jsme a následně podali celkem 6 žádostí z různých
dotačních titulů Jihomoravského kraje. Budeme-li úspěšní ve
všech žádostech, vylepšíme si rozpočet městyse na rok 2018 o
884 757,- Kč.
V měsíci březnu byl schválen rozpočet městyse na rok 2018.
Abychom docílili vyrovnaného rozpočtu, bylo nutné zapojit
přebytek z let minulých v částce cca 3 500 000 Kč. V roce 2018
budeme hospodařit s finančními prostředky ve výši necelých
24 000 000,- Kč.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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Připomínáme občanům, že na úřadě městyse se vybírá poplatek za svoz
odpadu. Současně se vybírá i poplatek za psy.
Výše poplatků za svoz odpadu
Na jednoho obyvatele:
Majitele rekreačních objektů
Podnikatelů – za popelnici:

450,-Kč
450,-Kč
1.500,-Kč

Výše poplatku za psy:
1 pes:
za každého dalšího psa:

100,-Kč
120,-Kč

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

SH ČMS – SDH Doubravice nad
Svitavou zve všechny občany na
tradiční akci
„Stavění máje“,
která se uskuteční
v sobotu 28.4. ve 14.00 hodin
na náměstí.
S doprovodným programem
vystoupí žáci místní ZŠ
a děti z MC Ponorka.
Občerstvení zajištěno
(pivo, limo a v dostatečném množství grilované makrely).
Srdečně vás zve SDH Doubravice nad Svitavou
*********************************************************
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Úřad městyse DOUBRAVICE NAD SVITAVOU ve spolupráci
se společností SITA CZ a.s. pro Vás zajistí
SBĚR A ODVOZ VELKÉHO ODPADU !
PROČ ?
Velký odpad z domácností a zahrádek, který se svým objemem nevejde do popelnice, nesmí končit
kolem cest nebo kdekoliv v přírodě. Tento odpad má své místo na skládkách. Je člověka nedůstojné
s tímto odpadem obtěžovat slušné občany a zatěžovat naše společné životní prostředí.
Co je velký odpad ?
Veškerý nábytek, doplňky a vybavení domácností pokud možno vše zbavené kovových částí,
zařízení, které není nebezpečným odpadem. Sedací soupravy, matrace, molitany, polystyrén,
koberce, běhouny, podlahoviny, jinak neupotřebitelné textilie, zrcadla, drátosklo, autosklo, luxfery,
bytové sanitární zařízení, domácí a zahradní keramika, plastový zahradní nábytek, zahradní hadice,
velo pneu a duše, vědra, vaničky, běžně znečištěné obaly od stavebních nebo jiných materiálů,
plastové nárazníky a plastová výbava automobilů apod.
Kontejnery budou rozmístěny v obci na stanovištích podle tohoto termínového
harmonogramu:

PŘISTAVENÍ

STANOVIŠTĚ

ODVOZ

14. dubna 2018

U úřadu městyse

14. dubna 2018

8.00 – 16.00 hodin
Upozornění: do kontejneru prosím nedávejte televizory, počítače a monitory, ledničky,
el. zařízení, pneumatiky a nebezpečné odpady !!! Děkujeme.

*************************************************************
SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !
PROČ ?
Nebezpečný odpad vyhozený do běžných odpadových nádob
ohrožuje zdraví lidí, zvířat i rostlin, vodu, vzduch a naše životní prostředí.
Proto jej musíme sbírat odděleně a dále odborně odstraňovat.
Co je nebezpečným odpadem ?

baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny a destičky, chladící a mycí
kapaliny, plechovky od nebo se zbytky laků barev, rozpouštědla, ředidla, tmely, lepidla, výplňové
hmoty a kartuše včetně sprejů, veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, vše co obsahuje
rtuť nebo líh, tonery a barvy do tiskáren, jedy, kyseliny, zásady, agropostřiky, pesticidy, kosmetika,
fotochemikálie, léky, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, znečištěné a
zaolejované oděvy, textilie a hadry, absorpční činidla a všechny různé nádoby znečištěné speciálně
upravenými stavebními hmotami nebo se zbytky chemikálií, pohonných hmot, asfaltové odpady,
menší množství azbestové krytiny zabalené v igelitu, sádrokarton a sádra apod. Tlakové hadice,
autokabeláže, el. vodiče obecně, znečištěná pryž a vše co přišlo do styku s ropnými látkami.
Nebezpečné odpady budou odebírány vyškolenými pracovníky.

DNE

STANOVIŠTĚ

OD KDY – DO KDY

28. dubna 2018
U úřadu městyse
8:00 – 9:00
Velkoobjemové a ostatní odpady ne !!!
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Žádné experimenty – klasika je klasika!
V sobotu 10. března se již popáté v našem kulturním domě konala skvělá kulinářská
akce „DOUBRAVICKÁ POLÉVKA“. I když ještě dva dny před samotnou soutěží to
vypadalo, že ze strany soutěžících nebude zájem, opak byl pravdou. Přesně v 16
hodin pořadatelé Pavel Husák a Petr Pávek všeříkajícím povelem „VAŘTE“ zahájili
polévkové klání. A kdo se snažil o získání úplně nové trofeje a hlavně, s jakou
polévkou?
Stůl č. 1: Tým ve složení Kamila a Veronika Skřivanovy s Ivetou Francovou vařil
GULÁŠOVOU SLOVENSKOU
Stůl č. 2: Tým ve složení Martin Štoudek, Martin Štěrba, Pavla Štěrbová a Monika
Alexová vařil KULAJDU
Stůl č. 3: Tým KOKRŠNEK = Josef Alexa, Tomáš Zvejška a Lukáš Juračka si vybrali
BAZIHO HRSTKOVOU POLÉVKU
Stůl č. 4: Tužka + ořezávátko = přeloženo do jazyka českého-Jara Němec a Lucie
Opatřilová vařili ČERVENOU ZELŇAČKU S KLOBÁSOU
Stůl č. 5: Tým ve složení Sláva Veselý + dcera vařili ZELŇAČKU.
Vidíte tedy, opravdu žádné experimenty, ale pravá česká klasika, trošičku šmrncnutá
východními sousedy. A sotva se začala kulturním domem linout vůně polévek,
přicházeli první návštěvníci – v tomto případě degustátoři. A nebylo jich málo. Aby se
sálem nesl také jiný zvuk než bublání polévek, o to se celé odpoledne staral DJ
LIVKA. K večeru jej vystřídalo kytarové duo Rosťa Pijáček a Luboš Raš. To už se ale
u jednotlivých stolů začaly tvořit ochutnávací fronty. Stejně jako v předchozích letech,
i tentokrát každý návštěvník obdržel tři kuličky, které podle vlastního uvážení přidělil
polévce jeho srdci (nebo chuti) nejbližší. A řeknu vám, rozhodování nebylo vůbec
jednoduché. Jedna polévka chutnější jako druhá. Jenže kuličky měl každý jen tři!
Celkem jich bylo odevzdáno 225, a jejich počty u každého jednotlivého stolu určily
vítěze, a tím se stala

Gulášová slovenská,
kterou vařily
Kamila a Veronika
Skřivanovy s Ivetou
Francovou
(na snímku s putovní
cenou „Doubravickým
šufánkem“)
Eva Sáňková kronikářka
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Únor a březen ve škole a školní družině
Jedno únorové odpoledne se v naší školní družině konal maškarní karneval, na který se děti
tolik těšily. Do maškarních kostýmů se děti ustrojily již od rána, a tak ve školních lavicích ze
slabikáře četl Batman, pohádkové víly či
opička. Po obědě se děti konečně dočkaly
a hurá na maškarní rej do tělocvičny. Na
parketu to roztočily všechny masky bez
rozdílu, a tak jsme mohli vidět spolu
dovádět kovboje, berušky, lékaře a břišní
tanečnice, kuchaře a čarodějnice. Tanec
střídaly soutěže, děti skotačily s balonky,
kruhy, lanem, na řadu přišel i oblíbený
smetákový tanec. Za své zdařilé taneční
kreace a nevšední sportovní výkony byly
děti odměněny bonbony. Prostě karneval
se dětem letos opět vydařil, jak můžete
vidět na fotografiích.
V pátek 16.3. byl plný očekávání, všichni jsme byli zvědaví, kdo se ve škole objeví. Probíhal
totiž Den otevřených dveří. V průběhu celého dne proudily do školy skupinky návštěvníků.
Rodiče a prarodiče se mohli podívat, jak se daří jejich dětem ve vyučování. Přišli i
předškoláci z mateřské školy, pro které připravili krátký program naši prvňáci. Velký zájem
byl i o kroniky a fotografie. Páťáci vzorně provázeli návštěvy. Věříme, že se všem, kteří
k nám zavítali, ve škole líbilo.
Foto: Mgr. Ivana Šimanová Text: Marcela Procházková, Mgr. Pavlína Bartošová

V týdnu od 9. do 13. dubna proběhne ve škole sběr starého
papíru. Papír je možné přinést od 6 do 16 hodin.
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Řešíte volbu nebo změnu povolání? V Centru vzdělávání všem
zdarma poradí
Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby v jakékoli oblasti, může se vyvíjet
také náš zájem o konkrétní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor
celoživotním posláním, pro jiného zastávkou po určitý čas.
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení, nebo přemýšlíte o změně? Kde a
jak se ale realizovat? Dnešní doba nám dává na výběr z mnoha možností. O to těžší může
být rozhodování. Co je pro nás v pracovním životě „to pravé“? Na nalezení odpovědi
nemusíte být sami.
Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá dlouhodobě. Za
dosavadních pět let fungování této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními
konzultacemi téměř tisíc klientů při více než dvou tisících konzultacích.

Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč
profesemi či vzděláním formou individuálních či skupinových aktivit. Kariérový poradce vám
podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve svém profesním životě. Bude vaším
průvodcem na cestě k lepšímu uplatnění. Většina zájemců o kariérové poradenství v CVV
absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží ale pouze na vás a vašem tématu, kolik konzultací
budete chtít využít. Poradce je k dispozici zdarma všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům a
studentům, kteří zrovna řeší výběr vhodné školy.
Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách v regionu. „Po předchozí
domluvě termínu jsme k dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji – v Brně,
Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům o profesní rozvoj
také online. Na live chatu při databázi dalšího vzdělávání pomáháme s výběrem vhodného
kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající se profesního uplatnění,“ popsala další služby
vedoucí centra Hana Rozprýmová.

Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám ozve a v nejbližším možném
termínu proběhne osobní schůzka.
Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz
Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
www.vzdelavanivsem.cz
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Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592
www.vzdelavanivsem.cz
Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847
www.vzdelavanivsem.cz

**********************************************************************************
BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny v měsíci
dubnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
DUBEN:
3.4. PIŠŤÁKOVÁ Jana
7.4. PŘIBYL Josef
8.4. Ing. SEDLÁK Zdeněk
15.4. TENOROVÁ Emilie
23.4. URBÁNKOVÁ Vlasta
26.4. ŚTĚPÁNKOVÁ Jaroslava

Klemov č. 333
Dolní č. 69
Plotky č. 49
Dolní č. 183
U Cihelny č. 366
U Cihelny č. 112

************************************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00
DUBEN 2018

1.4.
2.4.
7.4.
8.4.
14.4.
15.4.
21.4.
22.4.
28.4.
29.4.

MUDr. Grénarová Magda
MUDr.Grenarová Marie
Dr. Gudko Iurii
Dr. Guresh Marjana
MUDr. Hosová
MUDr. Havlová
MUDr. Hepp
MUDr. Hanáková
MUDr. Hošák Adamov,
MUDr. Tomášková

Boskovice, Růžové nám. 16
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Rájec, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Blansko, Pražská 1b
U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b

774 710 550
724 081 182
516 491 265
516 491 264
516 432 138
721 425 074
516 434 055
516 418 788
516 446 428
734 177 800

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
D U B E N

2018

5. 4. čtvrtek v 18 hod

BALKANFILM

MOST NA KONCI SVĚTA
Příběh filmu se odehrává několik let po válce na Balkáně v době,
kdy se chce část Srbů vrátit do svých domovů. Noví chorvatští
vlastníci těchto nemovitostí se dostávají do nezáviděníhodné
situace. Po několika málo letech jim hrozí, že budou zase bez
střechy nad hlavou. A právě v této atmosféře se z ničeho nic ztratí
starý muž-bosenský Chorvat Jozo. Mezi lidmi se povídá, že Joza
zabili navrátivší se Srbové, ale policista pověřený vyšetřováním
nedbá na klevety a snaží se přistoupit k případu poctivě a nezatížen
předsudky.
Krimi thriller Chorvatsko, Srbsko a Francie

Premiéra 8. 2. 2018

Vstupné 50.- Kč

114 minut

12. 4. čtvrtek v 18 hod

BMP

MADAM SLUŽEBNÁ
Bohatý a dobře situovaný americký manželský pár se rozhodne
okořenit svůj upadající vztah a přestěhuje se do zámku v Paříži. Při
přípravě luxusní večeře pro sofistikované přátele najednou
arogantní paní domu zjistí, že u stolu je prostřeno jen pro 13 hostů,
a to si ve své pověrčivosti v žádném případě nemůže dovolit.
Hostitelka tedy vymyslí plán. Trvá na tom, aby se její služebná
Mária přestrojila za tajemnou španělskou šlechtičnu, čímž odvrátí
„neštěstí“ u stolu.
Komedie Francie

Premiéra 30. 11. 2017

Vstupné 50.- Kč

90 minut
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19. 4. čtvrtek v 18 hod

BONTON

PŘÁNÍ K MÁNÍ
Pár měsíců po Vánocích se k nám dostává film, kde se humor a
nadsázka českých pohádek potkává s láskou a citovými kotrmelci
romantických komedií, s nadčasovým retro stylem a s hravou
fantazií. Hlavní hrdina filmu plného kouzel, Vánoc a zábavy má
k mání jedno velké přání, ale neví, jak s ním naložit, aby to stálo za
to. Tento film vtáhne diváky do světa vánočního městečka na
pomezí reality a kouzel. Nabídne hromadu bláznivých nápadů, jízdu
na ruském kole, proplétá se mezi pouťovými maringotkami, školou
a nahlédne i do magického světa kabaretů. Hrají: Jitka Čvančarová,
Filip Antonio, Simona Babčáková, Vanda Hybnerová, Václav Neužil
a další.
Rodinný film ČR

Premiéra 7. 12. 2017

Vstupné 50.- Kč

106 minut

26. 4. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

NÁDECH PRO LÁSKU
Životopisný romantický příběh je natočen podle skutečného
příběhu rodičů Jonathana Cavendishe, který je producentem filmu.
Robin a jeho manželka Diana milují cestování a dobrodružství.
Během pobytu v Keni ale Robin ochrne a prognózy lékařů nejsou
příliš optimistické. Diana se rozhodne za něj bojovat a plnit mu
každé jeho přání. Přes odpor lékařů odváží Robina z nemocnice.
Láska manželů je mnohem silnější než nepřízeň osudu. Začnou
cestovat po světě a jejich odvaha, humor a vášeň mění životy
dalším lidem. V hlavních rolích excelují Andrew Garfield a Claire
Foy.

Životopisný romantický film V. Británie.

Premiéra 30. 11. 2017

Vstupné 50,-Kč

117 minut
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