ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 5/ květen 2018

***********************************************
Vážení spoluobčané,
jaro je již v plném proudu, teploty uplynulých dnů připomínají více letní jak jarní
počasí.
Dovolte krátké ohlédnutí za uplynulým měsícem.
V dubnu byly vyčištěny všechny místní komunikace. Proběhly sběry
velkoobjemového i nebezpečného odpadu, další sběry se uskuteční na
podzim. Opravena byla zbývající část zábradlí lemující potok
v Klemově, zbývá dokončit jeho nátěr. Koncem měsíce dubna byly zahájeny
práce spojené s „optimalizací horního tlakového pásma vodovodu“ na části
ulic 28. října a U Spravedlnosti. Získali jsme jednu z podaných žádostí o
dotaci, a to 300 000,- Kč z Jihomoravského kraje na pořízení dopravního
automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.
A co můžeme očekávat v měsíci květnu ? Vzhledem k tomu, že bylo ukončeno
výběrové řízení na opravu hřbitovní zdi lze předpokládat, že by se mohly práce
spojené s opravou rozběhnout v jarních měsících. Pokračovat budou opravy
na dětském hřišti a je třeba vysázet náhradní stromy za vykácené topoly u
fotbalového hřiště. Budou to turecké lísky.
Ze společenských událostí nás čeká v pátek 11. 5. 2018 oslava Dne matek a
kácení máje, které je plánované na neděli 27. 5. 2018. Zajímavé akce
připravuje také MC Ponorka (Den rodiny v ponorce) a MS ČČK (Dětské
odpoledne u rybníku Klemováku)
Lampionový průvod byl přeložen na měsíc říjen a bude spojený s oslavou
stého výročí vzniku Československé republiky a stého výročí od ukončení
první světové války.
Na závěr informace za Svazek obcí Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora
a Újezd u Boskovic. Počátkem dubna byla odeslána žádost o prominutí
odvodu (12 840 619,- Kč) za porušení rozpočtové kázně a penále
(12 840 619,- Kč) za prodlení s odvodem. Celkem tedy žádáme Generální
finanční ředitelství v Praze o prominutí 25 681 238,-Kč. Dne 24. dubna 2018
jsem obdržela informaci, že „Podnět k zahájení úkonů v trestním řízení ve věci
podezření ze spáchání trestného činu“ (podáno Svazkem v červnu 2017) byl
odložen. Proti tomuto usnesení bude podáno v zákonné lhůtě odvolání.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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Očkování psů
V úterý 22.5.2018 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 300,-Kč za kombinaci.
Povinnému očkování podléhají psi starší 6
měsíců.
***********************************************************************************

Nájemné za hrobová místa pro rok 2018 se budou
vybírat od pondělí 4.6.2018 do pátku 29.6.2018.
Seznam plátců hrobových míst bude od 4.6.2018
k nahlédnutí v kanceláři na úřadě městyse.
************************************************************************
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I když se to nezdá, Zahradnictví Ing. Roman Koupý Doubravice
nad Svitavou a Městys Doubravice nad Svitavou vyhlašují již

11. ročník kytičkové soutěže Rozkvetlé městečko.
Když někdo v Doubravici řekne „Rozkvetlé městečko“, každý ví, o jakou
soutěž se jedná, a co obnáší. Tak jen několik základních informací pro
případné nové účastníky.
Hodnocení bude opět provedeno
v těchto kategoriích:





Rozkvetlá okna
Rozkvetlé balony
Rozkvetlé předzahrádky
Mix

Stejně jako v předchozích letech bude
během prázdninových měsíců vše
nafotografováno a zveřejněno na www
stránkách městečka.
Vyhodnocení akce s posezením v příjemném
prostředí zahradnictví se uskuteční v měsíci
září, případně začátkem října (podle volných
termínů Ing. Koupého). Termín bude včas
oznámen ve Zpravodajském měsíčníku Doubravice nad Svitavou a také na www
stránkách městečka.
Eva Sáňková
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Země se bez nás obejde, my bez ní ne!!!
Společný projekt DEN ZEMĚ proběhl v pátek v naší škole 20. dubna.
V úvodu jsme se dozvěděli pár základních informací:
 Americký senátor Gaylor Nelson požádal žáky, studenty a jejich
učitele o podporu a pomoc. Nešlo totiž přehlédnout, kolik je kolem
špinavých řek, jak je znečištěný vzduch a zvířata a rostliny začínají
doslova mizet před očima.
 První Den Země byl stanoven na 22. 4. 1970.
 U nás slavíme tento svátek od roku 1990.
V rozhovorech jsme si vyprávěli, jak můžeme pomoci naší planetě my.
Třídíme odpad, sbíráme starý papír, šetříme energie například i tím, že
chodíme do školy pěšky, nebo jezdíme autobusem.
Společný den jsme zakončili vycházkou do probouzející se jarní přírody v
naší obci.
Sluníčko krásně svítilo a my jsme odcházeli domů se slibem, že se budeme
o naši krajinu dobře starat a budeme ji chránit, aby si na nás nemusela
stěžovat:
Potkají se dvě planety:
„ Jak se máš?“
„ …ale nic moc, chytla jsem lidi…“
„ Neboj, to přejde. Já je měla taky.“
Text P. Bartošová, foto I. Šimanová.
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Stavění máje je tisíc let stará tradice a stále žije
Poslední dubnové dny jsou v mnoha vesnicích i v některých městech ve znamení tisíc let staré
tradice oslavy jara a mládí. Stavění máje sahá hluboko do historie, a ještě dnes po 30. dubnu
stojí ve středech obcí ozdobená májka. Stavění máje na poslední dubnový den se v nejrůznější
podobě objevuje v téměř všech evropských kulturách. Zejména na venkově byl tento zvyk
vždy spojován s oslavou probuzení jara a rašící síly, která symbolizuje nový život a
přicházející úrodu. Veselice spojené se stavěním máje mají zřejmě keltský původ, ale ve
středověku se církev snažila všechny pohanské zvyky oslabit. To se jí právě v případě stavění
máje nepovedlo. Máje dříve stavěli chlapci pod okny svým vyvoleným, čímž jim vyjadřovali
přízeň. I proto je květen považován za čas lásky. Tento zvyk ale již skoro vymizel. Zůstalo jen
stavění ústřední májky v obcích jako jejich symbol. A co je pro všechny obce kde se staví
májka největší pohanou? Pokud chlapci z některých sousedních vesnic máj ukradnou. Stalo se
i u nás, ale věřme tomu, že letos ke krádeži nedojde.
V sobotu 28. dubna byla na náměstí Svobody vztyčena 22 metrů vysoká máj, která byla, jak
velí tradice, postavena ručně a věřme tomu, že na tomto místě vydrží až do konce určitě
nekrásnějšího měsíce roku. A také věřme tomu, že v této krásné tradici se bude v Doubravici
nad Svitavou i dál pokračovat.
Text a foto: Eva Sáňková
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Chcete se zbavit starého papíru bez námahy?
Skautský oddíl v Doubravici uspořádá v sobotu 19.5. od 9:00 sběr
papíru po celé obci. Kdo se chce zbavit starého papíru všeho druhu,
nechť jej nechá na viditelném místě na chodníku před svým domem.
Papír není třeba žádným způsobem třídit, pouze Vás žádáme o
převázání papíru do pevného balíku, případně zatížení proti větru.

Za jakýkoliv příspěvek a ochotu předem
děkují skauti z Doubravice

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

V neděli 27.5. od 14.00 hodin proběhne
tradiční kácení máje
spojené s dětským dnem.
Pro dobrou náladu zahraje DJ Livka.
Pro plné břiško máme připraveno bohaté
občerstvení včetně makrel na roštu.
Srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů
Doubravice nad Svitavou
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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
10.5. VALTR Josef
17.5. FADRNÁ Jitka
19.5. ROUČKOVÁ Milada
20.5. ŠTOUDKOVÁ Marie
22.5. FOJTOVÁ Marie

Dolní 75
Klemov 356
Klemov 22
Hamry 235
Dolní 122
Újezd u Boskovic
U Cihelny 314

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

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část květen 2018
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Květen
1.5. MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

5.5. MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

6.5. MDDr. Potůček

Blansko, Pražská 1b

516 419 538

8.5. MUDr. Jílková

Rájec, Ol. Blažka 145

516 410 786

12.5. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

13.5. MDDr. Koudelková Blansko, Pražská 1b

516 419 538

19.5. MUDr. Kraml

Boskovice, Růžové nám. 16

733 644 499

20.5. MUDr. Křížová

Knínice u Boskovic

516 452 808

26.5. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Bosk. 516 491 263
27.5. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko

516 414 291

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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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
všechny srdečně zve na
OSLAVU SVÁTKU MATEK
15. 5. 2018 v 13.30 hodin na faře,
kde proběhne
vystoupení dětí MC Ponorka.
V případě příznivého počasí bude oslava pokračovat
opékáním špekáčků ve farním areálu.

Pěkná modrá
Doubravice
Soukopovo nám 91 (budova fary)
Tel: 732 747 952
E-mail: peknamodra.blansko@charita.cz
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
KVĚTEN

2018

3. 5. čtvrtek v 18 hod

FALCON

BAJKEŘI
Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví
většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují
chaty s virtuálními dívkami a největší životní problém je pak pro ně
vybitý mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni
vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na
dvousetkilometrový cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam
venku je skutečný svět, v němž život znamená víc než status na
facebooku. Hrají: Adam Mišík, Hana Vágnerová, Pavel Nečas a
další.
Komedie ČR

Premiéra 2017

Vstupné 50.- Kč

95 minut

10. 5. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

SUBURBIKON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
V padesátých letech je život v prosluněném městečku Suburbikon
bezstarostný a idylický. Dokonalé místo pro šťastné rodiny. Taková
je i rodina Gardnera Lodge. Jedné noci vše změní vloupání do jejich
domu. Gardnerova manželka je zavražděna. Policie velmi rychle
zatkne podezřelého. Když ale dojde na identifikaci, Gardner
pachatele neoznačí. Možná pro to má dobrý důvod. Podezřelým je
totiž lichvář, který má na starosti klienty, kteří své dluhy neplatí
včas. V hlavních rolích Matt Damon a Julianne Moore.
Krimi USA a Velká Británie

Premiéra 9. 11. 2017

Vstupné 50.- Kč

104 minut
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17. 5. čtvrtek v 18 hod

BONTON

ŠPINDL
Těsně před koncem roku vstoupila do kin česká komedie, ve které
tři sestry vyrážejí na hory do zasněženého Špindlerova mlýna, aby
si užily dámskou jízdu. A bude to možná větší jízda, než samy
čekaly. Filmu vévodí hrdinka v podání Anny Polívkové, která svým
milostným trablům čelí s velkou dávkou ironie a suchého humoru.
Dále hrají David Gránský, Jan Révai, Jakub Kohák a.j.
Komedie ČR

Premiéra 21. 12. 2017

Vstupné 50.- Kč

98minut

24. 5. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Josef (Saša Rašilov) a Miluška (Lenka Vlasáková) jsou manželé
celou věčnost. Jejich manželství, spolu s Josefovým krachujícím
nakladatelstvím, se řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta
(Vilma Cibulková), která má šílený plán, jak krachující manželství i
nakladatelství Josefa zachránit.
Komedie ČR

Premiéra 22. 2. 2018

Mimořádné vstupné 80.-Kč

92 minut

31. 5. čtvrtek v 18 hod

ARTCAM

PAULA
Třicátnici Paulu po deseti letech opustil přítel. Žena, odmítající
přijmout roli pasivní oběti, se náhle ocitá na ulici. Její cesta Paříží
za znovunalezením nezávislosti a klidu, plná bizarních setkání,
právě začíná. Tento film byl v roce 2017 vyhlášen nejlepším
debutem festivalu v Cannes.

Drama s komediálními prvky-Francie

Premiéra 25. 1. 2018

Vstupné 50.-Kč

97 minut
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