ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 5/ květen 2019

***********************************************
Vážení spoluobčané,
velké teplotní rozdíly v posledních dnech skutečně potvrzují lidové
pranostiky spojené s jarním obdobím. Jen bychom potřebovali více
vláhy, a to nejen v souvislosti s nově vysázenými stromky v našem lese.
V souvislosti s kůrovcovou kalamitou bylo celkem vysázeno více jak
37 000 sazenic. Doufejme, že většina z nich ustojí horké a suché léto,
které prozatím meteorologové předpovídají. Do výsadby sazenic se
zapojila také místní organizace Junák, za to patří jejím členům upřímné
poděkování.
Stejně jako v dubnu, také v měsíci květnu nás čeká „velký“ sběr,
tentokrát nebezpečného odpadu. Co vše patří do nebezpečného odpadu
se dočtete v tomto čísle zpravodaje.
V plném proudu jsou stavební práce, které probíhají na víceúčelové
budově, konkrétně v půdním prostoru naproti knihovně.
Postupně zde bude zbudována „klubovna – společenská místnost“, která
bude sloužit potřebám místních spolků a organizací. Nově vzniklé
prostory bude možné využívat pro schůzovní činnost, besedy, osvětu
a jiné.
V období červen 2019 až červen 2020 by měly probíhat stavební práce
spojené s opravou komunikace mezi Doubravicí n./Svit. a Kuničkami.
Zcela jistě se shodneme na tom, že zmiňovaná komunikace je již několik
let v havarijním stavu. Proto se v rámci pozemkových úprav bude
realizovat její generální oprava. Než se však dočkáme nové cesty, je
třeba počítat s tím, že dojde k navýšení dopravy, a to především na ulici
Havlíčkova a 28. října.
Podařilo se vykoupit dům na ulici Plotky č. p. 46, včetně přilehlého
pozemku. Samotná nemovitost i její blízké okolí je ve zcela
nevyhovujícím stavu. Objekt bude postupně vyklizen a zbourán. Tímto
zásahem se podstatně změní vzhled celé ulice.
Měsíc květen nabízí řadu zajímavých akcí. Bližší informace najdete
v aktuálním čísle zpravodaje.
Mgr. Jana Otavová, starostka
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Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek 24. května 2019 od 14,00 do 22,00 hodin
a v sobotu 25. května 2019 od 8,00 do 14,00 hodin
v obřadní síni úřadu městyse, nám. Svobody 31.
Pro tyto volby je možno volit v jiném okrsku na základě voličského průkazu,
o který můžete zažádat na úřadě městyse.
Poučení pro žadatele
Na voličský průkaz je možné hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území
ČR nebo ve zvláštním okrsku v zahraničí.
Voličský průkaz bude na základě této písemné žádosti vydán voliči, který nebude moci nebo
nehodlá volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je zapsán. Písemná žádost musí být
opatřena ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím
datové schránky a doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 17.5.2019 nebo na
úřadu městyse předána osobně voličem nejpozději 2 dny přede dnem voleb, tj. do
22.05.2019 (při osobním podání nemusí být podpis ověřen). Voličský průkaz bude vydán
nejdříve 09.05.2019 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče. Voličský průkaz je možné voliči také zaslat.
Voličský průkaz je volič povinen ve volební místnosti odevzdat před hlasováním okrskové
volební komisi.
Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v
evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu. Volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného
členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného
členského státu a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel podle zvláštního
právního předpisu.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od
okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební
komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského státu,
nebo jde-li o občana jiného členského státu, případně neprokáže-li, že je veden v evidenci
obyvatel podle zvláštního právního předpisu, nebude mu hlasování umožněno. To neplatí,
pokud volič hlasuje na voličský průkaz.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání
totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Zde volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na
jeho posuzování vliv. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
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Zprávy z obecního lesa

Vážení spoluobčané, v obecních lesích pokračuje zpracovávání nahodilých těžeb
z loňského roku, ke kterým se přidaly škody způsobené větrem z letošního předjaří.
Nejednalo se o nijak velké množství-cca 200 m3-bylo to ale bohužel v porostech
rozvrácených kůrovcovou kalamitou. Díky tomu se zvětšily holiny nutné k zalesnění, a proto
se také zvýšily výměry pasek, kde byla použita likvidace klestu a těžebních zbytků
mechanizovaně-drcením.
Od 11. března začalo zalesňování připravených holin. Část dělá firma Dřevo Málek, část
brigádníci a 300 mladých doubků zasázeli místní Skauti oddíl Doubravice nad Svitavou, za což
jim patří velké poděkování. Celkem bylo vysázeno 37600 sazenic na ploše 6,41 ha, z toho je
více než polovina tzv. melioračních a zpevňujících (listnáče a jedle bělokorá).
Jelikož zima byla s minimem srážek a jaro rovněž, čeká nás opět rok boje s následky
sucha. Mimo kůrovcovou kalamitu na smrku začínají odumírat také borovice a jasany. Je to
bohužel důsledek klimatické změny, jejímž následkům budeme muset čelit i za cenu
nemalých finančních výdajů na obnovu krajiny kolem nás.
Vít Koudelka, lesní hospodář

************************************************************************
Chcete se zbavit starého papíru bez námahy?

Skautský oddíl v Doubravici uspořádá v sobotu 1.6. 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
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Očkování psů
V úterý 21.5.2019 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.
***********************************************************************************

Městys Doubravice nad Svitavou hledá brigádníka na
hrabání posečené trávy. Nástup možný ihned, bližší
informace na úřadě městyse.

***********************************************************************************
Nájemné za hrobová místa pro rok 2019 se budou vybírat od
pondělí 3.6.2019 do pátku 28.6.2019. Jmenný seznam plátců
hrobových míst bude od 3.6.2019 k nahlédnutí v kanceláři na
úřadě městyse.

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

SK Doubravice nad Svitavou bude pořádat
v pátek 31.5.2019
taneční zábavu na sokolském hřišti.
Začátek ve 21.00 hodin.
K tanci a poslechu hraje skupina Prorock.
Občerstvení zajištěno.
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Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech 3. - 7. června 2019 vždy od 6
do 16 hodin sběr starého papíru.
Kdo se chce zbavit tohoto odpadu a pomoci škole získat finanční prostředky na další
vybavení, může papír odevzdávat v uvedených dnech ve škole.
Občany prosíme o rozdělení na noviny, časopisy a ostatní do menších balíčků.
Děkujeme.
Mgr. Pavlína Bartošová – ředitelka školy
************************************************************************************************

Rok 2018 v mateřské škole

Dnes se vracím ke slíbenému pokračování o naší mateřské škole.
Budu se věnovat opravám a novotám.
V průběhu školního roku 2018/2019 došlo v naší školce
k několika drobným i větším opravám: vymalování kuchyně a
přilehlých prostor, opravy omítek, nátěry dle potřeby. Oprava kotle – čerpadlo,
oprava a nátěry vnitřních i venkovních laviček na sezení, oprav omítek ve
sklepě, cestiček na obou zahradách, doplnění nové prosívky, nátěry všech
hracích prvků, oprava povrchu dopravního i sportovního hřiště. Nutností bylo
odstranění prolézačky „Rakety“ pro nebezpečí úrazu. Byla zprovozněna
studna – zakoupeno čerpadlo s hadicí na kropení záhonků a cestiček –
zamezení velké prašnosti nevhodné pro děti.
Dokončen byl „Hmatový chodník“ – nový prvek zahrady. Na zadní
zahradě jsme kolem plotu vysázeli živý plot a nové stromy – budoucí přírodní
zastínění zahrady.
Do kuchyně jsme koupili nový robot a spoustu nového nádobí – děti se
obsluhují samy, a to se občas stane „nehoda“. Tím ale děti učíme
samostatnosti, která je důležitá pro jejich budoucnost.
8 nových kol pro děti na školní zahradu, do III. a II. třídy byly vyrobeny
nové skříně na hračky, zakoupena byla nová lehátka – lehoučká, hygienicky
velice vhodná. Také nové přikrývky, froté prostěradla, spousta hraček a knih.
Na podzim jsme na školní zahradu instalovali 2 nové hrací prvky – na
první zahradu dvouhoupačku pro malé děti a na druhou zahradu skluzavku do
svahu. V únoru letošního roku nám vyměnili okna v šatnách dětí a v ředitelně.
Ještě nás čeká výměna dveří do šatny v I. třídě a do ředitelny – jsou to
staré dveře a nejdou otevírat. Velkou investicí bude také letos výměna kotlů na
vytápění. Se starými je neustále problém, musí se stále opravovat.
Spoustu věcí neuvádím, jsou to pro nás samozřejmosti. Ale bez nich by
se chod mateřské školy neobešel. Je to také každodenní práce zaměstnanců
mateřské školy, jejich samostatnost a ochota vše udržovat v pořádku.
Důležitým hlediskem je pro nás i bezpečnost dětí a jejich spokojenost.
Toto vše bychom ale nemohli vybudovat bez podpory sponzorů a
zastupitelů našeho městečka.
Mgr. Hana Konrádová, ředitelka MŠ
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Zdravá5

Dne 26. 2. 2019 navštívila naši školku paní Deignan Jana s programem „Zdravá 5''.
Zúčastnily se jí všechny tři třídy Berušky, Ježečci i Koťata.
Vše probíhalo hravou formou, aby to děti co
nejvíce zaujalo.
Povídali jsme si, co je pro naše tělo zdravé, jaké potraviny bychom
měli jíst a které nám naopak mohou ublížit.
Paní lektorka měla pro děti připravené zástěrky, na kterých bylo
nakreslené jídlo.

Děti si vyzkoušely, jak by taková zdravá strava

měla vypadat po celý den. Také jsme si procvičili naše tělíčka při
poslechu písniček na CD.
Na závěr byla pro děti připravena ochutnávka ovoce a zeleniny.
Dětem se program velice líbil a už se těší na příští rok, kdy k nám paní lektorka ze Zdravé
5 opět zavítá.
Kolínská Lenka, učitelka MŠ
*****************************************************************************************************

Putování skřítka Vítka

Ve středu 6. února 2019
navštívily děti z mateřské školy
výstavu v místní knihovně. Tato
výstava byla na námět knihy Lenky
Dokoupilové
„Putování
skřítka
Vítka“. Třídy Ježečků, Berušek a
Koťátek přivítala knihovnice paní Jana Vomelová. Seznámila
děti s jednotlivými odděleními knihovny, především s úsekem
pro dětské čtenáře. Motivovala naše předškoláky k návštěvě
knihovny v odpoledních hodinách s rodiči a každodenní práci
s knihou. Dále paní knihovnice přečetla první kapitolu z knihy
o skřítku Vítkovi. Děti příběh zaujal,
a proto paní učitelky knihu vypůjčily
a dočetly při odpočívání na lehátku.
Výstava obsahovala vyobrazení hlavního hrdiny skřítka
Vítka a skřítčích čepiček z různých materiálů od papíru až po
přírodniny. Dětem se výstava velice líbila, a proto hned
v knihovně namalovaly své vlastní obrázky, které paní
Vomelová přidala k exponátům. Přispěly tak k rozšíření
výstavy, která putuje po celém našem okrese.
Bc. Petra Závišková, učitelka
8

Zahradnictví Ing. Roman Koupý Doubravice nad Svitavou
a Městys Doubravice nad Svitavou
vyhlašují 12. ročník květinové soutěže „Rozkvetlé městečko“
Po těch letech by se mohlo zdát, že stačí pouhý titulek a každý hned ví,
„o
čem je řeč“. Tak jen pár nezbytných informací, abychom splnili povinnost a bylo
vše jasné a srozumitelné.
Budeme předpokládat, že počasí nám bude nakloněno tak, abych mohla
v červenci a srpnu projít naše městečko a vše nafotografovat. Následně pak
fotografie roztřídit do čtyř kategorií, a to:
 Rozkvetlá okna
 Rozkvetlé balkony
 Rozkvetlé předzahrádky
 MIX
A pak už se všichni budeme těšit na září, kdy bude provedeno vyhodnocení.
Termín oznámíme, stejně jako v letech minulých, ve zpravodaji.
Eva Sáňková

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

4. května 2019

STANOVIŠTĚ

OD KDY – DO KDY

U úřadu městyse
8:00 – 9:00
Velkoobjemové a ostatní odpady ne!!!
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část květen 2019
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Květen
1.5.
4.5.
5.5.
8.5.
11.5.
12.5.
18.5.
19.5.
25.5.
26.5.

MUDr. Roth
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)
MUDr. Semrádová
MUDr. Sládek
MUDr. Staňková V.
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MDDr. Šméralová K.

Ostrov, Zdrav. středisko
516 444 326
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
Sloup, Zemspol, 221
516 435 203
Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319
Jedovnice, Zdrav. středisko
516 442 726
Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479
Blansko, Svitavská 1A
516 416 386
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454
Boskovice, Lidická 8
731 074 479

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
KVĚTEN

2019

2. 5. čtvrtek v 18 hod

FILM EUROPE

VĚRNÍ NEVĚRNÍ
Ábelovi se zhroutí svět poté, co ho opustí celoživotní láska
Marianne, která mu oznámí, že čeká dítě s jiným mužem. O deset let
později se k němu vrací, ale přináší s sebou také šokující tajemství.
Typicky francouzské romantické drama o lásce, smutku, žárlivosti a
nevěře.
Romantické drama Francie

Premiéra 4. 4. 2019

Vstupné 50.- Kč

75 minut

9. 5. čtvrtek v 18 hod

BOHEMIA MP

UTOP SE, NEBO PLAV
Když depresivní Bertrand, trpící krizí středního věku, odpoví na
inzerát, který hledá nového člena do družstva synchronizovaného
plavání, netuší, do jak pestré společnosti sympatických
ztroskotanců se dostává. Družstvo vybavené povislými svaly,
počínající pleší míří na nejvyšší stupně vítězů. Komedie o snech,
které se mohou splnit přesto, že se v ně ani neodvažujeme doufat.
Premiéra 27. 12. 2018

Komedie Francie
Vstupné 50.- Kč

122 minut

16. 5. čtvrtek v 18 hod

BONTON

CENA ZA ŠTĚSTÍ
Obyčejné lidské štěstí může mít několik podob. Kde ho hledat a co
mu obětovat? Tento film ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke svému
štěstí někde ztratili a pokoušejí se ji znovu najít. Ve filmu hrají Ivana
Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš Hanák, Pavel Řezníček,
Jaroslav Plesl.
Komedie ČR

Premiéra 21. 12. 2017

Vstupné 50.- Kč

98minut
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23. 5. čtvrtek v 18 hod

AEROFILMS

VŠICHNI TO VĚDÍ
Krásná Laura přijíždí do rodného Španělska na svatbu své sestry.
Bujarou oslavu v kraji prosluněných vinic však naruší zmizení
jednoho z hostů. Brzy se ukáže, že pod povrchem dřímají staré
křivdy a tajemství, která měla zůstat zapomenuta. Nejslavnější
filmový pár současnosti Penélope Cruz a Javier Bardem excelují
v hlavních rolích dávných milenců, mezi kterými to nikdy nepřestalo
jiskřit. Tento film se stal zahajovacím filmem festivalu v Cannes.
Psychologický thriller Španělsko

Premiéra 21. 2. 2019

Mimořádné vstupné 80.-Kč

132 minut

30. 5. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Komedie navazuje v příběhu a v hereckém obsazení hlavních rolí
hrdinů na úspěšný a stejně bláznivý snímek Co jsme komu udělali?
Manželé Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich
manželé se rozhodli opustit Francii. Ale co rodiče? Ti udělají
všechno pro to, aby jim mladí neodjeli někam na druhý konec světa.
Komedie Francie
Vstupné 50.-Kč

Premiéra 28. 2. 2019
98 minut

A co vás čeká v červnu?
 6. června – KURSK: film o skutečné katastrofické události, ke
které došlo v roce 2000 na palubě jaderné ponorky K-141
Kursk;
 13. června – SNĚŽÍ: poetický film o křehkosti lidských vztahů
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