ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 4 /duben 2022
*********************************************************************

Velikonoce už jsou tady,
přejeme Vám všichni dohromady
bohatou pomlázku a hodně štěstí,
hlavně však radost, jež jaro věstí!
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Vážení spoluobčané,
jaro je v plném proudu. Denní teplota se šplhá k příjemným hodnotám,
které často přesahují 15°C, zato v noci klesá teplota často až k nule.
Takové trošku aprílové počasí. Společně nás asi trápí nedostatek vláhy,
kdy v lesích se dá mluvit o velkém suchu. To má za následek lesní požáry,
které se v těchto dnech objevily v blízkém regionu (Sloup). Ani náš katastr
nebyl výjimkou, naštěstí se podařilo uhasit požár v zárodku, takže nedošlo
k žádným škodám.
V minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala o záměru instalovat
v našem městysi dva samoobslužné boxy „Zásilkovny“. A stalo se. Od 28.
března 2022 budou aktivovány a stanou se tak plně funkčními.
Po zimní přestávce bylo nově otevřeno dětské hřiště. Podle návštěvnosti
dětí i jejich rodičů usuzuji, že se těší poměrně velké oblibě. Ve spojení
s teplým počasím prochází hřiště doslova „zatěžkávací zkouškou“. A to je
samozřejmě úplně v pořádku! Přeji dětem spoustu šťastných chvil při
objevování houpaček, prolézaček, domečků a dalších herních prvků.
Rozběhly se také práce spojené s obnovou místních komunikací.
Aktuálně se pracuje na náměstí Svobody, následovat budou ulice 28.
října, Havlíčkova a Sokolská. Nejprve dojde k výměně obrubníků a
následovat bude obnova povrchů komunikací. To vše s sebou přinese
určitá omezení pro občany, kteří bydlí ve výše uvedených ulicích. Bez
těchto opatření, která se dotknou průjezdnosti a parkování v těchto
lokalitách, stavbu realizovat nelze. Koncem léta by mělo být vše hotovo.
Na závěr to nejdůležitější. Poděkování. Velké poděkování vám všem,
kteří jste přispěli do sbírky potravin, kterou jsme vyhlásili ve čtvrtek 17.
března 2022. Sbírka je pro uprchlíky z Ukrajiny, kteří jsou (nebo budou)
ubytováni v naší obci a v Rájci-Jestřebí. A hned od prvních okamžiků se
začaly koše umístěné v místní prodejně COOP plnit trvanlivými
potravinami. Několik přepravek plných potravin jsme již poskytli městu
Rájci-Jestřebí, které připravuje ubytování pro desítky uprchlíků z Ukrajiny.
My se jim snažíme touto formou vypomáhat, stejně jako obec Ráječko,
která poskytuje hygienické prostředky. Část potravin jsem předala
čtyřčlenné rodině z Ukrajiny, která je ubytována ve stacionáři Emanuel.
Potravin se nám sešlo tolik, že jsme sbírku ke dni 25. března 2022
prozatím ukončili. Bude-li třeba s příchodem dalších uprchlíků sbírku
obnovit, budete o této skutečnosti opět informováni. Potvrdilo se, co dávno
vím: „Doubraváci mají dobrá srdce“.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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Místní poplatky za svoz odpadů a psů
Připomínáme občanům, že se vybírá poplatek za svoz odpadu. Poplatky se vybírají
během měsíce dubna. Platby lze provést v hotovosti přímo na úřadě městyse nebo
zaslat na účet městyse číslo 3829631/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo
domu. Děkujeme.
Výše poplatků za svoz odpadu
na jednoho obyvatele:
majitele rekreačních objektů:

600,-Kč
600,-Kč

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

100,-Kč
120,-Kč

Vítání jara
V neděli 3. dubna 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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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!!!

Úřad městyse DOUBRAVICE NAD SVITAVOU ve spolupráci
se společností Technické služby Malá Haná s.r.o. pro vás zajistí

SBĚR A ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO 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 velkoobjemový 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

2. dubna 2022

U úřadu městyse

2. dubna 2022

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 nebezpečný odpad ?
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

2. dubna 2022

U úřadu městyse

8:00 – 9:30
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Základní škola Doubravice nad Svitavou,
příspěvková organizace
Soukopovo náměstí 90
679 11 Doubravice nad Svitavou
mobil 603 188 963
zsdoubravice@centrum.cz
www.doubravicens.cz/zs

Zápis do 1. ročníku

pro školní rok 2022/2023:
• se bude konat ve čtvrtek 21. dubna 2022
• od 13:00 do 17:00 v budově školy

Jak se k zápisu přihlásit:
• do 14. 4. vyplňte přihlášku na
https://www.zsdoubravice.cz/aktuality/prihlaska-k-zapisu-do-1-rocnikupro-rok-20222023
Co je nutné u zápisu doložit:
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce
ŠKOLA NABÍZÍ:
▪ přátelské a rodinné prostředí
▪ třídy s menším počtem žáků
▪ kolektiv dětí z MŠ Doubravice
▪ plavecký výcvik
▪ školní družinu pro dojíždějící žáky až do 5. třídy
▪ máme interaktivní tabule a počítačovou učebnu
▪ projekty „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“
▪ kroužky ve škole zajišťuje DDM Blansko, náboženství farnost Rájec
Mgr. Pavlína Bartošová, ředitelka školy
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Vážení rodiče, milí předškoláci, zveme Vás na akci
Předškoláci do lavic!

Chceme Vám představit naši školu a umožnit dětem snadnější přechod z
MŠ.
Seznámíte se s budoucí paní učitelkou a vyzkoušíte si, jak to ve škole
chodí.
Z kapacitních důvodů se, prosím, telefonicky nebo emailem přihlaste na
jeden z termínů:
• čtvrtek 7. 4. 2022 15:30 – 16:30
• úterý 12. 4. 2022 15:30 – 16:30
Těší se na vás Mgr. Lucie Klimešová, učitelka
a Mgr. Pavlína Bartošová, ředitelka
ZŠ Doubravice nad Svitavou
Tel.: 603 188 963
zsdoubravice@centrum.cz

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

Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech
25. - 29. dubna 2022 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
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BESEDA V KNIHOVNĚ
Pan Jiří Walker Procházka je český spisovatel, který se zabývá žánrem
science fiction a fantasy. Podílí se i na tvorbě audioknih českých
detektivek. O tom všem připravuje besedy pro děti i dospělé.
V pátek 18. března přijel i do naší obce. Společně s paní Helenou Jalovou,
vedoucí úseku okresní metodiky knihoven regionu Blansko, připravili
dataprojektor a vše potřebné, aby se beseda mohla uskutečnit. Akce se
konala v nové klubovně u knihovny. Besedy se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy
naší základní školy, kterých bylo třicet, a s nimi jako doprovod dvě paní
učitelky.
Název besedy byl Komiksy hravé a dravé. Paní Jalová všechny přivítala
a následně dostal prostor spisovatel Procházka. Nejdříve povídal o sobě,
o práci, o tvorbě. Potom se dostal ke komiksům. Poutavým způsobem
seznámil děti s historií komiksů ve filmu i v literatuře. Mohly si také kreslit
a psát do pracovních listů, a tak si vyzkoušet, zda je to lehké nebo těžké.
Pan Procházka jim všechno ukazoval na obrázcích, které promítal. Bylo
to opravdu zajímavé a nikomu ani nepřišlo, že celá beseda trvala hodinu
a půl.
Akce se vydařila a podle odezvy se líbila dětem i panu spisovateli.
Jana Vomelová knihovnice
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Výstava „(re)VIZE knihoven 21. století“
v Moravské zemské knihovně Brno
Zdá se vám zvláštní, že chci psát o výstavě v brněnské knihovně? Je
důvod, a to dosti velký. Ale vše od začátku.
V minulých pěti letech získala naše knihovna pěknou částku peněz
z dotačního titulu Obecní knihovny Jihomoravského kraje na zlepšení
vybavení a zařízení knihovny. Pravidelní i příležitostní návštěvníci
knihovny určitě změny k lepšímu zaregistrovali. Nové regály pro knihy,
koutek pro děti, prostor pro besedy, nové počítače. A všimli si toho také
zástupci Jihomoravského kraje.
Čerpání dotací bylo následující: r. 2017 – 50 000,- Kč; r. 2018 – 50 000,Kč; r. 2019 – 50 000,- Kč. Vždy se jednalo o maximálně možno částku,
kterou bylo možné získat (50 % celkových nákladů). Takže od JMK jsme
dostali 150 000,- Kč a náš podíl byl lehce přes dalších 150 000,- Kč. Od
roku 2020,21 byl tento typ dotace pozastaven.
Na výstavě byly k vidění panely s fotografiemi architektonicky zajímavých
novostaveb a rekonstrukcí knihoven realizovaných v letech 2015 až 2020.
A mezi takové patří také naše knihovna.
Na vernisáž výstavy, která byla v prostorách Moravské zemské knihovny
1. března 2022 byla pozvaná starostka městečka Mgr. Jana Otavová,
knihovnice Jana Vomelová a kronikářka Eva Sáňková. Vernisáž zahájil
ředitel MZK prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., přítomni byli také zástupci
z řad architektů, zastoupen byl rovněž Jihomoravský kraj. Výstava
prostoupila celou budovu MZK. V galerii byly k vidění panely
architektonicky zajímavých novostaveb jihomoravských knihoven,
návštěvníci se mohli seznámit s historií výstavby MZK a také
s rekonstrukcemi knihoven realizované z výše uvedeného dotačního
titulu. A na jednom z panelů jsme si rády prohlédly fotografii a popis naší
krásné knihovny.
Jak bylo na vernisáži řečeno – knihovny si v krátkém čase prošly řadou
změn. Dříve byly místem, kam si člověk chodil jen půjčovat knihy. Dnes
se v mnohých případech stávají kulturním centrem obce. Poskytují místo
pro setkávání, ke sdílení znalostí a zkušeností. Věřme, že do naší
knihovny si bude nacházet cestu stále více a více čtenářů a zájemců o
celoživotní vzdělávání.
Text a foto Eva Sáňková kronikářka
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Mgr. Otavová se zdraví s ředitelem

Umístění výstavních panelů

MZK Brno

Knihovnice Jana Vomelová u panelu

Vstupní hala MZK Brno

doubravické knihovny

Prohlídka zajímavých knihoven ve 3D

Budova MZK Brno

provedení
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Dobrý den,
měsícem březnem pravidelně vrcholí myslivecký rok. Členové mysliveckého spolku provádí
v tomto období, po uskutečněném lovu a před dobou nových přírůstků, důležitou činnost v podobě
sčítání stavů jednotlivých druhů zvěře, aby mohl být efektivně, účelně a co nejobjektivněji
stanoven plán chovu a lovu na další období.
Je podstatné si uvědomit, že žijeme v kulturní krajině a fragmenty původně přírodě blízkého
prostředí jsou spíše výjimečné. V dnešní krajině, ve které les vždy byl a bude nepostradatelnou
součástí, stále ubývá predátorů spárkaté zvěře a přibývá predátorů zvěře drobné. Významnou
úlohou členů našeho mysliveckého spolku je provádět kvalifikovaný odlov vedoucí k podpoře
zdravotní kondice populace zvěře spárkaté, za účelem jejího zdárného rozvoje a vytvoření
bezpečného prostředí pro zvěř drobnou redukcí jejích četných predátorů, s ohledem k hospodaření
na dotčených pozemcích. Neodmyslitelnou součástí každého myslivce je i péče o životní prostředí
mimo zastavěná území obcí. S úctou k přírodě se tak naši členové snaží přispět k vzájemně
propojenému, trvale udržitelnému a v rámci možností fungujícímu prostředí za okny našich domů.
Proto i vy, prosím, dopřejte potřebný klid naší zvěři. Vyhýbejte se při svých procházkách krmným
zařízením, zřetelně nesledujte zvěř v našich polích a lesích a především nenechávejte volně
pobíhat své čtyřnohé mazlíčky. Mějte na paměti, že při pohybu přírodou vstupujete do rozmanitého
domova zvěře, která Vám může být nablízku, i když ji nevidíte. Chovejte se prosím ohleduplně a
tiše.
S pozdravem lesu zdar Vám přejí krásné prožití jarního období a jarních svátků
členové Mysliveckého spolku Doubravice nad Svitavou.
…voda je všeobjímající láska a vděčnost…
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
D U B E N

2022

7. 4. čtvrtek v 18 hod

AEROFILMS

NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ
Brzy třicetiletá Julie stále hledá své místo ve světě a experimentuje,
zatímco její starší přítel Aksel by se rád usadil a začal novou životní
etapu. Věci se zkomplikují, když zvídavá Julie pronikne na večírek,
na kterém potká mladého a okouzlujícího Eivinda... Film na pomezí
dramatu a komedie vypráví vtipně, pravdivě a s citem o vztazích a
životě v době, kdy můžeme mít téměř nekonečné možnosti.
Norské drama s českými titulky

Premiéra 17. 3. 2022

Vstupné 100.- Kč

129 minut

14. 4. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

ZLATO
Uprostřed rozlehlé, jedinečné a nelítostné australské pouště se
odehrává drsný thriller o chamtivosti, která dokáže zatemnit lidskou
mysl. Jak daleko dokáží lidé zajít při cestě za nesmírným
bohatstvím?
Dva cizinci putují australskou pouští. Virgil (Zac Efron) jede za prací,
která mu údajně změní život, a má ho tam přivézt ne zrovna
sympatický řidič Keith (Anthony Hayes). Během cesty se jim přehřeje
motor auta, a tak musí zastavit uprostřed vyprahlé divočiny. Když
Keith automobil opravuje, zaujme Virgila zlatý odlesk u jeho nohou.
Začnou kopat a objeví ten největší balvan zlata, jaký kdy, kdo nalezl.
Prvotní nadšení se promění v bezmoc, když zjistí, že vytáhnout ze
země tak velkou hroudu zlata je nad jejich síly.
Australský thriller s českými titulky

Premiéra 27. 1. 2022

Vstupné 100.- Kč

97 minut
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21. 4. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní
nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich
postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval
v ději. Všichni něco chtějí. Fotograf Matěj chce získat nedobytnou
Vendulu z lékárny, pan Bohumil prosí, aby udělal zázrak,
automechanik Bakalář by chtěl být léčitelem. Do toho vstupuje z
reálného světa Šejnohova manželka, která si myslí, že už by měl
psaní nechat a konečně se věnovat jí.
Komedie s prvky magického realismu servíruje univerzální otázky
lidského života s nadsázkou a humorem. Scénář filmu Jana Svěráka
vznikl na motivy oblíbených povídek Zdeňka Svěráka. Hrají Zdeněk
Svěrák, Daniela Kolářová, Ondřej Vetchý, Jitka Čvančarová a další.
Komedie ČR

Premiéra 10. 3. 2022

Vstupné 100.- Kč

99 minut

28. 4. čtvrtek v 18 hod

BOHEMIA MP

TEST
Pozitivní těhotenský test nemusí nutně znamenat radostnou zprávu.
Obzvlášť, když jste matka 3 dospívajících dětí a Vy těhotná rozhodně
nejste! Annie žije ve šťastném manželství a stará se obětavě o své 4
děti. Rodina jako ze žurnálu. Vše je zalito sluncem. Ale jen do chvíle,
než Annie v odpadkovém koši narazí na pozitivní těhotenský test.
Taková zpráva dokáže vnést i do té nejharmoničtější rodiny
pořádnou dávku adrenalinu. Mimochodem-existuje vůbec něco
takového jako harmonická rodina?
Francouzská komedie s českými titulky

Premiéra 7. 4. 2022
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