ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 7/ červenec 2022
Číslo 8/ srpen 2022
*****************************************************************
Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu. Tropické dny střídají silné bouřky s velkým
množstvím srážek. Pravděpodobně si na tento ráz počasí budeme muset
zvyknout. Extrémní jevy počasí se bohužel stávají „normálem“ i pro střední
Evropu.
A co se událo? Nedávno byla dokončena fasáda na budově obecního
úřadu. Zbývá ještě osadit nápis „RADNICE“ a umístit na čelní stranu
u vchodu do budovy novou elektronickou úřední desku. Dovoluji si
připomenout, že součástí těchto stavebních úprav byla celková obnova
obřadní síně, klimatizace vnitřních prostor obecního úřadu a instalace
vzduchotechniky v sále kulturního domu. To vše za finančního přispění
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 4 milióny korun.
A co aktuálně plánujeme? Opravu povrchu střechy místního kina, která je
již za léta své existence na hranici životnosti. Reálně hrozí, že by se voda
mohla netěsnícími plechy dostat do interiéru kina a způsobit tak nevratná
poškození.
Ale nebudeme jen pracovat, najde se čas i na zábavu. Plánujeme již pátý
ročník letního promítání. Přijměte pozvání na pátek 12. srpna, kdy se pod
širým nebem na náměstí Svobody odehraje česká komedii „Po čem muži
touží 2“. Občerstvení bude samozřejmě zajištěno.
!
Tak snad vyjde počasí
Na závěr vám přeji pohodové léto, užijte si ho ve zdraví a ve společnosti
lidí, se kterými se cítíte dobře. Prostě hoďme starosti za hlavu, alespoň
přes letní dny
.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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Základní pravidla při svozu odpadů od domácností
Pro někoho běžná záležitost a samozřejmost, pro jiného nová
informace.
1. Směsný komunální odpad je vyvážen pouze z nádob k tomuto
účelu určených ( většinou by to měly být černé popelnice). Ukládá
to i zákon.
Přistavené pytle s odpadem k popelnici nebudou vyváženy!
Domácnost si musí pořídit další nádobu, pokud jí stávající kapacita
nestačí.

2. Používání barevných popelnic z dotací na jiné typy odpadů
než je předepsáno ( modrá – papír, žlutá-plast, hnědá příp. zelená
– bioodpad) je zneužití dotačních pravidel a porušení smlouvy o
výpůjčce! Mohou být odebrány, pokud se toto porušení bude
opakovat.

Nápis BIOODPAD na těchto nových nádobách na
plast a papír považujeme za drzost!
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Do papíru rozhodně
dětské plínky nepatří !!
Ty patří do směsného
odpadu!

3. Nádoby, které mají občané trvale postavené přímo u domu nebo
ve vjezdu na svých pozemcích a nebudou vytaženy ze
stanoviště ( třeba i jeden metr) považujeme, že je nechcete
vyvézt. Osádky nemají vstupovat na vaše pozemky a dívat se, zda
je nádoba plná či nikoliv. Je třeba přistavit nádoby vždy co nejblíže
k cestě, kde jezdí technika.

Správně připravené nádoby ke svozu
4. Barevné nádoby, které obsahují co nemají ( např.v bioodpadech
sáčky, směsný odpad ve žlutých nebo modrých nádobách), tak
nebudou tyto nádoby vyvezeny, ale osádky je vyfotí, nechají vzkaz,
proč nebyly svezeny a společnost bude informovat vedení obcí.
Znamená to, že občané musí tyto nádoby znovu přetřídit.

Ve žluté směsný
komunální odpad!

Sem patří bioodpad!

Děkujeme, že třídíte, chováte se
zodpovědně a máte pozitivní přístup!
Vaše Technické služby Malá Haná
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9. ročník soutěže TFA už je za dveřmi!
Sbor dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou srdečně zve všechny
příznivce hasičského sportu na 9. ročník soutěže TFA (nejtvrdší hasič
přežije), která je součástí soutěže Moravská liga, a která se
uskuteční 13.8. 2022 na Sokolském hřišti. Začátek v 9 hodin.
Pro děti jsou připraveny soutěže od Besipu a také dětská trať TFA (od 10
hodin). Na závěr dětských soutěží vyhlášení výsledků, pro každého
soutěžícího sladká odměna a pro všechny ještě jedno velké překvapení.
Pro všechny přítomné pak bohaté občerstvení (makrely, steaky z
hasičského grilu, hranolky a další dobroty).
Přijďte povzbuzovat nejen dospělé závodníky, ale také odvážné soutěžící
děti.

Těší se na vás členové SDH Doubravice nad Svitavou.
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Doubravická, a.s.
Doubravice nad Svitavou, Hybešova 228, IČ: 25312707
okres Blansko, PSČ 679 11, TEL: 516 432 722

TRAKTORISTA
Pracovní náplň
- obsluha traktoru a zemědělské mechanizace při zemědělských činnostech

v rostlinné výrobě
- práce s nakladačem
- provádění běžné údržby a základních oprav zemědělské mechanizace
a zařízení

Požadujeme
- ŘP skupin B, T, C

- praxe v řízení, opravách zemědělské a nákladní techniky (výhodou)
- flexibilita, komunikativnost, samostatná pečlivá práce

Nabízíme
- pracovní příležitost v prosperující české společnosti

- širokou oblast benefitů (5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na
penzijní pojištění, příspěvky na dětskou rekreaci, příspěvek na lázeňský
pobyt a příspěvky nad rámec ZP)
Kontaktní osoba: Jiří Sedlák, mobil: 733 133 859, email:
jiri.sedlak@doubravicka.cz
Místo výkonu práce: Doubravice nad Svitavou
Pracovně právní vztah: Pracovní poměr na dobu neurčitou, 40 hod. týdně,
nástup ihned.

*****************************************************
OBECNÍ KNIHOVNA
Oznamujeme všem čtenářům a návštěvníkům naší knihovny, že v srpnu bude
zavřeno z důvodu revize knih a čerpání dovolené. Od září bude opět otevřeno
jako dříve, tedy v úterý a čtvrtek od 16. do 19. hodiny. Přeji příjemné léto.
Jana Vomelová knihovnice
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RDR Akademie v Chorvatsku!
Ve dnech 21.6.-27.6.2022 se konal zájezd RDR Akademie na mezinárodní
fotbalový turnaj Jadran Cup v chorvatském letovisku Umag.

Naši kluci a holky hráli proti zahraničním i českým klubům a rozhodně se
neztratili. Mladší přípravka dokonce přivezla pohár. Krátké šoty z turnaje
jste mohli vidět i na TV Nova, kde byli v záběrech právě hráči z naší RDR
Akademie. Také potěšila chvála od zahraničních trenérů, když viděli jak naši
"válí", a navíc ještě malí fotbalisté reprezentovali svá městečka. Hodně
účastníků zajímalo, co se skrývá za RDR. Tak byla představena městečka
Rájec-Jestřebí, Doubravice nad Svitavou a Ráječko.

Slunce, moře, turnaj, zábava - to je jedna stránka věci, ale uhlídat 47 dětí
tak, aby je to navíc ještě po zápasech bavilo, to byl těžký úkol, ale trenérům
z RDR se fakt povedl. Organizace perfektní, stravování super, ubytování
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bezva, trenéři výborní - a při téhle kombinaci ještě naši kluci a holky všem
ukázali, že fotbal hrát umí i při konkurenci týmů z vyšších soutěží. Rozhodně
to byl pro všechny zážitek a děti si odvezly první zkušenosti z mezinárodních
zápasů.

Týmy byly nejen z Česka, ale i z Rakouska, Německa, Itálie, Slovenska,
Chorvatska. Hlavní zásluhu na celé akci má ovšem "náš" Michal Hájek - šéf
RDR Akademie. Veškerou organizací od A do Z, tj. cesty, pobyt, turnaj,
stravování, ubytování, volnočasové aktivity atd. - to vše s přehledem
kočíroval a všechny nás ohromilo, jaký respekt má u kluků a holek. Stačil
nám zajistit během pobytu i plavbu lodí a na závěr pro děti zařídil návštěvu
aquaparku Istrialandia, což bylo pro všechny nečekané překvapení. Děti
byly nadšené a oplatily to disciplinovaným chováním. Můžeme být rádi, že
tady RDR Akademii máme, protože učí děti nejen fotbalu, ale taky chování,
respektu, vystupování, soudržnosti a mnoha dalším vlastnostem důležitým
pro život.

Krásné prázdniny a fotbalu zdar.

Věra Kuběnová
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Poděkování a výsledky Svitava krosu 2022
Děkuji za pomoc materiální i finanční sponzorům Svitava krosu 2022: Araplastu Doubravice,
Pivovaru Černá Hora, MαM Koloniálu Doubravice, Dřevovýrobě Vladík, Keramice Pávek, SK
Doubravice a Restauraci U Splavu. Dále chci poděkovat za výborně zvládnutý průběh
sportovního dopoledne všem jednotlivcům, kteří pomáhali s organizací běhu (o spokojenost
startujících se staralo 15 pořadatelů).
Celková účast - 145 závodníků: hlavní závod 53 běžců, mládežnické kategorii 92 běžců: 29
běžeckých nadějí z Doubravice.
Nejlepší výsledky: nejmladší děvčata a chlapci – Hájková Eliška 3. místo, Sáňka Josef 4.
místo, starší přípravka– Kuběnová Anna 2. místo, Šimák Matěj 4. místo.

Výsledky Svitava krosu 2022 – 8 500 m.
M 1. Beneš Petr (Blansko)
2. Bořil Petr (Hlavně zdravě)
3.Ondráček Petr ( Petrovice)
MVI 1.Ryba Lukáš (Lipůvka)
2. Široký Stanislav (ABD Blansko) 3. Krátký Pavel (Olomučany)
MVII1. Jančík Tomáš (Boskovice) 2. Šperka Martin (Boskovice)
3. Toman Igor (Vyškov)
MVIII. 1.Marek Milan (Drnovice)
2. Hájek Ivoš (Doubravice)
3. Novák Zdeněk (Blansko)
Junioři: 1. Daněk Štěpán (Blansko)
Ž 1. Toulová Klára (Boskovice)
2. Krakovičová Tereza(Blansko) 3. Zemánková Eva (Hlavně zdravě)
ŽV I. 1. Janková Magda (Brno)
2. Kuchařová Táňa(Blansko)
3.Polášková Martina (Blansko)
ŽV II. Ondroušková Ivana (Blansko)
Celkové výsledky a foto:www.svitavakros.estranky.cz Všichni se těšíme na příští, již 15. ročník, který
proběhne 3. 6. 2023.
Za organizátory Ivoš Hájek
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Informace Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ)
ČTÚ oznamuje, že budou v našem regionu uváděny do provozu základnové
stanice nových mobilních operátorů. Z těchto důvodů může dojít ke zhoršení
kvality příjmu televizního signálu přes anténu. V případě, že Vás tato
nepříjemnost potká a není to způsobeno poškozenou anténou, ověřte si na
interaktivní mapě (https://digi.ctu.cz/zp/) zda byla v této lokalitě spuštěna
základnová stanice mobilní sítě. Poté rušení televizního příjmu oznamte ČTÚ, a
to jedním z těchto způsobů:
• Odesláním formuláře
(https://www.ctu.cz/cs/download/formulare/ctu_oznameni_ruseni_tvprijmu_27_07_2015.pdf) na e-mail podatelna@ctu.cz nebo poštou na
adresu „Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02
Praha 025“
• telefonicky na pracoviště pro Jihomoravskou oblast, tel. 541 428 614, kde
budete dotázáni na jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého
pobytu, Vaše kontaktní údaje, rušené programy, typ používané přijímací
antény a stručný popis projevu rušení, začátek vzniku rušení či časový
výskyt rušení.
Na základě oznámení Vás poté bude kontaktovat pracovník ČTÚ, který se
domluví na termínu měření u Vás, případně Vám oznámí, že odrušení u Vás
provede přímo operátor, který si s Vámi následně domluví termín zásahu.
Doufáme, že výše uvedené kroky nebudete nuceni využít.

***************************************************
Návštěvá knihovny v Doubrávici nád Svitávou
V pondělí 20. 6. 2022 děti z naší mateřské
školy, po dvouleté odmlce, opět navštívily místní
knihovnu. Hned při vstupu do budovy jsme byli
mile překvapeni novinkami, které zde byly
provedeny. Pod schodištěm byl instalován nový
výtah pro maminky s kočárky nebo pro vozíčkáře.
V 1. patře, naproti knihovně, je nová klubovna,
která je a bude využívána na různé besedy.

Od knihovnice paní Vomelové, si děti
poslechly povídání o tom, co mohou najít
v knihovně a co všechno nám knihovna nabízí.
Prohlédli jsme si police s knihami, výzdobu
a dětský koutek. Samozřejmě nechyběl ani poslech veršovaných pohádek z knihy
Špalíček pohádek od Františka Hrubína.
Naši návštěvu jsme zakončili v nové klubovně šálkem lahodného čaje od paní
knihovnice.
Soušová Anna – učitelka MŠ
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Zahradní slavnost v mateřské škole
Po covidovém půstu se konečně mohla zahradní slavnost spojená
s rozloučením s předškoláky konat bez jakéhokoliv omezení v počtu
návštěvníků. Stalo se tak v úterý 7. června odpoledne na školní zahradě,
kdy se na vystoupení předškoláků přišli podívat také jejich kamarádi
z ostatních tříd a velké množství rodinných příslušníků všech dětí. A bylo
se na co dívat. Dvacet předškoláků ze třídy „Ježečků“ se představilo
v krásném pásmu básniček a říkanek. Mnohé oko dospělých nezůstalo
suché. Poté se s dětmi rozloučila paní starostka Mgr. Jana Otavová,
místostarosta Ing. Martin Štěrba a samozřejmě také paní ředitelka
mateřské školy Mgr. Hana Konrádová. Jako upomínku každý předškolák
dostal stužku, knihu a upomínkový diplom a mohla začít zábava. Na rozdíl
od předchozích let byla dětská pouť připravena jinou formou. Na
jednotlivých stanovištích po splnění úkolu byly děti hned odměněny.
Zapojit do soutěží se mohli i rodiče a bylo jasné, že tato forma soutěžení
se dětem líbila. Počasí nám přálo, tak tedy nezbývá než předškolákům
ještě jednou popřát, ať se jim ve velké škole daří a na naši mateřskou
školu rádi vzpomínají!
Kateřina Žáčková učitelka mateřské školy
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Děn dětí - Hlědání pirátškěho pokládu

Dne 2. června se třída
Berušek vydala hledat poklad
piráta Rudovouse.

Posádka Mořských berušek si
vyrobila loď a vymyslela pirátská
jména.
Při hledání pokladu musely děti
překonávat nejrůznější nástrahy
a úkoly.
Indície a mapa nás dovedly k
rozbouřenému moři, kde si
každý pirát našel malovaný
drahokam, společnými silami
jsme ukořistili truhlu s pokladem
a spravedlivě se rozdělili.
Posádka se vrátila ve zdraví na svou pirátskou loď.
Text a foto: Tereza Tomanová a Lenka Kolínská učitelky MŠ

Děn dětí - Hlědání pokládu

Dne 2. června proběhl v naší školce Den dětí.
Každá třída měla pro děti nachystaný program.
Ježečci měli loupežnickou výpravu k Doubravickému hradu.
Cestou k hradu překonávali různé nástrahy, které s lehkostí
a hravostí zvládli.
Koťátka se vypravila ke kouzelnému dubu, kde je čekal
poklad kouzelných skřítků.

Posádka Mořských berušek hledala poklad piráta
Rudovouse. Po cestě k moři zdolávaly nebezpečné
úkoly.

Kolínská Lenka učitelka MŠ
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Výlet
Jede se na výlet!
Konečně můžeme vyrazit za brány
Doubravice a užít si výletu a krás
Moravského krasu – Šošůvky. A konečně
se jede autobusem.
Děti naší školky si naplánovaly výlet na
kozí farmu a do dílny keramiky.
Ráno jsme vyrazili směr Šošůvka a během
cesty se kochali krásami přírody, zelenými
loukami s barevnými kvítky, pasoucími se koníky, kravičkami, až přes krásné
Sloupsko - Šošůvské jeskyně do cíle, kde nás už očekávali v keramické dílně s
připraveným programem.
Dostali jsme hlínu, váleček, podložku,
tvořítka a už se vyrábělo. Po zábavné práci
jsme si dali zaslouženou svačinku, pití a
také nějaké to mlsání. Bylo to velice
zajímavé a práce s hlínou nás bavila.
Rozloučili jsme se a následovala další
cesta za poznáním “ Kozí farma”.
Pan majitel farmy nás už očekával, přivítal a
po krátké prohlídce malého výběhu s
kůzlaty nás vedl na obrovskou farmu, kde
bylo nepřeberné množství bílých koz, o
které se starají a zpracovávají jejich mléko
v různé pochutiny - sýr, mléko, pribináčky,
pomazánky.
Prohlídka byla zajímavá, hodně jsme se
dozvěděli a na závěr naší výpravy nám
ukázal majestátné pány kozly, kteří měli zakroucené rohy, dlouhý bílý vous a stále
na nás mečeli. Vypadali jako čerti z pohádek. Výlet se nám povedl, byl úžasný,
slunečný a na zpáteční cestě jsme společně zazpívali píseň
“ Sláva
nazdar výletu…”
Juránková Zdeňka, učitelka MŠ
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" Přijďte si odpočinout a zrelaxovat, těším se na vás! "
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