ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 4 /duben 2012
*********************************************************
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 21.3.2012

1/2012 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé období
2/2012 - Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet městyse za rok 2011 – s výhradou
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse za rok 2011.
3/2012 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou na základě zjištěných chyb a
nedostatků uvedených v závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Městyse Doubravice nad Svitavou za rok 2012 přijalo následující opaření k nápravě
chyb a nedostatků:
1. Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu bude vždy důsledně postupováno dle
schválené Směrnice č. 10 „Zadávání zakázek malého rozsahu“.
2. Pro kontrolu dodržování §39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích bude zaveden
ke každému prodeji či pronájmu obecního majetku evidenční list, kde budou
přehledně a chronologicky uvedeny jednotlivé kroky a dokumenty, týkající se
pronájmu nebo prodeje majetku městyse.
4/2012 - Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Základní školy Doubravice nad
Svitavou za rok 2011 s tím, že přebytek ve výši 16 547,84 Kč bude převeden do
rezervního fondu základní školy. Zastupitelstvo městyse souhlasí s použitím
rezervního fondu ve výši 134 091,24 Kč následovně:
104 091,24 Kč použití na běžný provoz základní školy
30 000,- Kč převod z rezervního fondu základní školy do fondu odměn.
5/2012 - Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Mateřské školy Doubravice nad
Svitavou za rok 2011 s tím, že přebytek ve výši 5348,68 Kč bude převeden do
rezervního fondu mateřské školy. Zastupitelstvo městyse souhlasí s použitím
rezervního fondu ve výši 33 509,19 Kč na běžný provoz mateřské školy.
6/2012 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet hospodaření Městyse Doubravice nad
Svitavou na rok 2012 ve znění předneseném starostou městyse panem Pavlem
Králem v závazných ukazatelích. V příjmech v položkovém členění a výdajích dle
paragrafů.
7/2012 - Zastupitelstvo městyse schvaluje finanční dotaci z rozpočtu městyse spolkům a
organizacím:
TJ Sokol
115 000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů
34 000,- Kč
Český svaz včelařů
10 000,- Kč
Myslivecké sdružení
10 000,- Kč
Svaz tělesně postižených
5 000,- Kč
Český červený kříž
8 000,- Kč
Římskokatolická farnost
100 000,- Kč
8/2012 - Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Doubravice nad
Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic za rok 2011 – bez výhrad.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku
za rok 2011.
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9/2012 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet Svazku obcí Doubravice nad Svitavou,
Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic na rok 2012 ve znění předneseném předsedou
Svazku panem Ladislavem Štoudkem.
10/2012 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet Svazku obcí Svitava na rok 2012 ve
znění předneseném starostou městyse panem Pavlem Králem.
******************************************************************************
Zpráva o činnosti rady
14.3.2012
- Rada schválila návrh dohody na ukončení nájemní smlouvy budovy občanské vybavenosti č.p.
359 na pozemku parc.č.st. 49 a pověřila starostu městyse přejímkou nemovitosti a podpisem této
dohody.
- Rada schválila záměr pronájmu budovy občanské vybavenosti č.p. 359 na pozemku parc.č.st.49
v k.ú. Klemov, vše v majetku Městyse Doubravice nad Svitavou.
- Rada schválila záměr pronájmu části pozemků p.č. 2349/1, p.č. 3060/1 a p.č. 3562/1 v k.ú.
Doubravice nad Svitavou, zapsaných na LV 10001 u KÚ Blansko.
- Rada projednala program veřejného zasedání zastupitelstva městyse.
Rada byla informována
- o nabídce firmy SUHOX na odkup zemědělských pozemků ve vlastnictví městyse
- o jednání o pozemcích s firmou Kameňák s.r.o.
*****************************************************************************

7.- 8. dubna 2012
VELIKONOČNÍ JARMARK
II. ROČNÍK
Kromě návštěvy zahradnického centra
a prohlídky pštrosí farmy nabízíme ve dnech jarmarku

prodej tradičních českých výrobků

- největší kraslice, velikonoční výzdoba, pletené žíly, keramika,
čerstvé sýry, pekařské výrobky, trdelníky,………
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Vážení spoluobčané,
také v letošním roce jsme připravili ve spolupráci s firmou SITA
provozovna Boskovice tradiční sběrové akce:

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
v sobotu 31. března 2012 od 8.00 do 16.00
hodin
jako v minulém roce budou kontejnery
umístěny ve dvoře vedle úřadu a při sběru
budou asistovat pracovníci stavební skupiny.
Do této formy sběru patří staré sedací soupravy, koberce, hadry,
staré boty apod.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A PNEUMATIK
v sobotu 21. dubna 2012 - od 8.00 do 9.00 hodin vedle úřadu
městyse
Do tohoto sběru patří především:
zbytky olejů, zářivky, ledničky, mrazničky, zbytky barev
a obaly od nich, akumulátory, televize a vyřazená elektronická a
elektrická zařízení.
**************************************************************
Platby za svoz odpadu se vybírají do 30. dubna 2012.
Současně se vybírají i poplatky za psy.
Výše poplatků za svoz odpadu
Na jednoho obyvatele:
450,-Kč
Majitele rekreačních objektů
450,-Kč
Podnikatelů – za popelnici: 1.500,-Kč
Výše poplatku za psy:
1 pes:
100,-Kč
za každého dalšího psa:
120,-Kč
****************************************************************

Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech
16. - 22. dubna 2012 sběr starého papíru. Kdo se
chce zbavit tohoto odpadu a pomoci škole získat
finanční prostředky na další vybavení, může papír
odevzdávat v uvedených dnech vždy od 6 hodin do
15.30 hodin ve škole. Občany prosíme o rozdělení na
noviny, časopisy a ostatní do menších balíčků.
Děkujeme.
Mgr. František Opatřil – ředitel školy
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Slavnost velikonoční
Milí přátelé,
všichni už moc dobře víte, že velikonoční slavnost se řídí prvním jarním
úplňkem, tedy první neděli po prvním jarním úplňku se slaví Kristovo vítězství nad
smrtí. Jelikož letošní první jarní úplněk bude v pátek 6. dubna, největší svátky
církevního roku – Kristovo vzkříšení, oslavíme společně hned následnou neděli
8. dubna. Velikonoce jsou skutečně největšími svátky roku, neboť jsou oslavou
zdárného dokončení Kristova poslání zachránit nás lidi od věčné smrti. Vánoce
jsou jistě též velikou událostí, ale až ve velikonočním Kristově vítězství získává
Ježíšovo narození smysl. Proto považujeme Velikonoce za největší událost a její
připomenutí za největší svátky.
Nejdůležitější část – velikonoční třídenní začíná na zelený čtvrtek večer, kdy
si připomínáme Kristovu poslední večeři (při níž ustanovil eucharistie a kněžství),
jeho modlitbu v Getsemanské zahradě a jeho zatčení. Mši svatou budeme slavit v
našem kostele v 17:00 hod.
Na velký pátek se neslaví žádná mše svatá. Je to den přísného postu a je
vyhrazen pokání, neboť si uvědomujeme, že právě tento den Kristus za naše
špatnosti neskutečně trpěl na kříži. Velkopáteční obřady (nikoli mše sv.) začnou v
našem kostele v 15:00 hod.
Stejně i bílá sobota je dnem ztišení, neboť náš Pán odpočíval v hrobě. I tento
den se neslaví žádná mše svatá, až po západu slunce, kdy podle židovského
vnímání kalendáře končí den a začíná den další.
Můžeme tedy říci, že po sobotním západu slunce již začíná důvod pro
velikou radost, protože právě tuto noc Boží Syn vstal z mrtvých. Slavnostní vigilii
(noční mši svatou) společně oslavíme v sobotu v 22:30 hod. Následnou neděli se
potom sejdeme k oslavě Kristova vítězství nad smrtí tradičně v 9:45 hod.
Předvelikonoční zpovídání je zde v Doubravici naplánováno na čtvrtek
29. března od 17:30 hod. Další možnosti jsou vyvěšeny na kostelní vývěsce.
Všem vám ze srdce přeji vnitřní pokoj a radost v nadcházejících svátcích,
váš David Ambrož, farář.

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

INZERCE:
Prodám nábytek do dětského či studentského pokoje. Jedná se o psací
stůl a úložné skříňky. Dále police na knihy a odkládací regál. Vše
v dobrém stavu, cena dohodou.
Telefon 724 244 483
6

Rozhlédni se!
V letošním školním roce je naše mateřská škola zaměřena na
„Předčtenářskou gramotnost“ a „Bezpečnost dětí doma i na
cestě“.
S dětmi jsme se zapojili do projektu „CELÉ ČESKO
ČTE DĚTEM“. O důležitosti čtení a hlasitého předčítání
dětem není nutno dlouho mluvit. Naší snahou je vzbudit v
nich nejen zájem o knížky, čtení, ale i pohodu u čtení a lásku
ke knížce vůbec. Denně čteme nejméně 20 minut, vkládáme
chvilky s knížkou, dramatizace pohádek i práci s loutkou.
Po celý rok seznamujeme naše děti také s tím, jak se mají chovat na
vycházkách, na školní zahradě, při cestě do školky i ze školky. Jaké jsou dopravní
značky, co znamenají, co může být pro děti v dopravním provozu nebezpečné, ale i
co mohou způsobit ony a tím ohrozit nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního
provozu.
V rámci „bezpečnosti“ dětí byl pro děti
připraven soutěžní den „Mravenečci na kolech“,
který bude pokračovat druhou částí v měsíci květnu.
Uvědomujeme si, jak moc je prevence především u
malých dětí potřebná.
Naše MŠ se zapojila do projektu „ROZHLÉDNI
SE!“ Je to projekt nadačního fondu Kolečko s cílem
vzdělávat děti v problematice bezpečnosti silničního
provozu.
Základem jsou interaktivní dovednosti, které děti odpovídající
formou upozorní na co si dávat na chodníku a na silnici pozor.
Naše mateřská škola byla do tohoto projektu zařazena jako první a zatím
jediná mateřská škola z celé České republiky a na to jsme náležitě pyšní. Hlavním
sponzorem se stala
firma Eurovia a.s.
V lednu
jsme
v rámci tohoto projektu
společně s dětmi prožili
dopoledne plné nejen
vyprávění, praktických
ukázek a přemýšlení,
ale hlavně spousty her
a soutěží s dopravní
tématikou.
Všechny
děti byly nadšené a také
si
odnesly
mnoho
pěkných dárečků.
Tímto ale naše
„bezpečnost
dětí“
nekončí.
V dubnu je pro ně připraven „DEN S BESIPEM“. Dopoledne se spoustou
překvapení a zábavy.
Rok „Bezpečnosti“ bude v průběhu celého roku doplňovat pohyb na dopravním
hřišti s neustálým zdokonalováním dovedností našich dětí na kolech.
Mgr. Hana Konrádová
ředitelka MŠ
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DTJ Doubravice nad Svitavou organizuje nejen pro
své členy a jejich rodinné příslušníky
návštěvu aquaparku Vyškov

Dne 15. 4. 2012 (neděle) se uskuteční návštěva aquaparku Vyškov
– odjezd v 8.00 hodin od Úřadu městyse Doubravice
Program:
dojezd na místo určení cca v 9.00 hodin, poté bude následovat dvouhodinové
koupání, odjezd domů cca ve 12.00 hodin.
Příspěvek zúčastněných činí 50,- Kč na osobu, jinak vše nad rámec je hrazeno
z prostředků místní DTJ (autobus + vstupné do aquaparku). Příspěvek bude
vybírán při vstupu do autobusu.
U dětí účast rodičů či jiné dospělé osoby NUTNÁ!
Jídlo a pití sebou (případně si zakoupíte na místě).
Kapacita autobusu je 49 míst, proto neváhejte!
Kdo má zájem, nechť se přihlásí na tel. číslo: 604 81 81 57 (p. Láníková).

**********************************************************************************
Ortopedie a fyzioterapie, s.r.o.
MUDr. Oldřich Jelínek, Ph.D., MUDr. Jaromír Černý
Pražská 1b/ 67801 Blansko
Náš provoz se nachází na ul. Pražská 1b/v Blansku (bývalá poliklinika Metry Blansku). Objekt
se nachází hned vedle vjezdu do továrny (autem je možno přijet až před vchod polikliniky – již
je schválena na policii výjimka pro pacienty našeho zařízení).
WEB – www.ortopedieblansko.com
Ordinační hodiny:
Ortopedie

MUDr. Oldřich Jelínek, Ph.D.
pondělí, středa 8,00-12,30 13,00-16,30

MUDr. Jaromír Černý:
čtvrtek 7,00-18,00,

úterý 8,00-17,30

pátek 8,00-13,00

Objednávat je možno v ordinačních hodinách na tel. 516 418 785 a kdykoliv přes internet na
adrese ojelinek@email.cz a jcerny@email.cz , osobně.
Doporučení praktického lékaře není podmínkou.
Fyzioterapie je v provozu každý den vždy dle objednání ( tel. 516 410 305).
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci dubnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
DUBEN:
1.4. HRNČÍŘ František
3.4. PIŠŤÁKOVÁ Jana
7.4. PŘIBYL Josef
8.4. Ing. SEDLÁK Zdeněk
15.4. TENOROVÁ Emilie
23.4. URBÁNKOVÁ Vlasta
24.4. PILÁTOVÁ Emilie

Klemov č. 337
Klemov č. 333
Dolní č. 69
Plotky č. 49
Dolní č. 183
U Cihelny č. 366
9. května č. 321

******************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část DUBEN 20012
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Duben
1.4.
7.4.
8.4.
9.4.
14.4.
15.4.
21.4.
22.4.
28.4.
29.4.

MUDr. Semrádová
MUDr. Staňková
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Vrtělová
MUDr. Štrajtová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Ševčíková R.

Sloup, Zemspol, 221
Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora, Zdrav. středisko
Křtiny, Zdrav. středisko
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 435 203
516 442 726
516 488 451
516 488 454
516 416 386
516 488 455
608 220 806
516 439 404
516 446 398
516 488 454

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.
*****************************************************************************

Na jaře 2011 se uskutečnila první tématická vycházka po obecních lesích. Nebylo
nás sice mnoho,ale prošli jsme si Šidlůvky a Kosovu zmolu.
Letos se vydáme buď do Nešůrky a kolem Boří nazpět nebo si projdeme lesy mezi
Holešínem a Kuničkami.
Jedná se o nenáročnou, hodinu a půl dlouhou procházku, zájemcům přiblížím
odbornou lesnickou problematiku a stav obecních lesů.
Pokud vás toto téma zaujalo, najděte si čas v sobotu 14.dubna, sraz v 10,00 před
radnicí.
Vít Koudelka,lesní hospodář
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

plán aktivit na měsíc duben
určený i pro veřejnost
3.4. 9.00 hod. – Velikonoční dekorace
4.4. – Vycházka po cyklostezce Boskovice - Mladkov
10. 4. – Sběrný den
11. 4. 2012 – Návštěva bazénu
17.4. – Šití přívěsků
18.4. – Práce na zahradě
24.4. – Dekorace ze sena
25.4. – Bowling
***********************************************************
Sběrný den
Oblastní charita Blansko bude dne 10. dubna 2012 od 10:00 do 15:00 hod.
v Doubravici v charitním středisku Pěkná modrá - fara - sbírat oblečení,
obuv, prádlo, hračky, kuchyňské potřeby apod. Prosíme, noste tyto čisté a
nepoškození věci v igelitových pytlích nebo v krabicích.
Oblastní charita Blansko tyto věci dále využívá pro potřeby svých uživatelů a
pro sociálně slabé obyvatele Blanska a okolí.
Děkujeme!
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
D U B E N

2012

5. 4. čtvrtek v 18 hod

BONTON
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU

Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet.
Libor (Igor Chmela), bývalý učitel dějepisu, který dosáhl vysokého
manažerského postu ve významném finančním ústavu, si řadu let
spokojeně žije se svou rodinou na okraji Prahy. Bezstarostný život ale
netrvá věčně a na povrch začnou vyplouvat machinace s penězi
klientů. Následně se ocitá v dohledu policejních vyšetřovatelů, snaží
se uniknout před hrozícím vězením a oddálit vysvětlení své nic
netušící manželce (Eva Vrbková). Rozhodne se pro útěk, kdy pod
záminkou společné dovolené odveze celou rodina na jižní Moravu.
Prchání před spravedlností se stane cestou plnou hledání ztracených
vztahů nejen mezi uprchlíky, ale také s jejich spolužáky z vysoké
školy, které náhodou potkávají a kteří žijí své normální životy
v okresním městě.
Film ČR.
Premiéra 13. 10. 2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

107 minut

12. 4. čtvrtek v 18 hod

BLUE SKY
DOKONALÝ ÚNIK

Film, který vypadá, jakoby Hitchcock vstal z mrtvých a odjel si natočit
další film na Havaj. Cliff a Sydney jsou mladý pár dobrodruhů, který
tráví líbánky na cestách po nekrásnějších plážích Havaje. Když se
setkají se skupinkou vyděšených turistů, kteří probírají vraždu jiného
páru, začínají přemýšlet o tom, zda by se neměli vrátit. S jistým
váháním se připojí k dalším dvěma párům a začíná boj o přežití. Z ráje
na zemi se stává opravdové peklo.
Hrají Steve Zahn, Milla Jovovich a další.
Mysteriózní thriller USA s českými titulky.
Vstupné 49.- + 1.- Kč

98 minut
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19. 4. čtvrtek v 18 hod

FALCON
ČTYŘI SLUNCE

Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastni? Příběh rodiny a jejich
přátel z menšího města vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu,
ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů.
Téměř čtyřicetiletý otec rodiny se stále nepoučil z vlastních chyb a
jeho úlety s sebou přinášejí komické momenty. Manželská krize
vyvrcholí v okamžiku, kdy ho vyhodí z práce a jeho žena si najde
milence. Lavinu nečekaných událostí z povzdálí sleduje a možná
nakonec ovlivní místní guru Karel, jehož ztvárnil v nezvyklé herecké
poloze Karel Roden.
Dále hrají Jaroslav Plesl, Anna Geislerová, Jiří Mádl, Igor Chmela.
Film ČR.
Premiéra 8. 03. 2012
Vstupné 49.- + 1.- Kč

101 minut

26. 4. čtvrtek v 18hod

BONTON
KONTRABAND

Spořádaný otec rodiny Chris, který se kdysi pohyboval za hranou
zákona, dokázal včas odejít. Bohužel, mladší bratr jeho ženy se
rozhodl začít tam, kde on přestal. A protože nebyl zdaleka tak šikovný
a ve strachu před šťárou nechal velkou pašovanou zásilku utopit
v moři, jde po něm místní narkomafie. Chris má dvě možnosti – buď
nechá svého švagra odpravit, nebo se vrátí na místo činu a
propašováním velmi problematické zásilky na americkou půdu jeho
selhání odpracuje. V hlavní roli Mark Wahlberg.
Thriller USA s českými titulky.
Premiéra 26. 01. 2012
Vstupné 49.- + 1.- Kč

110 minut

V květnu v našem kině uvidíte
-

Probudím se včera
Tohle je válka
Dluh
Signál
Mission Impossible – Ghost Protocol
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