ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 4 /duben 2014
*********************************************************
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Zpráva o činnosti rady
19.3.2014
- lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíc únor 2014
- rada neschválila prodej části parcely 1984/1 v k.ú. Doubravice nad Svitavou, která je
vedena na LV 10001 pro Městys Doubravice nad Svitavou do vlastnictví žadatele z
důvodu, že není ukončen zkušební provoz ČOV a není stanoveno ochranné pásmo
stavby
- rada projednala program veřejného zasedání zastupitelstva městyse
Rada byla informována:
- o plánovaných opravách místních komunikací

**********************************************
Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 26.2.2014
1/2014 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za
uplynulé období
2/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 18 500,- Kč z rozpočtu Městyse Doubravice nad
Svitavou na financování projektu spolupráce Programu rozvoje venkova
s názvem „Technické školky“
3/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr prodeje pozemku v k.ú.
Doubravice nad Svitavou, parc. č. 386/1, o výměře 183 m2, zastavěná
plocha, zapsaný na LV 10001 pro Městys Doubravice nad Svitavou
4/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje zařazení správního území Městyse
Doubravice nad Svitavou do působnosti strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Boskovicko PLUS na období 2014 - 2020
5/2014 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o dotazníkovém šetření
k revitalizaci náměstí Svobody
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************************************************************************************************
Platby za svoz odpadu se vybírají do 30. dubna 2014.
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
**************************************************************************************************************

Vítání jara
V neděli 6. dubna ve 14 hodin bude před úřadem městyse probíhat
soud s paní Zimou, která bude souzena za průběh letošní „zimy“,
vyhnána z naší obce a utopena v řece Svitavě.
Přijďte se rozloučit se zimou a přivítat jaro.
Srdečně zvou skauti.
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Zahradnictví Doubravice nad Svitavou
Ing. Roman Koupý
pořádá ve dnech
19.-20.4.2014
Jarní jarmark IV. ročník
Pro návštěvníky je v těchto dnech připraven bohatý program:
- prodej tradičních českých
výrobků
- velikonoční dekorace
- doprovodný program s hudbou
- atrakce pro děti
- prohlídka pštrosí farmy
- stánek s pštrosími specialitami
- občerstvení
Otevřeno od 8.00 – 18.00 hod
****************************************************************************

Sbor dobrovolných hasičů
Doubravice nad Svitavou zve
širokou veřejnost na tradiční
stavění máje, které se uskuteční
v sobotu 26. dubna 2014 od 14,00
hod.
********************************************************************************************************************

Touto cestou bych chtěla poděkovat panu Pavlu Míčovi z Doubravice
za sponzorský dar 10 000,- Kč, který věnoval našim
dětem. Tyto peníze byly použity na nákup
tělovýchovných pomůcek pro děti – míče, obruče,
překážkové kužele, skákací míče aj.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme.
Za všechny děti naší mateřské školy
Mgr. Hana Konrádová, ředitelka.
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Úřad městyse DOUBRAVICE NAD SVITAVOU ve spolupráci
se společností SITA CZ a.s. pro Vás zajistí
SBĚR A ODVOZ VELKÉHO 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 velký 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

12. dubna 2014
8,00 hod.

U obecního úřadu

12. dubna 2014
16,00 hod.

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 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 a odváženy z následujících stanovišť v obci
podle tohoto časového harmonogramu:

DNE

STANOVIŠTĚ

OD KDY – DO KDY

26. dubna 2014

U obecního úřadu

8:00 – 9:00

Velkoobjemové a ostatní odpady ne !!!
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Za kaméliemi
Navštívili jste tradiční výstavu kamélií v rájeckém zámku? Kdo zaváhal, ať
se těší na příští rok.
Školáci 4. třídy ( 4. a 5. ročník) tuto možnost nepromeškali. Na pozvání jedné
z maminek, paní Hájové, jsme vyjeli do Rájce. Čekala nás nádhera květů kamélií
ve sklenících a prohlídka vyzdobeného rájeckého zámku. Všechno umocnila
procházka prosluněným zámeckým parkem. Cestování a chování školáků
hodnotím jedničkou. Od úterka 11.3. zdobí některé byty tyto krásné kamélie nebo
alespoň jejich fotky. Každá práce musí být dokončena, a tak ve škole vznikly pěkné
pracovní listy o nových poznatcích.
Text a foto Mgr. Milada Juračková
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Jak klepe jaro na Základní školu v Doubravici nad Svitavou…
V základní škole již poznáte přicházející jaro. Mizí zimní obrázky a dekorace se sněhem
( bohužel letošní zimu děti užily sněhuláky a sníh jen na papíře). K vítání jara patří sněženky,
jarní říkadla, písničky a tanečky – vždyť Velikonoce ťukají na umytá okna. V naší škole patří
už několik let k začínajícímu jaru také soutěž – - soutěž recitační. Nejdříve:
1. vybrat básničku, aby byla pěkná, vtipná, třeba i neznámá
2. naučit se – cvičit paměť, výslovnost, intonaci
3. třídní kolo – výběr 3 nejlepších
4. školní kolo – soutěž před celou školou, souboj se soupeři i s vlastní trémou
Vítězové dostali malou pozornost a velký potlesk. Letošní vítězové vystoupí na Velikonočním
jarmarku.
Kategorie( 1. – 2. ročník )
1. místo: Josef Sáňka
2. místo: Natálie Konrádová
Veronika Míčová
3. místo: Adam Kovář
Kategorie ( 3. – 5. ročník)
1. místo: Kateřina Vyroubalová
Monika Součková
2. místo: Alexej Petečel
3. místo: Nikol Nečasová
Text a foto Mgr. Milada Juračková
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Karneval ve školní družině na ZŠ Doubravice nad Svitavou
Také v letošním školním roce se v naší školní družině konal dětmi velmi
očekávaný maškarní karneval. Několik dní předem děti vyráběly škrabošky z papíru
či masky zvířátek a jiných bytostí. V den konání karnevalu si děti do školy přinesly
kostýmy, které si někteří nedočkavci oblékli již o přestávce během dopoledního
vyučování. Po obědě se děti konečně dočkaly. Rázem se v družině objevily víly,
princezny, kovbojové, rytíři, přiletěl nás navštívit i Spiderman a další nadpřirozené
bytosti. A hurá na maškarní rej, který se odehrával v tělocvičně. Tanec střídaly
soutěže, děti skotačily s balonky, kruhy, lanem, na řadu přišel i oblíbený smetákový
tanec. Za své zdařilé taneční kreace a nevšední sportovní výkony byly děti
odměněny bonbony. Jak se děti bavily a jaké různé maškary bylo možno zahlédnout,
posuďte sami.

Text a foto Marcela Procházková

******************************************************************
Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech 7. - 11. dubna 2014
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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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

Černá Hora, Zámecká 1
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 2014
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00
Duben
5.4.
6.4.
12.4.
13.4.
19.4.
20.4.
21.4.
26.4.
27.4.

MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Nečasová
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pernicová
MUDr. Pokorná M.

Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9

516 471 210
516 454 046
516 474 488
607 812 963
516 491 263
516 465 452
725 415 615
774 177 804
516 412 422

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

Inzerce:
Nabízím zcela funkční šicí elektrický stroj LUCZNIK skříňový.
Cena symbolická, dohodou (stroj je nevyužitý).
Mobil 732 914 037.
********************************************************************
Prodám rudl, nosnost 200kg nikdy nepoužitý,
kupní cena 1.389,-Kč, prodám za 800,-Kč.
Prodám velké hrnce asi 50 l + 25 l +20 l + poklice. Úplně
neporušené, za poloviční cenu. Mobil: 721 626 143
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)
plán aktivit na měsíc duben
určený i pro veřejnost
2.4. – Bowling v Černé Hoře
9.4. – Sběrný den
16.4. – Turistika v okolí Veselice a Obůrky
23.4. – Úprava zahrady – setí hrášku
30.4. - Turistika v okolí Boskovic
Pro velký úspěch opakujeme každé úterý od 9 hodin tvoření mýdel

***********************************************************
OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO A STŘEDISKO VZÁJEMNÉ HUMANITÁRNÍ
POMOCI POŘÁDÁ

KDY: VE STŘEDU 9.4.2014 OD 10:00 DO 15:00 HOD.
KDE: DOUBRAVICE NAD SVITAVOU,
CHARITNÍ STŘEDISKO PĚKNÁ MODRÁ - FARA
CO: UVÍTÁME OŠACENÍ, OBUV, HRAČKY, KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ A VŠEHO, CO JE
MOŽNÉ JEŠTĚ POUŽÍT

JAK: VĚCI PROSÍM NOSTE ČISTÉ, NEPOŠKOZENÉ, V PYTLÍCH NEBO KRABICÍCH.
DAROVANÉ VĚCI BUDOU POUŽITY PRO UŽIVATELE SLUŽEB OBLASTNÍ CHARITY
BLANSKO A SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝM OBČANŮM
BLANSKA A OKOLÍ.
INFORMACE: MGR. JIŘÍ PAPIŽ
MOBIL: 739 389 107
KARLA ZMĚLÍKOVÁ
MOBIL: 732747952
DĚKUJEME, ŽE NÁM
POMÁHÁTE POMÁHAT!
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
DUBEN 2014
3. 4. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
KANDIDÁT

Skutečný příběh, který se nikdy nestal…
V dnešní době jsou nejcennějším zbožím informace. Film Kandidát
ukazuje velkou moc médií, která manipulováním s událostmi mohou
ovlivňovat celý svět. Příběh sleduje zákulisí politické kampaně
kandidáta na prezidenta, a také to, co se na politické scéně děje, nebo
velmi lehce může stát. V hlavních rolích se představí Marek Majeský,
Michal Dlouhý, Roman Luknár, Pavel Nový, Alice Bendová.
Film v česko-slovenské koprodukci.
Vstupné 50.- Kč

Premiéra 27. 2. 2014
106 minut

10. 4. čtvrtek v 18 hod

FALCON
HOŘÍCÍ KEŘ

Film, který ovládl České lvy 2013. Ze čtrnácti nominací si odnesl celkem
11 lvů, čímž překonal dosavadní rekord filmu, Je třeba zabít Sekala.
Drama vypráví o následcích Palachovy oběti a počátcích normalizace
v posrpnové ČSSR. Jeho hlavní postavou je skutečně existující
advokátka Dagmar Burešová (Tatiana Pauhofová), která zastupovala
Palachovu matku Libuši (Jaroslava Pokorná) a bratra Jiřího (Petr
Stach) ve zdánlivě beznadějné soudní kauze. Film připomíná i
sebeupálení Jana Zajíce z února 1969, které však ve společnosti
vzbudilo mnohem vlažnější reakce, než oběť Jana Palacha. Film Hořící
keř je unikátní v mnoha ohledech. Úvodní sekvence Palachova upálení,
k němuž došlo v horní části Václavského náměstí, se natáčely ve
Střešovické vozovně a byly dotvořeny pomocí triků, film pracuje i
s archivními dokumenty, mimo jiné se záběry masových shromáždění
během Palachova pohřbu. Další klíčové postavy ztvárnili Ivan Trojan,
Vojtěch Kotek, Alois Švehlík, Igor Bareš a řada dalších špičkových
českých i slovenských herců.
Drama ČR
Vstupné 50.- Kč

Premiéra 12. 9. 2013
206 minut
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17. 4. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
DOM HEMINGWAY

V britské černé komedii o cestě za vlastním vykoupením se Jude Law
představuje v roli, v jaké jste ho ještě nikdy neviděli. Excentrický,
naštvaný gangster se sklony k násilí, který si právě odseděl dvanáct
neradostných let v kriminálu. Jeho návrat do zcela jiné doby mezi
dávné kumpány není snadný, a tak jedno překvapení střídá druhé.
Ranař, který si kdysi přes rameno přehazoval jednu ženu za druhou, se
musí vyrovnat s přetrhaným vztahem k vlastní dceři, která již stihla
dospět. Naplnit touhu po dávné minulosti, penězích a ztraceném
úspěchu se však zdá být bláhovou misí odsouzenou k neúspěchu.
Dále hrají Emilia Clarke, Kerry Condonová a.j.
Černá krimi komedie VB
Vstupné 50.- Kč

93 minut

24. 4. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

MAFIÁNOVI
Kdysi měl všechny a všechno pod palcem. Ale časy se mění. Bývalý
mafiánský boss Giovanni Manzoni (Robert De Niro), jeho rázná
manželka Maggie (Michelle Pfeiffer) a jejich dvě děti jsou za příkladnou
spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. Žít
životem spořádaných občanů se jim příliš nedaří. Zoufalý agent FBI je
musí přestěhovat, protože mafiánské klany zuřivě pátrají po špinavém
udavači s jasným cílem. A tak se jejich novým domovem stává ospalé
městečko v Normandii. Jenže staří psi se novým kouskům učí těžko.
Tahle rodinka má mafiánství prostě v krvi.
Akční krimi komedie USA/Francie
Vstupné 50.- Kč

Premiéra 14. 11. 2013
111 minut

V měsíci květnu vás mimo jiné pozveme na nové
zpracování romantického filmu ANGELIKA.
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