ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 3 /březen 2015
*************************************************************

Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva
městyse Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
dne 18.3.2015 v 18.00 hod. v obřadní síni úřadu městyse.
UPOZORNĚNÍ
Platby za svoz odpadu se budou vybírat od 2. března 2015 do
30. dubna 2015. Současně se budou vybírat i poplatky za psy.
Výše poplatků za svoz odpadu
Osoba s trvalým pobytem:

450,-Kč

Rekreační objekt:

450,-Kč

Podnikatel (1 popelnice):

1.500,-Kč

Výše poplatku za psy:
1 pes:

100,-Kč

za každého dalšího psa:

120,-Kč

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

Poplatky za nájem hrobových míst se budou
vybírat od května 2015. Jeden seznam plátců
hrobových míst bude vyvěšen na úřední desce
před úřadem městyse a druhý v Klemově.
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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

28. března 2015

U úřadu městyse

ODVOZ

28. března 2015

8,00 hod.

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

18. dubna 2015

U úřadu městyse

8:00 – 9:00

Velkoobjemové a ostatní odpady ne !!!
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou konaného dne 4.2.2015
1/2015 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu starosty
2/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje veřejnoprávní smlouvu s
Městem Blanskem o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní
Ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, která je přílohou
tohoto usnesení
3/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030021110/001 mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou jako povinným a firmou E.ON Distribuce a.s. jako
budoucím oprávněným v předloženém znění, týkající se pozemků parc.č. 6093
a 6502 v k.ú. Doubravice nad Svitavou
4/2015 – Zastupitelstvo městyse odkládá projednání bodu čísla 5 na další zasedání
Zastupitelstva městyse.
5/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje smlouvu na právo
založené smlouvou provést stavbu na pozemcích městyse parc.č. 3600/1, 3600/2
a 3600/3, k.ú. Doubravice nad Svitavou mezi Městysem Doubravice nad Svitavou
jako vlastníkem a manželi Romanem Pilátem a Lenkou Pilátovou jako stavebníkem v
předloženém znění
6/2015 - Zastupitelstvo Městyse schvaluje přestupkovou komisi v následujícím složení:
JUDr. Vlasta Němcová - předseda
Ing. Petr Pávek – člen
David Machala – člen
7/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako vlastníkem
služebných pozemků p.č. 227/1 a 228/2 v k.ú. Klemov, paní Mgr. Věrou Tvrdíkovou
jako vlastníkem služebných pozemků a paní Evou Bartošovou jako vlastníkem
panujícího pozemku v předloženém znění
8/2015 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru
9/2015 - Zastupitelstvo Městyse Doubravice nad Svitavou neschvaluje připojení městyse k
akci „Vlajka pro Tibet 2015“
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Sbor dobrovolných hasičů
Doubravice nad Svitavou
zve všechny děti a rodiče na

který se uskuteční v neděli 15. března 2015
v sále kulturního domu v Doubravici nad Svitavou
zahájení ve 14 hodin
SOUTĚŽE
HRAJE
DJ LIVKA
BOHATÁ
TOMBOLA

OBČERSTVENÍ
ZAJIŠTĚNO

Vítání jara
V neděli 22. března ve 14 hodin bude před úřadem městyse
probíhat tradiční 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.

***********************************************************************
MO ČČK zve všechny občany
na divadelní představení boskovických ochotníků
NÁJEMNÍCI PANA SWANA.
kde vystupuje doubravická rodačka Eva Štěpánková – Zvejšková.
Neseďte proto doma a vyjděte za kulturou do místního kina v sobotu
21.3.2015 od16 hodin.
Vstupné dobrovolné.
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 v úterý 31. března 2015
 od 13 do 17 hodin
 v ředitelně mateřské školy – 1. patro
 s sebou vyplněnou přihlášku do MŠ a
zápisní list
 přineste rovněž k nahlédnutí rodný list dítěte a váš
občanský průkaz
 bližší informace o činnosti naší mateřské školy a o
kritériích pro přijetí dítěte do Mateřské
školy v Doubravici nad Svitavou můžete
získat i na

www.doubravicens.cz/ms

Mgr. Konrádová Hana
ředitelka MŠ Doubravice nad Svitavou
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Trocha historie nikoho nezabije…
V našem krásném městečku se narodilo, případně zde žilo, mnoho
významných osobností, které by neměly být nikdy zapomenuty.
Mezi takové se řadí P. Jan Nepomuk Soukop, farář doubravický,
který ve zdejším kostele sv. Jana Křtitele působil od roku 1865 až do své
smrti v roce 1892. O jeho záslužné práci nejen v oblasti náboženské, ale
také činnosti spisovatelské, překladatelské a folkloristické, bylo již
popsáno mnoho a mnoho stran. Málo se ale ví o tom, jak bylo naloženo
s jeho tělesnými pozůstatky.
Je všeobecně známo, že po jeho smrti dne 26. března 1892, byl
pochován na doubravickém hřbitově. Po více jak třiceti letech synovec P.
Jana Nepomuka Soukopa, P. Augustin Neumann OSA projevil přání, aby
pozůstatky jeho strýce byly převezeny na Velehrad. Stalo se tak 15.
května 1927, kdy byla rakev uložena do výklenku zdi kostelíku Cyrilka.
Spolu s ostatky byl na Velehrad převezen i Soukopův náhrobek
s nápisem: Cyrilem a Metodem bdí Bůh nad svým národem.
Po celé roky bylo místo jeho posledního odpočinku hojně
navštěvováno velehradskými poutníky. Několikrát se jednalo také o
důstojnější úpravě náhrobku, případně jeho přenesení do interiéru
stavby. Zůstalo však jen u pořízení nové pamětní desky. Nepodařilo se
ani vyjednávání doubravických farníků o navrácení pozůstatků tohoto
vzácného člověka zpět na doubravický hřbitov.
V rámci rekonstrukce kostelíku Cyrilka na Velehradě, byl 15. května
2012 (přesně 85 let po uložení ostatků Jana Soukopa) jeho hrob otevřen.
Do hrobky po celá léta zatékala voda, byla značně zdevastována, proto
bylo rozhodnuto vyjmout tělesné pozůstatky po dobu rekonstrukce
stavby. Za účasti velehradských farníků byly ostatky koncem měsíce
května téhož roku uloženy zpět na původní, zrekonstruované místo, ale
v nové truhle.
V posledních dvou letech probíhala na nádvoří v okolí velehradské
baziliky velká úprava. V souvislosti s ní se řešil také hrob Jana Soukopa.
Podařilo se najít řešení, a nyní jsou tělesné pozůstatky P. Jana
Nepomuka Soukupa uloženy na důstojném místě, na rohu velehradské
zahrady u boční stěny kaple, které se říká KAPLANKA nebo také
CYRILKA.
Pamětní deska, mimo dat narození a úmrtí, uvádí následující text
(doslovný přepis):
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Jan Soukop
farář Doubravský
Věrný kněz a slavný vlasti syn
po své smrti tuto odpočívá.
Jeho duši přijal Hospodin
jeho písně vděčný národ zpívá.
Za informace o novém hrobě P. Jana Nepomuka Soukopa a zaslané
fotografie patří poděkování panu Tomáši Sáňkovi z Nových Sedlic u
Opavy.

Areál velehradské baziliky – kaple KAPLANKA

Nový hrob P. Jana Nepomuka Soukopa, nad ním pamětní deska
text Eva Sáňková kronikářka

foto Tomáš Sáňka
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny
v měsíci březnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
Březen
7.3. SÁŇKOVÁ Květoslava

nám. Svobody 376

15.3. NEČASOVÁ Bohumila

U Spravedlnosti 257

27.3. HAJNÁ Marie

Plotky 145

27.3. KOVÁCSOVÁ Marie

Dolní 346

28.3. ŠEVČÍKOVÁ Zdeňka

Plotky 178

********************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
BŘEZEN 2015
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00
Březen

1.3.

MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

7.3.

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

8.3.

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

14.3.

MUDr. Houdková

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

15.3.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

21.3.

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

22.3.

MUDr. Paulíčková

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

28.3.

MUDr. Pernicová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

29.3.

MUDr. Pokorná M.

Blansko, Gellhornova 9

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.
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PŮJČOVNA
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Půjčovna kompenzačních pomůcek je zřízena při pečovatelské službě MSSS Města
Boskovice. Cílem půjčovny je zprostředkovat dostupnost rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek, které usnadní seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám po úrazech
nebo nehodách zvládat běžné denní činnosti života.
Pomůcky lze zapůjčit na kontaktním místě organizace na základě „Smlouvy o nájmu věcí
movitých“. Pomůcku lze zapůjčit na dobu neurčitou a cena zapůjčení je stanovena měsíční
sazbou.
NABÍDKA:










mechanické vozíky
chodítka
toaletní křesla
mechanická a elektrická lůžka
sprchové židle
sedačky do vany, sprchy
nástavce na WC
antidekubitní matrace, pomůcky
hrazdy k lůžku, jídelní stolečky k lůžku

PROVOZNÍ DOBA:
 čtvrtek od 7:00 do 15:00
 mimo uvedenou dobu po předchozí domluvě
KONTAKTY:
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“, Mánesova 2203/47,
Boskovice
Pečinková Andrea, DiS.
516 455 420, 734 281 709
pecinkova.msss@boskovice.cz
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
oznamuje všem zájemcům,
že v úterý 17.+ 24. 3. 2015 od 9 do 11 hodin
probíhá

Výroba
Velikonočních dekorací a pečení perníků

Srdečně zvou pracovníci a uživatelé zařízení.
Pěkná modrá Doubravice
Soukopovo nám 91 (budova fary)
Tel: 515 538 565, 732 747 952
E-mail: peknamodra.blansko@charita.cz
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
B Ř E ZE N
5. 3. čtvrtek v 18 hod

2015
FALCON

FAIR PLAY
Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna (Judit
Bárdos) se stává členskou střediska vrcholového sportu. Její matka
(Aňa Geislerová) a otec (Roman Luknár) doufají, že splní
kvalifikační limit a postoupí na olympijské hry. Vybočením ze světa
tvrdého sportovního drilu je pro Annu pouze milostný vztah
s Tomášem (Ondřej Novák). Anně začnou být bez jejího vědomí
podávány anabolické stereoidy. Její výkonnost stoupá, objevují se
ale rovněž první zdravotní problémy. Anna se o přípravcích dozvídá
pravdu, a přestože je v sázce její účast na olympiádě, hodlá dál
trénovat bez nich. Její matka však doufá, že Anna účast na
olympiádě využije k emigraci, a rozhodne se jí anabolika pod
rouškou neškodných vitamínů aplikovat sama. Dále hrají Eva
Josefíková, Roman Zach, Igor Bareš a další.
Film ČR
Vstupné 50.- Kč

100 minut

12. 3. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
DÁRCE

Jonas vyrůstá v idylickém světě, kde existuje pouze štěstí. Lidé
neznají utrpení, války, strach a bolest. Základem světa je
jednotvárnost: stejné domovy, stejné oblečení, stejné rodiny. Na
okraji společenství žije jediný držitel a strážce všech pravdivých
vzpomínek lidstva – Dárce. Jeho prostřednictvím Jonas získává to,
co nikdo jiný nesmí vědět – pravdu o skutečném životě a zkušenosti
předchozích generací. V hlavních rolích Brenton Thwaites a Jeff
Bridges.
Sci-fi USA
Vstupné 50.- Kč

89 minut
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19. 3. čtvrtek v 18 hod

H.C.E.
HODINOVÝ MANŽEL

Čtyři plavci – hráči vodního póla se po prohraném zápase ocitnou
na dně. Ti zoufalci i na dně bazénu dokonce bydlí. Aby se
zachránili, zkusí provozovat pochybnou živnost „hodinový manžel“.
A opravdu opravují domácnosti rozličným dámám, jak se ale časem
ukáže, nejen domácnosti. Co se kolem toho vyvine a jak na to
zareagují jejich partnerky, to uvidíte v našem kině.
V hlavních rolích David Novotný, Bolek Polívka, David Matásek a
Lukáš Latinák. Dále hrají Jitka Čvančarová, Lenka Vlasáková a
další.
Film ČR.

Premiéra 25. 12. 2014

Vstupné 50.- Kč

100 minut

26. 3. čtvrtek v 18 hod

H.C.E.
DOUPĚ

Příběh vypráví o tajném agentovi, který se snaží najít zbraně
hromadného ničení. Zbraně byly ukradeny z ghetta Doupěte. Tajný
agent se s prosbou o pomoc obrací na Lina, jediného člověka, co
zná tento rajón a nebojí se místních gangsterů.
Ve filmu hrají Paul Walker, David Belle a další.
Akční krimi drama Francie/Kanada
Vstupné 50.- Kč

100minut
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