ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 2 /únor 2012
********************************************

Zhodnocení roku 2011

Ze stavebních a investičních prací byly dokončeny inženýrské sítě Zázmolí II
a U Spravedlnosti, bylo provedeno vyčištění koryta Klemovského potoka.
S využitím dotace z Jmk ve výši 185 000,- Kč byla provedena výměna oken v MŠ.
V ZŠ byl vyměněn sporák v hodnotě cca 81 000,- Kč.
V květnu bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby ČOV a
kanalizace a veškeré podklady byly předány na Státní fond životního prostředí,
aby připravil smlouvu o čerpání finančních prostředků (dotace). K dnešnímu dni
není tato smlouva připravena a přislíbené finanční prostředky nejsou z tohoto
důvodu uvolněny, čímž dochází k odkladu realizace výstavby ČOV a kanalizace.
Ve spolupráci s obcemi mikroregionu Svitava byl využit dotační titul z Programu
rozvoje venkova „Na komunikacích bezpečněji“ a byla pořízena a instalována
dvě silniční zrcadla, zpomalovací prahy a 4 ks nádob na zimní posyp. V rámci
údržby obecního majetku byla opravena podlaha v přísálí KD a zakoupeno 40 ks
nových židlí. Opravy sanitární techniky byly provedeny v budově hasičské
zbrojnice, úprav se dočkala i část půdního prostoru víceúčelové budovy vedle
knihovny. Zahájeny byly i práce na údržbě a obnově zeleně v městysi.
Dokončeny byly pozemkové úpravy v katastru Doubravice nad Svitavou.
Schválen byl nový lesní hospodářský plán s platností do roku 2020. Schválení
nového územního plánu zpozdilo opakované veřejné projednání, které je
způsobeno požadavkem Jmk zapracovat do našeho návrhu prvky ze
schváleného záměru územního rozvoje Jmk.
Bohatý kulturně společenský život městyse zajišťovaly místní zájmové
organizace a spolky. Tyto akce se těšily velkému zájmu veřejnosti. Děkuji všem
členům organizací a spolků a také ostatním občanům za jejich práci při přípravě
a vlastním zajištění společenských akcí.
Pavel Král
starosta městyse
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Hlavní úkoly roku 2012
- dokončení jednání se SFŽP a zahájení vlastní realizace stavby ČOV a
kanalizace
- dokončení a vydání nového Územního plánu městyse
- získání územního rozhodnutí pro protipovodňové úpravy Klemov
- získání stavebního povolení na protipovodňové úpravy Nešůrka
- vybudování osvětlení v nově zastavěných zástavbových plochách
- ve spolupráci s pozemkovým úřadem zahájit jednání o realizaci opatření
v rámci pozemkových úprav (oprava komunikace na Kuničky)
- oprava hrazení hřiště s umělým povrchem
- oprava hrazení dětského hřiště
- v případě získání dotace zahájit opravy sochy sv. Šebestiána
- pokračovat v údržbě a obnově zeleně v městysi
****************************************************************
Zpráva o činnosti rady
28.11.2011
- rada schválila znění dodatku č.1 Smlouvy o nájmu nemovitosti č.p. 359
na pozemku parc.č.st. 49
- rada schválila smlouvu č. 009854/11/OŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jmk na hospodaření v lesích ve výši 38 050,- Kč.
- rada schválila smlouvu č. 11061/11/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jmk na výměnu oken v budově mateřské školy ve výši 190 000,- Kč
- rada schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemku městyse p.č.
3500/2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou, zapsaných na LV 10001 pro
Městys Doubravice nad Svitavou v předloženém znění. Rada pověřila
starostu městyse podpisem této smlouvy
Rada byla informována:
- o termínu výměny oken ve školce – 9.12.2011
28.11.2011
- rada schválila vyhodnocení výsledků projednání ÚP Doubravice nad
Svitavou, návrh rozhodnutí o námitkách ve znění předloženém starostou
městyse, zpracované MěÚ Blansko, odbor územního plánování
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14.12.2011
- lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíc
listopad
- rada schválila jmenovací dekret HIK pro inventarizaci majetku za rok
2011
- rada schválila jmenovací dekret DIK pro inventarizaci majetku za rok
2011
- rada schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi městysem a
stavebníkem na pozemcích parc.č. 3500/4 a 3507/2 v k.ú. Doubravice
nad Svitavou
- rada schválila vyřazení dřevěného provizorního mostku na fotbalové
hřiště v hodnotě 7161,- Kč z majetku městyse
- rada projednala jednotlivé body programu veřejného zasedání
zastupitelstva městyse
Rada byla informována:
- o průběhu zpracování územního plánu
- o prořezávce a údržbě stromů na Soukopově náměstí
*********************************************************************
CENTRUM POBYTOVÝCH SLUŽEB DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

Od prosince loňského roku zahájilo svou činnost Centrum pobytových služeb
Doubravice nad Svitavou. Centrum je určeno pro osamělé lidi, kteří se ocitli
v těžké životní situaci, či také pro rodiny, které pečují o své blízké.
Provozovatelem tohoto zařízení, které je umístěno v bývalém penzionu RETRO,
je firma Retol-Argo spol. s.r.o.
Podrobné informace o nabídce a provozu Centra pobytových služeb si
můžete vyzvednout na úřadu městyse.
***************************************************************************

V rámci projektu CzechPointu nabízí Úřad městyse Doubravice nad
Svitavou všem občanům tyto služby:
-

výpis z bodového hodnocení řidiče
výpis z insolventního rejstříku
výpis z katastru nemovitostí
výpis z obchodního rejstříku
seznam kvalifikovaných dodavatelů
výpis z živnostenského rejstříku
zápis údajů o ztrátě nebo odcizení OP do informačního systému evidence
občanských průkazů
využití údajů z informačního systému evidence obyvatel a registru rodných
čísel (§ 84 zákona č.301/2000 Sb.)
žádost o zřízení datové schránky
žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových k DS a další
formuláře žádostí týkajících se DS
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy (rekonstrukce
VN), oznamuje firma E.ON přerušení dodávky elektrické energie
v uvedených termínech:
6.2.2012
od 7.00 do cca 17.00
13.2.2012
od 7.00 do cca 17.00
20.2.2012
od 7.00 do cca 17.00
29.2.2012
od 7.00 do cca 17.00
5.3.2012
od 7.00 do cca 17.00
14.3.2012
od 7.00 do cca 17.00
21.3.2012
od 7.00 do cca 17.00
Občané budou o konkrétní vypnuté části obce vždy vyrozuměni
místním rozhlasem, na úředních deskách a na webových stránkách
městyse.
Vedoucí prodejny COOP informuje občany, že otevírací doba
prodejny nebude z důvodu vypnutí elektrického proudu měněna,
prodej v uvedených dnech zůstává zachován.
************************************************************************************************

Loňským rokem začal platit nový lesní hospodářský plán, platný do roku 2020,
který s sebou přinesl změny v evidenci porostů, zejména u bývalých ostatních
ploch. Zalesněno bylo 5500 ks sazenic, z toho 3300 melioračních a zpevňujících.
Vytěženo bylo 756 m3, z toho 36 m3 kůrovcové hmoty. Pod Kuničkami byla
provedena první prořezávka v náletových smrčinách, v Šidlůvkách se daří
podpora přirozeného zmlazení jedle. Upravili jsme pěšinu na Chlum údolím
Oderky, včetně studánky „U smrku“, kde chybí jen na jaře osadit dřevěnou
stříšku.
Letošní rok je plánován v podobných číslech jako rok 2011, navíc v letních
měsících uděláme pořádek v nových porostech „Na vinohrádku“, příp. na
„Záhoří“.
Vít Koudelka, lesy Doubravice
************************************************************************************************

Pozvánka na výstavu
Dokumenty z historie doubravického sportu z
archivu Oldřicha Hájka (fotbalové kroniky,
zajímavosti z volejbalu, ze stolního tenisu a další)
Místo: knihovna ve víceúčelové budově
Termín: únor a březen 2012
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Motto Tříkrálové sbírky 2012 v Oblastní charitě Blansko:
„ Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat. “
Sogjal Rinpočhe
V Doubravici nad Svitavou se vydaly čtyři skupinky koledníků Tříkrálové
sbírky, na cestu dům od domu, aby vybrali peníze pro lidi v nouzi.
Do čtyř zapečetěných pokladniček přispěli občané částkou 18.737 Kč.
Oblastní Charita Blansko má v plánu ze získaných peněz podpořit tyto projekty:
- Sociální rehabilitace – řešení aktuálních potřeb uživatelů
- Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ohrožených sociálním
vyloučením
- Pomoc nemocným v Domácí hospicové péči
- Pomoc lidem v nouzi bez rozdílu
- Podpora výjezdního krizového týmu
Děkuje všem dárcům, kteří otevřeli dveře svého domu a přispěli, ať už
jakoukoliv částkou,
do zapečetěných pokladniček. Dále bychom chtěli vyslovit dík všem
koledníkům a dalším dobrovolníkům, kteří se na průběhu Tříkrálové sbírky
podíleli.

V Blansku dne 18. 1. 2012

Marie Sedláková
koordinátorka sbírky při OCH Blansko
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci únoru vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
Únor :
8.2. ZEZULA Josef
8.2. POKORNÝ Rudolf
12.2. SVOBODA Radek
13.2. SÁŇKOVÁ Ludmila
15.2. ZEZULOVÁ Jiřina
16.2. KADLECOVÁ Věra
18.2. MUSILOVÁ Marie
18.2. PADĚLKOVÁ Božena
22.2. BRYCHTA Karel
25.2. DUFKOVÁ Věra
27.2. de WOLF Rudolf Valentino

Plotky 137
Soukopovo nám. 336
Plotky 115
Hybešova 172
Havlíčkova 24
28. října 205
U Cihelny 280
Nám. Svobody 14
Klemov 343
Dolní 75
Větrná 408

****************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP - blanenská část
1. pololetí 2012.
Služba je sloužena od 8.00 - 12.00 hodin

Únor
4.2.

MUDr. Hepp

Rájec, Šafranice 101

516 434 055

5.2.

MUDr. Houdková

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

11.2.

MUDr. Jílková

Rájec, Ol. Blažka 145

516 410 786

12.2.

MUDr. Tomášková

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

18.2.

MUDr. Klapušová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

19.2.
25.2.

MUDr. Kovandová
MUDr. Kulhánková

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko

516 488 450
516 439 190

26.2.

MUDr. Kupková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice,
Ponávka 6, tel. 545 538 111.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišťuje
ve všední dny od 17.00 hodin do 7.00 hodin
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
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Vážení občané,
OV KSČM Blansko, ZO KSČM Doubravice
a Levicový klub žen Blansko
Vás srdečně zvou na

XXI. PLES KSČM
pořádaný v pátek 17. února 2012 v 19:00 hod.
v Kulturním domě Doubravice nad Svitavou
Hraje CLASSIC – bohatá tombola – občerstvení.
Předprodej vstupenek OV KSČM Blansko, Doubravice
Vstupné Kč 80,- včetně místenky.

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

TJ SOKOL Doubravice nad
Svitavou,
oddíl kopané, pořádá
v sobotu 11.2.2012
v našem městečku tradiční
PRŮVOD MASEK.
**************************************************

TJ Sokol Doubravice nad
Svitavou, oddíl kopané
Vás srdečně zve na tradiční
POCHOVÁVÁNÍ BASY,
které se uskuteční v sobotu
18.2.2012
v Kulturním domě
Doubravice nad
Svitavou.
K tanci a poslechu hraje skupina CLASSIC .
Účast masek vítána.
Tombola bohatá, vstupné obvyklé.
********************************************************
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

plán aktivit na měsíc únor
určený i pro veřejnost

Výtvarné aktivity
7.2 9.00 – Koláž
14.2. 9.00 - Náramky z korálků
21.2. 9.00 – Šití přívěsků
28.2. 9.00 – Keramické zápichy

Výlety
1.2. – Návštěva planetária
8.2. – Bowling
15.2. – Solná jeskyně
22.2. – Vycházka na Hořice
29.2. – Hra Aktivity
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Z činnosti místní organizace Svazu tělesně postižených
V pátek 18. listopadu se v Kulturním centru sokolovna uskutečnila podzimní
členská schůze našeho svazu, které se zúčastnilo více než 180 členů organizace.
Na programu bylo vyhodnocení akcí v r. 2011 a seznámení s plánem zájezdů,
rehabilitačních pobytů a jiných aktivit, které se uskuteční v roce 2012. Členové
se mohli přihlásit na rehabilitační pobyty do Poděbrad, Janských Lázní,
Vysokých Tater, Luhačovic a na další pobyty, které pro ně také pořádá okresní
výbor Svazu tělesně postižených v Blansku.
Součástí podzimní členské schůze bylo přátelské posezení. K tanci a poslechu
hrála kapela z Petrovic pod vedením pana Dvořáčka. S chutí jsme si zazpívali
známé melodie, někteří přítomní se dali i do tance. Podle vyjádření pana
kapelníka nálada byla výborná a prý bychom „mohli být příkladem mladým na
dnešních zábavách“. Ti, kteří se vzhledem ke svým zdravotním problémům
nemohli dát do tance, skandovali alespoň velkým potleskem. K příjemné
atmosféře odpoledne přispěla orientální tanečnice AMONET, která zatančila
tanec s křídly bohyně ISIS, klasický tanec inspirovaný Řeckem a drum solo
exotické. V rytmu moderní hudby nám lektorky Silvie Vašíčková a Veronika
Vašíčková předvedly několik skladeb zumby. Snažily se i nás „vtáhnout“ do
tohoto rytmického cvičení, ale když jsme stačili „chytit“ správný rytmus s
rukama, nohy vypověděly službu, o těle ani nemluvím. Nejhorší to bylo ale s
dýcháním. Prostě, tento druh sportu patří mládí. I my jsme dříve byli takoví. Při
tanci i cvičení jsme tak mohli obdivovat ladnost a krásu pohybu.
Na závěr odpoledne proběhlo losování bohaté tomboly. Mohli jste vyhrát
květiny, potravinové balíčky, sladkosti, vitamíny, hygienické balíčky, dárkové
certifikáty, dárkové pivo a mnoho dalších překvapení.
Výbor organizace děkuje všem sponzorům, kteří dali dárky do tomboly. Je jich
asi 20, z Rájce, Jestřebí, Ráječka, Doubravice, Kuniček, Černé Hory, Suchdola,
Blanska a dalších obcí.
Do svých domovů se účastníci vraceli ve večerních hodinách s dobrou náladou
ze setkání se svými přáteli ze zájezdů a rehabilitačních pobytů.
Předsedkyně organizace pozvala všechny přítomné na slavnostní otevření nové
klubovny, která je v prostorách malometrážních bytů na Jurkově ulici (vchod
dřevěnými vraty).
Děkujeme všem, kteří se na organizování a průběhu členské schůze podíleli.
Mgr. Miroslava Vašíčková – předsedkyně
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

2. 2. čtvrtek v 18 hod

ÚNOR

2012

BONTON
MISTROVSKÝ PLÁN

Obyčejní lidé – neobyčejná loupež.
Obyčejní zaměstnanci luxusního hotelu dali dohromady plán
loupeže, který by pro svoji genialitu mohl vstoupit do učebnic
zločinu. Hvězdnému obsazení filmu vévodí hvězdní komici Ben
Stiller a Eddie Murphy. Josh Kovacz (Ben Stiller) je manažerem
luxusního hotelu v New Yorku. V jeho nevyšším patře má byt
burzovní titán Artur Shaw (Alan Alda), který zdefraudoval peníze
svých klientů. Mezi klienty patří téměř všichni pracovníci hotelu,
včetně jeho manažera – tito se rozhodnout získat z hotelového
pokoje ukrytou hotovost. Jenže taková loupež potřebuje plán, na
který jsou chlapci s čistým trestním rejstříkem krátcí. Josh proto
nakontaktuje zlodějíčka Slidea (Eddie Marphy)– ale i v mistrovském
plánu se mohou objevit trhliny, se kterými ani „mistr tesař“
nepočítal. A co teprve zlodějští učni.
Komedie USA s českými titulky.
Premiéra 10. 11. 2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

104 minut

9 .2. čtvrtek v 18 hod

BONTON

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 1. část
Věčností to teprve začíná.
V první části závěrečného dílu strhující upíří romance se Bella Swan
(Kristen Stewart) a Edward Cullen (Robert Pattinson) po svatbě
vydávají na líbánky do Rio de Janeira, kde se konečně mohou
naplno oddat své lásce. Jejich štěstí netrvá dlouho. Bella, zmítaná
vášní k upírovi Edwardovi, ale zároveň náklonností k vlkodlakovi
Jakobu Blackovi (Taylor Lautner) brzy zjišťuje, že čeká dítě.
Těhotenství s upírem pro ni však znamená fatální hrozbu. Musí se
rozhodnout, zda vstoupí do temného, ale lákavého světa
nesmrtelných, nebo zda bude žít plnohodnotným lidským životem.
Fantasy romance thriller USA s českými titulky. Premiéra 17. 11. 2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

116 minut
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16. 2. čtvrtek v 18 hod

BONTON
DLUH

Působivý a chytrý thriller s výjimečnou hereckou sestavou, ve
kterém si podávají ruce minulost a současnost, pravda a lež a pocit
viny je tu silnější, než pud sebezáchovy.
Rok 1965. Tři mladí agenti se vrátili domů jako hrdinové poté, co ve
východním Berlíně úspěšně vystopovali a zabili nacistického
válečného zločince, bývalého doktora z Osvětimi.
Současnost – teď již tři vysloužilí agenti mají status národních ikon,
zoufale však trpí pod tíhou tajemství, které se zavázali nikdy
neprozradit. Před třiceti lety se totiž v Berlíně odehrálo jiné drama
než to, které později prezentovali veřejnosti. Důkazem může být
informace, že muž, kterého tenkrát dostali za úkol zabít, se před pár
měsíci objevil živý a relativně zdravý v jedné nemocnici na Ukrajině.
Dluh je třeba zaplatit i po tolika letech. Hrají Helen Mirren, Sam
Worthington, Tom Wilkinson.
Drama USA s českými titulky.
Premiéra 27. 10. 2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

114 minut

23. 2. čtvrtek v 18hod

BONTON
VYMĚŘENÝ ČAS

Představte si, že můžete žít jen do 25 let. Pak zemřete. Pokud
nevyděláte, neukradnete nebo nezdědíte nějaký čas navíc. Will
Salas (Justin Timberlake) žije z minuty na minutu v chudé zóně a
jenom tvrdá práce v továrně mu každý den poskytne další den
života. Místní gangy jsou navíc vždy připraveny kohokoliv okrást o
pár hodin a tím ukončit jeho život. Jednoho dne Will pomůže
bohatému Henrymu před tímto gangem uprchnout a ten mu
odměnou daruje celé století času – sám však umírá. Will je
následně obviněn z jeho vraždy a nezbývá mu nic jiného, než
dokázat svoji nevinu.
Sci-fi thriller USA s českými titulky.
Premiéra 3. 11. 2011
Vstupné 49.- + 1.-

Kč

109 minut

V březnu mimo jiné uvidíte:-Anonym,-I ženy mají své dny,-Ve stínu.
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