ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 12 /prosinec 2012
1/ leden 2013
*********************************************

Až zazvoní zvoneček
rozsvítí se stromeček .
Malý dárek rozbalte si
a na všechny vzpomeňte si.
Pak vykročte rovným krokem
za tím šťastným novým rokem.
Krásné Vánoce a stálé zdraví
všem přeje
Městys Doubravice nad Svitavou
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Vážení spoluobčané, milé děti,
s nadcházejícím koncem roku se blíží i ty nejkrásnější svátky, svátky
vánoční. Přeji Vám, abyste je prožili v klidné a krásné atmosféře v kruhu svých
nejbližších. Hlavně dětem přeji hodně radosti z vánočních dárků, ať z těch
velkých vysněných, ale i z těch malých, nečekaných.
Do nového roku 2013 přeji Vám všem pevné zdraví, hodně štěstí a úspěch
jak v osobním, tak v pracovním životě.
K vánočním svátkům a novému roku přispěje i letos městys tradičním
dárkem – kalendářem městyse Doubravice nad Svitavou.
Pavel Král - starosta
Kalendář Městyse Doubravice nad Svitavou na rok 2013

budou již tradičně v závěru roku roznášet do jednotlivých rodin spolu
s novoročním přáním naši dobrovolní hasiči. Od pondělí 3.12.2012 bude
kalendář s názvem „Stromy kolem nás“ volně prodejný na úřadě městyse, cena
70,-Kč/ks.
*********************************
Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva Městyse
Doubravice nad Svitavou, které se bude konat dne 19.12.2012 v 17.00 hodin
v obřadní síni úřadu městyse.
*********************************
Zpráva o činnosti rady
24.10.2012
- rada projednala program veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Doubravice nad
Svitavou
Rada byla informována:
- o postupu prací na realizaci ČOV a kanalizace
31.10.2012
- rada schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích, které jsou ve vlastnictví
městyse Doubravice nad Svitavou, a to mezi městysem jako vlastníkem pozemku p.č.
3512 v k.ú. Doubravice nad Svitavou a stavebníky Michalem Šimákem a Martinem
Štěpánkem.
- rada schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích, které jsou ve vlastnictví
městyse Doubravice nad Svitavou, a to mezi městysem jako vlastníkem pozemku p.č.
2345/24 v k.ú. Doubravice nad Svitavou a stavebníkem Romanem Sáňkou a
Alexandrou Sáňkovou.
- rada schválila smlouvu o nájmu části pozemku mezi Městysem Doubravice nad
Svitavou (pronajímatelem) a firmou IMOS Brno a.s. (nájemcem), týkající se části
parcely p.č. 143/1, zapsané na listu vlastnictví č.10001 pro Městys Doubravice nad
Svitavou, k.ú. Doubravice nad Svitavou v předloženém znění.
- rada schválila příkaz k provedení inventarizace dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku, zásob, finančního majetku, pohledávek a závazků ZŠ
Doubravice nad Svitavou k datu 31.12.2012
- rada schválila příkaz k provedení inventarizace dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku, zásob, finančního majetku, pohledávek a závazků MŠ
Doubravice nad Svitavou k datu 31.12.2012
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-

rada schválila realizaci stavby – „údržba Nešůrky v Doubravici“, tj. vyčištění koryta
potoka Nešůrky a pověřila starostu městyse vydáním souhlasů k uvedené stavbě.

Rada byla informována:
- o studiích přeložky krajské komunikace 374, zpracovanou firmou RYBÁK –
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
- o postupu prací na realizaci ČOV a kanalizace
**************************************************************************

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 14.11.2012
27/2012 – Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za
uplynulé období.
28/2012 – Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu
investorství stavby „Prodloužení přípojky veřejného plynovodu na
pozemcích parc. č. 2344/9 a 2344/2 v katastrálním území Doubravice
nad Svitavou“ mezi Václavem Látalem jako převodcem a Městysem
Doubravice nad Svitavou jako nabyvatelem.
29/2012 – Zastupitelstvo městyse schvaluje partnerskou smlouvu pro projekt
„Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“ mezi
Městem Blansko a Městysem Doubravice nad Svitavou.
30/2012 – Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK pro
Městys Doubravice nad Svitavou ve výši 100 000,-Kč na projekt:
Restaurování chráněné kulturní památky socha svatého Šebestiána
rejstř.č.0440 za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK.
31/2012 – Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK pro
Městys Doubravice nad Svitavou ve výši 27 300,-Kč na hospodaření
v lesích za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK.
32/2012 – Zastupitelstvo městyse schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 01/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
33/2012 – Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Městyse Doubravice nad Svitavou.
34/2012 – Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
35/2012 – Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr směny pozemků
v katastrálním území Doubravice nad Svitavou, a to pozemku parc.
č. 2015/4 o výměře 552m2 ve vlastnictví Městyse Doubravice nad
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Svitavou, parc. č. 2018/5 o výměře 137m2 a parc. č. 3531/5 o
výměře 154m2 ve spoluvlastnictví Podloucký Jaroslav, Sokolská 68,
Doubravice nad Svitavou a Přibylová Eva, Kamnářská 2016/7,
Blansko, a parc. č. 2018/3 o výměře 347m2 a parc. č. 2018/4 o
výměře 205m2 ve vlastnictví Mgr. Jitka de Wolfová, Větrná 408,
Doubravice nad Svitavou.
36/2012 – Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr směny pozemků
v katastrálním území Doubravice nad Svitavou, a to pozemků parc.
č. 3536/3 o výměře 697m2 ve vlastnictví Městyse Doubravice nad
Svitavou a parc. č. 2444/23 o výměře 123m2 a parc. č. 2444/22
o výměře 666m2 ve vlastnictví Dagmar Živné, Žďár 132, okres
Blansko.
37/2012 – Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o realizaci ČOV
a kanalizace v Doubravici nad Svitavou a Újezdu u Boskovic za
uplynulé období, přednesenou předsedou Svazku obcí Doubravice
nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic.
38/2012 – Zastupitelstvo městyse schvaluje plán inventarizace na rok 2012
****************************************************************
PRACOVNÍ DOBA v době vánočních svátků na Úřadě městyse
v Doubravici nad Svitavou

19.12. středa 7.00 - 12.00

- 13.00 – 17.00 hod.

20.12. – 1.1. – ZAVŘENO
***************************************************************************

Vedoucí samoobsluhy děkuje všem
zákazníkům za projevenou přízeň.
Přeje všem krásné a spokojené
prožití vánočních svátků,
a také hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2013.
****************************************************************
OBECNÍ KNIHOVNA
S blížícím se koncem roku bych chtěla poděkovat všem čtenářům i návštěvníkům naší knihovny
za stálou přízeň. V příštím roce se budu těšit na společné setkávání s nimi, ale i s těmi, kteří si
k nám ještě cestu nenašli. Poslední den v tomto roce bude otevřeno ve čtvrtek 20. prosince,
prvním půjčovacím dnem roku 2013 potom bude 3. leden.
Všem přeji pěkné Vánoce a vše dobré v novém roce.
Jana Vomelová - knihovnice
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Zveme vás všechny 2. prosince 2012 od 16 hod
na náměstí Svobody, kde společně oslavíme malé výročí.
Koho a čeho se týká?
V letošním roce to bude již po desáté, co se u nás bude
konat

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V krátkém kulturním programu,
který bude rozsvícení stromu
předcházet, vystoupí děti z naší
mateřské školy.
Pro všechny přítomné bude
připraveno občerstvení, které, jak už
je tradicí, zajistí členové místního
sboru dobrovolných hasičů.
A to ještě není všechno. Aby
odpoledne bylo opravdu slavnostní,
připraveno je malé překvapení
v sále kina, kam

„Možná přijde i kouzelník“.

Vstup na vystoupení je pro všechny zdarma.
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Vážení spoluobčané,
chtěla bych krátce reagovat na příspěvek Pavla Plhoně k ceně vodného a stočného v naší
obci.
V Rájci – Jestřebí, odkud jmenovaný pochází, je cena vodného a stočného 49 Kč za metr
kubický. V Praze se cena pohybuje na 66 Kč, v Brně 64 Kč, Krnov 38 Kč, Vyškov 70 Kč,
Ostrava 66 Kč, Olomouc 66 Kč, malá obec na prostějovsku 40 Kč, Francie – Paříž –
luxusní hotely 80 Kč, Doubravice nad Svitavou 80 Kč.
Od roku 2007 až 2011 vzrostla cena vody v této republice o jednu třetinu a má se dále
zdražovat. Při získávání těchto informací jsem zjistila, že početnější rodina v naší obci
platí v současné době za měsíc 850 Kč za vodu, což je za rok téměř 10000 Kč. Těchto
deset tisíc po dokončení čističky zaplatí i za stočné.
Máme velký dvoukomorový septik a při propočtu z faktur za vývoz činí roční částka
150 Kč – není třeba vyvážet každý rok.
Pan Plhoň není starousedlík a neví, že kanalizaci a vodovod i vodojem si občané
zbudovali brigádnicky. Není to tak dávno, kdy mi jeden občan donesl fotku mého otce,
jak pracuje na kanalizaci v ulici Havlíčkova společně s panem Rudolfem Pokorným.
Manžel i švagr pomáhali při stavbě vodojemu a vodovodu, a proto teď bude u nás nejvyšší
sazba v republice. V létě jsme byli na Slovensku v obci Oravice a tam při objevení
termálního pramene a následném vybudování koupaliště mají občané s trvalým pobytem
v této obci pouze čtvrtinové vstupné do těchto termálních koupališť. Toto považuji za
vstřícný krok obce.
K návrhu jmenovaného k diskuzi ohledně zajištění vlastního vodního zdroje je toto
bezpředmětné. Obec i tak bude na mnoho let zadlužena a na další akce nebudou peníze.
K druhé části jeho příspěvku by se měli vyjádřit opoziční zastupitelé. Obec Drnovice při
stejném počtu obyvatel má polovinu zastupitelů i pracovníků obce.
Pan Plhoň by měl spíše informovat občany o postupu prací na opravě varhan a čerpání
sbírky, na kterou jsme všichni přispěli.
Jsem pro modernizaci obce, ale výhledy na další roky nejsou dobré a spíše mám obavy,
zda penzisté, ale i mladá generace – při problémech s nezaměstnaností, bude mít dost
financí na uhrazení zvyšujících se nákladů na energie, likvidaci odpadu, léky,potraviny aj.
Ludmila Midriaková
************************************************************************
UPOZORNĚNÍ!!!
Zemědělský podnik Doubravická,a.s. upozorňuje na skutečnost, že došlo
k poškození porostů zasetých plodin v katastru obce. K těmto škodám
došlo jízdou aut a traktorů v porostech.
Protože se jedná o soukromé pozemky vlastníků, které má Doubravická,
a.s. v nájmu, jde o poškození cizí věci přesahující škodu 5000 Korun,
jedná se tedy o trestný čin. Tuto skutečnost oznámila Doubravická,a.s.
na státní zastupitelství a policii České Republiky.
Žádáme všechny občany, aby se ve vlastním zájmu takovému
poškozování vyhnuli a případně na tuto skutečnost upozornili přímo
Doubravickou,a.s.
Za Doubravickou a.s. ing.Petr Balúch
**********************************************************************************
Oznámení všem vlastníkům půdy v katastru Doubravice
nad Svitavou
Nové nájemní smlouvy vám budou zasílány
k podpisu v průběhu měsíce prosince 2012.
Doubravická, a.s., info tel. 516 432 722
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poštou

OD 8. ŘÍJNA 2012 DO 15. KVĚTNA 2013 PROBÍHÁ NA ZŠ
Doubravice AKCE

ZAPOJTE SE I VY A PŘINESTE CO NEJVÍCE PLASTOVÝCH

VÍČEK. POMŮŽETE ŠETŘIT PŘÍRODU - Z NASBÍRANÝCH VÍČEK
SE VYROBÍ NOVÉ KOMPOSTÉRY.

NASBÍRANÁ VÍČKA ODEVZDEJTE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ!!!!!!!

VRACÍME SUROVINY ZPĚT DO ŽIVOTA!

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

PROVEDE
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Zdravá Pětka na ZŠ Doubravice nad Svitavou
Dne 1. 11. 2012 navštívila naši školu lektorka Zdravé Pětky a připravila si pro
žáky velice zajímavý program o zdravé stravě. Během dvouhodinového
programu žáci soutěžili ve skupinkách – hravě rozpoznali ovoce a zeleninu,
sestavili potravinovou pyramidu, ochutnávali zdravé a nezdravé nápoje.
Za každý úkol byli ohodnoceni žetony. Vysvědčení plné pětek, samolepky a
ovocné jednohubky, které si děti samy ke svačině připravily, bylo krásnou
tečkou a odměnou za pozornost ve Škole Zdravé Pětky. Její zásady si mohou
děti připomínat díky plakátu potravinové pyramidy, které lektorka také každé
třídě darovala.
Mgr. Ivana Květenská – učitelka ZŠ

****************************************************************
Setkání žáků školy v knihovně se spisovatelkou
Do knihovny jsme zvyklí chodit vypůjčit si knihy. Krásná doubravická
knihovna poskytuje i jiné možnosti. Již v loňském roce objevili školáci prostory
v místní knihovně také jako výstavní místo. A výstava skřítků i setkání s jejich
autorkou bylo velice milé.
Letošní návštěva knihovny patřila besedě se školáky a s autorkou knih pro žáky.
Spisovatelka a redaktorka Eva Mrázková ( víte, že žije v nedaleké Rájci?)
připravila pro děti besedování nejen o svých knížkách, které jsou pro žáky, aby
jim ulehčily učivo a zábavně si mohli procvičovat. Představila dětem, jak se
kniha dělá. Velmi vtipně ji doplnily scénky ze skutečné práce v redakci. Na
závěr bylo třeba děti vyzkoušet i odměnit ty nejlepší. Splnění úkolu
z autorčiných knih – kdy šlo o správnost i rychlost – nejlépe zvládli Čenda
Vašíček a Filip Sehnal. Tato netradiční návštěva byla pro děti příjemným
doplněním výuky. Těšíme se na podobnou akci. Vždyť potkat se se zajímavými
lidmi je vždy poučné.

Mgr. Milada Juračková – učitelka ZŠ

8

Klub důchodců
Doubravice nad Svitavou
co nejsrdečněji zve své členy na

PŘEDSILVESTROVSKÉ
POSEZENÍ,
které se koná v sobotu 29.12.2012
v 15:00 hodin v sále kulturního domu.
K tanci a poslechu hraje
VESELÁ TROJKA Pavla Kršky.

Vstupné včetně občerstvení 150,--Kč.
Připravena je i bohatá tombola.

PF 2013

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

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou zve své členy na
Výroční členskou schůzi,
která se koná ve čtvrtek 24. ledna 2013 ve 14:30 hodin
v sále místního kina.
Po ukončení schůze bude podáváno malé občerstvení a promítnut film.
Na účast všech členů se těší výbor klubu důchodců.
**********************************************************

Z činnosti klubu důchodců:
Dne 18.11.2012 navštívil KD z Doubravice nad Svitavou divadelní představení
KOLOČAVA, jež uvedlo Městské divadlo Brno. Jde o muzikálovou baladu,
kterou vedle herců živě doprovází skupina Javory v čele se zpěváky, sourozenci
Hanou a Petrem Ulrychovými.
Všichni účinkující nám připravili nezapomenutelný zážitek. Děkujeme.
***************************************************************************

Půlnoční mše v Doubravici nad Svitavou
Přijměte pozvání na tradiční Půlnoční mši svatou, která se bude sloužit
24. 12. 2012 ve 22.30hodin v kostele sv. Jana Křtitele.

Při této slavnosti bude zpívat místní chrámový sbor.
Experimentální skladby, které místní chrámový sbor přednese, obsahují prvky populárních melodií,
vlastní tvorby a klasiky… Při úvodní skladbě je možno pozorovat inspiraci z prostředí westernového
světa. K zamyšlení bude přednesen i hudební skvost J. S. Bacha – Cantata č. 147 Jesus bleibet meine
Freude. Přímluvy budou zpívat děti pod vedením paní učitelky Mgr. Milady Juračkové.
ThLic. David Ambrož - farář
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům,
kteří slaví narozeniny v měsíci prosinci a lednu vše nejlepší, hodně
zdraví a životní pohody.Ke gratulantům se připojuje i redakční rada
zpravodaje.
Prosinec:

5.12. VÁLKOVÁ Jitka
6.12. KOTOULEK Miloš
14.12. ing. ŠTĚRBÁČEK Jaroslav
15.12. MRÁZEK Miloslav
15.12. NĚMEČEK Pavel
18.12. PIŠŤÁK Augustin
20.12. BÁRTOVÁ Věra
22.12. VLADÍKOVÁ Marie
22.12. HAJNÝ Vincenc
23.12. SVOBODOVÁ Blanka
25.12. ŠTĚRBÁČKOVÁ Jarmila
25.12. MENŠÍK Jan
26.12. ŘEZNÍČEK– Podloučka Antonín
28.12. KUDA Miloslav
30.12. VESELÁ Jarmila

Soukopovo nám. 89
Klemov 355
Školka 276
Plotky 144
Dolní 118
Klemov 333
Havlíčkova 27
Klemov 269
Plotky 145
Plotky 115
Školka 276
Klemov 299
Klemov 302
Dolní 345
28. října 222

Leden:

3.1. STAŇKOVÁ Jaroslava
5.1. ing. BARÁK Vladimír
6.1. VALÁŠKOVÁ Marie
10.1. WEIGANTOVÁ Bohuslava
10.1. URBÁNEK Robert
11.1. BŘOUŠKOVÁ Libuše
13.1. PŘIBYLOVÁ Dana
18.1. POKORNÁ Vlasta
19.1. VÁCHOVÁ Jaroslava
19.1. LÁNÍKOVÁ Marie
21.1. RNDr. HRUŠKOVÁ Věra
22.1. VITOUCHOVÁ Božena
26.1. PETRŮ Milada
27.1. HOLÍK Zdenek
30.1. KOŽIAKOVÁ Irena
31.1. SVOBODOVÁ Marie

Nám. Svobody 29
Havlíčkova 21
Nám. Svobody 82
Havlíčkova 26
U Cihelny 366
Plotky 114
Dolní 69
Sokolská 123
Plotky 143
U Spravedlnosti 274
Klemov 306
U Spravedlnosti 275
U Cihelny 98
Dolní 71
Klemov 351
Klemov 343

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

INZERCE:
Broušení řetězů na motorové a elektrické pily. Cena 25,-Kč/kus.
Prosím volejte 728 402 652, Doubravice n.Sv.
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Vedoucí samoobsluhy zve všechny
děti na mikulášskou nadílku,
která se bude konat ve středu
5.12.2012 ve 14.00 hodin
v prodejně Jednoty.
*****************************************************
Myslivecké sdružení Doubravice
nad Svitavou
pořádá v sobotu 12.1.2013
se začátkem od 20.00 hodin
„TRADIČNÍ MYSLIVECKÝPLES“
K tanci a poslechu hraje MODEX.
Můžete se těšit na mysliveckou kuchyni
a bohatou tombolu.
Sbor dobrovolných hasičů v Doubravici
nad Svitavou
si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat
na každoroční
„PLES HASIČŮ“,
který se bude konat v pátek 18.ledna 2013
v kulturním domě od 20.00 hodin.
K tanci a poslechu zahraje skupina ARCUS.
Můžete se těšit na bohatou tombolu, občerstvení
a příjemnou obsluhu, kterou znáte.
Místo a přesné datum předprodeje vstupenek
bude včas oznámeno v místním rozhlase.

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

***************************************************************************
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

společně s farností Doubravice
pořádá předvánoční prodej
VÝROBKŮ NAŠICH UŽIVATELŮ
+
KŘESTANSKÉ LITERATURY
23.12. 2012, 10 – 12hodin
na faře
v nově zrekonstruovaných prostorách
Přijďte využít poslední možnosti vybrat dárek svým milým
**********************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
PROSINEC 2012.
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Prosinec
1.12.

MUDr. Hepp

Rájec, Šafranice 101

516 434 055

2.12.

MUDr. Hosová

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

8.12.

MUDr. Hošák

Adamov, U Kostela 4

516 446 428

9.12.

MUDr. Houdková

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

15.12.

MUDr. Jílková

Rájec, Ol. Blažka 145

516 410 786

16.12.

MUDr. Klapušová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

22.12.

MUDr. Kovandová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 450

23.12.

MUDr. Kulhánková

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 190

24.12.

MUDr. Kupková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

25.12.

MUDr. Láníková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456

26.12.

MUDr. Levová

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 447 606

29.12.

MUDr. Nečasová

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

30.12.

MUDr. Paulíčková

Černá Hora, Zdrav. středisko

515 157 112

1.1.2013

MUDr. Řehořek

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

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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725 415 615

