ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 2 /únor 2013
*******************************************

Zhodnocení roku 2012
Vážení spoluobčané,
v uplynulém roce byla zahájena největší investiční akce v historii městyse – výstavba
ČOV a kanalizace. V měsíci červnu byla podepsána smlouva o financování této akce se
Státním fondem životního prostředí. Na základě podpisu této smlouvy byla Svazku obcí
Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic uvolněna dotace ze SFŽP ve
výši 8 393 022,- Kč a ze státního rozpočtu ve výši 142 681 377,- Kč. Současně s těmito
dotacemi byla uvolněna i dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 8 700 000,-Kč. Do
konce roku 2012 bylo zhotoveno 56 % kanalizačních stok v Doubravici nad Svitavou a
Klemově. Proinvestováno bylo 59 323 526,- Kč.
V jarních měsících byly provedeny opravy na dětském hřišti (celková výměna
ohrazení hřiště) a víceúčelovém hřišti (výměna poškozených desek hrazení). Byly
provedeny restaurátorské práce na soše sv. Šebestiána. Na tyto práce o finančním objemu
400 893,- Kč získal městys dotaci z rozpočtu JmK ve výši 100 000,- Kč a z rozpočtu MKČR
100 000,- Kč. V budově hasičské zbrojnice byla vyměněna okna a vstupní dveře v hodnotě
186 443,- Kč. Z důvodu již zcela nevyhovujícího technického stavu komunálního vozidla
MULTICAR M25 bylo za cenu 644 329,- Kč pořízeno komunální vozidlo MULTICAR M26 4x4
se zimním posypem a s přední hydraulickou výbavou, která v budoucnu umožní napojení
zametacího kartáče, popřípadě radlice na odhrnování sněhu. V rámci rozšiřování
inženýrských sítí bylo v části lokality Zázmolí a na ulici Větrná vybudováno nové veřejné
osvětlení a bylo realizováno prodloužení STL plynovodu v lokalitě U spravedlnosti.
V červenci nabyly právní moci pozemkové úpravy v katastru Doubravice nad Svitavou. Po
dohodě se SUS JmK byla na podzim provedena oprava prasklé krajské komunikace a
poškozené kanalizační šachty v ulici Dolní u mateřské školky. V kulturním domě byl
vyměněn plynový kotel a instalovány nové radiátory v kuchyňce a na toaletách. Po dohodě
s nájemcem kulturního domu byl sál KD od listopadu 2012 převeden pod správu městyse.
Na vybavení JSDH získal městys dotaci 30 000,-Kč z rozpočtu JmK. V průběhu roku
pokračovaly práce na údržbě zeleně v městysi. Kromě odborné firmy se na těchto pracích
v rizikových případech podíleli i členové JSDH a SDH Doubravice.
Tradičně 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.
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Hlavní
-

úkoly roku 2013
dokončení výstavby ČOV a kanalizace
uvedení ČOV do zkušebního provozu – předpokládaný termín 08/2013
realizace prací na čištění potoka Nešůrky
výstavba veřejného osvětlení v lokalitě Zázmolí a Klemov
pokračovat v údržbě a obnově zeleně v městysi
instalace technologie BLU-RAY do místního kina, která umožní digitální přehrávání
filmů

Zpráva o činnosti rady
28.11.2012

-

-

-

lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíc říjen 2012
rada odsouhlasila znění nájemní smlouvy na pozemky a části pozemků p.č. 6802,
6808, 6979, 6990, 7023, 6024, 6050, 6051, 6052, 6963 a 6961 v katastru Doubravice
nad Svitavou, zapsaných na LV 10001 pro obec Doubravice nad Svitavou
rada schválila žádost o koupi obecního dřeva na opravu střechy rodinného domu
v Doubravici nad Svitavou s tím, že 15 m3 obecního dřeva bude stavebníkovi
prodáno za zvýhodněnou cenu se slevou 500 Kč /m3
rada schválila umístění včelstev na pozemku městyse p.č. 7261 v k.ú. Doubravice
nad Svitavou

Rada byla informována:
- o postupu prací na realizaci ČOV a kanalizace
12.12.2012
- lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíc listopad 2012
-

-

-

-

rada schválila znění návrhu dodatku č.7 nájemní smlouvy o nájmu zemědělských a
ostatních pozemků mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako pronajímatelem a
Doubravickou a.s. jako nájemcem
rada schválila znění návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni č. 1030004323/002 mezi Městysem Doubravice
nad Svitavou a E.ON Distribuce,a.s.
rada schválila znění návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni č. 1030008610/002 mezi Městysem Doubravice
nad Svitavou a E.ON Distribuce,a.s.
rada schválila znění návrhu smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni č. 014130002779/001 mezi Městysem Doubravice nad Svitavou a E.ON
Distribuce,a.s.
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-

-

rada schválila znění návrhu smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni č. 014130002754/001 mezi Městysem Doubravice nad Svitavou a E.ON
Distribuce,a.s.
rada schválila znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výdaje na
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2012, a to ve výši 2880,- Kč
rada projednala program veřejného zasedání zastupitelstva
rada schválila znění smlouvy o vzájemných právech a povinnostech při stavbě
přípojek inženýrských sítí mezi městysem jako vlastníkem dotčeného pozemku a
stavebníkem jako investorem při stavbě přípojky kanalizace v Doubravici nad
Svitavou

Rada byla informována:
- o postupu prací na realizaci ČOV a kanalizace
- o postupu prací na rekonstrukci varhan

9.1.2013
-

lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíc prosinec
2012 a rok 2012

-

rada schválila povolení výjimky dle § 169 stavebního zákona pro umístění přístavku
na st. parc. č. 50, k.ú. Doubravice nad Svitavou

-

rada schválila návrh smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích městyse p.č. 48/1
v k.ú. Doubravice nad Svitavou mezi městysem jako vlastníkem pozemku a
Doubravickou a.s. jako stavebníkem

-

rada schválila návrh smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích městyse p.č. 48/1
v k.ú. Doubravice nad Svitavou mezi městysem jako vlastníkem pozemku a Marií
Horákovou jako stavebníkem

-

rada schválila návrh smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích městyse p.č.
227/1 a 228/2 v k.ú. Klemov mezi městysem jako vlastníkem pozemku a Evou
Bartošovou jako stavebníkem

-

rada schválila návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemcích městyse p.č. 522/1, 522/6 a 522/9 v k.ú. Klemov mezi městysem jako
vlastníkem pozemků a budoucím povinným a firmou JMP Net s.r.o. jako budoucím
oprávněným

Rada byla informována:
- o záměru digitalizace kina
- o přípravách oslav 300 let sochy sv. Šebestiána
- o ČOV a kanalizaci
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OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE KOMUNÁLNÍHO
VOZIDLA
v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., HLAVA II, Díl 2, § 39 a na základě
usnesení zastupitelstva městyse č. 50/2012 ze dne 19.12.2012

oznamuje Městys Doubravice nad Svitavou záměr prodeje komunálního
vozidla MULTICAR M25 ve vlastnictví Městyse Doubravice nad Svitavou.
Údaje o vozidle a technická data:
Značka:
Typ:
VIN:
Typ motoru:
Kategorie:

MULTICAR
M25
11504/78
4 VD 8.8/8.5 SRF
N1

SPZ:
počet najetých km:
Rok výroby:
Dat. první reg.:

BKA 5102
41 384
1980
1.1.1980

Vozidlo nemá platnou technickou kontrolu a emise. Zájemci si mohou vozidlo osobně
prohlédnout. Termín prohlídky po dohodě na tel. čísle 516 432 721.

Podmínky pro podání nabídky na odkup vozidla:
Nabídky na odkup vozidla doručte na podatelnu úřadu Městyse Doubravice nad Svitavou
v zalepené obálce s označením „MULTICAR“ nejpozději do 11.3.2013 do 12.00 hod.
Nabídka musí obsahovat:
Údaje o zájemci (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, u firem IČ, DIČ)
Nabídkovou cenu na odkup vozidla včetně DPH.
Zájemce je vázán platností cenové nabídky po dobu 45 dní.
Podmínky prodeje:
Nejvyšší nabídková cena

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

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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Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013

Čtvrtek 17.1.2013 nebyl v doubravické škole obyčejný den, byl to den zápisu nových
školáků. Přicházeli se svými rodiči, s troškou strachu nebo se zvědavostí. V pohádkových
úkolech radili a pomáhali princeznám plnit úkoly. Ty byly zároveň zkušebními úkoly –
stane se ze mne prvňáček?
Všechny děti si s úkoly poradily dobře – rozdělily geometrické tvary, poznaly správné
barvy, určily počet, rozhodly, kde je více nebo méně. Písničkou nebo básničkou vzbudily
Růžové království. Pomohly princeznám a také paní učitelky byly spokojeny, když si při
úkolech s dětmi povídaly.
Výsledek zní – ředitel školy zapsal do školy 24 nových prvňáčků.
Večer, když všechno ztichlo, šeptala si spokojeně i škola: „ Panečku, tolik prvňáčků jsem
již dlouho nezapsala – to byl pěkný den.“
Mgr. Milada Juračková

**************************************************************************
SOBĚŠICE 16.1.2013
Žáci doubravické školy se každoročně účastní ekologického vyučování v některém
ekologické středisku Lipky. Letošní zimu prožili v Soběšicích, ve středisku Jezírko. Byli tu
už v létě, ale zimní kraj jim nabídl zase jiné pohledy. Navíc měli štěstí na počasí a tedy i
procházky zasněženou zimní krajinou.
Žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili programu pod názvem Kdo bydlí v lese?
První část výuky proběhla venku v přírodě, kde se žáci formou hry seznámili s některými
živočichy žijícími v lese, měli možnost vidět různé typy zvířecích obydlí, hledali stopy po
obyvatelích lesa, zaposlouchali se do hlasů zvířat. Odměnou jim byla návštěva výukového
prvku noční les a vlastnoručně zasazený kaštan, který si každý odnesl domů.
Pro 3. -5. třídu byl připraven program Zima v lese.
Žáci si vytvořili pomocí razítek ve tvaru zvířecích stop příběh lesních zvířat u krmelce a tyto
stopy pak hledali i v zasněženém lese. Úkol dokončili ve škole – zápisem svého příběhu.
Také navštívili výukový prvek noční les, kde viděli zvířata s noční aktivitou pod rouškou
tmy. Přemýšleli, co dělají zvířata v tuhé zimě, skládali obrázky zvěře ze zimního lesa nebo
hledali záhady ze zvířecího života. Odměnou bylo prolezení mraveniště s poznáním, jak to
uvnitř vypadá.
Za 1. a 2. ročník Mgr. Ivana Květenská
Za 3. – 5. ročník Mgr. Milada Juračková
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Koledování v Doubravici nad Svitavou 2013
Motto: „Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný“ Benjamin Franklin
V Doubravici nad Svitavou koledovali 3. ledna dopoledne pracovníci společně s
uživateli sociální služby Pěkná modrá Doubravice. Další tři skupinky obcházely
vesnici v sobotu 5. ledna odpoledne. Lidé si nejvíce přáli, aby koledníci
zazpívali snad u každého domu a také pokládali koledníkům otázky: „Co přinesli
Ježíškovi za dary tito Tři králové? Víte to?“ Koledníci správně odpovídali: „Melichar
přinesl zlato, Baltazar kadidlo a Kašpar myrhu“.
Celkem se v obci vybralo 19 313 Kč. Vybraná částka podpoří tyto projekty
Tříkrálové sbírky Oblastní charity Blansko 2013:
• Podpora krizové pomoci osobám v tísni
• Plnohodnotný život seniorů a zdravotně postižených
• Pomoc lidem v hmotné nouzi
• I děti nemocné nebo sociálně znevýhodněné si mohou hrát
Oblastní Charita Blansko děkuje všem dárcům, kteří vřele otevřeli dveře svého
domu a přispěli do zapečetěných pokladniček. Dále bychom chtěli vyslovit dík všem
koledníkům a dalším dobrovolníkům, kteří se na průběhu Tříkrálové sbírky podíleli.
Marie Sedláková
koordinátorka Tříkrálové sbírky
mobil: 739 389 140

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

Výbor honebního společenstva zve všechny své členy na

VALNOU HROMADU
která se koná dne 23.2.2013 v restauraci Olivie se začátkem v 10 hodin
Program valné hromady:
1. zahájení – volba zapisovatele, mandátové komise
2. zpráva starosty HS
3. zpráva pokladníka HS
4. zpráva předsedy MS Doubravice nad Svitavou
5. volba nového výboru HS
6. projednání nové smlouvy o nájmu
7. diskuse
8. zpráva mandátové komise
9. usnesení
10. závěr
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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

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

Přehled činnosti Klubu důchodců v Doubravici nad
Svitavou v roce 2012

V uplynulém roce byly KD realizovány následující akce:
- 26.leden - výroční členská schůze
- 27.dubna nás navštívili ochotníci divadla z Boskovic s divadelní hrou Mátový
nebo citron?
- 17.květen za nákupy do Polska
- 4.září - zájezd do Slavkova a jeho blízkého okolí
- 9.říjen - další nákupní zájezd v Polsku
- 18.listopad patří divadelnímu představení Koločava v Městském divadle v Brně.
- 7.prosinec - tradiční Adventní koncert
- 29. prosinec- sobota - Předsilvestrovské posezení
Mezi naši činnost patří i návštěva členů u příležitostí jejich životního jubilea.
Každý měsíc, mimo července a srpna, se výbor schází a připravuje program pro
své členy, který potom realizuje. Příprava pořádaných akcí a obcházení všech
členů s pozvánkami a vstupenkami na ně nám zabere nemálo volného času.Rádi a
s elánem to vše děláme. Vždyť jde o kulturu a společné setkávání se. Zároveň
ale je nám velice líto, že tak málo místních našich členů tyto akce navštíví.
Vzpomeňme jen na nádherný Adventní koncert. Kinosál byl sice plný. Kolik ale nás
bylo z Doubravice.
Zamysleme se a uvědomme si, že díky všem členům tento Klub důchodců
existuje, funguje a bude fungovat i nadále, pokud o pořádané akce bude
zájem.
Zpracoval: výbor KD
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Do roku 2013 s Veselou trojkou Pavla Kršky.
Rok utekl jak voda v řece, po roce sešli jsme se přece …. Tak by mohlo
začínat povídání o tom, jak se v Doubravici nad Svitavou 29. prosince
už roku minulého sešli členové a pozvaní hosté místního klubu
důchodců na každoročním „Předsilvestrovském posezení.“ Tradiční
akce v tradičně krásně vyzdobeném sále kulturního domu přilákala
všechny, kteří si chtěli se svými sousedy, známými
a kamarády popovídat o tom, co se během uplynulého roku událo, co
pěkného je potkalo, ale také o tom, co je v roce následujícím čeká. A
aby se jen nepovídalo, o to se starala výtečná hudební skupina „Veselá
trojka Pavla Kršky“, která už by k nám, do Doubravice, mohla jezdit se
zavřenýma očima. Ptáte se proč? Odpověď je jednoduchá. Jejich
hudba se nám líbí a písničky, kterými nás baví celé odpoledne, tak ty
téměř všem přítomným připomínají jejich mládí. A to je přece důležité.
Proto jsou to právě oni, kteří pro nás už několik let s sebou vozí
v utajeném kufříku dobrou náladu. Tu ale seniorům dokázala tentokrát
pozvednout také skvělá večeře připravená restaurací U Rudolfa a
v neposlední řadě také velmi bohatá tombola, kterou připravili členové
výboru klubu důchodců, do které ale přispěli svými dárky také přítomní
senioři. Pozvání na toto příjemné a krásné odpoledne přijal a se svými
spoluobčany se přišel pobavit starosta městyse Pavel Král. Ten
všechny přítomné krátce pozdravil a do následujícího roku všem popřál
hlavně hodně zdraví. Stejné přání pronesla v úvodním přípitku také
předsedkyně klubu důchodců Marie Nováková. Co jiného si také přát.
Vždyť ono obligátní přání „hodně zdraví“ je opravdu pro nás všechny to
nejdůležitější. Tak tedy i vám všem přejeme v roce, který končí snad
šťastnou třináctkou, spokojenost a zdraví!
Za členy klubu důchodců
Eva Sáňková.

8

Rozpis stomatologické LSPP - blanenská část
ÚNOR 2013.
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin !!!
Únor
2.2.
3.2.
9.2.
10.2.
16.2.
17.2.
23.2.
24.2.

MUDr. Hosová
MUDr. Hošák
MUDr. Houdková
MUDr. Chatrná
MUDr. Chatrný
MUDr. Jaklová
MUDr. Jílková
MUDr. Klapušová

Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Smetanova 24
Rájec, Ol. Blažka 145
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 432 138
516 446 428
731 144 155
537 021 289
516 456 109
516 454 046
516 410 786
516 488 452

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.

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

POZVÁNKA
na členskou schůzi MS ČČK Doubravice nad Svitavou, která se koná
v úterý 19. února 2013 v 17.30 hod. v restauraci „OLÍVIE“.
Zveme nejen členy MS ČČK, ale i všechny zájemce o činnost MS ČČK v naší
obci.
Program:
- zpráva o činnosti
- plán činnosti
- přednáška MUDr. Martina Pýchová, onemocnění přenášená klíšťaty a jejich
prevence
- volba výboru ČČK
- tombola
- občerstvení
Srdečně zve výbor MS ČČK
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TJ SOKOL Doubravice nad
Svitavou,
oddíl kopané, pořádá
v sobotu 2.2.2013
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 9.2.2013
v Kulturním domě
Doubravice nad
Svitavou.
K tanci a poslechu hraje
skupina CLASSIC .
Účast masek vítána.
Tombola bohatá, vstupné obvyklé.
******************************************
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15.2. - 16.2. 2013

Restaurace „U Rudolfa“
Doubravice nad Svitavou
Vás zve
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Hybešova 428, Doubravice nad Svitavou
15.2. - 16.2. 2013
otevřeno od 10.00 do 22.00 hodin

P ř e d r e s t a u r a c í
Prodej uzených specialit přímo z udírny, klobásy, bůček, slanina,
kotleta, krkovička,
Prodej zabíjačkových specialit – jitrnice, jelita, tlačenka,
játrová paštika,škvarky, polévka do vlastní nádoby

Také můžete ochutnat nepasterizované a nefiltrované pivo
DOUBRAVKA dle rodinného receptu pradědy Volfa
Informace a rezervace na tel: 516 471 219, 777 768 517
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