ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 3 /březen 2013
***************************************************************

Vážní spoluobčané,
v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce opětovně zahájeny
stavební a výkopové práce na ČOV a kanalizaci, a to konkrétně
v Klemově a v Doubravici nad Svitavou v propojce ulic Plotky a 9.května.
V průběhu měsíce března budou zahájeny výkopové práce i na dalších
stokách. O případných uzavírkách v dopravě nebo omezení dopravy na
komunikacích budete informováni rozhlasem, na internetových
stránkách městyse a na úředních deskách.
Dle platné smlouvy se zhotovitelem stavby musí být ČOV a
kanalizace dokončena a uvedena do zkušebního provozu na podzim
letošního roku. V návaznosti na tento termín bude nutné v letošním
roce vybudovat i soukromé části veřejných přípojek. Přesný postup
budování přípojek bude popsán v mimořádném zpravodaji.
Občané, kteří budou připojeni ke kanalizaci, nebudou v letošním
roce platit stočné. Toto bude v letošním roce hrazeno z rozpočtu
městyse.
Stejně jako v uplynulých letech i letos pro vás zajistil městys svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu včetně pneumatik. Tyto
svozy jsou zajištěny na měsíc duben. Přesné termíny budou zveřejněny
po potvrzení těchto termínů svozovou firmou.
Na závěr mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste se podíleli na
úklidu chodníků a přilehlých komunikacích v uplynulém zimním období.
Pavel Král
starosta
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Zpráva o činnosti rady
23.1.2013
-

rada městyse neschválila nabídku firmy Finance Zlín na odkup akcií České spořitelna
a.s., které jsou v majetku městyse

Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci
6.2.2013
- lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíc leden 2013.
-

-

Rada městyse schválila dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce mezi Městysem Doubravice
nad Svitavou jako půjčitelem a firmou Pštrosí farma s.r.o. jako vypůjčitelem.
Předmětem dodatku je změna parcelních čísel uvedených ve smlouvě o výpůjčce.
rada schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích městyse p.č. 3500/1 a
3529/2 mezi stavebníkem a městysem, jako vlastníkem pozemků, týkající se
provedení terénní úpravy na části pozemku p.č. 3500/1 a 3529/2 před rodinným
domem ve vlastnictví žadatele s tím, že úpravu části plochy provede žadatel na vlastní
náklady.

Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci
- o projektu digitalizace kina
***************************************************************************

Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
dne 13.3.2013 v 18.00 hod.v obřadní síni úřadu městyse.
**************************************************************************

UPOZORNĚNÍ
Platby za svoz odpadu se budou vybírat od 1. března 2013 do
30. dubna 2013. 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:
za každého dalšího psa:

100,-Kč
120,-Kč
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***************************************************************************

Chcete se zbavit starého papíru bez námahy?
Skautský oddíl v Doubravici uspořádá v sobotu 23.3. od 9:00 sběr papíru po celé
obci. Kdo se chce zbavit starého papíru všeho druhu, nechť jej nechá na
viditelném místě před svým domem. Papír není třeba žádným způsobem třídit,
pouze Vás žádáme o převázání papíru do pevného balíku, případně zatížit proti
větru. Výtěžek bude využit pro nákup materiálního vybavení. Za Váš jakýkoliv
příspěvek a ochotu předem děkujeme.
Za skautský oddíl
Martin Štoudek

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

Poplatky za nájem hrobových míst se budou
vybírat od května 2013. Jeden seznam plátců
hrobových míst bude vy věšen na úřední desce
před úřadem městyse a druhý v Klemově.
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INZERCE:
BROUŠENÍ ŘETĚZŮ
Motorové a elektrické pily – 25,--/kus,
nůžky zahradnické – 35,--/ks,
lišty do sekaček na trávu – 45,--/ks.
TEL.: 728 402 652, Doubravice n/Sv.
***********************************************************************************************

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, PRODEJ A POKLÁDKA PODLAHOVÝCH KRYTIN
Plovoucí podlahy, PVC, koberce, vinylové podlahy, parkety,
Vyrovnání, stěrkování podkladů,
Renovace dřevěnných podlah
Poradenství a zaměření zdarma
Pavel Jedlička, Nová 396, Ráječko, tel: 776 154 480
e-mail: pavel.jed@seznam.cz

*********************************************************
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• v pondělí 18. března 2013
• od 13 do 17 hodin
• v ředitelně mateřské školy
• s sebou vyplněnou přihlášku do MŠ
• přineste rovněž k nahlédnutí rodný list dítěte
a očkovací průkaz
• bližší informace o činnosti naší mateřské školy a o
pravidlech pro přijetí dítěte do naší MŠ můžete získat
i na www.doubravicens.cz/ms
Mgr. Konrádová Hana
ředitelka MŠ Doubravice nad Svitavou
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Volám, voláš, voláme …
Dovedete si představit život bez telefonu? Pravděpodobně nebudu jediná, kdo
odpoví – NE! Za telefonické spojení se světem, přáteli, známými a kamarády
musíme poděkovat vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Koho však
napadlo vydat první telefonní seznam, to se mi zjistit nepodařilo. Pravdou
ovšem zůstává, že byl vydán krátce po vynálezu telefonu.
V encyklopedii Wikipedie je telefonní seznam definován jako „uspořádaná
množina kontaktů na telefonní účastníky příslušné telefonní sítě, kdy jsou
telefonní čísla seřazena v logickém uspořádání.“
První telefonní seznamy se obešly bez čísel volajících, po rozšíření
telefonních přístrojů byl postupně zaveden systém telefonních čísel. Přesto, že
v současné době klasické papírové telefonní seznamy nahrazují seznamy
v elektronické podobě, ať už uložené na mobilním telefonu, či osobním
počítači, mít možnost prohlédnout si telefonní seznam z minulého století je
alespoň pro některé čtenáře lákavé. Tak si tedy prohlédněte telefonní seznam
Doubravice nad Svitavou z roku 1946. Velmi zajímavé! A pro mnohé možná i
nepochopitelné. Mladší generace si jistě položí otázku:“Jak mohli žít bez
telefonu?“ Určitě mohli a žili! V klidu, pohodě a bez zbytečného stresu. Tak se
tedy podívejte a při prohlížení vzpomínejte, jaké to bylo, když nás netrápil
neustále vyzvánějící mobil. Vždyť trocha nostalgie nikoho nezabije.
Eva Sáňková
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Sbor dobrovolných hasičův Doubravici nad Svitavou
pořádá v sobotu 9.března 2013

Dětský karneval
který se bude konat v sále kulturního
domu ve 14:00 hodin
Pro děti je připravena diskotéka,soutěže a občerstvení
Pořadatelé srdečně zvou všechny děti i s rodiči.
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
5.3. NIPPERTOVÁ Libuše
Školka 270
13.3. KOŽIAK Jozef
Klemov 351
15.3. NEČASOVÁ Bohumila
U Spravedlnosti 257
27.3. HAJNÁ Marie
Plotky 145
27.3. KOVACSOVÁ Marie
Dolní 346
28.3. ŠEVČÍKOVÁ Zdeňka
Plotky 178
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
BŘEZEN 2013
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00
Březen
2.3.
3.3.
9.3.
10.3.
16.3.
17.3.
23.3.
24.3.
30.3.
31.3.

MUDr. Kopáčková
MUDr. Kovandová
MUDr. Kraml
MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová M.
MDDr. Kučerová P.
MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková
MUDr. Kotlíková

Letovice, A. Krejčího 1a
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové nám. 16
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Lidická 8

516 474 369
516 488 450
733 644 499
516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 472 460
516 439 190
516 488 457
516 453 997

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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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

plán aktivit na měsíc březen
určený i pro veřejnost

6.3. – Bowling a návštěva galerie Domino
13.3. – Vycházka do okolí Doubravice
20.3. – Poznáváme přehradu Křetínku
27.3. – Výhledy od Vranové

Každé úterý od 9 hodin probíhá kurz keramiky.
Budeme používat techniku odlévání, vykrajování,
glazování.
Vytvoříme hrnky, misky, vázičky, konvice, zápichy
aj.
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