ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 5/ květen 2013
*********************************************

Vážení spoluobčané,
tak jako každým rokem, i letos se v měsíci květnu bude
konat řada tradičních i netradičních společenských akcí. Uvádíme
vám jejich přehled:
sobota 27. dubna – stavění máje – od 15.00 hodin na náměstí
Svobody, pořádá SDH ve spolupráci s městysem
úterý 30. dubna – pálení čarodějnic – od 18.00 hodin pro
děti a od 20.00 hodin pro všechny generace na sokolském
hřišti, pořádá TJ Sokol, hraje skupina Akcent
sobota 4. května – soutěž mladých hasičů v požárním
sportu „O pohár starosty městyse a starosty SDH“.
Zahájení soutěže ve 13.00 hodin na fotbalovém hřišti.
úterý 7. května – 68. výročí ukončení 2. světové války v 19.00 hodin položení věnce u pomníku obětem světových válek,
následně lampiónový průvod s dechovou hudbou od ZŠ na sokolské
hřiště, kde bude táborák a občerstvení
sobota 18. května – výlet na zříceninu hradu Doubravice
–
v rámci akce po hradech a zámcích Boskovicka, přijďte se podívat
na doubravický hrad
sobota 25. května – kácení máje + dětský den – od 14.00 hodin
na náměstí Svobody, pořádá SDH
Věříme, že si z této nabídky vyberete a některých akcí se
zúčastníte.

-1-

Zpráva o činnosti rady
3.4.2013
- rada schválila smlouvu č. 1255/2013 o pronájmu pozemků mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou jako pronajímatelem a firmou ZERA Rájec a.s., IČO
25564854 jako nájemcem, týkající se pozemků p.č. 2115, 2116, 2124, 2155, 2164,
2181 a 2185 o celkové výměře 6981 m2, v k.ú. Rájec nad Svitavou, vedených na LV
137 ve prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou u Katastrálního úřadu pro JMK,
katastrální pracoviště Blansko.
-

rada schválila záměr prodeje pozemků p.č. 274/1, 386/1, 386/2 a 386/4 v k.ú.
Doubravice nad Svitavou, vedených na LV 10001 ve prospěch Městyse Doubravice
nad Svitavou u Katastrálního úřadu pro JMK, katastrální pracoviště Blansko a pověřila
starostu městyse projednáním záměru prodeje výše uvedených pozemků na nejbližším
zasedání zastupitelstva městyse. Uvedené plochy jsou zařazeny jako zastavěná plocha
a nádvoří a jsou pod stavbami ve středisku Doubravické a.s.

-

starosta informoval radu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Digitalizace kina v Doubravici nad Svitavou dle kategorie E-cinema“. Vítězným
uchazečem je firma Lubomír Petr – KINOSERVIS. Předložená nabídková cena je
264 500,- Kč bez DPH. Realizace zakázky bude ukončena do 30.4.2013

-

-

starosta seznámil členy rady s dopisem, týkající se problematiky příjezdové
komunikace k zahradní kolonii Hanačka. Vedení městyse vyvolá jednání
zúčastněných stran s cílem nalézt řešení v problematice příjezdové komunikace.
na základě §166 platného zákona č. 472/2011 Sb. o předškolním, základním, středním
a vyšším odborném a jiném vzdělávání schválila rada městyse prodloužení funkčního
období ředitelky mateřské školy Doubravice nad Svitavou o 6 let s platností od 1.
srpna 2013.

Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci
17.4.2013
- lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecních lesích za měsíc březen 2013.
-

rada schválila návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. EKO-BRJMP/Doubravice/52-1/13-3/R mezi Městysem Doubravice nad Svitavou a firmou
JMP Net, s.r.o., týkající se prodloužení plynárenského zařízení v ul. U Spravedlnosti,
číslo stavby EVIS 55652 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích
bodů, které je uloženo na parc.č. 2344/9 v celkové délce 22,6 m, parc.č. 2344/24
v celkové délce 18,18 m a parc.č. 2344/37 v celkové délce 9,58 m.

-

rada schválila projekt stavby 1030012116 „Doubravice, Klemov, DP Podloucký“
k územnímu řízení, týkající se stavby nového kabelového vedení NN k DP Podloucký.

-

rada schválila vedení trasy stavby 1030012116 „Doubravice, Klemov, DP Podloucký“
- nové kabelové vedení NN ve vzdálenosti do 50-ti metrů od pozemků PUPFL.

-

rada schválila smlouvu č. 1030012116/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni mezi Městysem Doubravice nad Svitavou s firmou
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E.ON Distribuce, a.s., týkající se stavby „Doubravice, Klemov, DP Podloucký“ - nové
kabelové vedení NN.
-

rada schválila předložený projekt stavebních úprav v RD č.p. 97 v Doubravici nad
Svitavou za účelem spojeného územního a stavebního řízení.

Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci

Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva
městyse Doubravice nad Svitavou, které se bude konat dne
15.5.2013 v 18.00 v obřadní síni úřadu městyse.
****************************************************************

Upozornění Jednoty spotřebního družstva
v Boskovicích
Po dobu jednoho měsíce, a to od 2.5.2013, proběhne
úprava prodejny v Doubravici nad Svitavou. Po dobu oprav bude
náhradní prodejna v předsálí kina s prodejní dobou:
pondělí – pátek: 7.00 – 12.00 13.00 - 16.00
sobota: 7.00 – 9.30
********************************************************

Očkování psů

Dne 21.5.2013 od 14.00 do 15.30 hodin

bude provádět
pracovník veterinární služby vakcinaci proti vzteklině. Žádáme Vás tímto o
předvedení Vašeho psa. Očkovací průkaz s sebou. Poplatek za očkování
1 psa činí 100,-Kč za vzteklinu a 300,-Kč za kombinaci. Vakcinace je ve
smyslu zákona č. 66/99 Sb. o veterinární péči povinná, každý majitel psa
nebo osoba právně za jeho držení odpovědná, jsou povinni předvést psa
k hromadnému očkování. Povinnému očkování podléhají psi starší 6
měsíců.
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připravila na den

10. 5. 2013

v 17.00 hodin

u příležitosti Dne matek

VÝSTAVU
ŽÁKOVSKÝCH
PRACÍ

VÝSTAVA BUDE ZAHÁJENA KULTURNÍM
VYSTOUPENÍM ŽÁKŮ
Místo: ZŠ Doubravice nad Svitavou

Vstupné dobrovolné

Srdečně zvou žáci a zaměstnanci
školy
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Velikonoční cvičení maminek s dětmi
Naše cvičení se tentokrát konalo v sále kulturního domu a mělo ráz ryze velikonoční.
Přichystány byly soutěže a hledání velikonočních vajíček s překvapením, všichni odcházeli
spokojeni (doufám) a každý si vysoutěžil i nějakou tu sladkou odměnu.
Touto cestou bych chtěla poděkovat: naší obci za poskytnutí sálu
Firmě M & M za finanční dar
Zahradnictví Koupý za květiny
Monice Dubanské za limonády.
Evě Štěpánkové za pomoc a maskota zajíčka
Firmě Peso za sladké odměny pro děti
Všem velice děkuji a příští rok se při hledání velikonočních vajíček opět potkáme.
Veronika Janochová

****************************************************************
Tradiční velikonoční soutěže v Klemově
Tradiční soutěže se konaly 29. března. Děti byly rozděleny podle věku na dvě kategorie. Byly
připraveny zábavné soutěže a hry ve zručnosti, rychlosti a skládání.
Kategorie mladších:
1.
2.
3.
4.

Kategorie starších:

Vítek Novotný
Vít Hlaváček
Kateřina Němcová
Markéta Vachová

1. Jana Menšíková
2. Alena Novotná
3. Alex Petečel
4. Ester Petresová

Poděkování patří sponzorům, kteří v roce 2012-2013 přispěli na drobné ceny, sladkosti a
květiny.
Jan Vladík – Dřevovýroba, Václav Barák TESTO,
Kateřina Petresová, Ing. Petr Pávek – Pávek Keramika,
PaeDr. Zdenka Kalová, Ing. Roman Koupý Zahradnictví, Araplast s.r.o. a organizátorům Evě
Novotné a Aleně Kalové.
Antonín Řezníček
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Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou Vás tímto co nejsrdečněji
zve na poznávací zájezd.
Kam pojedeme? No, přece tam, kde to chceme alespoň trošku poznat.
Navštívíme zámek Náměšť na Hané a projdeme se po tamním
náměstí.
Odtud se přemístíme do malebných, malých lázní Skalka,
nacházejících se pár kilometrů od města Prostějov. Zde se
naobědváme a prohlédneme si tamní lázně a ochutnáme jejich čtyři
prameny s alkalicko-sirnatou vodou. Vodu z tamních pramenů si lze
bezplatně načepovat do lahví a vzít domů.
A teď to nejdůležitější. Jedeme 28.5.2013 v 7:30 hodin od Jednoty
SD v Doubravici nad Svitavou. Cena zájezdu: 100,--Kč na osobu.

********************************************************
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou předkládá seznam
akcí, naplánovaných na druhé pololetí roku 2013
Měsíc
září
říjen
listopad
prosinec

Akce
poznávací zájezd (Litomyšl a jeho kulturní památky)
nákupní zájezd (Polsko)
divadelní představení ochotníků z Boskovic (v Doubravici nad Svit.)
návštěva divadelního představení (MD Brno)
Adventní koncert (v Doubravici nad Svit.)
tradiční Předsilvestrovské posezení (v Doubravici nad Svitavou)

Tímto vás všechny co nejsrdečněji zveme.
Bližší termín akcí bude včas zveřejněn.
Výbor místního klubu důchodců.
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny
v měsíci květnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
2.5. DUFEK Václav
6.5. BARANCOVÁ Mária
9.5. TOMÁŠEK František
11.5. TOMÁŠEK Mojmír
13.5. KŘÍŽOVÁ Miroslava
17.5. FADRNÁ Jitka
19.5. ROUČKOVÁ Milada
20.5. ŠTOUDKOVÁ Marie
22.5. SÁŇKOVÁ Anna
24.5. KŘÍŽOVÁ Ludmila
26.5. ROUČKA Jan

Dolní 75
Klemov 350
Klemov 356
Jarní 281
Zázmolí 430
Hamry 235
Dolní 122
9. května 323
Plotky 36
Klemov 284
Dolní 122

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

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část květen 2013
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Květen
1.5.
4.5.
5.5.
8.5.
11.5.
12.5.
18.5.
19.5.
25.5.
26.5.

MUDr. Pernicová
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MUDr. Roth
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek (Řehořková)
MUDr. Semrádová
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová
MUDr. Staňková

Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvořáka 4
Ostrov, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Sloup, Zemspol, 221
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12
Jedovnice, Zdrav. středisko

774 177 804
516 412 422
516 417 621
516 444 326
516 488 453
516 488 453
516 435 203
516 477 319
604 760 665
516 442 726

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.
***************************************************************************

Rozhodnutí o II. pilíři je důležitý krok!
Jste ten, který vnímá potřebu rozhodnout se o vstupu nebo nevstupu do II. pilíře
jako důležitý krok? Setkali jste se už se spoustou článků s protichůdnými názory
a nemáte v otázce důchodové reformy jasno? Chybí vám základní informace
nejen o důchodové reformě, ale i o celém důchodovém systému v České
republice? Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli "ANO" a chcete si o
tom promluvit s nezávislou osobou a získat tak informace, které vám usnadní
vaše rozhodnutí, kontaktujte mne na mob. 607 737 026
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TJ Sokol Doubravice nad Svitavou
pořádá v úterý 30.dubna 2013
tradiční pálení čarodějnic.
Začátek pro děti je v 18.00 hodin a
pro všechny generace od 20.00 hodin
na sokolském hřišti,
hraje skupina Akcent.

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

Sbor dobrovolných hasičů
Doubravice nad Svitavou
zve širokou veřejnost na
tradiční stavění máje,
které se uskuteční v sobotu
27. dubna 2013 od 15.00 hod.

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

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

plán aktivit na měsíc květen
určený i pro veřejnost

15.5. – Výlet na přehradu Křetínku
22.5. – Návštěva bazénu v Boskovicích
29.5. – cyklovýlet Moravským krasem

Každé úterý od 9 hodin probíhá kurz pletení z pedigu.
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