ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 9 /září 2013
*********************************************
Milé děti, vážení spoluobčané,
skončila doba letních prázdnin a pro mnohé z nás i dovolených. Věřím, že jste si
v uplynulém období odpočinuli a načerpali sil do dalších měsíců letošního roku.
2.9. začíná našim školákům školní rok 2013/2014. V letošním roce budou opět
otevřeny čtyři třídy. Všem dětem přeji v nadcházejícím školním roce pěkné známky a spoustu
krásných zážitků a všem spoluobčanům hodně sil a zdraví do nadcházejících pracovních
měsíců letošního roku.
Pavel Král
starosta městyse
***************************************************************************
Zpráva o činnosti rady
3.7.2013
- lesní hospodář Vít Koudelka seznámil radu s hospodařením v obecních lesích za měsíc
červen 2013.
-

-

rada schválila firmě Vodňanské kuře, s.r.o., Karlov 196, 284 01 Kutná Hora navýšení
projektované kapacity chovu drůbeže ve středisku Doubravice nad Svitavou z 31 000
ks na celkovou kapacitu 33 000 ks drůbeže. Rada pověřila starostu zahájit jednání
s vedením firmy Vodňanské kuře, s.r.o., s cílem snížení zápachu z chovu drůbeže
v Doubravici nad Svitavou.
rada schválila položení kabelu NN na hranici pozemku p.č. 748 v k.ú. Klemov,
vedeném na LV 10001 ve prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou u Katastrálního
úřadu pro JMK, katastrální pracoviště Blansko.

-

rada schválila smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni č. PV14130005088/001 mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako povinným a firmou
E.ON Distribuce a.s. jako oprávněným, na nichž je realizovaná stavba „Doubravice,
ul. Školka, DP Kotoulková“ (kabelové vedení NN)v předloženém znění a pověřila
starostu městyse jejím podpisem.

-

rada schválila smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni č. č. PV14130005086/001 mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako povinným a firmou
E.ON Distribuce a.s. jako oprávněným, na nichž je realizovaná stavba „Doubravice,
DP Kučera“ (kabelové vedení NN) v předloženém znění a pověřila starostu městyse
jejím podpisem.
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-

rada schválila smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni č. č. PV14130004798/001 mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako povinným a firmou
E.ON Distribuce a.s. jako oprávněným, týkající se pozemků p.č. 6588, p.č. 6591 a p.č.
7687 v k.ú. Doubravice nad Svitavou, na nichž je realizovaná stavba „Doubravice, VN
přípojka pro ČOV“ v předloženém znění a pověřila starostu městyse jejím podpisem.

Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci
- o problematice školky – vytopení poškozeným rozvodem vody
10.7.2013
- rada schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městysem
a firmou Telefónica Czech Republic, a.s., týkající se pozemku p.č. 6588, v k.ú.
Doubravice nad Svitavou, na němž bude realizovaná přeložka sdělovacího kabelu
v předloženém znění a pověřuje starostu městyse jejím podpisem.
Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci
***************************************************************************

Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva
městyse Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
dne 4.9.2013 v 18.00 v sále kina v Doubravici nad Svitavou.
**************************************************************************

Informace k ČOV a kanalizaci
Stavba ČOV a kanalizace jsou k dnešnímu dni dokončeny. V současné době
probíhají provozní zkoušky ČOV a čerpacích stanic. V první polovině září
proběhne předání stavby do zkušebního provozu. Po vydání rozhodnutí odborem
životního prostředí Měú Blansko bude zahájen zkušební provoz ČOV
a kanalizace.
Po tomto termínu mohou občané napojovat své nemovitosti na novou
kanalizační síť přímo (propojovat septiky). Přesný termín zahájení provozu
ČOV vám bude sdělen místním rozhlasem, případně i letákem.
Připomínáme, že propojení septiku musí zkontrolovat pracovník VAS
pan Němec (mob. 737 221 697, email: nemec@vasbo.cz).
Bližší informace k zřizování a připojování kanalizačních přípojek vám podají:
starosta – mob. 733 187 460
místostarosta – mob. 736 414 908

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

V měsíci říjnu proběhne již tradičně sběr a odvoz
nebezpečného odpadu a budou přistaveny velkoobjemové
kontejnery.
5.10.2013 – svoz velkoobjemového odpadu
12.10.2013 – svoz nebezpečných odpadů a pneumatik
Přesný čas sběrů bude upřesněn v říjnovém zpravodaji.
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Občané Doubravice nad Svitavou a okolí se mohou zapojit
do elektronické aukce
Doubravice nad Svitavou – Spojení poptávky za co nejvíce domácností a využití
elektronické aukce - to je způsob, jak pomoci snížit běžné náklady každé
domácnosti.
Elektronická aukce je v podstatě internetová dražba, ve které dodavatelé přes
internet snižují své nabídky a snaží se tak získat sloučený objem domácností (v
našem případě se bude jednat o plyn a elektrickou energii). Výhodou tohoto
způsobu nakupování je transparentnost celého procesu nákupu a navíc fakt, že
všichni potencionální dodavatelé energií na našem trhu o svého klienta poctivě
soutěží. Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti i bytová sdružení. Před
zahájením e-aukce budou stanoveny přesné podmínky, které musejí dodavatelé
dodržet.
Součástí celé služby, která je pro občany ZDARMA, je i administrativní
servis, což znamená, že veškeré podmínky smlouvy za jednotlivé občany vyřídí
s vítězem e-aukce, společnost Bohemia Tender s.r.o. Dle výsledků proběhlých eaukcí můžeme očekávat úspory v průměru 20%.
Pokud chcete získat bližší informace o připravované e-aukci, přijďte na cca
hodinovou veřejnou přednášku, která se koná ve středu 11. 9. 2013 od 18:00
v sále kina v Doubravici nad Svitavou.
Následně budou moci zájemci z řad občanů donést v termínu od 11. 9. 2013 do
23. 9. 2013 své roční vyúčtování za energie za uplynulé období a aktuální
smlouvu na Obecní úřad v Doubravici nad Svitavou nebo e-mailem na:
bibiana.uhrinova@bohemiatender.cz
Pro bližší informace a dotazy volejte na číslo +420 776 662 666, Bibiana
Uhrinová.

********************************************************
- Svoz padaného ovoce:
Pracovníci městyse provádí pravidelně každé pondělí až do odvolání
svoz padaného ovoce a zahradního odpadu.

3

ZMĚNA K LEPŠÍMU
Také jste si všimli změny na náměstí Svobody? Je to sice změna nepatrná, ale za
povšimnutí stojí. Ano, řeč je o dětských houpačkách, správně a spisovně nazývaných
„hrací prvky“. Při tvorbě rozpočtu městyse na rok 2013 se v zastupitelstvu vedla
diskuze o tom, že naše hlavní náměstí by potřebovalo celkovou renovaci a
rekonstrukci.
S tím všichni
zastupitelé
souhlasili. Vše je
samozřejmě
otázka peněz.
Jak se říká – kde
vzít a neukrást.
Deseti, ba
statisíce, jsou
v současné době
třeba na
dokončení velké
investiční akce,
která hýbe celým
městečkem.
Proto bylo
rozhodnuto
doplnit náměstí alespoň již zmíněnými hracími prvky. Je to taková první vlaštovka a
věřme, že další na sebe nenechá dlouho čekat.
Houpadlo na pružině a vahadlovou houpačku dodala firma BONITA GROUP SERVIS
s.r.o., TIŠNOV, která v červenci jejich instalací udělala radost nejen našim
nejmenším, ale určitě i jejich maminkám a tatínkům, kteří teď mohou volné chvíle
s jejich ratolestmi trávit v příjemném prostředí parku u dětmi oblíbených houpaček.
Z rozpočtu městyse bylo na tuto akci vyčleněno 29 300 Kč.
Eva Sáňková
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Cvičení jógy opět začíná!!!
Kurzy jógy budou probíhat každé úterý od 17.30 do 19.00 hod.
v Základní škole Doubravice nad Svitavou. První hodina
proběhne už v úterý 3.9.2013.
Srdečně zve Olga Králová
***************************************************************

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)
plán aktivit na měsíc srpen
určený i pro veřejnost
4.9. – sportovní den
11.9. – Putování po stopách Hitlerovy dálnice
18.9. – výlet do Karolína
25.9. – plavání
Každé úterý od 9 hodin probíhá korálkování.
Vyrábíme šperky z korálků podle vlastní fantazie.
***************************************************************************
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci září vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
1.9. Vitouch Jan
6.9. Hájková Emilie
6.9. Kuchařová Božena
17.9. Sáňková Zdislava

U Spravedlnosti 275
28. října 208
Plotky 135
Plotky 140

20.9. Kouřilová Anna
28. října 243
24.9. Pokorná Ludmila
Soukupovo nám. 336
25.9. Horáková Marie
Dolní 57
27.9. Svoboda Václav
Plotky 115
28.9. Kopecký Milan
Hybešova 164
Hybešova 158
28 .9. Šaumanová Dagmar
*******************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - ZÁŘÍ 2013
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin

Září
1.9.
7.9.
8.9.
14.9.
15.9.
21.9.
22.9.
28.9.
29.9.

MUDr. Kovandová
MUDr. Grénarová
MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová M.
MDDr. Kučerová P.
MUDr. Staňková
MUDr. Kupková
MUDr. Kutlíková

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové nám. 16
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429
Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Lidická 8

516 488 450
774 710 550
516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 472 460
516 442 726
516 488 457
516 453 997

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.

***************************************************************************
NZERCE:

Máme 3 krásná mourovatá koťátka narozená
16.8.2013. Věnujeme je do dobrých rukou
1 nebo více.
K odběru budou od října 2013.
tel. 607 84 25 74
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ZÁ Ř Í

2013

5. 9. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
KRÁLOVSKÝ VÍKEND

Prezident, první dáma, král, královna a …milenka. Každý občas
potřebuje rozptýlení od každodenních starostí. I prezident.
Píše se rok 1939. K americkému prezidentovi Franklinu D.
Rooseveltovi (Bill Murray) přijíždí na státní návštěvu do jeho
soukromé rezidence král a královna Anglie. Setkání je o to
významnější, že se jedná o historicky první návštěvu anglického
královského páru v USA. Poprvé se tak střetávají upjaté
společenské konvence Angličanů s uvolněnou americkou morálkou
na té nejvyšší společenské úrovni. Pro konzervativní britské
panovníky je připraven piknik s hot dogy jako hlavním chodem, či
koupání v plavkách za účasti novinářů. Nezvyklá je pro tak
významnou návštěvu i přítomnost Daisy (Laura Linney), další ženy
po boku prezidenta, vedle jeho manželky.
Komedie Velké Británie
Premiéra 21. 2. 2013
Vstupné 50.- Kč

94 minut

12. 9. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE
Nikdo není, kým se zdá být…
Film začíná kdesi na severočeské silnici. Dora po hádce vyskakuje
z Richardova auta a stopne si náhodně projíždějící vůz, ve kterém
sedí Adam. Ten si myslí, že Dora je prostitutka a nabídne jí kšeft. Má
zahrát při rodinné oslavě roli přítelkyně jeho mladšího bratra
Martina. Dora nabídku přijme hlavně proto, aby unikla Richardovi.
Ten se ale rozhodne ji najít. Film je vyprávěním o vášni měnící se
v neovladatelnou posedlost, o lásce, která nebere ohledy, o smrti,
citech, které se dají koupit a pastech, z nichž není úniku.
Hrají: Robert Jaškow, Tatiana Medvecká, Kryštof Rímský a další.
Thriller ČR.

Premiéra 8. 11. 2012

Vstupné 50.- Kč

92 minut
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19. 9. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
PŘÍBĚH MÉHO SYNA

Láska, válka a odhalená tajemství…
Svobodná matka Gemma (Penélope Gruz) přijíždí se svým
dospívajícím synem do Sarajeva, aby poznal zemi, ve které se
narodil. Před lety ji museli kvůli bosensko-srbské válce opustit.
Gemma se tak vrací do míst, která v ní probouzejí dávné vzpomínky.
Před lety se tu zamilovala do Diega, Pietrova otce. Když prchala
z obléhaného města, Diego se rozhodl zůstat… Nyní na ni čeká
minulost, která ji postaví tváří v tvář ztrátě milovaného manžela, ale
také poznání lásky.
Drama Itálie/Španělsko

Premiéra 11. 4. 2013

Vstupné 50.- Kč

127 minut

26. 9. čtvrtek v 18hod

BIOSCOP
MARTIN A VENUŠE

… když hlídá táta.
Příběh začíná před 10 lety na vernisáži obrazů, kde se seznámili.
Založili rodinu, mají dvojčata – holčičky – a jednoho kluka, batole.
Martin buduje kariéru, Vendula se stará o domácnost a nemá žádný
prostor pro sebe. Oba dva se cítí nedoceněni tím druhým. Události
naberou rychlý spád uzavřenou sázkou, kdy Martin slíbí, že se
postará o děti a domácnost během jednoho měsíce. Nastane
kolotoč humorných a nečekaných událostí, které dvojici Martina a
Vendulu pomyslně vrátí zase na začátek jejich vztahu. Znovu si
začnou vážit jeden druhého a navzájem se respektovat.
Hrají: Marek Taclík, Kristýna Boková, Zuzana Stivínová, Jan Budař,
Tomáš Matonoha, Tomáš Hanák, David Kraus a další.
Komedie ČR.

Premiéra 7. 3. 2013

Vstupné 50.- Kč

102 minut
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