ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 3 /březen 2014
***************************************************************
Vážení spoluobčané,
vedení Městyse Doubravice nad Svitavou děkuje všem spoluobčanům, kteří se zúčastnili
ankety „Revitalizace náměstí Svobody v Doubravici nad Svitavou“. Své odpovědi a návrhy na úřad
doručilo 66 spoluobčanů. Výsledky ankety jsou zveřejněny na internetových stránkách městyse a na
úředních deskách.

Zpráva o činnosti rady
15.1.2014
- lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíc prosinec 2013 a
celý rok 2013.
-

rada schválila nájemné za hrobové místo na místním hřbitově na rok 2014 ve výši 7,Kč/m2 a za služby s nájmem související ve výši 8,-Kč/m2 .

-

rada schválila záměr pronájmu části pozemku v k.ú, Doubravice nad Svitavou parc.č.
6990 o požadované výměře nájmu 10000 m2 a pozemku parc.č. 7017 o výměře 166 m2

-

rada schválila cenu nájmu ve výši 0,20 Kč/m2/rok za pronájem části pozemku v k.ú,
Doubravice nad Svitavou parc.č. 6990 o výměře 10000 m2 a pozemku parc.č. 7017 o
výměře 166 m2

-

rada pověřila starostu zpracováním nájemní smlouvy na pronájem části pozemku
v k.ú.Doubravice nad Svitavou parc.č. 6990 o výměře 10000 m2 a pozemku parc.č.
7017 o výměře 166 m2

Rada byla informována:
- o projektu „ Hřbitovy – naše kamenná minulost“ – pokračování projektu, který je
realizován ve spolupráci s MAS Boskovicko Plus a MAS Partnerství venkova
- o projektu „Technické školky“ – realizováno ve spolupráci s MAS Boskovicko Plus a
MAS Brněnsko
- o záměru využít obecní budovu č.p. 359 v Klemově pro zřízení a provozování
mateřského centra
5.2.2014
- lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíc leden 2014
-

rada schválila smlouvu o nájmu části pozemku parc.č. 6990 o výměře nájmu 10000 m2
a pozemku parc.č. 7017 o výměře nájmu 166 m2 , vše v k.ú. Doubravice nad Svitavou,
které jsou vedeny na LV 10001 ve prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou

-

rada schválila smlouvu č. 1030012791/003 o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni mezi Městysem Doubravice nad Svitavou s firmou
E.ON Distribuce, a.s., týkající se umístění podzemního vedení VN na parc.č.
6591,vedené na LV 10001 ve prospěch Městyse Doubravice Nad Svitavou, v k.ú.
Doubravice nad Svitavou

-

rada schválila umístění dočasné skládky drůbeží podestýlky na parcelách č. 7078,
7079 a 7080, vedených na LV 10001 ve prospěch Městyse Doubravice Nad Svitavou,
v k.ú. Doubravice nad Svitavou.

-

rada schválila vyřazení nedobytné pohledávky za JMP a.s. ve výši 48 400,- Kč z roku
2006

-

rada schválila záměr zřídit a provozovat v obecní budově č.p. 359 v Klemově
mateřské centrum

Rada byla informována
- o auditu hospodaření Městyse Doubravice nad Svitavou a Svazku ČOV
- o uzavírce části silnice III/37432 pro vozidla nad 13 tun
19.2.2014
- rada na základě předložené žádosti a dokumentace souhlasí se stavebními úpravami a
se stavbou nástavby u RD č.p.36 v ulici Plotky
-

rada neschválila žádost o koupi obecního dřeva za zvýhodněnou cenu na realizaci
střechy rodinného domu č.p. 36 v Doubravici nad Svitavou. Po předložení platného
povolení od stavebního úřadu na stavební úpravy RD č.p. 36 bude žádost znovu
projednána v radě městyse

-

rada schválila částečný zábor obecního pozemku p.č. 2346/3 při opravě fasády domu
č.p.230, a to po dobu od 17.3.2014 do 18.4.2014 . Zábor pozemku rada městyse
schválila jako bezúplatný.

-

rada schválila návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030010998/003 mezi firmou E.ON Distribuce a.s. a Městysem Doubravice nad
Svitavou, týkající se pozemků ve vlastnictví městyse parc.č. 2346/2 a 6016. Na
uvedených pozemcích budou uloženy kabely NN.

-

Rada projednala program veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Rada byla informována:
- o termínech pracovního jednání zastupitelstva
***************************************************************************

Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
dne 26.3.2014 v 18.00 hod. v obřadní síni úřadu městyse.

SBÍRKA VÍČEK PRO MAXIMKA ČEJKOVSKÉHO
PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC SE SBĚREM VÍČEK
Rádi bychom poděkovali ZŠ Doubravice nad Svitavou, která nám pomáhá
se sběrem víček. I díky této pomoci se podařilo zatím nasbírat
neuvěřitelných 6,4 tuny víček. Získané penízky jsou používány na hrazení
rehabilitace, zdravotnického materiálu a potřebných pomůcek pro našeho
Maxima.
Srdečně děkujeme.
Rodina Čejkovských

Ze života na ZŠ Doubravice nad Svitavou
Školáci ukončili první pololetí ve škole. Jejich práce byla odměněna vysvědčením. Jistě, teď
už pracují znovu naplno, ale ten poslední týden před vysvědčením byl za odměnu.
- Nejdříve přijelo do školy divadlo z Hradce s pohádkou: Jak se vaří pohádka? Dva
divadelníci, kteří školu navštěvují každoročně, sehráli dětem pořádnou legraci.
- Návštěva. Na pozvání pana ing. Zlámala odjeli školáci na návštěvu na VUT do Brna.
Pracovníci brněnské vysoké školy připravili pro žáky 2. – 5. ročníku pestrý program:
zajímavé pokusy s vejci
( jak je lze postavit na špičku, jak poznat vařené či syrové a co je toho příčinou, co se
stane s vejcem v octě, …), následovalo pozorování elektronovým mikroskopem a
úžasná zvětšení třeba obyčejného vlasu. Vrcholem bylo seznámení se studentskou
formulí – „závodnickou“, kterou sestrojili studenti VUT a také s ní závodí. Někteří
žáci okusili slasti závodění na trenažéru přímo ve formuli. Zajímavé bylo i ovládání
robota v jedné z učeben. Celé dobré dopoledne bylo zakončenou stejně dobrou
svačinkou.
Školní dny letí a než se nadějeme, budeme končit plavecký výcvik, vítat jaro a zase hodnotit
školní práci.

Obrázek 1 pokusy s vejci

Obrázek 2 dobrou chuť

Obrázek 3 závodníci

Text a foto Mgr. Milada Juračková

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

Základní škola Doubravice nad Svitavou děkuje:
- paní Petresové za prodej výrobků žáků školy na jarmarcích a za
finanční podporu
- panu Pávkovi za poskytnutí igelitových pytlů pro charitativní
činnost školy
- Koloniálu (paní Štoudkové), který věnoval hry do školní družiny
- Panu Míčovi za sponzorský dar ve výši 20 000,-Kč na pořízení
interaktivní tabule
- Panu inženýru Zlámalovi za pozvánku na exkurzi na VUT Brno,
její organizaci a veškeré finanční pokrytí celé akce
Mgr. František Opatřil – ředitel školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
 v týdnu od 31. března do 3. dubna, nejpozději však ve čtvrtek 3.
dubna do 16 hodin!!!!
 odpoledne 13 - 16 hodin
 potřebné dokumenty si můžete stáhnout z webu nebo si je vyzvednout
v mateřské škole
 potřebné dokumenty:
 žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
 souhlas s fotografováním
 zápisní list
 potvrzení od lékaře o povinném očkování dítěte
 můžete je přinést již vypsané nebo je vyplníte v MŠ, ale musíte mít
potvrzení od lékaře o povinném očkování
 s sebou přineste k nahlédnutí rodný list dítěte a Váš občanský průkaz
 využijte možnosti zapsat své dítě v průběhu celého týdne a předejdete
dlouhému čekání na zápis
 žádost bude zapsána, dostanete registrační číslo a ve lhůtě do 30 dnů
bude zveřejněn seznam přijatých dětí
 děti budou přijímány podle kritérií pro školní rok 2014/2015
 seznam bude na webu MŠ, na nástěnce v průjezdu naší školky a
venku na vratech do MŠ
Mgr. Hana Konrádová, ředitelka MŠ Doubravice nad Svitavou
***********************************************************************************
PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)
plán aktivit na měsíc březen
určený i pro veřejnost
5.3. – Soutěžní hra Milionář
12.3. – Návštěva výstavy Četnické humoresky ve Svitavách
20.3. – Beseda o rybaření – přednáší M. Matuška
26.3. – Návštěva solné jeskyně
Každé úterý od 9 hodin probíhá výroba ozdobných mýdel

Nabízím pronájem nebytových prostor pro skladové účely
v Doubravici nad Svitavou.
Bližší informace na e-mailu: doubravice.dvur@seznam.cz
***********************************************************************************
UPOZORNĚNÍ
Platby za svoz odpadu se budou vybírat od 3. března 2014 do
30. dubna 2014. 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

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

Poplatky za nájem hrobových míst se budou
vybírat od května 2014. Jeden seznam plátců
hrobových míst bude vyvěšen na úřední desce
před úřadem městyse a druhý v Klemově.
***********************************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
BŘEZEN 2014
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00
1.3.
2.3.
8.3.
9.3.
15.3.
16.3.
22.3.
23.3.
29.3.
30.3.

MUDr. Kovandová
MUDr. Kraml
MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová M.
MUDr. Kučerová P.
MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková
MUDr. Kutlíková
MUDr. Láníková

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
Poliklinika Blansko, Sadová 33

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
516 488 456

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.

1. ročník
Doubravická polévka
15. března 2014 se uskuteční první ročník
o nejlepší Doubravickou polévku.
Zahájení je ve 13.00 hodin v sále
kulturního domu v Doubravici nad Svitavou.
Vstup volný
**********************************************************************************
Sbor dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou
pořádá v sobotu 8. března 2014

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. KOVÁCSOVÁ Marie
Dolní 346
28.3. ŠEVČÍKOVÁ Zdeňka
Plotky 178
Informace ke sběru odpadů
14. března 2014 – budou rozmístěny hnědé kontejnery na sběrná místa
a občané do nich mohou ukládat biologický odpad
12.dubna 2014 – v době od 8 do 16 hodin bude ve dvoře u úřadu městyse sběr
odpadu do velkoobjemového kontejneru
26. dubna 2014 – v době od 8 do 9 hodin proběhne u úřadu městyse sběr
nebezpečného odpadu

PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
BŘEZEN 2014
6. 3. čtvrtek v 18 hod

FALCON

LÍBÁNKY
Film Líbánky se odehrává v čase tří dnů svatební oslavy. Nevěsta
a ženich již prošli manželskou zkušeností a odnesli si z ní své
šrámy. Nevěsta Tereza (Aňa Geislerová) zklamané srdce, ženich
Radim (Stanislav Majer) dospívajícího syna. Jsou ale odhodláni
zkusit to znovu. Co všechno se však stane, uvidíte v kině.
Film ČR.
Vstupné 50.- Kč

103 minut

13. 3. čtvrtek v 18 hod
BIOSCOP
DOBRODRUŽSTVÍ HUCKA FINNA
Film vypráví o dobrodružství Hucka Finna, které prožívá s
kamarádem Tomem Sawyerem. Když se ve městě objeví Huckův
otec - alkoholik, Huck se dává na útěk a prožívá nejnebezpečnější
dobrodružství svého života…
Dobrodružný, rodinný film, Německo
Vstupné 50.- Kč

20. 3. čtvrtek v 18 hod

99 minut

BIOSCOP

COLETTE
Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a krásné belgické židovky
Colette (Clémence Thioly) vypráví o osudu tajné lásky v prostředí
hrůzy a smrti v koncentračním táboře, o tenké hranici mezi dobrem
a zlem a pravdou a lží…
Dále hrají Andy Hryc, Ondřej Vetchý, Michal Dlouhý a další.
Drama ČR.
Vstupné 50.- Kč

27. 3. čtvrtek v 18 hod

126 minut

BIOSCOP

TOM SAWYER
Tom Sawyer má v hlavě jen kruté vtípky a neplechu. Jeho teta Polly,
se kterou Tom bydlí, se rozhodla, že z něj vychová zodpovědného a
slušného člověka. Po tom, co jsou Tom a jeho kamarád v noci na
hřbitově svědky brutální vraždy a je z ní křivě obviněn nevinný,
čeká je oba náročná a nebezpečná zkouška.
Dobrodružný, rodinný, Německo
Vstupné 50.- Kč

109 minut

