Informace o zápisu
z výboru AVZO TSČ ČR TEPLICE, hrad DOUBRAVKA, p.s. ze dne 18. září 2019
__________________________________________________________________
Přítomni: M.Richter, P.Braniš, P.Strahlheim, J.Suchý, R.Sattler, I.Machová, L.Vais
Za kontrolní komisi: M. Wagner
1. A. Kelvicl byl přizván do výboru, aby informoval o údržbě elektrorozvodů v horní a
dolní vodárně a Rytířském sálu.
Na jaře se dohodlo s p. Sukdolákem, že pro nás udělá měření spotřeby elektřiny obou
vodáren a v Rytířském sálu. Rozdělení prací a nákladů je přibližně v poměru 10%
horní vodárna, 20% dolní vodárna a 70% sál. Hotové je měření horní vodárny, dále
pro zaneprázdnění nepokračoval a nebyla dohodnuta cena. Z toho důvodu jsme
ukončili dohodu s p. Sukdolákem a M. Richter zajistí jiného elektrikáře p. Suchomela
(zároveň dělá revize), kterého bude kontaktovat po návratu z jeho dovolené.
Dále A. Kelvicl informoval o poškození plastového krytu elektroměrové skříně v dolní
vodárně, který je vzhledem k vlhkosti uvnitř vodárny nutný. Samotný se nedá koupit,
proto výbor souhlasí s nákupem celé skříně rozvaděče v ceně 2.670.- Kč. Zároveň by
pokračovala výměna elektroměru čerpadla a kabelů.
Z litinového rozvaděče na nádvoří zmizela stříška, nutné obnovit ochranu proti dešti a
sněhu. Bude řešeno při nedělní brigádě 22.9.2019.
2. L. Vais provedl kontrolu úkolů z minulých zápisů:


Zahrádkáři – J. Suchý informoval, že p. Belán, který měl provádět rekonstrukci
vodárny, bude asi 2 měsíce nemocný a musíme zajistit náhradu. Zahrádkáři o tom
jsou informováni, v sobotu mají schůzi a požadují potvrzení, že zajistíme jiného
dodavatele. Peníze slíbili že budou mít připravené po schůzi. Úkol pro všechny:
sehnat šikovného vodoinstalatéra.



Oprava prasklé zdi na nádvoří, chybí jeden sloupek, B. Švanda ho slíbil dodělat a
zpevnit betonem podsyp schodů. Hlínou je zahrnuta opěrná zeď jak bylo původně.



Pojištění hradu a Cínovce - CPP vypověděla (datum sjednání 25.9.2016, začátek
pojištění 1.10.2016, konec pojištění 30.9.2017 s automatickou obnovou roční
smlouvy). P. Braniš kontaktoval svaz pojistitelů INSIA a z 12 oslovených
pojišťoven máme 3 nabídky – Česká pojišťovna, Kooperativa a ČSOB.
Dále jednal Jan Havlátko s Kateřinou Johnovou a máme další návrh pojistné
smlouvy s Kooperativou, dnes ještě doplněný.
Cena všech je přibližně stejná okolo 20 tis. Kč a je závislá od nastavení limitů,
které ještě můžeme v návrhu upravit.

3. M. Richter informoval o dopisu p. Šavrdy včetně fotografií, který byl adresován
stavebnímu odboru teplického magistrátu a obsahuje několik podnětů:


Pan Šavrda vyjadřuje domněnku, že střecha hnije



Bortí se nám strop, na to má posudek statika a my s tím nic neděláme



Na hradě chybí zábradlí a diví se, že se do dneška nic nestalo



Je prasklá kanalizační trubka a netěsní žumpa, kontaminujeme spodní vody a
ohrožujeme obyvatelstvo v okolí.

26.9.2019 proběhne kontroblní prohlídka zástupců odboru územního plánování a
stavebního řádu (stavební, vodohospodáři, památkáři), statika a za účasti členů PS
AVZO P. Braniše, I. Machové a L. Vaise. Jednání se nemůže pro pracovní
zaneprázdněnost zúčastnit předseda.
Na dopis magistrátu připraví M. Richter odpověď a při nedělní brigádě budou
prověřeny a případně opraveny závady, které jsou předmětem podnětu. Pokud jde o
prasklé trámy v č. 26, na které je posudek statika, necháme udělat projekt na opravu a
požádáme památkáře o závazné stanovisko. Na zábradlí na nádvoří máme projekt, jsou
zajištěny finance, práce začnou ihned po dokončení opravy opěrné zdi. Zábradlí na
hradbách nikdy nebylo a je na památkové péči, jestli rozhodne o jeho umístění. Dále
M. Richter zajistí zhotovení tabule, že vstup je na vlastní nebezpečí. Vadné potrubí
bude ihned opraveno a žumpa vyčištěna. Kopii dopisu rozešle předseda členům
výboru.
4. P. Braniš informoval o dokončení malování chodby a záchodů, zkontroloval to a
dohodnul s úklidovou firmou druhou etapu úklidu po malování.
5. L. Vais informoval o schůzce s paní M. Laube a předal jí vyžádané klíče, které jsme
hned vyzkoušeli.
6. L. Vais připomněl odevzdání podepsaných formulářů Souhlas se zpracováním
osobních údajů u několika členů.
7. P. Strahlheim informoval o odeslání žádosti o dotaci na další stavební práce na
Cínovci.
8. Výbor projednal novou přihlášku do pobočného spolku, oddíl SPONA a odsouhlasil
ji.
9. Výbor dále projednal další přihlášky Kantořík Jiří, roč. 1976 a Kantoříková Helena
roč. 1980. Jejich přijetí výbor odložil, aby se mohli osobně představit a sdělit jakým
způsobem budou v organizaci pracovat a o jakou činnost mají zájem. R. Sattler to sdělí
F. Guillebotovi, který přihlášky předal, nikdo je nezná a nevíme v jaké odbornosti mají
zájem pracovat. Pak se výbor k jejich přijetí vrátí.
10. Brigáda 22.9.2019 od 9,00 hodin na Doubravce, L. Vais připravil pozvánku na
všechny členy, na které máme e-mailové adresy, ať už se zapojí do úklidu nebo se jen
přijdou podívat co je nového na hradě. M. Richter připraví rozpis toho co by se mělo
udělat.

11. P. Strahlheim informoval o VHF závodu na Cínovci, výsledek 7. Místo, i když bodově
se dosahuje stále lepších výsledků. Závodu se účastnili i členové z kroužku mládeže F.
Guillebot OK1GAL a D.K.Merker OK1DKM v doprovodu P. Merkera a aktivně
vysílali část závodu. V souvislosti s tím proběhla diskuse o vybavení radioklubu resp.
kroužku zařízením pro vysílání.
12. P. Strahlhem informoval o muzikálu Jakoubek a účinkování na hradě Kostomlaty a
nabídl jim možnost prohlédnout si podmínky pro vystoupení na Doubravce. Vzhledem
k představám skupiny o organizaci vystoupení, které by bylo v naší režii a my bychom
jim zaplatili za vystoupení přes víkend 3x 50 tis. Kč, toto výbor odmítnul, můžeme
pouze pronajmout nádvoří za cenu 15 tis. Kč za víkend a nezabývat se organizováním
akce v nám neznámé oblasti.
13. R. Sattler informoval o meteostanici, která nebyla zprovozněna a Vladimír Hofman
nekomunikuje.
14. M. Richter informoval o obdržení dvou dopisů – doplnění odvolání od P. Merkera a
M. Šavrdy a připraví na ně odpověď, že v souladu se stanovami bude vše projednáno
na nejbližší členské schůzi.
15. Výbor se dále zabýval organizací republikového sjezdu, dopravou delegátů,
občerstvením, ozvučením, uspořádáním stolů a židlí pro 65 delegátů atd. Výbor se
sejde k přípravě ve středu 9. října 2019, pozvánky budou mailem. 5 členů máme dát
jako skrutátory.

Příští výbor bude ve středu 16. října 2019
Zapsal: L.Vais dne 18. září 2019
Ověřil: M. Richter

