ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 7/ červenec 2009
Číslo 8/ srpen 2009
*********************************************
Vážení spoluobčané, milé děti
s koncem měsíce června končí také školní rok a všichni
žáci a studenti mají před sebou dva měsíce prázdnin.
Dospělí využijí měsíce července a srpna na čerpání
dovolené.
V této souvislosti vám chci popřát
především pěkné počasí, aby léto bylo
skutečným létem s teplem a sluncem. Doufám,
že se toto přání alespoň částečně naplní
k radosti a spokojenosti dětí i dospělých.
Letní období nám nabízí řadu již tradičních akcí jak
v našem městečku tak i v mikroregionu Svitava:
11. července – turnaj družstev v malé kopané
o putovní pohár Svazku obcí
Svitava ve Svitávce.
Doubravičtí fotbalisté obhajují
dvojnásobné první místo.
18. července – tradiční soutěž o nejlepší guláš, pozvánka
uvnitř zpravodaje
15. srpna - tradiční setkání na rozhledně Malý
Chlum, pěší vycházka z Klemova, sraz
účastníků ve 13.00 hodin u Ponorky
Věříme, že si z této nabídky vyberete a některé z akcí se
zúčastníte.
Ladislav Štoudek
starosta městyse
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Přijaté usnesení
zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou konaného
dne 24. června 2009 v obřadní síni úřadu městyse
18/09 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti
rady včetně informace o připravovaných akcích v rámci
mikroregionu Svitava
19/09 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o současném
stavu zajištění investičních akcí ČOV a kanalizace, nákup
hasičského auta, víceúčelové hřiště, knihovna a informační
středisko
20/09 - zastupitelstvo městyse schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace z regionálního programu NUTS 2
Jihovýchod na akci víceúčelové hřiště
21/09 - zastupitelstvo městyse schvaluje neinvestiční dotace na
vybavení knihovny počítači a programem, rozšíření Czech
pointu a mobiliáře městyse za podmínek příslušných
rozhodnutí a smluv o poskytnutí dotace.
22/09 - zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 1, 2
a 3 ve znění předneseném předsedou finančního výboru
panem Jaroslavem Hruškou
23/09 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci předsedy
kontrolního výboru pana Pavla Krále o daňové výtěžnosti
v měsících leden - květen v letech 2006 – 2009 a o stavu
účtů v Komerční bance a České spořitelně ke dni 17.6.2009
24/09 - zastupitelstvo městyse souhlasí se zrušením účtu Fondu
rozvoje bydlení u České spořitelny
25/09 - zastupitelstvo městyse pověřuje kontrolní výbor
průběžným sledováním čerpání rozpočtu a to po stránce
příjmů a výdajů
26/09 - zastupitelstvo městyse schvaluje záměr prodeje pozemků
městyse p.č. 387/1, 386/4 a 385/2 v k.ú. Klemov
27/09 - zastupitelstvo městyse souhlasí se záměrem zbudování
garáží na pozemku městyse p.č. 227/1 v k.ú. Klemov
a pověřuje radu dalším jednáním v této věci.
28/09 – zastupitelstvo městyse, na základě ustanovení §6, odst. 6,
písm.b) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném
znění, schvaluje žádost městyse Doubravice nad Svitavou
o zajištění pořizování územně pořizovacích
dokumentací včetně jejich změn, Městským úřadem
Blansko, jako úřadem územního plánování.
29/09 – zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení Územního plánu
Doubravice nad Svitavou
30/09 – zastupitelstvo městyse schvaluje pana Ladislava Štoudka
jako tzv. určeného zastupitele, který bude spolupracovat
s pořizovatelem územně plánovací dokumentace městyse
Doubravice nad Svitavou a jejích změn.
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Zprávy z jednání rady městyse:
10. června – lesní hospodář pan Koudelka podal zprávu o hospodaření
v lesích za uplynulé období
- rada se zabývala problematikou prodejny v Klemově
- byla projednána příprava jednání zastupitelstva
městyse ve všech bodech programu

****************************************************************
OBECNÍ KNIHOVNA
Oznamuji všem návštěvníkům knihovny, že v měsíci srpnu
bude knihovna městyse z důvodu čerpání dovolené
uzavřena.
Od 1. září 2009 bude otevřena v úterý a ve čtvrtek jako
dosud.
Vomelová Jana – knihovnice

****************************************************************************************
MS ODS v Doubravici nad Svitavou
pořádá v sobotu 18.7.2009 na Sokolském hřišti od 13,00 hod.
5. ročník soutěžního vaření

DOUBRAVICKÝ GULÁŠ
(14 kotlů, 1 pojízdný sporák, 2 vojenské polní kuchyně)

Moderátor: Pavel Kašpar (rádio Petrov)
Ve 14,00: vystoupení - ŽELEZNÝ ZEKON
Slosovatelné vstupenky o vyhlídkový let a další ceny.
Zvou pořadatelé
********************************************************
Poděkování hasičům!
Dovoluji si na stránkách zpravodaje poděkovat všem hasičům, kteří se v pátek
12. června 2009 zúčastnili zásahu na uhašení ohně, který vznikl v mé stáji ve dvoře
v Dolní ulici č.p. 64.
I když se nepodařilo zachránit uskladněné seno a slámu, za oběť požáru padla
výstroj koní a bohužel i jeden kůň, obětavost a odvaha hasičských sborů zabránily
rozšíření požáru na další objekty a vzniku dalších rozsáhlých škod.
Moje poděkování patří nejenom sborům profesionálním z Blanska a Boskovic,
ale i dobrovolným hasičům z Doubravice nad Svitavou, Rájce-Jestřebí, Petrovic a
Bořitova, kteří se na hašení požáru aktivně podíleli.
Antonín Kala
Hybešova 329
Doubravice nad Svitavou
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Poděkování
Pořadatelé přespolního běhu O pohár mikroregionu Svitava - Svitava Kros
2009 děkují touto cestou všem příznivcům a sponzorům za podporu při
organizaci běhu kolem Svitavy. Dále děkujeme všem závodníkům za účast a
těšíme se nashledanou v roce 2010.
Výsledky a foto na www.svitavakros.estranky.cz
**************************************************************************

TJ SOKOL Doubravice nad Svitavou odd.
kopané bude pořádat přes prázdniny taneční
zábavy na sokolském hřišti a to:
v pátek 3.7. - hraje Prorock
v sobotu 22.8. - hraje Akcent.
SDH Doubravice nad Svitavou bude pořádat taneční zábavu na
sokolském hřišti se začátkem ve 20.00 hod.:
v pátek 14.8. – hraje Médium
*******************************************************
Oblastní ředitelství

Českomoravské stavební spořitelny, a.s.
rozšiřuje řady svých externích spolupracovníků
v okrese Blansko
Nabízíme:

Požadujeme:

Nadstandardní finanční ohodnocení

Minimálně SŠ vzdělání

Zaškolení v oblasti financí

Flexibilitu a obchodního ducha

Možnost profesního růstu

Dobré komunikační schopnosti

Silné zázemí stabilní a úspěšné společnosti

Ochotu a touhu se vzdělávat

Zajímavou a perspektivní práci
Možnost pracovat pro jedničku na trhu v oblasti bydlení a finanční jistoty
Pokud Vás tato nabídka zaujala, kontaktujte níže uvedeného obchodního
ředitele ČMSS

Pavel Němec
Obchodní ředitel mobil: 777 14 14 15 , 602 76 16 07
e- mail: pavel.nemec@cmss-oz.cz
Masarykovo nám. 28, 680 01 Boskovice
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny
v měsících červenci a srpnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
3.7. JUNCOVÁ Zdenka
4.7. JANÍČEK Antonín
8.7. KOČKOVÁ Eva
11.7. KOVÁŘOVÁ Olga
13.7. ROUČKA Vladimír
16.7. WEIGANT Eduard
17.7. HERMAN Miroslav
18.7. HUNČOVÁ Ludmila
19.7. KUDOVÁ Marie
23.7. ŘEZNÍČKOVÁ Anna
28.7. POLÁKOVÁ Jana
1.8. DVOŘÁČKOVÁ Marie
4.8. BŘOUŠEK Karel
6.8. NOVOTNÁ Věra
10.8. JANÍČKOVÁ Zdenka
11.8. Ing. NIPPERT Karel
13.8. BARÁKOVÁ Marie
13.8. LÁNÍK Karel
22.8. KUCHAŘ Antonín
22.8. HRUŠKA Jaroslav
22.8. VACHOVÁ Danuše
24.8. NĚMEČKOVÁ Božena
26.8. CHOVANCOVÁ Zdenka
26.8. OTAVA Jiří
30.8. ŠTOUDKOVÁ Marta

28. října 240
Sokolská 65
Brno
28.října 315
Klemov 286
Havlíčkova 26
Klemov 377
Klemov 297
Dolní 345
Školka 258
Sokolská 124

28.října 199
Plotky 114
Hybešova 171
9.května 320
Školka 270
Havlíčkova 21
U Spravedlnosti 274
Plotky 135
Klemov 306
Dolní 346
Dolní 118
28.října 230
28. října 310
U Cihelny 141

***************************************************
Výlet – Žďárské vrchy

Zveme Vás na výlet do oblasti Vysočiny, tolik opěvované
básníky a malíři, kde se na úpatí kopců krčí rázovité vesničky
se starými kostelíky a tu a tam probleskují krajinou hladiny
rybníků. Navštívíme historický areál bývalého cisterciáckého
kláštera ve Žďáře nad Sázavou, v němž se nachází zámek
Kinských, Konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Studniční kaple Panny Marie, Galerie Kinských, Muzeum knihy a také expozice Pocta
Santininu. Dále si prohlédneme poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, který
představuje vrchol tvorby geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho. Toto dílo bylo v roce
1994 zařazeno do seznamu světových památek UNESCO.
Po odpočinku s možností oběda v příjemném prostředí blízké restaurace si na zpáteční cestě
ještě prohlédneme náměstí města Žďár nad Sázavou, kde je celá řada zajímavostí. Nachází se
zde budova staré radnice, kostel sv. Prokopa, kaple sv. Barbory, barokní morový sloup ze 17.
století a jiné zajímavosti.
30
Zájezd se uskuteční v úterý 1.září 2009, odjezd autobusu od OÚ v 6 hodin.
Cena zájezdu činí 150 Kč a zahrnuje vstupné do zámku i na Zelenou horu a příspěvek na
dopravu. Tak tedy vážení senioři, zvažujte. Těší se na Vás pořádající Klub důchodců.
Jana Poláková
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část červenec a srpen 2009
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Červenec
4.7.
5.7.
6.7.
11.7.
12.7.
18.7.
19.7.
25.7.
26.7.

MUDr. Crhonková
MUDr. Hanáková
MUDr. Hepp
MUDr. Hosová
MUDr. Švendová
MUDr. Houdková
MUDr. Kupková
MUDr. Levová
MUDr. Klapušová

Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Rájec, Zdrav. středisko
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 418 786
516 418 788
516 434 055
516 432 138
516 439 404
516 418 787
516 488 457
516 447 606
516 488 452

MUDr. Kovandová
MUDr. Kulhánková
MUDr. Jílková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Juráková
MUDr. Miklíková
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MUDr. Roth

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko
Rájec, Ol. Blažka 145
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Pražská 1b
Blansko, ZŠ Rodkovského
Černá Hora, Zdrav. středisko
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvořáka 4
Ostrov, Zdrav. středisko

516 488 450
516 439 190
516 410 786
516 488 455
516 418 787
515 157 112
516 437 257
516 412 422
516 417 621
516 444 326

Srpen
1.8.
2.8.
8.8.
9.8.
15.8.
16.8.
22.8.
23.8.
29.8.
30.8.

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna na Karáskově náměstí č. 11,
Brno,tel. 548 424 242 a to od 19.00 h. - 7.00 h. ve všední dny a
nepřetržitě o svátcích.
***************************************************************************

Diagnostické centrum v Brně nabízí novou metodu
komplexního vyšetření
a stanovení diagnózy na nejmodernějším biorezonančním
přístroji L.I.F.E.
Tímto vyšetřením lze prokázat chorobnou nerovnováhu
energie a zároveň léčit takovými frekvencemi, které tlumí
rezonance choroby.
Pokud se chcete dozvědět důležité informace o Vašem zdraví,
volejte 725 789 162 nebo navštivte naše stránky: www. lifesystem.cz
Stanovíme charakter a závažnost Vašich onemocnění:
cukrovky, oběhového, nervového a lymfatického systému, osteoporózy,
zatížení organizmu toxiny, plísněmi a alergeny
Objednat se můžete na telefonu 725 789 162.
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Rady Policie ČR seniorům
O sto patnáct tisíc přišla ve čtvrtek 11. června osmdesátiletá žena v Boskovicích. Otevřela a do
svého rodinného domku vpustila v dobré víře dvě ženy, které ji prosily, zda by si mohli odskočit
na toaletu. V nestřežené chvíli však důvěřivé důchodkyni ukradli nemalou finanční částku.
Vzhledem k tomu, že podobných případů v posledních dnech přibývá, policisté radí seniorům,
jak se bezpečně chovat doma.
1. Důležité je zejména nikdy automaticky neotvírat dveře, pokud nevíte, kdo je za nimi. Do bytu
vpouštějte pouze ty, které dobře znáte nebo se Vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč
přichází. I na první pohled sympatický člověk nemusí mít vždy dobré úmysly. Pokud Vás někdo
oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. Mohl si to přečíst například na štítku na
dveřích.
2. Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle (Novákovi) nebo v mužském rodu,
zvláště pokud v bytě žije sama žena.

3. Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc. Například pokud někdo
tvrdí, že je mu nevolno, přivolejte mu telefonem sanitku. Když někdo chce předat zásilku pro
souseda, pomoc zprostředkujte, souseda přivolejte telefonem.

4. Mějte důležitá telefonní čísla vždy poblíž vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě.

5. Zamykejte hlavní vchodové dveře Pokud bydlíte v přízemním bytě nebo rodinném domku,
nezapomínejte zavřít okna, a to i v případě, že jdete jen nakoupit.
6.Byt zavírejte a zamykejte, i když jdete jen k sousedce, do sklepa nebo vynést odpadky.
Nezapomínejte ani na zamčené zadních dveří.
7. Udržujte dobré přátelské vztahy s vašimi sousedy, vezměte si na ně telefon, protože v případě
potřeby může být jejich pomoc nejrychlejší.
8. Nebuďte důvěřiví k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné zboží.
9. Peníze ukládejte do banky nebo do spořitelny. nemějte doma více peněz, pokud nemáte dobře
ukrytý nebo zabudovaný trezor.
10. Pořiďte si dveřní panoramatické kukátko, které vám umožní vidět široký prostor za vašimi
dveřmi. Pojistný řetízek je velkou výhodou. Díky němu můžete vyřídit spoustu věcí v relativním
bezpečí.

***************************************************************
Rekondiční pobyt v Luhačovicích
Ve dnech 30.5. – 6.6.2009 zajistila organizace Svazu tělesně postižených Rájec-Jestřebí týdenní pobyt pro své
členy v hotelu Vltava v Luhačovicích.
Zájezdu se zúčastnilo celkem 49 osob ve věku od 60ti do 87mi let, z uvedeného počtu bylo 15 manželských
párů. Podle místa bydliště bylo např. z Rájce 18 osob, z Doubravice 11 osob, z Ráječka 7 osob a z Holešína 5
osob. Ubytování bylo zajištěno v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Vedením byla pověřena paní Mgr.
Jana Schuchová, která hned po přivítání m.j. seznámila všechny zúčastněné s rozpisem ubytování, lázeňskými
poplatky a všem účastníkům předala tyto informace i písemně. Další informace byly sdělovány vždy v jídelně po
snídani, obědě, nebo večeři. O organizaci a případné vyřízení připomínek a návrhů se starala jak vedoucí Mgr.
Jana Schuchová, tak i její zástupkyně paní Božena Menclerová. Ubytování bylo zajištěno ve vylepšeném
prostředí hotelu Vltava. Jeho personál se o nás velmi dobře staral, se stravováním jsme byli moc spokojeni.
Z minulé dvacetileté zkušenosti s organizací zájezdů pro zaměstnance vím, že největším problémem je rozdělení
účastníků do přidělených vícelůžkových pokojů, je ale třeba vzít v úvahu, že pobyty jsou v hotelu Vltava
s ohledem na jiné hotely v Luhačovicích i jinde, přihlédneme-li k celodennímu stravování, velmi výhodné.
Lázeňské procedury, které neplatíme a které, ikdyž třeba nemohou hned vyléčit, jsou ve většině případů jistě
příjemné. Věřím, že jsme byli s touto „týdenní dovolenou“ všichni spokojeni a že se budeme těšit na další.
Chtěla bych poděkovat celému vedení organizace Svazu tělesně postižených v Rájci-Jestřebí, vedené paní Mgr.
Vašíčkovou, že se této odpovědné práce ujalo a že se v činnosti pro zpříjemnění stáří nás všech maximálně
angažuje.
Poděkování také patří paní Mgr. Janě Schuchové a paní Boženě Menclerové za organizaci celého rekondičního
pobytu.
Marie Opatřilová - Ráječko
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ZA KRÁSOU A POZNÁNÍM
Výbor Svazu tělesně postižených v Rájci-Jestřebí uspořádal pro svoje členy jednodenní zájezd na
celostátní prodejní výstavu květin FLORIA jaro do Věžek u Kroměříže.
Za pěkného počasí se plně obsazený autobus vydal za krásou a poznáním. Cestou jsme pozorovali
svěží jarní rozkvetlou přírodu a než jsme se nadáli, vítal nás areál prodejní výstavy. Každý se hned
vydal za nákupy květin a zahradní techniky, nebo se šel jenom pokochat krásou různých druhů květin.
Tato výstava je prodejní a má již třicetiletou tradici. Kolem stovky zahradních i jiných firem zde nabízí
své produkty, např. květinová a zeleninová semena, okrasné i ovocné rostliny, cibuloviny všech
druhů, včetně novinek a rarit. Samozřejmostí je velký výběr sazenic okrasných i ovocných keřů,
stromků a hub. Bylo možno zakoupit zahradní nábytek, zahradní techniku, krby, tepelná čerpadla a
sluneční kolektory. Novinkou výstavy byla úchvatná podívaná na speciální výstavu tulipánů a narcisů.
Naší další zastávkou byly Velké Těšany, kde se nachází technická památka – větrný mlýn z roku 1827
s funkčním zařízením pro mletí obilí. Z tohoto místa byl nádherný pohled na panorama krajiny pod
námi.
Navštívili jsme zámek v Chropyni, který se nachází 7 km od Kroměříže. Zde
na břehu rybníka, který je přírodní rezervací vodního ptactva, zejména racků,
stojí bývalý lovecký zámek olomouckých biskupů. Nyní je zde soustředěna
sbírka zbraní ze 17. století a historické sály, z nichž sál zvaný Ječmínkův je
opředen pověstí o tomto hanáckém kraji. Zejména jsme obdivovali sbírku
starého zemědělského náčiní, které používali lidé v 19. století a na počátku
20. století při obdělávání svých políček a selských usedlostí. V areálu zámku
se každý lichý rok, vždy v květnu, konají Hanácké slavnosti.
Víc památek v tomto historicky zajímavém kraji se nám nepodařilo navštívit.
Snad někdy příště. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na večeři v restauraci
v Lažánkách a spokojeně jsme se navraceli do svých domovů.
Poděkování patří Mirce Kupsové z informačního centra při zajišťování
propagačního materiálu a zejména pak panu Antonínu Hříbalovi za
bezchybnou organizace celého dne.
Mgr. Miroslava Vašíčková
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