ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 10 /říjen 2013
********************************************************
Informace k ČOV a kanalizaci

V první polovině září proběhly provozní zkoušky ČOV a čerpací stanice. Následně
Odbor životního prostředí Měú Blansko provedl místní šetření a povolil zkušební
provoz ČOV a kanalizace (pravomocné rozhodnutí z 25.9.2013).
Občané Doubravice mohou napojovat své nemovitosti na novou kanalizační síť
včetně propojování septiků. Občané Klemova budou k napojování vyzváni místním
rozhlasem v termínu do 16. října.Zatím se připojit na novou kanalizaci nemohou.
Připomínáme, že propojení septiku musí zkontrolovat pracovník VAS pan Němec –
mobil 737 221 697 email: nemec@vasbc.cz. Vyvezení septiku zajistí VAS
Boskovice pan Šmerda – mobil 604 241 903.
Formuláře – přihlášky k odvádění splaškových vod - jsou k dispozici na úřadě
městyse.
Bližší informace k zřizování a připojování kanalizačních přípojek vám podají:
starosta – mobil 733 187 460
místostarosta – mobil 736 414 908
Ladislav Štoudek
předseda svazku
****************************************************************
Prodej DVD z oslav školy a sv. Šebestiána
Od úterý 1.10.2013 je na Úřadě městyse Doubravice nad Svitavou k prodeji DVD
s názvem „120 let nynější budovy školy a 300 let sochy sv. Šebestiána v Doubravici
nad Svitavou“. Cena DVD je 50,-Kč.
****************************************************************
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Parlamentu ČR se konají v pátek 25. 10. 2013
od 14.00 do 22.00 a v sobotu 26.10.2013 od 8.00 do
14.00. Volební místnost je tradičně v obřadní síni úřadu
městyse. Volební komisi musíte prokázat svoji totožnost
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Občané, kteří budou ze zdravotních důvodů chtít volit
doma, mohou toto nahlásit předem na úřadě městyse tel:
516 432 721, 516 434 033 nebo přímo volební komisi
první den voleb tel: 516 432 721.
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou konaného
dne 4.9.2013 v sále kina
36/2012 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé
období
37/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č.2

38/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr bezúplatné směny pozemků
v katastrálním území Doubravice nad Svitavou, zaměřených geometrickým
plánem č. 647-23/2013 firmou DWK GEO s.r.o., a to pozemku parc. č. 51/18 o
výměře 10 m2 ve vlastnictví Městyse Doubravice nad Svitavou – ostatní plocha
za parc. č. 3597 o výměře 10 m2 ve vlastnictví paní Miloslavy Tomáškové,
bytem Plotky 111, Doubravice nad Svitavou – ostatní plocha - komunikace.
39/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr prodeje pozemku v katastrálním území
Doubravice nad Svitavou, zaměřených geometrickým plánem č. 647-23/2013
firmou DWK GEO s.r.o., a to pozemku parc. č. 51/17 o výměře 77 m2 ve
vlastnictví Městyse Doubravice nad Svitavou – ostatní plocha.

40/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
č. 20566/13/OKH pro Městys Doubravice nad Svitavou
41/2013 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí použití podílu Městyse Doubravice nad
Svitavou z vratky DPH Svazku obcí Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora
a Újezd u Boskovic ve výši 1 909 755,85 Kč a úspor vzniklých z plátcovství
DPH Svazku obcí Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u
Boskovic za období 04 – 12/2013 na celoplošné opravy místních komunikací
nad rámec SoD v následujícím pořadí:
ulice Sokolská úsek B15 – B16

197 846,-

stoka B9 úsek B30A – B30C

5 295,-

náměstí Svobody úsek A21 – A23

480 407,-

ulice Ve školce úsek B5 – B9

289 909,-

stoka B6 úsek B68 – B71

288 910,-

ulice Plotky úsek B31 – B37

1 263 412,-

42/2013 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu předsedy Svazku obcí
Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic o výstavbě
ČOV a kanalizace
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Zpráva o činnosti rady
28.8.2013
- lesní hospodář Vít Koudelka seznámil radu s hospodařením v obecních lesích za měsíc
srpen 2013.
-

-

-

rada městyse schválila stavbu vodovodní přípojky k RD č.p. 369 v Klemově, která bude
realizována na pozemku parc. č. 232/1 v KÚ Klemov, zapsaného na LV 10001 u KÚ
Blansko ve prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou.
rada městyse schválila novostavbu RD včetně sjezdu na místní komunikaci parc.č. 3500/3 a
to na parc.č. 138/2, 138/3 a 138/4 v k.ú, Doubravice nad Svitavou.
rada městyse schválila záměr výkupu části pozemku p.č. 33/2 v k.ú. Doubravice nad
Svitavou a pověřila starostu městyse zahájením jednání s vlastníkem nemovitosti o možném
výkupu.
rada projednala postup prací při opravách místních komunikací po budování kanalizace
v Doubravici nad Svitavou.
rada projednala návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva

Rada byla informována
- o ČOV a kanalizaci
- o změně skladovaného sortimentu ve skladovacích prostorách na obecním dvoře firmou
Kolonial

18.9.2013
- lesní hospodář Vít Koudelka seznámil radu s hospodařením v obecních lesích za měsíc
srpen 2013.
-

rada městyse neschválila návrh dohody o úpravě obecních pozemků p.č. 92/1 a p.č. 3510/1
v k.ú. Doubravice nad Svitavou, které jsou ve vlastnictví Městyse Doubravice nad Svitavou
a požaduje upravit v návrhu smlouvy odstavce II. a III a upravenou smlouvu opět předložit
k odsouhlasení v radě

Rada byla informována
- o ČOV a kanalizace
- o Petici občanů o opravě komunikace 28. října
*******************************************************************************

Firma Sita provede v našem městysi sběr odpadu:
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
V sobotu 5. října 2013 od 8.00 do 16.00 hodin ve dvoře vedle úřadu městyse. Při sběru
budou asistovat pracovníci městyse.
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 12. října 2013 od 8.00 do 9.00 hodin vedle úřadu městyse.
Do této formy sběru patří: zbytky oleje, zářivky, ledničky, mrazničky, zbytky barev
a obaly od nich, akumulátory, televize a vyřazené elektrické a elektronické zařízení.
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SVOZ ZAHRADNÍHO ODPADU
v měsíci říjnu budou pracovníci městyse provádět vždy v pondělí.
********************************************************************
Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech 14. - 18. října 2012 sběr starého papíru.
Kdo se chce zbavit tohoto odpadu a pomoci škole získat finanční prostředky na další
vybavení, může papír odevzdávat v uvedených dnech vždy od 6 hodin do 15.30 hodin ve
škole. Občany prosíme o rozdělení na noviny, časopisy a ostatní do menších balíčků.
Děkujeme.
Mgr. František Opatřil
ředitel školy

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

Další „Den filmů Vojtěcha Jasného“ v našem kině.
Udělejte si v sobotu 19. října 2013 krásný
den a přijďte od 13 hodin do místního kina
na „Den filmů Vojtěcha Jasného“. Budete
mít možnost shlédnout jedinečný film „Přežil
jsem svou smrt“ s Františkem Peterkou
v hlavní roli boxera Tondy Majera. Bylo by
chybou popisovat děj dramatu a jednotlivé
scény, jež jsou natolik pozoruhodné,
věrohodné a dojemné, že je třeba je vidět.
Druhým uváděným filmem Vojtěcha Jasného
bude povídkový film „Dýmky“, který byl natočen na motivy tří povídek
ruského spisovatele Ilji Erenburga ze sbírky Třinácti dýmek. Přítomnost
věhlasného režiséra zajištěna. Samozřejmostí také bude, stejně jako
v minulém roce, určitě zajímavá beseda a závěrečná autogramiáda.
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Vážení spoluobčané,
dne 14.září 2013 se v sále kulturního domu konala slavnostní členská schůze u
příležitosti 125.výročí založení našeho hasičského sboru.Proto i Vám nabízíme možnost
připomenout si v krátkosti historii i současnost našeho sboru.Historie sboru se začíná odvíjet
v červenci roku 1888, kdy je na Vysoké c.k. místodržitelství zaslána žádost o schválení stanov
dobrovolného hasičského sboru v Doubravici.Stanovy obsahovaly 25 § a stanovovaly celkovou
činnost sboru a jejich členů.Tím již mohli být členové sboru pro likvidaci ohně řádně cvičeni.Od
svého založení je členem hasičské župní jednoty Boskovické, složené ze tří soudních okresů
Blansko, Boskovice a Kunštát.V době svého založení vlastní ruční stříkačku a naviják na hadice.
Dvacátá a třicátá léta minulého století znamenala pro hasičské sbory modernizaci hasící techniky a
náš sbor pořizuje v roce 1932 motorovou stříkačku.
Do činnosti sboru zasáhly také obě světové války.V té první roku 1914 musel téměř
celý sbor narukovat, proto byli velice rychle přijati noví 16ti – 18ti letí členové, aby mohl sbor i
nadále pracovat a plnit povinnosti vůči občanům Doubravice.Při okupaci německými vojsky ve
druhé světové válce byly zakázány veškeré akce organizované sborem a tím byly omezeny i
finanční prostředky sloužící především k nakupování výstroje.I přes tyto problémy pořizuje sbor
v roce 1946 hasičské auto.Jako zázemí hasičů využívají jenom skladiště v prostorách současného
Koloniálu, později se přestavuje na první hasičskou zbrojnici, která sloužila sboru po desítky let.V
roce 1991 byla slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice.Ta byla jako několik dalších objektů
v obci postavena brigádnicky.Tolik v krátkosti ze začátků působení našeho sboru.
Ale žijeme hlavně přítomností.Dovolím si zhodnotit naši činnost za posledních pět
roků, tedy od oslav 120.výročí založení sboru v roce 2008.Při těchto oslavách byla založena nová
tradice – a to konání slavnostní hasičské mše poslední srpnovou neděli.Sboru byla věnována
hasičská hymna od našeho rodáka Jožky Přibyla.Tu jste si mohli opět poslechnout 25.srpna
v místním kostele.
V roce 2009 bylo slavnostně uvedeno do provozu nové zásahové hasičské auto Tatra.V
tomto roce byl náš sbor pověřen zajištěním jarního okresního kola hry Plamen.Tato soutěž se
v Doubravici pořádala až do loňského roku, kdy od nás převzali pomyslnou štafetu hasiči
z Ráječka. Za dobrou přípravu a organizaci soutěže hry Plamen obdržel náš sbor od SH ČMS
okresní sdružení Blansko medaili Za zásluhy.Ta je společně s dalšími oceněními vystavena
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice.Musím zde zmínit také dobrou spolupráci při zajišťování
soutěže s Tělovýchovnou jednotou Sokol oddíl kopané.
V roce 2010 se uskutečnily volby na všech úrovních SH ČMS.V našem sboru byla
dokončena tzv.generační výměna ve výboru a potvrzeno jeho nové složení.Naši zástupci byli
zvoleni do výboru okrsku Rájec, jehož je náš sbor členem. V okresním sdružení Blansko máme
zástupce v odborné radě velitelů a odborné radě mládeže.
Naši členové se účastnili akcí celorepublikového významu, a to hasičských slavností
v Litoměřicích a v Přibyslavi.Dále potom jako dobrovolníci pořádkové a pořadatelské služby na
mistrovství republiky v požárním sportu.
Z našich členů je tvořena Jednotka sboru dobrovolných hasičů,jejímž zřizovatelem je
městys.Každý rok je z jeho rozpočtu vyčleněna finanční částka na výstroj a výzbroj této
jednotky.Částka je také doplněna o dotaci z Jihomoravského kraje.Prioritou jednotky je výjezd
k mimořádné události. Její členové se aktivně účastní také různých soutěží a školení.V neposlední
řadě jsou zváni na různé druhy oslav, kde v rámci ukázek prezentují hasičskou techniku.Zázemí má
jednotka v hasičské zbrojnici.Mezi městysem a naším sborem byla podepsána Smlouva o
výpůjčce.Společně se snažíme vylepšovat technický stav zbrojnice.Z rozpočtu městyse jsou
hrazeny energie, proběhla výměna oken a vstupních dveří.Z našich finančních prostředků jsme
provedli rekonstrukci kuchyně a chodby v I.patře.Byla také vybavena klubovna mladých hasičů.
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Mezi největší úspěchy za minulé období patří i to, že se nám podařilo stabilizovat členskou
základnu.V současné době máme evidováno 83 členů a 18 mladých hasičů.Zvláště pak dobrá práce
s mladými hasiči je příslibem pro budoucnost našeho sboru.Tak jak my jsme navázali na práci
našich předchůdců i my si již dnes musíme vychovávat naše nástupce.
Naši členové se aktivně zapojují do kulturně – společenského života v naší
obci.Koncem roku navštěvujeme domácnosti, kde předáme kalendář městyse a novoročenku
s pozváním na hasičský ples, dále pořádáme dětský karneval, stavíme máj, pořádáme dětský den
spojený s kácením máje, účastníme se pietního aktu pokládání věnců u pomníku padlých v 1. a 2.
světové válce, zajišťujeme soutěž O pohár starosty SDH a pohár starosty městyse, účastníme se
Soutěže o nejlepší guláš, mikulášskou Soutěž ve vázání uzlů, zajišťujeme občerstvení u rozsvícení
vánočního stromu a dalších akcích, na které jsme zváni nebo vyžadují naši přítomnost.
Na závěr bych chtěl poděkovat našim členům za dobrou reprezentaci sboru na veřejnosti, za
práci, kterou dělají pro naši obec, spoluobčany a pro sbor.Děkuji také rodinným příslušníkům za
jejich pomoc a toleranci, bez které bychom tuto činnost nemohli vykonávat.
Naši společným krédem nechť je – tak jak je uvedeno na našem hasičském praporu:
„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“

www.sdhdoubravice.tode.cz

Milan Hubený
starosta Sboru dobrovolných hasičů
Doubravice nad Svitavou
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Úspěchy žáků Základní školy Doubravice nad Svitavou ve školním
roce 2012/2013
1) Celorepublikové plošné testování žáků 5. ročníku:
Český jazyk:
úspěšnost 93%
Anglický jazyk:
úspěšnost 99%
Matematika:
úspěšnost 84%
2) Srovnávací prověrky žáků 5. ročníku se ZŠ Rájec-Jestřebí a ZŠ Ráječko:
Český jazyk – mluvnice:
2. místo (průměr 1,66)
Matematika:
1. místo (průměr 1,33)
3) Přijímací řízení na osmileté gymnázium:
- přijati byli tři žáci: O. Tenora, Č. Vašíček, D. Hrozová

4) Výtvarné soutěže:
Požární ochrana očima dětí:
V. Míčová – 3. místo
Soutěž o keramickou mísu krále Jiřího MAS Boskovice PLUS:
kolektivní práce ŠD – rybičky: 1. místo
5) Sportovní soutěže:
P. Štoudková: Šamalíkova míle – běh 1. místo
Kolem Klostermannovy studánky – běh 1. místo
Brno – krajské finále v atletickém čtyřboji – 8. místo
Ústí n. Labem – republikové finále v atletickém čtyřboji
– 8. místo
Atletika Rudice – nejlepší dívka, 1. místo ve skoku z místa
1. místo v běhu na 50m
1. místo vytrvalostní běh

Olympiáda malotřídních škol ve vybíjené a kopané v Ráječku:
2. místo ve vybíjené
Jana Menšíková – nejlepší hráč ve vybíjené
3. místo ve fotbale
Atletika Rudice:
4. místo (z 9) – družstvo školy
1. místo v hodu kriketovým míčkem – M. Dolívková
2. místo v hodu kriketovým míčkem – J. Menšíková
Turnaj ve florbalu:
3. místo
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Podrobněji ukazují vynikající výsledky žáků ZŠ Doubravice nad Svitavou v celoplošném testování
následující diagramy ve srovnání s ostatními školami v republice.

Mgr. František Opatřil
ředitel školy
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Vzpomínáme na konec školního roku
Školní rok 2013 / 2014 je již v plném proudu. Prázdniny utekly jako voda a
ať chceme či nechceme, školáci, ve škole je již pilno. Jenom prvňáčkům je dovoleno
ještě trošku rozhlížení.
Pojďme ještě zavzpomínat na dvě poslední akce loňského školního roku, které se
vydařily, a sluší se poděkovat organizátorům.
1. Den s myslivci
Tradičnímu setkání s doubravickými myslivci nepřálo červnové počasí, proto
z deštivé přírody pospíchali školáci do útulné klubovny. Povídání o lese,
zážitky se zvěří a nakonec vyzkoušeli myslivci znalosti žáků rychlotestem.
Splněno, odsouhlaseno a za dobrou práci a pohodu zasloužené občerstvení.
( a bylo mňam!)
2. Den s hasiči
Opět každoroční setkání, na které se školáci na konci roku těší. A letošní
červen nezklamal – prší a prší. Ale hasiči jsou zvyklí řešit rychle situace –
sejdeme se v kulturním domě! Školáky čekají soutěže, „odborný“ kvíz a
pohoštění (bylo taky mňam).
Díky všem, kteří tyto dny pro školáky připravili – těšíme se zase v červnu.
Text: Mgr. Milada Juračková
Foto: Mgr. Ivana Květenská
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2013-2014
Ohlédnu-li se za rokem 2012/2013, byl
velice úspěšný.
Podařilo se nám dovybavit obě zahrady, dokončily se na nich terénní
úpravy, všechny hrací prvky dostaly nový nátěr.
V rámci projektu „Bezpečně ve
školce – Mravenečci na cestách“ byl do
II. třídy nainstalován nový
nábytek a nové dopravní pomůcky. Celý
rok byl zaměřen na bezpečnost dětí –
spolupracovali jsme s Besipem i
s Policií ČR. V rámci projektu „Celé Česko čte
dětem“ jsme našim dětem každý den nejméně
20 minut četli. Zúčastnili jsme se také několika výtvarných soutěží,
oceněny byly hlavně kolektivní a keramické práce dětí.
V průběhu roku se děti neměly čas nudit – soutěže, zábavné týdny,
vycházky do lesa, loutková divadla i hudební pohádky. Dokonce do naší
školky přišel i kouzelník a Mikuláš. „Vánoční“ a „Velikonoční dílna“
naplnily naši školku „až po střechu“. Na každou si přišlo
s dětmi něco pěkného vyrobit nejméně 70 rodičů i
prarodičů.
V nabídce si také děti mohly vybrat ze tří kroužků –
„Dovedné ručičky“, „Flétna“ a „Hudebně-pohybový“, vše
zdarma a v rámci MŠ. V tom letošním vše rozšíříme o
kroužek „Tělovýchovný“.
Na letošní rok jsou připraveny některé nové akce, ale věřím, že
budou stejně úspěšné. Opět se totiž budeme řídit heslem: „Kdo si hraje,
nezlobí“.
Jako novinku máme připraven nový projekt pro starší děti – „Technické
školky“. Ve spolupráci s MASkou Boskovice a VUT Brno povedeme děti
k pochopení a zvládnutí některých „technických problémů“.
Rovněž za dětmi přijedou loutková divadélka, kouzelník i
profesionální hudebníci z Janáčkova divadla. Vše doplní nové dopravní
soutěže. Nová bude spolupráce s Penzionem pro seniory.
Mgr. Hana Konrádová
ředitelka MŠ
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PODĚKOVÁNÍ
V červnu zažila naše mateřská škola
nepříjemnost – praskla hadička pod
umyvadlem a vytopila celou zadní část
budovy.
V této situaci nám velice pomohli:
- Pan Oldřich Smíšek – ihned vadnou hadičku opravil a následně překontroloval
všechny ostatní, abychom předešli další možné „katastrofě“.
- Pan Dušan Alexa – od prvního dne postupně uváděl do chodu promáčené elektrické
vedení, opravoval a vyměňoval, co bylo potřeba. To vše bez ohledu na čas a peněžní
vyrovnání. Díky panu Alexovi jsme mohli již od třetího dne pustit vysoušeče a
o prázdninách začít vařit. Zapojil nám také nový sporák, rovněž zadarmo.
- Pracovníci městyse – pomohli vystěhovat nábytek, dveře i koberce, i když se
„brodili“ ve vodě a za krk jim tekla také voda.
- Pan starosta Pavel Král – zajistil zapůjčení vysoušečů, jejich dovoz. Bez
nich by bylo ještě dnes vše mokré.
- Zaměstnanci naší školky – zajistili prvotní úklid, „vylití“ vody ze všech
prostor. Neustále museli uklízet, umývat, desinfikovat, aby mohl být provoz
obnoven. Celé 3 měsíce se musela denně voda z vysoušečů vylívat, a to i ve
volné dny.
- Pan Volf – na 14 dnů zajistil naší mateřské škole dovoz obědů. Neúčtoval si
ani dopravní ani provozní náklady, byl velice ochotný a vstřícný.
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří si nechali své děti doma a nabízeli i
svou pomoc při úklidu. Vím, že jim to zkomplikovalo život, ale všichni byli velice ochotní, nikdo
nám za to „nebrblal“.
Ještě jednou všem velice děkuji.
Mgr. Hana Konrádová
ředitelka MŠ
***************************************************************************

PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou děkuje za sponzorské dary:
- stolařství Milan Šimák a Martin Štěpánek – dodání materiálu a výroba polic do
skříní v hasičské zbrojnici
- stolařství Libor Vybíhal – práce provedené v kuchyni hasičské zbrojnice
- firmě ARAPLAST – bezplatná doprava zboží a výroba pamětních medailí pro mladé
hasiče.
Milan Hubený - starosta SDH
************************************************************************

V neděli 6.10.2013 ve 14.30 hodin
se koná tradiční
DRAKIÁDA,
kterou pořádá MS ČČK.
Sraz účastníků je nad Araplastem.
Zveme všechny drakiádníky a těšíme
se na pěkné odpoledne.
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE (centrum duševního zdraví)
plán aktivit na měsíc říjen
určený i pro veřejnost
2.10. – Prohlídka čističky odpadních vod v Doubravici
a bowling v Rájci
10.10. – Dny duševního zdraví v Brně - Jarmark
16.10. – Za Lamami a na rozhlednu do Ústupu
23.10. – Pochod Blansko – Klepačov – Olomoučany
30.10. – Plavání v Boskovicích
Každé úterý od 9 hodin probíhá tvoření bižuterie z korálků a vytvoříme si podzimní obrázek
ubrouskovou technikou.

*************************************************************************************************
Přednášky pro rodiče v Doubravici nad Svitavou
Oblastní charita Blansko pořádá v areálu fary (budova Emanuela) přednášky pro rodiče:
Termíny jednotlivých přednášek:
20.10.2013 – Základy efektivního rodičovství
21.10.2013 – Jak pracovat s emocemi dětí
24.11.2013 – Proč děti zlobí
25.11.2013 – Jak dětem naslouchat, abychom jim rozuměli

*************************************************************************************************
Místní sociální služby, o.p.s.
Místní sociální služby, obecně prospěšná společnost, je registrovaným poskytovatelem sociálních
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
V Jihomoravském kraji poskytujeme terénní pečovatelskou službu lidem, kteří mají sníženou
soběstačnost kvůli věku (starší 65 let), chronickému onemocnění nebo zdravotnímu postižení (od
19 let věku) a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Naší snahou je poskytovat
podporu a pomoc klientům tak, aby co nejdéle mohli setrvat v optimální psychické a fyzické
pohodě doma a žít život mezi svými blízkými a přáteli. Základem naší činnosti je důsledné
naplňování individuálních potřeb, přání a představ klientů, kteří si vybrali pečovatelskou službu
obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby.
Klientům pomáháme s péčí o vlastní osobu, s vytvořením podmínek pro vaření, s donáškou a
servírováním jídla, oblékáním, osobní hygienou, péčí o vlasy a nehty, úklidem, praním, žehlením,
nákupy atd. Samozřejmostí je doprovod klienta k lékaři, na úřad, na poštu či do knihovny, kde mu
poskytneme pomoc a podporu při vyřizování všech nezbytností.
Pečovatelskou službu poskytujeme v každé obci v pracovní dny od 7.00 do 20.00 hodin. V rámci
transparentnosti výběru úhrady účtujeme výkon úkonů po minutách!
Pro potřeby nejenom našich klientů jsme zřídili bezplatnou telefonní linku,
tzv. Stříbrné sluchátko - 800 888 365, kde naši operátoři pomohou s vyřízením všech potřeb a
přání volajících. Našim klientům nabízíme další podpůrné služby.
Veškeré informace o Místních sociálních službách najdete na adrese www.mssluzby.cz nebo
na bezplatné telefonní lince 800 888 722.
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny
v měsíci říjnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.Ke gratulantům se připojuje i redakční
rada zpravodaje.
3.10. POLÁK Josef
Sokolská 124
6.10. JANÍČKOVÁ Marie
Sokolská 65
12.10. SOUŠOVÁ Libuše
U Spravedlnosti 244
13.10. VACHOVÁ Libuše
U Spravedlnosti 248
14.10. STRACHOŇOVÁ Olga
Dolní 117
14.10. HÁJEK Antonín
28.října č. 196
15.10. LOULA Jaromír
Plotky 219
18.10. MENŠÍKOVÁ Jarmila
Klemov 299
21.10. ŠTROF Josef
Klemov 347
23.10. KALA Miloslav
28. října 209
25.10. SOUČEK Stanislav
Dolní 95
26.10. ŠAUMAN Vincenc
Hybešova 158
28.10. SOUČKOVÁ Jiřina
Dolní 95
28.10. HLADÍKOVÁ Danuše
Větrná 265
30.10. PELIKÁNOVÁ Jitka
Klemov 292

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

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
ŘÍJEN 2013.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Říjen

5.10.
6.10.
12.10.
13.10.
19.10.
20.10.
26.10.
27.10.
28.10.

MUDr. Láníková
MUDr. Levová
MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Klapušová
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová
MUDr. Paulíčková

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko

516 488 456
516 447 606
516 471 210
516 454 046
516 474 488
516 488 452
516 491 263
516 465 452
725 415 615

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 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.

***************************************************************************
INZERCE: Prodejna Koloniálu přijímá objednávky na dušičkové
vazby. Tel. 516 432 766
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Pobyt v Tatranské Lomnici
Na začátek září 2013 zajistila předsedkyně Svazu tělesně postižených p. Vašíčková s p.

Hajdamachovou přihlášeným členům svazu pobyt na sedm dní v Tatranské Lomnici v hotelu

„Morava“ ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a bufetovým stravováním.
Prvním zastavením na cestě byly „Pustevny“ s menší vycházkou, kde jsme posvačili a někteří došli
k soše Radhošť. Zastávka byla také na Liptovské Maře - vodní nádrži. Pokračovali jsme do místa
našeho pobytu - do Tatranské Lomnice, hotelu Morava. Po ubytování a přivítání s přípitkem nám
byla nabídnuta karta „Tatry-card“ s možností využití slev na lanovky a električky, které jsme
využili na naše cestování po horách, takže jsme nemuseli na každou jízdu kupovat jízdenku, což

bylo velice pohodlné. Na začátku pobytu bylo veselo se členem horské služby, který nás humorně
upozornil na úskalí vycházek po horách. Po zvážení našich možností a sil jsme plánovali túry.

Někteří ve stylu Nordic walking, jiní jen tak. Nabízeného výletu „Kaňonem řeky Dunajec“ využilo
s nadšením 25 členů.

K našemu velkému překvapení navštěvoval palouček před hotelem krásný jelen „Honza“ (asi

dvanácterák) zvyklý na krmení. Odměnou byla jeho úklona a zahrabání kopýtkem. Někteří členové

na své túře spatřili také dva medvědy a to docela blízko. Při ohlášení velkého větru někdo zvolil
výlet do Popradu nebo taxíkem na Sliezsky dom. Velice hezká byla túra na Popradské pleso,
Symbolický cintorín nebo pozemní lanovkou na Hrebienok a Bilíkovu chatu okolo Studeného
potoka. Náročnější byla túra z Hrebienoku na Skalnaté pleso se zastávkou na Zámkovského chatě.
Putovali jsme ze Skalnatého plesa sedačkovou lanovkou na Lomnické sedlo a podnikli krátkou
vycházku po hřebeni s výhledem na Téryho chatu a pět Spišských ples, kde nám počasí přálo. Také
jsme navštívili cukrárnu na Starém Smokovci, abychom se náležitě odměnili. Další den jsme vyjeli
sedačkovou lanovkou na Solisko a vyšli malý výstup. Večerní návštěvou Vrbova termálního
koupaliště s geotermální vodou plnou minerálů pro obnovu sil byl zakončen další den.

V pátek po snídani, nás čekalo rozloučení a poděkování personálu za dobrou stravu a služby.

Potom jsme se vydali na cestu domů. Zastávka byla ještě na Salaši Krajinka, kde jsme měli
možnost zakoupit speciality z domácích ovčích výrobků. Pokud nám to příští rok vyjde, budeme se
opět těšit na nějaký krásný pobyt - nejlépe v Tatrách. Děkujeme oběma vedoucím za
zprostředkování pobytu.
Pavla Blažková a Františka Ševčíková
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
3. 10. čtvrtek v 18 hod

ŘÍJEN

2013
BONTON

KOVÁŘ Z PODLESÍ
Pohádka, ve které je všechno jinak.
Stěžejním tématem filmu je pohádkový souboj dobra se zlem, snaha o
získání pravé lásky a objevení opravdového přátelství. V pohádce hrají
herecké hvězdy společně s klasickými loutkami a s postavou Draka,
která je vytvořena počítačovou 3D animací.
Na městečko Podlesí a jeho okolí je uvržena kletba, kterou může zlomit
Toník, syn místního kováře. A jak? Tím, že kraj zbaví zlých bab, v něž se
kdysi proměnily dobré víly.
Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, Ivana Chýlková, Barbora Seidlová.
Pohádka ČR.
Vstupné 50.- Kč

85 minut

10. 10. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
SEDM PSYCHOPATŮ

Scénárista Marty se snaží dokončit svůj nejnovější scénář, ale chybí mu
inspirace. Tu se rozhodne hledat u svých kamarádů: poněkud
výstředního herce Billyho a nábožensky založeného Hanse, který má za
sebou působivou kriminální minulost. Tito dva se příležitostně živí
krádežemi psů, které po vypsání odměny vrací původním majitelům.
Jeden den unesou psa, který patří psychopatickému gangsterovi
Charliemu, který malého psíka nade vše zbožňuje a nemá potíže zabít
každého, kdo má s jeho zmizením cokoliv společného. Vypadá to, že
Marty bude mít o nadměrné množství inspirace postaráno. Dokáže ale
se šíleným Charliem v patách zůstat naživu tak dlouho, aby scénář
dopsal?
Hrají: Colin Farrell, Woody Harrelson, Olga Kurylenko.
Kriminální komedie USA
Vstupné 50.- Kč

109 minut
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17. 10. čtvrtek v 18 hod

BONTON
VELKÁ SVATBA

Nejvyšší čas zahrát si na rodinu…
Nebezpečně zábavná romantická komedie, ve které se během
svatebního víkendu sejdou pod jednou střechou hned čtyři držitelé
Oskara (Robert De Niro, Diane Keton, Susan Sarandon, Robin Williams).
Jak těžké je po letech odloučení předstírat, že žijete v harmonickém
manželství? Jak se vyrovnat se skutečností, že jste svým rodičům
podobnější, než byste si možná přáli? Přijďte do kina a uvidíte!
Komedie USA
Vstupné 50.- Kč
90 minut
24. 10. čtvrtek v 18hod

BIOSCOP
TAJEMNÝ MUŽ

Děj filmu se odehrává v malém městečku, ve kterém se už několik let
ztrácejí malé děti. Městská legenda praví, že děti krade záhadný vysoký
tajemný muž. Obyvatelka města, mladá sestřička July legendě nevěřila
do doby, než objevila prázdnou postel svého syna. Když začala syna
hledat, spatřila vysokou tmavou postavu, jak jej odnáší. Vydá se za
postavou a je připravena přistoupit na cokoliv, aby zachránila svého
syna a dostala odpovědi na otázky, kdo je onen tajemný muž.
Mysteriózní horor USA/Francie
Vstupné 50.- Kč
101 minut
31. 10. čtvrtek v 18hod

BIOSCOP
NANGA PARBAT

Bratři Reinhold a Günter Messnerovi si v dětství stanovili vysoký cíl –
vylézt na Nanga Parbat. V roce 1970 se výstup uskutečnil. Navzdory
špatnému počasí se Reinhold rozhodl lézt na vrchol, méně zkušený
bratr jej následoval, poté dostal výškovou nemoc a se sestupem začal
boj o život. Skvělý film podle skutečné události, s krásnými záběry na
Himaláje – to vše podbarveno nádhernou hudbou.
Dobrodružný, životopisný/Německo
Vstupné 50.- Kč
104 minut

16

