ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 9 /září 2014
*********************************************
Milé děti, vážení spoluobčané,
skončila doba letních prázdnin a dovolených. Věřím, že jste si v uplynulém období
odpočinuli a načerpali sil do dalších měsíců letošního roku.
1.9. začíná našim školákům školní rok 2014/2015. Všem dětem přeji v tom
nadcházejícím spoustu hezkých zážitků a pěkné známky. Spoluobčanům pak hodně sil
a zdraví do dalších pracovních měsíců.
Pavel Král, starosta
*********************************************************************************
Zpráva o činnosti rady
3.7.2014

-

Rada neschválila záměr prodeje části pozemku p.č. 48/1 v k.ú. Doubravice nad
Svitavou

-

Rada schválila záměr výpůjčky části pozemku p.č. 48/1 v k.ú. Doubravice nad Svitavou

-

Majitel hotelu na ulici Dolní č.p.133 v Doubravici nad Svitavou seznámil členy rady se
záměrem otevřít hotel opětovně ke svému původnímu využití, tj. k provozování
restaurace a ubytování. Současně seznámil radu městyse s problematikou, která je se
znovuobnovením činnosti spojena.

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

Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
dne 24.9.2014 v 18.00 v obřadní síni Městyse Doubravice nad Svitavou .
**************************************************************************

V měsíci říjnu proběhne již tradičně sběr a odvoz
nebezpečného odpadu a budou přistaveny velkoobjemové
kontejnery.
18.10.2014 – svoz velkoobjemového odpadu
25.10.2014 – svoz nebezpečných odpadů a pneumatik
Přesný čas sběrů bude upřesněn v říjnovém zpravodaji
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DOUBRAVICE ROZKVETLA TAKÉ V LETOŠNÍM ROCE
Marně jsem ve všech dostupných moudrých knihách (počítám mezi ně také
internet) hledala pranostiku, případně jakoukoliv příjemnou událost, která by
se vázala ke dni 11. září. Nic. Nikde nic. Tento den je všude zapsán pouze ve
spojitosti s teroristickým útokem v USA, který byl v roce 2001. Věřím však, že
letošní 11. září bude ve většině doubravických kalendářů zakroužkován
červeně, a že na tento den budou všichni rádi vzpomínat.
Ptáte se proč?

Ve čtvrtek 11. září 2014 od 16 hodin
v areálu zahradnictví ing. Romana Koupého se
uskuteční vyhodnocení soutěže

ROZKVETLÉ MĚSTEČKO
Rozkvetlá okna, předzahrádky a balkony byly
zdokumentovány, majitelům těch vybraných bude
nejpozději do 4. září 2014 doručena pozvánka. Tu si nezapomeňte vzít
s sebou. Bude vám na místě vyměněna za poukázku na odběr zahradnického
zboží.
Důležité upozornění!!!
V uvedený den jsou do areálu zahradnictví zváni také ti, kteří osobní
pozvánku neobdrží, ale bydlí v našem rozkvetlém městečku. I pro ně bude
připraveno malé překvapení.
Novinka!
Na rozdíl od předchozích ročníků bude v každé kategorii vylosováno více
pěstitelů.
UPOZORNĚNÍ!!!
I v případě nepříznivého počasí se bude akce konat v zahradnictví, a to ve
skleníku v horní části areálu. Majitelé pěkných cen budou losováni pouze
z přítomných.
PŘEKVAPENÍ!!!
Máte rádi překvapení? Pak si tuto akci nenechte ujít. Nebudete litovat.
Kromě výtečného pštrosího guláše bude pro všechny připravena ochutnávka
… Víc neprozradím.
Přijďte a určitě budete spokojeni!
Eva Sáňková
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Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat místním fotbalistům, zvláště
MUDr. Tenorovi, kteří v neděli 29.6.2014 uspořádali oslavy 80. let
kopané v Doubravici nad Svitavou. Výtěžek dobrovolného vstupného
věnovali sociální službě Pěkná modrá Doubravice, zařízení pro seniory a
osoby se zdravotním postižením. Vybralo se neuvěřitelných 5363Kč!
Tato částka bude použita na podzimní pobyt našich uživatelů
v Lednicko-Valtickém areálu. Jsme překvapeni štědrostí a solidaritou
doubravických občanů a všech účastníků akce. Děkuji za všechny
pracovníky a uživatele sociální služby Karla Změlíková
Pěkná modrá Doubravice Oblastní charita Blansko

*******************************************************************
Sbor dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou oznamuje, že
slavnostní hasičská mše se uskuteční v neděli 14.září 2014 v místním
kostele sv. Jana Křtitele se začátkem 9,45 hod.
Po mši bude provedeno žehnání nového čerpadla na vodu, které
bude sloužit mladým hasičům a jednotce sboru.
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KDYŽ SE CHCE (A JSOU PENÍZE), VŠECHNO JDE.
Říká se, a je to 100% pravda, že kultura národa se pozná podle toho, v jakém
stavu jsou v té které zemi záchody. Ano, docela obyčejné záchodky, toalety, WC, 00
– pojmenovat je můžeme, jak chceme. V každém případě jsou to místnosti, bez
kterých bychom se v určitých situacích neobešli. A teď se dostáváme k jádru věci.
Chodíte do doubravického kina na filmová představení, případně jiné akce
tam pořádané? Pokud ano, určitě jste ony místnosti v zázemí kina navštívili. Ať už
pánské, nebo dámské. Samozřejmě se na nich podepsal zub času, který hlodal a
hlodal. Zhruba před deseti lety se paní Pilátové, tehdejší vedoucí kina, podařila věc
neuvěřitelná. V místnůstkách pro pány byla provedena celková rekonstrukce. Na
další však už peníze nebyly. Až z rozpočtu městyse na letošní rok. A to je moc dobře,
protože dámské toalety už volaly SOS. Při jejich návštěvě jsem téměř vždy musela
pronést moji oblíbenou větu, kterou používám jen v případě, že vše není OK, a ta
zní:“Hrůza třepe kurníkem.“ Teď na ni mohu zapomenout. Na tu větu, samozřejmě.
Během července a srpna se na toaletách v přízemí radnice vystřídal vodař, instalatér,
natěrač, zedník, malíř a elektrikář (doufám, že jsem na žádného řemeslníka
nezapomněla), aby při návštěvě těchto prostor už nikdo nemohl zapochybovat o
kultuře našeho národa.
Konečně – neseďte doma, přijďte do kina. Promítat začínáme 18. září. Sami
se tak přesvědčíte o tom, že když se chce, všechno jde. A těm, kteří se o tuto změnu
k lepšímu zasloužili, patří naše poděkování.

Za zaměstnance kina Eva Sáňková, programový pracovník.
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ANALÝZA ŽIVÉ KAPKY KRVE V DARKFIELD MIKROSKOPU
Od července nabízí boskovické Studio prevence , novou službu - analýzu živé kapky krve.
Jedná se o vysoce nadstandardní mikroskopickou metodu, která spolehlivě ukáže množství
toxických látek v krvi.
Dají se tak zjistit nebezpečné jevy v raném stádiu, dříve než se objeví symptomy.
Součástí analýzy je i poradenství a následné doporučení přesné detoxikace a alkalizace, dle
aktuálního zdravotního stavu. Detoxikací a změnou vnitřního prostředí dochází přirozeně i
k úpravě váhy.

Jevy, které lze v kapce sledovat:
- STAV HYDRATACE A DEHYDRATACE ORGANISMU
- STAV VISKOZITY KRVE
- ZDA JE STRAVA V SOULADU S POTŘEBAMI ORGANISMU
- POTŘEBA VÍCE ŽIVÉ STRAVY
- TOXICKÉ LÁTKY AKUTNĚ PŘÍTOMNÉ V KRVI
- ORIENTAČNÍ STAV ACIDOBAZICKÉ NEROVNOVÁHY V TĚLE
- ORIENTAČNÍ STAV ZPRACOVÁNÍ TUKŮ A JEDNODUCHÝCH SACHARIDŮ ZE
STRAVY
- STAV OXIDATIVNÍHO STRESU
- ORIENTAČNÍ STAV MNOŽSTVÍ Fe, B12, a kyseliny listové
- POTŘEBA ORGANISMU ZLEPŠIT MIKROFLÓRU
- POTŘEBA ORGANISMU JÍST VÍCE PREBIOTICKÝCH POTRAVIN
- POTŘEBA ORGANISMU ZLEPŠIT TOK ŽLUČI
- POTŘEBA ORGANISMU UDĚLAT ANTIPARAZITÁRNÍ PROGRAM
- NĚKTERÉ PATOGENNÍ ORGANISMY (např. chlamydie pneumonie)

V měsíci srpnu a září mohou zájemci absolvovat zdarma vstupní poradenskou hodinu.
Kontaktujte nás na telefonu 603 470 934 Dagmar Odehnalová, nebo 774 666 493.
Studio prevence, Boskovice, ulice U Templu, Salon u Templu.

********************************************************
Od září opět začíná jóga v denním životě
Pokud si chcete odpočinout od každodenního shonu a nabrat
nových sil, přijďte si zacvičit. Jednoduchá jóga a dechová cvičení
i relaxace vám jistě pomohou.
Kurzy jógy budou probíhat každé úterý od 17.30 do 19.00 hod.
v tělocvičně ZŠ Doubravice nad Svitavou. První cvičení se
uskuteční v úterý 9.9.2014.
Srdečně zve Olga Králová
********************************************************
Svoz padaného ovoce:
- pracovníci městyse provádí pravidelně každé pondělí až do odvolání svoz
padaného ovoce a zahradního odpadu.
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NÁBOR
MAŽORETEK
Baví Tě tanec? Chceš vystupovat na soutěžích?
Chceš nosit krásné barevné kostýmy?
PAK JSOU TU MAŽORETKY PRÁVĚ PRO TEBE!

Kdy: 9. 9. 2014 v 16:00
Kde: Sokolovna Rájec-Jestřebí
Můžete se těšit na
ukázku mažoretkového sportu
Kroužek bude probíhat od října v sále
K-ÁČKO.
Těším se na všechna děvčata od 5 let!
Michaela Dosedlová, vedoucí kroužku
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Dostali jste se do nepříznivé životní situace? – Mohou Vám pomoci sociální služby
Význam sociálních služeb, jako jedné z forem sociální pomoci, spočívá v tom, že se zabývají
především řešením sociálních situací. Tvoří určitý systém sociální pomoci, který významnou měrou
přispívá k setrvání občanů ve vlastním přirozeném sociálním prostředí. Zde mohou uplatňovat svá
práva a spoluvytvářet i jejich podobu.
Sociální pracovníci poskytují klientům poradenství týkající se nejen nároku na sociální dávky,
možnosti ubytování a dluhové problematiky, ale také provází jedince nebo rodinu při řešení jeho
svízelné situace a učí je, jak tuto situaci v budoucnu zvládnout samostatně.
Posláním služeb je posílit soběstačnost klientů a jejich rodinných příslušníků při zvládání běžných
životních úkonů a umožnit uživatelům důstojný a plnohodnotný způsob života. Sociální služby jsou
dostupné každému, kdo nemůže určitou životní situaci vyřešit vlastními silami.
Vzhledem k tomu, že orientace a informovanost o nabídce sociálních služeb je stále pro mnohé
občany náročná, může být prvním kontaktem Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí (telefon:
516 775 210, 516 775 402), kde jsou sociální pracovníci připraveni s Vámi Vaše problémy probrat,
poradit Vám, jak je možné postupovat, případně Vám poskytnout kontakt na konkrétní, pro Vás
nejvhodnější sociální službu.
Další možností je kontaktovat přímo sociální službu:
Co mě trápí
Nemohu se o sebe postarat nebo je
někdo nesoběstačný v mém okolí

Mám finanční problémy, dluhy,
exekuce, nemám na úhradu bydlení,
mám problém s hospodařením apod.

Já nebo někdo v mém okolí vede
rizikový způsob života, potýká se se
závislostmi (alkohol, drogy)

Kdo mi může pomoci?
Charitní pečovatelská služba*,
Odlehčovací služba*, ošetřovatelská
služba*
Pečovatelská služba* Českého
červeného kříže, ošetřovatelská
služba*
Charitní poradna
Terénní programy* (Spona – Společná
cesta)
Krizová pomoc (Okno dokořán)
Terénní programy*

Kontakt
516 410 825
(Blansko, Sadová 2)
724 541 008
(Blansko, Sadová 2)
516 411 583
(Blansko, Boskovice, Letovice)
516 417 351
(Blansko, Komenského 19)
516 417 351 (charita)
605 839 039 (drogová služba)

 Ztratil/a jsem střechu nad hlavou,
nemám kam jít,
 potřebuji poradit s vyřízením
dokladů, dávek,
 potřebuji se někde umýt,
převléknout
 potřebuji pomoc při hledání bydlení

Terénní programy* (Spona – Společná
cesta)
Nízkoprahové denní centrum

Já nebo někdo v mém okolí je
napadán, týrán, cítí se ohrožen, je
obětí domácího násilí

Terénní programy* (Spona – Společná
cesta)
Krizová pomoc (Okno dokořán)
Azylový dům pro matky s dětmi

Noclehárna pro muže
Azylový dům pro matky s dětmi
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516 417 351
(Blansko, Komenského 19)
516 412 137
(Blansko, Sadová 2)
516 410 467
(Blansko, Luční 10)
516 411 400
(Blansko, Sladkovského 2b)
516 417 351
(Blansko, Komenského 19)
516 411 400
(Blansko, Sladkovského 2b)

Jsme rodina s dětmi a ocitli jsme se
ve špatné sociální situaci, máme
problém s hospodařením, s vedením
domácnosti, s výchovou dětí
Jsme mladí lidé od 6 do 26 let a
nevíme, jak trávit volný čas, nemáme
si s kým popovídat, poradit, komu se
svěřit

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi*

516 411 400
(Blansko, Sladkovského 2b)

Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

Nízkoprahový
klub
PVC
Blansko, Sadová 2
777 916 283
Zlatá
zastávka
Adamov,
Komenského 6
515 531 152
Máme problém v rodinných vztazích, Poradna pro rodinu, manželství a 516 413 524
v manželství, s výchovou dětí
mezilidské vztahy
(Blansko, Sladkovského 2b)
*
Služba je poskytována v místě Vašeho bydliště, tam kde se zdržujete, v „terénu“, pracovníci přijedou za Vámi

Informace o dalších sociálních službách můžete získat u všech sociálních pracovníků (na kterémkoliv
kontaktu uvedeném výše), z informačních letáčků, které jsou k dispozici na Městském úřadě v
Blansku, na obecních úřadech, u samotných poskytovatelů sociálních služeb nebo ve zdravotnických
zařízeních. V elektronické podobě si je lze stáhnout z webových stránek projektu Komunitního
plánování www.kpss-blansko.cz. Na těchto stránkách je k dispozici také průběžně aktualizovaný
katalog sociálních služeb.

Mgr. Ivana Kouřilová
Městský úřad Blansko
Odbor sociálních věcí
**********************************************************************************

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)
plán aktivit na měsíc září
určený i pro veřejnost
3.9. – Bowling
10.9.– Plavání
17.9. – Solná jeskyně
24.9. – Turistika v okolí Blanska
Každé úterý od 9 hodin probíhá výroba ozdobných mýdel.
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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.
6.9. Hájková Emilie
28. října 208
6.9. Kuchařová Božena
Plotky 135
17.9. Sáňková Zdislava
Plotky 140
20.9. Kouřilová Anna
28. října 243
24.9. Pokorná Ludmila
Soukopovo nám. 336
25.9. Horáková Marie
Dolní 57
27.9. Svoboda Václav
Plotky 456
28.9. Kopecký Milan
Hybešova 164
28 .9. Šaumanová Dagmar
Hybešova 158
******************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - ZÁŘÍ 2014
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
Září
6.9.
7.9.
13.9.
14.9.
20.9.
21.9.
27.9.
28.9.

MUDr. Grénarová
MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová M.
MDDr. Kučerová P.
MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková
MUDr. Kutlíková

Boskovice, Růžové nám. 16
Knínice u Boskovic
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

774 710 550
516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 472 460
516 414 291
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.

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

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
-kompletní rozvody vody
-solární systémy
-ležatá kanalizace
-podlahové vytápění
-montáž topení
-kotle na plyn a tuhá paliva
-domácí úpravny vody
-sanitární prvky dle výběru

Jiří Vyskočil – Na Výsluní 340, Ráječko
IČO: 02619792, tel. 721 340 407
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Za zdravím, dobrou pohodou a náladou.
Pramení tu český veletok Labe. Do nebe se tyčí nejvyšší hora Sněžka. Hezké počasí láká k
výšlapům a vybízí z horských hřebenů k úžasným rozhledům. Čtvrtohorní ledovce daly
vzniknout náhorním plošinám, údolím a ledovcovým karům. Z české strany je výstup k
vrcholkům hor pozvolnější. Při pohledu na slezské roviny máte pocit, že míříte hodně vysoko.
Při sestupu dolů nás čeká masáž, vířivá koupel, solná jeskyně, či každodenní rozcvička. Pobyt
v Jánských Lázních na penzionu Horský Dvůr byl opravdu výtečný. Troufám si říct, že se líbil
všem zúčastněným, jímž patří velký dík za to, že pomohli vytvořit tak parádní atmosféru. A
speciální poděkování patří samozřejmě Svazu tělesně postižených, organizaci v Rájci –
Jestřebí a organizátorkám pobytu Miroslavě Vašíčkové a Marii Hajdamachové. Byl to krásný
týden.
Účastníci pobytu, manželé Svobodovi z Blanska.
Pobytu v Jánských Lázních se zúčastnili i občané z Doubravice nad Svitavou.
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ZÁ Ř Í

2014

18. 9. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

JUSTIN BIEBERS BELIEVE
Jedinečný film, který nám poskytne intimní pohled na Justinovo
vyprodané celosvětové turné „BELIEVE“. Exkluzivně uvidíme
vizuálně ohromující show a uslyšíme jeho největší hity. Odhalíme
zákulisí Justinových koncertů a nahlédneme do jeho života mimo
jeviště.
Hudební dokument USA
Vstupné 50.- Kč

91 minut

25. 9. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
PHILOMENA

Film je inspirován skutečným příběhem.
Klientkou bývalého zahraničního korespondenta BBC Martina se
stává sedmdesátiletá svérázná a osobitá irská dáma Philomena,
která jako náctiletá otěhotněla a porodila syna Anthonyho. Aby ho
mohla alespoň hodinu denně vídat, pracovala a žila v klášteře pro
„padlé ženy“. Když byly synovi 3 roky, byl jí násilně odebrán, dán
k adopci a poslán do Ameriky. Philomena a Martin se po padesáti
letech marného pátrání společně vydávají na neobyčejný výlet. Při
hledání ztraceného syna se od sebe navzájem učí, konfrontují své
rozdílné názory a jeden druhému otevírají nový a jiný pohled na
život. V hlavní roli exceluje Bondova M – Judi Dench, které zdatně
sekunduje slavný britský komik Steve Coogan.
Film získal 4 nominace na Oskara, 3 nominace na Zlatý Globus, 9
ocenění z Benátského filmového festivalu a mnoho dalších.
Pravdivý příběh z produkce VB, USA a Francie.
Vstupné 50.- Kč

98 minut
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