ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 9 /září 2015
*********************************************
Milé děti, vážení spoluobčané!
Skončily dva měsíce prázdnin, které byly v letošním roce takové, jaké opravdu mají
být. Horké, se sluníčkem a jen minimem deště. Dospělí, kteří si v tomto období
užívali dovolenou, byli určitě také spokojeni. Méně už zemědělci a zahrádkáři, kteří
každou kapku deště vyhlíželi s velkou netrpělivostí. Tak, či tak, začíná období, kdy
téměř všem nastávají povinnosti. Děti nastupují do školky, školy a dospělí po
zasloužené dovolené zase do zaměstnání. Všem přeji, ať se jim daří a jsou
spokojeni.
My, na úřadu městyse, jsme zase velmi spokojeni
s výsledkem veřejné sbírky plastových víček. Od jejího
vyhlášení v červnu t. r. bylo na úřadu městyse a
v knihovně odevzdáno tolik pestrých víček, že jimi bylo
zaplněno několik velkých plastových pytlů. Velkou
měrou přispěli žáci naší základní školy před skončením
školního roku. Všem, kteří neváhali a rozhodli se
přispět na dobrou věc, patří naše velké poděkování. Je
vidět, že ani u nás ve městečku nejsou lidé lhostejní a
cítí s bolestí druhých. Věřme, že i naše nasbíraná víčka
pomohou částečně pokrýt léčbu Mgr. Libora Mašáta,
který onemocněl amyotrofickou laterální sklerózou.
Sbírka víček nadále pokračuje. Její ukončení bude včas
oznámeno.
Ještě jednou všem děkuji.
Pavel Král, starosta městyse

****************************************************************
Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
dne 9.9.2015 v 18.00 v obřadní síni Městyse Doubravice nad Svitavou .
*****************************************************************
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25. září 2015
I když v uvedený den už bude podzim (začíná 23. září v 10,20
hodin), doubravickým milovníkům kytiček to jistě vadit nebude.
Proč? Důvod je jediný. V tento den se totiž bude konat
vyhodnocení soutěže

ROZKVETLÉ MĚSTEČKO
Tak si ještě dobře zapamatujte, že všichni, kteří se
po celý rok snaží, aby naše městečko patřilo k těm
nejvíce rozkvetlým, se mají dostavit do areálu
zahradnictví ing. Romana Koupého (skleník
v horní části areálu) nejpozději do 16 hodin.
Okna, balkony a předzahrádky byly nafotografovány, majitelům
těch vybraných budou nejpozději do 16. září 2015 doručeny
pozvánky. Ty si nezapomeňte vzít s sebou. Stejně jako
v předchozích letech vám budou vyměněny za poukázky na
odběr zahradnického zboží.
Každý rok se snažíme, aby v každém ročníku soutěže bylo
něco nového a zajímavého. Stejně tak tomu bude i v roce
letošním. Tak se těšte!
A hlavně – přijďte! Připraven bude, stejně jako
v letech minulých, vynikající pštrosí guláš.
Ještě jedna poznámka-malou pozornost obdrží každý
návštěvník.

Eva Sáňková
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VÝMĚNA PRŮKAZŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM - TP, ZTP, ZTP/P
Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová právní úprava, která zavádí
automatický přechod nároku z průkazů mimořádných výhod na průkaz osoby
se zdravotním postižením (průkaz OZP). Úřad práce ČR už nebude sám
zahajovat správní řízení z moci úřední, jako tomu bylo doposud, a nebude
sledovat, kdy skončí platnost průkazu u jednotlivých klientů. To znamená, že
každý držitel průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P si bude muset sám hlídat dobu
platnosti průkazu a včas požádat o její prodloužení. Je to stejný model
jako u občanského nebo řidičského průkazu.
Lidé by si proto měli už sami zajistit výměnu dosavadních průkazů za nové
plastové kartičky podobné řidičskému nebo občanskému průkazu, a to do
31.12.2015. Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné
nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro
pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání
jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní
veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve
vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích
autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího
psa. Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP, který vychází z
předchozího posouzení zdravotního stavu žadatele.
KDO MÁ NÁROK NA VYDÁNÍ NOVÉHO PRŮKAZU
Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na průkaz OZP
stejného typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá závažnosti jejich zdravotního
postižení. Nárok na průkaz OZP u těchto osob trvá po dobu, po kterou měly
přiznány mimořádné výhody. Pokud klient nemůže doložit dobu platnosti
přiznání mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP trvá pouze po dobu
platnosti průkazu mimořádných výhod. Zároveň také držitelé platného průkazu
OZP vydaného podle předpisů účinných do 31. 12. 2013 mají nárok na průkaz
OZP. Nárok na takto vydaný průkaz OZP trvá po dobu, na kterou jim ÚP ČR
přiznal nárok na předchozí průkaz.
POSTUP PŘI PROKAZOVÁNÍ NÁROKU NA PRŮKAZ OZP
Žadatelé musí vyplnit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR tiskopis s
názvem "Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním
postižením". Formulář lze nalézt na stránkách MPSV ČR na rozcestníku
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKsluzby.Z
adostOZP O nový průkaz musejí lidé požádat nejpozději do 31. 12. 2015. V
opačném případě jim na něj zanikne nárok. Žádost se podává na úřadu
práce, oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením.
Úřední hodiny ÚP: pondělí a středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, úterý a
čtvrtek 8.00 – 11.00.
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CO JE TŘEBA VZÍT S SEBOU NA ÚP ČR
Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP je nutné, aby si klient s sebou vzal
platný průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP. V případě, že má člověk
průkaz mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní úřad do konce roku 2011,
doporučuje ÚP ČR vzít s sebou i rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod. Pokud jej však
držitel nemá, stačí vlastní průkaz OZP. Dále je třeba doložit aktuální fotografii, která
odpovídá formátu fotografie určené na občanský průkaz. A v neposlední řadě, stejně jako při
každých úředních jednáních, je potřeba prokázat totožnost občanským průkazem. Pokud má
krajská pobočka ÚP ČR pochybnosti o platnosti a pravosti dokladů, na základě kterých klient
prokazuje nárok na průkaz OZP, zahájí správní řízení z moci úřední o přiznání průkazu OZP,
což znamená, že proběhne nové posouzení zdravotního stavu osoby.
VOLBA SYMBOLU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést symbol
označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby
plně nebo prakticky nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení).
Držitelé výše uvedených průkazů provedou tuto volbu při podání žádosti o přechod nároku
na průkaz OZP na formuláři žádosti.
Na ÚP vás čekají dvě cesty. Po podání žádosti ÚP nechá vyrobit nový průkaz OZP, který
tiskne tiskárna cenin v Praze a poté vás vyzve k jeho převzetí. Za průkaz zaplatíte poplatek
30 Kč. Nenechávejte výměnu průkazu na poslední chvíli a zajistěte si nový průkaz včas.
Mgr. Eliška Škrancová
Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením v Brně
Cejl 892/32 Brno (zastávka Körnerova)
Brno 602 00
Telefon: 542 214 110-1, 736 751 214
Emai: poradnabrno@nrzp.cz
Navštívit nás můžete v pondělí a středu 8:30 – 12:00, 12:30 – 17:00, v úterý, čtvrtek a pátek 9:00 –
12:00
*********************************************************************************
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Úřad městyse DOUBRAVICE NAD SVITAVOU ve spolupráci
se společností SITA CZ a.s. pro Vás zajistí
SBĚR A ODVOZ VELKÉHO ODPADU !
PROČ ?
Velký odpad z domácností a zahrádek, který se svým objemem nevejde do popelnice, nesmí končit
kolem cest nebo kdekoliv v přírodě. Tento odpad má své místo na skládkách. Je člověka nedůstojné
s tímto odpadem obtěžovat slušné občany a zatěžovat naše společné životní prostředí.
Co je velký odpad ?
Veškerý nábytek, doplňky a vybavení domácností pokud možno vše zbavené kovových částí,
zařízení, které není nebezpečným odpadem. Sedací soupravy, matrace, molitany, polystyrén,
koberce, běhouny, podlahoviny, jinak neupotřebitelné textilie, zrcadla, drátosklo, autosklo, luxfery,
bytové sanitární zařízení, domácí a zahradní keramika, plastový zahradní nábytek, zahradní hadice,
velo pneu a duše, vědra, vaničky, běžně znečištěné obaly od stavebních nebo jiných materiálů,
plastové nárazníky a plastová výbava automobilů apod.
Kontejnery budou rozmístěny v obci na stanovištích podle tohoto termínového
harmonogramu:

PŘISTAVENÍ

STANOVIŠTĚ

3. října 2015

ODVOZ

3. října 2015

U úřadu městyse

8,00 hod.

16,00 hod.

Upozornění: do kontejneru prosím nedávejte televizory, počítače a monitory, ledničky,
el. zařízení, pneumatiky a nebezpečné odpady !!! Děkujeme.

***************************************************************
SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !
PROČ ?
Nebezpečný odpad vyhozený do běžných odpadových nádob
ohrožuje zdraví lidí, zvířat i rostlin, vodu, vzduch a naše životní prostředí.
Proto jej musíme sbírat odděleně a dále odborně odstraňovat.
Co je nebezpečným odpadem ?

baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny a destičky, chladící a mycí
kapaliny, plechovky od nebo se zbytky laků barev, rozpouštědla, ředidla, tmely, lepidla, výplňové
hmoty a kartuše včetně sprejů, veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, vše co obsahuje
rtuť nebo líh, tonery a barvy do tiskáren, jedy, kyseliny, zásady, agropostřiky, pesticidy, kosmetika,
fotochemikálie, léky, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, znečištěné a
zaolejované oděvy, textilie a hadry, absorpční činidla a všechny různé nádoby znečištěné speciálně
upravenými stavebními hmotami nebo se zbytky chemikálií, pohonných hmot, asfaltové odpady,
menší množství azbestové krytiny zabalené v igelitu, sádrokarton a sádra apod. Tlakové hadice,
autokabeláže, el. vodiče obecně, znečištěná pryž a vše co přišlo do styku s ropnými látkami.
Nebezpečné odpady budou odebírány vyškolenými pracovníky a odváženy z následujících
stanovišť v obci podle tohoto časového harmonogramu:

DNE

STANOVIŠTĚ

OD KDY – DO KDY

26. září 2015

U úřadu městyse

8:00 – 9:00

Velkoobjemové a ostatní odpady ne !!!
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Recyklujte s hasiči
Kolektiv mladých hasičů ve spolupráci s
úřadem městyse a sborem dobrovolných
hasičů v Doubravici nad Svitavou
se zapojil do projektu ,,RECYKLUJTE
S HASIČI“.

Cílem projektu je umožnit spotřebitelům v dostupné vzdálenosti odložit elektrozařízení a chránit
lidské zdraví omezením negativních vlivů vysloužilých elektrospotřebičů na životní prostředí.
Sběr elektrozařízení proběhne v sobotu dne 12.9. 2015 od 8:00 do 12:00 ve sběrném dvoře
vedle úřadu městyse. Pokud bude někdo potřebovat pomoci s odvozem velkých zařízení, může
se obrátit na Romana Bártu tel. 724730282
Co je možné přinést?
Sporáky, trouby, varné desky, pračky, myčky, sušičky, všechny druhy chladící a mrazící
techniky, televize a monitory, mikrovlnné trouby, odstředivky prádla,
vysavače, ventilátory, mixéry, mlýnky, el. nože, šicí stroje
(elektrické), brusky, pily, zahradní sekačky, vrtačky,hoblíky, frézky, tlakové myčky, žehličky,
mandly, fritovací hrnce, varné konvice, el. pájky, vysoušeče vlasů, kulmy,holicí
strojky, toustovače, topinkovače, el. kartáčky na zuby, hodiny, budíky,
čistící stroje na koberce, počítače, tiskárny,el. hračky, videa, dvd přehrávače, … a další
elektrozařízení, které se dá připojit do zásuvky, nebo je na baterky.
Důležitou podmínkou je, že elektrozařízení musí být kompletní, tzn. v nedemontovaném
stavu!
Co do zpětného odběru nepatří?
Autobaterie, žárovky, zářivky, výbojky, bojlery a náplně do tiskáren.
Věříme, že využijete příležitosti, jak se dostupně zbavit nepotřebných
elektrozařízení, a zároveň podpoříte kolektiv mladých hasičů v obci.

Za SDH a kolektiv mladých hasičů Roman Bárta

6

SDH Doubravice nad Svitavou
www.sdhdoubravice.tode.cz

Nábor mladých hasičů
Vážení rodiče,
mladí hasiči hledají do svých řad nové kamarády. Pokud je vaše dítě ve věku 6 - 17 let,
zajděte k nám na hasičskou zbrojnici 3.9.2015, a pak každý čtvrtek v době od 16-18
hod. Hasičem mohou být vedle chlapců také dívky. Všichni se zde naučí zacházet
s požárním nářadím, předcházet požárům, základům první pomoci, topografii, orientaci
v terénu a dalším dovednostem. Dále na děti čekají výlety a zajímavé soutěže.
Na vaši návštěvu a možný zájem dětí se těší vedoucí malých soptíků.
Kontakt na vedoucí:
Roman Bárta
Tel: 724 730 282
e- mail:RomanBarta@email.cz
Marcela Havířová
Tel: 724 266 891

*****************************************************************
Soutěžíme i o prázdninách
Těsně před začátkem prázdnin, v sobotu 27.6.2015, jsme se zúčastnili soutěže
v požárním útoku v Jedovnicích. Mladší hasiči – družstvo A – skončili na 6.
místě, družstvo B skončilo na 11. místě. Družstvo starších skončilo na 6. místě.
První prázdninovou neděli 5.7. 2015 jsme zavítali do Roubaniny na další soutěž
v požárním útoku. Družstvo mladších se umístilo na 3. místě a družstvo starší na
2. místě.
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Další kapka historie…
Všichni jistě víte, jak říká:“Lidé jsou různé, zvláště někteří…“ Někdo má
rád holky, jiný zase vdolky. Někdo hodně čte, jiný sportuje. Jsou také
zapálení sběratelé čehokoliv, někoho zajímá historie. Znám jednoho, pro
kterého je historie – nedá se říct koníček, ale přímo kůň. Mnozí z vás jej
určitě znají také. Je to pan Tomáš Sáňka z Nových Sedlic u Opavy,
rodák z Rájce. Pro Rájec a také Doubravici už vypátral v archivech tolik
zajímavostí, že by to určitě vydalo na velmi krásnou knihu. Jak ale sám
říká – čas, chce to čas. A to času hodně.
V minulých dnech jsem od něj obdržela výsledek jeho pátrání
v Třeboňském archivu. Je to zajímavost o prodeji Doubravice. Jedná se
o jednu z nejstarších listin o Doubravici. V dnešní době už se nám,
k naší velké radosti, nemůže stát, že by starosta prodal naše krásné
městečko, ale v dobách minulých, to se stávaly věci!!!

Vaněk mladší z Boskovic držitel Doubravice od r. 1376 – 1391
Za 395 hřiven
Třeboň, Státní oblastní archív - Cizí statky Třeboň (1205-1797) (fond)
Signature : 225
Date : 1391, květen 7.
Vaněk ml. z Boskovic prodává markraběti Joštovi ves Doubravici
nad Svitavou za 375 hřiven. Vaněk ml. z Boskovic –
s. Svědkové: Jan ze Šternberka, řečený z Lukova - s, Jaroslav z
Mezeříčí - s, Otonek, řečený Koza z Cešic - s, Vincenc z Herultic - s.

Eva Sáňková, kronikářka
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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
23.9. Biberlová Jaroslava
24.9. Pokorná Ludmila
25.9. Horáková Marie
27.9. Svoboda Václav
28 .9. Šaumanová Dagmar

nám. Svobody 85
Soukopovo nám. 336
Dolní 57
Plotky 456
Hybešova 158

******************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - ZÁŘÍ 2015
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin

Září
5.9. MUDr. Staňková K. Boskovice, Lidická 8 516 453 998
6.9. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456
12.9. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197 516 471 210
13.9. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24 516 454 046
19.9. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788
20.9. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 731 144 155
26.9. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
27.9. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452
28.9. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615
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.
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
+
EMANUEL DOUBRAVICE
zve širokou veřejnost na

Den otevřených dveří,
který se bude konat dne
10.9. 2015, 10-14 hodin.
Přijďte se podívat, co se u nás děje.

Pěkná modrá Doubravice
Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Soukopovo nám. 91 (budova fary)

Tel: 515 538 565, 732 747 952
e-mail peknamodra.blansko@charita.cz

Emanuel Doubravice
Týdenní stacionář pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením
Soukopovo náměstí 453,
Tel.: 739 389 226, 739 389 165
e-mail: emanuel.doubravice@charita.cz
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ZÁ Ř Í

2015

3. 9. čtvrtek v 18hod

HCE
SEDMERO KRKAVCŮ

Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové. Je
to příběh mladé dívky, která na sebe vezme úkol zachránit své
bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Je to
příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také síle slova, pravdy a opravdové
lásky. Hlavní hrdinkou je mladá dívka Bohdanka, která se narodí do
utrápené rodiny pekaře, jehož žena před lety v návalu vzteku
proklela svých sedm synů a z těch se stali krkavci. V hlavních rolích
Martha Issová, Zuzana Bydžovská, Lukáš Příkazký, Václav Neužil,
Sabina Remundová.
Pohádka ČR

Premiéra 6. 6. 2015

Vstupné 50.- Kč

90 minut

10. 9. čtvrtek v 18hod

BONTON
KRÁLOVA ZAHRADNICE

Kate Winslet jako emancipovaná zahradnice Sabine De Barra je
povolána do Versailles, aby pro krále Francie vytvořila zahrady
dosud nevídané nádhery. Pro pobyt u dvora krále Slunce jsou ale
potřeba hodně ostré lokty. Kate v roli Sabine musí obstát nejen jako
profesionálka, která navrhne zahrady obdivované světem. Musí
obstát i jako žena, která skrývá tajemství z minulosti. A jako vášnivá
a emocionální bytost, která svou upřímností vnese do Versailles
nebývalý rozruch a rozpoutá vlnu se zvláštní vlastností. Vlnu, jež
umí smést toho, kdo ji rozpoutal. Dále hrají Stanley Tucci, Alan
Rickman, Jennifer Ehle.

Romantický film Velké Británie

Premiéra v r. 2014

Vstupné 50.- Kč

116 minut
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17. 9. čtvrtek v 18hod

BONTON
JE PROSTĚ BÁJEČNÁ

Živelná komedie plná zmatků a dobře míněných facek. Nebudeme si
nic nalhávat, Isabel je lehká holka. Nejstarší profesí se snaží
našetřit, aby se mohla stát herečkou, ostatně jako každý v New
Yorku. Jakmile ale opravdu vstoupí na Brodway, spustí lavinu
bláznivých situací a zábavy. Někdo se do ní totiž zamiluje a někdo
zas až moc dobře poznal její neřestnou kariéru. A všichni jsou tak
trochu ženatí nebo vdané. V hlavních rolích Owen Wilson a Jennifer
Aniston.

Komedie USA

Premiéra v r. 2014

Vstupné 50.- Kč

93 minut

24. 9. čtvrtek v 18hod

A-Company
DOMÁCÍ PÉČE

Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) při své práci na
jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních
pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc, musí ji
začít hledat mimo prostředí, které zná. Díky dceři jednoho
z pacientů (Tatiana Vilhelmová) a její esoterické mentorce (Zuzana
Krónerová) začíná objevovat svět alternativního léčení. To vše
k velké nelibosti manžela Ladi (Bolek Polívka), který na tyhle
„hňupoviny“ nevěří. Vlasta tak musí bojovat nejen se svojí nemocí,
ale i s Laďovým zdravým moravským „rozumem“.
Herecký výkon Aleny Mihulové v tomto filmu odměnila
mezinárodní porota letošního karlovarského festivalu
„Křišťálovým glóbem“ za nejlepší ženský herecký výkon.

Lidská komedie ČR/SR

Premiéra 16. 7. 2015

Vstupné 50.- Kč

92 minut
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