ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 2 /únor 2014
*********************************************

Vážení spoluobčané,
dovolte mi v krátkosti zhodnotit rok 2013.
V uplynulém roce byla stavebně ukončena v našem městečku doposud největší
investiční akce - výstavba ČOV a kanalizace. V měsíci září byla stavba uvedena do
zkušebního provozu. K dnešnímu datu je na nově zbudovanou kanalizaci a ČOV
přepojeno 212 nemovitostí. Zkušební provoz ČOV bude ukončen v září roku letošního
a stavba bude do konce roku zkolaudována.
Z dalších investičních akcí je třeba zmínit digitalizaci kina ve formátu E-cinema za
cenu 320 045,-Kč, výměnu oken v budově hasičské zbrojnice za cenu 47 126,- Kč
a výměnu oken včetně vstupních dveří v budově úřadu městyse za cenu 184 095,- Kč.
Provedena byla realizace druhé etapy veřejného osvětlení v lokalitě Zázmolí a rozšíření
veřejného osvětlení na ulici Sokolská v hodnotě 132 121,-Kč. Byly zpracovány projekty
na rozšíření veřejného osvětlení v Klemově a u fary, dokončen byl projekt rekonstrukce
topení v budově hasičské zbrojnice. Pro naše nejmenší občánky bylo drobnými herními
prvky vybaveno náměstí Svobody.
JSDH získala z rozpočtu JmK dotace ve výši 79 000,- Kč a 30 000,- Kč na vybavení
zásahovými prostředky . V průběhu roku pokračovaly práce na údržbě zeleně
v městysi.
Tradičně bohatý kulturně společenský život městyse zajišťovaly místní zájmové
organizace a spolky. Tyto akce se těšily velkému zájmu veřejnosti. Děkuji všem členům
organizací a spolků a také ostatním občanům za jejich práci při přípravě a vlastním
zajištění společenských akcí.
Král Pavel – starosta
***************************************************************************

Dotazník – revitalizace náměstí Svobody v Doubravici nad
Svitavou
Vážení spoluobčané,
vedení Městyse Doubravice nad Svitavou po dohodě s Mendelovou univerzitou v Brně
zadalo této instituci zpracování architektonických studií revitalizace náměstí Svobody
v Doubravici nad Svitavou, a to v rámci projektů seminárních prací studentů této
univerzity. Prostřednictvím dotazníku, který je přílohou tohoto zpravodaje, chce vedení
městyse získat vaše názory a podněty k projektu revitalizace náměstí a tyto následně
zohlednit při zadání pro zpracování studií. Za čas a ochotu při vyplnění
dotazníku vám děkujeme.
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Zpráva o činnosti rady
27.11.2013
- rada schválila návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030014588/001 mezi firmou E.ON Distribuce a.s. a Městysem Doubravice nad
Svitavou, týkající se pozemku ve vlastnictví městyse parc.č. 3500/3
-

rada schválila stavbu „Vodní nádrž Klemovák“

-

rada schválila umístění stavby „Vodní nádrž Klemovák“

-

-

rada schválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 221/2 v k.ú. Klemov, vedeného na
LV 10001 ve prospěch městyse Doubravice nad Svitavou a pověřila starostu městyse
projednáním záměru prodeje tohoto pozemku na nejbližším veřejném zasedání
zastupitelstva městyse
rada neschválila záměr prodeje pozemku p.č. 223 a části pozemku p.č. 552/2 v k.ú.
Klemov, vedených na LV 10001 ve prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou.
Důvodem je probíhající částečná revize katastru nemovitostí a obnova katastrálního
operátu.

-

rada schválila stavbu „Rekonstrukce RD, Dolní 334“

-

rada schválila částečný zábor chodníku po dobu nezbytně nutnou při provádění stavby
„Rekonstrukce RD, Dolní 334“ .

Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci

11.12.2013
- lesní hospodář Vít Koudelka seznámil radu s hospodařením v obecních lesích za měsíc
listopad 2013
-

-

-

-

rada schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 22145/13/OKH na
výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH městyse na rok 2013 ve výši 2 730,- Kč
rada schválila předložené znění návrhu dodatku č.8 nájemní smlouvy o nájmu
zemědělských a ostatních pozemků mezi Městysem Doubravice nad Svitavou jako
pronajímatelem a Doubravickou a.s. jako nájemcem
rada schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 22613/13/OKH na
výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH městyse – navýšení na rok 2013 ve výši
79 000,- Kč
rada projednala program veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Rada byla informována:
- o ČOV a kanalizaci
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15.01.2014
- lesní hospodář Vít Koudelka seznámil radu s hospodařením v obecních lesích za měsíc
prosinec 2013 a rok 2013
-

-

-

-

rada městyse Doubravice nad Svitavou schválila nájemné za hrobové místo na místním
hřbitově ve výši 7,-Kč/m2 na rok 2014 a s tím služby s nájmem související ve výši 8,Kč/m2 na rok 2014
rada schválila pronájem části pozemku parc.č. 6990 o požadované výměře nájmu 10000
m2 a pozemku parc.č. 7017 o výměře 166 m2 , vše v k.ú. Doubravice nad Svitavou,
které jsou vedeny na LV 10001 ve prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou a to na
dobu 10-ti let
rada schválila cenu nájmu ve výši 0,20 Kč/m2/rok za pronájem části pozemku parc.č.
6990 o výměře 10000 m2 a pozemku parc.č. 7017 o výměře 166 m2 , vše v k.ú.
Doubravice nad Svitavou, které jsou vedeny na LV 10001 ve prospěch Městyse
Doubravice nad Svitavou
rada pověřila starostu městyse zpracováním nájemní smlouvy na pronájem části
pozemku parc.č. 6990 o výměře 10000 m2 a pozemku parc.č. 7017 o výměře 166 m2 ,
vše v k.ú. Doubravice nad Svitavou, které jsou vedeny na LV 10001 ve prospěch
Městyse Doubravice nad Svitavou a její předložení k projednání na příštím zasedání
rady městyse

Rada byla informována:
- o projektu „ Hřbitovy – naše kamenná minulost“ – pokračování projektu, který je
realizován ve spolupráci s MAS Boskovicko Plus a MAS Partnerství venkova
- o projektu „Technické školky“ – realizováno ve spolupráci s MAS Boskovicko Plus
a MAS Brněnsko
- o záměru využití obecní budovy č.p. 359 v Klemově pro zřízení a provozování
Mateřského centra
**************************************************************************

Vážení spoluobčané,
vzhledem ke zvýšenému volnému pohybu psů na veřejných prostranstvích
městyse a současně se zvyšujícím se výskytem znečištění od psů vás
upozorňujeme na platnost Obecně závazné vyhlášky č.3/2005
„O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného
prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území obce
Doubravice nad Svitavou“ a žádáme vás o její dodržování.
***************************************************************
OZNÁMENÍ
Valná hromada Svazku obcí stanovila pro Doubravici nad Svitavou a Újezd u
Boskovic na rok 2014 výši stočného 34,50Kč/m3.
Občanům, kteří potvrdili čestným prohlášením, že odebírají vodu z veřejného
vodovodu a platí inkaso bezhotovostní, bude zvýšeno vodné o cca 100% (pro
úhradu stočného). Pokud chtějí občané jinou výši platby, musí se telefonicky
dohodnout s VAS Boskovice (Zukalová Jana tel. 516 427 242).
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 18.12.2013
55/2013 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé
období
56/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové provizorium Městyse
Doubravice nad Svitavou na rok 2014
57/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové provizorium Svazku obcí
Svitava na rok 2014
58/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové provizorium Svazku obcí
Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic – kanalizace
a ČOV, I. etapa na rok 2014
59/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č.5
60/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 01/2013 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
61/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje směrnici č. 02/2013 „Zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu“. Dnem 31.12.2013 pozbývá platnosti směrnice
01/2013 „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“
62/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.
č. 221/2 v katastrálním území Klemov
63/2013 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o dílo mezi Městysem Doubravice
nad Svitavou jako objednatelem a Mendelovou univerzitou v Brně jako
zhotovitelem na zpracování výtvarně architektonické studie úprav náměstí
Svobody
64/2013 - 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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Italové v Doubravici nad Svitavou během 1. světové války
Během 1. světové války našlo v Doubravici a okolí útočiště asi 50 říšských
Italů z oblasti jižního Tyrolska. Přijeli k nám v roce 1915 po vypuknutí války Itálie
s Rakouskem. Našli zde dočasný domov, obživu a děti zde chodily do školy.
Většině se tady podařilo přežít období, kdy jejich vlastní domovy se ocitly
uprostřed válečné vřavy. Potomci těchto vysídlenců i v dnešní době s úctou
udržují vzpomínky na jejich pobyt u nás.
V letošním roce uplyne 100 let od vypuknutí 1. světové války. Rozhodli
jsme se tuto nelehkou dobu připomenout vydáním knihy a uspořádáním výstavy
Italští uprchlíci na Moravě. Rádi bychom Vás poprosili, abyste nahlédli do
rodinných archivů a pokud máte nějaké fotografické nebo písemné památky o
Italech z této doby, zapůjčili nám je. Materiály, které byste nám zapůjčili,
přineste na Úřad městyse Doubravice nad Svitavou. Dokumenty, které nám
svěříte, po zkopírování nebo naskenování okamžitě vrátíme.
Děkujeme za Vaši ochotu a spolupráci s námi.
Ivana Bojdová, Karel a Eva Šebkovi

***************************************************************************
Koledování v Doubravici nad Svitavou 2014
Motto: „SE TŘEMI KRÁLI JDĚME, POTŘEBNÝM POMÁHEJME“

Také v Doubravici nad Svitavou stejně jako v mnoha obcích blanenského regionu
probíhala Tříkrálová sbírka. 4. ledna bylo možné potkávat tři skupinky koledníků, kteří
chodili dům od domu a prosili o finanční dar na podporu služeb Oblastní charity
Blansko. 8. ledna poté koledovali pracovníci společně s uživateli sociální služby Pěkná
modrá Doubravice.
Celkem se v obci vybralo 20. 358,- Kč. Vybraná částka podpoří tyto záměry:
• Lidé bez domova a v hmotné nouzi potřebují konkrétní pomoc
• Linka důvěry je nablízku lidem v tísni
• Pomáháme seniorům a nemocným v našich službách – Charitní ošetřovatelská
a pečovatelská služba, Domácí hospicová péče, Odlehčovací služba
• Žijeme spolu – děti, mládež, senioři
• Podpora ohrožených rodin
Oblastní Charita Blansko děkuje všem dárcům, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli
do zapečetěných pokladniček.
Dále bychom chtěli vyslovit velké poděkování koledníkům za jejich čas, pracovníkům
městyse Doubravice za ochotu, všem ostatním, kteří se na průběhu Tříkrálové sbírky
podíleli, a v neposlední řadě organizátorce paní Petře Veselé.

Marie Sedláková
koordinátorka Tříkrálové sbírky
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Vesele do nového roku s „VESELOU TROJKOU.“
Každoročně, vždy s blížícím se koncem roku, vedoucí a ředitelé různých podniků
a organizací přemýšlejí o tom, jakou oslavu připravit, aby ten závěr roku byl
jejich zaměstnance co nejkrásnější a nejveselejší.
Velkou výhodu v tomto směru má výbor místního klubu důchodců. Ptáte se proč?
Odpověď je velmi jednoduchá. Stalo se nepsanou tradicí, že Klub důchodců
Doubravice nad Svitavou pro svoje členy na malou oslavu toho, že úspěšně končí
rok, připravuje již několik let „Předsilvestrovské posezení“. To samozřejmě na
samý konec roku. Několika slovy se ale musíme vrátit na začátek adventu. Aby se
nejen místní, ale také přespolní senioři a ostatní správně naladili na čas vánoční,
zve výbor KD do sálu místního kina Velký orchestr ZUŠ Jedovnice, který pod
vedením Mgr. Josefa Škvařila a se svými zpěváky tu vpravdě vánoční náladu
opravdu vytvořit dovede. Nejinak tomu bylo i 6. prosince 2013, kdy plně
obsazený sál svým potleskem děkoval za kvalitní výkony účinkujícím a skvělou
atmosféru celého koncertu. A přes krásně prožité svátky vánoční jsme se dostali
k onomu avizovanému „Předsilvestrovskému posezení“. Konalo se 29. prosince
2013 v sále doubravického kulturního domu – jen malá poznámka – výzdoba sálu
byla tradičně vkusná a pěkná. Budu se opakovat, ale tradiční byla i hudba.
Pravděpodobně nikdo z přítomných si neumí představit, že by nám nejen
k poslechu, ale hlavně k tanci hrála jiná kapela, než „Veselá trojka Pavla Kršky“.
I přesto, že díky TV Šlágr se z této skupiny stala „mediální hvězda“,
nezapomínají na Doubravici a plní své závazky a dané sliby. Zde mohu použít
známou, snad stokrát různě pozměněnou větu:“Přijeli, zahráli, zvítězili.“ U
přítomných seniorů určitě. Pravděpodobně se nenašel jediný, který by v závěru
večera neprojevil přání, setkat se s tak vynikající kapelou když ne dříve, tak
alespoň znovu na závěr roku 2014.
Myslím, že spokojenost
s předsilvestrovským odpolednem byla
všestranná. Senioři, kteří sál
kulturního domu zaplnili do
posledního místečka, byli viditelně
spokojeni nejen s vynikající hudbou,
ale také s chutnou večeří, kterou pro
všechny připravila „Restaurace
U Rudolfa“.
A spokojeni určitě byli také členové
výboru klubu důchodců, když mohli sledovat dobře se bavící seniory. Závěrečný
potlesk patřil nejen hudbě, ale jako poděkování všem, kteří krásné
„Předsilvestrovské posezení“ zajistili.
Na snímku „Veselá trojka Pavla Kršky“ v trochu jiné sestavě, než jak ji známe
z TV Šlágr
Za členy klubu důchodců Eva Sáňková.
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Zpráva o činnosti Klubu důchodců v Doubravici nad Svitavou
za rok 2013, přednesená na výroční členské schůzi konané
30. ledna 2014.
Dovolte prosím, abych vás při této příležitosti informovala o našem klubu.
K dnešnímu dni máme 135 členů. Během roku z našich řad odešlo12 členů.
Jednu novou členku jsme přivítali.
Nyní vám připomenu členy výboru. Jsou to: Marie Baráková, Jiřina Kopecká,
Jaromíra Kučerová, Eva Macurová, Emilie Pilátová ,Jiřina Součková, Jan
Kadlec, Miloslav Kuda, Jaromír Loula, Jan Menšík a Marie Nováková.
Každý měsíc, mimo červenec a srpen, se výbor schází a připravuje akce,
které potom pořádá.
Teď zavzpomínejme na akce, které výbor v roce 2013 připravil.
- 24.leden- v sále místního kina se konala výroční členská schůze, které se
zúčastnilo 71členů. Pozvání přijal starosta městyse Pavel Král a
místostarosta pan Ladislav Štoudek. Schůzi vedla a zprávu o činnosti za
rok 2012 podala Marie Nováková, zprávu o hospodaření Emilie Pilátová
a zprávu revizní komise Jan Kadlec. Na závěr výroční členské schůze
byla promítnuta česká pohádka režiséra Zdeňka Trošky.
- 16.duben-nákupní zájezd Polsko-Kudowa Zdroj.
- 28.květen-poznávací zájezd. Návštěva zámku v Náměšti na Hané a lázní
Skalka, kde jsme poobědvali.
- 3.září – již druhý poznávací zájezd.Tentokrát na zámek do Litomyšle,
návštěva Karafiátova Jimramova a oběd v Daňkovicích.
- 8.říjen- další útrata financí na nákupním zájezdu v Polsku, ve městě
Kudowa Zdroj.
- 15.listopad patřil divadelnímu představení v Městském divadle v Brně.
- 6.prosinec - tradiční adventní koncert, pořádaný pro širokou veřejnost.
Skvělí muzikanti a zpěváci ZUŠ Jedovnice pod vedením pana ředitele
Mgr.Josefa Škvařila vnesli mezi diváky sváteční náladu. K té přispěla
rovněž i paní učitelka Korčáková, která koncert nejen uváděla, ale
vystupovala i jako zpěvačka.
- 29. prosinec - neděle. Již tradiční „Předsilvestrovské posezení“ v sále
kulturního domu. Vyzdobený sál přivítal nejen seniory, ale i mladší
generaci. Pozvání přijal a mezi nás zavítal i pan starosta Pavel Král
s manželkou.
K poslechu a tanci zahrála „Veselá trojka Pavla Kršky“.
Dovolte prosím, abych poděkovala Evě Sáňkové za zajištění filmu a za
zdokumentování Předsilvestrovského posezení, paní Pilátové za zajištění
vstupenek do divadla, panu Volfovi za výborný řízek a bramborový salát a
Úřadu městyse Doubravice nad Svitavou za úhradu autobusu na poznávací
zájezdy.
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Ještě jedno velké poděkování těm, kteří Předsilvestrovské posezení
zajistili, sál vyzdobili, starali se o hladký průběh celé této akce a nakonec
po skončení posezení vše uklidili a uvedli do původního stavu a také těm,
kteří akce organizují.
Mezi další naši činnost patří i návštěvy členů u příležitostí životního jubilea.
Závěrem své zprávy děkuji všem členům výboru za jejich obětavou práci,
vám všem, kteří jakkoliv pomáháte a akce klubu navštěvujete, děkuji za
přízeň.
Přeji nám všem, abychom se i nadále mohli společně setkávat při kulturních
akcích, poznávacích zájezdech a tak oblíbených nákupních zájezdech do
Polska.
Marie Nováková
********************************************************************************
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TELEGRAM:
ZŠ Doubravice – čtvrtek 16. ledna 2014 – odpoledne – zvědavost a nervozita –
děti s rodiči.
Takto telegraficky lze shrnout zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2014/2015.
Určitě to však pro budoucí prvňáky i jejich rodiče nebyl den obyčejný. Jaké to
bude? Co nás čeká? Úkoly musely zvládnout děti samy – poznávaly barvy, tvary,
spolupracovaly podle pokynů učitelky, vítězily ve hře Člověče, nezlob se. U
obrázků si povídaly o zimě a nakonec se předvedly jako malíři – jejich obrázky
byly velmi povedené. Vše splněno – ještě se pochlubit pěknou básničkou nebo
zazpívat, a je to. Jsou z nich školáci. Za pěknou práci si děti vybraly dárek od
budoucích spolužáků ze školní družiny.
TELEGRAM:
Zapsáno 11 školáků – gratulace: dvěma Adamům, Janovi, Ines, Haně, Kláře,
Valentině, Jáchymovi, Karolíně, Filipovi, Nikol.
Mgr. Milada Juračková - učitelka
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Předvánoční soutěže v Klemově
Předvánoční soutěže pro děti se uskutečnily v sobotu 7. prosince v Klemově. Soutěžilo se
ve 2 kategoriích v 8 disciplínách.
Umístění mladších dětí: 1. Vítek Hlaváček
2. Vítek Novotný
3. Valentina Petečelová
4. Michaela Němcová
starších dětí:

1. Jan Kočka
2. Alex Petečel
3. Tomáš Fojtů
4. Petr Zachoval
Za pomoc při organizaci soutěží patří poděkování Mgr. Heleně Skácelové a Mgr. Evě
Novotné.
Poděkování patří také sponzorům:
- paní Kateřině Petresové – keramika
- panu Janu Vladíkovi – Dřevovýroba Vladík
- Ing. Romanu Koupému – Zahradnictví
- Ing. Janu Cvetlerovi – Araplast s.r.o.
Všichni soutěžící obdrželi drobné ceny a květiny.

Řezníček Antonín

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

Pozvánka
Na členskou schůzi MS ČČK v Doubravici nad Svitavou, která se koná v úterý
25.2.2014 v 17.30 hod. v restauraci „Olívie“.
Zveme nejen členy MS ČČK, ale i všechny zájemce o činnost MS ČČK v naší obci.
Program:
- zpráva o činnosti
- plán činnosti
- přednáška
- tombola
- občerstvení

Srdečně zve výbor MS ČČK
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Restaurace „ U Rudolfa “
Doubravice nad Svitavou vás zve na

Valentýnské vepřové hody
14. 2. - 15. 2. 2014
DOMÁCÍ ZABÍJAČKA

Každá žena nebo dívka při první objednávce
VODKA S DŽUSEM ZDARMA
V restauraci vepřové speciality od 10.00 do 22. 00 hodin

Také ochutnávka a prodej vína z,, Modrých hor“
SLOVÁCKÝ SKLEP Němčičky
Rezervace tel. 516 471 219 , 777 768 517

kwtz
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Hybešova 428, Doubravice nad Svitavou

14.2. - 15.2. 2014
otevřeno od 10.00 do 22.00 hodin

P ř e d r e s t a u r a c í
Prodej uzených specialit přímo z udírny - klobásy, bůček,
slanina, kotleta, krkovička,
Prodej zabíjačkových specialit – jitrnice, jelita, tlačenka,
játrová paštika,škvarky, polévka do vlastní nádoby

Každá dívka nebo žena při první objednávce

VODKA S DŽUSEM ZDARMA
Také můžete ochutnat nefiltrované a nepasterizované pivo DOUBRAVKA,dle
rodinného receptu pradědy Volfa

Informace a rezervace na tel: 516 471 219, 777 768 51
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci únoru vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
Únor :
8.2. POKORNÝ Rudolf
Soukopovo nám. 336
12.2. SVOBODA Radek
Plotky 115
13.2. SÁŇKOVÁ Ludmila
Hybešova 172
16.2. KADLECOVÁ Věra
28. října 205
18.2. MUSILOVÁ Marie
U Cihelny 280
18.2. PADĚLKOVÁ Božena
Nám. Svobody 14
22.2. BRYCHTA Karel
Klemov 343
25.2. DUFKOVÁ Věra
Dolní 75
***********************************************************************

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

plán aktivit na měsíc únor
určený i pro veřejnost

5.2. – Výlet na Balcarku
12.2. – Retro diskotéka
19.2. – Bowling Rájec + procházka
26.2. – Výlet do planetária

Každé úterý od 9 hodin probíhá kurz keramiky.
Budeme používat techniku odlévání, vykrajování, glazování.
Vytvoříme hrnky, misky, vázičky, konvice, zápichy aj.
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
ÚNOR 2014.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Únor
1.2.
2.2.
8.2.
9.2.
15.2.
16.2.
22.2.
23.2.

MUDr. Tomášková
MUDr. Chatrná
MUDr. Chatrný
MUDr. Chomátová
MUDr. Jaklová
MUDr. Jílková
MUDr. Klapušová
MUDr. Kopáčková

Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Lidická 8
Adamov, Smetanovo nám. 327
Boskovice, Smetanova 24
Rájec, Ol. Blažka 145
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, A. Krejčího 1a

731 144 155
537 021 289
516 456 109
516 447 606
516 454 046
516 410 786
516 488 452
516 474 369

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.

*************************************************
TJ SOKOL
Doubravice nad Svitavou,
oddíl kopané, pořádá
v sobotu 22.2.2014
v našem městečku tradiční
PRŮVOD MASEK.

**************************************************
TJ Sokol Doubravice nad
Svitavou, oddíl kopané
Vás srdečně zve na tradiční
POCHOVÁVÁNÍ BASY,
které se uskuteční
v sobotu 1.3.2014
v Kulturním domě
Doubravice nad
Svitavou.
K tanci a poslechu hraje
skupina TRIO KENT.
Účast masek vítána.
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ÚNOR 2014
6. 2. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
RIDDICK

Jeho pomsta je přežít…
Herec Vin Diesel se k nadšení svých fanoušků vrací ve své slavné
roli antihrdiny – nebezpečného trestance Riddicka. Drsné hlášky,
zabijácké nestvůry, lovci hlav – nejnovější pokračování sci-fi hitu
slibuje dynamické scény, tvrdé souboje a poctivou akci. Ve filmu je
použito téměř 900 vizuálních efektů.
Akční sci-fi thriller USA/Velká Británie
Vstupné 50.- Kč

119 minut

13. 2. čtvrtek v 18 hod

FALCON
PRAVIDLA MLČENÍ

Jim Grant je právník a osamělý otec, který vychovává svou dceru
v poklidném předměstí ve městě Albany ve státě New York. Když ale
mladý a průbojný reportér Ben Shepard odhalí skutečnou identitu
bývalého protiválečného radikála, hledaného v sedmdesátých letech
pro vraždu, život, jaký v posledních více než třiceti letech znal,
vezme za své. Dlouholetý právník Grant se musí dát na útěk. Je na
něj vyhlášeno pátrání samotnou FBI, která je mu v patách, a on se
vydává na pouť za jedinou osobou, která je schopna jeho jméno
očistit.
Hrají: Robert Redford, Susan Sarandon, Nick Nolte.
Thriller USA
Vstupné 50.- Kč

125 minut
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20. 2. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?

I když je dávno po Vánocích, určitě se rádi podíváte na českou
láskyplnou komedii, ve které hlavní roli hrají dvě rodiny, které se
rozhodly, že Vánoce jsou prostě od toho, aby se konaly dobré
skutky, přání se plnila za každou cenu, a aby na zázraky věřily nejen
děti.
Po třiceti letech emigrace v Mexiku se do Prahy vrací šarmantní
šedesátník José (Josef Abrhám) spolu s dcerou a mexickou
manželkou Dolores. José má z návratu obavy, protože moc dobře ví,
že by mu mohl přinést nečekaná překvapení v podobě jeho dávného
kamaráda Rudy (Václav Postránecký), ale hlavně jeho bývalé lásky
Květy (Libuše Šafránková). José bude potřebovat nadhled a všechen
svůj smysl pro nápaditá řešení, aby se všichni ze svízelných situací
a malérů dostali.
Dále hrají: Igor Chmela, Danica Jurčová, Marian Roden, Radúz
Mácha.
Romantická komedie ČR.
Vstupné 50.- Kč
100 minut
27. 2. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
JASMÍNINY SLZY

Komediální drama vypráví o důsledcích, které mohou nastat, když
lidé zavírají oči před realitou a pravdou, kterou nechtějí vidět.
Elegantní a okouzlující Jasmin, která má vše, se rozpadne idylické
manželství s bohatým podnikatelem. Odjíždí ke své sestře, jenže
útěk z pohádkového stereotypu není tak jednoduchý. S nechutí
přijímá práci recepční v zubní ordinaci, kde přitahuje nechtěnou
pozornost svého šéfa. Když potkává šarmantního diplomata, který je
uchvácen její krásou a stylem, má dojem, že nachází novou životní
cestu. Jenže co vlastně Jasmine od svého života opravdu čeká?
Hrají: Cate Blanchett, Alec Baldwin a další.
Komediální drama USA
Vstupné 50.- Kč
98 minut
V březnu uvidíte:
Sawyer.

Líbánky, Dobrodružství Hucka Finna, Colette, Tom
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