ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 7 /červenec 2014
Číslo 8/ srpen 2014
*********************************************
Vážení spoluobčané, milé děti,
v nadcházejících prázdninových měsících Vám všem přeji
pěkné počasí, klid a pohodu na odpočinek a načerpání nových sil do
druhé poloviny letošního roku a v září ať se všichni ve zdraví opět
setkáme.
Pavel Král, starosta
**************************************************************************
Zpráva o činnosti rady
28.5.2014

-

lesní hospodář Vít Koudelka seznámil radu s hospodařením v obecním lese za
měsíc duben 2014
rada schválila zřízení sběrného místa pro sběr použitého šatstva, které bude
provozovat firma DIMATEX CS, spol. s r.o
rada schválila výstavbu oplocení plánované daňčí farmy na pozemcích městyse
p.č. 6990, 6051, 6073 a 6100
rada na základě předložené projektové dokumentace schválila umístění
novostavby rodinného domu a garáže na parc.č.533/3
rada schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích městyse, a to na
pozemku parc.č. 120/16 v k.ú. Klemov
rada na základě předložené projektové dokumentace schválila umístění
novostavby rodinného domu na parc.č.533/2
Rada schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích městyse, a to na
pozemku parc.č. 120/16 v k.ú. Klemov
rada schválila rozpočtové opatření č.1

Rada byla informována
- o ČOV a kanalizaci
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18.6.2014

-

-

lesní hospodář Vít Koudelka seznámil radu s hospodařením v obecním lese za
měsíc květen 2014
rada schválila záměr výpůjčky objektu občanské vybavenosti č.p. 359 a přilehlé
parcely p.č. 207/4 v k.ú. Klemov
rada schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330022497/003 mezi
Městysem Doubravice nad Svitavou jako povinným a firmou E.ON Distribuce a.s.
jako oprávněným, týkající se pozemků p.č. 747 a 748 v k.ú. Klemov, na nichž je
realizovaná stavba „Doubravice, lokalita 3 RD z TS Klemov“ (kabelové vedení NN).
rada schválila přizvání žadatele o koupi pozemku p.č. 48/1 v k.ú. Doubravice nad
Svitavou na své příští zasedání
rada neschválila záměr prodeje pozemku p.č. 6726 v k.ú. Doubravice nad
Svitavou.
rada projednala program veřejného zasedání zastupitelstva městyse

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

Upozornění majitelům psů
Na základě množících se stížností spoluobčanů upozorňuje Úřad městyse Doubravice
nad Svitavou 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“, která v oddílu
IV, článek 5 – Pohyb zvířat vymezuje pohyb zvířat na veřejném prostranství
následovně:
1. K zajištění veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku se
zakazuje:
a) volné pobíhání psů a jiného domácího a hospodářského zvířectva po návsi a
ulicích
b) vstup se zvířaty na sportovní hřiště
c) vstup zvířat na plochy veřejné zeleně
2. Za odstranění znečištění veřejného prostranství (zejména exkrementy), které
bylo způsobeno zvířaty, odpovídá jejich držitel, nebo jiná osoba, která má zvíře
svěřeno v daný okamžik do péče. Jejich povinností je ihned způsobené znečištění
veřejného prostranství na svůj náklad odpovídajícím způsobem odstranit.
3. Pes se může na veřejném prostranství pohybovat pouze pod stálým dohledem
doprovázející osoby, a to na vodítku, bez vodítka musí být pes opatřen náhubkem.

Žádáme tímto všechny majitele psů, aby zmíněné nařízení vyhlášky
dodržovali, a to zvláště z důvodu eliminace nebezpečí poranění a ochrany
zdraví spoluobčanů, zvláště malých dětí. Upozorňujeme, že nedodržováním
této vyhlášky se občané vystavují postihu na základě zákona č.200/1990 Sb.,
o přestupcích.Zveme širokou veřejnost na
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Zveme širokou veřejnost na
10. ročník Doubravického guláše
Datum: 12.7.2014
Místo: Doubravice nad Svitavou,
Sokolské hřiště
Začátek: 13.00 hodin
Vstupné: 100,-Kč, děti do 15-ti let zdarma
Občerstvení v podobě ochutnávky gulášů je zdarma.
Vezměte s sebou celou rodinu a přijeďte si užít
netradiční sobotu plnou jídla a zábavy.
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé
*****************************************************************

Oznámení
Vážení občané, vlastníci zemědělských pozemků.
Doubravická, a.s. dlouhodobě zemědělsky hospodaří mimo jiné na Vašich
zemědělských pozemcích v katastrálním území Doubravice nad Svitavou a
Klemov.
Je nám známo, že vlastníky půdy oslovují různé osoby, které hodlají s půdou
spekulovat a je možné, že oslovily i Vás. Doubravická, a.s. má s vlastníky
zemědělských pozemků uzavřeny dlouhodobé nájemní smlouvy, v nichž
hodláme pokračovat, nebo je obnovovat.
V případě, že se rozhodnete Vaši půdu prodat, prosíme Vás, abyste Vaše
pozemky k prodeji přednostně nabídli naší společnosti.
Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na adrese:
Doubravická, a.s., Hybešova ulice č. 228, Doubravice nad Sv.
Kontaktní osoba Ing. Petr Balúch, předseda představenstva
nebo telefonicky na č. 516 432 722, 736 613 747, 736 766 382
**********************************************************************************

Obecní knihovna
oznamuje všem návštěvníkům, že v měsíci srpnu bude knihovna městyse
z důvodu čerpání dovolené uzavřena.
Jana Vomelová – knihovnice
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Poděkování a výsledky Svitava krosu 2014
Děkuji za pomoc materiální i finanční sponzorům Svitava krosu 2014: Araplast
Doubravice, Koloniál Doubravice, Dřevovýroba Vladík, Gummi print Doubravice a
Pivovar Černá Hora. Dále chci poděkovat za výborně zvládnutý průběh sportovního
dopoledne všem jednotlivcům, kteří pomáhali s organizací běhu a starostovi městyse
za předávání cen.
Celková účast: hlavní závod 70 běžců, mládežnické kategorii 51 běžců z toho 9 nadějí
z Doubravice. Nejlepší výsledky: přípravka mladší – Fojtů Klára 2. místo, Fojtů Tomáš
2. místo a přípravka starší Petečel Alexej 3. místo.
Výsledky Svitava krosu 2014 – 8 500 m.
M

1.
2.
3.

Kohut Jan
Grün Vojtěch
Večeřa Tomáš

MVI

1.
2.
3.

Němec Richard
Grün Gustav
Macura Jan

MVII 1.
2.
3.

Spáčil Leopold
Hájek Ivoš
Smutný Zdeněk

J

1.
2.

Erdenesogt Itro
Odehnal Tomáš

MVIII 1.
2.
3.

Stráník Aleš
Strachoň Milan
Boháč Jiří

Ž

1.
2.
3.

Gánovská Patricia
Zádrapová Karolína
Anderlová Dorota

Ostatní výsledky a foto na www.oblblansko.cz a www.svitavakros.estranky.cz
Všichni se těšíme na příští, již 7. ročník, který proběhne 6. 6. 2015
Za organizátory Ivoš Hájek
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Příznivci cyklistického sportu nezklamali.
V trochu nezvyklém termínu, ale i tak se sešlo dost těch, kteří si chtěli
vyzkoušet svoji fyzickou zdatnost v závodě rovněž nezvyklém, ale dá se
říci tradičním. V sobotu 21. června 2014 se v Doubravici nad Svitavou jel
již VI. ročník Memoriálu Oldřicha Hájka, jinak také závod v cyklistickém
sprintu do vrchu. Kdo ví, kde se v Doubravici nachází ulice 28. října
uzná, že uhánět na jakémkoliv kole touto ulici směrem ke Kuničkám, to
chce hodně síly, vytrvalosti a houževnatosti. Vždyť na 200 metrech
(délka závodní trati) je zde převýšení 22 metrů. A odvážlivců, kteří se
rozhodli soupeřit s touto překážkou, se na startu sešlo celkem 31 v pěti
kategoriích. Jak už bývá při této soutěži zvykem, jako první se na start
postavili nejmladší závodníci. Některým ještě musely do kopce pomáhat
maminky, ale tomu se nemůžeme divit. Vždyť soupeřit s takovým
kopcem, jako je ten v „osmadvacítce“, to chce velký ranec odvahy. Tu
ale museli prokázat také ostatní závodníci.
A kdo v jednotlivých kategoriích vystoupal na pomyslnou bednu?
Mládež do 12 let: 1. Alex Petečel 2. Jana Menšíková 3. Marek Loub
Mládež 13 – 18 let: 1. Matyáš Sáňka, 2. Tomáš Tlamka 3. Adam Schuch
Ženy: 1. Martina Hájková 2. Lucie Petečelová 3. Doubravka Němcová
Muži: 1. Tomáš Hájek 2. Leopold Spáčil 3. Miroslav Konrád
Senioři: 1. Jiří Vach 2. Petr Štoudek
Tito vyjmenovaní obdrželi z rukou starosty městyse Pavla Krále a
zástupce neoficiálního sdružení KOH (Kamarádi Oldřicha Hájka)
Jaroslava Veselého malou pozornost a diplom. Pamětní listy a sladkost
obdrželi všichni závodníci v kategoriích „mládež“. A co diváci? Na ty bylo
také pamatováno. Velké poděkování patří paní Milušce Hájkové a její
sestře Jarce, které upekly skvělé svatební koláčky, na kterých si všichni
společně – závodníci i
diváci – v závěru
dopoledne pochutnali.
Eva Sáňková kronikářka
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Co nového na základní škole
Jako na konci každého školního roku, tak i letos se děti 2. až 5. ročníku základní
školy vypravily v pátek 23. května na školní výlet. Počasí přálo a tak hurá na výpravu
do okolí hradu Veveří. Doprovázeli je pracovníci ekologického centra Lipka, kteří se
na toto dopoledne proměnili v hraběnku a zapomětlivého kronikáře. Žáci putovali
chráněným územím Junácká louka, Na Skalách a přírodní rezervací Krnovec. Cestou
plnili úkoly, hráli hry, získávali indicie, aby nakonec našli poklad – kufr plný špekáčků
a bylinek. Párky se u hradu opekly, z bylinek se uvařil čaj pro kronikáře, který se náhle
rozpomněl a donesl mapy k dalšímu pokladu, který byl žáky nalezen na hradě Veveří.
Ještě utratit peníze od rodičů za suvenýry a pak honem domů. Na jedno dopoledne až
příliš dojmů a zážitků, tak zase za rok…

Kdo šel v pátek 6. června okolo školy musel slyšet, jak se otřásá v základech – to jen
přijel na netradiční besedu ilustrátor Adolf Dudek. Předvedl úžasnou show, žáci se na
besedě aktivně podíleli – malovali, zpívali a výskali jak o život. Vrcholem představení
byla autogramiáda. Adolf Dudek se každému podepsal obrázkem na ruku nebo
odvážnějším na čelo. Pro všechny žáky i učitele to bylo příjemné zpestření
nadcházejícího konce školního roku.

text a foto Erika Bartíková – učitelka ZŠ
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30. 5. 2014 se v Ráječku utkaly málotřídní školy ve vybíjené a fotbalu.
Družstvo ZŠ Doubravice nad Svitavou obsadilo 3. místo v kopané a 4. místo ve
vybíjené. Jana Menšíková byla vyhlášena nejlepší hráčkou ve vybíjené.

TĚŠÍME SE DO ŠKOLY…..
Jedno červnové středeční dopoledne navštívili naši školu předškoláčci z
místní mateřské školy se svou paní učitelkou. Přišli se podívat na starší
kamarády, co všechno se naučili během školního roku v prvním ročníku. Děti z
první třídy budoucím prvňáčkům ukázaly, jak umí počítat, psát, přečetly jim
několik pohádek a také jim předvedly jak se učí na interaktivní tabuli, což se
všem velmi líbilo. Předškoláčci si prohlédli školní třídu a pak už je čekalo
seznámení se školní zahradou, kde si mohli vyzkoušet všechny průlezky a
houpačky. Od prvňáčků ještě dostali malé dárečky - medvídky, které pro ně děti
samy vyrobily a už je čekala cesta zpět do školky. Těšíme se na vás děti, tak v
září nashledanou.....
Marcela Procházková – vychovatelka ŠD
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Než zazvoní konec……
Ještě o ní uslyšíme!?
Pozorní čtenáři znají už z loňska úspěšnou atletku z naší školy – Pavlu
Štoudkovou, žákyni 4. ročníku. Letošní školní rok Pavla opět boduje a sbírá
medaili za medailí, překonává své „osobáky“. K celkovému vítězství
v atletickém čtyřboji Jihomoravského kraje přidala suverénní vítězství
v republikovém přeboru. Oslavujeme její 1. místo, gratulace Pavle. Odměnou za
cenná vítězství je účast Pavly na Zlaté tretře a zblízka vidět ty největší hvězdy
světové atletiky.
Čtěte pozorně:
Republikový přebor ČASPV v atletice ( 7.6.2014)
1. místo PAVLA ŠTOUDKOVÁ
Čtyřboj – kategorie mladší žákyně
Body: 890
( další atletka na 2. místě získala 750 bodů – tedy vítězství ne o parník, ale
o dva)
OH = olympiáda ve škole v Doubravici
se konala 2. 6. na fotbalovém hřišti. Všichni školáci bojovali statečně o zisk
některé z medailí. Pochvala za čestný boj, uznání vítězům a hold rozhodčím,
kterými byli páťáci. Druhý ročník se vydařil.
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OH RUDICE

Družstvo naší školy
( Roman, Alex, Filip, Pavla, Gábina, Katka) vybojovalo celkově 2. místo ziskem
300 bodů. Do školy sportovci přivezli krásný pohár. Víte, že vítězství nám
uteklo jen o 4 body? Tak příště!
Pavla se stala nejlepší sportovkyní ziskem 65 bodů.
Gratulace!

Škola končí, čekají nás prázdniny. Ve škole se rozloučíme s páťáky – předáme
je do ZŠ v Rájci ( jen 1 žák odchází na gymnázium do Boskovic). V úterý 10.6.
jsme se vydali na návštěvu školy budoucích šesťáků. Následné slohové cvičení a
obrázky napověděly, že se po prázdninách do nové školy těší. Tak hodně
kamarádů, nové poznatky a na školu v Doubravici nezapomeňte: Marie, Jano,
Nikolo, Samuelo, Kamilo, Kristýno, Honzové, Jiří, Filipe a Vojtěchu!
Mgr. Milada Juračková učitelka ZŠ
**********************************************************************************
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Mateřská centra obecně:


zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich
samosprávě a zajišťují programy, umožňují matkám s malými dětmi vyjít z izolace,
kam se celodenní péčí o dítě dostávají



jsou založena na principu rodinné svépomoci a vzájemné službě, poskytují
společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím



nabízí pomoc svépomocí, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a laické
poradenství



pořádají programy pro matky, rodiče, děti: tvořivé, vzdělávací, sportovní
rekvalifikační i jednorázové akce

KDO JSME MY:
Maminky, které se rozhodly „udělat něco“ pro děti v našem městysi a založit mateřské
centrum. Cílem našeho centra je nabízet nejen společné setkávání dětí a jejich rodičům
či prarodičům, ale i různé aktivity, např. herničku pro děti, odpolední kroužky tvořivé i
vzdělávací, setkávání rodičů, jednorázové akce. Pokud se našemu centru bude u nás dařit,
tak jistě i spousty dalších aktivit.

PROČ TO DĚLÁME:
Máme doma děti a víme, jak je někdy obtížné je zabavit, víme jak je někdy mateřské dovolená
vyčerpávající a jak dokáže matku izolovat od společnosti, a proto chceme vytvořit možnosti
zájmových kroužků pro malé děti, a zároveň možnosti maminek sdílet společně své zkušenosti a
více se realizovat

KDE TO DĚLÁME:

Až doposud se všechny aktivity realizovaly v rámci cvičení maminek s dětmi v tělocvičně ZŠ,
v přírodě nebo kulturním domě. Nyní jsme pro otevření MC získali od městyse prostory bývalého
obchodu v Klemově, za což patří velký dík. Právě se snažíme tyto prostory vybavit a připravit na
společná setkávání.
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CO NABÍZÍME:
Dopoledne:
-

hernička pro maminky s dětmi (vzájemné setkávání maminek a dětí)
cvičení pro maminky s dětmi
masáže miminek

Odpoledne:
-

kroužky pro děti (flétna, keramika, výtvarný, angličtina, cvičení, divadelní, hrátky
s přírodou, tvořeníčko)
hernička pro děti

Nepravidelné přednášky, aktivity a setkávání:
-

péče o dítě (setkání s dětskou lékařskou)
předporodní příprava
homeopatie
jednorázové tématické akce ( pohádkový les, karneval, sportovní olympiáda,
den dětí, velikonoční akce, atd)

-

výlety
hravé večery, tvoření pro dospělé
angličtina pro rodiče

11

ZAPOJIT SE MŮŽETE I VY:
Abyste se u nás cítili co nejlépe, je třeba centrum vybavit a postupně doplňovat.
Vzhledem ke skutečnosti, že jsou mateřská centra závislá na dotacích, sponzorských
darech a příspěvcích, tak si dovolujeme touto cestou požádat každého, kdo by chtěl
pomoci při realizaci o jakýkoliv příspěvek, např. hračky po vašich odrostlých dětech,
ohrádka, jídelní židlička, přebytečná rychlovarná konvice, vyřazený, ale fungující
vysavač nebo jiné úklidové pomůcky, hrnky, které se vám již nehodí do sady, cokoliv,
čím bychom mohli naše centrum vybavit.
Hledáme maminky, které by se staly členkami Mateřského centra a byly ochotné vést
kroužky ( z naší nabídky nebo dle svého nápadu).

Za jakoukoli podporu předem děkujeme a srdečně Vás zveme do Mateřského centra
Ponorka, které bude po nutných úpravách otevřeno v září 2014.

Na jakékoli další otázky Vám rády odpovíme.
S pozdravem Veronika Janochová a Eva Štěpánková
vjanochova@seznam.cz, 775362243, gustavsonka@seznam.cz,
739006662
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Cesta k úspěchu je trnitá
A navíc – nic, co je spojeno s úspěchem, není zadarmo. To je stará, všem známá
věc. Tuto pravdivou větu si určitě mnohokrát řekla Aneta Koupá z Doubravice, když
se připravovala na další, s jejím milovaným aerobikem spojenou soutěž „DÍVKA ČR
2014.“ Dostala se do samotného finále soutěže, to ano, co tomu ale předcházelo a
co je to vlastně za soutěž? Dívka roku je celostátní soutěž pro dívky ve věku 13 –
15let. Celostátnímu kolu předcházela kola základní,
která probíhala v lednu a únoru 2014. Aneta vyhrála
základní kolo v Litovli, které se konalo 1. února a spolu
s ní postoupily dívky na druhém a třetím místě do
semifinále v Ostravě. Moravské semifinále Anetce
rovněž přineslo štěstí, a to v podobě třetího místa. Ze
semifinálových kol, které se konaly v Ostravě a Plzni,
byla vybrána finálová dvanáctka. Tato děvčata
postoupila do velkého finále, které se konalo 1. června
2014 v krásném prostředí divadla v pohádkovém
Jičíně. Takto napsáno vypadá vše velmi jednoduše a
lehce. Pro dívky samotné to tak jednoduché přece jen
není. Nejde jen o to pěkně vypadat. Dívky musí
dokázat, že umí něco víc, než se jen projít po
přehlídkovém mole. Možná ani nevíte, že v soutěži
převažuje snaha po výchovných aspektech nad
snahami pro uplatnění dívek v modelingu. Cílem
soutěže je zapojit všechny dívky do programu pomoci
druhým. Pro tuto spolupráci byl již v roce 2012 vybrán
Nadační fond Krtek, který nejen pomáhá, ale také léčí
onkologicky nemocné děti. Výtěžek z celé akce Dívka
roku 2014 byl při finále soutěže předán konkrétní
rodině, kterou zákeřná nemoc postihla u jejich dvou
dětí. Ale vraťme se zpět k Anetce. Na celostátní kolo
do Jičína se připravila velmi dobře. V její volné
disciplíně – aerobiku – byla skvělá (viděla jsem na vlastní oči, byla jsem přítomna).
Nezaskočil ji ani rozhovor s moderátorem akce, a tím byl snad nejprofesionálnější
moderátor u nás, Leoš Mareš. Od poroty, ve které zasedly takové osobnosti, jakými
jsou např. známý tanečník Vlastimil Harapes, zpěvák a herec Braňo Polák, herec
Martin Kraus nebo zpěvák Julian Záhorovský, získala zasloužený obdiv. Přesto jí ale
několik málo bodů chybělo k tomu, aby získala vytouženou korunku. Mezi dvanácti
finalistkami se ale neztratila. Získala nové zkušenosti, které se jí určitě v budoucnu
budou hodit. A co dál? Když jsem jí položila otázku, co by si teď přála, bez velkého
přemýšlení odpověděla: “Od září letošního roku bych v Doubravici ráda učila aerobik
děti ve věku od 4 do 7 let a tak si postupně vychovala svoji případnou nástupkyni.“
Přejme tedy Anetce, aby se jí toto přání splnilo a našla mezi adeptkami tu, která
možná tu vysněnou korunku Dívky roku získá. (Na snímku Aneta Koupá ve finále
Dívky ČR 2014)
Eva Sáňková kronikářka
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V rámci cvičení maminek s dětmi se 28.5.2014 konal Královský jarmark.
Soutěže a odměny pro malé prince a princezny. Na náš jarmark zavítala i
princezna z našeho hradu.
Poděkovaní patří cukrářství Peso a princezně.

14.6.2014 se konala hra pro děti Po stopách vodníka Zelenoočka a víly
Vodněnky. Hra proběhla u rybníka v Klemově.
Chtěla bych poděkovat - Cukrářství Peso
Stolařství M & M
Paní Evě Štěpánkové a paní Věře Šimákové
Dřevovýrobě Vladík
Zahradnictví Koupý
A také dětem, maminkám a tatínkům, kteří přes nepřízeň počasí dorazili a
hravé odpoledne si užili.
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům,
kteří slaví narozeniny v měsíci červenci a srpnu vše nejlepší, hodně
zdraví a životní pohody. Ke gratulantům se připojuje i redakční rada
zpravodaje.
3.7. JUNCOVÁ Zdenka 28. října 240
13.7. ROUČKA Vladimír Klemov 286
17.7. KITTNEROVÁ Hana 28. října 214
23.7. ŘEZNÍČKOVÁ Anna Školka 258
28.7. POLÁKOVÁ Jana
Sokolská 124
1.8. DVOŘÁČKOVÁ Marie
28.října 199
4.8. BŘOUŠEK Karel
Plotky 114
6.8. NOVOTNÁ Věra
Hybešova 171
10.8. JANÍČKOVÁ Zdenka
9.května 320
13.8. BARÁKOVÁ Marie
Havlíčkova 21
13.8. LÁNÍK Karel
U Spravedlnosti 274
22.8. KUCHAŘ Antonín
Plotky 135
22.8. HRUŠKA Jaroslav
Klemov 306
22.8. VACHOVÁ Danuše
Dolní 346
24.8. NĚMEČKOVÁ Božena
Dolní 118
26.8. CHOVANCOVÁ Zdenka 28.října 230
26.8. OTAVA Jiří
28. října 310
27.8. BERÁNEK Vincenc
Havlíčkova 370
28.8. ONDROVÁ Božena
U Spravedlnosti 262
30.8. ŠTOUDKOVÁ Marta
U Cihelny 141
**************************************************
TJ Sokol Doubravice nad Svitavou oddíl kopané bude
pořádat taneční zábavu na sokolském hřišti, a to:
v pátek – 29.8., hraje Arcus
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Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - červenec/srpen 2014
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
Červenec
5.7.
6.7.
12.7.
13.7.
19.7.
20.7.
26.7.
27.7.

MDDr. Bedáňová
MUDr. Beranová
MUDr. Bočková
MUDr. Fenyk
MUDr. Kraml
MUDr. Hanáková
MUDr. Hepp
MUDr. Jílková

Boskovice, Lidická 8
Blansko, Gellhornova 9
Kunštát, nám. ČSČK 38
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Růžové nám.16
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Rájec, Ol. Blažka 145

516 453 998
735 056 656
516 462 203
516 474 310
733 644 499
516 418 788
516 434 055
516 410 786

MUDr. Hošák
MUDr. Houdková
MUDr. Chatrná
MUDr. Chatrný
MUDr. Chomátová
MUDr. Jaklová
MUDr. Hosová
MUDr. Klapušová
MUDr. Kopáčková
MUDr. Kovandová

Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Lidická 8
Adamov,Smetanovo nám.327
Boskovice, Smetanova 24
Rájec, Zdrav. středisko
Poliklinik Blansko,Sadová 33
Letovice, A. Krejčího 1a
Poliklinik Blansko,Sadová 33

516 446 428
731 144 155
537 021 289
516 456 109
516 447 606
516 454 046
516 432 138
516 488 452
516 474 369
516 488 450

Srpen
2.8.
3.8.
9.8.
10.8.
16.8.
17.8.
23.8.
24.8.
30.8.
31.8.

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

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

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE

plán aktivit na prázdniny
určený i pro veřejnost
Každé úterý od 9 hodin probíhá výtvarná aktivita. Budeme tvořit keramiku a mýdla.
Každou středu probíhá program mimo zařízení. O prázdninách plánujeme turistický
pochod z Kuniček do Boskovic, z Boskovic do Valchova, návštěvu minigolfu koupání
v Újezdě, na Suchým a v Karolínu, výšlap na rozhlednu ve Veselici, návštěvu Hradce
nad Svitavou.
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