ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 7 /červenec 2016
Číslo 8/ srpen 2016
*********************************************

V pondělí 27. června 2016
zemřel náhle

Pavel Král
starosta Městyse
Doubravice nad Svitavou

Čest jeho památce!
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 15. 6. 2016

43/2016 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu starosty
44/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 50 000,- Kč na obnovu a doplnění výzbroje
a výstroje JSDH Doubravice nad Svitavou
45/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 6 590,- Kč na obnovu a výchovu lesních
porostů
46/2016 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou a firmou CTS corp., s.r.o., týkající se zhotovení
dokumentace k podání žádosti a vypracování žádosti o dotaci v rámci projektu
OPŽP oblast podpory 3.1 – Prevence vzniku odpadů – Pořízení kompostérů pro
Městys Doubravice nad Svitavou
47/2016 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření městyse č.2
48/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření městyse č.3
49/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu
Doubravice nad Svitavou za období 05/2012 – 05/2016
50/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku p.č. 6269, vodní plocha, o
výměře 393 m2, zapsaného na LV 10001 vedeném pro Městys Doubravice nad
Svitavou, k.ú. Doubravice nad Svitavou u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Blansko, kupujícímu obec Kuničky, IČ 00280461, se
sídlem Kuničky č.p. 47, za cenu 16 070,- Kč. Správní poplatek za podání návrhu na
vklad do katastru uhradí kupující, tj. Obec Kuničky, poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí je kupující Obec Kuničky.
51/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku p.č. st. 273/1, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 6 m2, zapsaného na LV 10001 vedeném pro Městys
Doubravice nad Svitavou, k.ú. Doubravice nad Svitavou u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, kupujícímu firma DTC Chemicals,
s.r.o, IČ 25573926, se sídlem Hybešova 228, 679 11 Doubravice nad Svitavou, za
cenu 1000,- Kč. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru uhradí
kupující, tj. firma DTC Chemicals, s.r.o, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí
je kupující firma DTC Chemicals, s.r.o.
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52/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje Řád veřejného pohřebiště Městyse Doubravice
nad Svitavou
53/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
Městysem Doubravice nad Svitavou jako povinným, firmou RWE GasNet, s.r.o.
jako oprávněným a panem Radimem Loubem, bytem Zázmolí 463, 679 11
Doubravice nad Svitavou jako investorem, týkající se STL plynovodní přípojky na
parcele p.č. 2017/115 ve vlastnictví Městyse Doubravice nad Svitavou.
54/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje poplatek ve výši 1000,- Kč jako náklad městyse za
zřízení živnostenského oprávnění pro společnost Lesy Doubravice nad Svitavou
s.r.o.
55/2016 – Zastupitelstvo městyse volí hodnotící komisi pro hodnocení veřejné zakázky
malého rozsahu „Oprava stropu v tělocvičně ZŠ“ ve složení: Ladislav Štoudek,
Lukáš Juračka a Milan Hubený.

*****************************************************************
ZAPOJTE SE DO PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI A POTŘEB OBYVATEL A POMOZTE
NÁM VYTVOŘIT NOVÝ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE
Vážení spoluobčané,
v rámci přípravy nového Strategického plánu rozvoje města nás zajímá Váš názor na rozvoj města.
V tomto čísle zpravodaje naleznete dotazník k průzkumu vaší spokojenosti s fungováním města a
vašich názorů na oblasti, které by měly být ve městě prioritně podporovány.
Tento dotazník můžete odevzdat do 22. 7. 2015 do schránek na následujících sběrných místech:
- vestibul úřadu městyse,
- mateřské centrum (pondělky 15:00-17:00 hod, čtvrtky 8:30-11:00),
- hasičská zbrojnice,
- prodejna COOP.
Na těchto místech si můžete také vyzvednout další dotazníky.
Dotazník byl vytvořen zpracovatelem strategického plánu, společností Erste Grantika Advisory, a.s.,
ve spolupráci se členy Komise pro strategii.
Elektronickou verzi dotazníku naleznete na webových stránkách města.
Dotazníky jsou anonymní, obsahují pouze základní identifikační údaje. Výsledky průzkumu budou
zveřejněny v následujících měsících ve zpravodaji a na webových stránkách města.

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

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 2016
Děkuji za pomoc materiální i finanční sponzorům Svitava krosu 2016: Araplast Doubravice,
MαM Koloniál Doubravice, Dřevovýroba Vladík, Gummi print Doubravice, Keramika Pávek,
Restaurace U Splavu a Pivovar Černá Hora. Dále chci poděkovat za výborně zvládnutý
průběh sportovního dopoledne všem jednotlivcům, kteří pomáhali s organizací běhu (o
spokojenost startujících se staralo 20 pořadatelů) a starostovi městyse za předávání cen.
Celková účast - 135 závodníků (rekordní počet): hlavní závod 70 běžců z toho 6 z
Doubravice, mládežnické kategorii 65 běžců z toho 21 nadějí z Doubravice.
Nejlepší výsledky: mladší žákyně – Štoudková Pavla 1. místo, přípravka starší děvčata – Fojtů
Klára 2. místo, přípravka mladší chlapci – Šafránek Jáchym 2. místo, nejmladší děvčata –
Vávrů Nela – 2. místo a přípravka starší chlapci – Fojtů Tomáš 3. místo
Výsledky Svitava krosu 2016 – 8 500 m.
M 1. Široký Stanislav
MVI 1. Goldschmidt Roman
MVII 1. Žíla Miloš
MVIII. 1. Svoboda Pavel
J 1. Konečný Petr
Ž 1. Janková Magda
ŽV 1. Ondroušková Ivana

2. Večeřa Tomáš
2. Koucha Jiří
2. Bachratý Pavel
2. Stráník Aleš
2. Říha Jaroslav
2. Nedomová Lucie
2. Kakáčová Jana

Celkové výsledky a foto: www.svitavakros.estranky.cz
Všichni se těšíme na příští, již 9. ročník, který proběhne 3. 6. 2017
Za organizátory Ivoš Hájek
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3. Grún Vojtěch
3. Macura Jan
3. Hájek Ivoš
3. Bouchal Petr
3. Konečný Jan
3. Odehnalová Ludmila
3. Hájková Veronika

„Vezmi kolo, šlapej vrch – v zdravém těle zdravý
duch!“
Výše uvedený text byl mottem letošního ročníku Memoriálu Oldřicha
Hájka v cyklistickém sprintu do vrchu, který se konal v sobotu 18. června.
Na pravou míru musím hned v úvodu uvést počet ročníků. Osmý – osmý
– osmý – to je správný počet, a ne devátý, jak bylo na konci závodu
omylem uvedeno. Omlouváme se, ale chybička se někdy vloudí.
Započítali jsme i rok 2013, kdy se pro nesjízdnost ulice 28. října závod
nekonal. Tolik na úvod a nyní k vlastnímu „osmému“ ročníku.
Někdy se to tak stane, že se v jeden den sejde několik akcí, a i kdyby
člověk chtěl, nemůže být samozřejmě všude. Cyklistický závod, sběr
papíru, fotbal. Mírné obavy z toho, že závodníků bude „jako šafránu“ se
nenaplnily. Sice pomalu, ale prostor startu se do zahájení závodu pěkně
zaplnil pestrobarevnými koly a v některých případech i pěkně barevnými
sportovními dresy těch, kteří si chtěli vyzkoušet, jestli jejich kondice je na
dobré, případně výborné úrovni. A byla!!! Všichni dojeli, a to je důležité.
Kategorie závodníků byla v letošnímu ročníku rozšířena o „Děti do 6 let“,
protože nelze srovnávat odjeté časy dětí tříletých a desetiletých. A jak
letošní ročník dopadl výsledkově?
Kategorie „Děti do 6 let“: 1. Šafránková Anna (čas 23,90) 2. Kittner
Rosťa (30,61) 3. Hájek Matěj (39,20). Startovalo 10 dětí, délka tratě 120
metrů.
Kategorie „Mládež 7 – 10 let“: 1. Kittner František (čas 19,52) 2.
Šafránek Jáchym (20,84) 3. Míčová Veronika (23,64). Startovalo 7 dětí,
délka tratě 120 metrů.
Kategorie „Mládež 11 – 16 let“: 1. Tenora Ondřej (čas 26,66) 2. Hájek
Vojta (29,99) 3. Staněk Václav (31,20). Čtyři startující, délka tratě 200
metrů.
Kategorie „Ženy“: 1. Hájková Martina (čas 17,31) 2. Vávrů Silvie (18,30)
3. Machaňová Zina (21,69). Na start se postavily čtyři ženy (čtvrtá
závodnice Staňková Hana čas 23,57), délka tratě 120 metrů.
Kategorie „Senioři“: 1. Vach Jiří (63 let, čas 22,43) 2. Štoudek Petr (73
let, čas 29,22) 3. Odehnal Pavel (65 let, čas 29,41). V uvedené kategorii
startovali tři závodníci, délka tratě 120 metrů.
Kategorie „Muži“: 1. Štoudek Jan (18 let, čas 26,39) 2. Schuch Ondřej
(22 let, čas 27,65) 3. Schuch Adam (18 let, čas 27,75). Startovalo 13
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závodníků, délka tratě 200 metrů. K této kategorii ještě trochu více. Zde
závodí „muži“ osmnáctiletí s čtyřiceti, padesáti i více – letými a nutno
podotknout, že i ti víceletí mají časy srovnatelné s časy mladých
závodníků. Jen pro srovnání: Šafránek Stanislav (43 let čas 28,84),
stejného času dosáhl také Sáňka David (36 let), Hájek Ivoš (55 let čas
36,53), Michálek Vladimír (56 let čas 38,53), Kocman Petr (48 let čas
31,78).
Všichni závodníci, od těch nejmladších až po ty „odrostlejší“, si zaslouží
náš obdiv a velké poděkování za to, že je neodradilo pálící sluníčko a na
takový závod velké horko, a dokázali naplnit všem známé olympijské
heslo: “Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“

Třetí sobotu v červnu 2017 se těšíme se všemi zase na viděnou na
devátém ročníku Memoriálu Oldřicha Hájka“.
Eva Sáňková

Na závěr cyklistického sprintu společný snímek všech závodníků.
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Sezóna soutěží se rozjela v plném proudu, i počasí mladým hasičům přálo.
O víkendu 14. a 15. května proběhlo okresní kolo hry plamen v Ostrově u
Macochy. V sobotu soutěžili mladí hasiči v požárním útoku, požárním útoku
CTIF, štafetě CTIF a štafetě 4x60metrů. Jarního kola se zúčastnilo jen starší
družstvo, které se v celkovém pořadí i s podzimním kolem v Lysicích umístilo na
27. místě z 34 družstev. V neděli pokračovaly závody dorostu, kde nás
zastupovala děvčata. Za mladší dorostenky Gabriela Vaňková skončila na 12.
místě, za střední dorostenky Nela Jeschkeová na 6. místě a Iveta Brabcová na 8.
místě.

21. května jsme zavítali do Bořitova, kde se nám již několik let moc nedaří.
Družstvo starších se umístilo na 12. místě a družstvo mladších na 13. místě.

První červnovou sobotu se naše dorostenky zúčastnily závodu v Šebetově.
V mladších dorostenkách se Gabriela Vaňková umístila na 9. místě, ve středních
dorostenkách Nela Jeschkeová na 8. místě.
V Rájci se konala soutěž 11. června, kde družstvo mladších obsadilo 12. místo a
družstvo starších 7. místo.
18. června se konala soutěž v Jedovnicích. Mladší skončili na 10. místě a starší
na krásném 3. místě. Poté následovaly oslavy 140. výročí SDH Jedovnice,
kterých jsme se zúčastnili v hojném počtu.

Mimo těchto závodů jsme spolu s ostatními členy sboru uctili památku padlých
ve 2. světové válce, po pietní akci následoval lampionový průvod, kterého jsme
se také zúčastnili.
V rámci Country odpoledne, které se konalo 21. května, jsme se podíleli na
organizaci dětského dne.
Na závěr měsíce června připravujeme rozloučení se
školním rokem.
Všem vám přejeme krásné prožití prázdnin.
Za kolektiv mladých hasičů
vedoucí Roman Bárta a Marcela Havířová
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Návštěva předškoláků v základní škole
Ve středu 8. června navštívili naši školu budoucí prvňáčci, zatím žáčci mateřské
školy, se svojí paní učitelkou. Nejprve zavítali mezi holky a kluky v první třídě,
kteří jim rádi předvedli, co všechno se během roku ve škole naučili. Předškoláčci
si od svých kamarádů v první třídě poslechli pohádku a seznámili se i s prací dětí
na interaktivní tabuli, která dokáže dětem zpestřit práci během celého
vyučování. Pak se seznámili s naší školní zahradou. Vyzkoušeli houpačky,
průlezky i pískoviště. A už byl čas k návratu. Na rozloučenou dostaly děti
z mateřské školy medvídky s překvapením, které pro ně vyrobili jejich kamarádi
z první třídy.
Text: M. Procházková
Foto: M.Procházková

*****************************************************************************
Šlapu si ani nevím jak……
Blíží se prázdniny, což pro naše sobotní vycházky znamená pauzu. A jak naše výlety
vypadají v číslech? Od 5. září 2015 do 28. května 2016 jsme uskutečnili 31
vycházek, jejich průměrná délka činila 7,6 km. Celkem tedy máme v nohách
236 km. 14 - to je zatím nejvyšší počet účastníků na vycházce. Scházíme se také na
různých akcích, například vánoční koncert v kostele, country odpoledne na
výletišti apod.
Tímto chci všem poděkovat za aktivní zapojení, vytrvalost a krásné chvíle při
sobotních výšlapech. Po prázdninách budeme pokračovat – odcházíme vždy ve
13.30 hodin od obecního úřadu.
Za všechny Jaroslava Biberlová
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ZAHRADNÍ SLAVNOST
Již osmý ročník „Zahradní
slavnosti“ byl naplánován na středu
15. června – na zahradu. Počasí
nám ale tentokrát nepřálo. Již v poledne začalo pršet. Čím více se slavnost
blížila, tím méně pršelo, ale více lilo.
Vše jsme tedy přesunuli do prostor mateřské školy. Ve
spodní třídě se konalo vystoupení Hudebně-pohybového kroužku,
kroužku „Flétny“ i „Rozloučení s předškoláky“. Předškolní děti si
připravily hudební pohádku O perníkové chaloupce.
Moc se jim to povedlo a sklidili od všech přítomných zasloužený
potlesk a obdiv. Ale nejvíce se všichni pobavili při závěrečném tanci. Děti
k tanci pozvaly své rodiče a zatančily s nimi mazurku. Na rozloučenou
předškoláci dostali krásnou knížku a stužku „Malý školák“.
Dětskou pouť jsme také nemohli vynechat. Paní učitelky
připravily soutěžní koutky do všech tříd a děti mohly soutěžit.
Nejen děti, ale i jejich rodiče…
Za všechny splněné úkoly dostávaly děti body a za tyto
body si „nakupovaly“ v našem obchodě – hračky, dobrůtky, květiny…
Pro každého bylo připraveno občerstvení, káva, čaj…
Spokojené byly nejen děti, rodiče, ale i všichni
zaměstnanci školky. Hlavně proto, že i přes vytrvalý déšť se
„Zahradní slavnost“ konala a byla velice úspěšná.
Mgr. Hana Konrádová, ředitelka MŠ
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SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA
V pátek 10. června byla na naší zahradě pro děti
připravena sportovní olympiáda. Bylo zde 11 stanovišť se
sportovními úkoly. Např. překážkový běh, vrh koulí,
házení míčem, lezení po žebříku, chůze po chůdách apod.
Všichni se tak nejen pobavili, ale také se protáhli a
vyzkoušeli si své fyzické schopnosti. Za splnění disciplíny dostaly děti
razítka. Každý jich měl splnit alespoň 5, aby si zasloužil odměnu. Naše
děti jsou ale šikovné, tak většina zvládla všechny sportovní úkoly.
Na závěr získali všichni sportovci medaili, diplom a
nafukovací barevný balonek pro radost. Počasí nám také přálo, takže
jsme prožili krásné dopoledne plné pohody.
Kateřina Žáčková, učitelka MŠ Doubravice

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

Zaměstnanci kina přejí všem krásné prázdniny
a těší se na viděnou v září, kdy mimo jiné
uvidíte:
 Králové hor - Mládě orla je vyhozeno z hnízda, a tím odsouzeno k smrti. Chlapec
Lucas ptáče zachrání a pojmenuje ho Abel. Tajně se o něj stará, krmí ho. Ve
společnosti mladého dravce nachází lásku a přátelství, které mu doma tolik chybí.

 Teorie tygra – Komedie pro muže, kteří mají zkušenost s manželstvím, a pro
ženy, které mají zkušenosti s muži.

 Lída Baarová - Milovala zločince. Je to zločin? Výpravné drama o vztahu
legendární české herečky Lídy Baarové s nacistickým ministrem propagandy
Josephem Goebbelsem. Velký příběh o slávě a pádu, lásce a zradě, vině a
trestu ve vyhrocené době.


Rodinný film -

Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dvě dospívající děti,
jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou po oceánu? Co udělá odloučení s dosud
perfektně fungující rodinou? A co když do tohoto rodinného „testu" vstoupí další,
nečekaně dramatická událost
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STALO SE PŘED 150 LETY
V červnovém čísle zpravodaje jste si mohli přečíst o tom, jak a proč se
na doubravickém hřbitově objevil hrob pruského vojáka a také jsem
slíbila, že se příště dozvíte, jak to bylo v Doubravici před 150 lety. Dnes
je tedy „příště“ a pokud vás to zajímá, čtěte dál.
Píše se rok 1866. Po vítězné bitvě Prusů u Hradce Králové 3. července,
kde zahynulo téměř 8000 vojáků a skoro stejný počet byl nezvěstný,
ustupovalo rakouské vojsko domů a za ním Moravou postupovaly pruské
oddíly. Tak se dostali vojáci 8. pruské pěší divize generála Horna 14.
července 1866 až do Doubravice. Tito po dvou dnech odtáhli k Brnu, ale
vzápětí do obce přijel gardový pluk granátníků a oddíl gardových střelců.
Nastěhovali se po domech, poroučeli si pivo, kořalku, maso, mouku,
seno a kradli, co mohli.
17. července přijel do Doubravice vojenský vůz, který přivezl 4 nemocné
vojáky. Důstojník nařídil zbudovat na faře provizorní CHOLEROVOU
NEMOCNICI PRUSKOU, která zde i přes velké námitky byla až do 10.
srpna. Byla upravena jedna místnost a na faře zavlál bílý prapor
s červeným křížem. Během několika dnů byli přivezeni další, cholerou
nemocní vojáci. Počet nakažených vojáků se rozchází s kronikou
Františka Sáňky a s církevním časopisem „HLAS“, údaje o zemřelých
jsou shodné. Jak bylo uvedeno v minulém čísle zpravodaje, v Doubravici
zemřeli dva vojáci. Gardový střelec Franz Klenner a granátník Maas.
S nakaženými vojáky musel sdílet faru i tehdejší farář Jan Soukop
s kaplanem, protože prušáci do Rájce, kde byl zřízen špitál se 100 lůžky,
nechtěli. V kostele sv. Jana Křtitele měli katoličtí Prušáci požehnání
v němčině i polštině a podle zápisků faráře Soukopa bylo jejich chování
vzorné. Horší ale bylo, že pruští vojáci během pobytu v Doubravici
zrekvírovali i farářův zádušní kočár, který nevrátili, takže se farníci museli
složit na nový.
Z kroniky rodu Klimešů je dochováno vyprávění Josefa Klimeše, který se
narodil 5. dubna 1858 v Doubravici na č. p. 92. Rád vzpomínal na svoje
mládí a hlavně válku Rakousko – Pruskou v roce 1866, kdy mu bylo 8
let. Z jeho vyprávění uvádím:
„V té době vyhořelo v obci 8 sedláků. Na náměstí bylo plno vozů a byl
zde celý tábor a velký ruch. Zvědavá omladina stále okukovala vojenské
vozy. Já jsem tam taky chodil. Jednou mě chytil jeden prušácký důstojník
za ruku, dal mi peníz a poslal mě ke kupci, abych mu koupil „kakáč“. Já
jsem utíkal, kakáč koupil a přinesl mu nočník. Za smíchu prušáků vše
vysvětlil jeden mušketýr, který lámanou češtinou mi řekl: „Ne kakáč, ale
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kartáč.“ U nás v domě byli taky vojáci a já jako chlapec jim musel čistit
boty, které jsem musel důstojníkům z nohou stahovat. Botu jsem chytil,
důstojník se druhou nohou o mně zapřel a prudce mě žduchnul. Já i
s botou letěl až do kouta. Protože otec rozuměl německy, zaslechl, že
budou rekvírovat krávy. Nechal své tři krávy ihned odvést do krytu ve
Žlebě, kde jsem je jako chlapec musel hlídat. Matka mi nosila jídlo a
kravám krmení. V té době řádila cholera, a tak k nám často chodil farář
Jan Soukop, který nosil u sebe lihovinu, nakapal nám ji na kousek cukru
a já jsem to s chutí snědl. Tak chtěl zabránit šíření cholery v Doubravici.
Chodíval k nám často, neboť otec měl mnoho knih a novin. Byl velký
vlastenec a jako jediný měl na domě prapor, který v Doubravici žádný
neměl.“ Tolik vzpomínky Josefa Klimeše.
Nelze také opomenout dopis matky gardového střelce Klennera, ve
kterém prosí tehdejší obecní úřad o zprávu, jak syn zemřel a jak byl
pochován. V roce 1867 přijela do Doubravice a na hrob položila
porcelánový kámen na způsob náhrobku (překlad nápisu na podstavci
litinového kříže uveden ve zpravodaji č. 6/2016).

Je velkou zásluhou Městyse Doubravice nad Svitavou, že i po 150 letech
splnilo přání matky a hrob zemřelého vojáka udržuje jako pietní místo. Je
to místo, které všem současníkům připomíná strašnou epidemii, kdy
v celém okolí v krátké době zemřelo 115 občanů.
Čerpáno:
 Církevní časopis Hlas ze dne 5. listopadu 1866 č. 31
 Kronika Františka Sáňky psaná v letech 1828 – 1884
 Rodopis rodů Klimešů z roku 1945 zpracovaný Adolfem Hrodkem
archivářem
Eva Sáňková kronikářka
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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.
2.7. PORČOVÁ Helena
nám. Svobody 16
3.7. JUNCOVÁ Zdenka
28. října 240
10.7. ZAHÁLKOVÁ Ludmila Dolní 162
13.7. ROUČKA Vladimír
Klemov 286
23.7. ŘEZNÍČKOVÁ Anna Školka 258
28.7. POLÁKOVÁ Jana
Sokolská 124

6.8. NOVOTNÁ Věra
10.8. JANÍČKOVÁ Zdenka
13.8. BARÁKOVÁ Marie
13.8. LÁNÍK Karel
22.8. VACHOVÁ Danuše
24.8. NĚMEČKOVÁ Božena
26.8. CHOVANCOVÁ Zdenka
26.8. OTAVA Jiří
27.8. Ing. BERÁNEK Vincenc
28.8. ONDROVÁ Božena
30.8. ŠTOUDKOVÁ Marta

Hybešova 171
9.května 320
Havlíčkova 21
U Spravedlnosti 274
Dolní 346
Dolní 118
28.října 230
28. října 310
Havlíčkova 370
U Spravedlnosti 262
U Cihelny 141

Brigáda na léto
Zájemci o letní brigádu, kterým je 18 let a více, se mohou hlásit vždy v úterý a
ve čtvrtek mezi 9-11 hodinou a 14 – 15 hodinou přímo na recepci ve firmě na
adrese Sebranice 240. Na informativní schůzce se dozvíte pracovní podmínky,
podíváte se do prostor výrobní firmy a domluvíte datum nástupu.
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Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko červenec/srpen 2016
Červenec:
2.7.
3.7.
5.7.
6.7.
9.7.
10.7.
16.7.
17.7.
23.7.
24.7.
30.7.
31.7.

MUDr. Chatrná
MUDr. Chatrný
MUDr. Jaklová
MUDr. Hosová
MDDr. Keprtová
MUDr. Klapušová
MUDr. Kopáčková
MUDr. Kraml
MUDr. Křížová
MUDr. Padalík
MUDr. Kučerová M.
MDDr. Kučerová P.

Boskovice, Lidická 10
537 021 289
Boskovice, Lidická 8
516 456 109
Boskovice, Smetanova 24 516 454 046
Rájec, Zdrav. středisko
516 432 138
Boskovice, Lidická 8
516 453 998
Polikl. Blansko, Sadová 33 516 488 452
Letovice, A. Krejčího 1a
516 474 369
Boskovice, Růžové nám. 16 733 644 499
Knínice u Boskovic
516 452 808
Boskovice, Nemocnice Bos. 516 491 263
Lysice, Komenského 429
516 472 460
Lysice, Komenského 429
516 472 460

MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková
MUDr. Kutlíková
MUDr. Láníková
MUDr. Pernicová
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Beranová

Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové nám. 16
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Blansko, Gellhornova 9

Srpen:
6.8.
7.8.
13.8.
14.8.
20.8.
21.8.
27.8.
28.8.

516 414 291
516 488 457
516 453 997
516 488 456
774 177 804
516 454 046
516 474 488
735 056 656

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.
**********************************************************************************

INZERCE:
Sháním na starou chalupu různé věci po našich babičkách,
prababičkách. Např. žebřiňáky, zemědělské a pracovní nářadí a
náčiní, kameninové nebo keramické hrnce, sádelňáky, džbány, truhly,
rámečky obrázků, formy na perník, mýdlo, příbory ap. 732644521
nebo sellnet@seznam.cz. Odvoz zajištěn. Cena dohodou.
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
+
EMANUEL DOUBRAVICE
zve děti a rodiče na tradiční

Rozloučení s prázdninami,
které pořádáme společně s farností Doubravice
25. 8. 2016 od 14 hodin v areálu fary.
K dobré náladě zahrají bratři Matuškovi.

Atrakce pro děti:
Jízda na koni
Malování na obličej
Trampolína
Zábavné cvičení s lektorkou Andreou a jiné
Občerstvení zajištěno

Vstupné dobrovolné

Pěkná modrá Doubravice

Emanuel Doubravice

Soukopovo nám. 91 (budova fary)

Soukopovo náměstí 453,

Tel: 515 538 565, 732 747 952
389 165

Tel.: 739 389 226, 739

e-mail peknamodra.blansko@charita.cz

e-mail: emanuel.doubravice@charita.cz
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