ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 12 /prosinec 2018
1/ leden 2019
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Vážení spoluobčané,
slavnostní rozsvěcování vánočních stromů připomíná, že zvolna
vstupujeme do adventního času. Rok 2018 uběhl jako voda. Byl bohatý na
významné události. Chod obcí a měst ovlivnily komunální volby. Připomněli
jsme si sto roků od vzniku Československa i sto let od ukončení 1. světové
války.
A co se v uplynulém roce změnilo v našem městečku?
Došlo k zokruhování horního tlakového pásma vodovodu na ulicích 28.října
a U Spravedlnosti.
V místní základní škole byla vyměněna okna v tělocvičně a družině
a následně byla zateplena třetí, zbývající stěna této budovy. Proběhly také
drobné stavební úpravy ve školní jídelně. Významné stavební práce byly
provedeny na místním hřbitově, kde byly opraveny zdi „staré části hřbitova“.
Vstup do této části hřbitova zdobí opravená brána. Sokolské hřiště se
dočkalo ve spodní části nového oplocení, včetně pojezdové brány.
Opraveny byly také autobusové zastávky. Na ulici Dolní rekonstrukce
zastávek pokračuje i v těchto dnech. Ze sakrálních staveb byly
restaurovány dva kříže na hřbitově a jeden památeční kříž v Klemově.
Stejně tak i památník obětem první a druhé světové války na Soukopově
náměstí byl ošetřen novým povrchem. Pro jednotku sboru dobrovolných
hasičů byl pořízen osobní devítimístný automobil Transit Ford. Občanům
bylo rozdáno cca 200 kusů kompostérů. Místní knihovna obdržela nový
nábytek. Výtluky na místních komunikacích byly opravovány průběžně.
Zpevněna byla část komunikace v lokalitě Zázmolí. Na podnět městyse
opravila SUS JMK most v Klemově (směr Obora) a most na krajské silnici,
na křižovatce ulic Dolní a Sokolská (restaurace U Volfa).
Z různých dotačních titulů se podařilo v letošním roce získat
2 652 000 korun. Také v příštím roce budeme v žádostech o dotace, které
jsou vhodné pro naše městečko, pokračovat. Již v listopadu byla podána
první z nich, a to žádost o dotaci na vybudování chodníku na ulici Jarní
(příjezd od Blanska). Zda budeme úspěšní se dozvíme na jaře příštího
roku.
V závěru chci poděkovat jménem svým i jménem Úřadu městyse
Doubravice nad Svitavou vám všem, kteří se podílíte na zkvalitnění života v
naší obci. Ať už tím, že jako členové různých společenských organizací
akce sami připravujete, nebo tím, že se jich jako občané zúčastňujete. Díky
patří také zaměstnancům obce, kteří velkým podílem přispívají k jejímu
chodu. Velké poděkování si zaslouží místní firmy, které pomáhají darem
nebo službou.
Pro nás všechny mám jedno velké přání: „Klidný čas adventní, šťastné
Vánoce a pohodový rok 2019. A k tomu všemu alespoň špetku štěstíčka a
pevné zdraví.“
Mgr. Jana Otavová – starostka městyse
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Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice
nad Svitavou, které se bude konat 12.12.2018 v 17.00 hodin
v obřadní síni městyse
********************************************************
Rozdělení kompetencí uvolněné starostky a neuvolněného místostarosty.
Mgr. Jana Otavová uvolněná starostka, tel. 733 187 460:
- zastupuje městys navenek
- zastupuje městys v DSO Svitava, DSO Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora
a Újezd u Boskovic, SVMKO
- plní úkoly dané zákonem o obcích
Odpovídá za oblast:
- financí
- JSDH
- SDH
- vedení pracovní skupiny
- oblast sociální a zdravotní (jednání na ORP Blansko v dané problematice, např.
sociálně právní ochrana dětí, problematika drogové prevence, jednání s hygienou)
- sbor pro občanské záležitosti
- oblast kultury, školství, mládeže a tělovýchovy (jednání se spolky, škola a školka)
- lesní hospodářství
- běžný provoz městyse
Ing. Martin Štěrba místostarosta, tel. 736 414 908:
- zastupuje starostu
- v nepřítomnosti starosty zastupuje městys v DSO Svitava
- zastupuje městys v DSO Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora
a Újezd u Boskovic
Odpovídá za oblast:
- veřejného pořádku (spolupráce s přestupkovou komisí a policií ČR)
- stavební činnost v městysi
- výkaznictví (statistika)
- lesní hospodářství
- životní prostředí (jednání na ORP Blansko v problematice životního prostředí)
- správa budov (kontrola budov, sítí v budovách atd.)
- odpadové hospodářství

********************************************************
PRACOVNÍ DOBA v době vánočních svátků na Úřadě městyse
v Doubravici nad Svitavou

17.12. pondělí 7.00 - 12.00

-

13.00 – 17.00 hod.

18.12. úterý

7.00 – 12.00

-

13.00 – 15.30 hod.

19.12. – 1.1.

ZAVŘENO
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Vedoucí samoobsluhy děkuje všem
zákazníkům za projevenou přízeň.
Přeje všem krásné a spokojené
prožití vánočních svátků,
a také hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2019.
**************************************************************************

OBECNÍ KNIHOVNA
S koncem roku bych ráda občany našeho městečka seznámila s proběhlými změnami
v naší knihovně.
V roce 2017 se pořídily nové regály na knihy, které navazují svým vzhledem i
materiálem na výpůjční pult, který byl zhotoven v roce 2010 při otevření nové
knihovny. Než se knihy narovnaly do nových polic, provedla se také jejich revize a celá
knihovna se vymalovala, čímž se celý prostor oživil.
V letošním roce jsme na provedené úpravy navázali a
vznikl nový dětský koutek. Obdobně jako dříve pult a
regály, zhotovil místní truhlář Libor Vybíhal i
čtvercovou sedačku s úložným prostorem. Dokoupily
se čalouněné barevné podsedáky a dětský kobereček.
A to není všechno. Při různých akcích pořádaných
v knihovně (např. besedách pro děti i dospělé) jsme
řešili v minulosti problém s usazením účastníků. Ten se vyřešil zakoupením barevných
skládacích kostek a dvou křesel. Hned jsme sedátka prověřili při besedě s panem
spisovatelem Hynkem Klimkem, která se konala v červnu. Zúčastnili se jí žáci naší
školy a celá akce dopadla výborně.
A kde se na nové vybavení knihovny vzaly peníze? Z programu dotací Jihomoravského
kraje. Chtěla bych poděkovat vedení naší obce, konkrétně paní starostce, že o dotace
požádala a že má zájem, aby se knihovna rozvíjela a modernizovala.
Ve vylepšování prostředí knihovny bychom rádi pokračovali i v roce příštím.
Jak se podařily úpravy realizované doposud, se můžete sami přesvědčit při návštěvě
knihovny, k níž Vás srdečně zvu. Půjčujeme v úterý a čtvrtek od 16 do 19 hodin.
V tomto roce naposledy ve čtvrtek 13. prosince. V roce 2019 začínáme ve čtvrtek 3.
ledna.
Přeji Vám všem krásné, klidné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší.
Jana Vomelová, knihovnice
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Skautský oddíl Vás zve na přednášku

Argentina
Putování od pamp k Andám
Kdy:

středa 16.

ledna 2019 od 18.00

Kde:

Kinosál Doubravice nad Svitavou

Přednáší: Lenka Rašková
absolventka španělštiny na FF, učitelka krajanů v Jižní
Americe, průvodkyně a cestovatelka
Díky práci u krajanských komunit v Jižní Americe jsem poznala
Argentinu od severních subtropů provincie Misiones až po zasněžené
vrcholky patagonských And. Vodopády Iguazzú, vinice Mendozy,
masiv Aconcaguy, patagonské ledovce, plantáže bavlny, kultura
gaučů a pití maté, ruch Buenos Aires… Argentina má tisíc tváří. Přijďte
je objevit i Vy!
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přeje všem spoluobčanům
příjemné prožití Vánočních svátků
a
rok 2019 bez požárů a kritických situací!!!
Dále zveme všechny na tradiční
HASIČSKÝ PLES
který bude v pátek 18. ledna 2019
v kulturním domě v Doubravici nad Svitavou,
začátek ve 20 hodin.
K tanci a poslechu zahraje skupina TRIO KENT
Předprodej lístků proběhne jako každý rok v čísle popisném 376 (Sáňkovi nám.
Svobody), termín předprodeje bude upřesněn.

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

BETLÉMSKÉ SVĚTLO S VÁNOČNÍM PUNČEM
V neděli 23.12. od 17 hodin budou místní skauti u vánočního stromu
rozdávat Betlémské světlo - plamínek, který bude zapálen v Betlémě
a poputuje napříč celou Evropou, aby šířil předvánoční pokoj a mír.
Pro vytvoření pohodové vánoční atmosféry na Vás čeká vánoční
punč a ochutnávka cukroví.
K přenosu Betlémského světla si přineste petrolejku, lucerničku nebo
postačí zavařovací sklenice se svíčkou.
Klidné prožití adventu, vánočních svátků a krásný nový rok
přejí skauti.
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Soutěžní výstava „Draků“ v mateřské škole
V měsíci říjnu 2018 byla ve třídě Koťátka vyhlášena velká rodinná soutěž v tvoření a
vyrábění draků na téma „Není drak jako drak“.
Pravidla soutěže byla jednoduchá: do výroby se zapojí celá rodina, libovolný materiál
na výrobu draka, přiměřená velikost a drak nemusel létat.
Celý měsíc listopad 2018 jsme měli vyrobené draky vystaveny v průjezdu MŠ a
v šatně Koťátek. Všem, kteří se soutěže zúčastnili, patří velký obdiv a dík za krásné
výtvory a nápady.
Soušová Anna – učitelka MŠ

9

IV. ročník – 4. místo
Nadpis trochu tajemný, ale hned vše vysvětlím. Mikroregion DSO
SVITAVA funguje a obce společně pořádají různé akce již X (iks) let.
V posledních letech to byl mimo jiné turnaj v malé kopané, který byl již
trochu vyhaslý, a tak byl nahrazen turnajem volejbalovým. Myslím, že to
bylo ku prospěchu věci. Jak si jistě vzpomenete, v roce minulém se
v Újezdu u Boskovic konal III. ročník turnaje a družstvo Doubravice,
které mělo na turnaji premiéru, se umístilo na třetím místě. Rok 2018 je
pro mikroregionový turnaj ve volejbale tak trochu zlomový. Poprvé se
konal ve Svitávce, a to rovnou v úplně nové sportovní hale (nutno
podotknout, že "parádní“). Čtvrtý ročník a třetí vítězství družstva z
Újezdu u Boskovic v řadě za sebou, takže družstvo právem získalo
putovní pohár. V úplně nových, znakem městečka ozdobených tričkách
začalo naše družstvo velmi dobře. Jak se ale říká, každý den není
posvícení. I když zase na druhou stranu, čtvrté místo mezi šesti družstvy
není k zahození. I když se říká: “Máte bramborovou medaili“, ti, co byli
v pořadí za námi by ji měli rádi. A jaké tedy bylo výsledné umístění
družstev? 1. místo Újezd u Boskovic, 2. místo Obora, 3. místo Svitávka,
4. místo Doubravice nad Svitavou, 5. místo Skalice nad Svitavou a
poslední, tzn. 6. místo Lhota Rapotina. Všem hráčům, ale také
pořadatelům patří velké poděkování za velmi dobře připravený turnaj. A
naši „reprezentanti“ budou určitě po celý rok dostatečně trénovat, aby se
v příštím roce umístili co nejlépe.
Eva Sáňková kronikářka
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Důstojné oslavy významných výročí se konaly i v našem městečku.
Dvě významné události jsme si připomněli v pátek 26. října. Jednou bylo 100. výročí
ukončení I. světové války (za konec světové války se pokládá 11. listopad 1918, kdy
od 11 hodin zavládlo na všech frontách příměří). Důsledky této války nahrávaly
v průběh roku 1918 Masarykově úsilí o vytvoření samostatného státu. Dne 28. října
1918 byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost a pro
národy bývalého Rakousko-Uherska se tímto dnem začaly psát nové dějiny. Tento
den je oslavován jako Den vzniku samostatné Československé republiky 1918.
Oslavy těchto výročí, které proběhly v Doubravici, byly vpravdě důstojné.
V předvečer hlavních oslav uvedlo místní kino dokumentární film MORAVA 1918.
Film se podrobně věnoval konkrétním událostem kolem vzniku Československé
republiky na území Moravy. A v pátek 26. října? Směle mohu napsat, že tento den
neměl chybu. Počasí přálo od samého rána, a to bylo dosti podstatné.
Před sedmnáctou hodinou se na Soukopově náměstí před základní školou začali
scházet všichni ti, kteří si významná výročí chtěli připomenout společně s ostatními.
A nebylo jich málo. Všem přítomným k poslechu vyhrávala dechová hudba ze Křtin,
která po slavnostním aktu položení věnce k pomníku padlých zahrála ne Českou, ale
Československou státní hymnu. Starostka městyse Mgr. Jana Otavová v krátkém
projevu připomněla tyto události z pohledu tehdejšího kronikáře našeho městečka.
Následně vystoupily se svým programem děti základní školy a lampiónový průvod,
který čítal okolo stovky účastníků, se za doprovodu dechové hudby vydal do
Klemova, aby se u pamětního kříže,
stejně tak jako v mnoha jiných obcích celé
republiky, zasadily památeční stromy.
Ano, v našem případě stromy. Lípa –
symbol České republiky a dub-symbol
našeho městečka. Každý, kdo měl zájem
a chtěl přispět, jak se říká, svojí troškou
do mlýna, si mohl přihodit k nově
zasazeným stromům trochu zeminy.
Potěšitelné bylo, že zájemců, hlavně z řad
dětí, se našlo opravdu dost. V dospělosti
pak mohou na tuto událost vzpomínat
s tím, že „byli u toho“. Pro tuto
významnou událost místní skladatel Joža
Přibyl upravil text jeho „Písně městečka
Doubravice nad Svitavou“, kterou v nové
verzi také zazpíval. Ukončení celé
slavnosti bylo na sokolském hřišti, kde byl
zapálen velký táborový oheň a pro
všechny připraveno občerstvení.

Eva Sáňková kronikářka
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Hasiči & Mikuláš
Zdá se vám, že je to divná kombinace? Možná na první pohled, ale už
patnáct let tvoří dvojici téměř nerozlučnou, a to hlavně koncem listopadu,
případně počátkem prosince. Ano, přihořívá! A když ještě napíšu, že
touto dobou se už těch patnáct let pravidelně v doubravickém kulturním
domě koná tradiční „Mikulášské vázání uzlů“, směle můžeme říci: “Hoří“.
Ale to raději ne, raději si přečtěte, jaké že bylo to letošní, trochu jubilejní
vázací soutěžení, které se konalo v sobotu 24. listopadu.
Poměřit si zručnost ve vázání uzlů a znalosti typografických značek
přijelo do Doubravice 19 družstev mladých hasičů.
Starší: Olešná, Sebranice, Šošůvka A + B, Rájec, Spešov, Újezd u
Boskovic a domácí Doubravice nad Svitavou.
Mladší: Olešná, Sebranice A+B, Bukovina, Šošůvka A+B+C, Kuničky
A+B a nechyběli také domácí mladí hasiči A+B.
Zkuste si doma jen tak pro zábavu uvázat zkracovačku, lodní uzel,
tesařský uzel, plochou spojku nebo úvaz na proudnici. Nic vám to
neříká? Nevadí, nejste sami. Ale jak se říká, žádný učený z nebe
nespadl. Ani všichni ti, kteří vázali, převazovali a někteří třeba ani moc
neuspěli, neuměli tyto uzly vázat hned. Vězte, že tréning dělá mistra a
vím, že např. naši mladí hasiči trénují každý čtvrtek na svých
pravidelných schůzkách.
Jak celé klání dopadlo? Mohla bych jedním slovem napsat: “Dobře“. To
by bylo ale trochu málo. Takže tady jsou výsledky:
Kategorie starší
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kategorie mladší

- družstvo
Šošůvka
Šošůvka B
Rájec
Olešná
Újezd u Boskovic
Spešov
Doubravice nad Svitavou
Sebranice
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Pořadí

- družstvo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Šošůvka C
Šošůvka B
Olešná
Kuničky B
Šošůvka A
Doubravice n/Sv. A
Kuničky A
Sebranice A
Bukovina
Doubravice n/Sv. B
Sebranice B

Ještě dlužím odpověď, jak do této soutěže zapadá ten výše jmenovaný
Mikuláš. Je velmi pěknou, už také patnáctiletou tradicí, že na úplný závěr
celého soutěžního dopoledne se dostaví Mikuláš, kterého doprovází
hodný anděl a několik nezbedných čertů. Tito všichni asistují při
předávání odměn za vítězství v soutěži, ale také odměny za snahu a za
účast.
Poděkování patří všem mladým hasičům, kteří se vázání uzlů zúčastnili,
a také všem, kteří přiložili ruku k dílu a při organizaci této poměrně
náročné akce pomohli jakkoliv. Odměnou všem byla spokojenost
mladých hasičů, a to je nejdůležitější!
Marcela Havířová + Eva Sáňková
Na snímku
doubravičtí mladí
hasiči se svými
vedoucími
a nebeskou
delegací, v čele
s Mikulášem
a andělem

**********************************************************************************
TANEČNÍ NA OBOŘE 2019, v sále kulturního domu.
Poprvé ve 2 kategoriích: Začátečníci / Pokročilí.
Zahájení v neděli 6. ledna 2019.Další lekce 13., 20., 27. ledna a 3. února
Začátečníci v 17:00 / Pokročilí v 19:00 hod.
Závěrečný společný večírek v pátek 8. února 2019.
Učitelé tance manželé Míšenští. Cena 1400,- Kč za pár.
Přihlášky na: haviri.obora@seznam.cz, tel: 731 548 254, 731 548 279.
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Motto: Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé…
Tak zní text písně, kterou zpíváme před Vánocemi už od roku
1963. Hudba totiž k Vánocům patří tak jako k sobě patří chléb a
sůl. Slouží nám k tomu, abychom v předvánočním ruchu a
shonu dostali lepší náladu a poté, v pravé době vánoční, aby
nám umocnila atmosféru prožívání ať už v oblasti světské, nebo
duchovní. A tak se před Vánocemi pořádají adventní koncerty, hudba zní na
vánočních trzích, v obchodních domech i na vánočních besídkách ve školách.
Z nich uvádím jednu vzpomínku.
V době mé školní docházky, v roce 1959, mne vyzval tehdejší ředitel
školy a skvělý houslista Jan Holík, abych se také předvedl a zahrál něco, co
už umím a zvládnu. Chodil jsem tehdy dvakrát týdně pěšky do Rájce do hodin
houslí. Jinak to nešlo, protože autobusy mezi Blanskem a Boskovicemi ještě
nejezdily a vlakem mne rodiče nepustili. Po silnice ale jezdilo víc koňských
povozů než aut, a tak to bylo bezpečné. V Rájci mne vyučoval Karel Harásek.
To byl učitel, který nejenom učil, ale také komponoval. Většinou polky, valčíky
a mazurky. Napsal i „Doubravickou mazurku“, kterou mně daroval. Protože byl
silný kuřák, v jeho třídě se dal vzduch doslova krájet. Seděl za stolem a kouřil
ve své špičce jednu cigaretu za druhou. Obklopen mlhou z dýmu cigaret jsem
pod jeho vedením nacvičil „Veselé vánoční hody“. Ty jsem poté zahrál, anebo
přesněji zavrzal na vánoční besídce v Doubravici. I když mi hra na housle
nikdy moc nešla, přesto jsem sklidil jakýs takýs potlesk a uklonil se přítomným
posluchačům.
V pravý čas Vánoc, na Štědrý den, jsem po večeři s otcem zpíval koledy.
Rozhlasový přijímač jsme sice vlastnili, ten jsem ale poslouchal spíše
dopoledne při strojení stromečku. Televizor jsme ještě neměli,
a tak jsme si museli zpívat sami. Poté odešel otec s muzikanty vytrubovat po
městečku. Když se s nimi vrátil, šlo se na Půlnoční mši. Tam se také
vytrubovalo. Bratři Stanislav a Ladislav Janíčkovi troubili na trombony. Bylo to
slavnostní, bylo to krásné
a podle ohlasů se to lidem líbilo.
V oblasti hudby duchovní se u nás na kůru zpívalo od nepaměti.
S místním chrámovým sborem spolupracoval jako mladík v sedmdesátých
letech 19. století i skladatel Leoš Janáček, jehož devadesáté výročí úmrtí si
v letošním roce připomínáme. Zazněly zde skladby z jeho rané tvorby. On sám
přitom hrál na varhany. Škoda, že v té době neexistovala žádná záznamová
technika, která by nám o jeho působení vydala svědectví. Třeba právě o tom,
co se v té době hrálo a zpívalo o Vánocích.
V dnešní době je situace jiná. Sdělovací a záznamovou techniku máme
k dispozici, a tak se na nás vánoční hudba doslova valí už před samotnými
Vánocemi. Aby ji lidé pouze neposlouchali, ale také se aktivně zapojili, vznikla
docela sympatická akce „Česko zpívá koledy“. Ta v letošním roce proběhne ve
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středu 12. prosince. A to nejen u nás v Česku, ale i v jiných zemích. Nejvíce
z ní byli v šoku v Madridu. Tam, když pracovníci našeho velvyslanectví začali
na hlavní třídě Plaza mayor zpívat, tak okolo chodící Španělé nevěřícně zírali
a ptali se zvědavě, cože se to děje? Ve Španělsku se totiž Vánoce slaví až na
Tři krále, a to je 6. ledna. Na Štědrý den se tam jde pouze na mši a žádné
dárky se nikomu nedávají. Inu, jiná země, jiný mrav. Naši lidé jim ale vysvětlili,
jak to probíhá u nás, a tím zviditelnili Českou republiku v zahraničí.
Na závěr ještě připomenu, že letos je tomu dvacet let, co zazněla
v premiéře „Moravská vánoční mše-doubravická“. Napsal jsem ji mimo jiné
také proto, aby zviditelnila naše městečko. Od té doby zazněla již vícekrát. U
nás v Doubravici třikrát, poté v Boskovicích, Letovicích, Blatničce a také v
Ostrožské Nové Vsi. Zazní-li ještě někdy někde jinde, tak se určitě zpěváci a
hudebníci zeptají, o kterou Doubravici se jedná. A budou o nás vědět jako o
obci, kde se něco děje, a ve které existuje určitá kulturní úroveň. A to je jedině
dobře.
Ať tedy zní o Vánocích hudba. Ať přináší lidem radost a krásu.
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé!
Šťastné a veselé Vánoce vám všem!
Josef Přibyl

**********************************************************************************
Vážení občané,
informační tabule na našem místním hřbitově jasně a zřetelně, všem z vás, kteří
zde máte pronajatá hrobová místa sděluje, za jakých podmínek můžete
provádět různé opravářské práce, či likvidaci okrasných stromků nebo keřů.
Každé tyto práce je proto nutné nahlásit správci hřbitova, který určí, jakým
způsobem a kam bude zbylý materiál zlikvidován.
Vždy je nutné nahlásit den, čas, číslo hrobu a hlavně firmu, která vám tyto
práce bude zajišťovat.
Věřím, že jen touto spoluprací se nám všem podaří udržet pořádek
a zamezíme různým neoprávněným skládkám na hřbitově i jeho okolí.
Robert Urbánek, správce hřbitova
*****************************************************************

Oblastní charita Blansko srdečně zve občany v rámci Tříkrálové sbírky do
kulturního domu dne 11.1.2019 v 17 hodin na "Tříkrálové zpívání"
vystoupí žáci ZUŠ Blansko. Uslyšíte známé i neznámé písničky a koledy.
Dále vystoupí MC Ponorka se svým pásmem. Děkujeme předem za Váš
dobrovolný příspěvek.
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část PROSINEC 2018.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Prosinec:
1.12.
2.12.
8.12.
9.12.
15.12.
16.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
29.12.
30.12.

MUDr. Kutlíková
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 453 997
MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b
734 177 800
MUDr. Loskot
Svitávka, Hybešova 197
516 471 210
MUDr. Lukeš
Boskovice, Smetanova 24
516 454 046
MUDr. Hanáková
Blansko, Pražská 1b
516 418 788
MUDr. Nečasová
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 607 812 963
MUDr. Padalík
Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
MUDr. Paděrová
Šebetov, 117
516 465 452
MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko
725 415 615
MUDr. Pernicová
Boskovice, Růžové nám. 16
774 177 804
MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9
516 412 422
MDDr. Potůček
Blansko, Pražská 1b
516 419 538
MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 454

1.1.2019

MUDr. Řehořková

Blansko, K.H.Máchy 17

777 208 159

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.
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
PROSINEC

2018

6. 12. čtvrtek POZOR!!! ZAČÁTEK v 19 HOD

CinemArt

MAMMA MIA! Here We Go Again
Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní i nakažlivá lenošivá
nálada pohádkového ostrova Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci,
kteří si s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan. Je to přesně
deset let, co muzikál Mamma Mia! zboural kina po celém světě. A od
té doby diváci sní sen o pokračování. Sice to trvalo relativně
dlouho, zato v pokračování dostanete hned dva příběhy v jednom.
Oba příběhy se rafinovaně proplétají a propojují písničkami
švédského hudebního zázraku jménem ABBA. Hrají: Meryl Streep,
Lily James, Pierce Brosnan, Colin Firth a další.
Muzikál USA

Premiéra 19. 7. 2018

Vstupné 50.- Kč

114 minut

13. 12. čtvrtek v 18 hod

Bonton

JSEM BOŽSKÁ
Být sexy je nejvíc a každá žena je tak krásná, jak se sama cítí.
V komedii Jsem božská hraje Amy Schumer úplně obyčejnou holku
„krev a mlíko“, která po ráně do hlavy začne sama sebe vidět a
vnímat jako super kočku. A taky se podle toho začne chovat. Ve
skutečnosti se nic nezměnilo. Špíčky jsou přesně tam, kde byly, a
ona je jediná, kdo se jako luxusní kost vidí.
Romantická komedie USA

Premiéra 21. 6. 2018

Vstupné 50.- Kč

110 minut

Zaměstnanci kina přejí krásné vánoční
svátky, šťastný vstup do nového
roku a na všechny diváky
se těší i v roce 2019!
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
LEDEN

2019

17. 1. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

DOMESTIK
Roman (Jiří Konvalinka) je vrcholový cyklista, který se zotavuje ze zranění
pomocí náročného cvičení a přísné životosprávy. Aby zlepšil svůj výkon, spí
dokonce v kyslíkovém stanu, který si nechal postavit v ložnici. To ale těžce
nese jeho žena Šarlota (Tereza Hofová), která už dlouho touží po dítěti.
S každou další nocí v kyslíkovém stanu se jejich vztah proměňuje. Podaří se
jim v tomto klaustrofobním prostředí ještě znovu nadechnout?
Psychologický thriller ČR

Premiéra 27. 9. 2018

Vstupné 50.- Kč

117 minut

24. 1. čtvrtek v 18 hod

CinemArt

LÁSKA BEZ BARIÉR
Jocelyn (Franck Dubosc) je prototyp muže, který se snaží ulovit každou ženu,
která kolem něj jen projde. Vytahuje se, přetvařuje, a především neustále lže. A
když jej náhodou přistihne nová sousedka Julie (Caroline Anglade) v situaci,
kdy zrovna sedí na invalidním vozíku po matce, jeho srdce zajásá. Právě si
rozšířil svůdnické postupy o jeden trik. Vše se zkomplikuje, když přijme její
pozvání na oběd k rodičům. Setká se zde s její sestrou Forence (Alexandra
Lamy), která také sedí na vozíku. Bohužel se oproti němu z něj nedokáže jen
tak zvednout. A Jocelynovi se přihodí to, co nečekal. Beznadějně a romanticky
se do Florence zamiluje. Ale jak jí má prozradit, že jim na procházku stačí jen
jeden vozík?
Romantická komedie USA

Premiéra 21. 6. 2018

Vstupné 50.- Kč

107 minut

31. 1. čtvrtek v 18 hod

FILM EUROPE

SOUMRAK
Budapešť na počátku 20. století. Drama sleduje dvacetiletou Irisz Leiter, která
přijíždí do maďarského hlavního města poté, co strávila dospívání v sirotčinci,
a je náhle konfrontována s vlastní minulostí a temným tajemstvím obestírajícím
její rodinu.
Drama HUN, FRA

Premiéra 15. 11. 2018

Vstupné 50.-Kč

144 minut
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