ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 6/ červen 2019
*****************************************************************
Vážení spoluobčané,
v měsíci dubnu se uskutečnilo setkání spoluobčanů s vedením městyse.
Hlavním „tématem přátelského posezení“ bylo řešení odpadového
hospodářství v naší obci. Pozvání přijali zástupci firmy Suez Využití
zdrojů a.s. a Ing. Olga Dočkalová, starostka ze Sudic, která zastupovala
Technické služby Malá Haná s.r.o.
Cílem tohoto setkání bylo přiblížit občanům problematiku odpadového
hospodářství, a hlavně zdůraznit nutnost třídění komunálního odpadu.
V této souvislosti chce vedení obce vytvořit pro občany optimální
podmínky, aby třídění odpadu bylo efektivní a praktické. Naším záměrem
je podat žádost o dotaci na nákup odpadních nádob pro domácnost na
jednotlivé druhy odpadu (papír, plast, bioodpad).
To znamená, že každá domácnost by třídila odpad hned od počátku jeho
vzniku. Proto byl vytvořen dotazník, který je součástí tohoto zpravodaje,
abychom zjistili, kolik občanů by o tento systém třídění odpadu mělo
zájem. Pokud se ptáte, co nás vedlo k této myšlence třídění odpadu,
které se také označuje jako systém „door to door – od dveří ke dveřím“,
odpověď je jednoduchá. Zvýšit objem tříděného odpadu a tím současně
snížit množství odpadu, který již vytřídit nelze. Občané, kteří se
rozhodnou třídit v rámci tohoto systému, budou finančně zvýhodněni
(poplatek za svoz odpadu).
Obracím se na Vás s prosbou, abyste dotazníku věnovali pozornost
a odpovědně se rozhodli, zda nádoby na třídění odpad budete využívat
a pokud ano, o jak velkou nádobu budete mít zájem.
Stejně jako předchozí jarní měsíce i červen bude bohatý na společenské
události. Přijměte pozvání na tradiční kácení máje a doubravickou pouť,
která se uskuteční v neděli 23. 6. 2019.
Mgr. Jana Otavová, starostka
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Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice
nad Svitavou, které se bude konat 26.6.2019
v 18.00 hodin v obřadní síni městyse.
**********************************************************************************
Upozornění
Do hnědých kontejnerů určených na BIO odpad lze dávat pouze
poštěpkované či na drobnější kousky nasekaných větví, keřů apod.,
nikoli celé části stromů, keřů a vysokých rostlin. Pokud nedojde ke
zlepšení, nebude svozová firma kontejnery vyvážet a budeme nuceni je
odstranit. Pro jiný BIO odpad (listí,…) toto opatření neplatí.
**********************************************************************************

Obec Bořitov nabízí k pronájmu nebytové prostory v budově
Hasičské zbrojnice, Chlumská 28 v Bořitově za účelem provozování
hostinské činnosti. Prostory sestávají z vybavené kuchyně, výčepní
místnosti, salonku, skladu a vstupní chodby o celkové ploše 117 m2.
Součástí prostor je i venkovní terasa o velikosti 63 m2.
Bližší informace na telefonu 724 185 516.
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SVITAVA KROS 2019
Přespolní běh kolem Svitavy – 11. ročník

SOBOTA 1. června 2019
Doubravice nad Svitavou – fotbalové hřiště
Start hlavní kategorie: 11 hodin
Start první kategorie: 9 hodin 30 minut
Prezentace: od 9.00 hodin – víceúčelová budova,
startovné 50 Kč (děti zdarma)
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Ještě jednou alej
Je jaro, ale alej v Klemově teprve rozbalila vánoční dárek. Nyní se pyšní
tabulkami o odrůdách zasazených stromů a velkou tabulí s informacemi o
vzniku aleje. Stromy připravené na kvetení zdobí a mění tento kousek Klemova.
Zajděte se podívat, můžete odpočívat na lavičce v upraveném hájku.

P.S. Pro pozorného hospodáře – jeden strom není jabloň, je to višeň, která
nahradila uhynulý strom po loňském suchu. Poznáte to?
Poděkování za sponzorský a zároveň vánoční dárek patří firmě
ARAPLAST, která zhotovila průvodní tabuli a tabulky se jmény stromů.
***************************************************************************

!!! POZOR – ZMĚNA TERMÍNU!!!
Chcete se zbavit starého papíru bez
námahy?
Z důvodu účasti v krajském kole Svojsíkova závodu je sběr papíru posunut na neděli
2.6. od 9:00. Kdo se chce zbavit starého papíru všeho druhu, nechť jej nechá na
viditelném místě na chodníku před svým domem. Papír není třeba žádným
způsobem třídit, pouze Vás žádáme o převázání papíru do pevného balíku, případně
zatížení proti větru.
Za jakýkoliv příspěvek a ochotu předem děkují skauti z Doubravice
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SVOJSÍKŮV ZÁVOD - KLADORUBY U LETOVIC
V úterý 7. května jsme vyrazili v počtu 16 osob (15 dětí + 1 vedoucí) na Svojsíkův
závod do Kladorub u Letovic. Jedná se o závod pojmenovaný po zakladateli
českého skautingu Antonínu Benjaminu Svojsíkovi,
který se koná každý lichý rok a je určen pro skauty do
15 let. Závodu se zúčastnily dvě družiny, mladší Škvoři
a starší Cucáci.
Celý závod byl pojat jako pomoc při tzv. blackoutu,
tedy výpadku elektřiny, a děti měly za úkol s tímto
problémem pomoci. V týdnu před závodem děti plnily
i předzávodní modul, kdy měly za úkol vyčistit od
odpadků nějaké místo ve svém okolí a poslat reportáž
o tomto úklidu (my jsme uklízeli okolí vlakové stanice
a autobusové zastávky směrem na Holešín).
Do Kladorub jsme se dopravili vlakem do Letovic a
odtud jsme pokračovali asi 3 km pěšky do blízké vesnice. Zde jsme se nahlásili a
začali plnit modul přežití, který spočíval v postavení stanů a uvaření vlastního jídla
v kotlíku na ohni (Cucáci vařili těstovinový salát, Škvoři se vrhli na bramborový
guláš). Po celovečerní práci jsme s plnými žaludky ulehli do stanů, ve kterých jsme
přečkali velmi mrazivou noc.
Ráno nás čekal v 7.30 budíček, snídaně z vlastních zásob a poté se jednotlivé
družiny vydaly na trasu závodu, který se skládal z osmi stanovišť, jenž si děti
naznačily do mapy dle GPS souřadnic. S každou družinou vyšel na trať i jeden
dospělý doprovod, který ale nesměl dětem radit, i když bloudily (já sám jsem tohle
porušil a po 45 minutové chůzi opačným směrem jsem přece jen přidělenou
družinu zastavil). Děti na stanovištích plnily různé úkoly – měly rozsvítit lampičku
za použití zdroje elektřiny dle návodu a vyhledat nějaké informace; prokázat
obecný přehled o historických událostech, osobnostech ať českých či světových;
přivolat záchranku a ošetřit zraněné osoby (člověk v bezvědomí, popáleniny…);
prokázat znalost přírodnin; postavit stan s podsadou; umět se zorientovat v mapě
a jízdních řádech; sestavit a přejít lanovou překážku či ovládat kanoe na rybníku.
Děti si s úkoly vedly nadmíru dobře a v konkurenci 17 dívčích družin z celého
okresu se Škvoři i přes překročení časového limitu umístili na pěkném 12. místě a
družina Cucáků na skvělém 3. místě, čímž si vybojovali postup do krajského kola,
které se uskuteční 31.5.-1.6. v Kovalovicích (u Pozořic). Uvidíme, jak se nám zadaří.
Za skautský oddíl sepsal Martin Štoudek - Kolumbus
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Sokolské hřiště patřilo mladým hasičům
Tak to bylo v sobotu 11. května, kdy se na sokolském hřišti a v přilehlém
areálu odehrával již XVI. ročník soutěže

O pohár starosty SDH a pohár starostky městyse
Doubravice nad Svitavou,
který vždy připravuje místní sbor dobrovolných hasičů. I tentokrát bylo
vše pečlivě přichystáno, jen objednávka počasí pravděpodobně nepřišla
na patřičná místa včas. Ale – byli to hasiči, i když mladí, tak jim nějaká ta
kapka deště neublížila. Do soutěže se přihlásilo celkem 18 družstev
mladých hasičů, z toho 9 starších, 8 mladších a 1 družstvo přípravky.
Soutěžní disciplíny byly dvě-požární útok a štafeta dvojic. Vše probíhalo
podle směrnice hry PLAMEN a nad správností a regulérností soutěže
dohlíželo několik rozhodčích – domácích i přespolních. Na urputnost,
s jakou se do soutěže všichni mladí hasiči vrhali, byla radost pohledět.
Ne všem se však dařilo na výbornou. Na druhou stranu, jak se říká,
snaha se cení. A příště bude určitě lépe. 18 družstev po sedmi členech
je 126, k tomu musíme připočítat ty, kteří se do družstev nedostali, ale
svým kamarádům na místě samém fandili – po těchto propočtech museli
odrostlejší hasiči konstatovat, že o jejich nástupce nebude nouze. A to je
moc dobře. A jak celé mlado-hasičské soutěžní klání dopadlo?
Starší žáci: 1. Jabloňany 2. Drnovice A 3. Drnovice B 4. Prostřední Poříčí
5. Vavřinec 6. Drnovice C 7. Ráječko 8. Kuničky 9. Doubravice nad Svit.
Mladší žáci: 1. Prostřední Poříčí 2. Drnovice A 3. Kuničky 4. Němčice
5. Jabloňany 6. Doubravice nad Svit. 7. Vavřinec 8. Drnovice B.
Hvězdičkami celého odpoledne bylo družstvo přípravky z Drnovic, které
bylo složeno z dětí předškolního věku a jejich čas při požárním útoku by
jim mohli závidět i mnohem starší
kamarádi.
Poháry, diplomy a dárky byly předány a
kdo se nedostal na stupně vítězů,
nemusel být smutný. Perníkový smajlík
čekal na každého účastníka a za rok
může být všechno jinak!
Eva Sáňková kronikářka
Na snímku místní mladí hasiči se svými vedoucími
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Doubravičtí hasiči nepomáhají jen u
požárů
Ruku k dílu přikládají nejen při požárech, povodních, ale také při různých
oslavách, slavnostech-jedním slovem tam, kde je jejich pomoci právě
třeba. A o jakou pomoc se jedná teď? Již třetí rok, vždy při soutěži TFA,
pořádají sbírku pro děti, které se léčí na onkologickém oddělení v Dětské
nemocnici v Brně. V letošním roce se v rámci soutěže ML TFA rozhodli,
že se navíc budou věnovat dětem, které jsou umístěny v dětském
domově v Brně-Bystrci.
Téměř na konci školního roku, přesně 25. června, se bude v místním
kině pro děti naší základní školy a základní školy z Bořitova promítat film
Louskáček a čtyři říše
A stejně jako v roce minulém i tentokrát zapůjčení a promítání filmu
uhradí ze svých prostředků Sbor dobrovolných hasičů Doubravice nad
Svitavou. Filmového představení se zúčastní také několik dětí z výše
uvedeného dětského domova. Děti ze základních škol dobrovolným
hasičům jako poděkování přinesou plyšáky, hračky, omalovánky, hry,
stavebnice apod. Tyto dárky budou předány dětem z dětského domova
v neděli 9. června, kdy je naplánováno společné odpoledne přímo
v dětském domově.
Pokud byste chtěli na tuto akci také přispět – plyšákem, stavebnicí,
knížkou, případně jinou provozuschopnou hračkou, máte možnost ji
přinést v den školního promítání, tj. 25. června v době od 9,30 –
10,00 hodin do předsálí místního kina. Každá maličkost potěší a
udělá radost.
Eva Sáňková kronikářka
Snímek z roku 2018 – děti
základní školy předaly
dobrovolným hasičů dárky pro
nemocné děti a nyní budou
sledovat filmové představení
„Čertoviny“, které sponzoroval
SDH Doubravice nad Svitavou.
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Ve čtvrtek 11. 4. se dveře školy otevřely našim budoucím prvňáčkům. Na zápis
do prvního ročníku dorazilo 11 dětí a všechny byly moc šikovné. Budeme se na
ně těšit v září.
Slavili jsme Den země

ZUŠ Blansko si pro nás připravila ve čtvrtek 9. 5. kulturní zážitek – žáci, kteří
tuto školu navštěvují, nacvičili na hudební nástroje písničky a skladby na téma:
„ Současní skladatelé pro děti“. Hrálo se na klavír, kytaru, housle, flétny i
akordeon. Program byl stylově zakončen polským tanečkem.
V pátek 11. 5. proběhlo tradiční vystoupení ke Dni matek.
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Čtvrťáci měli v květnu hned dvě akce. Obě začaly na vlakovém nádraží.
O vlastivědné exkurzi zapsala krátkou zprávičku Anna Bezděková:
„V úterý 14. 5. jsme byli na výletě v Brně. Dopravili jsme se tam vlakem. Přišli
jsme na Starou radnici, kde jsme čekali na paní průvodkyni.
Paní průvodkyně nám řekla, že budeme hledat ztracený poklad. Honba za ním
se jmenovala: Detektivní příběh ztraceného klíče. Dozvěděli jsme se o spoustě
památek: klenotnici, podzemních chodbách, Kapucínské hrobce, Petrově,
zazděném radním, mincovně, Zelném trhu, Nehaňbovi a úplně nakonec o
kostnici, kde na nás čekal poklad. Byly v něm čokoládové mince a odrazky.
Poté jsme šli k McDonaldovi na malou svačinu. Potom jsme jeli vlakem zpátky
domů.
V Brně je spousta hezkých památek. O některých jsem ani nevěděla.“

Pondělí 20. 5. absolvovali čtvrťáci výuku na dopravním hřišti v Blansku. I když
nám počasí nepřálo, zvládli jsme teorii i praktickou část v sedle jízdního kola a
většina žáků si odvezla domů průkaz cyklisty.
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K závěru školního roku patří nejrůznější sportovní a atletické závody. Letošní
první závody se konaly v úterý 21. května v ZŠ Rájec – Jestřebí. Soutěžilo se
v běhu na 50 m, ve skoku z místa, vytrvalosti a soutěž uzavřel štafetový běh.
Naši žáci, kterých bylo 22, bojovali jako lvi a výsledky se dostavily. Myslím, že je
čím se pochlubit. Děti přivezly celkem 9 zlatých, 5 stříbrných a 4 bronzové
medaile. Jsme na ně moc hrdí a ostatním, kterým se umístit nepodařilo,
děkujeme za účast a bojovnost – i to se počítá.
Do konce školního roku nás ještě čekají atletické závody v ZŠ Rudice a také
turnaj ve vybíjené a fotbale v ZŠ Ráječko. Tak jim společně držme palce, ať jsou
stejně úspěšní jako dosud.

Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech
3. - 7. června 2019 vždy od 6 do 16 hodin
sběr starého papíru.
Kdo se chce zbavit tohoto odpadu a pomoci škole získat finanční prostředky na
další vybavení, může papír odevzdávat v uvedených dnech ve škole.
Občany prosíme o rozdělení na noviny, časopisy a ostatní do menších balíčků.
Děkujeme.
Text a foto Mgr. E. Bartíková, Mgr. I. Šimanová, Mgr. P. Bartošová.

*********************************************************************************
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ČARODĚJNICKÁ ŠKOLKA

V úterý 30. 4. se celá mateřská škola proměnila v čarodějnickou - v každé
třídě se vyučovalo a kouzlilo jinak, ale vždy tak, aby děti prožily pěkné
dopoledne a odnesly si nezapomenutelný zážitek. Třída koťátek se
poctivě připravovala již předchozí týden. Nejprve si museli čarodějové a
čarodějnice obstarat v přírodě kouzelnickou hůlku, zkusit uvařit první
lektvar z bylinek, postavit vatru, natrénovat let na koštěti, vyrobit
chaloupku pro Malou čarodějnici a splnit i úkoly pro chytré hlavičky.
V pondělí 29. 4. se děti převlékly do kouzelnického šatu, nasadily klobouky
a vyrazily do třídy, kde je čekaly vrchní čarodějky Berta a Zimbula, které
pro ně připravily řadu soutěží, úkolů a zábavy. Nechybělo sbírání
kouzelných bylinek, třídění
havěti,
trampolínka
na
trénink správného přeletu,
uzlové kouzlo nebo pavoučí
kouzlo na pavučině. V úterý
si všechny čarodějné bytosti
obstaraly i koště na tradiční
košťátkový slalom. Zároveň
pro ně Berta napsala i recept na kouzelný lektvar, který jsme si všichni rádi
uvařili a též ochutnali i čarovné ingredience. Po tom, co malí čarodějové a
čarodějky splnili úkoly a disciplíny, byli pasování do čarodějnického řádu I.
kategorie, získali vysvědčení, odznak za vaření kouzelného lektvaru a
čarodějný přívěsek.
Mgr. Eva Filoušová, učitelka
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STAVĚNÍ MÁJE

Konec měsíce dubna je čas „Stavění máje“. Tak tomu bylo i poslední
dubnovou sobotu na náměstí v Doubravici nad Svitavou. Krátce po zahájení akce,
místostarostou městyse Ing. Martinem Štěrbou a starostou SDH Doubravice nad
Svitavou Bc Jaromírem Petrů, vystoupily se svým programem předškolní děti ze třídy
Koťátek.
Děti předvedly jarní pásmo tanečků a melodií, které bylo zakončeno odletem
„čarodějnic“ na košťátku. Hudební doprovod dětí na kytaru a klávesy, zajistily paní
učitelky Soušová Anna a Mgr. Filoušová Eva. I přes chladné počasí se děti snažily a
vystoupení se jim povedlo. Škoda jen, že zájem ze strany veřejnosti není velký a
vystoupení dětí viděla, kromě rodičů, jen malá hrstka občanů.
Soušová Anna – učitelka MŠ

Den matek v naší mateřské škole
Jako každý rok v květnu proběhla dne 14. 5. 2019 v naší Mateřské školce
v Doubravici nad Svitavou besídka pro maminky k jejich svátku. Děti měly připravené
vystoupení - říkanky a písničky o jaru, jarních květinách, čmelácích a včelkách. K tomu si
vytvořily čelenky s kopretinami, tulipány, věnečky z pampelišek, tykadla, košíky na med a
barevná srdíčka. Společně i ve dvojicích si zatančily a zazpívaly.
Maminkám vyrobily pěkné dárečky. Děti i rodiče si tento den společně
užili.
I ve třídě Berušek proběhla v úterý besídka pro
maminky k jejich svátku.
Děti měly připravený krátký program na téma zvířátka písničky s tanečkem, básničky se cvičením.
Rodičům se besídka moc líbila. Na závěr děti rozdaly
dárečky, které vyrobily pro maminky.
Bc. Lenka Hejčová
Lenka Kolínská, učitelka Berušek
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VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Tak jako každý rok, tak i letos se naše MŠ
zúčastila různých výtvarných soutěží. Vzhledem k tomu,
že těchto soutěží je veliká spousta, snažíme se vybírat
ty, které jsou zajímavé a jejich téma je dětem blízké.
Mohou tak samy a dle své vlastní fantazie
výtvarně zobrazit co cítí, co mají rády a jak vidí
svět kolem sebe.
Většina soutěží je rozdělena do věkových
kategorií. Snažíme se tak zapojit všechny děti od nejmenších, až po předškoláky.
V lednu tohoto roku jsme poslali dětské výtvory do soutěže „Mé
toulky přírodou“, kde jsme ale tentokrát nezískali žádné umístění.
Další výtvarná díla byla pro soutěž „Školka plná dětí“. Tam se nám
dařilo o něco lépe. Je to již XVII. ročník této soutěže, ale my se jí
účastníme teprve druhým rokem. Obrázky posílají děti z celé naší
republiky a účast je velká. V letošním roce se zúčastnilo 260 škol a bylo
zasláno 3073 výtvarných prací. V kategorii 5letých bylo vybráno 15 děl a
mezi nimi byl obrázek s názvem
„Kuna Lisa“, který namalovala
Julinka Sáňková z naší mateřské
školy. Za svou krásnou práci byla
pozvána s rodiči na vyhlášení a
předání ocenění.
Pokud bude do konce
školního roku další možnost,
určitě se zúčastníme i dalších
soutěží. V naší školce máme moc šikovné děti. Každý rok byla minimálně
jedna soutěž, kde jsme se umístili, proto hodláme nadále pokračovat
v této práci a těšíme se, jaké další výzvy přijdou.
Kateřina Žáčková, učitelka MŠ
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ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Pro školní rok 2019/2020 se konal zápis
do naší mateřské školy v pondělí 13. května.
K zápisu přišlo neuvěřitelných 39 dětí.

Bohužel jich mohlo být přijato jen 20.
Tolik dětí odchází do 1. třídy. Pro výběr dětí
byla stanovena kritéria, která byla schválena
městysem.
Mezi přijatými dětmi jsou všechny děti,
které do konce roku 2019 dovrší 3 roky a mají
trvalé bydliště v Doubravici nad Svitavou. Dále
2 předškoláci ze Lhoty Rapotiny a jedno dítě z Újezdu u Boskovic, které již mělo 3
roky a v naší mateřské škole má sourozence.
Kapacita naší mateřské školy je 69 a ta bude příští školní rok opět naplněna.

Mgr. Hana Konrádová, ředitelka
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část červen 2019
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Červen:

1.6. MUDr. Štrajtová
Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806
2.6. MUDr. Žilka
Benešov, 19
516 467 313
8.6. MUDr. Švendová
Křtiny, Zdrav. středisko
516 439 404
9.6. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b
734 177 800
15.6. MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám. 327 516 446 398
16.6. MDDr. Trubáčková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452
22.6. MUDr. Křížová
Knínice u Boskovic, 330
516 452 808
23.6. MUDr. Chatrný
Boskovice, Lidická 8
516 456 109
29.6. MUDr. Vrtělová
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455
30.6. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429
516 472 227
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.
*********************************************************************************

Oblastní charita Blansko pořádá ve středu 5.6.2019 od 8 do 15 hodin
sběr šatstva, nádobí a drobných věcí do kuchyně nebo šicí potřeby,
látky atd. Sběr bereme v zařízení Pěkná modrá Doubravice,
Soukopovo náměstí 91. Tyto věci poslouží sociálně potřebným lidem.
Petra Veselá
vedoucí Sociálně terapeutické dílny
Pěkná modrá Doubravice nad Svitavou
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ČERVEN
6. 6. čtvrtek v 18 hod

2019
BIOSCOP

KURSK
Film vypráví o skutečné katastrofické události, ke které došlo v roce
2000 na palubě jaderné ponorky K-141 Kursk.
155 metrů dlouhá jaderná ponorka je „nepotopitelnou“ pýchou ruského
válečného námořnictva. Během námořního cvičení v srpnu 2000 se na
palubě nachází 118 členů posádky. 12. srpna otřesou trupem Kursku
mohutné exploze, které plavidlo pošlou do hloubky 108 metrů, na dno
Barentsova moře. Záchrannou akci komplikuje zchátralé vybavení a
odmítavý postoj ruské vlády přijmout zahraniční pomoc…
Akční drama Belgie/Lucembursko

Premiéra 17. 1. 2019

Vstupné 50.- Kč

117 minut

13. 6. čtvrtek v 18 hod

BONTONFILM
SNĚŽÍ

Film o rodině a o tom, jak moc bychom si přáli být v jejím kruhu šťastní a
svobodní.
Tereza se svým přítelem a sestrou se vydává do domu své babičky, o
kterou se stará jejich matka. Tereze se zdá, že v domě je všechno
ponecháno svému osudu stejně jako babička, která z nedostatku
pozornosti ztrácí přehled o realitě. Tereza zůstává, a aniž by tušila,
vyčistí v rodině daleko víc než jen zašlé pavučiny. Hrají: Petra
Nesvačilová, Hana Vagnerová, Vanda Hybnerová a další.
Poetické drama ČR
Vstupné 50.- Kč

Premiéra 9. 5. 2019
74 minut

Na co se můžete těšit dál?
 Na letní promítání – informaci přineseme v příštím zpravodaji
 Na zahájení pravidelného promítání v září, kdy jako první uvedeme novou
českou komedii TERORISTKA a hned za týden další český film LOVEní.
***************************************************************************
Zpravodaj Městyse Doubravice nad Svitavou vychází 1 x měsíčně. Vydavatel: Městys Doubravice nad
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Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 23301. Zpravodaj č. 6/2019 vydán dne 29.5.2019
v Doubravici nad Svitavou.
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