ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 9 /září 2019

*********************************************
Vážení spoluobčané,
léto pomalu doznívá. Však bylo také vydatné. Dalo by se říct, že
v extrémně horkých dnech, kdy se teploty blížily bezmála ke čtyřiceti
stupňům, hřál i stín. Snad se dočkáme i příjemného babího léta.
Pojďme se společně ohlédnout za dvěma posledními měsíci. Plánované
stavební úpravy v místní ZŠ se podařilo bezezbytku zrealizovat, stejně
tak je hotová „klubovna – společenská místnost“ ve víceúčelové budově.
Oprava jižní zdi starého hřbitova je dokončena. Také oprava „márnice“
se chýlí ke konci. Zbývá pouze dodělat dřevěnou pergolu před jejím
vchodem.
Úspěšně se rozběhla výstavba místní komunikace v lokalitě Zázmolí.
Pravděpodobně jste zaznamenali, že byla zahájena generální oprava
komunikace mezi obcemi Doubravice nad Svitavou a Kuničky. Tato akce
byla již dříve plánována v rámci „pozemkových úprav“ a nyní se
realizuje. Dokončena má být v červenci 2020. V souvislosti s výše
uvedenou stavbou bude docházet k navýšení dopravy, a to zejména
nákladních aut na ulicích Havlíčkova a 28. října. Nezbývá než tuto
skutečnost akceptovat. Odměnou nám bude nová komunikace, která
výrazně zkvalitní spojení mezi oběma obcemi.
A co společenský život?
Za připomenutí stojí druhé letní promítání na náměstí Svobody, které se
uskutečnilo v měsíci červenci. Proběhla řada pěkných akcí, jako soutěž
TFA, Klemovská lávka a další.
V srpnu jsme zaznamenali významnou společenskou událost. Náš
městys navštívil hejtman Jihomoravského kraje, JUDr. Bohumil Šimek.
Na úřadu městyse se setkal s vedením obce. Zajímal se o dění v našem
městečku, co se již podařilo zrealizovat, co plánujeme, co nás tíží apod.
Setkání se odvíjelo ve velmi přátelské atmosféře.
Po období dovolených, výletů a letních táborů přeji našim školákům
šťastné vykročení do nového školního roku. A nám všem ostatním
plynulý přechod do běžného pracovního procesu.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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Setkání s hejtmanem Jihomoravského kraje

Foto: Eva Sáňková

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

Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám tímto poděkovali za vzorné vyplňování a vracení
dotazníků týkajících se vašeho zájmu o odpadní nádoby a zavedení
systému „door to door“, tedy sběr odpadu od dveří ke dveřím,
v rámci našeho městyse. K dnešnímu dni se na městys vrátilo 284
dotazníků, což se rovná zhruba 55 % všech dotčených nemovitostí.
Tyto dotazníky jsou nyní vyhodnocovány a budou sloužit jako
podklad pro stanovení velikosti a počtu nádob na třídění odpadů.
Dále je naší povinností vás informovat, že ve čtvrtek 18.07.2019
proběhla, na základě anonymního udání, kontrola parcely číslo 6363
nacházející se v katastrálním území Doubravice nad Svitavou, která
dříve sloužila jako skládka. Kontrolu provedli zástupci České
inspekce životního prostředí, Oddělení odpadového hospodářství,
Oblastní inspektorát Brno. Tato kontrola došla k závěru, že „nebylo
prokázáno porušení zákona o odpadech kontrolovanou osobou“.
Vstup na tento pozemek je zabezpečen uzamykatelnou závorou a je
umožněn pouze zaměstnancům městyse. Pozemek je nyní využíván
pouze ke shromažďování bioodpadu sváženého pracovníky městyse.
Ing. Martin Štěrba
místostarosta
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Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
ve středu 11.9.2019 v 18.00 hodin v obřadní síni
Městyse Doubravice nad Svitavou.
*****************************************************************
UPOZORNĚNÍ
Pan Vít Koudelka, odborný lesní hospodář, ukončil na vlastní žádost
k 31. 08. 2019 pracovní poměr. Za jeho dlouholetou péči o naše lesy mu
patří upřímné poděkování. Od 01. 09. 2019 nastupuje na pozici
odborného lesního hospodáře pan Robert Urbánek ml.
******************************************************
Prodej palivového dříví
Městys Doubravice nad Svitavou nabízí občanům ke koupi palivové
dříví. 1m3 500,-Kč (bez DPH). Odvoz vlastní!
Bližší informace pan Robert Urbánek ml. tel. 733 511 125
*************************************************
Vážení spoluobčané,
koncem srpna skončilo moje působení ve funkci lesníka na majetku Městyse
Doubravice nad Svitavou a já bych rád touto cestou poděkoval dvěma lidem, se
kterými se mi nejlépe za těch 25 let spolupracovalo.
Prvním je pan Stanislav Urík – člověk, který byl ochoten jezdit soustřeďovat
dříví koňmi z Lenčova až na Chlumy. Časem se přestěhoval do Doubravice, na stará
kolena si udělal zkoušky na motorovou pilu a díky tomu jsme mohli operativně
zpracovávat nahodilou těžbu a provádět výchovné zásahy na celém úseku. Na voze
rozvezl potřebný materiál, případně provedl i postřik proti kůrovci. Díky tomu byl
v této době obecní les v nejlepším stavu, dobré časy skončily jeho odchodem do
důchodu.
Druhým je pan Bedřich Vitouch, brigádník v pěstební činnosti, který byl
věrný klemovským lesům od poloviny 90let až do loňského roku. Ze začátku s ním
chodila pracovat i jeho manželka a byl na ně ve všem spoleh. Kdybych měl popsat,
co za ta léta pro les vykonali, vydalo by to na pěkně dlouhý seznam. A proto jen
krátce, ale o to upřímněji-DĚKUJI za vše!
A na závěr bych chtěl poděkovat všem těm lidem, kteří mi po všechna ta léta
pomáhali, aby lesy byly v pořádku-především Honzovi Jalovému – a popřál jim
hlavně pevné zdraví!
Vít Koudelka
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Úřad městyse DOUBRAVICE NAD SVITAVOU ve spolupráci
se společností SUEZ Využití zdrojů a.s. pro Vás zajistí
SBĚR A ODVOZ VELKÉHO ODPADU !
PROČ ?

Velký odpad z domácností a zahrádek, který se svým objemem nevejde do popelnice, nesmí končit
kolem cest nebo kdekoliv v přírodě. Tento odpad má své místo na skládkách. Je člověka nedůstojné
s tímto odpadem obtěžovat slušné občany a zatěžovat naše společné životní prostředí.
Co je velký odpad ?
Veškerý nábytek, doplňky a vybavení domácností pokud možno vše zbavené kovových částí,
zařízení, které není nebezpečným odpadem. Sedací soupravy, matrace, molitany, polystyrén,
koberce, běhouny, podlahoviny, jinak neupotřebitelné textilie, zrcadla, drátosklo, autosklo, luxfery,
bytové sanitární zařízení, domácí a zahradní keramika, plastový zahradní nábytek, zahradní hadice,
velo pneu a duše, vědra, vaničky, běžně znečištěné obaly od stavebních nebo jiných materiálů,
plastové nárazníky a plastová výbava automobilů apod.
Kontejnery budou rozmístěny v obci na stanovištích podle tohoto termínového
harmonogramu:

PŘISTAVENÍ

STANOVIŠTĚ

21. září 2019

ODVOZ

21. září 2019

U úřadu městyse

8,00 hod.

16,00 hod.

Upozornění: do kontejneru prosím nedávejte televizory, počítače a monitory, ledničky,
el. zařízení, pneumatiky a nebezpečné odpady !!! Děkujeme.

***************************************************************
SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !
PROČ ?

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných odpadových nádob
ohrožuje zdraví lidí, zvířat i rostlin, vodu, vzduch a naše životní prostředí.
Proto jej musíme sbírat odděleně a dále odborně odstraňovat.
Co je nebezpečným odpadem ?
baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny a destičky, chladící a mycí
kapaliny, plechovky od nebo se zbytky laků barev, rozpouštědla, ředidla, tmely, lepidla, výplňové
hmoty a kartuše včetně sprejů, veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, vše co obsahuje
rtuť nebo líh, tonery a barvy do tiskáren, jedy, kyseliny, zásady, agropostřiky, pesticidy, kosmetika,
fotochemikálie, léky, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, znečištěné a
zaolejované oděvy, textilie a hadry, absorpční činidla a všechny různé nádoby znečištěné speciálně
upravenými stavebními hmotami nebo se zbytky chemikálií, pohonných hmot, asfaltové odpady,
menší množství azbestové krytiny zabalené v igelitu, sádrokarton a sádra apod. Tlakové hadice,
autokabeláže, el. vodiče obecně, znečištěná pryž a vše co přišlo do styku s ropnými látkami.
Nebezpečné odpady budou odebírány vyškolenými pracovníky:

DNE

STANOVIŠTĚ

OD KDY – DO KDY

21. září 2019

U úřadu městyse

8:00 – 9:00

Velkoobjemové a ostatní odpady ne !!!
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20. září 2019 v 15.00 hodin bude zahájeno
vyhodnocení „Rozkvetlého městečka“
Stejně jako v letech předešlých se všichni milovníci a obdivovatelé
kytičkové krásy sejdou v uvedený den v areálu Zahradnictví Koupý –
v horním skleníku.
A tady bude vše připraveno tak, aby se nám tam líbilo. Nebude chybět
občerstvení, pěkná hudba a hlavně – kam oko dohlédne-kytičky, kytičky,
kytičky!
Naše městečko je nafotografováno –
samozřejmě hlavně okna, předzahrádky a
balkony. Vše roztříděno a v uvedený pátek
budeme losovat. Tak jako vždy. Odměny ale
čekají na všechny přítomné. Tak jako vždy. A
věřím, že přítomni budou spokojeni. Tak jako
vždy.
Pozvánky budou rozneseny do 12. září. Takže
vzít ji s sebou, k tomu přibalit dobrou náladu a hurá do zahradnictví!
Těšit se budeme také na návštěvníky „bezpozvánkové“!!!
Tak teď nezbývá nic jiného, než si datum zapamatovat a těšit se, těšit
se, těšit se.
Eva Sáňková
****************************************************************************

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020
na ZŠ Doubravice nad Svitavou
proběhne v pondělí 2. 9. 2019
v 8.00 hodin v tělocvičně.
Konec vyučování bude v 9.00 hodin.
Školní jídelna a školní družina budou fungovat od úterý 3. 9.
Děti, hola, škola volá! Tak brzy na viděnou!
Mgr. Pavlína Bartošová
ředitelka
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Hasiči zdolávali překážky a přívaly vody.
Sluníčkem a modrou oblohou začínala v Doubravici nad Svitavou
sobota 3. srpna, kdy se na sokolském hřišti konal 5. ročník soutěže
TFA Nejtvrdší hasič přežije. Celá soutěž se konala pod záštitou
hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. Do
letošního ročníku se kromě závodníků z Moravy a Čech přihlásili
také tři dobrovolní hasiči ze Slovenska. Stejně jako v letech minulý
byla perfektně připravena závodní dráha, na které domácí hasiči
pracovali několik dnů, pro závodníky připraveno zázemí k odpočinku
a pro všechny skvělé občerstvení. A kromě zajímavých soutěží,
které připravila Česká pojišťovna a BESIP, bylo v letošním roce na
hřišti ještě něco navíc, a to
dětská
závodní
dráha.
Doubravičtí hasiči společně
s kolegy
z MLTFA
(Moravská
liga
TFA)
očekávali kromě jiných také
vzácnou návštěvu. Svoji
účast totiž přislíbily děti se
svými tetami z Dětského
domova
CHOVÁNEK z Brna. Stejně
jako
na
Onkologické
oddělení dětské nemocnice Brno, i sem, do tohoto domova jezdí
členové MLTFA dělat dětem radost různými dárky a akcemi, které
jsou pro tyto děti vhodné. A děti z dětského domova nezklamaly.
Přijely a bavily se skvěle. Nevadily jim ani silné dešťové přeháňky,
které se nad Doubravicí během odpoledne přehnaly několikrát. Říká
se, a je to určitě pravda, že hasičům voda nevadí. Svědčí o tom i
jejich houževnatost při soutěži žen (zaslouží velký obdiv) a soutěži
tandem štafeta, kdy déšť závodníky opravdu nešetřil. Ale vydrželi a
soutěže dokončili.
V pátém ročníku soutěže TFA byly vyhlášeny čtyři kategorie: muži
do 35 let, muži nad 35 let, ženy a tandem štafeta (poslední
kategorie si v roce minulém získala velkou oblibu, proto byla opět
zařazena).
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Do kategorie „Muži do 35 let“ se
přihlásilo
a
startovalo
23
závodníků. Stejně jako v roce
minulém zvítězil Zdeněk Král
z Trpína časem 2:35:29, na
druhém místě se umístil Michal
Skřivánek
z Rohatce
časem
2:38:47 a na třetím místě s časem
2:51:31 se umístil Martin Břenek z Trpína. V kategorii „Muži nad 35
let“ startovalo 8 závodníků. První místo obsadil Tomáš Máca
z Brna-Slatiny s časem 2:48:38 (v minulém roce zvítězil časem
2:53:95 – zlepšení). Druhé místo patřilo Radkovi Tesařovi ze
Sebranic s časem 3:01:63 (v roce 2018 obsadil také druhou příčku
s časem 3:05:05- také zlepšení). Oproti loňskému roku změna
nastala jen u třetího místa, které obsadil Petr Mrňka z Újezdu
časem 3:24:86. K velkému zlepšení v dosaženém čase došlo také
v kategorii „Ženy“. První místo obsadila Tereza Tmejová
z Chotěnova časem 2:42:01(v roce
minulém byl čas vítězky 3:09:22), druhé
místo
patřilo
Kateřině
Vodičkové
z Rokytnice nad Rokytnou, která závod
dokončila s časem 3:05:45 a třetí místo
obsadila Pavlína Vaverková s časem
3:28:39 (v roce 2018 obsadila rovněž třetí
místo s časem 4:02:14). Osm dvojic
v soutěži „Tandem štafeta“ bojovalo jako o
život. A za dosažené výsledky se nemusí
stydět ani ti, kteří nevystoupali na stupně
vítězů. 1.místo obsadila dvojice Zdeněk
Král a Martin Břenek (oba z Trpína) časem
2:42:67, 2. místo Petr Čandrla (Podolí) a
Zdeněk Maňák (Velká nad Veličkou) skvělým časem 2:47:55 a
bronz patřil dvojici Rostislav Hajný (Doubravice nad Svitavou) a
Radek Tesař (Sebranice) časem 2:48:10, na který mohou být také
pyšní. Věřme tomu, že také příští ročník soutěže TFA, který se bude
v Doubravici nad Svitavou konat 1. srpna 2020 bude stejně úspěšný
jako ten letošní.
Text a foto Eva Sáňková
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FANDILI KOMETĚ V DALEKÉM SVĚTĚ
Kdo není tzv. „skalní fanoušek“ HC Komety Brno a kdo není majitelem
vymoženosti zvané lidově „fejsbuk“ pravděpodobně nezaregistroval foto
soutěž, kterou tento klub pro svoje příznivce vyhlásil pro letošní letní
sezónu. Stejně jsem na tom byla také já. Jen mi na začátku léta bylo
divné, proč se početná skupina doubravických rekreantů vybavuje
stejnými tričky se stejnými nápisy a stále ke mně vznáší dotazy –
„budeme ve zpravodaji?“ Tak už ve zpravodaji jsou, protože mně bylo
vše vysvětleno.
Parta dvaceti pěti fandů Komety z našeho městečka se rozhodla, že se
do soutěže zapojí. Nechali si proto vyrobit krásná trička s nápisem
„Doubravice nad Svitavou fandí Kometě po celém světě“ a vydali se
do přímořského městečka Oculcalar v Turecku. A podle fotografií, které
jsem měla možnost vidět, byli nepřehlédnutelní. Vždyť také v polovině
soutěže se stále drželi na 1. místě. Jak je tomu teď, téměř ve finále
soutěže nevím, ale „bedna“ z toho možná bude.
Prohlédnout si fotografie našich fandů, ale také všech, kteří se do
soutěže zapojili můžete na facebookových stránkách HC KOMETA
BRNO a kliknutím ke snímku našich fandů určitě přispějete k tomu, aby
se udrželi na předních místech soutěže.
Eva Sáňková
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Výlet mateřské školy
Již od začátku měsíce června se mnoho dětí těší na prázdniny, ale také, a to
hlavně, na školní výlet.
Tak jsme se ve školce rozhodli, že si uděláme pěkný den a vyrazíme někam za
zábavou. Letos padla volba na návštěvu zoologické zahrady a dinoparku ve
Vyškově.
Na školní výlet jsme vyrazili ve čtvrtek 6. června brzy ráno. Na místo jsme
dorazili asi kolem 9 hodiny. Děti už se nemohly dočkat. Jako první jsme navštívili
ZOO, kde jsme si mohli prohlédnout různá zvířátka od domácích až po ta exotická.
Zoologická zahrada ve Vyškově je sice malá, ale je moc pěkná. Děti byly
rozdělené do čtyř skupinek, menší s většími a každou skupinku měli na starost dva
učitelé. Měli jsme žlutou skupinku „sluníček“, modrou skupinku „mráčků“, fialová
skupinka patřila „fialkám“ a zelená „čtyřlístkům“. Každá ze skupinek si prohlídku
přizpůsobila, jak bylo třeba a jak dětem vyhovovalo.
Po návštěvě ZOO nás čekala cesta do Dinoparku, kam nás opět dopravil
autobus. Tam se děti nejprve trošku posilnily a čekala nás zajímavá cesta do
pravěku. Děti byly nadšené. Mohly se vyfotit s různými dinosaury, dozvěděly se o
nich spoustu nových informací, navštívili jsme také 3D kino. Pak jsme si ještě před
zpáteční cestou trošku odpočinuli a dali si nějaké ty dobroty od maminek a hurá zpět
do školky.
Vyšlo nám hezké počasí, cestu jsme všichni zvládli bez problémů a z výletu
jsme si přivezli plno nových zážitků a vzpomínek. Doufám, že příští výlet bude stejně
vydařený, jak letošní. Děti měly krásné zakončení letošního školního roku.
Kateřina Žáčková učitelka
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Bližší informace o jednotlivých kroužcích získáte na našich stránkách
www.mcponorka.cz. Kroužek vaření a keramiky lze navštívit i během
roku jednorázově., je důležité se dopředu nahlásit. Na masáže
miminek je také potřeba se dopředu nahlásit. Angličtina - Děti se
zábavnou a hravou formou seznamují s anglickým jazykem. Starší děti
se již učí komunikaci, také zábavnou formou. Výuku zajišťuje
lektorka z jazykové školy ROLNIČKA.
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MC Ponorka, z.s. pořádá druhý Ponorkový bazárek. Bazárek se bude
konat 5.10. 2019 v KD v Doubravici 8,00 - 11,30h.
V prodeji bude podzimní a zimní oblečení do vel. 164, dětské
potřeby, obuv, hračky a sportovní potřeby.
Zájemci o prodej nás mohou kontaktovat do 25.9.2019 na email:
mcponorka@seznam.cz
MC Ponorka, z.s.
**********************************************************************************

Jóga opět začíná
Kurzy budou probíhat podle systému „Jóga v denním životě“, který obsahuje
tělesná a dechová cvičení, relaxaci a koncentraci.
Přijďte si zacvičit a odpočinout si od každodenních povinností.
Posílíte tak svoje fyzické a duševní zdraví.
Začínáme od září, každé úterý od 18,00 – 19,30 hodin
v tělocvičně ZŠ Doubravice nad Svitavou. První cvičení se
koná 10.9.2019
Srdečně zve Olga Králová
****************************************************************
Myslivecký spolek Doubravice nad Svitavou
pořádá dne 7.9.2019

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
začátek od 11.30 hodin na myslivně.
Na místě ochutnávka mysliveckých specialit.
Součástí odpoledne bude i bohatý program
pro děti s lesní pedagogikou.
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****************************************************************

Oznámení o sběru šatstva
Oblastní charita Blansko oznamuje, že bude ve středu 11. 9. 2019 vybírat
použité oblečení, nádobí, látky a další věci.
Kde: DOUBRAVICE NAD SVITAVOU • Soukopovo nám. 91,
Pěkná modrá od 8:00 do 15:00 hodin
Děkujeme všem, kdo nám věci darují.
Mgr. Miroslav Doležel, vedoucí úseku podpory a pomoci OCH Blansko
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Oblastní charita Blansko
Když se řekne charita, tak se každému vybaví něco jiného. Někoho
napadne sběr šatstva, někoho jiného lidé bez domova, v poslední době
možná slýcháte o mobilním hospici sv. Martina. Jsou to jen střípky
z velké mozaiky služeb, které Oblastní charita Blansko nabízí. Výčet
všech aktivit, by zabral tuto dvoustranu, tak jen ve zkratce: provozujeme
azylové domy pro matky s dětmi, zařízení pro lidi s hendikepem,
zdravotní služby, pečovatelskou službu, služby pro lidi bez domova,
služby, které pomáhají rodinám v terénu, poradenství ohledně dluhů,
pomoc v krizi, služby pro lidi s duševním onemocnění, a další. Je toho
opravdu mnoho a pokud máte zájem navštivte naše webové stránky
blansko.charita.cz nebo náš facebook @charitablansko.
Aktuálně bychom vás rádi informovali o pomoci, do které se veřejnost
zapojuje nejčastěji formou darování oblečení, nábytku a dalších věcí,
které slouží potřebným.
Jedním z nových projektů je Charitní záchranná síť.
Jedná se o okamžitou pomoc pro lidi v nouzi, kteří potřebují zabezpečit
základní životní potřeby a nikdo jiný už jim nepomůže. Tzn. propadli
sítem pomoci a pro ně je tu naše síť záchrany.
Potřebným poskytujeme
nouzové ubytování.

potraviny,

hygienické

potřeby,

oblečení,

Dále nabízíme duchovní pomoc a zprostředkováváme kontakt na
sociální a jiné služby.
Pokud někoho takového potkáte, nebo se sami dostanete do složité
životní situace, neváhejte se na nás obrátit! Podněty dostáváme i od
kněží, starostů a dalších institucí v regionu.
Informace o sběrných a výdejních místech v regionu
VÝDEJ POTRAVIN
První kontakt, Komenského 19, Blansko, pracovní dny 7:30 – 15:30 tel:
516 417 351
Radovánek, Bartošova 1, Blansko, středa 15:00 – 17:00 tel: 731 138 920
Charitní pomoc, Dukelská 878/19, Boskovice, po předchozí domluvě tel:
737 230 843
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ŠATNÍKY
Charitní šatník, Písečná, ulice Jasanová, Blansko, pondělí 10:00 – 17:30
tel: 603 291 388
Charitní pomoc, Dukelská 878/19, Boskovice, úterý 11:00 – 17:00 tel:
737 230 843
HUMANITÁRNÍ SKLAD
Humanitární sklad se nachází v Blansku na ulici Gellhornova (areál
ČKD). Sem je možné, po předchozí telefonické domluvě, darovat
nábytek, elektrospotřebiče a vybavení pro domácnost .
Máme zájem o nábytek, matrace, bílá domácí technika – ledničky,
pračky, sporáky, kočárky, stoly, židle.
Pokud nemůžete věci, které chcete darovat sami přivézt, kontaktujte
našeho pracovníka na tel. 603 291 388 a je možné se domluvit po
posouzení věcí na odvozu.
Pokud máte nějaký dotaz ohledně Charitní záchranné sítě, volejte na tel.
514 417 351 v pracovní dny od 7:30 do 15:30.
Děkujeme za vaši pomoc, protože nám pomáháte pomáhat!
Ing. Pavel Kolmačka, ředitel Oblastní charity Blansko
*******************************************************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - ZÁŘÍ 2019

Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin

Září
1.9. MUDr. Kraml
Boskovice, Růžové nám. 16
733 644 499
7.9. MUDr. Křížová Knínice u Boskovic, 330
774 844 735
8.9. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
14.9. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b
516 418 788
15.9. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 457
21.9. MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 602 882 007
22.9. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 456
28.9. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8
516 454 338
29.9. MUDr. Lukeš
Boskovice, Smetanova 24
516 454 046
Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6,
tel. 545 538 111.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišťuje ve všední dny
od 18.00 hodin do 24.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 hodin do 20.00 hodin.
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Z Á Ř Í

2019

5. 9. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

TERORISTKA
Tato komedie je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila
žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí,
že přesně na to gauneři spoléhají. „Učitelky v důchodu přece
nestřílejí lidi,“ říká darebák. „Právě. Ale teď si tím nikdy nebude
jistý,“ odpoví mu paní, než odjistí zbraň. V roli učitelky v důchodu
uvidíme skvělou Ivu Janžurovou, jejího bývalého žáka, nyní
v podmínce, hraje Pavel Liška a arogantního strůjce lokálního zla
Martin Hofman.
Komedie ČR

Premiéra 4. 4. 2019

Vstupné 80.- Kč

95 minut

12. 9. čtvrtek v 18 hod

BONTON

LOVEní
Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo a někdy zase
moc. Eliška má svatbu, čeká na svůj velký dívčí moment, ale „ANO“
nakonec nezazní. Ženich totiž v rozhodující chvílí vezme roha a
přímo od oltáře uteče. Zdrcená nevěsta má naštěstí kamarádku,
která přesně ví, co dělat. Elišce hned založí profil na osvědčené
seznamce a začíná lov na lásku. Elišku hraje Ester Geislerová,
ženicha, co utekl, Martin Písařík, dále hrají Jakub Prachař, Veronika
Žilková, Ondřej Malý, Jana Švandová a Romana Goščíková.
Romantická komedie ČR

Premiéra 21. 3. 2019

Vstupné 50.- Kč

106 minut
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19. 9. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

SKLENĚNÝ POKOJ
Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století
obdivuhodný dům. Jeho středobodem je „Skleněný pokoj“, který je
synonymem krásy, modernosti, symbolem budoucnosti. Žije zde
rodina bohatého podnikatele Viktora Landauera. Jejich život
naplněný láskou však netrvá dlouho. Viktor je Žid, a Evropu čím dál
víc zahaluje stín nacismu. Další ranou pro Liesel Landauerovou je
zjištění, že Viktor má poměr s mladou ženou Katou, jíž jako válečné
uprchlici poskytli ve svém domě azyl. Liesel má přítelkyni Hanu,
volnomyšlenkářku, která si ráda užívá života. Čeká je ale
rozloučení. V panice a zmatku, které provázejí německou invazi,
Landauerovi za dramatických okolností prchají z Československa.
Vila však zůstává a její příběh pokračuje…
Drama ČR a SR

Premiéra 14. 3. 2019

Vstupné 80.- Kč

104 minut

26. 9. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
Mladinká Sidonie-Gabrielle Colette se zamiluje do o 15 let staršího,
charismatického pařížského literáta Willyho. Poté, co se vezmou,
Colette se přizpůsobuje novému životu, noří se do bohémského
světa svého manžela a začíná psát. Píše první dílo ze série o
Claudine. Willy jí dovolí publikovat pouze, pokud román vyjde pod
jeho jménem. Rázem je z něj slavný spisovatel, ale emancipovaná
Colette touží po uznání. Jejich manželství se nejen vlivem Willyho
nevěry a Colettina vzrůstajícího zájmu o ženy začíná hroutit. Willy
se však své talentované ženy za žádnou cenu nehodlá vzdát…
Drama-biografie V. Británie

Premiéra 28. 2. 2019

Vstupné 50.- Kč

111 minut

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