ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 10 /říjen 2019
**********************************************************************************

Vážení spoluobčané,
poslední letní víkend je za námi. Začíná podzim, který nám poskytne
ještě dostatek času na práci na zahrádkách, polích i v obci.
Stavební ruch v naší obci pokračuje. Poslední týden v září byly zahájeny
práce na obnově sítě nízkého a vysokého napětí. Část sítě bude
realizována venkovním vedením, část bude uložena do země. S tímto
souvisejí nezbytné výkopové práce. V první etapě budou prováděny na
ulicích 28. října, 9. května, Plotky a U Cihelny. Investorem stavby je firma
E.ON Distribuce, a.s., zhotovitelem pak firma ELQA, s.r.o.. Výkopové
práce zajišťuje firma Brixton-stavitelství s. r. o.. Se zástupci výše
uvedených firem a jejich zaměstnanci se budeme setkávat až do
července roku 2020, kdy by měly být práce dokončeny. Je nutné si
uvědomit, že touto stavební akcí budou dotčeny chodníky i místní
komunikace, dojde tak k přechodnému omezení jak chodců, tak i
dopravy. Nezbývá, než se obrnit trpělivostí a vzájemně si vycházet
vstříc. Obnova sítě se netýká místní části Klemov.
Pokračuje výstavba místní komunikace v lokalitě Zázmolí i generální
oprava komunikace směrem na Kuničky. Dopravní zátěž na
komunikacích, které souvisejí se všemi výše uvedenými stavbami je už
hodně znát. Proto se obracím na vás, občany, kteří v daných lokalitách
bydlíte a dovoluji si vás požádat o trpělivost, toleranci a pochopení.
Již byly také zahájeny restaurátorské práce na dvou sakrálních
památkách v městysi (kříž na ulici Jarní a kříž umístěný poblíž krajské
komunikace při výjezdu z obce směrem na Boskovice).
Také v říjnu se můžeme potkat na různých akcích, bližší informace jsou
uvedeny v tomto čísle zpravodaje.
Přeji vám pohodové podzimní dny.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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ZAČALA NÁM ŠKOLA
Školní rok přivítal naše žáčky deštivým „uplakaným“ počasím. Sešli
jsme se společně ve školní tělocvičně, kde jsme slavnostně přivítali
dvanáct nových žáčků prvňáčků. Letos na ně čekala nově vyspravená
třída – nová podlaha, nová okna.
Na žáčky se přišla podívat i paní starostka. Prvňáčkům donesla
pěkné dárky a popřála všem do nového školního roku.

A teď už hurá do učení …

Text Mgr. Erika Bartíková, foto Mgr. Ivana Šimanová.
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POZVÁNKA
Zveme všechny příznivce míčových her na
TURNAJ VE VOLEJBALE
který se v rámci DSO SVITAVA koná v sobotu 12. 10. 2019
v nové sportovní hale ve Svitávce. Zahájení v 9 hodin.
*****************************************************************************

Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech
4. - 8. listopadu 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.
Mgr. Pavlína Bartošová
ředitelka školy
************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část ŘÍJEN 2019
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin

Říjen
5.10. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2
516 474 488
6.10. MUDr. Nečasová
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 607 812 963
12.10. MUDr. Padalík
Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
13.10. MUDr. Paděrová
Šebetov, 117
516 465 452
19.10. MUDr. Jílková
Rájec, Ol. Blažka 145
516 410 786
20.10. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16
774 177 804
26.10. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9
516 412 422
27.10. MDDr. Potůček
Blansko, Pražská 1b
516 419 538
28.10. MUDr. Roth
Ostrov, Zdrav. středisko
516 444 326
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 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ŘÍJEN

2019

***********************************************************************************
3. 10. čtvrtek v 18 hod

FALCON

NA STŘEŠE
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne útočiště Songovi (Duy Anh
Tran), mladému Vietnamci, kterého našel ukrytého na střeše svého
domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor?
Nastalá situace přináší mnoho třecích ploch, tragikomických situací, ale i
překvapivých nápadů a řešení. Dále hrají Vojtěch Dyk, David Švehlík,
Adrian Jastraban a další.
Film ČR

Premiéra 7. 2. 2019

Vstupné 50.- Kč

97 minut

10. 10. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Když se Raphael a Olivia ve svých osmnácti setkali, byla to láska na
první pohled. Vzájemně se podporují. On je spisovatel, ona klavíristka. O
deset let později jsou manželi, ale vášně je mezi nimi stále méně. Když si
Olivia přestane být láskou Raphaela jistá, odejde. Raphael se probouzí
sám a čeká jej pořádný šok. Uvědomí si, že bez Olivie nedokáže žít a
musí udělat vše pro to, aby si její lásku znovu získal, a především si ji
zasloužil.
Romantická komedie Francie

Premiéra 2. 5. 2019

Vstupné 50.- Kč

117 minut

17.10. čtvrtek v 18 hod

BONTON

UZLY A POMERANČE
Láska k dívce vonící po pomerančích, složitý vztah k otci, něha věnovaná
malé sestře a stádo koní. To je Darkův svět. Koně tu nejsou jen
exempláře, ale bytosti, o které je třeba s láskou pečovat. Jenže ani to
nestačí. To pozná na konci léta, které je tečkou za jeho dětstvím. Ale i
tato tečka znamená nový začátek. Hrají Tomáš Dalecký, Stanislav Majer,
Ewa Farna a další.
Romantický film ČR
Vstupné 50.- Kč

Premiéra 11. 7. 2019
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92 minut

24.10. čtvrtek v 18 hod

FILM EUROPE

FLORENCINO KNIHKUPECTVÍ
Film oslavující lásku ke knihám se odehrává v ospalém anglickém
městečku padesátých let minulého století. Právě tady se Florenc
Greenová rozhodne otevřít knihkupectví s progresivní moderní
literaturou, aby se po smrti manžela jen neutápěla v žalu. Obyvatelé
městečka ale nejsou na díla současné literatury připraveni. Když Florenc
začne
propagovat
klasická
díla
soudobé
prózy, v místních
maloměšťácích probudí dlouho potlačované emoce. Navíc rozhněvá
pomstychtivou doyenku místní společnosti Violet, v níž změny
prosazované hlavní hrdinkou vzbudí žárlivost pramenící z uražené
ješitnosti, a rozhodne se Florenc její plán překazit…
Drama Německo/Španělsko/Velká Británie

Premiéra 18. 7. 2019

Vstupné 50.- Kč

113 minut

31.10. čtvrtek v 18 hod

FILM EUROPE

BRANKÁŘ
Tento film přináší dramatický životní příběh legendárního fotbalisty
Manchester City Berta Trautmanna, který se v poválečné Anglii prosadil
navzdory svému německému původu. Je to příběh muže, který miloval
fotbal, Anglii a ženu svého života Margaret, a díky svým výjimečným
schopnostem a vytrvalosti se dokázal z nenáviděného „nácka“ stát
britským národním hrdinou. Navzdory počáteční nenávisti fanoušků
působil v týmu Manchesteru v letech 1948 až 1964. Zlom v jeho kariéře
přišel v roce 1958 ve finále Anglického poháru, kdy pro svůj tým
vybojoval vítězství, když dohrál zápas navzdory život ohrožujícímu
zranění. On a jeho životní láska Margaret ale musí čelit i dalším ranám
osudu… V hlavní roli David Kross, dále hrají Freya Mavor, John Henshaw
a další.
Životopisný film Německo/Velká Británie

Premiéra 11. 4. 2019

Vstupné 50.- Kč

120 minut
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