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MĚSTEČKA
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Vážení spoluobčané,
společně s první sněhovou nadílkou jsme vstoupili do adventního
času. Minulou neděli (28. 11. 2021) jsme měli příležitost zapálit
první svíci na adventním věnci. Podle tradice by ji mělo zapalovat
nejmladší dítě v rodině a je označována jako světlo naděje. Každý
z nás si naději spojuje s tím, co je pro něj důležité. Naděje na lásku,
uzdravení, lepší práci,….Na jedné se shodneme všichni: „Naděje
pro nás všechny, že snad už nastane po dlouhé „covidové“ době
život, na který jsme byli zvyklí, který jsme důvěrně znali a cítili se
v něm bezpečně.“ Moc bych přála nám všem, aby tato naděje
došla naplnění.
Opět pro roce chci poděkovat všem zaměstnancům, kteří se
spolupodílejí na chodu městyse, za jejich obětavou práci.
Poděkování patří kolektivům pedagogů v mateřské a základní
škole, kteří i přes nelehké podmínky dokázali zabezpečit výchovu
a vzdělání našich nejmenších. Za spolupráci děkuji všem
společenským i sportovním organizacím, které se věnují práci
s dětmi a pomáhají v zabezpečení různých akcí. Díky patří také
místním firmám za příkladnou spolupráci.
Jaký byl rok 2021 už všichni víme. Jaký bude ten nadcházející
2022, můžeme jen tušit. Ať už v něm budete prožívat pohodové
dny nebo dny méně šťastné, přeji vám, abyste je vždy prožívali ve
zdraví a v kruhu svých blízkých.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
***********************************************************************************
PRACOVNÍ DOBA v době vánočních svátků na Úřadě městyse
v Doubravici nad Svitavou
13.12. pondělí 7.00 - 12.00 hodin 13.00 – 17.00 hodin
14.12. úterý

7.00 - 12.00 hodin 13.00 – 15.30 hodin

15.12. středa 7.00 - 12.00 hodin 13.00 – 17.00 hodin
16.12. čtvrtek pro veřejnost zavřeno
17.12. pátek

7.00 – 12.00 hodin

20.12. – 2.1.

ZAVŘENO
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Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice
nad Svitavou, které se bude konat 15.12.2021
v 18.00 hodin v obřadní síni městyse.

********************************************************
Oznámení
V aktuálním čísle zpravodaje je na stranách 13 a 14 uveřejněn „Kalendář
svozu odpadu 2022“, kde najdete termíny svozů jednotlivých druhů
odpadu. V samostatné tištěné podobě tento kalendář do domovních
schránek obdržíte v průběhu měsíce prosince 2021.

********************************************************
Obecní knihovna
V letošním roce byla činnost naší knihovny opět omezena pandemií.
Zavřeno bylo od začátku roku až do 15. dubna. Jako vždy se měnily
soubory výměnného fondu. Nakoupily se nové knihy. Za celkovou
vyhrazenou částku 15000 Kč nakupujeme nové svazky ve dvou etapách,
na jaře a na podzim, abychom vybrali novinky, které se zrovna objeví.
V srpnu jsme se podíleli na oslavě 650 let vzniku našeho městečka.
Poskytli jsme zázemí pro účinkující v prostorách knihovny i klubovny. Na
podzim, přesně 6. listopadu, se uskutečnilo 9. setkání knihovníků regionu
Blansko – Boskovice pod vedením paní Jalové a paní Markové. Přijely
paní knihovnice i z okrajových částí okresu, např. z Kořence nebo
Klepačova. Na setkání dorazil i ředitel Kulturních zařízení města
Boskovice pan Dostál. Myslím, že byli všichni spokojeni. Na těchto akcích
je příjemné se potkat, popovídat si a předat zkušenosti z práce
v knihovnách.
Ostatní domluvené akce se bohužel kvůli epidemiologické situaci odložily.
Nezbývá než si přát, aby se v novém roce navrátil život do normálu.
Připomínám všem čtenářům, že knihovna bude
naposledy v tomto roce otevřena ve čtvrtek
16. prosince. V roce 2022 otevíráme v úterý 4. ledna.
Přeji krásný advent, klidné Vánoce a vše dobré
v novém roce.
Jana Vomelová knihovnice
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Doubravická knihovna patří mezi nejkrásnějších na okrese
Blansko
A to netvrdím jenom já, doubravický patriot, ale tato věta zazněla
mnohokrát v sobotu 6.listopadu na 9. setkání knihovníků regionu
Blansko, které se konalo právě v naší krásné knihovně a přilehlé
klubovně. Sešlo se zde více jak dvacet fundovaných knihovnic, které si po
oficiálním programu navzájem vyměňovaly zkušenosti ze své praxe. Celé
setkání zahájila starostka Doubravice Mgr. Jana Otavová, naše
knihovnice Jana Vomelová představila knihovnu a její činnost v připravené
prezentaci, ve které seznámila kolegyně s dávnou minulostí knihovny, kdy
knihovnice s knihami cestovaly z místa na místo, z jedné budovy do druhé,
než zakotvily (knihovnice i knihy) ve víceúčelové budově. O tomto
putování si můžete přečíst v publikaci o historii Doubravice, kterou vydal
úřad městyse v srpnu letošního roku. Ale vraťme se na setkání
knihovníků, které organizačně připravila vedoucí úseku okresní metodiky
regionu Blansko Helena Jalová, a která přítomné informovala o novinkách
z oboru. Mgr. Hanka Matulová následně hovořila o udržitelnosti knihoven
a z nabídky tvořivé dílničky Mgr. Pavly Gargošové se knihovnice mohly
podívat na malou výstavku a inspirovat se, jak dále využít vyřazené knihy.
Třešinkou na dortu, jak se říká, pak bylo ocenění vybraných knihovnic. Pro
Doubravici zvláště zajímavé, protože kromě paní Olgy Odehnalové,
knihovnice z Bořitova, které byla oceněna za aktivní podporu dětského
čtenářství ve spolupráci s místní ZŠ a MŠ a za 12 let vedení knihovny,
byla oceněna také naše knihovnice, paní Jana Vomelová, a to za 20 let
vedení knihovny, za aktivní podporu modernizace knihovny a snahu
o vytvoření komunitního centra. Diplomy předal oceněným ředitel
Kulturního zařízení města Boskovice Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. Toto
ocenění jim právem náleží. Blahopřejeme!
Eva Sáňková kronikářka
Na snímku zleva knihovnice
města Boskovice Miroslava
Jurdičová, ředitel KZMB Mgr.
Ondřej Dostál, Ph.D., oceněná
knihovnice Doubravice Jana
Vomelová a vedoucí okresní
metodiky Helena Jalová.
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Adventní okna v Doubravici
Jaký je rozdíl mezi normálním a adventním oknem pravděpodobně
nemusím popisovat. Se začátkem adventu se mnoho a mnoho
„normálních“ oken výzdobou změní na „adventní“. A pak je radost
procházet městečkem a jen se dívat. A jak tato okna ještě povýšit a udělat
vycházky zajímavější, tak s tímto nápadem přišla paní Iva Kučerová
z náměstí Svobody. Na facebooku založila skupinu, které smyslem bylo
získat 24 dobrovolníků, kteří si mezi sebou rozdělí 24 kalendářních dnů
(1.-24. prosince). Každý ze zúčastněných má za úkol vánočně vyzdobit
okno s použitím přiděleného čísla. Každý den se rozsvítí okno dle pořadí
čísel a následně všechna zůstanou rozsvícena každý večer až do Vánoc.
A během jednoho večera byla čísla rozdána! Neseďte tedy doma, vydejte
se na příjemné podvečerní a večerní procházky a užijte si tento netradiční
„adventní kalendář“. Možná se z této ojedinělé akce stane akce tradiční.
Abyste hledání „adventních oken“ měli jednodušší, nabízíme malý itinerář:
1. 12.
2. 12.
3. 12.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
10. 12.
11. 12.
12. 12.

Klemov č. p. 251
Hybešova č. p. 163
Na Rybníku č. p. 335
Zázmolí č. p. 443
Klemov č. p. 289
Dolní č. p. 79
28. října č. p. 202
Školka č. p. 378
Soukopovo nám. č. p. 88
Klemov č. p. 302
Na Horce č. p. 92
Dolní č. p. 61

13. 12.
14. 12.
15. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.

Školka č. p. 384
U Cihelny č. p. 156
Klemov č. p. 359
Hybešova č. p. 179
U Spravedlnosti č. p. 250
Soukopovo nám. č. p. 7
Dolní č. p. 63
28. října č. p. 261
Klemov č. p. 362
U Cihelny č. p. 400
Hybešova č. p. 180
nám. Svobody č. p. 474
Eva Sáňková a Iva Kučerová
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PODĚKOVÁNÍ
Za pomoc, službu, případně za záchranu života je slušné poděkovat. My
máme důvod děkovat – děkujeme za pomoc při záchraně života. Nešlo
sice o záchranu života lidského, ale o záchranu naší kočičí slečny Mikiny,
která je „členem naší rodiny“. Zatoulala se v polovině října a pak se po ní
slehla zem. Už jsme ji oplakali, když jsem ji úplnou náhodou v blízkosti
našeho domu uviděl v koruně vysokého stromu. Co teď! Napadlo nás
jediné – zavolat hasičům. A byl to nápad velmi dobrý. Cestou ze
zaměstnání se u nás zastavil starosta doubravických hasičů Jaromír
Petrů, omrkl situaci, za krátký čas se vrátil s prostředky potřebnými na
slaňování a záchrana kočky začala. Celá akce trvala necelé tři hodiny a
byla úspěšná! Za ochotu, a hlavně odvahu, děkujeme panu Petrů – je to
hasič na svém místě! Záchrana se uskutečnila v docela významný den –
11. 11. 2021.
Jana a Milan Čermákovi z Holešína

************************************************************************
BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Ve čtvrtek 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
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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KOŤÁTKA A DRACI
Koncem měsíce října byla v naší mateřské škole ve třídě Koťátek
vyhlášena „Soutěž pro celou rodinu“ se zaměřením na výrobu „Draků
Papíráků“. I přes velkou nemocnost (neštovice), se děti zapojily a své
výtvory posílaly také na fotografiích. Všem, kteří se zúčastnili, patří velká
pochvala a poděkování.
Hotové dračí výrobky si mohou všichni prohlédnout v šatně u Koťátek.
Soušová Anna-učitelka MŠ

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

Nové vybavení pro kulturní akce v městysi
Doubravice nad Svitavou
Na jaře letošního roku podal městys Doubravice nad Svitavou
prostřednictvím MAS Boskovicko PLUS Žádost o dotaci na Státní
zemědělský intervenční fond – Program rozvoje venkova k projektu
„Pořízení vybavení pro kulturní činnost městyse Doubravice nad
Svitavou“. Městys byl se svojí Žádostí o dotaci úspěšný a na pořízené
vybavení mu byla přislíbena dotace ve výši 196 800,-Kč, tedy 80%
z celkových výdajů projektu ve výši 246 000,-Kč. V rámci projektu bude
pořízeno vybavení na pořádání kulturních a společenských akcí pod širým
nebem (pivní sety, stany), tak ozvučovací technika. Veškeré pořízené
vybavení bude využíváno jak městysem Doubravice nad Svitavou, tak
místními spolky při pořádání kulturních, společenských, vzdělávacích a
volnočasových aktivit. Pořízení vybavení zároveň nabídne občanům a
návštěvníkům městyse Doubravice nad Svitavou širší škálu pořádaných
akcí a volnočasových aktivit.
MAS Boskovicko PLUS
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S novým rokem nové dobré zprávy!
S radostí bychom vás všechny chtěli informovat o tom, že 3. ledna 2022 po
menší přestávce znovu zahájí provoz Restaurace „U Rudolfa“.
V jídelním lístku nebude chybět velmi oblíbená specialita, 300 g „řízek jako
prase“, pestrá nabídka vás čeká také u jídel hotových i minutek.
Tak jak vždy bývalo dobrým zvykem, objednávat si můžete zajištění akcí
k různým příležitostem (narozeniny, podnikové večírky, setkání spolužáků po
letech, smuteční hostiny apod.).
Stále platí nabídka zapůjčení výčepního zařízení, objednání většího množství
piva apod. V nabídce nebude dvakrát v týdnu chybět prodej našich vyhlášených
domácích knedlíků tzv. přes ulici.
Změní se pouze jediné: obědy nebudeme rozvážet, ale zájemcům nabízíme
objednané jídlo připravit do jídlonosičů, případně zatavit do speciálních vaniček,
ve kterých se dá jídlo ohřívat. Takto připravená jídla se budou vydávat v době
od 11,00 do 13,30 hodin.
Důležité: provozní doba restaurace bude pondělí až pátek v době od 10,30 do
14,00 hodin. Objednané akce budou samozřejmě zajišťovány i mimo pracovní
dobu.
Další informace a objednávky na telefonních číslech:
777 768 517 a 777 768 524
Aktuální jídelní lístek najdete na: www.vyvarovna.cz
Na vaši návštěvu se těší Rudolf Volf jednatel a ředitel společnosti
a Jana Kovářová vedoucí provozu s celým kolektivem restaurace
**************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část PROSINEC 2021.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin

4.12.
5.12.
11.12.
12.12.
18.12.
19.12.
24.12.
25.12.
26.12.

MDDr. Dufková Simona
MUDr. Fenyk Vlastimil
MDDr. Fojtíková Veronika
Dr. Giryeva Halyna
MUDr. Grenarová Marie
MDDr. Hájková Barbora
MUDr. Hanáková Jitka
MUDr. Havlová Petra
MUDr. Hosová Eva

Blansko, Pražská 1b
Letovice, Tyršova 15
Rájec, Zdrav. středisko
Boskovice, Lidická 8
Blansko, Vodní 5B
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Zdrav. středisko

774 425 074
516 474 310
516 432 138
734 231 261
724 081 182
725 332 967
516 418 788
721 425 074
516 432 138

Mimo tyto uvedené ordinační hodiny zajišťuje zubní LSPP pro Jihomoravský kraj pracoviště
v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel.: 545 538 421. O sobotách, nedělích a svátcích od
8:00 do 20:00.
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O JEDNOM ZLÁŠTNÍM VÁNOČNÍM A NOVOROČNÍM PŘÁNÍ
Vánoce se opět přiblížily, a tak si lidé navzájem blahopřejí. Nejenom k nim,
ale také k Novému roku, a tak jsou tato blahopřání dvojnásobná. Posílají
se pohlednice, píší se SMS zprávy, telefonuje se.
Pro počtení předkládám čtenářům Zpravodaje historku o jednom
blahopřání v době, kdy ještě nebyl internet, mobilní telefony, neexistovaly
ani SMS zprávy. Telefony fungovaly pouze po drátě a bylo jich nesmírně
málo. U nás v Doubravici bylo asi patnáct účastníků, z toho většinou
úřady, JZD, školy, hotel a sem tam nějaký občan, pokud ale bydlel poblíž
telefonního sloupu. A tak, když si lidé potřebovali někam zavolat, zašli
k těmto občanům, nebo na poštu. Tam byly telefonní hovorny, což byly
kabinky, ve kterých byl zaručen nerušený hovor. Po Doubravici a do Rájce
se volalo přímo, do Blanska také, ale na hovor do Brna už se muselo
čekat, až spojovatelka na ústředně v Blansku hovor spojí. Republika byla
rozdělena na pásma. Platilo se za každé započaté tři minuty hovoru, takže
pokud někdo hovořil čtyři minuty, musel zaplatit tak, jako by volal šest
minut. Po Doubravici a do Rájce se za tři minuty platila jedna koruna, do
Blanska tři, do Brna šest, do Prahy a Bratislavy devět, Karlových Varů a
Banské Bystrice dvanáct a do Košic patnáct korun. Podle délky hovoru se
spočítalo, kolik má volající zaplatit. Když telefonovali muži, byl účet malý,
když ženy, bylo to mnohem víc, protože některá děvčata strávila v hovorně
i půl hodiny. Jak známo, na co muži stačí deset slov, na to, aby žena
sdělila to stejné, spotřebuje slov i desetkrát vice. Každý stát měl
v sazebníku svůj vlastní tarif.
Příhoda, kterou chci popsat, se stala v roce 1972, kdy tehdejší americký
prezident Richard Nixon navštívil dnes už neexistující Sovětský svaz, aby
tam s ruským Leonidem Brežněvem podepsal smlouvu o omezení
strategických zbraní. Československá televize vysílal z příletu Nixona do
Moskvy přímý přenos, protože to byla toho roku velká událost.
A teď se čtenář jistě ptá, jak to souvisí s vánočním blahopřáním. Souvisí.
Před Vánocemi toho roku totiž přišel do Blanska na poštu jeden pán s tím,
že by si potřeboval zatelefonovat. Když se ho telefonistka zeptala, kam to
bude, sebevědomě prohlásil, že chce telefonovat prezidentu Spojených
států amerických. Telefonistka po tomto přání nejprve strnula úžasem, ale
pak jí došlo, že to není jen tak a začala se vyptávat: „Cože Vás to napadlo,
Vy chce telefonovat našemu největšímu nepříteli, představiteli zlých
imperialistů? Kde jste sebral jeho telefonní číslo?“ Pán jako odpověď
ukázal nějaký časopis, patrně zahraniční, kde bylo číslo napsáno. Výslech
ale pokračoval dál: “Umíte anglicky? Myslíte si, že by chtěl s Vámi mluvit?
O čem s ním chcete hovořit?“ Pán na to opáčil, že by chtěl panu
prezidentovi popřát vše nejlepší k Vánocům a Novému roku. A dodal, že
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už to není žádný nepřítel, když podepsal s Leonidem Brežněvem tu
strategickou smlouvu, a tím pádem jsou oba dva docela dobří kamarádi.
Telefonistka se ho tedy opět zeptala, proč nechce zavolat i soudruhu
Brežněvovi, aby to bylo spravedlivé. Na to odpověděl docela prostě že by
také rád, ale bohužel nezná jeho telefonní číslo. „Víte, kolik takový hovor
stojí?“, optala se znovu. „To tedy nevím“, pravil pán. Vzala tedy telefonní
sazebník, nalistovala v něm Spojené státy americké a stránku ukázala
pánovi, aby vše viděl na vlastní oči. Tam stálo, že tři minuty hovoru stojí
550 Kč, a toho se pán nakonec zalekl. Při tehdejších platech tato částka
představovala čtvrtinu, nebo někdy i třetinu měsíční mzdy. Přesto pán dál
trval na svém, že by rád poblahopřál, a tak mu telefonistka poradila toto:
„Víte co? Zakupte dvě vánoční pohlednice a pošlete je pánům státníkům.
To pro Vás bude nejlevnější. Napište blahopřání hned teď a před
odesláním mně je přineste ukázat abych věděla, že to myslíte doopravdy!“
A tak pán koupil dvě pohlednice (každou za jednu korunu), napsal na ně
blahopřání a adresy – Richard Nixon, Bílý dům, Washington, USA a
Leonid Iljič Brežněv, Kreml, Moskva, SSSR. Poté je opatřil známkami – do
USA to tehdy bylo za devět korun, do SSSR za pouhých 60 haléřů, protože
socialistické státy měly snížený tarif. Ukázal vše telefonistce a poslal, jak
náleží, čímž bylo spravedlnosti učiněno zadost.
Pohlednice zřejmě na adresy státníků dorazily. Pošta přece funguje
všude. Zdali je ale pánové Nixon a Brežněv četli, to už vám nepovím.
Pamatuji si pouze tuto historku, která se rozšířila i na ostatní pošty našeho
okresu a pošťáci si ji pro pobavení vyprávěli v předvánočním ruchu a
shonu.
Z toho všeho vyplývá, že blahopřát k Vánocům a Novému roku si mohou
lidé jakéhokoliv postavení, a to i mezi státy a národy celého světa.
A tak na závěr přeji bez rozdílu všem čtenářům zpravodaje
„Šťastné a veselé Vánoce a Nový rok 2022“.
Josef Přibyl
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Vánoce, Vánoce přicházejí…
… a s nimi samozřejmě přicházejí tradice. Vždyť Vánoce a tradice patří
neodmyslitelně k sobě. Kromě běžnějších zvyků a tradic existuje i mnoho
zapomenutých, které vám vrátí to pravé kouzlo vánočních svátků. Chcete,
aby byly tyto Vánoce pro vás jiné? Oživte tedy některou z tradic let dávno
minulých. Vánoce tak získají neobvyklou příchuť a nový rozměr.
Vánoční věštění – všichni přece chceme vědět, jak to s námi a našimi
životy půjde dál. I proto existuje vánočních věštění opravdu kopec.
Některé jsou nám dobře známé – překrajování jablek a hledání hvězdiček
pro dobré zdraví, lití olova do chladné vody a čtení tvarů, ve kterých olovo
ztuhne. Nebo házení pantoflem, aby se člověk dozvěděl, jestli se v příštím
roce ožení či vdá, a také schovávání šupiny pod talířem – ten kdo ji najde,
nebude mít v příštím roce nouzi o peníze.
Zdobení stromku pro štěstí – klasické zdobení stromku můžete doplnit tak,
aby ozdoby něco znamenaly a přinášely vám do
dalšího roku štěstí, lásku a pohodu. Někdo zdobí
stromek
baňkami,
další
třeba
perníčky.
V dřívějších dobách se stromky také zdobily
kousky papíru, na které byly namalovány věci,
které si člověk do dalšího roku přeje. I k obyčejným
ozdobám se původně vázaly nejrůznější pověsti a
tradice. Rozhodně nezapomeňte na stromek
pověsit malé zvonky nebo rolničky. Ty totiž svým
zvukem přivolávají dobré duchy z okolí, kteří pak
budou stát na vaší straně. Pokud máte rádi zvířecí
symboly, volte ptáčky. Z nich pak drozda a
střízlíka. Ten první je symbolem Dubového a ten druhý Cesmínového
krále. Každý z nich vládne jedné polovině roku, a vy tak budete mít
stromek požehnaný oběma.
Barevné ladění vánočního stromku – je také dost
důležité. Tradiční zlatá a stříbrná udávají základní
tón stromku. Pokud zvolíte zlatou, prosíte tím
vlastně o hojnost a materiální bohatství. Stříbrná
barva pak ukazuje spíše touhu po lásce a posiluje
naději a pevnou víru. Na doplňujících barvách
však také záleží. Červené ozdoby podporují
volání po lásce a vášni, naznačují, že chcete do
života pozvat více dobrodružství. Ozdoby modré znamenají, že váš
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stromek vysílá energii o něco chladnější, ale také touto barvou prosíte
vesmír o větší vnímavost a všímavost pro celou vaši rodinu. Žluté ozdoby
symbolizují štěstí, veselí, radost a komunikaci, a to je pravděpodobně to,
co chce v životě každý. Bílé, sněhové ozdoby přinesou do vašeho života
čistotu, nové začátky, urovnají
křivdy a odhalí nepravdy. Už jste
někdy viděli vánoční stromek se
zelenými ozdobami? Málo, že
mám pravdu? Zelené ozdoby
bychom ale neměli zavrhovat.
Právě tyto vám vnesou do
domácnosti klid a pohodu.
A jak ozdobit vrchol stromku?
Zapomeňte na špičku a rozhodně sáhněte po hvězdě. Ta je symbolem
naděje a prozření.
Kouzelnou moc mají na Štědrý den i zvony. Po slavnostní večeři vyrazte
proto ven a poslechněte, jak zvony zvoní na půlnoční. Zvuk zvonů má totiž
v tuto noc moc dovést toho, kdo je slyší, k pokladu a pohádkovému
bohatství. To už stojí za krátkou večerní procházku.
Je všeobecně známo, že u slavnostního štědrovečerního prostřeného
stolu se má nechat prostřené jedno místo navíc, a to za všechny zesnulé
v rodině.
Ať už naladíte vánoční stromek do jakékoliv barvy, ať na jeho vrchol dáte
špičku nebo hvězdu, ať na něj zavěsíte jablíčka, baňky nebo zvonečky
přeji vám všem, abyste vánoční svátky prožili v klidu a spokojenosti a rok
následující vám všem přinesl štěstí, lásku, pohodu a zdraví.
Eva Sáňková kronikářka
(zdroj Wikipedie)
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
PROSINEC 2021
=======================================================
2. 12. čtvrtek v 18 hod

Bohemia MP

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Bývalá primabalerína Národního divadla, která po úrazu skončila kariéru
profi tanečnice se přestěhovala s manželem a dcerou na opuštěný mlýn,
který zdědila po babičce. S buldočí vůlí stavení rekonstruuje, aby vytvořila
rodině nový domov. A přivydělává si tím, že vede v místní škole kroužek
pohybové výchovy. Manželství procházející krizí, nejistá existence a
lidská omezenost některých obyvatel malého města Terezu nutí táhnout
na vlastních bedrech víc, než možná dokáže unést. Naštěstí jsou tu její
malé "primabaleríny", které mají do dokonalosti daleko, ale o to víc jsou
roztomilejší. V hlavních rolích uvidíme Vicu Kerekes, Ondřeje Veselého,
Igora Chmelu a další.
Česká romantická komedie

Premiéra 14.10. 2021

Vstupné 100.- Kč

102 minut

9. 12. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme
jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou.
Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky a
sentimentu.
Romantická komedie režisérky Marty Ferencové (Všechno nebo nic,
Příliš osobní známost) disponuje hvězdnou plejádou talentovaných a
oblíbených umělců. Rolí ve filmu o hledání štěstí se s chutí ujali Richard
Krajčo, Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Jiří Langmajer, Anna
Polívková, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, Hana Vagnerová, Petr
Vaněk, Veronika Khek Kubařová a mnoho dalších.
Romantická komedie ČR

Premiéra 11. 11. 2021

Vstupné 100.-Kč

109 minut
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Vážení a milí návštěvníci našeho kina,
to je z programu na letošní rok vše. Věřme tomu,
že ten příští bude pro nás i pro vás příznivější.
Děkujeme všem těm, kteří nás přišli podpořit
návštěvou filmových představení a věříme, že i
v roce 2022 nezapomenou, kde se na ně každý
čtvrtek těší!
Přejeme vám všem krásné vánoční svátky, šťastné
vykročení do roku 2022, ať vás vždy doprovází
pohoda, spokojenost, a hlavně pevné zdraví zaměstnanci kina v Doubravici nad Svitavou
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