ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 10 / říjen 2009
********************************************
Vážení spoluobčané,
před měsícem (29. srpna 2009) jsme slavnostně uvedli do provozu dvě největší
investice posledních tří let – hasičské auto a víceúčelové hřiště. Protože se objevily
k těmto akcím „zaručené informace“ o dluzích, půjčkách a podobně, jsem povinen
vám podat toto vysvětlení:
Na zafinancování obou akcí jsme dlouhodobě šetřili v rozpočtu. Hasičské auto při
nákladu 6,2 mil. Kč je finančně kryto – 2,5 mil. Kč dotace ze státu (Ministerstva
vnitra), 1 mil. Kč dotace Kraje a 2,7 mil. podíl z rozpočtu městyse. Stručně shrnuto –
kdyby nám nebyla přiznána státní dotace – nekupovali bychom nové auto, pokud by
jsme neobdrželi dotaci z Kraje nekoupili bychom Tatru.
Na finanční krytí zbudování víceúčelového hřiště máme příslib
dotace z regionálního operačního programu. V tomto programu
je stanovena podmínka, že stavbu musíme zafinancovat, až po
kolaudaci můžeme požádat o dotaci ve výši 92,5% nákladů.
Žádost o dotaci v současné době podáváme. Na celkové
náklady 1.950.000,-Kč by nám měla být přiznána dotace ve
výši 1.800.000,-Kč. To znamená, že do půl roku se nám vrátí
na účet 1,8 mil. Kč s možností dalšího využití.
O nákupu hasičského auta a výstavbě víceúčelového hřiště včetně způsobu
financování rozhodlo zastupitelstvo městyse jednomyslně, všech patnáct zastupitelů
hlasovalo pro. O tom že to bylo správné rozhodnutí svědčí využití hřiště od jeho
dokončení pro sport všech věkových kategorií a plně vybavené hasičské auto Tatra
815 bude brzy připraveno na výjezd ( v případě potřeby k likvidaci živelných událostí)
v rámci celého regionu.
Na závěr musím poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě a také realizaci
nákupu hasičského auta a vybudování víceúčelového hřiště.
Ladislav Štoudek
starosta

Kontaktní telefony:
Ladislav Štoudek, starosta
Ing. Vladimír Barák, místostarosta

736 414 908
733 187 460

Tísňové linky
Integrovaný záchranný systém
Hasiči
Záchranná služba
Policie ČR

112
150
155
158
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ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE
2.září
– rada se zabývala přípravou akce ČOV a kanalizace včetně
finančního zajištění
- byla podrobně projednána příprava zastupitelstva ve
všech bodech programu
****************************************************************
Přijaté usnesení zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou konaného
dne 23. září 2009 v obřadní síni úřadu městyse
31/09-zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé
období
32/09-zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o stavu realizace akcí
víceúčelové hřiště, hasičské auto, ČOV a kanalizace, inženýrské sítě
Zázmolí, rozšíření Czech Pointu, vybavení knihovny
33/09-zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 4
přednesené předsedou finančního výboru panem
Jaroslavem Hruškou
34/09-zastupitelstvo městyse schvaluje plán společných zařízení komplexních
pozemkových úprav k.ú. Doubravice nad Svitavou a Klemov
zpracovaných Ing. Suchomelovou HBH projekt Brno
35/09-zastupitelstvo městyse schvaluje záměr prodeje části pozemků p.č. 2348,
3562/3 v k.ú. Doubravici nad Svitavou o výměře cca 200m2
37/09-zastupitelstvo městyse schvaluje záměr prodeje části pozemků p.č.1984/1,
1984/2, 1985/14 a 1985/2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou o výměře cca
3000m2
38/09-zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemků p.č. 385/2 o výměře
309m2, 386/4 o výměře 365m2 a 387/1 o výměře 1677m2 vše v k.ú.
Klemov za cenu znaleckého posudku 49 260,-Kč slečně Dagmar Alexové,
Klemov č. 342, Doubravice nad Svitavou
39/09-zastupitelstvo městyse schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace
městyse Doubravice nad Svitavou Mateřská škola včetně přílohy č.1
40/09-zastupitelstvo městyse schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace
městyse Doubravice nad Svitavou Základní škola včetně přílohy č.1
41/09-zastupitelstvo městyse bere na vědomí seznámení s návrhem územního
plánu Doubravice nad Svitavou a ukládá zastupitelům vznést případné
připomínky k tomuto návrhu do 30 dnů.
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Nic nehřeje tolik, jako úsměv a spokojenost našich dětí
Než jsme se
nadáli,
byly
prázdniny. A to jsme toho ještě chtěli tolik stihnout. Nevadí. Máme
před sebou celý nový školní rok a spoustu času.
V tomto školním roce máme zapsáno 56 dětí do dvou tříd.
Jsou to třídy věkově smíšené, ale převažují v nich děvčata. Pro
všechny děti máme připraveno spoustu zábavy, her, soutěží a
výletů. Naše mateřská škola bude pracovat podle nového
vzdělávacího programu “Cesty a cestičky po modré planetě“. Je to program
zaměřený ekologicky a je směřován k přírodě, její ochraně a správnému chování k ní.
K ochraně přírody patří i vědět, jak se zachovat, když někde dojde
k požáru. Skvělou příležitost měly naše děti ve čtvrtek 17. září při
návštěvě profesionálních hasičů v Boskovicích. Vše si mohly
vyzkoušet, prohlédnout jejich techniku a slyšet spoustu zajímavého.
Vůbec jim nevadilo, že prší, protože držet v rukou proudnici a
vlastními silami hasit požár nebo sedět v opravdovém hasičském
autě, to se jim hned tak nepodaří.
Dech se jim tajil, když se na nás dívaly z výšky z vysokozdvižné plošiny a naopak jim
dech nestačil, když dýchaly i za hasiče Pepu, který jim
ukazoval oblékání ochranného oděvu a měl nasazený i
dýchací přístroj.
O ošetření zraněného jim vyprávěl „Dráček
Hasík“ a děti si mohly vyzkoušet i helmu a vše si
doslova osahat.
Nadšené štěbetání nekončilo ještě ani ve školce
při uléhání k odpočinku. Myslím si, že někteří ani
neslyšely pohádku celou a už spaly jako ti „hasiči“.
Září ještě nekončí, ale už máme na pondělí připravené další zábavné dopoledne hledání lesního skřítka „Podzimníčka“.
Děti čeká celé dopoledne v lese, spousta úkolů, her a
překvapení, které budou muset splnit, aby našeho skřítka našly a on
je mohl něčím pěkným odměnit.
I zde si budou děti do svého malého srdíčka ukládat další
nové vědomosti a poznatky o přírodě, rostlinách i zvířatech v ní i o
našem krásném okolí.
Aby, až vyrostou, mohly přírodu chránit a mít ji rády.
Příroda si to přece zaslouží.

Za mateřskou školu
Mgr. Konrádová Hana, ředitelka
Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech 5. - 9. října 2009 sběr
starého papíru. Kdo se chce zbavit tohoto odpadu a pomoci škole získat
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finanční prostředky na další vybavení, může papír odevzdávat v uvedených dnech
vždy od 6 hodin do 15.30 hodin ve škole. Občany prosíme o rozdělení na noviny,
časopisy a ostatní do menších balíčků. Děkujeme.
Mgr. František Opatřil - ředitel školy

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

Firma SITA provede v našem městysi sběr odpadu:
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
V sobotu 3. října od 8.00 do 16.00 hodin ve dvoře vedle
úřadu městyse. Při sběru budou asistovat pracovníci
stavební skupiny.
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 17. října od 9.00 do 10.00 hod. vedle úřadu městyse.
Do této formy sběru patří: zbytky olejů, zářivky, ledničky, mrazničky,
zbytky barev a obaly od nich, akumulátory, televize a vyřazené elektrické
a elektronické zařízení.
*********************************************************************
Doubravický guláš popáté
Stává se dobrou tradicí, že třetí červencová sobota
patří soutěži ve vaření nejlepšího guláše,
pořádané MS ODS v Doubravici. Letos proběhl
již pátý ročník, kromě řady novinek jej poprvé
provázela nepřízeň počasí.
V průběhu odpoledne vystoupil známý silák
Železný Zekon, slovem znamenitě provázel Pavel
Kašpar z brněnského radia Petrov, které se zároveň stalo mediálním partnerem
celé akce. Kromě diváckého hlasování hodnotila letos jednotlivé vzorky i
tříčlenná odborná porota, složená z kuchařů profesionálů.
Původně přihlášený počet 19 soutěžících týmů se nakonec zmenšil o dva, což však
úroveň akce nikterak nesnížilo. Kromě zavedených účastníků přijela některá
družstva zdaleka – z Velkých Pavlovic, Přítluk nebo Rakvic, přínosem byly určitě
i týmy z mikroregionu – Jabloňany, Újezd, Svitávka. Celá řada účastníků
se snažila zaujmout nejen chutným gulášem, ale i stylovými úbory či vařícím
zařízením: v tomto směru zaujala polní kuchyně Keramiky Pávek, pojízdný
sporák p.Baráka z Obory a kulinářsky skvěle vybavený stan Velkých Pavlovic.
Na závěr deštivého odpoledne vyhlásil Pavel Kašpar vítěze letošního klání:
v hlasování diváků fotbalistky Doubravice a podle mínění odborné poroty
družstvo Dřevovýroby Vladík.
Veškeré informace k akci jsou na www.doubravickygulas.cz, zajímavá reportáž
také na internetových stránkách obce. Pro zájemce je k zakoupení videozáznam p. Jaroslav Veselý, telefon 602550172.
Petr Staněk, MS ODS Doubravice

Podzim je tady, DRAKIÁDA volá!
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V neděli 4.10.2009 v 15.00 hodin se koná tradiční
kterou pořádá MS ČČK
Sraz účastníků je na poli nad firmou Araplast.
Zveme všechny drakiádníky
a těšíme se na pěkné odpoledne.
Zvou pořadatelé.
***************************************************************
DTJ Doubravice nad Svitavou oznamuje
všem zájemcům o kalanetiku, že cvičení bude
zahájeno v pondělí 5.10.2009 v 17.30 hodin
v tělocvičně ZŠ.
Šárka Láníková - starostka DTJ
***************************************************************
INZERCE
Prodám jablka trhaná 1 kg/3 Kč
ořechy
1 kg/15 Kč
hrušky trhané 1 kg/3 Kč
Ladislav Potůček, Doubravice nad Svitavou, Soukopovo
nám. č.97
****************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část ŘÍJEN 2009
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
3.10.
4.10.
10.10.
11.10.
17.10.
18.10.
24.10.
25.10.
28.10.
31.10.

MUDr. Juráková
MUDr. Well
MUDr. Žáčková
MUDr. Blaťák
MUDr. Crhonková
MUDr. Hanáková
MUDr. Hepp
MUDr. Hosová
MUDr. Hošák
MUDr. Láníková

Blansko, Pražská 1b
Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, Mahenova 13
Černá Hora, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 418 787
516 447 605
516 419 538
516 437 257
516 418 786
516 418 788
516 434 055
516 432 138
516 446 428
516 488 456

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna na Karáskově náměstí č. 11,
Brno,tel. 548 424 248 a to od 19.00 h. - 7.00 h. ve všední dny a nepřetržitě
o svátcích.
BLAHOPŘEJEME
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Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci říjen vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
3.10. POLÁK Josef
Sokolská 124
6.10. JANÍČKOVÁ Marie
Sokolská 65
7.10. PAVLÍKOVÁ Božena
Zahradní 38
10.10.ZEZULA Oldřich
9. května 328
12.10. SOUŠOVÁ Libuše
U Spravedlnosti 244
13.10. VACHOVÁ Libuše
U Spravedlnosti 248
14.10. STRACHOŇOVÁ Olga
Dolní 117
15.10. LOULA Jaromír
Plotky 219
16.10. HERMANOVÁ Helena Klemov 377
18.10. MENŠÍKOVÁ Jarmila
Klemov 299
21.10. ŠTROF Josef
Klemov 347
23.10. KALA Miloslav
23.10. KUPKOVÁ Marie
25.10. NĚMCOVÁ Anna
26.10. ŠAUMAN Vincenc
26.10. KUČEROVÁ Božena
28.10. SOUČKOVÁ Jiřina
28.10. HLADÍKOVÁ Danuše
30.10. PELIKÁNOVÁ Jitka

28. října 209
U Cihelny 165
Soukopovo nám. 1
Hybešova 158
Hybešova 177
Dolní 95
Větrná 265
Klemov 292

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

POLSKO
Klub důchodců si dovoluje oznámit zájezd pro zájemce o
dušičkové a předvánoční nákupy do Polska, tržnice Kudowa
Zdrój, kterou již léta tradičně navštěvujeme. Tento zájezd se
bude konat v pátek 16. října 2009, odjezd autobusu v 6:00
hodin od úřadu městyse. Cena zájezdu činí 200 Kč. Závazné přihlášky
přijímají paní Pilátová nebo Poláková do konce měsíce září.
Jana Poláková

***********************************************************************************
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou pořádá
v sobotu 31.října 2009 zájezd
do Janáčkova divadla v Brně na operu
„Eugen Oněgin“.
Odjezd autobusu je od Gummi-printu
a z náměstí v 16.30 hodin.
Emilie Pilátová
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Vás srdečně zve na „hasičský“ poznávací zájezd,
který se uskuteční v sobotu 10. 10. 2009.
Odjezd od úřadu městyse v 6:30 ráno, návrat v nočních hodinách.
Co nás čeká a nemine:
Hornické muzeum Ostrava, expozice důl,
báňské záchranářství, muzeum hornictví

Hasičské muzeum Ostrava Přívoz

Vojenský památník Hrabyně a jeho zcela
nově zhotovené expozice

Večeře ve vyhlášeném hotelu Vrchovina v
Podomí

Cena zájezdu je 500,- Kč a zahrnuje dopravu, vstupné, oběd a večeři.
Informovat, přihlásit se a zaplatit je možné do 30.9.2009 .
Kontakt: Jaromír Petrů, U Cihelny 98, Doubravice n.Sv.,tel.mob.737 845 565
Za všechny se těší výbor SDH Doubravice nad Svitavou
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ZA HRANICE VŠEDNÍCH DNŮ
Co se vám vybaví, když se řekne : „1. září“ ? Ano, máte pravdu. Dětem
nastávají povinnosti – vždyť začíná školní rok. A dál ? Dál si určitě mnoho
seniorů z Doubravice řekne : „1. září ? Vždyť to jsme byli na výletě!“ A budou
mít pravdu. Tak jako každý rok, tak i v letošním, uspořádal Klub důchodců
Doubravice nad Svitavou pro svoje členy (a nejen pro ně) poznávací zájezd.
Věřím, že než členové výboru KD vyberou cíl cesty, dá jim to hodně
přemýšlení. Za dobu, co v Doubravici klub funguje, senioři společně navštívili
mnoho krásných a zajímavých míst naší vlasti. Ale na Zelené Hoře u Žďáru nad
Sázavou ještě nebyli. A právě tam se vydali 1. září 2009.
S dobrou náladou a vidinou pěkného počasí vyjeli na Vysočinu plni
očekávání. Vždyť Vysočina je zrádná – ovšem jen co se týká počasí. Jinak je
kouzelná. O tom jsme se všichni během cesty přesvědčili. Po příjezdu do Žďáru
nad Sázavou nás čekala prohlídka areálu bývalého cisterciáckého kláštera, který
byl v roce 1992 v rámci restituce vrácen rodině Kinských. Po srovnání
skutečnosti s vystavenými starými fotografiemi jsme se přesvědčili o tom, že ze
strany Kinských je opravě památek v areálu věnována velká pozornost a péče.
Příjemným překvapením a velkým kulturním zážitkem pro všechny byla
prohlídka klášterní baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kterou nás provedla
skvělá průvodkyně. Kostel byl v období baroka přestavěn stavitelem Janem
Santinim Aichlem a do dnešních dnů tam návštěvníci mohou obdivovat nejen
krásné barokní sochy, ale také např. zajímavé mostové empory, nesoucí
varhany. Následná prohlídka expozice, která je věnována životu a dílu
největšího českého architekta Jana Santiniho Aichla, si opravdu zasloužila
velkou pozornost. Tady jsme se mohli seznámit s obrazovou dokumentací a také
s modely Santiniho staveb, mimo jiné také s modelem plánovaného areálu
kláštera ve Křtinách. Součástí expozice je také model kostela na Zelené Hoře,
kam směřovaly naše další
kroky. Poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené Hoře
představuje
vrchol
tvorby
geniálního architekta Santiniho.
Kostel je postaven na půdorysu
pěticípé hvězdy. Číslo 5
symbolizuje 5 ran Ježíše Krista,
ale také 5 hvězd, které se
objevily nad místem umučení
sv. Jana z Nepomuku. Kostel
byl vysvěcen v roce 1722 a
v jeho oltářním stole byl uložen
ostatek jazykové kůstky českého světce Jana z Nepomuku. Po prohlídce
krásného a velmi zajímavého místa jsme se vydali zpět okolo Konventského
8

rybníka a po překročení barokního mostu ze druhé poloviny 18. století,kterému
vzorem byl Karlův most v Praze, se senioři zašli občerstvit do zájezdního
hostince Táferna, kde byl také pro všechny zajištěn oběd. A volba to byla
správná. Vařili zde na jedničku, možná i s hvězdičkou. Než jsme se ale dočkali
oběda, někteří zájemci si ještě prohlédli Muzeum knihy. To se nachází v budově
letní prelatury v pravém křídle zámku a svým rozsahem patří k největším na
světě. K vidění jsou zde opravdové skvosty. Za zmínku stojí středověké písařské
a tiskařské dílny, sbírky knih na řetězech, nebo první výtisk Máchova Máje,
Babičky Boženy Němcové a další vzácné exponáty. Jedinečné – tak se jedním
slovem dají pojmenovat expozice tohoto muzea.
A co bylo dál? Krásný den zakončili senioři prohlídkou náměstí města
Žďár nad Sázavou a jeho blízkého okolí, samozřejmě nechybělo příjemné
posezení v cukrárně a pak stejně příjemná cesta domů.
Teď už jen pár slov na závěr. Myslím, že mohu za všechny „účastníky
zájezdu“ poděkovat v prvé řadě předsedkyni Klubu důchodců v Doubravici nad
Svitavou paní Janě Polákové, která měla celý zájezd na starosti a díky které se
výlet seniorů za hranice všedních dnů vydařil. Poděkování patří také našemu
„dvornímu řidiči“ panu Bílkovi z Bořitova a řidiči druhého autobusu, panu
Sekaninovi z Černé Hory, kteří svojí bezpečnou jízdou přispěli k pohodě a
spokojenosti všech.
A jak řekla na závěr paní Poláková : „Komu se nelíbilo, může reklamovat.“
Myslím si však, že takový se nenajde. Tak tedy příště za poznáváním krás naší
vlasti
„NA VIDĚNOU“ !
Eva Sáňková
ROZKVETLÉ MĚSTEČKO - VYHODNOCENÍ
Největší událostí posledních tří let v měsíci září je určitě pro všechny
milovníky kytiček, ozdobných keřů, sekaných trávníků apod. vyhodnocení
soutěže „Rozkvetlé městečko“. Přiznávám, že se na ten určený den těším již od
té doby, kdy poprvé vezmu do ruky fotoaparát a vydám se rozkvetlými ulicemi
městečka na obchůzku a tzv. „lovy beze zbraní“. Těším se i přesto, že jsem
„mimo soutěž“. A v roce letošním byla moje radost dvojnásobná, protože po
loňském propršeném odpoledni nám „tam nahoře“ zařídili počasí přímo
exkluzivní.Tak se vyhodnocení kytičkové soutěže mohlo uskutečnit v prostředí,
které je pro tuto událost přímo předurčeno, a to v areálu Zahradnictví ing.
Romana Koupého. Ze 60 pozvaných se na vyhodnocení dostavilo 50 pěstitelů.
Ano, pro mnohé je patnáctá hodina nevhodná, proto pro příště budeme
přemýšlet o časovém posunu na pozdější dobu. Odpolední posezení se tedy
konalo v krásném prostředí zahradnictví, kde kromě kytiček voněl také
vynikající pštrosí guláš, který pro návštěvníky uvařil spolumajitel pštrosí farmy
a mistr kuchař v jedné osobě – Marek Kubíček.
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Malou slavnost zahájil majitel zahradnictví ing. Koupý přivítáním
přítomných a poděkováním těm, kteří jsou pravidelnými i náhodnými
návštěvníky a současně také nakupujícími v doubravickém zahradnictví.
Následně se ujal slova starosta městyse Ladislav Štoudek , který projevil velkou
radost z toho, jak v posledních letech naše městečko opravdu rozkvétá do krásy
a všem za snahu o zkrášlování svých domů a jejich okolí poděkoval. Než začalo
vlastní losování, pozval ing. Koupý zájemce na prohlídku nového skleníku,
který bude po úplném dokončení nejmodernějším zařízením na pěstování květin
ve střední Evropě.
Proč se v této soutěži vítěz neurčuje, ale výherci cen se losují ? Je to velmi
prosté. Pokud si pozorně prohlédnete rozkvetlá okna, předzahrádky a také
rozkvetlé balkony v našem městečku zjistíte, že jednoznačného vítěze určit
nelze. Byl by to ten, kdo má napěstováno nejvíce květin ? Nebo ten, kdo má
květiny na oknech nejpestřejší ? A nebo dokonce ten kdo uznává , že
v jednoduchosti je krása a nebo také ten kdo si řekne, že méně někdy znamená
více ? Rozhodování opravdu není jednoduché. Proto losování. A jak vše
dopadlo?Ceny byly tentokrát pro všechny kategorie stejné. Jak už jsme napsali
ve zpravodaji 9/2009, odměny pro pomyslná první místa (zahradní sekačky)
zakoupil ing. Koupý, odměny pro druhá místa (strunové sekačky) Úřad městyse
Doubravice nad Svitavou a odměny pro třetí místa (poukázky na odběr zboží
v zahradnictví v hodnotě 500.- Kč) věnoval ing. Koupý.
Kategorie rozkvetlá okna
1. Biberlovi nám. Svobody
2. Mateřská škola ulice Dolní
3. Sáňková Zdislava ulice
Plotky
Kategorie rozkvetlé balkony
1. Staňkovi ul. 9. května
2. Konrádovi ulice Školka
3. Štoudkovi ulice Plotky
Kategorie rozkvetlé
předzahrádky
1. Živní Klemov
2. Kovaczovi ulice Plotky
3. Jakubcovi ulice 9. května
Meteorologové nám slibují dlouhé „babí léto“, ze kterého největší radost
budou míst určitě zahradníci ať už profesionálové, nebo ryzí amatéři. Tak já si
teď na tomto místě spolu se starostou městyse Ladislavem Štoudkem a
majitelem zahradnictví ing. Romanem Koupým dovolím všem slíbit, že pro
příští rok provedeme inovaci soutěže tak, aby se pro všechny pěstitele stala ještě
více přitažlivou a zajímavou.
Eva Sáňková - kronikářka
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Ř Í J E N 2009
1.10. čtvrtek v 18 hod

BONTON

TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH
Čas odplaty nadešel. Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky. Co se
zdálo být riskantním podnikem, se pod vedením předního hollywoodského bouráka
Michaela Baye proměnilo v počátek potencionálně velmi úspěšné série, která právě teď
píše svou druhou kapitolu.
Akční sci-fi USA v převážně dabované verzi.
Premiéra 25.6.2009
Vstupné 49.- + 1.- Kč
149 minut
mládeži přístupný
8.10. čtvrtek v 18 hod

BONTON

ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ ZAČÍNÁ V

8,30 a 10,00 hod

- vstupné

30.- Kč.

DOBA LEDOVÁ 3 : ÚSVIT DINOSAURŮ
Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další neuvěřitelné
dobrodružství. Nová „doba ledová“ zavede hlavní hrdiny i diváky do ohromného
podzemního světa dinosaurů. Je to barevná krajina plná bujné vegetace, která je ostrým
protipólem mrazivého prostředí z prvních dvou „dob ledových“.
Premiéra 2.7. 2009
Animovaná komedie USA s českým dabingem.
Vstupné 39.- + 1.- Kč
94 minut
mládeži přístupný
15.10. čtvrtek v 18 hod

SPI

VENI, VIDI, VICI
Příběh o obyčejném klukovi, ze kterého se téměř přes noc stane špičkový golfista.Honza po
smrti otce vyrůstá pouze s maminkou a bráškou. Právě ve chvíli, kdy se dozvídá o svém
přijetí na vysokou školu, přichází majetková exekuce.Honza místo plánované dovolené
nastoupí na brigádu do luxusního hotelu, kde pracuje jeho strýc.Ten, aby Honzovi
zpříjemnil brigádu, pozve jej na golf. Tam se Honza projeví jako opravdový talent a
jeho trenér se rozhodne, že ho připraví k turnaji. K údivu všech Honza turnaj vyhraje.
A to je pouze začátek ….. Hrají : Filip Tomsa, Jitka Kocurová, Sandra Nováková, Bob
Klepl, Václav Postránecký.
Romantická komedie ČR.
Premiéra 6.8.2009
Vstupné 39.- + 1.- Kč
95 minut
mládeži do 12 let nevhodný
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22.10. čtvrtek v 18 hod

BONTON
MUŽI V ŘÍJI

Veselá komedie o velkých věcech na malém místě, o velké politice, velkých citech a velkém
umění.Mouřínov je malá moravská obec. I silnice tam končí. A protože Mouřínovští
chtějí být průjezdní, musí vymyslet plán, jak sehnat větší, než malé množství asfaltu na
její pokračování. Klíčem k úspěchu má být Franta, introvert, mudrlant a zmatkař. Ale
především mistr republiky ve vábení jelenů. A tak nápad uspořádat v Mouřínově
Mistrovství Evropy ve vábení jelenů za účasti premiéra je jedinou možnou cestou
k vysněné silnici. Hrají : Jaroslav Plesl, Martin Trnavský, Jaromír Hanzlík, Marta
Vančurová, Pavel Zedníček, Igor Bareš.
Komedie ČR.
Premiéra 20.8.2009
Vstupné 49.- + 1.- Kč
119 minut
mládeži přístupný
29.10. čtvrtek v 18 hod

FALCON
NÁVRH

Když je mocná knižní vydavatelka Margaret postavena před hrozbu deportace do své
rodné Kanady, prohlásí mazaná podnikatelka hbitě, že je zasnoubena se svým nic
netušícím asistentem Andrewem, kterému dělá celé roky ze života peklo. Ten souhlasí,
ale s několika podmínkami. Svérázný pár se tak vydává na Aljašku, aby se tam setkal
s Adrewovou neobvyklou rodinou a žena, zvyklá na to, že má za každých okolností vše
pod kontrolou, se ocitá v jedné bláznivé situaci za druhou. V hlavních rolích Sandra
Bullock a Ryan Reynolds.
Romantická komedie USA s českými titulky.
Premiéra 27.8.2009
Vstupné 39.- + 1.- Kč
108 minut
mládeži přístupný

Na měsíc listopad 2009 mimo jiné připravujeme :
 Piráti na vlnách
 Hodinu nevíš
 Jánošík
V neděli 29.11.2009 po slavnosti rozsvícení vánočního
stromu budeme promítat nový animovaný rodinný film
z dílny Walt Disney Studios
VZHŮRU DO OBLAK
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