ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 11 /listopad 2009
*********************************************

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
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Zpráva z činnosti rady
30. září - rada projednala personální záležitosti pracovní skupiny
- rada schválila výběr zhotovitele na inženýrské sítě lokality
Zázmolí II, vybraná nejvýhodnější nabídka – M.I.S. Protivanov
14. října - lesní hospodář pan Koudelka podal zprávu o hospodaření
v lesích za minulé období
- rada městyse byla informována o stavu ukončených investic –
víceúčelové hřiště a hasičské auto. Dále se zabývala přípravou
ČOV a kanalizace
****************************************************************

Pozvánka
na zasedání zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou,
které se koná ve středu 11. listopadu 2009 v 18.00 hodin v obřadní
síni úřadu městyse.
****************************************************************
Odpad do lesa nepatří
V srpnu 2009 provedl Krajský úřad životního prostředí místní
šetření v lese „Bzenec“ na katastru obce Holešín. Při tomto
šetření se přišlo na nelegální skládku odpadu, kterou zde vyvezl
neznámý pachatel. Jednalo se o stavební suť. Vlastníkům lesa
jmenovaný orgán nařídil tuto skládku na své náklady odstranit.
Tímto apelujeme na ty občany, kteří se podobným způsobem
zbavují svého odpadu, aby své chování přehodnotili. Takové
jednání je nejen neetické, ale z hlediska zákona o životním prostředí nepřípustné.
Les neslouží jen ke komerčnímu účelu vlastníků, ale je využíván širokou veřejností
k relaxaci či sběru plodů, který les dává.
za vlastníky lesa
Novák Oldřich

***************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část LISTOPAD 2009
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Listopad
1.11.
7.11.
8.11.
14.11.
15.11.
17.11.
21.11.
22.11.
28.11.
29.11.

MUDr. Jílková
MUDr. Houdková
MUDr. Klapušová
MUDr. Kovandová
MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková
MUDr. Láníková
MUDr. Levová
MUDr. Miklíková
MUDr. Paulíčková

Rájec, Ol. Blažka 145
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, ZŠ Rodkovského
Černá Hora, Zdrav. středisko

516 410 786
516 418 787
516 488 452
516 488 450
516 439 190
516 488 457
516 488 456
516 447 606
515 157 112
516 437 257

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.
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci listopadu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
1.11. NEVŘIVOVÁ Marie
Plotky 181
2.11. LOULOVÁ Marie
Plotky 219
3.11. SÁŇKOVÁ Eva
Hybešova 179
7.11. KADLEC Jan
28. října 205
11.11. VERNER Roman
Dolní 345
12.11. SEDLÁKOVÁ Marie
Plotky 236
13.11. PELIKÁNOVÁ Karolína
Havlíčkova 26
15.11. ZEZULOVÁ Marie
9. května 328
17.11. KUČEROVÁ Jaromíra
26.11. HORÁKOVÁ Marie
27.11. KUBĚNOVÁ Zdeňka
30.11. KOPECKÁ Jiřina
30.11. KOTOULKOVÁ Jana

28. října 238
Hybešova 161
28. října 197
U Spravedlnosti 263
Klemov 355

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

OZNÁMENÍ
ZP MV ČR, pobočka Brno, oznamuje, že dne 24.11.2009 od13:00 – 15:00 hodin
bude k dispozici pro veřejnost mobilní pracoviště na úřadě městyse v Doubravici
nad Svitavou.
Na místě bude možné vyřídit agendu spojenou s:
− zřízením karty života.
− změnou osobních údajů
− nabídkou vstupu do elektronické komunikace
− sjednáním cestovního pojištění
− zajištěním výměny evropských průkazů
− nabídkou programu slev a výhod
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Nabízím pánské, dámské a dětské střihy –
možnost barvení, melírování, foukání
v pohodlí vašeho domova.
Kontakt: telefon 737 572 872
Ivana Pásková (u Macurů)
U Spravedlnosti 354
Doubravice nad Svitavou

Těšíme se na Vaši návštěvu !!

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE

Plán aktivit na měsíc listopad

(Určený i pro veřejnost)

Výtvarné aktivity:
3.11. 9.00 Malování květináčů – ubrousková technika
10.11. 9.00 Výroba skleněných šperků
19.11. 9.00 Keramické fantazie
24.11. 9.00 Výroba adventních věnců
Výlety:
4.11. Podzimní setkání s pečením pekáčků a kaštanů
11.11. Hraní bowlingu v Boskovicích
18.11. Návštěva solné jeskyně
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25.11. Shlédnutí výstavy Moravská vesnička v Blansku

10. 11. 2009 v 15.00 hodin - Duševní zdraví
Beseda s Mgr. Miroslavem Šamalíkem o tom co dělat pro zachování
duševní pohody, a jak předcházet podzimním a jiným depresím.
Pro konkrétní časy poskytujeme informace na telefonu.
Pěkná modrá Doubravice, Soukupovo nám 91 (budova fary)
Tel: 515 538 565, e-mail peknamodra.blansko@caritas.cz

OD 1.10. NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí – Čtvrtek:
Pátek, Sobota:
Neděle:

11:30 – 22:00
11:30 – 23:00
11:30 – 22:00
„Happy Hours“

Každý všední den od 11:30 do 17:00 nabízíme 30% slevu na
pizzu z naší nabídky.
• Opětovně zavádíme ROZVOZ pizzy po Doubravici
i okolí (rozvoz po Doubravici zdarma)!!
• Každopáteční akce nebo-li „akční pátky“ ☺
• Novinka TV plazma 127cm!
• Točíme Budweiser Budvar Pardál 11˚ za 21,• Zvýhodněné ceny ubytování mimo sezónu
• Při dlouhodobém ubytování cena od 150,-Kč/osoba/noc
TĚŠÍ SE NA VÁS PERSONÁL HOTELU LANGR
5

Život je poznání,
loučení a vzpomínání……
J. Neruda
Odešli z našich řad
19.11. – Jaroslava MAREČKOVÁ
09.12. – Ludmila SÁŇKOVÁ
21.12. – Antonín KALA
31.12. – Jana KALÍKOVÁ
26.02. – Naděžda MUSILOVÁ
20.04. – Josef SEDLÁK
30.04. – Věra FADRNÁ
15.06. – Leopold HLÁVKA
09.07. – Hermína NOVOTNÁ
02.08. – Josef KOCMAN
17.10. – Pavel VACH
18.10. – Marie BERÁNKOVÁ
21.10. – František ŠTROF
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55 roků
85 roků
79 roků
54 roků
64 roků
70 roků
79 roků
84 roků
93 roků
78 roků
62 roků
62 roků
72 roků

VLÁČEK KOLEJÁČEK
Pro naše nejmenší je připraveno pásmo krátkých pohádek : - Jak štěňátko dostalo chuť na
med, - Ferda Mravenec, - Aladinova lampa, - Vláček kolejáček, - Krtek a televizor, Ukradené sluchátko.
Vstupné 30.- Kč
65 minut
přístupné od 0 let až do nekonečna
5.11. čtvrtek v 18 hod

BONTON
PIRÁTI NA VLNÁCH

Vyplouváme. Vysíláme. A vy si trhněte ! Richard Curtis umístil svou režijní druhotinu na
moře a obsadil do ní ty nejlepší britské komiky současnosti a ty nejlepší hudební kousky
šedesátých let minulého století. Vznikla tak rebelantsky drzá komedie o skupince
excentrických dýdžejů, s nimiž by každý rád prožil alespoň kousek života. Tento film je
pro všechny, kteří mají rádi muziku, trochu nebezpečí, vítr ve vlasech a špetičku
nezávazného sexu.
Premiéra 30.7. 2009
Komedie VB s českými titulky.
Vstupné 49.- + 1.- Kč
134 minut
mládeži do 12 let nevhodný
12.11. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
HODINU NEVÍŠ

Případ nemocničního vraha. Ne tak docela fiktivní příběh člověka, který ve skutečnosti
dostal označení „heparinový vrah“. Sledujeme příběh, který se mohl stát a bohužel
kdykoliv stát může. A první, co nás napadne – kolik chybělo, aby se obětí stal kdokoliv
z našich blízkých a známých, nebo dokonce vy samotní. Tohle už nebylo „někde ve
světě“, tohle bylo opravdu blízko. Hrají : Václav Jiráček, Ivan Franěk, Stanislav
Zindulka, Jana Krausová a další.
Drama ČR.
Premiéra 27.8.2009
Vstupné 39.- + 1.- Kč
95 minut
mládeži do 12 let nevhodný
19.11. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
JÁNOŠÍK

Příběh o lásce, přátelství, o hledání štěstí a o osudu, nad kterým se dá jen těžko vyhrát.V
tomto příběhu poznáváme Jánošíka jako vojáka Rákocziho vojska. O pár let později ho
vidíme v císařském vojsku, kde hlídá vězně . Jednoho však neuhlídá, nebo spíše uhlídat
nechce … Je jím dávno pronásledovaný zbojník kapitán Tomáš Uhorčík. Další zimu
tráví Jura doma v Terchovej. Uhorčík si ho najde a přesvědčí ho, aby se dal ke
zbojníkům. Jánošík si brzy získá obdiv Uhorčíka, a také zbojnické družiny. Uhorčík se
ožení a změní svůj život. Juro se ujímá vedení družiny – mezi lidmi o něm začínají
kolovat legendy. Hrají : Václav Jiráček, Ivan Martinka a další.
Historický ČR, SK, PL, HU.
Vstupné 49.- + 1.- Kč
140 minut
mládeži do 15 let nevhodný
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26.11. čtvrtek v 18 hod

FALCON
NÁHRADNÍCI

Lidé žijí své životy vzdáleně z pohodlí svých vlastních domovů přes robotické
náhradníky – sexy, fyzicky perfektní mechanické zástupce sebe sama. Je to ideální svět,
kde neexistuje zločin, bolest, strach a následky. Když tuto utopii po letech přeruší první
vražda, agent FBI Greer objeví rozsáhlé spiknutí za fenoménem náhradníků a musí
zrušit svého vlastního náhradníka a tím riskuje svůj život, aby odhalil záhadu. V hlavní
roli se představí Bruce Willis.
Akční /sci-fi/ thriller USA s českými titulky.
Premiéra 8.10.2009
Vstupné 39.- + 1.- Kč
88 minut
mládeži do 12 let nevhodný

29. listopadu 2009 odpoledne po slavnostním
ROZSVÍCENÍ

VÁNOČNÍHO STROMU

se bude v místním kině pro malé i velké diváky
promítat animovaná rodinná komedie

VZHŮRU DO OBLAK
Je to příběh o 78letém prodejci balónků, který si konečně splní celoživotní sen o
dobrodružstvích, když na svůj domek přiváže tisíce balónků a odletí s nimi do
divočiny Jižní Ameriky.Až příliš pozdě ale zjistí, že se k němu potají připojil i
původce jeho nejhorších nočních můr : nadšený osmiletý průzkumník jménem
Russell. Jejich společná pouť do ztraceného světa je plná humoru, emocí a
obrovsky nápaditých příhod.
Český dabing
102 minut
mládeži přístupný premiéra 20.8.2009

Všechny děti vstup zdarma, doprovod dětí vstupné 30.- Kč.
Sponzor představení : firma DŘEVOVÝROBA VLADÍK
Doubravice nad Svitavou
________________________________________________________
Na měsíc prosinec připravujeme :
 Bejvalek se nezbavíš
 2012
 Ulovit miliardáře
 G – Force

/ školní představení /
8

