ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 2 /únor 2010
********************************************
Vážení spoluobčané,
Dovolte, abych vám jménem rady městyse poděkoval za provádění
úklidu chodníků a přilehlých prostranství před vašimi domy v zimním
období 2009 – 2010.
Vážíme si toho, že jste pochopili situaci a věnujete úklidu v letošní
zimě stejnou pozornost jako v minulých letech, mnozí z vás
desetiletích.
Děkujeme všem, kteří se na zimním úklidu v našem městečku podílí, ať jsou
to soukromé osoby a nebo místní firmy a společnosti.
Městys a naši pracovníci vám budou nápomocni. Především starší
a nemocní spoluobčané se na nás mohou v případě potřeby obrátit o výpomoc.

Pozvánka
na zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou,
které se bude konat ve středu 3. března 2010
v 18.00 hodin
v obřadní síni úřadu městyse.
Na programu jednání budou všechny
aktuální záležitosti městyse.
Zhodnocení roku 2009
Rok 2009 z pohledu Městyse Doubravice nad Svitavou musíme hodnotit jako
rok úspěšný a to jak po stránce investic, tak i v oblasti společenského života.
Na největší připravovanou akci ČOV a kanalizace Doubravice nad Svitavou
a Újezd u Boskovic byla zpracována projektová dokumentace pro stavební
povolení a v současné době se dokončuje příprava podkladů pro stavební
a vodoprávní řízení. Největší provedené investice roku 2009 byly hasičské auto
– TATRA 815 4x4.2 za 6,2 mil. Kč a hřiště s umělým povrchem za 1,9 mil. Kč.
Ani jednu z těchto investic bychom nerealizovali bez finančních dotací.
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Na hasičské auto nám poskytlo dotaci Ministerstvo vnitra
2,5 mil. Kč a Jihomoravský kraj 1 mil. Kč před zaplacením
investic. U hřiště je situace jiná, museli jsme zafinancovat
v plné výši a následně jsme požádali o platbu z
Regionálního operačního programu ve výši 92,5% nákladů
tj. cca 1.750.000,-Kč.
Z dalších akcí byly v závěru roku realizovány inženýrské sítě Zázmolí II na
první komunikaci za 650.000,-Kč V základní škole byla provedena opatření,
které si vyžádala hygiena. V mateřské škole to byly především úpravy zahrady.
Byl dodlážděn příčný chodník přes park na Náměstí Svobody. A v rámci rozvoje
venkova prostřednictvím mikroregionu Svitava byl pořízen mobiliář (10 laveček
a 1 stůl). Tento mobiliář bude využit především na Náměstí Svobody.
Ze společenských akcí v roce 2009 byly z pohledu městyse nejvýznamnější
březnové oslavy 50 let širokoúhlého kina v našem městečku a srpnové uvedení
do provozu nového hasičského auta a víceúčelového hřiště.
Místní zájmové spolky a sdružení uspořádají v průběhu tohoto roku řadu
společenských, kulturních a sportovních akcí.. Tyto akce ať již tradiční nebo
jednorázové jsou velmi úspěšné a těší se velké pozornosti veřejnosti. O tom
svědčí mimo jiné také kalendář městečka Doubravice nad Svitavou na rok 2010.
Děkuji všem členům spolků a organizací a také ostatním občanům, kteří se na
přípravě a vlastním zajištění společenských akcí podíleli.
Na závěr musím poděkovat zastupitelům, pracovníkům a spolupracovníkům
městyse za jejich práci pro naše městečko v roce 2009.
Hlavní úkoly na rok 2010
V roce 2010 bude nejdůležitější úkol příprava ČOV a kanalizace Doubravice
nad Svitavou a Újezd u Boskovic. Časově náročné bude především výběrové
řízení na dodavatele stavby, které si samo vyžádá 6 měsíců. Časově jsme vázáni
na uzavření smluv o dotaci především s Fondem životního prostředí (březen –
budeme žádat o prodloužení) a Jihomoravským krajem (září). Vlastní akci
bychom měli zahájit na podzim.
Z dalších akcí připravujeme především:
Zpracování nového Územního plánu (budeme žádat o dotaci)
a vestavbu knihovny (máme příslib dotace za SZIFu).
Dle možností našeho rozpočtu budeme zvažovat pokračování inženýrských sítí
v lokalitě Zázmolí. V rámci mikroregionu Svitava požádáme z Programu
rozvoje venkova o pokračování společné akce „obecní mobiliář“.
V rámci společenských akcí se uskuteční především řada tradičních akcí
v průběhu celého roku. Rok 2010 je také rokem volebním. V květnu budou
parlamentní a v říjnu komunální volby. V tomto termínu skončí stávající
zastupitelstvo. V roce 2010 čeká tedy současné zastupitelstvo městyse třičtvrtě
roku doufám úspěšné práce.
Ladislav Štoudek – starosta městyse
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Přijaté usnesení z jednání Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou
konaného dne 16. prosince 2009 v obřadní síni úřadu
městyse
55/09 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za
uplynulé období
56/09 - zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu
mobiliáře ze Svazku Svitava na městys a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy
57/09 - zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o účasti Městyse Doubravice
nad Svitavou na přípravě investiční akce „rozšíření vodovodu“
58/09 - zastupitelstvo městyse schvaluje projektovou dokumentaci silnice
II/374, Doubravice nad Svitavou – Rájec, V. stavba zpracovanou
společností RYBÁK projektování staveb spol. s r.o., Brno
59/09 - zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 6 ve znění
předneseném předsedou finančního výboru panem Jaroslavem Hruškou
60/09 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí zhodnocení roku 2009 a hlavní
úkoly na rok 2010 přednesené starostou městyse
61/09 - zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové provizorium Městyse
Doubravice nad Svitavou na rok 2010
62/09 - zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové provizorium Svazku obcí
Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic na rok
2010
63/09 - zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové provizorium Svazku obcí
Svitava na rok 2010
****************************************************************
Z jednání Rady městyse
9.12. - zprávu o hospodaření v lese podal lesní hospodář pan Koudelka
- rada projednala přípravu akcí „Nový Územní plán“ a „Knihovna“
- rada se zabývala přípravou jednání zastupitelstva městyse dne
16.12.2009
13.1. - lesní hospodář pan Koudelka seznámil radu o hospodaření v lesích za
rok 2009
- rada byla informována o přípravě a zajištění investičních a neinvestičních
akcí
27.1. - rada projednala se zástupci výboru SDH Doubravice nad Svitavou
navrhované úpravy požární zbrojnice a činnost SDH v roce 2010
- rada projednala smlouvy na zpracování Územního plánu a zbudování
knihovny
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Motto: „Sami zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli. “
V našem městečku Doubravice nad Svitavou proběhla ve dnech 2.1. a 5.1.2010
Tříkrálová sbírka.
Koledníci vybrali celkem 17 985,-Kč .
Děkujeme všem občanům, kteří se sbírky zúčastnili, za jejich dary.
Z Vašich darů máme v plánu podpořit tyto projekty:
 podpora humanitární činnosti včetně drobné pomoci potřebným
 zázemí pro terénní pomoc- např.kompenzační a rehabilitační pomůcky,auto
 podpora nového projektu Domácí hospicové péče při Oblastní charitě Blansko
 podpora krizových služeb.
Oblastní charita Blansko tímto děkuje všem, kteří přijali koledníky a přispěli do jejich
pokladniček. Díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve
prospěch pomoci druhým.
Anna Baláková
koordinátorka tříkrálové sbírky OCH Blansko
mob: 603 291 388, anna.balakova@caritas.cz

*****************************************************************************
Pozvánka
Na členskou schůzi MS ČČK, která se koná v úterý 16.2.2010
v 17.30 hod. v restauraci Olivie.
Zveme nejen členy MS ČČK,
ale i všechny zájemce o činnost
našeho sdružení.
Přednáška bude na téma „Aktivní stáří“
a přednášet bude členka ČČK Blansko.
Srdečně zve výbor MS ČČK.

********************************************************
INZERCE:
Nabízím pronájem nebytových prostor v Doubravici nad Svitavou
Bližší informace: pronajem-doubravice@seznam.cz
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ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

V úterý 19. ledna 2010 se konal v doubravické škole zápis budoucích prvňáčků.
Do školy přišly děti v doprovodu svých rodičů, ale s úkoly si musely poradit
samy. Společně s paní učitelkou pomáhaly pohádkovým princeznám. A tak
musely spočítat a správně obarvit ztracené korále princezny Zlatovlásky. Popelka
spěchala na ples, proto za ni děti roztřídily tvary a rozdělily je podle velikosti
nebo podle barev. V daleké cizí zemi rozveselily smutnou princeznu a šaška si
odnesli domů také pro své potěšení. Z kouzelného stromu trhaly Sněhurce
zdravé ovoce, uměly je spočítat, ale pozor – ať není jablko otrávené! A co
Šípková Růženka? Usnulo s ní celé království. Děti vyprávěly u obrázků a potom
zlomily kouzlo pěknou písničkou nebo básničkou. Za všechnu tu namáhavou
pohádkovou práci vybírali budoucí prvňáci z dárků od žáků školní družiny.
Nakonec poslední vyplnění zápisních dokumentů, poslední razítko v ředitelně, a
ze školy odcházeli budoucí prvňáci s batůžkem ŠKOLÁK na zádech. Není
jednoduché navštívit novou školu, seznámit se s novými učiteli, všechno si
prohlédnout, vyplnit mnoho úkolů a na nic nezapomenout. Všechny překážky
zvládlo 12 budoucích školáků - tak se na vás těšíme 1. září: Mildo, Pavlínko,
Lenko, Alexi, Lucko, Nikolko, Zlatko, Jonáši, Alenko, Matěji, Terezko a
Romanko!
Mgr. Milada Juračková
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Vážení spoluobčané,
na výroční valné hromadě, která se konala dne 20.12.2009 v restauraci
Olivie bylo schváleno nové složení výboru Sboru dobrovolných hasičů
v Doubravici nad Svitavou na období 2010 – 2015.V letošním roce nás čekají
ještě další volby na všech úrovních Sdružení hasičů Čech,Moravy a
Slezska.Našeho sboru se budou týkat ještě volby zástupců do okrsku Rájec a do
okresního sdružení Blansko.
V uplynulém období 2005 – 2010 proběhla ve výboru SDH tzv.“generační
výměna“.Na místa našich starších kolegů přišli mladší, a to je pro nás dobrým
signálem, že tito noví členové výboru, ale i kontrolní a revizní rady mají o práci
ve sboru zájem.Touto volbou si už v současné době vytváříme dobré podmínky
pro činnost sboru v následujících letech.Chtěl bych touto cestou poděkovat
bývalým členům výboru SDH za jejich práci pro sbor a věřím, že nám budou i
nadále nápomocni při organizování sportovních,kulturních a společenských
akcích.Poděkování patří také jejich rodinným příslušníkům, protože bez
tolerance a pochopení by se nemohli této práci věnovat.
Složení výboru SDH Doubravice nad Svitavou
Čestný starosta sboru
Špaček Josef
Starosta sboru
Hubený Milan
Náměstek starosty sboru
Petrů Jaromír
Jednatel sboru
Flok Luděk
Vedoucí mládeže sboru
Bárta Roman
Hospodář sboru
Porčová Eva
Velitel sboru
Livora Petr
Členové výboru

Hajný Radek
Vach Jiří
Strachoň Bohuslav
Havířová Marcela
Sobotka Jaroslav

Složení kontrolní a revizní rady
Předseda rady
Kubík Jaromír
Člen rady
Štoudek Petr
Člen rady
Daněk Jaroslav

Milan Hubený
starosta SDH
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SEZNAM SPONZORŮ TRADIČNÍHO PLESU SDH KONANÉHO
V DOUBRAVICI NAD SVITAVOU DNE 22.LEDNA 2010
SDH Doubravice nad Svitavou
Výbor SDH Doubravice nad Svitavou
Kontrolní a revizní rada SDH
Městys Doubravice nad Svitavou
Elektropráce Dušan Alexa
Kamenolomy ČR, lom Herous
Kancelářská technika Ertl Boskovice
Kadeřnictví Dagmar Grmelová
Stolařství Libor Vybíhal
Dřevovýroba Jan Vladík
Stolařství M.Štěpánek + M.Šimák
Restaurace Olivie
Araplast Doubravice nad Svitavou
DTC CHEMICALS Černá Hora
Zahradnictví Roman Koupý
Pštrosí farma Marek Kubíček
Doubravická a.s.
Restaurace U splavu(U Plecha)
Koloniál Jiří Štoudek
RAVIKA Vincenc Sáňka
Reklamní výšivky Kříž Letovice
Keramika Kateřina Petresová
Krejčovství Jana Urbanová
Masáže U Kytky Jitka Sobotková
ISAN Blansko
Krejčovství Jana Kolínková Spešov
Masáže Magda Baničová Obora
Prodejna piva Na Růžku Boskovice

Česká informatika s.r.o. Blansko
Hotel Langr Doubravice nad Svitavou
Vinařství Vrbice V.Růžička Obora
Miloslav a Marie Kudovi
Autoopravna Miloslav Gulda
Peso s.r.o. Rájec - Jestřebí
Tesařství Jan Opatřil
Tesařství Jan Štrof
Tesařství Antonín Kříž
Vzduchotechnika Miroslav Valášek
Těžba dřeva Roman a Pavel Kalovi
Prodejna potravin Klemov
Jan Vladík st. Holešín
Hospůdka u Peťky kultůrní dům
Kominictví Jiří Rauš
Restaurace Na rozcestí
Kovostav Robert Štěpánek ml.
Keramika Pávek
Testo - stolařství Václav Barák
Autodoprava Miroslav Fojt
MANEO Brno potraviny a nápoje
Zdeněk Pták hasící přístroje Svitavy
Včelpo Obora
E-on Boskovice
Autorona Brno,náhradní díly VW-AUDI
Foto Drápal Boskovice
Oborská hospůdka

Sbor dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou děkuje
všem sponzorům a členům sboru, kteří přispěli do tomboly.

Přejeme příjemnou zábavu.
Bližší informace o Sboru dobrovolných hasičů Doubravice nad
Svitavou najdete na www.doubravice.svazeksvitava.cz
v menu O obci - spolky a kluby.
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Předsilvestrovské posezení
29.12.2009 pořádal Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou pro své
členy a přátele u nás již tradiční „Předsilvestrovské posezení“. Slavnostně
vyzdobený sál, tentokrát i krásným vánočním stromem, byl zcela zaplněn.
Pozvání přijali i naši přátelé z Kuniček, což nás potěšilo. K poslechu i
tanci hrála oblíbená skupina Veselá trojka Pavla Kršky.
„Na srdce jsou Poděbrady a na dobrou náladu Veselá trojka Pavla Kršky“
- napsala do tisku kronikářka paní Eva Sáňková a má plnou pravdu.
Překvapením pro seniory bylo také připravené vystoupení orientálních tanečnic. Taneční
skupina ALDORA se představila orientálním Tancem se závojem, Tureckým tancem,
následoval Tanec s křídly bohyně Isis a Indický svatební tanec. Za potlesk a zároveň i jako
poděkování ještě tanečnice přidaly ohnivé Flamenco.
Nechyběla bohatá tombola, kterou připravily členky výboru, ale také ji obohatili skoro všichni
přítomní senioři. Díky za to, vážení.
Výborné byly řízky s bramborovým salátem připravené restaurací U Rudolfa, panem Volfem
a jeho personálem. Ať se vám daří a děkujeme.
Závěrem patří poděkování všem organizátorům, obsluze u nápojů,
v šatně, prodejcům losů, paní Evě Sáňkové za fotografie, Evičce
Krejčířové za pomoc a panu Janu Vladíkovi za krásný vánoční strom.
Zkrátka děkujeme všem, kteří se zasloužili o to, že jsme se opět
mohli sejít, popovídat si, pobavit se a zpříjemnit si tak vstup do
nového roku.
Jana Poláková
***************************************************************************

Zveme Vás do kina na divadlo !

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou uvítal nabídku Ochotnického
divadla Boskovice uvést divadelní frašku Johna Grahama s názvem :

HEXENSCHUSS

Děj v humorném pojetí pojednává o tom, kterak se v jednom dni a
v jednom bytě sejde více lidí a stane se něco zcela neočekávaného. Jak
to vše dopadne, to už se musíte přijít podívat sami.
Divadlo se koná v sobotu 27. února 2010 se začátkem v 16 00 hodin.
Prodej vstupenek bude probíhat obvyklým způsobem a také bude možno
je zakoupit v pokladně kina před představením. Vstupné činí 60 Kč.
Moc se na Vás těší všichni herci Ochotnického divadla
Boskovice a Klub důchodců, který srdečně zve celou
širokou veřejnost.
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Informace z knihovny
Se začátkem nového roku Vás chci informovat o dění v naší knihovně.
Podařilo se nám získat grant na knihovní program CLAVIUS ze
zdrojů Ministerstva kultury. V současné době je již namontován.
Postupně začínáme vkládat knížky do počítače. Až se celý fond
zpracuje, bude vyhledávání a půjčování rychlejší a jednodušší.
Naše obec také získala dotaci na přestavbu půdního prostoru víceúčelové budovy pro
potřebu knihovny. Pokud vše dobře dopadne, od nového školního roku se budeme
stěhovat.
Zatím fungujeme „postaru“, v přízemí Mateřské školy. Vedle klasického půjčování
nabízíme i jiné služby. Můžete využívat dvou počítačů a tiskárny s připojením na
internet. Máme v knihovně také kopie kronik naší obce od roku 1918. Ty nepůjčujeme,
ale můžete si je přijít prohlédnout. Stále nabízíme k odkoupení vyřazené knihy za 5 Kč.
Myslím, že je dost důvodů nějakou službu využít.

Otevírací doba je každé úterý a čtvrtek od 16 do 19 hodin.
Přijďte, budete vítáni.
Jana Vomelová

****************************************************************
Stolní tenis
19. prosince se uskutečnil předvánoční turnaj v Rájci – Jestřebí za
účasti hráčů Doubravice nad Svitavou, Jestřebí a Bořitova.
Po velmi dobrém výkonu se na 1. místě umístil Stanislav Souček,
před Janem Vladíkem oba z Doubravice nad Svitavou a Martinem
Novotným z Jestřebí.
Další turnaj se konal 28.12. v Blansku na 1. místě se umístil Rudolf Dvořák st.
před Antonínem Řezníčkem.
V kategorii dorostenců se na 2. místě po velmi dobrém výkonu umístil Martin
Dvořák.
2.1. se konal turnaj v Bořitově za účasti 40 hráčů, kde si nejlépe vedl Stanislav
Skácel z Klemova.
9.1. Turnaj v Boskovicích za účasti 31 hráčů. Stanislav Souček
pokračuje v dobrých výkonech, obsazuje 2. místo.
Ve čtyřhře spolu s Antonínem Řezníčkem obsazují 1. místo.
Antonín Řezníček
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny
v měsíci únoru vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
Únor:
8.2. ZEZULA Josef
Plotky 137
8.2. POKORNÝ Rudolf
Soukopovo nám. 336
12.2. SVOBODA Radek
Plotky 115
13.2. SÁŇKOVÁ Ludmila
Hybešova 172
15.2. ZEZULOVÁ Jiřina
Havlíčkova 24
16.2. KADLECOVÁ Věra
28. října 205
18.2. MUSILOVÁ Marie
U Cihelny 280
18.2. PADĚLKOVÁ Božena
Nám. Svobody 14
19.2. KŘÍŽ Antonín
Klemov 343
22.2. BRYCHTA Karel
Klemov 343
25.2. DUFKOVÁ Věra
Dolní 75
27.2. de WOLF Rudolf Valentino
Větrná 408
****************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
ÚNOR 2010
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Únor
6.2.
7.2.
13.2.
14.2.
20.2.
21.2.
27.2.
28.2.

MUDr. Houdková
MUDr. Jílková
MUDr. Juráková
MUDr. Klapušová
MUDr. Kovandová
MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková
MUDr. Láníková

Blansko, Pražská 1b
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

516 418 787
516 410 786
516 418 787
516 488 452
516 488 450
516 439 190
516 488 457
516 488 456

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna na Karáskově náměstí č. 11,
Brno,tel. 548 424 242 a to od 19.00 h. - 7.00 h. ve všední dny a nepřetržitě
o svátcích.

********************************************************
Nezapomeňte na řidičáky!
Do konce letošního roku musí svůj řidičský průkaz
vyměnit milion řidičů, kteří mají průkaz vydaný
v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000.
Výměna se provádí osobně na dopravním inspektorátu Městského
úřadu Blansko.
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Vážení občané,
OV KSČM Blansko, ZO KSČM Doubravice
A Levicový klub žen Blansko
Vás srdečně zvou na

XIX. PLES KSČM
pořádaný v pátek 5. února 2010 v 19:00 hod.
v Kulturním domě Doubravice nad Svitavou
Hraje CLASSIC – bohatá tombola – občerstvení.
Předprodej vstupenek OV KSČM Blansko, Doubravice
Vstupné Kč 80,- včetně místenky.

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

TJ SOKOL Doubravice nad Svitavou,
oddíl kopané, pořádá v neděli 14.2.2010
v našem městečku tradiční PRŮVOD
MASEK.
**************************************************

TJ Sokol Doubravice nad Svitavou, oddíl kopané
Vás srdečně zve na tradiční
POCHOVÁVÁNÍ BASY,
které se uskuteční v sobotu
20.2.2010
v Kulturním domě Doubravice
nad Svitavou.
K tanci a poslechu hraje skupina CLASSIC .
Účast masek vítána.
Tombola bohatá, vstupné obvyklé.
********************************************************
Ples MO ČSSD Doubravice nad Svitavou plánovaný na
13. února 2010 se z technických důvodů nebude konat.
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

Plán aktivit na měsíc únor
Určený i pro veřejnost

Výtvarné aktivity:
2.2. 9.00 Keramické fantazie, Výroba valentinských
přáníček
9.2 9.00 Výroba ozdobných závěsů
16.2. 9.00 Šití netradičních tašek, Smažení masopustních
koblihů
23.2. 9.00 Velikonoční dekorace
Výlety:
3.2. Návštěva bowlingu
10.2. Zvuky, které na nás působí – beseda v klubu SONS Blansko
11.2. Masopustní karneval
24.2. Vycházka do okolí Boskovic

17. 2. 2010 9.00 – 15.00 hodin
Sběr šatstva pro charitní šatník
Charitní šatník

přijímá nepotřebné oblečení (dětské, dámské i pánské), pokud možno vyprané,
nejraději v krabicích od banánů nebo v igelitových pytlích. Naše pracovnice a
dobrovolnice šatstvo třídí a ukládají na ramínka a do polic, kam si v první řadě chodí
vybrat naši uživatelé sociálních služeb (klienti). Protože pěkného oblečení je dost,
dáváme možnost i sociálně slabším obyvatelům aby si přišli také vybrat. Očekáváme
od nich drobný dar na provoz šatníku.
Ošacení, které vyřadíme, nebo které si po dobu jednoho měsíce nikdo nevybere,
nabízíme Diakonii Broumov, která šatstvo dále třídí, část rozdává svým sociálně
slabým, část expeduje do zahraničí jako humanitární pomoc a část dále zpracovává.
Máme zájem o veškeré oděvy, boty, povlečení, přikrývky, spacáky, nádobí, kuchyňské
potřeby, hračky. Sbíráme také galanterii – korálky knoflíky, nitě, látky, vyšívané
stuhy, výplňový materiál (molitan, vatelín, duté vlákno) atd.

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
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1. a 2. února 2010
otevřeno od 10.00 do 22.00 hodin

Před restaurací
Prodej uzených specialit přímo z udírny - uzená kolena, klobásy, bůček, slanina, kotleta,
krkovička, kýta ze selete
Prodej zabíjačkových specialit – jitrnice, jelita, tlačenka, škvarky, polévka do vlastní
nádoby
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13.02.2010

Dovolujeme si Vás pozvat na nevšední zábavu nebo-li
TURNAJ VE HRANÍ “ČLOVĚČE NEZLOB SE ☺”
CO S SEBOU:
1/ společenskou hru „Člověče, nezlob se“- ta by neměla chybět
v žádné domácnosti ☺
2/ vstupné 25,- Kč/osoba
3/ dobrou náladu a především pevné nervy! (známe všichni) ;-)
Start je v 18.00 hod. – 19.00 hod. (doporučujeme rezervaci stolů)

ČLOVĚKU ZDAR! ☺

VÍTĚZ TURNAJE ZÍSKÁ TŘÍLITROVOU LÁHEV SMIRNOFF VODKY!!

Stalo se nebo plánujeme s novým rokem 2010

* Restaurace se chlubí novou fasádou.
* Nové akční letáky na rozvoz se chlubí novými zajímavými cenami pizz
(týká se i cen v jídelním lístku).
* Další změny v jídelním lístku.
* Rozvoz pizz po Doubravici i nadále ZDARMA!
* Ostatní rozvozy rozděleny do dvou pásem.
1. pásmo= 40 Kč, 2. pásmo= 50 Kč
* Objednávky nově na telefonním čísle: 725 19 19 22 !!
(týká se rozvozu pizz, rezervací i ubytování).
* HOTEL LANGR se mění na PIZZERIA, PENZION LANGR.

• I nadále doporučujeme ochutnat naši-vaši místní specialitu
„pštrosí steak“
TĚŠÍ SE NA VÁS PERSONÁL PENZIONU LANGR
PIZZERIA, PENZION LANGR Dolní 133, Doubravice nad Svitavou, tel: 725 19 19 22
Otevírací doba: Po – Čt 11.30 – 22.00, Pá – So 11.30 – 23.00, Ne 11.30 – 22.00
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
4.2. čtvrtek v 18 hod

ÚNOR

2010
BONTON

MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH
… aneb moje velké řecké léto. V okouzlující romantické komedii najde turistická
průvodkyně Georgia sama sebe i opravdovou lásku právě ve chvíli, kdy to nejmíň čeká.
Ona je americká profesorka historie – nyní průvodkyně turistů v Řecku, která nemá
štěstí ani v lásce, ani v práci. On je obyčejný turista, který jí v posledním turnuse, který
ona provází ukáže, že v lidech je třeba hledat krásu a ne jen znalosti. Na cestě za
krásami antického Řecka si Georgia uvědomí, že její klienti nejsou jediní, kdo potřebují
otevřít oči, aby viděli skutečné krásy. Hrají : Nia Vardalos, Richard Dreyfuss.
Romantická komedie s českými titulky.
Premiéra 5.11.2009
Vstupné 39.- + 1.- Kč
95 minut
11.2. čtvrtek v 18 hod

WARNER BROS

ZAKLETÝ V ČASE
Tento film je natočen podle bestselleru o lásce, která přesahuje hranice času. Clare
(Rachel McAdams) je zamilovaná do Henryho (Erik Bana) celý svůj život. Věří, že si jsou
souzeni, ačkoli ví i to, že budou odloučeni, jen neví kdy : Henry je cestovatel časem –
prokletí velmi vzácné genetické anomálie, která způsobuje, že se Henry skoro celý svůj
život přesouvá v čase do budoucnosti a minulosti bez jakékoli kontroly.I navzdory tomu,
že Henryho nedobrovolné cestování v čase je od sebe dělí, Clare se za každou cenu snaží
vybudovat normální život se svou jedinou životní láskou.
Romantický film USA s českými titulky.
Premiéra 19.11.2009
98 minut
Vstupné 39.- + 1.- Kč
18.2. čtvrtek v 18 hod

FALCON

3 SEZÓNY V PEKLE
Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a nekonečnému očekávání.
Ivanu Heinzovi, pohlednému Dandymu a vtipnému provokatérovi je právě devatenáct.
Utíká z domova, aby se vydal na nekonvenční pouť oslavující svobodu a umělecké
ideály.Ivan píše básně a vrhá se nadšeně do zničující romance s nezávislou a bisexuální
Janou. Akční život prožívají mladí milenci naplno. Komunistický režim však začíná
ukazovat sou represivní tvář. Pro Ivana a Janu je důležité co je teď – vyhýbají se
povinnosti pracovat, spřádají sny a plánují útěk do Paříže. Střet s mocí však přichází
tvrdě a nečekaně …. V hlavní roli Kryštof Hádek.
Milostné drama ČR.
Premiéra 26.11.2009
Vstupné 49.- + 1.- Kč
110 minut

15

25.2. čtvrtek v 18 hod

FALCON

ZOMBIELAND
To nerozchodíš …. Akční komedie vypráví příběh dvou mužů, kteří se snaží přežít ve
světě, ovládaném zombies. Columbus (Jesse Eisenberg) je obrovský zbabělec – ale jak se
ukazuje, pokud máte hrůzu z toho, že vás sežerou zombies, dokáže vás strach udržet
naživu. Tallahassee (Woody Harrelson) je drsňácký zabiják zombie, který je motivován
touhou získat poslední čokoládovou tyčinku na světě. Když spojí své síly s Wichitou
(Emma Stone) a Little Rock (Abigail Breslin), které také objevily vlastní způsoby, jak
přežít nadváhu zombie, budou muset zjistit, co je horší : spoléhat jeden na druhého nebo
se nechat přemoci zombies.
Hororová komedie USA s českými titulky.
Premiéra 3.12.2009
Vstupné 39.- + 1.- Kč
88 minut

Neseďte doma,
pojďte do kina !!!!

Na měsíc březen připravujeme :


Sherlock Holmes



Trable v ráji



Nějak se to komplikuje

16

