ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 5/ květen 2010
*********************************************
Vážení spoluobčané,
Tak jako každým rokem, i letos se v měsíci květnu bude
konat řada tradičních i netradičních společenských akcí. Uvádíme
vám jejich přehled:
pátek 30. dubna – pálení čarodějnic – od 20.00 hodin
na sokolském hřišti, pořádá TJ Sokol, hraje skupina
Akcent
sobota 1. května – stavění máje – od 14.00 hodin na náměstí
Svobody, pořádá SDH ve spolupráci s městysem
pátek 7. května – 65. výročí ukončení 2. světové války v 19.00 hodin položení věnce u pomníku obětem světových válek,
následně lampiónový průvod s dechovou hudbou od ZŠ na sokolské
hřiště, kde bude táborák a občerstvení
sobota 15. května – den matek - pořádá Klub důchodců
představení souboru RADOST v 16.00 hodin v místním kině
sobota 22. května – soutěž hry Plamen – okresní kolo v požárním
sportu hasičské mládeže, zahájení soutěže v 8.00 hodin v areálu
hřiště
sobota 22. května – výlet na zříceninu
hradu Doubravice nad Svitavou – v rámci
akce po hradech a zámcích Boskovicka,
přijďte se podívat na doubravický hrad od
10.00 – 17.00 hodin
Věříme, že si z této nabídky vyberete a některých akcí se
zúčastníte.
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Volby do poslanecké sněmovny
Parlamentu české republiky 2010
Další informace pro voliče jsou zveřejněny na www.mvcr.cz.
Termín voleb

pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Volič je povinen při hlasování prokázat svoji totožnost a státní občanství České
republiky.
Každému voliči budou dodány 3 dny před prvním dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
**************************************************************
Zpráva o činnosti rady
14. dubna - lesní hospodář pan Koudelka podal zprávu o hospodaření v lesích za
uplynulé období
- rada městyse byla seznámena se zajištěním prodeje pozemků, které
byly odsouhlaseny zastupitelstvem
28. dubna - rada městyse byla informována o současném stavu zajištění a
realizaci investičních akcí
- starosta podal informaci o společenských akcích připravovaných
v průběhu měsíce května 2010
****************************************************************
Přijaté usnesení
Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou konaného
dne 31. března 2010 v obřadní síni úřadu městyse
8/2010 -zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady
9/2010 -zastupitelstvo městyse bere na vědomí předložený materiál
„Svazku obcí pro nakládání s odpady“. Zastupitelstvo souhlasí se
zrušením „Svazku obcí pro nakládání s odpady“ se sídlem Město
Boskovice, Masarykovo nám. ½, 680 18 Boskovice, IČ:71249427
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10/2010 -zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet městyse za rok
2009 - bez výhrad. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2009.
11/2010 -zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Základní školy
Doubravice nad Svitavou za rok 2009 s tím, že přebytek v celkové
výši 8 575,52Kč bude převeden do rezervního fondu.
Současně zastupitelstvo schvaluje použití rezervního fondu ve výši
13 575,52Kč na běžný provoz základní školy.
12/2010 -zastupitelstvo městyse schvaluje vedení účetnictví Základní školy
Doubravice nad Svitavou od roku 2010 ve zjednodušeném rozsahu
13/2010 -zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Mateřské školy
Doubravice nad Svitavou za rok 2009 s tím, že přebytek ve výši
157 696,89 Kč bude rozdělen takto:
Převod do fondu odměn
20 000,-Kč
Převod do rezervního fondu
137 696,89Kč
Současně schvaluje použití rezervního fondu ve výši 141 296,48Kč
na běžný provoz mateřské školy.
14/2010 -zastupitelstvo městyse schvaluje vedení účetnictví Mateřské školy
Doubravice nad Svitavou od roku 2010 ve zjednodušeném rozsahu
15/2010 -zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet hospodaření Městyse
Doubravice nad Svitavou na rok 2010 ve znění předneseném
předsedou finančního výboru panem Jaroslavem Hruškou
v závazných ukazatelích. V příjmech v položkovém členění
a výdajích podle paragrafů.
16/2010 -zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Svazku obcí
Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic za
rok 2009 – bez výhrad. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2009.
17/2010 -zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet Svazku obcí Doubravice
nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic na rok 2010 ve
znění předneseném předsedou finančního výboru panem
Jaroslavem Hruškou.
18/2010 -zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtový výhled Svazku obcí
Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic na
roku 2010 – 2013 ve znění předneseném předsedou finančního
výboru panem Jaroslavem Hruškou.
19/2010 –zastupitelstvo městyse schvaluje výkup pozemku p.č. 1096/1 k.ú.
Doubravice nad Svitavou pro zřízení kanalizační čerpací stanice
O2 (Klemov) za smluvní cenu 214 500,-Kč. Pověřuje starostu
přípravou a podpisem příslušné kupní smlouvy.
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NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
NA ROK 2010
PŘÍJMY
§

1012
1031
2122
3111
3113
3313
3314
3341
3613
3632
3639
3722
3725
6171
6310
6310

položka
1111
1112
1113
1121
1211
1337
1341
1343
1345
1361
1511
4112
4134
4223
2131
2111
2111
2122
2122
2111
2111
2111
2132
2111
2133
2111
2324
2111
2141
2142
8115

popis
daň z příjmů FO ze ZČ
daň z příjmů FO z podnikání
daň z příjmů FO - srážková
daň z příjmů PO
DPH
poplatek za komunální odpad
poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejných. prostranství
poplatek za ubytovací kapacitu
správní poplatky
daň z nemovitostí
neinvestiční dotace ze SR
sociální fond
transfery od region. Rady
příjem z pronájmu pozemků
les - tržba z prodeje dřeva
kovový odpad
MŠ - vratka odpisů
ZŠ - vratka odpisů
kino - tržby ze vstupného
knihovna - tržba z půjčovného knih
rozhlas - hlášení
nájmy nebytových prostor
hřbitov - nájemné hrobů
komunální služby - nájem lešení,prodej pozemků
svoz odpadu - podnikatelé
EKO-KOM
státní správa - příjmy z poskytování služeb
příjmy z úroků
příjmy z dividend ČS a.s.
zapojení přebytku z minulých let

Přímy celkem

částka
1 700 000,00
330 000,00
150 000,00
1 900 000,00
3 700 000,00
522 500,00
22 900,00
10 000,00
2 000,00
35 000,00
1 100 000,00
486 600,00
130 000,00
1 799 000,00
15 000,00
700 000,00
22 000,00
93 000,00
135 000,00
90 000,00
4 000,00
3 000,00
227 000,00
92 000,00
1 187 000,00
94 000,00
100 000,00
5 000,00
60 000,00
60 000,00
980 000,00

15 755 000,00
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VÝDAJE
§

položka

1031
2212
2219
2221
2310
2321
3111
3113
3299
3313
3314
3319
3322
3341
3392
3399
3419
3421
3631
3632
3633
3635
3639
3721
3722
3723
3745
4341
4359
5512
6112
6171
6310
6320
6330
6409

popis
lesní hospodářství
silnice
chodníky
dopravní obslužnost
pitná voda
odvádění a čištění odpadních vod
předškolní zařízení MŠ
ZŠ
ost. zál. vzděl. - příspěvek na prvňáčky
kino
knihovna
obecní kronika
obnova kulturních památek
místní rozhlas
kulturní domy
SPOZ
tělovýchovná činnost
využití volného času dětí a mládeže
veřejné osvětlení
pohřebnictví
výstavba inženýrských sítí
územní plánování
komunální služby a územní rozvoj
nebezpečný odpad
komunální odpad
ostatní odpad - plast a sklo
veřejná zeleň
charita
kluby důchodců
požární ochrana
obecní zastupitelstvo
místní správa
výdaje za finanční operace
pojištění majetku
převody vlastním fondům
ostatní činnosti jinde nezařazené

Výdaje celkem

Vyvěšeno:
Sejmuto:
Schváleno:

10. března 2010
30 .března 2010
31. března 2010
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částka
757 000,00
240 000,00
310 000,00
64 000,00
25 200,00
1 452 700,00
864 000,00
1 093 100,00
60 000,00
255 000,00
2 127 000,00
21 000,00
140 000,00
8 000,00
15 000,00
125 000,00
1 000,00
60 000,00
300 000,00
158 000,00
1 405 000,00
600 000,00
741 900,00
90 000,00
640 000,00
200 000,00
85 000,00
39 000,00
40 000,00
332 000,00
1 030 000,00
2 285 100,00
15 000,00
35 000,00
130 000,00
11 000,00

15 755 000,00

Očkování psů

Dne 13.5.2010 od 14.30 do 15.30 hodin bude
provádět pracovník veterinární služby vakcinaci proti
vzteklině. Žádáme Vás tímto o předvedení Vašeho psa.
Očkovací průkaz s sebou. Poplatek za očkování 1 psa
činí 100,-Kč za vzteklinu a 300,-Kč za kombinaci.
Vakcinace je ve smyslu zákona č. 66/99 Sb. o
veterinární péči povinné, každý majitel psa nebo osoba právně za jeho držení
odpovědná, je povinen předvést psa k hromadnému očkování. Povinnému
očkování podléhají psi starší 6 měsíců.
***************************************************************************

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část květen 2010
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Květen
1.5.
2.5.
8.5.
9.5.
15.5.
16.5.
22.5.
23.5.
29.5.
30.5.

MUDr. Žáčková
MUDr. Blaťák
MUDr. Havlová
MUDr. Hanáková
MUDr. Hepp
MUDr. Hosová
MUDr. Hošák
MUDr. Houdková
MUDr. Jílková
MUDr. Juráková

Blansko, Mahenova 13
Černá Hora, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Ol. Blažka 145
Blansko, Pražská 1b

516 419 538
516 437 257
516 418 786
516 418 788
516 434 055
516 432 138
516 446 428
516 418 787
516 410 786
516 418 787

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.

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

Český červený kříž nabízí PEČOVATELSKOU SLUŽBU, DOMÁCÍ
OŠETŘOVATELSKOU PÉČI. Poskytuje terénní služby osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována v domácnostech osobně.
„Poskytujeme sociální služby pro seniory a zdravotně postižené občany při
běžných úkonech v péči o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti.”
Bližší informace na tel.: 516 418 624, 602 785 931, e-mail: blansko@cervenykriz.eu,

web: www.cck-blansko.cz.
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Co se děje na ZŠ Doubravice
„Ovoce do škol“
Naše škola se přihlásila do projektu „Ovoce do škol“. Každý žák dostává
jedenkrát týdně dotované ovoce nebo zeleninu zdarma. V březnu žáci obdrželi jablka,
pomeranče a ovocnou šťávu v krabičce. V dalších měsících bude mezi žáky mimo
ovoce rozdělena
i zelenina, zeleninové šťávy a bioprodukty. Základním cílem
celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit
stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit
klesající spotřebu ovoce a zeleniny.
„Školní mléko“
Každý žák školy si může už několik roků objednat tzv.
„školní mléko“. Pokud se rozhodne toto mléko odebírat, může mít
denně 250 ml mléka balené v krabičkách s brčkem. Mléko
neochucené stojí 3Kč a mléko s příchutí jahoda, vanilka a
čokoláda 4Kč za jednu krabičku.
Charitativní činnost
Zakoupením reflexního pásku / 30,-Kč /pomohli žáci naší školy občanskému
sdružení Život dětem proměnit dětské slzy v úsměv. Celkový výtěžek 600,-Kč je určen
pro dětská oddělení nemocnic a zařízení, která pečují o nemocné, postižené a opuštěné
děti v naší republice.
Nadační fond Rozum a Cit pomáhá opuštěným dětem a podporuje náhradní
rodiny, které jsou pro mnohé děti z dětských domovů jedinou šancí, jak získat vlastní
rodinu. Zakoupili jsme pro naše žáky 55 sluníček a zaslali tak na tento fond 1 650,-Kč.
Mgr. František Opatřil
ředitel školy
Pozor! Máme prázdnou popelnici!!
Odvezli z naší školy el. zařízení, která jsou určena k recyklaci. Máme teď
prázdnou popelnici – za tu naplněnou jsme dostali 22O bodů. Za ně si budeme moci
vybrat pomůcky do školy. Tak teda znovu sbíráme – šetříme přírodu a získáme nové
učební pomůcky. Nemáte doma nějaký drobný polámaný el. spotřebič?
Zdraví Recyklohraní – projekt pro školy
Víte?
 V roce 2010 je již sebráno 4,5 mil tun odpadu.
 Od roku 2005 je to celkem 51 mil. tun.
Vítání jara
Přišlo jaro do vsi …..
Touto písničkou, říkadly a tanečky vyprovodili žáci 1. – 3. třídy zimu Moranu. Její
figurínu hodili do řeky a ….už si, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu
bič!...Každoročně děti vítají jaro tímto zvykem a přejí si jaro voňavé, teplé a barevné.
Mgr. Milada Juračková
učitelka
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připravila na den 7. 5. 2010 v 16.30 hodin

VÝSTAVU ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ
Místo:

ZŠ Doubravice nad Svit.

Výstava bude zahájena kulturním vystoupením

žáků.
Vstupné dobrovolné.
Srdečně vás všechny zveme

Informace pro občany
Na žádost zákazníků jsme upravili prodejní dobu v prodejně
potravin v prostorách Doubravická a.s. a to od 7 – 11
hodin. Od 1. 5. 2010 bude zahájen prodej novin a časopisů.

Dobrá zpráva pro
nekuřáky a pro
maminky s dětmi
Od 1.4. 2010 jsme rozšířili prostory v restauraci
„U Rudolfa“ o nekuřáckou jídelnu, kde plánujeme
také zřízení dětského koutku. Zde máme otevřeno
již od 7 hodin. Nabízíme přesnídávkové polévky,
klobásy, čerstvé pečivo atd.
Salonek je vhodný pro rodinné oslavy, křtiny,
narozeniny, promoce, smuteční hostiny, setkání spolužáků, předváděcí akce atd.
Od 1. 5. 2010 bude zahájen prodej kopečkové zmrzliny á 6 Kč.

Informace pro motoristy
Při zakoupení minimálně 20 litrů pohonných hmot u čerpací stanice Doubravická a.s.
obdržíte v restauraci „ U Rudolfa“ v době od 7 – 15 hod. kávu zdarma v ceně 15 Kč.
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Na návštěvě v Pěkné modré.
Říká se, že za svůj život by měl člověk zkusit všechno. Samozřejmě –
v rámci možností. Tak mě napadalo, co tak být alespoň jeden den uživatelem
Pěkné modré. Protože člověk opravdu nikdy neví …. Přiznávám, že na tuto
myšlenku mne přivedla paní Marie Dvořáčková (ul. 28. října), když jsme se
náhodně setkaly v areálu bývalé fary při příležitosti slavnostního žehnání nové
charitní budovy Emanuel II. Mezi řečí se zmínila o tom, že využívá terénní
službu Pěkné modré, a je moc s uvedenou službou spokojená, zvláště pak
s přístupem a jednáním paní Fučíkové, která je v Pěkné
modré zaměstnána jako pracovník v sociálních službách.
Využila jsem tedy pozvání paní Karly Změlíkové, vedoucí
Pěkné modré v Doubravici nad Svitavou a ve čtvrtek 22.
dubna 2010 zazvonila u jejich dveří. Prostředí fary znám
z návštěv různých výstav, jejich vernisáží, besed. Jenže při těchto akcích je
zde plno lidí, menší, či větší zmatky – při mé návštěvě panoval v budově klid,
pohoda. V příjemném prostředí jsem se zaujetím naslouchala vyprávění paní
Změlíkové o změnách, ke kterým došlo v poskytovaných službách a o tom, co
všechno se už podařilo v areálu a budově samotné vybudovat, opravit a
upravit (až jsem zapomněla na to, že jsem původně chtěla být uživatelem).
Tak jsem se dozvěděla, že v současné době je posláním sociální služby
poskytovat sociálně aktivizační služby osobám s dlouhodobým duševním
onemocněním, osobám se zdravotním postižením, ale nově také seniorům.
Pokud se však tito nechtějí nebo z různých důvodů
nemohou zúčastňovat aktivit přímo v Pěkné modré,
mohou využívat právě již zmíněnou terénní službu,
kdy pracovník sociální služby navštěvuje klienta
v jeho domácnosti, pohovoří s ním, vyslechne,
případně poradí. Tím se částečně sníží riziko jeho
sociální izolace a také zlepší kvalita jeho života.
Zásadou poskytování těchto služeb je bezplatnost,
anonymita, důvěrnost sdělení a přátelské prostředí.
Pracovníci Pěkné modré zajišťují pro svoje uživatele
velké množství různých aktivit od práce na počítači,
výtvarné techniky, základní sociální poradenství, až
po možnosti rozhovoru s psychologem, cvičení, výlety
za kulturou, sportem a poznáním dle přání, výtvarnou
činnost v nově zrekonstruované keramické dílně
apod. Některé aktivity jsou přístupné i blízkým osobám uživatelů, rodinným
příslušníkům a široké veřejnosti s cílem zapojit uživatele Pěkné modré do
běžných mezilidských vztahů.
Co dodat na závěr ? Mohlo by se zdát, že je šťastný ten, kdo nepotřebuje
využívat služby jakéhokoliv centra duševního zdraví, nejen Pěkné modré. Ale
pokud se tak stane, člověk by neměl váhat. Přesto, že u nás (nemyslím tím
konkrétně Doubravici nad Svitavou) ještě nejsme na takovou službu a pomoc
zvyklí, využívat ji není hanbou. Zkuste se jít podívat a vyzkoušet, co služba
nabízí. Příjemné prostředí Pěkné modré spolu s ochotnými a vstřícnými
pracovníky pomůže vyléčit všechny chmury a neduhy duše.
Eva Sáňková kronikářka Doubravice nad Svitavou
(na snímku pohled do nově opravené keramické dílny s hrnčířským kruhem)
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Stolní tenis
Turnaj ve stolním tenise se konal 10. dubna
v Boskovicích. V soutěži jednotlivců se na 3. místě
umístil Stanislav Souček, 7. místo obsadil Rudolf
Dvořák. Ve čtyřhře se na 1. místě umístil Stanislav
Souček spolu s Martinem Zachovalem. Na třetím se
umístili Martin Dvořák a Rudolf Dvořák.
Další turnaj pokračoval v Rovečném. V jednotlivcích se na 1. místě
umístil Antonín Řezníček. 5. místo patřilo Mirkovi Fadrnému. Ve
čtyřhře se na 3. místě umístili Mirek Fadrný spolu s Antonínem
Řezníčkem.
V obou turnajích jsme obhájili dobré výsledky Doubravice nad
Svitavou.
Zábavné odpoledne
V neděli 28. března se v Klemově konaly velikonoční soutěže dětí.
Své síly v různých soutěžích si přišlo poměřit 21 dětí.
V kategorii mladších účastníků se na prvním místě umístil Alexej
Petečel před Luckou Vachovou a Milanem Kubou.
V kategorii starších dětí nejlépe zabodoval Vojtěch Odehnal před
Jitkou Kočkovou a Janou Menšíkovou.
Poděkování patří Aleně Kalové a Evě Novotné za uspořádání soutěží
a všem sponzorům za sladkosti a ceny pro všechny děti.
Antonín Řezníček
********************************************************
Vítání občánků
Sluníčko a krásná hudba z místního
rozhlasu vítala v neděli 25. dubna
2010 nové občánky městečka s
jejich doprovodem na Úřadu
městyse Doubravice nad Svitavou.

Přivítány byly tyto děti: Martin Cvrkal,
Ester Chabičová a Alžběta Novotná.
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TJ Sokol Doubravice nad Svitavou
pořádá v pátek 30.dubna 2010
tradiční pálení čarodějnic.
Začátek ve 20.00 hodin na sokolském hřišti,
hraje skupina Akcent.

****************************************************************************
M-club Daglas, - Doubravice nad Svitavou (Na Horce),
zve příznivce rockové hudby
dne 30.4.2010, ve 20 hodin
na koncert skupiny – Třetí zuby.
Vstupné do 22.00 hod. zdarma.
Po 22.00 hodině – 50,-Kč.
Bližší informace na http://m-clubdaglas.webnode.cz/
*****************************************************************************

Sbor dobrovolných hasičů
Doubravice nad Svitavou
zve širokou veřejnost na
tradiční stavění máje,
které se uskuteční
v sobotu 1. května 2010 od 14.00 hodin.
******************************************************************************
TJ Sokol Doubravice nad Svitavou
provede v sobotu 15.5.2010
sběr kovového šrotu.
Fotbalisté prosí občany, aby železný šrot
nachystali před své domy. Těžší kusy si
vynesou sami. Žádáme občany, kteří budou chtít s těžkými
předměty pomoci, aby se dopředu nahlásili
na úřadě městyse do pátku
pátku 14.5.2010.
**********************************************************************************
INZERCE:
INZERCE:
Daruji balík nepoužité skelné vaty. Tel.: 516 432 709
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Informace od hasičů
- v měsíci únoru proběhly volby do okrsku Rájec.Členové
našeho sboru byli zvoleni do následujících funkcí:
Milan Hubený – náměstek starosty okrsku
Petr Livora - člen výboru okrsku
Radek Hajný – člen výboru okrsku
Dále proběhly volby do okresního sdružení hasičů Blansko:
Radek Hajný – člen rady mládeže okresu
Petr Livora – člen rady velitelů okresu
- v sobotu 1.května se uskuteční ve 14.00 hod stavění máje
před úřadem městyse.Víme, jak dopadla máj v loňském
roce. Když se ohlédneme do historie, uhlídat máj byla
záležitost všech organizací a občanů v Doubravici.V
současné době je to tak, že se o všechno postarají
hasiči.Již před léty jsme nabízeli, ať se o máj postará
někdo jiný.Všichni to odmítli.I v letošním roce máj opět
postavíme.Budeme se ji snažit zabezpečit tak, aby nedošlo
k jejímu skácení.Pokud se bude opakovat loňský rok,
zvažujeme i to, že se máj v Doubravici v dalších létech
stavět nebude.
- v sobotu 22.května se uskuteční v naší obci
okresní kolo soutěže hry Plamen.Předpokládá
se účast kolem 800 soutěžících.Okres Blansko
patří mezi nejlepší okresy v naší republice
v práci s mládeží.Dovolujeme si vás tímto
pozvat na tuto soutěž. Přijďte se podívat, jak se
bude soutěžícím kolektivům mladých hasičů
dařit.Soutěžit začínáme v 8.00 hodin. Večer se uskuteční
na sokolském hřišti taneční zábava.Hraje skupina
CARYON.
- v sobotu 29.května
29.května se uskuteční kácení
kácení máje a dětský den.
Ten se uskuteční před úřadem městyse nebo na sokolském hřišti.
O místě konání budete včas informováni obecním rozhlasem.
Milan Hubený - starosta SDH
Doubravice nad Svitavou
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci květnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
2.5. DUFEK Václav
Dolní 75
6.5. ZEZULOVÁ Anna
Plotky 137
6.5. BARANCOVÁ Mária
Klemov 350
11.5. TOMÁŠEK Mojmír
Jarní 281
13.5. KŘÍŽOVÁ Miroslava
Zázmolí 430
17.5.FADRNÁ Jitka
Hamry 235
19.5. ROUČKOVÁ Milada
20.5. ŠTOUDKOVÁ Marie
22.5. SÁŇKOVÁ Anna
24.5. KŘÍŽOVÁ Ludmila
26.5. ROUČKA Jan
30.5. ZÁBOJOVÁ Anna

Dolní 122
9. května 323
Plotky 36
Klemov 284
Dolní 122
9. května 325

**************************************************************************
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

Plán aktivit na měsíc květen
Určený i pro veřejnost
Výtvarné aktivity:
4.5. 9.00 Tvoření z keramiky – cukřenka
11.5. 9.00 Pletení z pedigu
18.5. 9.00 Savování triček
25.5. 9.00 Polštář s mozaikou

Výlety:
5.5. Bowling s vycházkou v Olešnici
12.5. ZOO Brno
19.5. Cyklovýlet do jeskyní

25.5. 9 -15 hodin
Den otevřených dveří, aneb co nového na faře
v Doubravici
Prohlídka prostor areálu fary, posezení na zahradě s opékáním špekáčků, ukázka a prodej
drobných výrobků uživatelů středisek Emanuel II a Pěkné modré
Na uvedené akce srdečně zvou pracovníci a uživatelé zařízení
Pro konkrétní časy poskytujeme informace na telefonu.
Pěkná modrá Doubravice, Soukopovo nám 91 (budova fary)
Tel: 515 538 565, e-mail peknamodra.blansko@caritas.cz
***************************************************************************

CUKRÁŘSKÁ VÝROBNA PESO
Rájec - Jestřebí, Havlíčkova 43

tel. 516416387

Výroba – Prodej
- Svatební koláče
- Svatební dorty
- Svatební cukroví
- Zákusky, dorty, minizákusky
- Jemné pečivo, slané tyčinky
- Široký výběr čerstvých zákusků
nakoupíte denně přímo ve výrobně
Při objednávce na svatební oslavy, rodinné oslavy nebo
podnikové večírky, dovezeme výrobky až na místo určení
- 14 -

PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
KVĚTEN 2 0 1 0
6.5. čtvrtek v 18 hod

BONTON

KAWASAKIHO RŮŽE
Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší !
Drama Jana Hřebejka vytváří spletitý řetězec otázek typu :“Kdo může posuzovat
minulé viny ? Kdo je může odpouštět ?“ Středobod příběhu tvoří postava
renomovaného psychiatra (Martin Huba), morální autority, který má u příležitosti
výročí založení republiky získat významné státní ocenění. Právě připravovaný
slavnostní akt se stane katalyzátorem událostí, která na povrch vyplaví hříchy minulosti,
jež mu mohou zlomit vaz. Kromě Martina Huby uvidíme ve filmu Danielu Kolářovou
v roli psychiatrovy manželky, Lenku Vlasákovou coby jeho dceru, nebo Ladislava Chudíka,
v pro něj velmi nezvyklé úloze.
Drama ČR.
Premiéra 21.12.2009
Vstupné 49.- + 1.- Kč
99 minut

13.5. čtvrtek v 18 hod

BONTON

VLKODLAK
Když je měsíc v úplňku, legenda ožívá.
Éra dětství skončila pro Lawrence Talbota té noci, kdy mu zemřela matka. Ve snaze
zapomenout opustil ospalé panství a vydal se do světa. S rodinou se znovu spojil až díky
snoubence svého bratra, která ho poprosila o pomoc v pátrání po budoucím manželovi,
který beze stopy zmizel. Lawrence doma čeká nejen sarkastický otec, ale také
hrůzostrašná legenda o krvelačném monstru s nadlidskou silou, která se po nocích toulá
po okolí a vraždí vše živé. Vůči těmto povídačkám je zpočátku imunní, postupně však
začíná sestavovat děsivou skládanku, jejímž ústředním dílkem je starodávné prokletí,
které ty, kdo jsou jím zasaženi, za úplňku proměňuje ve vlkodlaky.Aby prověřil míru
pravdivosti této legendy, vydá se za plného měsíčního svitu na „procházku“ po lesích,
aby ono nebezpečné monstrum vypátral a zabil. Když Lawrence vyráží na trestnou
výpravu, zdaleka ještě netuší, jak moc ho tato noc změní …. Ve filmu hrají Benicio Del
Toro, Emily Blunt, Anthony Hopkins, Geraldine Chaplin.
Horor USA s českými titulky.
Premiéra 18.2.2010
Vstupné 49.- + 1.- Kč
102 minut
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20.5. čtvrtek v 18 hod

FALCON

ŽENY V POKUŠENÍ
Nová vášnivá komedie Jiřího Vejdělka.
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho dne zjišťuje,
že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milovaný manžel je
přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí na prahu nového
života. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce oporou, zároveň se však potýká
s nástrahami vlastní první opravdové lásky. Pomocnou ruku nabízí k Helenině zděšení i
matka Vilma, bývalá herečka, která na všechny situace aplikuje svéráznou školu života.
Výstřední dáma má zaručený recept : nahradit nepořádného chlapa chlapem
pořádným. Zdá se to neřešitelné, ale k překvapení Heleny i Laury muži, s nimiž stojí za
to se vrhnout po hlavě do milostného dobrodružství tu stále ještě jsou. A tři docela
rozdílné ženy zjišťují, jak moc jsou si podobné a pokud se má něco vyřešit, chce to
nadhled, humor a neztrácet hlavu ani naději. Hrají Eliška Balcerová, Lenka Vlasáková,
Veronika Kubařová, Vojtěch Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach.
Komedie ČR.
Premiéra 18.3.2010
Vstupné 49.- + 1.- Kč
118 minut

27.5. čtvrtek v 18 hod

BONTON

PROKLETÝ OSTROV
Někdo tu schází.
Izolovaný ostrov uprostřed oceánu. Na něm přísně střežená psychiatrická léčebna pro ty
nejtěžší případy. A jedna pacientka, která zmizela. Detektiva Teddyho Daniele (Di
Caprio) a jeho kolegu Chucka Auleho (Mark Ruffalo) přivedlo na prokletý ostrov
pátrání po šílené vražedkyni jménem Rachel Solando, která zmizela ze své cely ve
vězeňské psychiatrické léčebně a kdesi se úspěšně skrývá.
Premiéra 25.2.2010
Thriller USA s českými titulky.
Vstupné 49.- + 1.- Kč
137 minut

V červnu uvidíte :
⇒
⇒
⇒
⇒

Všichni jsou v pohodě
Dešťová víla
Souboj Titánů
Sex ve městě
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