ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 12 / prosinec 2010
Číslo 1 / leden 2011

Radostné Vánoce, úspěšný vstup
do nového roku, všechno dobré,
pevné zdraví a mnoho pracovních
i osobních úspěchů
přeje
MĚSTYS Doubravice nad Svitavou
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Udělejte si pěkné
nedělní odpoledne!

Před rozsvěcením vánočního
stromu Vás zveme na

Vánoční
jarmark
28. listopadu

od 13 hodin

sál KD v Doubravici n.Svit.

-

na pokoukání
nakoupení
ochutnání
pro děti vyzkoušení vánočních
drobností, ozdůbek a dobrůtek

vystoupí žáci ZŠ
zve MO ČČK
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Před úřadem městyse Doubravice n. Sv.
Čtvrtek 9.12.2010 v 15,15 hod.

n.Sv.naSvitavou

Děti si přinesou vlastní vyrobené přáníčko
s adresou (formát A4), které bude hned po
vypouštění balónků slosovatelné
MS ČČK, SDH a Městys
Doubravice nad Svitavou
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Vážení spoluobčané, milé děti,
s přicházejícím koncem roku se blíží i ty nejkrásnější svátky, Vánoce.
Přeji vám, aby jste je prožili v klidné a krásné atmosféře v kruhu svých
nejbližších. Hlavně dětem přeji hodně radosti z vánočních dárků, ať z těch
velkých vysněných, ale i z těch malých, nečekaných.
Do nového roku 2011 přeji vám všem pevné zdraví, hodně štěstí a úspěch
jak v osobním, tak v pracovním životě.
K vánočním svátkům a novému roku přispěje i letos městys tradičním
dárkem – kalendářem Městyse Doubravice nad Svitavou.
Kalendář městyse na rok 2011
budou již tradičně v závěru roku roznášet naši dobrovolní hasiči
spolu s novoročním přáním do jednotlivých rodin.
Nový kalendář bude ve volném prodeji od 1. prosince na úřadě
městyse za cenu 50,-Kč v dostatečném množství.
Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou,
které se bude konat dne 15.12.2010 v 17.00 hodin
v obřadní síni úřadu městyse.
Vážení spoluobčané
Z důvodu zlepšení komunikace vedení městyse s občany a naopak vám sděluji,
že počínaje tímto číslem zpravodaje budou uveřejňovány obsáhlejší informace
z jednání rady městyse. Ve zpravodaji budou zveřejňovány i informace o
důležitých jednáních starosty, popř. místostarosty.
Současně zveřejňuji telefonní čísla starosty a místostarosty a e-mailové spojení
na starostu. Na tato tel. čísla a e-mail se můžete obracet se svými
připomínkami, požadavky nebo náměty.
Starosta:
mobil: 733 187 460
E-mail: starosta@doubravicens.cz
Místostarosta: mobil: 736 414 908
Pavel Král - starosta
********************************************************************
Vedoucí samoobsluhy děkuje všem
zákazníkům za projevenou přízeň.
Přeje všem krásné a spokojené
prožití vánočních svátků,
a také hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2011.
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Zpráva o činnosti rady
17.11
- lesní hospodář Vít Koudelka informoval o praktické kontrole lesního
hospodářského plánu, která se bude konat 1.12.2010. Za městys se kontroly
zúčastní starosta P. Král. Účast na kontrole byla nabídnuta členům rady
městyse.
- lesní hospodář podá zprávu o hospodaření za měsíc 11/2010 na první schůzi
rady v měsíci 12/2010
- rada městyse projednala rozdělení kompetencí mezi starostou a místostarostou
- rada městyse projednala postup prací na zajištění územního řízení pro
protipovodňová opatření na potocích Nešůrka a Klemovský potok – nutné
uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích o věcném břemeni na pozemcích
dotčených majitelů. Zde došlo k časové prodlevě z důvodu úmrtí jednoho ze
spoluvlastníků dotčených pozemků.
- rada městyse projednala záměr pořídit notebook včetně legálních programů.
Rada se záměrem vyslovila souhlas.
Starosta a místostarosta informovali radu:
- o zřízení týdenních plánů práce jak pro pracovní skupinu, tak pro správce lesa.
Plány budou vyvěšeny na nástěnce v kanceláři městyse a jsou volně
k nahlédnutí všem zastupitelům.
- o jednání s Ing. Neuerem, firma AP Investing. Předána informace o prvním
kole výběrového řízení na zhotovitele ČOV a kanalizace. S Ing. Jelínkem byla
sjednána schůzka na valné hromadě Svazku dne 24.11. v 17.00, která se koná
na úřadě městyse. Na valnou hromadu Svazku byli pozváni ostatní starostové
a místostarostové obcí sdružených ve Svazku. Pozváni byli i radní městyse.
- o jednání na stavebním úřadě v Blansku. Bylo projednáno konání semináře
k návrhu územního plánu. Seminář se koná 1.12. v 17.00 hodin v sále kina za
účasti Ing. arch. Kočiše, Ing. Šejnohové a členů zastupitelstva městyse.
Tento seminář je neveřejný.
- o kontrole plnění zákonem stanovených povinností městyse ze strany ČSSZ.
Kontroly se zúčastnila paní Simona Nečasová a starosta městyse. Kontrola
proběhla ze strany ČSSZ bez připomínek.
- o provedené prohlídce v kulturním domě za účasti nájemce. Starosta městyse
nechá do 03/2011 zpracovat cenové nabídky na opravu podlah v sále KD. Po
jednání s nájemcem bylo potvrzeno, že nájemce bude na neziskových akcích
(převážně akce místních organizací pro děti) účtovat pořadatelům náklady
pouze za energie. Nájemce byl upozorněn na nutnost dodržování zákazu
kouření v sále KD.
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Vážení majitelé psů,
upozorňuji na skutečnost, že v poslední době v naší obci dochází ke zvýšenému
znečišťování veřejných ploch psími výkaly, nevyjímaje ani místní
hřbitov. Proto připomínám následující ustanovení:
- je zakázáno vodit psy a jiná zvířata na místní hřbitov
- je zakázáno volné pouštění psů po obci
- každý majitel je povinen po svém psu výkaly z veřejných
ploch uklidit
Uvědomme si, že na těchto plochách si často hrají i malé děti.
Pavel Král
starosta městyse
********************************************************************
Přijaté usnesení ustavujícího Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou konaného dne 10.11.2010
v sále kina
33/2010 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí složení slibu všech
členů zastupitelstva
34/2010 - zastupitelstvo městyse volí:
1. uvolněným starostou městyse p. Pavla Krále
2. uvolněným místostarostou městyse p. Ladislava Štoudka
3. členy rady městyse: Ing. Petra Pávka
Ing. Petra Staňka
Mgr. Petra Andrášiho
4. předsedou finančního výboru RSDr. Petra Štoudka
35/2010 - zastupitelstvo městyse deleguje jako zástupce městyse do
Svazku obcí Svitava: starostu městyse p. Pavla Krále
Svazku obcí Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora
a Újezd u Boskovic: starostu městyse p.Pavla Krále
místostarostu městyse p.Ladislava Štoudka
Svazku vodovodů a kanalizací: starostu městyse p.Pavla
Krále

6

UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané - především obyvatelé západního Klemova-v prosinci bude
probíhat těžba dřeva přímo ve Vaší lokalitě.Je totiž nutné pokračovat v obnově
přestárlého lesa na Klemové,přesněji řečeno se bude rozšiřovat paseka naproti
p.Musilovi směrem ke Smrku.V dané době bude nutné kvůli zajištění bezpečnosti
omezit pohyb lidí směrem ke kluzišti.Jelikož práce budou probíhat pouze v
dopoledních hodinách,nemělo by se Vás toto omezení nijak výrazně
dotknout.Zároveň bude dočasně přestěhován kontejner na železný šrot,po skončení
prací bude neprodleně vrácen na původní místo.Zahájení prací bude včas oznámeno
místním rozhlasem.
Vít Koudelka, správce lesa

************************************************************
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Pohled nového zastupitele… Jak jsem prožil komunální volby v Doubravici…
Není mi jedno, co se v našem městečku děje. V mém životě jsem vždy hledal místo kde
být užitečný ostatním, jak se zařadit do společnosti tak, aby moje konání mělo smysl.
Život člověka má vždy dvě roviny. První je ve vztahu k sobě sama, kdy si řeší prakticky
celý život své osobní vazby a rodinné poměry a to se daří tak, jak mu to osud dopřává.
Druhá rovina je člověkem samým velmi ovlivnitelná. Je to právě ta společenská rovina,
kdy má člověk možnost být aktivní ve společenském dění, dávat svoje schopnosti
k dispozici a být prospěšný druhým. Již nějakou dobu žiji mezi vámi zde, v městečku
které je kouzelné. Musím říct, že jsem se zde setkal s mnoha zajímavými lidmi, kteří
jsou svým životem velkým příkladem pro ostatní. Možnost kandidovat v komunálních
volbách a následné zvolení zastupitelem mne zavazuje k činnosti ve prospěch všech
spoluobčanů. Předvolební čas, kdy jsem měl tu možnost a čest vás osobně navštívit, ale
také přednést moji vizi řešení některých problémů, byl také časem, kdy jsem vás mohl
osobně poznat. Při tomto setkání jsme mnohdy i velmi emotivně diskutovali o tom, co
vás tíží, a jaké jsou vaše náhledy na řešení některých věcí. Zjistil jsem, že očekáváte
nový směr a razanci k řešení dosud neřešeného. Předvolební sliby jsou za námi, a teď je
povinností každého zvoleného zastupitele tyto sliby plnit. A proto píšu tento článek.
Vedení radnice je zvoleno. To, že nové obsazení radnice někomu ne zcela vyhovuje,
chápu. Ale jak jsem již řekl ve svém krátkém projevu hned po zmíněných volbách,
bohužel zde nebyla vytvořena žádná jiná alternativa mající reálnou šanci vytvořit
promyšlený fungující tým.
Protože vím, jak povolební vyjednávání probíhala, a osobně jsem se žádnému
jednání nebránil, ale naopak jsem je vyvolával. Musím však sám za sebe říct, že mne
zklamala pasivita zvolených zastupitelů vítězné kandidátky nezávislých, které jsem
ihned po vyhlášení výsledků voleb vyzýval k rychlému zapojení se do vyjednávání a
hledání reálné vize mající šanci ke zvolení. Měl jsem za to, že je naprosto logické
v případě vítězství nebo podpory ostatních vítězů voleb ucházet se o křeslo starosty.
Ovšem jak si vysvětlit tuto neaktivitu? Já jí prostě nerozumím, a zanechává ve mně pocit
zklamání. Osobní averze a vztahy z minulosti byly prostě nepřekročitelné. Moje pozice
byla díky pouhému jednomu mandátu oslabena. Moje výhrady vždy korespondovaly
s názory lidí, které jsem potkal a se kterými jsem diskutoval. Moje snaha se i po volbách
držet se volebního programu byla ignorována. Jak jsem již ale řekl, trvám si na tom, co
jsem napsal v předvolebním listu, kde jsem v osmi bodech popsal problémy, které se
řešit musí! Zvolení zastupitelé ODS na sebe vzali odpovědnost za fungování na radnici a
myslím si, že je potřeba nechat novému uskupení prostor a šanci projevit se. I když jsem
nebyl členem vyjednávacího týmu a následné dohody stran, i když nemám žádný post na
radnici a jsem pouhý zastupitel, v žádném případě nebudu pasivní člen zastupitelstva.
Slovo zastupitel mne zavazuje být tu pro vás, a pro to udělám vše, co budu moci. Vaše
požadavky rád přednesu na zasedání rady, ale také budu sledovat stav vyřízení vašeho
požadavku. Proto se na mne s čímkoliv obraťte, rád se s Vámi setkám, a jakýkoliv dotaz
vám zodpovím. Přikládám telefonní kontakt:

PAVEL PLHOŇ - Tel. 773-56 56 55
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JAKÝ BYL ROK 2010 v naší mateřské škole…
Co se v letošním roce podařilo a co nás
ještě čeká? Byl to rok významný pro naši
školku, pro rodiče, ale i pro zaměstnance.
Do nového roku 2010 jsme vstoupili s řadou
předsevzetí, plánů a s velkým elánem. Jak se
blíží konec roku, elánu je stejně, energie méně, ale plány a
předsevzetí se nám skoro všechny podařily splnit.
Ve vzdělávání jsme s dětmi pracovali již druhým rokem podle
našeho nového školního vzdělávacího programu „Cesty a cestičky
po modré planetě“.
Každý měsíc bylo pro děti, ale i jejich rodiče připraveno mnoho příležitostí
k zábavě. K těm nejúspěšnějším patřily výtvarné dílny, karneval, čertovský týden i
s Mikulášem, návštěvy Ekocenter Jezírko i Rozmarýnek. Veliký úspěch mělo plavání,
soutěžní dopoledne spojená s návštěvou lesa, pečení perníčků i cukroví, besídky pro
rodiče i všechny, kteří si chtěli udělat příjemné odpoledne.
Největší radost máme z toho, že celá naše mateřská
škola už patří jen dětem.
Vše začalo již v měsíci červnu výměnou topení v celé hlavní
budově. V průběhu prázdnin proběhly v prostorách mateřské
školy rozsáhlé opravy. Nejen budoucí III. třídy. Nová
elektroinstalace v nové třídě, zářivky ve všech třídách,
vymalování třídy, šaten, schodiště i hlavního vchodu, nátěry
zábradlí. Nová dlažba v šatnách, na schodišti, stříška nad
vedlejším vchodem. Vyměněna části PVC v I. třídě, oprava
podlah a položení zátěžového koberce ve III.
Do nové třídy byly pořízeny záclony i nábytek, nové
stolečky se židličkami, samozřejmostí byly i nové hračky a
vybavení třídy didaktickými pomůckami, hrami i stavebnicemi.
Pro děti byla v letošním roce zakoupena nová televize i DVD přehrávač. Nově byly
do I. třídy instalovány skříňky pro výtvarný a přírodovědný koutek i s mikroskopem.
V letošním roce byly hrací prvky na školní zahradě doplněny o novou prolézačku
s houpačkami a skluzavkou a o kyvadlovou trámovou houpačku.
Toto bylo částečně zaplaceno ze sponzorských darů.
Pro děti přibyla nová kola, koloběžky i odrážedla. Velkou
rekonstrukcí prošla i skalka. Celá byla doplněna o kůru a omlazena.
Z našich plánů nám ještě zbývá dokončení zadní zahrady, na které
budou mít děti sportovní a dopravní hřiště a kopec pro zimní sporty.
Měla by být dokončena na jaře, pokud bude alespoň trochu příznivé
počasí.
Další rok je téměř v nenávratnu…ale již teď máme veliké plány na ten příští…
Mgr. Hana Konrádová, ředitelka
***********************************************************************
Mateřská škola:
Nové telefonní číslo: 511 110 343
739 672 912(mobil)
Staré číslo – 516 432 710 bude fungovat jen do konce listopadu.
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PRACOVNÍ DOBA v době vánočních svátků na Úřadě městyse
v Doubravici nad Svitavou
22.12. středa
7.00 - 12.00
23.12. – 2.1. – ZAVŘENO

- 13.00 – 17.00 hod.

PRACOVNÍ DOBA v době vánočních svátků v knihovně Městyse Doubravice nad
Svitavou
23.12. čtvrtek
16.00 – 19.00 hod.
24.12. – 3.1. – ZAVŘENO

***********************************************************
Prodejna Koloniálu oznamuje občanům, že zahájila prodej a výměnu
propanbutanových lahví.
Oprava obuvi:
Firma Ivo Lizna Boskovice nabízí občanům službu opravu obuvi a
tašek. Sběr na opravy je stanoven na každý pátek ráno. Bližší
informace poskytnou u pokladny Koloniálu.

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

PROVEDE
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Vánoční slovo
Každý rok se snažíme prožívat vánoční svátky co nejlépe. Každý svým přičiněním
dodává vánocům tu neopakovatelnou atmosféru krásy a pohody. Oslavujeme
narození toho, který je pro náš život důležitější, než si dokážeme představit. Každý
člověk, ať věřící nebo nevěřící nedokáže zodpovědět všechny otázky života. Vidíme
to na příkladu dnešní doby, kdy je vše nejisté. Na příkladu nás samotných, kdy
vidíme svoji zranitelnost, když přijde nemoc, nebo se nedaří v životě či v práci…
Vidíme, že naše tradice vánoc založená na skutečném zrození člověka, který přemohl
smrt, má opravdu velikou hodnotu. To v Americe nemají! Nenechme si konzum příliš
nastěhovat do srdce, budeme zklamaní.
Vánoce jsou výzvou k hodnotám. A ty hodnoty jsou naprosto jasné, obdarovávat
druhé a být tu i pro ně. Proto dáváme dárky dětem, proto dáváme dárky svým
blízkým. Znáte hezčí odměnu, než je upřímný úsměv dětí rozbalují dárky pod
stromečkem? Jak je hezké obdarovat své rodiče, pokud je ještě máme? Jak je dobře
babičkám a dědečkům když rozbalí svůj dárek. A většinou čím menší má
ekonomickou hodnotu, má větší hodnotu lidskou. O vánocích je taky spousta lidí
opuštěných, nešťastných a nemocných. Mysleme i na ně, a třeba i nějakým tím
dárkem… Pojďme tedy bez rozdílu lidských povah, názorů a věku, společně prožít
vánoční svátky.

Přijměte tedy pozvání na společné prožití vánočních
bohoslužeb v Doubravici
24. 12. 2010 Pátek - Štědrý den
23.45 hodin Vánoční koncert ILONY STRYOVÉ
24.00 hodin Půlnoční mše - zpívá místní chrámový
sbor

25. 12. 2010 Sobota - Hod Boží vánoční
9.45 hodin Slavnostní mše - zpívá místní chrámový sbor

26. 12. 2010 Neděle - Svátek svaté rodiny
9.45 hodin Slavnostní mše - zpívá chrámový sbor z Rájce-Jestřebí

P. Pavel Klouček
farář

Klub důchodců v Doubravici nad
Svitavou pořádá
v pátek 28. ledna zájezd
do Městského divadla v Brně
na muzikál
„Mary Poppins“
Odjezd autobusu je od Gummiprintu a z náměstí v 18.30 hodin.
Pilátová Emilie
********************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část PROSINEC 2010
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Prosinec
4.12.
5.12.
11.12.
12.12.
18.12.
19.12.
24.12.
25.12.
26.12.

MUDr. Havlová
MUDr. Hanáková
MUDr. Hepp
MUDr. Hosová
MUDr. Hošák
MUDr. Houdková
MUDr. Jílková
MUDr. Juráková
MUDr. Klapušová

1.1.2011 MUDr. Kovandová
2.1.2011 MUDr. Kulhánková

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
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 418 786
516 418 788
516 434 055
516 432 138
516 446 428
516 418 787
516 410 786
516 418 787
516 488 452

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko

516 488 450
516 439 190

Mimo tyto uvedené ordinační hodiny zajišťuje zubní LSPP pro Jihomoravský kraj
pracoviště v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel.: 545 538 421.
Úrazová nemocnice Brno zajišťuje službu ve všední dny od 17.00 hod do 7.00 hod.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
**************************************************************************

RELAXAČNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE
Nevíte, co koupit Vašim blízkým k vánocům?
Darujte jim dárkový poukaz na masáž.
Masáže v pohodlí vašeho domova.
Provozovatel: Dana Rybářová,
Dolní 118,
Doubravice nad Svitavou
Objednávky na telefon: 605 701 845

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE NAD SVIT.
(centrum duševního zdraví)
plán aktivit na měsíc prosinec
určený i pro veřejnost
Výtvarné aktivity
7. 12. 9.00 Výroba voskových svíček
14. 12. 9.00 Pečení vánočního cukroví

Výlety
1. 12. Bowling v Letovicích
8. 11. Vycházka do okolí Doubravice
15. 12. Návštěva vánočních trhů v Brně

*****************************************************
Výzva k výměně řidičského průkazu
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010!
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013!
Kolik mě to bude stát?
Výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku.
Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
Na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na
území ČR (podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu). V Blansku na Odboru
vnitřních věcí MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, tel. 516 775 815.
Co musím mít s sebou?
Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5×4,5 cm, řidičský
průkaz, kterému končí platnost.
Kdy budu mít vystaven nový ŘP?
Do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku
500 Kč).

BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci prosinci a lednu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
Prosinec:

5.12. VÁLKOVÁ Jitka
6.12. KOTOULEK Miloš
14.12. ing. ŠTĚRBÁČEK Jaroslav
15.12. MRÁZEK Miloslav
15.12. NĚMEČEK Pavel
18.12. PIŠŤÁK Augustin
20.12. BÁRTOVÁ Věra
22.12. VLADÍKOVÁ Marie
22.12. HAJNÝ Vincenc
23.12. DAŇKOVÁ Eva
23.12. SVOBODOVÁ Blanka
25.12. ŠTĚRBÁČKOVÁ Jarmila
25.12. MENŠÍK Jan
26.12. ŘEZNÍČEK– Podloučka Antonín
28.12. KUDA Miloslav
30.12. VESELÁ Jarmila

Soukopovo nám. 89
Klemov 355
Školka 276
Plotky 144
Dolní 118
Klemov 333
Havlíčkova 27
Klemov 269
Plotky 145
Klemov 340
Plotky 115
Školka 276
Klemov 299
Klemov 302
Dolní 345
28. října 222

Leden:

3.1. STAŇKOVÁ Jaroslava
5.1. ing. BARÁK Vladimír
6.1. VALÁŠKOVÁ Marie
10.1. WEIGANTOVÁ Bohuslava
10.1. URBÁNEK Robert
11.1. BŘOUŠKOVÁ Libuše
13.1. PŘIBYLOVÁ Dana
18.1. POKORNÁ Vlasta
19.1. VÁCHOVÁ Jaroslava
19.1. LÁNÍKOVÁ Marie
21.1. HRUŠKOVÁ Věra
22.1. VITOUCHOVÁ Božena
26.1. PETRŮ Milada
27.1. HOLÍK Zdenek
30.1. KOŽIAKOVÁ Irena
31.1. SVOBODOVÁ Marie
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Nám. Svobody 29
Havlíčkova 21
Nám. Svobody 82
Havlíčkova 26
U Cihelny 366
Plotky 114
Dolní 69
Sokolská 123
Plotky 143
U Spravedlnosti 274
Klemov 306
U Spravedlnosti 275
U Cihelny 98
Dolní 71
Klemov 351
Klemov 343

Vedoucí samoobsluhy zve všechny děti
na mikulášskou nadílku,
která se bude konat v pátek
3.12.2010 ve 14.00 hodin
v prodejně Jednoty.

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

Fotbalisté TJ Sokol budou pořádat
v pátek 8.1.2011 ve 20.00 hodin
v sále kulturního domu.
„TRADIČNÍ PLES FOTBALISTŮ“
K tanci a poslechu hraje skupina CLASSIC.
Občerstvení a bohatá tombola zajištěna
Srdečně zvou pořadatelé..
*******************************************************
Myslivecké sdružení Doubravice nad Svitavou
pořádá v sobotu 15.1.2011
se začátkem od 20.00 hodin
„TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES“
K tanci a poslechu hraje MODEX.
Můžete se těšit na mysliveckou kuchyni
a bohatou tombolu.

***********************************************************
Sbor dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou
si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na každoroční
„PLES HASIČŮ“,
který se bude konat v pátek 21.ledna 2011
v kulturním domě od 20.00 hodin.
K tanci a poslechu zahraje skupina MODEX.
Můžete se těšit na bohatou tombolu, občerstvení
a příjemnou obsluhu, kterou znáte.
Předprodej vstupenek najdete na tradičním místě a to
v sobotu 15.1.2011 od 8.00 hodin.
16

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
17

CUKRÁŘSKÁ VÝROBNA
PESO
Rájec - Jestřebí, Havlíčkova 43 tel. 516416387

NABÍDKA VÁNOČNÍHO CUKROVÍ NA ROK 2010
1 Kg – 260,-Kč - 12 druhů cukroví
Objednávky přijímáme do 10.12.2010
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
PROSINEC

2010

2.12. čtvrtek v 18 hod

FALCON

KARATE K I D
Život o který nestál. Učitel, jakého by nečekal.
Hlavní hrdina filmu, dvanáctiletý Dre Parker (Jaden Smith) mohl klidně být tím
nejpopulárnějším klukem v celém Detroitu, ale poté, co je oba kariéra jeho matky zavede do
Číny, má s navazováním přátelství se svými vrstevníky problémy. Nakonec se mu podaří najít
si cestu ke své spolužačce Mej Jing, kterou, jak se zdá, Dre také zajímá, ale jejich přátelství
brzy narazí na kulturní odlišnosti. A Dre si navíc znepřátelí třídního rváče Čchenga. Dre zná
sice základy karate, ale v zemi kung fu mu to k ničemu není. Dre, který se v cizí zemi cítí
osamoceně, nemá jinou možnost, než se obrátit s prosbou na údržbáře pana Hana (Jackie
Chan). Ten o sobě tají, že je mistrem kung fu, ale začne Dreho trénovat na nadcházející
turnaj, kde by se mohl Čchengovi postavit. Zatímco mu pan Han vysvětluje, že kung fu
nestojí na úderech a chvatech, ale na rozvážnosti a klidu, zjišťuje Dre, že postavit se třídním
rváčům bude úkol, jaký v jeho životě neměl dosud obdoby.
Thriller USA s českým dabingem.

Premiéra 16.9.2010

Vstupné 49.- + 1.- Kč

140 minut

9.12. čtvrtek v 18 hod

BONTON

HABERMANNŮV MLÝN
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol
českých dějin, poválečný odsun Němců, při němž se spravedlivý hněv často mísil s těmi
nejnižšími pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou krvavou stopu. Jednou z obětí dějin psaných
vítězi měl být i německý průmyslník Habermann, který žil s rodinou na severní Moravě.
Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné. Filmový příběh se jeho životním osudem
pouze volně inspiroval. Život před válkou v pohraničí nebyl dvakrát idilický. Doba si žádala,
abyste se přiklonili na jednu či na druhou stranu a jen ti nejsilnější dokázali zůstat nad věcí.
Patřil k nim i bohatý podnikatel August Habermann ( Mark Waschke), který bez předsudků
dával práci Čechům i Němcům, a jeho nejbližší přítel Březina (Karel Roden). Šílená doba
nakonec dostihne i Habermanna. Pro Juraje Herze je Habermannův mlýn velmi osobní téma,
protože sám prošel německým koncentračním táborem. Ve filmu dále hrají Zuzana Krónerová,
Jan Hrušínský, Andrej Hryc, Oldřich Kaiser, Ben Becker a další.
Drama ČR.

Premiéra 7.10.2010

Vstupné 49.- + 1.- Kč

104 minut
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16.12. čtvrtek v 18 hod

BONTON

KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK
Když vás vlastní děti přivedou na úplné dno, existuje jen jediný člověk, který vás z něj může dostat
– kouzelná chůva Nanny McPhee. Před pár lety pomohla v úspěšné pohádce zvládnout kupu
ratolestí zoufalému vdovci a teď bude muset vydat všechny síly, aby zachránila nejen zdravý
rozum jedné farmářky, ale navíc i její střechu nad hlavou. Scénář magického a zábavného
vyprávění znovu napsala Emma Thompson, která se zároveň zhostila titulní role.“Když mě
potřebujete, ale nechcete, musím tu zůstat. Když mě chcete, ale už nepotřebujete, musím odejít“.
Vyřčená kouzelná formulka chůvy odstartuje sérii magických událostí, během níž dostane
každý takovou lekci, jakou si zaslouží, a věřte, že některé výchovné postupy, zvlášť u
dospělých, mohou mít hodně legrační průběhy a následky.
Rodinná komedie s českým dabingem.

Premiéra 6.5.2010

Vstupné 49.- + 1.- Kč

109 minut

Přejeme vám všem krásné,
pohodové a klidné
Vánoce
a šťastné vykročení
do roku 2011
_________________________

Promítání filmů v roce 2011 začneme
20. ledna filmovou novinkou :

- Jíst, meditovat, milovat (v hlavních rolích Julia Roberts a
Javier Bardem );
27. ledna uvidíte film
- Američan (premiéra 2.12.2010) – v hlavní roli George
Cloony
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