ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 4 /duben 2011
*********************************************************
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Otevřeno sběrné místo pro zpětný odběr elektrozařízení

Vážení spoluobčané, Městys Doubravice nad Svitavou zřídil od 1.4.2011 jako bezplatnou službu pro
občany sběrné místo pro zpětný odběr elektrozařízení. Sběrné místo je umístěno ve dvoře vedle úřadu
městyse.

Otevírací doba:

pondělí
středa

14.00 – 17.00
14.00 – 17.00

Na sběrné místo budou přijímány použité elektrospotřebiče (lednice, mražáky, el. bojlery, ruční
elektrické nářadí, televizory, PC a PC monitory, klávesnice, zářivkové trubice, zářivková osvětlovací
tělesa). Odevzdávané zařízení musí vždy být kompletní. Nekompletní zařízení nebude na sběrném
místě přijato.
Věříme, že zřízením sběrného místa spolu s vaší spoluprací zvýšíme pořádek v městysi a vám, občanům,
zjednodušíme likvidaci nefunkčních elektrospotřebičů, které byly doposud likvidovány 2x ročně při sběru
nebezpečného odpadu.
Zpráva o činnosti rady
23.2.2011
-

rada schválila smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi firmou ELEKTROWIN a.s.
a Městysem Doubravice nad Svitavou (usnesení č.9/2011)
Rada schválila dohodu o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů
pocházejících z domácností mezi Městysem Doubravice nad Svitavou a firmou EKOLAMP s.r.o.
(usnesení č.10/2011)

Informace předané radě:
- o odeslání dopisů stavebníkům v lokalitě Klemov – Červinek s upozorněním na nutnost uložit sítě
v patřičné hloubce vzhledem k budoucímu umístění komunikace (podélný řez komunikace).
- o pozemkových záležitostech týkající se protipovodňových úprav na potocích Klemovský potok.
- o jednáních, která proběhla v rámci zamýšlené realizace rekonstrukce sochy sv. Šebestiána
- o podnětech občanů, týkající se využití kulturního domu
9.3.2011
-

-

starosta městyse seznámil nájemce KD se záměrem rekonstruovat podlahu v přísálí KD. Termín
realizace bude dohodnut s nájemcem s ohledem na provoz KD. Současně starosta informoval
nájemce o záměru nakoupit nové židle do KD.
byla projednána problematika pronájmu sálu místním organizacím a problematika vstupu jiných
osob do prostor spravovaných nájemcem.
rada schválila smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi firmou ASEKOL s r.o. a
Městysem Doubravice nad Svitavou
rada projednala program jednání veřejného zastupitelstva, které se konalo dne 23.3.2011

Informace předané radě:
- o jednání s firmou Dřevovýroba Vladík o směně pozemků, které se týkají protipovodňových
opatření na Klemovském potoce
- o jednání se starosty Boskovic, Rájce – Jestřebí a Lhoty Rapotiny a Doubravice nad Svitavou,
které se týkalo společného postupu obcí v rámci přípravy akce přeložka silnice – Blansko –
Boskovice.
- o postupu prací na přeložce jezu a o pozemkových záležitostech
- o stavu výběrového řízení na dodavatele ČOV a kanalizace
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Vandalismus v městysi
Vážení spoluobčané, ve větší míře se začíná v městysi projevovat vandalismus. Pro názornost přikládám
fotografie, které dokumentují zničení majetku městyse neznámými vandaly. Přehlížení vandalismu je ve
svém důsledku hrazeno z rozpočtu a krátí finance potřebné pro rozvoj městyse.
Fotografie: budova ZŠ, dětské hřiště, autobusová čekárna u školy

Výzva chovatelům psů
Vážení chovatelé a majitelé psů. I přes výzvu vedení městyse zveřejněnou v lednovém zpravodaji
nedošlo v chování některých z nás ke zlepšení a obecní plochy jsou i nadále znečišťovány psími výkaly.
Chceme tímto nezodpovědné majitele upozornit, že je stále v platnosti obecně závazná vyhláška
č.3/2005. Vedení obce se zaměří na dodržování této vyhlášky a případné sankcionování nezodpovědných
majitelů.

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

Důležité upozornění
Dne 30.4.2011 v době od 7:30 do 15:00 bude z důvodu oprav obousměrně
uzavřen železniční přejezd v Doubravici nad Svitavou. Žádáme obyvatele, aby
k překonání trati využili stávající podchod.
**************************
Otevření prodejny potravin a smíšeného zboží v Klemově
Oznamujeme občanům, že ode dne 18.4.2011 od 7.00 hod.
bude opět otevřena prodejna potravin a smíšeného zboží
v Klemově.
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Pozvánka
na předvelikonoční odpoledne

Dne 10. 4. 2011 od 13 hod
v kulturním domě
Předvedeme různé techniky zdobení vajíček
pletení pomlázek
košíkářské zboží
perníky a jejich zdobení
keramiku
včelí produkty
ručně malovaná trička
výrobky Pěkné modré
a jiné
Občerstvení zajištěno
Všechny malé i velké
srdečně zvou pořadatelé

MO ČČK
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Vážení spoluobčané,
také v letošním roce jsme připravili ve
spolupráci s firmou SITA provozovna
Boskovice tradiční sběrové akce:
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
v sobotu 9. dubna 2011 od 8.00 do 16.00 hodin
jako v minulém roce budou kontejnery umístěny ve dvoře
vedle úřadu a při sběru budou asistovat pracovníci stavební
skupiny. Do této formy sběru patří staré sedací soupravy,
koberce, hadry, staré boty apod.
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A PNEUMATIK
v sobotu 16. dubna 2011 - od 8.00 do 9.00 hodin vedle úřadu
městyse
Do tohoto sběru patří především:
zbytky olejů, zářivky, ledničky, mrazničky, zbytky barev
a obaly od nich, akumulátory, televize a vyřazená
elektronická a elektrická zařízení.
**************************************************************
Platby za svoz odpadu se vybírají do 30. dubna 2011.
Současně se vybírají i poplatky za psy.
Výše poplatků za svoz odpadu
Na jednoho obyvatele:
400,-Kč
Majitele rekreačních objektů
250,-Kč
Podnikatelů – za popelnici: 1.500,-Kč
Výše poplatku za psy:
1 pes:
100,-Kč
za každého dalšího psa:
120,-Kč
****************************************************************

Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech 11.
- 15. dubna 2011 sběr starého papíru. Kdo se chce
zbavit tohoto odpadu a pomoci škole získat 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
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„ O lysické sluníčko“
Ve čtvrtek 10. března se dva žáci ZŠ Doubravice nad Svitavou Jitka
Kočková a Tomáš Dvořák zúčastnili recitační soutěže „ O lysické sluníčko“
v Lysicích.
Po příjezdu byli žáci zaregistrováni a uvedeni do učebny, kde celá akce
probíhala. Všichni soutěžící byli rozděleni do kategorií podle věku. Naši recitátoři
navštěvují 5. ročník. V jejich kategorii bylo přihlášeno nejvíce přednášejících /
celkem 15 dětí /. Zjistili jsme, že z malých škol jsme tam jen my. Zapojeny byly
školy Rájec-Jestřebí, Lomnice, Letovice, Kunštát, Boskovice, Adamov a Lysice.
Naši dva žáci se však nezalekli a dali do svého přednesu vše, co se naučili.
Odměnou jim byl potlesk poroty i ostatních účinkujících. Oba přednášeli velmi
hezky.
Vyhodnocení proběhlo na konci celé soutěže. Byli jsme hodně napnutí, jak
všechno dopadne. Vítězem naší kategorie se stal Tomáš Dvořák. Učebnou zněl
další potlesk všech 54 soutěžících a poroty. Od organizátorů si Tomáš převzal
diplom a hodnotnou knihu.
Vítězi gratulujeme a přejeme našim žákům i další úspěchy.
Mgr. František Opatřil – ředitel školy

Foto: Zdenka Raušová
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Víte, co je environmentální vzdělávání?
V pondělí 28. 2. 2011 jsme se vypravili do lesní školy Jezírko, kde pro nás byly
připraveny dva výukové programy. Škola zůstala tichá, všichni žáci vyjeli studovat
blíž k přírodě.
Lesní škola Jezírko je specializované školské zařízení, které seznamuje a učí
šetrnějším postojům k přírodě a životnímu prostředí. Budova Jezírka leží uprostřed
krásných lesů mezi Soběšicemi a Útěchovem. Je kopií původní hájenky známé lišky
Bystroušky. Okolí Jezírka i interiér budovy umožňují zaměřit většinu aktivit na
poznávání a osvojování si znalostí o životě a hospodaření v lese. Pro žáky jsou
připraveny hravé, tvořivé i naučné programy o lese a vodě.

Foto: Zdenka Raušová

Žáci 1. a 2. ročníku pracovali v programu Dřevěný svět. Je to svět, který nás
obklopuje. Otázky: Odkud se co bere? Jak poznáme stromy? Co jsou jejich plody?
Co je jehličí? Proč listy opadávají? Co je to les? Jak se v něm hospodaří? Děláme
my lidé všechno správně? Na to dostaly děti odpovědi s vlastním přičiněním a
zamyšlením. Prostředí ekologické školy Jezírko, podněcovalo děti k přemýšlení,
k pozornému soustředění. Hrou se učily poznávat plody stromů, hlasy živočichů
v lese, nechyběly soutěže s přírodní tématikou. Pouze hmatem poznávaly výrobky ze
dřeva, v tichosti je pak zapsaly nebo zakreslily. Závěr programu nebyl v lese, ale
v kuchyni. Teplo u kamen bylo příjemné a i to je funkce dřeva. Společně si děti
vyrobily bramborové placky pečené na plotně.
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Starší žáci (3. až 5. ročníku) absolvovali program ,,Les čtyř lesních období“. V první
části dopoledne poznávali zajímavou formou vybrané druhy živočichů. Na konci
této části měli možnost prolézt obrovskou maketou mraveniště. Průzkum
mraveniště byl velmi zábavný, ale pro některé i strašidelný. V druhé části
dopoledne se učili poznávat stopy zvířat , ,,prošli se“ nočním lesem, zaposlouchali
se do zvuků zvířat a ke konci této části vytvářeli a prezentovali svůj vlastní příběh o
lese. Po této části se všichni přesunuli ven, kde už byla připravena zábavná hra o
dobrých a zlých obyvatelích lesa. Hra se všem moc líbila. Na závěr žáky čekala
výprava do lesa, kde měli ve dvojicích určit podle pupenů druh stromu. Následovalo
závěrečné zhodnocení programu. Celé dopoledne bylo příjemné a rychle uběhlo.
Všichni si odnesli nejen nové poznatky, ale i zážitky a pěkné vzpomínky.
Tak vypadá environmentální vzdělávání.
Toto netradiční vyučování uteklo velmi rychle. I bez učebnic a zkoušení se všichni
naučili něco nového. Odjížděli jsme spokojeni a určitě se budeme chtít zase za rok
vrátit. A až půjdeme parkem nebo lesem, budeme pozornější – už víme, jak na to.
Mgr. I Květenská, Mgr. M. Juračková – učitelky
****************************************************************************

„EU – peníze školám“
Základní škola Doubravice nad
Svitavou se zapojila do celorepublikového
projektu „EU-peníze školám“.
Cílem projektu je prostřednictvím
nových metod a nástrojů docílit zlepšení
stavu počátečního vzdělávání. Zkvalitnění a
zefektivnění
výuky
bude
dosaženo
metodickým vzděláváním a podpůrnými
kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a
následným používáním nových metodických
pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Na škole bude zmodernizována
počítačová síť.
Rozpočet projektu je 540281 Kč.
Projekt vypracovaný ředitelem školy úspěšně prošel schvalovací
řízením. Zahájen byl 1. 3. 2011 a předpokládané ukončení je 31. 8.
2013.
Projekt je směřován ke všem žákům školy a zapojeni do něj budou
všichni učitelé školy. Zvýší se přírodovědná, matematická, čtenářská a
informační gramotnost žáků. Pedagogičtí pracovníci budou vzděláváni
se zaměřením na nové technologie, budou týmově spolupracovat.
Mgr. František Opatřil – ředitel školy
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Vážení přátelé,
dovolujeme si obrátit se na Vás s prosbou o spolupráci při sbírání starých nepoužívaných
předmětů, které bychom chtěli získat do naší muzejní sbírky, v níž by zůstaly zachovány pro
příští generace. Máme zájem o různé staré výrobky z užitkové nebo dekorativní litiny (i
poškozené či neúplné), např. váhy, hmoždíře, žehličky, části zábradlí, různé litinové nádobí,
kamna apod., dále zemědělské či řemeslnické nářadí všeho druhu, různé staré předměty denní
potřeby, náboženské předměty, starý nábytek a také dokumenty, fotografie, různá vyobrazení,
tištěné letáky, pozvánky, případně i staré šatstvo, to vše se vztahem k Blansku a jeho regionu.
Zejména si dovolujeme požádat, zda byste nás mohli informovat o situacích, při nichž se
bourá či přestavuje nějaký dům, popřípadě se vyklízí obydlí zesnulé osoby apod. Máme
zkušenosti s tím, že zejména v takovýchto případech jsou překotně a ve spěchu vyváženy na
smetiště mnohé věci, které sice nemají valnou tržní hodnotu a jsou prakticky nezpeněžitelné, ale
pro naše muzeum mohou mít velkou hodnotu dokumentační.
Přes veškerou snahu o popularizaci naší práce se bohužel stále setkáváme s neblahým
jevem, při němž nenávratně mizejí předměty, které dokumentují život minulých generací a
potom končí na skládkách, ve starém železe, v kontejnerech apod. Uvítáme jakoukoli informaci
o těchto předmětech a kontakty na jejich majitele. Jsme ochotni přijet, pomoci případně i
s vyklízením a darované předměty si odvézt. Některé věci můžeme od Vás i za symbolickou
cenu odkoupit.
Muzeum Blansko, které sídlí v budově blanenského zámku a jehož zřizovatelem je
město, se po dlouhá léta zaměřuje na shromažďování, třídění a odborné zpracovávání hmotného
dokladového materiálu a utváří z něj svou muzejní sbírku, zaměřenou na dějiny a současnou
dokumentaci Blanska a Blanenska, pravěké a raně středověké hutnictví železa, historii
železářství s důrazem na tzv. Blanenskou uměleckou litinu, na dějiny výzkumu Moravského
krasu a na historii vývoje a výroby měřicí techniky.
Budeme Vám velmi vděčni, jestliže svým zájmem a svojí ochotou přispějete k rozšíření a
obohacení naší sbírky a pomůžete zabránit zničení dokladů o minulosti. Uchování historické
paměti ocení jednou naši potomci.
Předem Vám děkujeme za spolupráci.
Kontaktní adresy:
Muzeum Blansko, Zámek 1, 678 26 Blansko, tel: 516417221, email: muzeum@blansko.cz
*****************************************************************************

Vynášení smrtky
"Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi.
Vítej léto líbezné, obilíčko zelené."
Skautský oddíl v Doubravici oznamuje,
že na Smrtnou neděli 10. 4. vynese ze vsi zimu
a přivítá jaro. Rychlý proces se Smrtkou bude
zahájen v 10:30 na náměstí Svobody, poté
bude Smrtka vynesena k mostu přes Svitavu a
zde veřejně utopena!
Pochod bude ukončen u Úřadu městyse předáním líta.
Tímto je zvána široká veřejnost, abychom zimu vyhnali a jaro
přivítali v hojném počtu! Řehtačky a jiné hlukové nástroje jsou
vítány!
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci dubnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
DUBEN:
1.4. HRNČÍŘ František
3.4. PIŠŤÁKOVÁ Jana
7.4. STAŇKOVÁ Alenka
7.4. PŘIBYL Josef
8.4. Ing. SEDLÁK Zdeněk
15.4. TENOROVÁ Emilie
23.4. URBÁNKOVÁ Vlasta
24.4. PILÁTOVÁ Emilie

Klemov č. 337
Klemov č. 333
9. května č.327
Dolní č. 69
Plotky č. 49
Dolní č. 183
U Cihelny č. 366
9. května č. 321

******************************************************************
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Firma Ing. Ilona Janíková s.r.o.
Újezd u Boskovic 118

nabízí:
vypracování projektů staveb objektů bydlení, rekreace, občanské vybavenosti,
sportu ........
návrhy interiérů
konzultace v oblasti zateplování budov
zpracování tepelně technických posudků pro dotace
grafické návrhy
tisk z formátu dwg, dgn, pdf, doc, xls ...... (formát max A3+)
čb kopírování (formát max A3)
scanování (formát A4)
kroužková vazba
Provozní doba 8:00-16:00 nebo po telefonické dohodě.
Kontakt:
mobil: 608 936 395
email: projekce@ilonajanikova.cz
http: www. ilonajanikova.cz
*****************************************************************************

Firma

KZ

Blansko nabízí:
- kompletní zateplování fasád, nátěry fasád
- veškeré obkladačské a dlaždičské práce –
vjezdy,chodníky
- kompletní rekonstrukce rodinných domků
- opravy střech, pokrývačské práce, vymazávání hřebenů, úklid půdních
prostor
- poradenství
Drahoslav Krejčí
jednatel: 732 861 355

13

WELLNES STUDIO
Nabízím poradenství ZDARMA:
 péče o pleť – zdarma provedu ukázku na Vaší pleti
 hubnutí – sestavím jídelníček na míru
 kondice
Při poradenství ohledně hubnutí a kondice Vám
provedu kompletní analýzu tělesné skladby pomocí
speciálního přístroje: změřím celkové množství
tuků, viscerální tuk, vodu v těle, svalovou hmotu,
hustotu kostí, bazální metabolismus (tzn. kolik kcal
denně můžete sníst, aniž byste přibrali) a
metabolický věk (na kolik let je Vaše tělo
opotřebované).
Nabízím i možnost návštěvy u Vás doma nebo
v našem Studiu Wellness.
Tel: 720 472 648; e-mail: jannysek@email.cz
***********************************************************************************

INZERCE:
Pedikúra, manikúra, P-shine, parafínový zábal, modelace umělých nehtů.
Solárium - cena 8Kč/min, při nákupu permanentky 6Kč/min a vzorek krému
zdarma.
Rájec-Jestřebí, objednávky na tel: 602966509.
**************************
Prodám chovného kohouta, stáří 3/4 roku, popelavá barva nebo
černo-šedá. Cena 100,--. Volejte 720 472 648.
***************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část DUBEN 20011
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Duben
2.4.
3.4.
9.4.
10.4.
16.4.
17.4.
23.4.
24.4.
25.4.
30.4.

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

Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
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

516 432 138
516 446 428
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 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.
14

Klub Matýsek Blansko
pořádá

V úterý 5. dubna 2011 od 15:30 do 16 hod v lázních Blansko – 1. patro (vestibul)
Kurzy plavání:
- Pro děti od 6 do 12 měsíců v kojeneckém bazénku v lázních Blansko – kvalita
vody je sledována a kontrolována průběžně Krajským zdravotnickým ústavem
Brno, aby byla zajištěna požadovaná kvalita vody pro kojence dle vyhlášky,
- Pro děti do 4 roků s rodiči (resp. bez rodičů do 6 roků) v rehabilitačním bazénku
v lázních Blansko,
- Pro děti do 4 roků s rodiči na hotelu Panorama – Blansko-Těchov (slaná voda,
vhodná i pro děti s kožními problémy, velice příjemné prostředí Wellness hotelu s
dětským koutkem, restaurací atd.
- Pro děti od 4 roků do 8 roků ve velkém bazéně v lázních Blansko.
Nestihnete zápis? Nevadí, zatelefonujte, napište. Do kurzů se můžete nahlásit i v
jejich průběhu, tedy kdykoli.
!!!Intenzivní kurz plavání proběhne od 11. do 15. 7. 2011 na hotelu
Panorama.!!!
Případné dotazy Vám ráda zodpoví a informace podá Mgr. Monika Kubová na tel.
724761590 nebo e-mailem klub.matysek@gmail.com. info na webu:
www.klubmatysek.webnode.cz.
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Mateřské centrum
Dětský koutek Matýsek, o.s. Blansko –
K.J.Mašky 2
Pořádá
_________________________________________________________________________

Kurzy cvičení rodičů a dětí od 3 měsíců do 2,5 roku
• Kurzy AJ pro rodiče a děti od 2 do 4 roků
•

Kurzy AJ pro děti od 4 do 6 roků
• Hlídání dětí – dle telefonické domluvy téměř kdykoli
• Herna pro veřejnost – každé pondělí a čtvrtek od 16 do 18 hod
• Cvičení pro ženy pilates
• Kurzy babymasáží – další začne v úterý 19. dubna v 15 hod
• Bazar dětského oblečení a dětských potřeb – čtvrtek 21. dubna od 15:30
•

do 17:30 hod –podrobnosti k organizaci bazaru najdete na webových stránkách viz níže

Dále v našich prostorách probíhá činnost hudební školičky
měsíců – více info na webových stránkách hudební školy.

Yamaha –pro děti od 4

Připravujeme na léto:
o Letní příměstský tábor s výukou tenisu – Blansko (pro děti od 3 do +-8
roků)

o Letní příměstský tábor - Blansko (pro děti od 3 do +-8 roků)
Pozn. letní příměstský tábor v Boskovicích pořádá klub Matýsek – viz www.klubmatysek.webnode.cz – zde také naleznete informace o tenisové škole, agentuře
hlídání dětí v domácnostech, plavání dětí atd.)
Veškeré informace o MC naleznete na www.detskykoutekmatysek.webnode.cz
nebo na tel. 724761590 u Mgr. Moniky Kubové nebo na e-mailu:
klub.matysek@gmail.com.
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

plán aktivit na měsíc duben
určený i pro veřejnost

5.4. 9.00 - Kurz komunikace
7.4. 9.00 - Čtenářský kroužek
Výtvarné aktivity
12.4. 9.00 - Výroba velikonočních dekorací
19.4. 9.00 – Pečení beránka, malování vajíček
26.4. 9.00 – Keramické cukřenky
Výlety
6.4. - Hra na stopovanou
20.4. – Procházka okolí Ostrova u Macochy
28.4. – Flora Olomouc
13.4. – 8.00 – 15.00 - Sběrný den
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
pořádá

13. 4. 2011 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.

Pěkná modrá Doubravice
Soukupovo nám 91 (budova fary)
Tel: 515 538 565, 732 747 952
e-mail peknamodra.blansko@caritas.cz
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
D U B E N

2011

7.4. čtvrtek v 18 hod

BONTON

127 HODIN
Podle neuvěřitelného, ale pravdivého příběhu.127 hodin je napínavý, živelný film, který diváky
vtáhne do neobyčejného dobrodružství, a který ukazuje, co všechno dokážeme, když se
rozhodneme, že chceme žít.
Jedné páteční noci v roce 2003 se 26-letý Aron Ralston vydal do Utahu, aby zde strávil
víkend lezením po skalách národního parku. O šest dnů později se znenadání zjevil
v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný příběh a chudší o pravou ruku. Ralston přežil 127
trýznivých hodin v divočině s rukou přiskřípnutou ohromným kamenem, s malým
množstvím jídla a jen několika kapkami vody. Jen díky neuvěřitelné statečnosti unikl jisté
smrti. V hlavní roli James Franco.
Film USA s českými titulky.
Premiéra 3. 2.2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

93 minut

14.4. čtvrtek v 18 hod

BONTON

NICKYHO RODINA
Film o tom, jak příklad jednoho člověka i po 70 letech dokáže inspirovat lidi a měnit dnešní
svět.
Nový film o Nicholasi Wintonovi přináší dosud nezveřejněná fakta a osudy nově
objevených „Wintonových dětí“. Objevila se úplně nová fakta, např. příběh krásné špiónky
Kerstin, která přestože za války pracovala pro Gestapo, pomohla Wintonovi zachránit 25
dětí či osudový příběh matky, která se do poslední chvíle nemohla odhodlat opustit své
malé dítě a poslat jej do neznámého bezpečí. Také bylo nalezeno mnoho nových
„Wintonových dětí“, takže jeho rodina se rozrostla na 5 700 lidí s jedinečnými osudy.
Autoři filmu se rozhodli nedovolit, aby se tato jedinečná fakta ztratila. Proto vznikl film
Nickyho rodina. Vedle autentických dokumentárních záběrů, fotografií a vzpomínek, jsou
součástí filmu také hrané scény rekonstruující průběh konkrétních událostí. Nicholase
Wintona si zahrál Michal Slaný, váhající maminku jednoho z dětí Klára Issová. Průvodcem
filmu je Joe Schlesinger, reportér stanice CBC Kanada, který rovněž patří k „Wintonovým
dětem.“
Drama - film ČR.
Premiéra 3.2.2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

102 minut
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21.4. čtvrtek v 18 hod

BONTON

NEVINNOST
Lásky se nikdy nezbavíš. Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá.
Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na
den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje jen
hodně těžko. Pravda prý nakonec vždycky vítězí nad lží a nenávistí. Někdy to ale nemusí
znamenat vítězství. Zvlášť, když ve snaze zachránit se obětujeme tajemství, která měla
zůstat navždy skrytá, protože jsou pro vás i pro vaše okolí příliš nebezpečná … Scenárista
Petr Jarchovský o filmu řekl : „Je to film o lásce, ale o lásce , která je hraniční, nebezpečná a
stravující.“
Po bezmála pětadvacetileté přestávce ve filmu uvidíme Luďka Munzara, dále hrají Ondřej
Vetchý, Aňa Geislerová, Hynek Čermák, Alena Mihulová a.j.
Drama – film ČR.
Premiéra 20.1.2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

102 minut

28.4. čtvrtek v 18 hod

BONTON

OPRAVDOVÁ KURÁŽ
Odplata si nakonec cestu najde.
Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby pomstila tátovu smrt ? Odpověď vám
nabídne temný western Opravdová kuráž.Tátu Mattii zabil psanec Tom, který následně
prchnul do indiánských teritorií, kam na něj světská spravedlnost nedosáhne. Mattie – na
svůj věk dospělá a pragmatická si najme Roostera Cogburna, prodlouženou ruku zákona,
se kterým se vydávají po Tomových stopách. Doprovází je lehce upovídaný Texas Ranger,
který Toma honí pro jinou spáchanou vraždu. Mattie trvá na tom, aby Tom pykal jen za
vraždu otce, což v týmu vytváří lehké napětí. Jenže v krajině, kde nebezpečí číhá na
každém kroku, musí i soupeři spolupracovat, pokud chtějí přežít. Hrají Hailee Steinfeld,
Jeff Bridges, Matt Damon a.j.
Western USA s českými titulky.
Premiéra 17.2.2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

146 minut

PŘIPRAVUJEME :
 CIZINEC ( 5. 5. 2011 )
 KRÁLOVA ŘEČ ( 12. 5. 2011 )
 DILEMA ( 19. 5. 2011 )
 POUTA (26. 5. 2011 )
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