ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 5/ květen 2011
*********************************************

Vážení spoluobčané,
tak jako každým rokem, i letos se v měsíci květnu bude
konat řada tradičních i netradičních společenských akcí. Uvádíme
vám jejich přehled:
sobota 30. dubna – stavění máje – od 14.00 hodin na náměstí
Svobody, pořádá SDH ve spolupráci s městysem
sobota 30. dubna – pálení čarodějnic – od 20.00 hodin
na sokolském hřišti, pořádá TJ Sokol, hraje skupina
Akcent
sobota 7. května – den matek - pořádá Klub důchodců Koncert
muzikálových melodií v 14.30 hodin v místním kině
sobota 7. května – 66. 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 21. května – soutěž hry Plamen – okresní
kolo v požárním sportu hasičské mládeže, zahájení
soutěže v 8.00 hodin v areálu hřiště
sobota 28. května – výlet na zříceninu hradu Doubravice nad
Svitavou – v rámci akce po hradech a zámcích Boskovicka, přijďte
se podívat na doubravický hrad
Věříme, že si z této nabídky vyberete a některých akcí se
zúčastníte.
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Zpráva o činnosti rady
6.4.2011
- lesní hospodář Vít Koudelka seznámil členy rady s výsledky hospodaření za období 2 a
3/2011. Výkaz těžby uložen na úřadu městyse. Dále informoval radu o stavu projednávání
nového lesního hospodářského plánu.
- rada projednala a neodsouhlasila žádost o odkoupení pozemku PK 2344/9 v místě
U Spravedlnosti, o rozloze 252 m2, který je ve vlastnictví městyse (usnesení č. 12/2011)
- rada projednala a neodsouhlasila návrh na odprodej části soukromého pozemku KN 240/8 o
výměře cca 100 m2 Městysi Doubravici nad Svitavou z důvodu výšky požadované ceny.
(usnesení 13/2011)
- rada projednala rozpočtové opatření č.1 přednesené starostou městyse. Rozpočtové
opatření se týká příjmů ve výši 332 000,- Kč a výdajů ve výši 332 000,- Kč - dotace na ZŠ a
dotace na sčítání obyvatel (usnesení č.14/2011)
Informace předané radě:
- o cenových nabídkách na výměnu oken ve školce a škole
- o výsadbě nové zeleně – 5ks lip a o záměru předpěstovávat si výsadbové stromy ve vlastní
režii
- o zaslání dopisu děkanovi zahradnické fakulty Mendelovi univerzity panu doc. Ing. Robertu
Pokludovi Ph.D. s cílem nechat zpracovat studii rekonstrukce náměstí Svobody a Tyršova
náměstí v rámci zpracování diplomové práce některého ze studentů této fakulty
- o schválení lesního hospodářského plánu a o dotaci na jeho zpracování ve výši cca 40 430,- Kč
- o průběhu jednání se stavebním úřadem Blansko, týkající se opravy rybníčku v Doubravici nad
Svitavou
13.4.2011
- místostarosta p. Štoudek seznámil radu s postupem výběrového řízení a následně se zprávou
o posouzení a hodnocení nabídek podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
„Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic – kanalizace a ČOV, I. etapa“.
- rada projednala program jednání veřejného zastupitelstva, které se bude konat dne
20.4.2011
Informace předané radě:
- o jednání na Jmk – přeložka silnice Blansko - Boskovice
- o předání žádosti o dotace na zpracování LHP na úřad Jmk
- o jednání zástupců předsednictva Svazku obcí Svitava o projektu cyklotras v regionu Svazku
obcí Svitava

*****************************************************************
Petice za urychlené prosazení realizace rychlostní silnice R43
Vážení spoluobčané, Městys Doubravice nad Svitavou se připojil k petici za urychlené
prosazení realizace rychlostní silnice R43, kterou sestavil Svazek obcí pro výstavbu rychlostní
komunikace R43. Cílem petice je podpořit výstavbu silnice R43, která má nahradit stávající
komunikaci první třídy I/43. Stávající komunikace nevyhovuje požadavkům 21. století. I když Městys
Doubravice nad Svitavou je relativně vzdálen od silnice I/43, přesto ji mnozí z nás využíváme při jízdě
do Brna. Kapacitně je dnešní komunikace I/43 přetížena. Z hlediska dopravní obslužnosti je
neudržitelné směřovat výstavbu R43 do časových horizontů 2024 či později, jak ve svém plánu
výstavby komunikací uvažuje Ministerstvo dopravy.
Úřad Městyse Doubravice nad Svitavou se proto touto cestou obrací na občany s žádostí o
podporu při podpisu petice za urychlení výstavby komunikace R43.
Petici je možné podepisovat do 30.5.2011 na úřadě městyse.
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Přijaté usnesení
Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 23. března 2011 v obřadní síni úřadu městyse
________________________________________________________
5/2011 – zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady
6/2011 – zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet městyse za rok 2010 –
bez výhrad. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse za rok 2010
7/2011 - zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Základní školy
Doubravice nad Svitavou za rok 2010 s tím, že přebytek ve výši
11 140,42Kč bude převeden do rezervního fondu základní školy.
Zastupitelstvo městyse souhlasí s použitím rezervního fondu ve výši
29 715,94Kč na běžný provoz základní školy
8/2011 - zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Mateřské školy
Doubravice nad Svitavou za rok 2010 s tím, že přebytek ve výši
19 674,31 Kč bude převeden do rezervního fondu mateřské školy.
Zastupitelstvo městyse souhlasí s použitím rezervního fondu ve výši
19 674,31Kč na běžný provoz mateřské školy.
9/2011 - zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet hospodaření Městyse
Doubravice nad Svitavou na rok 2011 ve znění předneseném starostou
městyse panem Pavlem Králem v závazných ukazatelích. V příjmech
v položkovém členění a výdajích podle paragrafů.
10/2011 - zastupitelstvo městyse schvaluje finanční dotaci z rozpočtu městyse
spolků a organizacím:
TJ Sokol
100.000,-Kč
Svaz dobrovolných hasičů
34.000,-Kč
Český svaz včelařů
8.000,-Kč
Myslivecké sdružení
8.000,-Kč
Svaz tělesně postižených
3.000,-Kč
Římskokatolická farnost
100.000,-Kč
11/2011 - zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Svazku obcí
Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic za rok
2010 – bez výhrad. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2010

12/2011 - zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet Svazku obcí Doubravice
nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic na rok 2011 ve
znění předneseném předsedou svazku panem Ladislavem Štoudkem
-3-

13/2011 - zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet Svazku obcí Svitava na rok
2011 ve znění předneseném starostou městyse panem Pavlem Králem.
14/2011 - zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011
o místním poplatku ze psů
15/2011 - zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16/2011 - zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
17/2011 - zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011
o místním poplatku z ubytovací kapacity
18/2011 - zastupitelstvo městyse schvaluje znění smlouvy o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu městyse
19/2011 - zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku KN 1993/2 o
výměře 1641m2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou za odhadní cenu
5 870,-Kč panu Ing. Romanu Koupému, Jarní č. 396, Doubravice nad
Svitavou
20/2011 - zastupitelstvo městyse schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 92/5
o výměře 42m2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou
21/2011 - zastupitelstvo městyse schvaluje záměr směny včetně finančního
dorovnání a to pozemků městyse p.č. 2268 o výměře 8679m2 a 2269
o výměře 3000m2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou za pozemky p.č.
389/2 o výměře 332m2, p.č. 390 o výměře 396m2 a PK 389 o výměře
1959m2 v k.ú. Klemov a dále pozemky p.č. 1055 o výměře 345m2
a p.č. 1039 o výměře 324m2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou

********************************************************
Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou konaného dne
20. dubna 2011 v obřadní síni úřadu městyse
______________________________________________________________
22/2011 – zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti
rady za uplynulé období
23/2011 – zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 1
24/2011 – zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek akce Doubravice nad Svitavou,
Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic – kanalizace a ČOV, I. etapa
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ROZPOČET MĚSTYSE DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
NA ROK 2011
PŘÍJMY
§

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

položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1337
1341
1343
1345
1361
1511
4112
4134
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
daň z příjmů za obec
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
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
1 850 000,00
160 000,00
165 000,00
2 000 000,00
277 000,00
4 000 000,00
528 000,00
23 000,00
10 000,00
2 000,00
35 000,00
900 000,00
503 700,00
130 000,00
16 000,00
700 000,00
28 000,00
93 000,00
135 000,00
80 000,00
4 000,00
3 000,00
222 000,00
56 000,00
7 000,00
93 000,00
120 000,00
5 000,00
10 000,00
60 000,00
2 200 000,00

14 415 700,00
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VÝDAJE
§

položka

1031
2212
2219
2221
2310
2321
2333
3111
3113
3313
3314
3319
3322
3341
3392
3399
3412
3419
3421
3631
3632
3633
3635
3639
3721
3722
3723
3745
4341
4359
5512
6112
6171
6310
6320
6330
6399
6402
6409

popis
lesní hospodářství
silnice
chodníky
dopravní obslužnost
pitná voda
odvádění a čištění odpadních vod
úpravy drobných toků
předškolní zařízení MŠ
ZŠ
kino
knihovna
obecní kronika
obnova kulturních památek
místní rozhlas
kulturní domy
SPOZ
sportovní zařízení
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
daň za obec
finanční vypořádání z minulých let
ostatní činnosti jinde nezařazené

Výdaje celkem

Vyvěšeno:
Sejmuto:
Schváleno:

7. března 2011
23 .března 2011
23. března 2011
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částka
699 000,00
275 000,00
60 000,00
65 000,00
515 200,00
2 771 500,00
2 000,00
783 000,00
1 212 900,00
203 000,00
74 000,00
34 000,00
100 000,00
18 000,00
65 000,00
125 000,00
25 000,00
60 000,00
112 000,00
313 000,00
158 000,00
189 600,00
231 000,00
567 500,00
90 000,00
650 000,00
200 000,00
150 000,00
26 000,00
45 000,00
329 000,00
1 470 000,00
2 315 000,00
15 000,00
35 000,00
130 000,00
277 000,00
6 000,00
19 000,00

14 415 700,00

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme tímto členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městyse
Doubravice nad Svitavou a Městysi Doubravice nad Svitavou za spolupráci
a obětavost při pátrání po pohřešované osobě,
které proběhlo 5. a 6. 4. 2011 v katastru
Městyse Doubravice nad Svitavou.
Rodina Filoušova
****************************************************************

Očkování psů

Dne 3.5.2011 od 14.00 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 2011
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin

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

Květen
1.5.
7.5.
8.5.
14.5.
15.5.
21.5.
22.5.
28.5.
29.5.

MUDr. Levová
MUDr. Miklíková
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MUDr. Roth
MUDr. Semrádová
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek

Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, ZŠ Rodkovského
Černá Hora, Zdrav. středisko
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvořáka 4
Ostrov, Zdrav. středisko
Sloup, Zemspol, 221
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 447 606
515 157 112
725 415 615
516 412 422
516 417 621
516 444 326
516 435 203
516 488 453
516 488 453

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.

-7-

Okresní kolo recitační soutěže
Po úspěchu v Lysicích se Tomáš Dvořák / 5. ročník / zúčastnil i okresního kola v recitaci
v Adamově 29. 3. 2011. V konkurenci 13 základních škol se umístil na krásném třetím
místě. Děkujeme Tomášovi za vzornou reprezentaci ZŠ Doubravice nad Svitavou a
přejeme mu i další úspěchy.
Mgr. František Opatřil-ředitel školy, foto Zdenka Raušová

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

Nejen matematikou živ je žáček. Škola vzdělává své žáky také
v oblasti kulturní. Zde je malé ohlédnutí za aktivitami v březnu a
dubnu v doubravické škole.
• Žáci 1. – 3. ročníku navštívili divadelní představení v Blansku – byla to
loutková pohádka Čert a Káča. Pěkný příběh, písničky a dva známí herci
E. Hrušková a J. Přeučil. Pochvala patří dětem za pěkné chování v divadle
i v dopravních prostředcích ( jeli jsme totiž linkovým autobusem).
• S další pohádkou přijeli herci do školy. Duhová pohádka skrývala poučení
- odkryla dětem důležitost některých lidských vlastností: soucit,
kamarádství, ochrana a pomoc, radost z dobrého činu.
• Návštěva místní knihovny se uskutečnila v úterý 12.4. Žáci 1. – 3. třídy si
prohlédli nové moderní prostory doubravické knihovny. Knihovnice paní
Vomelová informovala děti o půjčkách knih, o péči o půjčené knihy i o
místní nabídce. Návštěvu knihovny doplnily kvízy, společná četba,
hledání určených knih nebo luštění popletených názvů pohádek.
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• S blížícími se Velikonocemi a oslavou jara se mění výzdoba školní
budovy. Rozkvetlé stromy, dekorace vajíček, práce s přírodninami a další
výtvarné práce dětí rozveselily jarní školu.
• Jaro již určitě přijde, o to se postarali žáci 1. třídy – nejdříve si vyrobili
malé smrtky – Moranky. Pak společně vyzdobili jednu velkou Moranu.
Zimo, zimo, táhni pryč – s říkadly a písničkami hodili Moranu do řeky.
Ať se vrátí zase se zimou.

• Ke Dni Země sbírali školáci starý papír.
• 22. duben je svátek Země. Tentokrát, protože byly prázdniny, bylo třeba
slavit již dříve. Oslava Dne Země znamená zastavení, zamyšlení a
především hurá do přírody. Letos se vydali žáci doubravické školy do lesa
kolem hradu. Doprovod jim dělal pan Lejska, zástupce místního sdružení
myslivců. Ukázal po cestě zajímavosti, vysvětlil přírodní změny,
odpovídal na všetečné otázky žáků.

Jak je vidět, ve škole se nezahálí.
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Mgr. M. Juračková - učitelka

připravila na den 6. 5. 2011
v 17.00 hodin

VÝSTAVU ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ
U PŘÍLEŽITOSTI DNE MATEK

Výstava bude zahájena kulturním
vystoupením žáků.
Místo:

ZŠ Doubravice nad Svit.

Vstupné dobrovolné.
Srdečně vás všechny zveme
Velikonoční soutěže
Velikonoční soutěže dětí od 3 do 12 roků se uskutečnily 17. dubna 2011
v Doubravici nad Svitavou – Klemově v koulení kuličkami, házení šipkami,
kroužky, chytání ryb a skládání puzzle.
Umístění nejmladších dětí: 1. Markéta Vachová
2. Katka Němcová
3. Vítek Novotný
mladší děti: 1. Jana Řezníčková
2. David Procházka
3. Šárka Altrichtrová
starší děti: 1. Jana Menšíková
2. Pavla Zemánková
3. Alexej Petečel
Poděkování při organizaci soutěží patří Evě Novotné a Aleně
Kalové, dále sponzorům: úřadu městyse, paní profesorce Zdeňce
Kalové, panu Janu Vladíkovi, panu Josefu Štarhovi, paní
Kateřině Petresové a za pěkné květiny Ing. Romanu Koupému.
Antonín Řezníček
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO,
regionální oddělení

MĚSTYS DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

zvou

na výstavu

SPISOVATELKY A MALÍŘKY

VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ

POHÁDKOVÁ ZEMĚ

VYTVOŘENÉ PODLE ILUSTRACÍ
Z JEJICH DĚTSKÝCH KNÍŽEK
Výstava se koná v prostorách veřejné knihovny
Doubravice nad Svitavou
OTEVŘENO:

7.5. (sobota) v době od 16 do 19 hod.

8.5. ( neděle) v době od 10 – 12 a 14 – 17hod.

9. – 12. 5. ( pondělí až čtvrtek ) v době od 15 – 18 hod.

VSTUP ZDARMA
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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
Dolní 122
20.5. ŠTOUDKOVÁ Marie
22.5. SÁŇKOVÁ Anna
24.5. KŘÍŽOVÁ Ludmila
26.5. ROUČKA Jan
30.5. ZÁBOJOVÁ Anna

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

*************************************************************************************************
Poděkování místnímu Klubu důchodců
Vážená paní Poláková, vážený výbore,
velice Vám děkujeme za Váš dopis, který byl pro nás všechny velice překvapující.
Ve Vaší obci jsme vystupovali podruhé a podruhé jsme se vraceli domů s příjemným
pocitem. Nejen z naplněného hlediště a reakce publika, ale také z prostředí a
především z ochoty Vás pořadatelů.
Musíme přiznat, že jen málokde se setkáváme s takovou mírou vzájemného
porozumění a vstřícného přístupu jako u Vás. I proto pro nás byl velkým
překvapením dopis, který jsme od Vás obdrželi i s přiloženou finanční hotovostí.
Nikdo z nás podobné gesto nečekal, a proto si Vám dovoluji jménem našeho
ochotnického souboru poděkovat. Přiložený obnos jsme použili na večeři po
představení v obci, kde jsme jídlo nedostali a jeli jsme domů jako „spolek hladových
herců“.
Vždycky se k Vám, pokud budete mít zájem, budeme rádi vracet. V současné chvíli
chystáme představení Mátový nebo citron, které je – jak jinak – konverzační komedií.
Věříme, že se v příštím roce budeme moci opět u Vás předvést.
Ještě jednou Vám děkujeme.
Doubek Lumír
vedoucí souboru
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Vítání občánků
Sluníčko a krásná hudba z místního
rozhlasu vítala v neděli 10. dubna 2011
nové občánky městečka s jejich
doprovodem na Úřadu městyse
Doubravice nad Svitavou.

Přivítány byly tyto děti: Tereza Suchánková,
Petr Němec, Kristýna Fuchsová, Lenka
Alexová, Miroslav Konrád, Šimon Beránek,
Daniel Oujezdský, KarolínaVašutová,
Richard Gajdoš, Lucie Čapková, Mathias
Plhoň, Viktorie Stloukalová.
*************************************************************

TJ Sokol Doubravice nad Svitavou
pořádá v sobotu 30.dubna 2011
tradiční pálení čarodějnic.
Začátek ve 20.00 hodin na sokolském
hřišti, hraje skupina Akcent.

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

Sbor dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou
zve širokou veřejnost na tradiční stavění máje,
které se uskuteční v sobotu 30. dubna 2011 od 14.00 hod.
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

plán aktivit na měsíc květen
určený i pro veřejnost

Výtvarné aktivity
3.5. 9.00 - Úprava zahrady pro ovečky
10.5. 9.00 – Korálkování - náušnice
17.5 9.00 – Osazování záhonků
Výlety
4.5. - Výlet do Jevíčka
11.5. – Návštěva bazénu
18.5. – Výlet do okolí Olešnice
25.5. – ZOO Jihlava

24.5. 9.00 - Kurz slušného chování
31.5. 9.00 - Čtenářský kroužek
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
KVĚTEN 2 0 1 1
5.5. čtvrtek v 18 hod

FALCON

CIZINEC
Johnny Depp a Angelina Jolie. Tak hvězdné je obsazení hlavních rolí filmu CIZINEC,
kde Johnny Depp hraje amerického turistu, jehož hravé laškování s cizinkou (Angelina
Jolie) vede k řadě intrik, romantických hrátek a nebezpečí. Během nepřipravovaného
výletu do Evropy, aby si zahojil zlomené srdce, se Frank nečekaně ocitne v záletném
vztahu s Elisou, mimořádně výjimečnou ženou, která mu schválně vstoupí do cesty.
Romantická smršť se odvíjí na dech beroucím pozadí Paříže a Benátek a oba hrdinové
se rychle ocitnou náhodně vrženi do smrtelné hry na kočku a myš. Dále hrají Timothy
Dalton, Paul Bettany.
Premiéra 27.1.2011
Film USA s českými titulky.
Vstupné 49.- + 1.- Kč

105minut

12.5. čtvrtek v 18 hod

BONTON

KRÁLOVA ŘEČ
Americká filmová akademie označila tento film za nejlepší roku 2011. Autor scénáře David
Seidler, majitel jednoho ze čtyř Oscarů, jež film získal, sám jako dítě trpěl vadou řeči. Když
slyšel slavný válečný proslov panovníka Jiřího VI., napsal královně matce a žádal o svolení,
aby příběh krále mohl převést do scénáře. Královna souhlasila, ale vymínila si, aby tak
nečinil v době, kdy ona bude naživu. Autor toto přání respektoval.
Po smrti svého otce, anglického krále Jiřího V. a skandální abdikaci Eduarda VIII., je
Bertie, který celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI. Králova
milující manželka Alžběta, budoucí královna matka, proto domluví setkání s úspěšným,
ale poněkud svérázným a excentrickým terapeutem řeči. Film, v němž excelují Colin
Firth a Geoffrey Rush v rolích krále a jazykového poradce, má několik autentických
odkazů. Např. - jazykový poradce Lionel krále varuje před kouřením a prohlásí, že
vdechování kouře do plic ho jednou zabije. Král Jiří VI. opravdu podlehl v roce 1952
rakovině plic. Příběh krále, jehož postavení oslabuje vada řeči a jemuž ztracenou
sebedůvěru vrátí obyčejný lingvista bez vzdělání, zdobí retro hudba a výprava. A kromě
Colina Firtha, který za svůj strhující herecký výkon získal Oskara za herce v hlavní roli
také Helen Bonham Carterová, která v roli Alžběty dokazuje, jak vynikající je herečka.
Drama Velké Britanie.

Premiéra 10.3.2011

Vstupné 49.- + 1.- Kč

118 minut
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19.5. čtvrtek v 18 hod

BONTON

DILEMA
Pravda občas bolí.
DILEMA je komedie o chlapovi, který stojí na životní křižovatce a ví, že ať se vydá
doprava nebo doleva, vždycky to dopadne špatně. A tak vyrazí rovně. A to je vůbec ze
všeho nejhorší. Dva kamarádi už od vysoké školy a společníci ve firmě právě uzavřeli
smlouvu s automobilovým gigantem. Nickovo manželství s krásnou Genevou šlape jako
hodinky a Ronny se právě chystá požádat o ruku dlouholetou přítelkyni Beth. Pak
Ronny přistihne Genevu při nevěře s potetovaným svalovcem. V tu chvíli se ocitá na
výše zmiňované křižovatce. Má Nickovi říct pravdu a brutálně tak ranit nejlepšího
kamaráda nebo má předstírat, že nikde nebyl a nic neviděl? Ve filmu hrají Vince
Vaughn, Kevin James, Winona Ryder, Jennifer Connely.
Komedie USA s českými titulky.
.
Premiéra 17.3.2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

111 minut

26.5. čtvrtek v 18 hod

BONTON

POUTA
Více než rok po premiéře se film POUTA opět vrací do kin. Velký zájem o obnovenou
premiéru vyvolal nedávný úspěch filmu na prvním ročníku Cen české filmové kritiky, kde
získal cenu za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli a objev roku (herec Ondřej
Malý), za scénář ( Ondřej Štindl) a režii (Radim Špaček ) a také za nejlepší film.
Antonín, příslušník tajné policie, má v sobě obrovský nezacílený vztek a všechno kolem
– práce i rodinný život – ho ubíjí a nudí. Upne se na Kláru, pro něj nedosažitelnou
dívku, neví, co od ní chce, ale chce to strašně. Antonínova nesmyslná touha získat Kláru
pro sebe ho obrací proti vlastním lidem a systému. Pouta jsou thriller s temným
příběhem a nepředvídatelně jednajícím hrdinou, prostoupeným pocitem ohrožení,
strhující a napínavý. Hrají : Ondřej Malý, Kristína Farkašová, Oldřich Kaiser, Jana
Janěková, Roman Zach.
Thriller ČR.
Premiéra 4.2.2010
Vstupné 49.- + 1.- Kč

145 minut

PŘIPRAVUJEME :
 HEZKÉ VSTÁVÁNÍ ( 2. 6. 2011 )
 ODCHÁZENÍ ( 9. 6. 2011 )
 ZKUS MĚ ROZESMÁT ( 16. 6. 2011 )
 ČERTOVA NEVĚSTA ( 23. 6. 2011 )
 CZECH MADE MAN (30. 6. 2011 )
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