ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 9 /září 2011
****************************************************************

Vážení spoluobčané, milé děti,
skončila doba letních prázdnin a pro mnohé z nás i dovolených.
Věřím, že jste si v uplynulém období odpočinuli a načerpali sil do dalších
měsíců letošního roku.
I letos se v průběhu července a srpna uskutečnila řada akcí, jak
v rámci městyse tak i regionu. 9.7. pořádal náš městys turnaj
mikroregionu Svitava v malé kopané. Mužstvo „A“ Doubravice nad
Svitavou obsadilo krásné druhé místo. Za vzornou organizaci celého
turnaje děkuji všem, kteří se na jeho zabezpečení podíleli. 16.7. proběhl již
7.ročník Doubravického guláše. Z počtu účastníků je vidět, že tato akce si
získala pevné místo v kalendáři kulturních akcí městyse a láká stále více
návštěvníků z okolí. Přibyla i nová sportovní akce, turnaj v tenise. Zde přeji
pořadatelům, aby se tato akce stala akcí tradiční.
V měsíci červnu byly zahájeny práce na výstavbě inženýrských sítí
v Zázmolí. Také proběhla výměna sporáku v základní škole.
Pracovní skupina obnovila nátěry hracích prvků na dětském
hřišti.
1.9. začíná našim školákům školní rok 2011/2012.
V letošním roce budou opět otevřeny čtyři třídy. Všem školákům
přeji v nadcházejícím školním roce pěkné známky a spoustu krásných
zážitků.
Pavel Král - starosta městyse
********************************************************************************

Vážení spoluobčané,
zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva
Městyse Doubravice nad Svitavou, které se bude
konat 21.9.2011 v 18.00 v obřadní síni městyse.
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Zpráva o činnosti rady
29.6.2011
- Rada projednala a odsouhlasila návrh smlouvy o právu provést stavbu či opatření stavebníky
Václavem Svobodou st., Blankou Svobodovou a Václavem Svobodou ml. na pozemcích p.č.
3500/2 a p.č. 48/4 v k.ú. Doubravice nad Svitavou, které jsou v majetku městyse. Stavebník
hodlá realizovat stavební úpravy RD včetně prodloužení sítí a přípojek a příjezdové
komunikace, které budou částečně vedeny po výše uvedených pozemcích (usnesení
č.30/2011).
Informace předané radě:
- k průběhu realizace ČOV a kanalizace
- o jednání s 1. náměstkem ministra ŽP
- o podání žádosti pozemkovému úřadu na zaměření pozemku p.č. 748 v k.ú. Klemov,
zapsaného na LV10001 v majetku městyse. Pozemek je stávající přístupovou komunikací
k vodnímu zdroji pro Oboru
20.7.2011
- Lesní hospodář pan Vít Koudelka předal radě informace o hospodaření v lesích za období
06/2011
- Rada projednala a odsouhlasila kácení dřevin rostoucích mimo les. Žádost podal pan Oldřich
Odehnal dne 12.6.2011. Jedná se o skácení 1ks smrku a 1 ks borovice na soukromém
pozemku p.č. 65/2 ve vlastnictví žadatele (zahrada). Důvodem je narušení základů domu
kořenovým systémem stromů a hrozba pádu stromů do přilehlé ulice (usnesení č.31/2011).
- Rada projednala a odsouhlasila smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č.
4610058/001 mezi Městysem Doubravice nad Svitavou a firmou E.ON Distribuce, a.s., týkající
se stavby zařízení distribuční soustavy s názvem „Doubravice, DP pozemním plánu Husák
Pavel“. Věcným břemenem bude zatížen pozemek parc. č. 3500/1, vedený na LV 10001 v k.ú.
Doubravice nad Svitavou pro obec Doubravice nad Svitavou (usnesení č.32/2011).
Informace předané radě:
- k průběhu realizace ČOV a kanalizace
- o technické dokumentaci k opravě rybníčku v Doubravici nad Svitavou
- o postupu zpracování výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu –
„Rekonstrukce sochy sv. Šebestiána“
- o čištění Klemovského potoka
24.8.2011
- Rada projednala a osouhlasila prodej 15 m3 dřeva za zvýhodněnou cenu (sleva 500 Kč/m3)
manželům Kotoulkovým na stavební využití při stavbě rodinného domu v Doubravici nad
Svitavou. Žadatelé splňují stanovené podmínky, na stavbu je vydáno stavební rozhodnutí a
stavba je umístěna na katastru městyse Doubravice nad Svitavou (usnesení č.33/2011).
- Rada projednala a bere na vědomí navýšení odpisů v základní škole od 07/2011 o částku 674,Kč/měsíc (8088,- Kč/rok). Navýšení odpisů je způsobeno pořízením kombinovaného sporáku
ALBA v pořizovací ceně 80880,- Kč, kterým byl nahrazen stávající již nefunkční sporák ve
školní jídelně (usnesení č.34/2011).
Informace předané radě:
- k průběhu realizace ČOV a kanalizace
- k záměru předpěstovávat stromky pro výsadbu zeleně v městysi a to v režii městyse
- podání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Rekonstrukce podlahy
přísálí kulturního domu“
- o neposkytnutí dotace z JMK na výměnu oken ve školce
- o poškození odpadů a sanitární techniky v budově hasičské zbrojnice
- Mgr. Petr Andráši podal podnět k jednání s dopravní policií o provozu v obci a současně o
zřízení přechodu v severní části obce
- o realizaci inženýrských sítí na Zázmolí
- o pozemkových úpravách v Doubravici nad Svitavou
- o Územním plánu Doubravice nad Svitavou
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Změny v zajištění provozu kina
Od 1.7.2011 byl snížen počet pracovníků, zajišťujících provoz kina. Ke dni 30.6.2011 ukončila
na vlastní žádost pracovní činnost paní Pilátová Emilie. Uvolněné mzdové prostředky byly využity ke
zvýšení platu knihovnice paní Vomelové, které byl současně navýšen pracovní úvazek.
Děkuji tímto paní Pilátové Emilii za její práci, kterou odvedla při zajištění provozu kina
v uplynulých letech.
Sběr tříděného odpadu
Od 1.7.2011 byl v našem městysi rozšířen sběr tříděného odpadu o sběr starého papíru.
Současně došlo k výměně starých sběrových kontejnerů za nové a byl navýšen jejich počet. Byla
taktéž zřízena dvě nová sběrová místa na plasty, a to v lokalitě Na Šibenici a U Cihelny. Nadále platí,
že elektroodpad můžete odevzdávat na sběrné místo u úřadu městyse.
Za třídění odpadů všem obyvatelům děkujeme.
Tenis v našem městysi
Díky iniciativě občanů našeho městyse byl v letních měsících zorganizován tenisový turnaj. Děkuji
tímto všem, kteří se na organizaci tohoto turnaje podíleli a dokázali využít víceúčelové hřiště k další
sportovní aktivitě. Současně děkuji p. Petru Nezvalovi a p. Petru Žovinovi za zhotovení empiru a
nových sloupků pro ukotvení tenisové sítě.
Pavel Král - starosta městyse
Jóga v denním životě
Jóga v denním životě Blansko opět pořádá kurzy jógy. Naše cvičení, relaxace a dýchání Vám
pomůže nabrat nové síly při každodenních povinnostech. Cvičení začíná 6.9.2011 v 17.15 v tělocvičně
ZŠ Doubravice nad Svitavou. Déle pak pravidelně každé úterý ve stejnou dobu. Cvičení trvá 90 minut.
Srdečně zve Olga Králová

****************************************************************
UPOZORNĚNÍ!
16.9.2011 bude prodejna samoobsluhy
OTEVŘENA, bude normální provozní doba.
****************************************************************
Poděkování
Školní kuchyně na ZŠ Doubravice byla přebudována dle předpisů EU. Některá
zařízení však zůstala. Mezi ně patřil i sporák. Sloužil nám více než 30 roků. Při poslední
kontrole plynového zařízení konstatoval odborník havarijní stav. Aby nedošlo k problémům
při zabezpečování stravování žáků naší školy, rozhodl zřizovatel Městys Doubravice nad
Svitavou o zakoupení tohoto nového spotřebiče. Při plánování výměny však nastaly
problémy, jak nový sporák do školní kuchyně vůbec dostat. Vchody i okna školní kuchyně
rozměrově neodpovídaly novému zařízení. Muselo se vybourat staré okno, odmontovat
vzduchotechnika, sporák tímto otvorem dostat dovnitř, zhotovit nové okno, opravit zdi kolem
okna, obložit kachličkami, vymalovat, zapojit vzduchotechniku.
Akci provázelo mnoho problémů a organizačních záležitostí. Vše pomáhali vyřešit
zaměstnanci zřizovatele včele s panem starostou Pavlem Králem. Chtěla bych jim poděkovat
za jejich iniciativu i pracovní nasazení.
Zdenka Raušová – vedoucí ŠJ
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- ZŠ Doubravice nad Svitavou bude v měsíci říjnu 2011 provádět sběr starého
papíru

- Svoz padaného ovoce:
Pracovníci městyse budou pravidelně každé pondělí až do
odvolání provádět svoz padaného ovoce.
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ROZKVETLÉ MĚSTEČKO
Blíží se finále …. Ano, už je to tak. Snažení všech zapálených pěstitelů
kytiček, ozdobných keřů a krásných trávníků bude po zásluze
odměněno.
Okna, balkony a předzahrádky jsou zdokumentovány, v současné době
probíhá výběr. Majitelům těch vybraných bude nejpozději do 10. září
2011 doručena pozvánka.

Vyhodnocení soutěže bude
probíhat v areálu zahradnictví
ing. Romana Koupého
v pátek 23. září 2011 od 16 hodin
( za každého počasí).
Ptáte se - a co ti, kteří pozvánku neobdrží? Na všechny je pamatováno!
V letošním ročníku jsme připravili opět novinku! Pokud máte za oknem
byť jen jeden květináč, na zahrádce jednu kytičku, nebo nemáte vůbec
možnost pěstování květin, a přesto se vám líbí (komu také ne?)a bydlíte
samozřejmě v našem krásném městečku, jste v uvedený den do
zahradnictví také srdečně zváni.
Po příchodu každý návštěvník bez pozvánky obdrží tzv. „divokou kartu“.
V závěru odpoledne pak budou tři majitelé těchto karet vylosováni a
obdrží krásné ceny.
Krásné a lákavé ceny čekají také na tři vylosované
v každé kategorii – rozkvetlá okna, rozkvetlé
balkony a rozkvetlé předzahrádky.
A teď už je vše jen a jen na vás. Uvedené datum
si poznačte do kalendáře a ať už s pozvánkou
nebo bez ní – budete všichni srdečně vítáni
v krásném a příjemném prostředí
zahradnictví ing. Romana Koupého
a pštrosí farmě Marka Kubíčka.
Eva Sáňková

7

Malá kopaná navštívila Doubravici.

V sobotu 9. července 2011 přivítala Doubravice nad Svitavou účastníky 6. ročníku
turnaje v malé kopané „O pohár DSO SVITAVA“. Říká se, že změna je život,
proto také každý ročník turnaje připravuje jiná obec Dobrovolného svazku obcí
SVITAVA. Po loňském, pečlivě připraveném turnaji ve Skalici nad Svitavou, přišla
řada na Doubravici. Sjeli se sem fotbalisté z Jabloňan, Svitávky, Obory, Kuniček,
Lhoty Rapotiny, Chrudichrom, Skalice nad Svitavou a Újezdu u Boskovic.
Doubravice, jako pořadatel turnaje, tentokrát postavila družstva dvě. Slunečná,
téměř tropická sobota slibovala nejen zajímavé sportovní zážitky, ale pro všechny
příjemně prožitý den. Vždyť ve sportovním areálu u víceúčelové budovy členové
TJ SOKOL Doubravice perfektně připravili nejen fotbalové hřiště, pro hráče a
rozhodčí pěkné zázemí, ale pro všechny, hlavně v tomto počasí, dostatečně
zásobené stánky s občerstvením.
Deset mužstev, losováním rozdělených do dvou skupin, tak od
rána bojovalo o trofej nejcennější – putovní pohár, který ve
čtyřech předchozích ročnících „vykopala“ Doubravice nad
Svitavou. Všechna utkání řídili renomovaní rozhodčí – Milan
Strya, David Novotný a Martin Lazar. A i když by se mohlo říct
„vždyť o nic nejde“, souboje byly mnohdy urputné. Ano, šlo o
prestiž a každé mužstvo se snažilo, aby pro tu svoji obec
vykopalo co nejlepší umístění.
V letošním ročníku se pověstná kapička štěstíčka ve finále
přiklonila na stranu Skalice nad Svitavou, jejíž borci porazili
Doubravici nad Svitavou „A“ 2:1. Putovní pohár bude tedy
jeden rok odpočívat v péči fotbalistů Skalice. Ti si z Doubravice
odvezli ještě pohár pro vítěze turnaje, diplom a něco dobrého
k zakousnutí. Hlavním sponzorem turnaje byla totiž Pštrosí
farma Marka Kubíčka Doubravice nad Svitavou a tak si všichni,
kteří stanuli na pomyslných stupních vítězů,
odvezli vynikající pštrosí klobásy. Pohár, diplom
a pštrosí delikatesy obdrželi také nejlepší
brankář turnaje Ondřej Ševčík ze Skalice nad
Svitavou, nejlepší hráč Jan Havlíček z Obory a
nejlepší střelec Lukáš Kotouček ze Lhoty
Rapotiny. S prázdnou ale neodjela ani ostatní
mužstva. Pro všechny byly připraveny pamětní
listy a k tomu dárkové balení černohorských piv.
Ceny účastníkům turnaje předali předseda DSO
SVITAVA Petr Řezníček a starosta městyse
Doubravice nad Svitavou Pavel Král.
A která mužstva stanula na stupních vítězů? 1.
Skalice nad Svitavou 2. Doubravice nad
Svitavou „A“
3. Jabloňany. Další pořadí: 4. Svitávka 5. Obora
6. Kuničky 7. Lhota Rapotina 8. Doubravice „B“
9. Chrudichromy 10. Újezd u Boskovic.
A příští rok? Příští rok může být všechno úplně jinak. Jedno je ale jisté. 7. ročník
turnaje v malé kopané se konat bude. Kdy a kde, to vše se dozvíte včas.
Eva Sáňková Doubravice nad Svitavou
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci září vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
1.9. Vitouch Jan
U Spravedlnosti 275
6.9. Hájková Emilie
28. října 208
6.9. Kuchařová Božena
Plotky 135
6.9. Vrbková Milada
Klemov 339
17.9. Sáňková Zdislava
Plotky 140
20.9. Kouřilová Anna
28. října 243
24.9. Pokorná Ludmila
Soukupovo nám. 336
25.9. Bahnová Jaroslava
Dolní 346
25.9. Horáková Marie
Dolní 57
27.9. Svoboda Václav
Plotky 115
28.9. Kopecký Milan
Hybešova 164
28.9. Šaumanová Dagmar
Hybešova 158
28.9. Tomášková Marie
Klemov 356

Vydejte se s námi za poznáváním krás naší vlasti.
6. září 2011 v 6,30 hod se od radnice na náměstí
Svobody vydáme do Jaroměřic nad Rokytnou, kde si
prohlédneme krásný barokní zámek s kostelem
sv. Markéty a zámeckou zahradu.
Následně navštívíme
pivovar filmových Postřižin v Dalešicích,
kde můžete ochutnat proslavený „Májový ležák“.
Při zpáteční cestě uděláme zastávku v Ivančicích u
Brna a prohlédneme si Expozice Vladimíra Menšíka a
Alfonse Muchy.
Cena zájezdu 250,-Kč (vstupné + příspěvek na dopravu).
Nezapomeňte doma dobrou náladu a brýle na čtení !
Těší se na vás výbor KD Doubravice nad Svitavou
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Poděkování občanům
V souvislosti s odchodem z aktivní poštovní služby, kterou jsem
ukončil v měsíci červenci 2011, chci poděkovat občanům našeho
městečka.
Děkuji jim za vstřícnost, kterou mně prokazovali, za ochotu, se
kterou ke mně přistupovali, zvláště při akci „Sčítání lidu, domů a bytů „ a
také za pohostinnost, kterou mně poskytovali. To vše, totiž
vytvářelo dobrou pohodu pro vzájemnou spolupráci při
výkonu mé služby.
Vedení městečka, zvláště pak paní kronikářce Evě
Sáňkové a panu místostarostovi Ladislavu Štoudkovi,
děkuji za hudební doprovod a přání všeho dobrého
v místním rozhlase, což zaznělo při mé poslední pochůzce
v pátek 29. července 2011. Jako hudebníka mne to velmi
potěšilo.
Na oplátku přeji vše dobré do příštích dnů občanům i
našemu městečku. Věřím, že se s jeho obyvateli budu
setkávat i nadále při různých akcích a že to bude
nadlouho.
S poděkováním a úctou!
Josef Přibyl
****************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
ZÁŘÍ 2011.
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Září
3.9.
4.9.
10.9.
11.9.
17.9.
18.9.
24.9.
25.9.
28.9.

MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek
MUDr. Roth
MUDr. Semrádová
MUDr. Staňková
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Štrajtová

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Ostrov, Zdrav. středisko
Sloup, Zemspol, 221
Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora, Zdrav. středisko

516 488 453
516 488 453
516 444 326
516 435 203
516 442 726
516 488 451
516 416 386
516 488 454
608 220 806

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.
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J. W. Goethe řekl:
„Zestárnout není umění,
umění je to snést."

Citát velkého básníka je jako stvořen pro naši
spoluobčanku,
paní Z d i s l a v u G E R H A R D T O V O U,

která 28. srpna 2011 oslavila
95 narozeniny.
V roce 1916 se jako poslední, dvanácté dítě, narodila rodičům Dvořákovým
v Jabloňanech, kde žila až do svojí svatby, po které následovala manžela do
Doubravice. Spolu vychovali dvě dcery, v současné době žije u dcery Aleny
Horákové, která se o maminku spolu se svým manželem Zdeňkem vzorně
stará. Paní Gerhardtová má pět vnoučat, jedenáct pravnoučat a jednoho
prapravnuka.
Při vyprávění a vzpomínání přiznala, že každá návštěva vnoučat a pravnoučat jí
přinese velkou radost a další chuť do života. Pravidelně každou středu čte
noviny a každý den kousek zajímavé knihy.

Popřejme jí tedy k významnému životnímu jubileu hodně zdraví,
spokojenosti, ať si ještě dlouho užívá
společnosti svých blízkých.
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INZERCE:
Prodám dřevěné brikety pro kotle, kamna, krby.
Tel. 608 633 428
************************************************************
Nabízím jablka: 1kg/5Kč trhaná
1kg/1Kč padaná na mošt.
Každý si jablka natrhá/nasbírá sám – místo
Doubravice nad Svitavou.
Volejte ve všední dny mezi 15-18 hod.
516 432 709.
****************************************************************
Klub Matýsek
Pořádá v úterý 30. 8.2011 v 16 hod v lázních v Blansku
ZÁPIS DO PLAVÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ od 6 měs. do 4 roků a DĚTÍ OD 4 DO 10 ROKŮ
bez rodičů
ZÁPIS DO PODZIMNÍ TENISOVÉ MINIŠKOLIČKY – děti 4 - 10 roků.
Kde plaveme:
V lázních Blansko - v kojeneckém bazénku s pitnou vodou nechlorovanou – pro děti od 6
měsíců – voda splňuje veškeré hygienické podmínky pro kojence. Teplota vody 32 st. C
-v rehab. bazénku - pro děti od 12 měsíců, teplota vody 30 st. C
- velký 25m bazén –děti od 4 do 10 roků
Na hotelu Panorama – slaná voda, vhodná pro citlivou dětskou pokožku, příjemné zázemí
wellnes centra, teplota vody 32 st. C
Další informace podá Mgr. Monika Kubová na čísle 724761590 nebo naleznete na
www.klub-matysek.webnode.cz.
*************************************************************************

Mateřské centrum Dětský koutek Matýsek, o.s. ,
K.J.Mašky 2 Blansko
pořádá v pátek 2. 9. 2011 v 15:30 hod
Zkušební hodinu tvořeníčka pro rodiče a děti od 1 do 3 roků - vstup zdarma!!
a ve čtvrtek 8. 9 .2011
Zkušební hodiny cvičení rodičů a dětí – vstup zdarma!!
8:30 hod – děti 1 – 2 roky
9:30 hod – 4 – 11 měsíců
10:30 hod – dětí 2 – 3 roky
Není nutno se přihlašovat, info na tel. 724761590 – Mgr. Monika
Kubová, www.detskykoutekmatysek.webnode.cz
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

plán aktivit na měsíc září
určený i pro veřejnost
Výtvarné aktivity
8.9. 9.00 – Zpracování hub a zeleniny
20.9. 9.00 – Strouhání zelí
27.9. 9.00 - Výroba mýdel
Výlety
7.9. - Houbování
14.9. – Návštěva bazénu v Boskovicích
21.9. – Bowling Boskovice
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Rehabilitační pobyty v Janských Lázních
Již tři roky se členové místní organizace Svazu tělesně postižených v Rájci - Jestřebí zúčastňují
rehabilitačních pobytů v pensionu Horský Dvůr v Janských Lázních v Krkonoších. Ve dvou týdenních
pobytech od 20. července do 3. srpna se ho letos zúčastnilo celkem 101 zájemců.
Vedoucí penzionu paní Iveta Kornfeldová nás každým rokem překvapí něčím novým. Znovu se
vylepšilo ubytování. Nová okna, pět pokojů má sociální zařízení, nové koberce, nová elektřina.
Přivítal nás čistý rodinný pension, ve kterém je zaměstnaná celá rodina i příbuzenstvo. Součástí
pobytu s plnou penzí byla také masáž zad a šíje, rašelinový obklad na krční páteř, celotělová vířivá
koupel a colortherapie, návštěva solné jeskyně, přednáška o Krkonoších. Ve Wellness centru přímo v
pensionu si mohli zájemci přikoupit další procedúry, např. masáže horkými kameny, lymfomasáže
dolních končetin, parafín, slatinu, rašelinu, zábaly, přísadové koupele nevířivé, atd. Vedoucí pensionu
rozdělení procedúr upravila tak, abychom co nejvíce času mohli trávit na túrách po Krkonoších, nebo
pobytem v přírodě. A tak když pršelo, byli jsme na procedúrách, když bylo pěkně, hurá do přírody.
Každý den začínal rozcvičkou před pensionem, v případě škaredého počasí jsme cvičili v budově. Po
tři večery chodili zájemci na přednášky o zdraví, spojené s ukázkami rehabilitačních pomůcek a
přístrojů včetně zdravotního polštáře, masážního přístroje na krční páteř a magnetické pomůcky.
Účastníci pobytu chodili na celodenní turistické vycházky do Špindlerova Mlýna, dále na Zlaté návrší
k prameni Labe, s návštěvou Labské boudy. Nezapomenutelnými zážitky byly túry z Pece pod
Sněžkou lanovkou na Hnědý vrch, přes Lyžařskou boudu, Bufet na rozcestí a Výrovku na Luční
boudu, nebo výstup na Sněžku z Pomezních bud, atd. Někteří z nás chodili na kratší vycházky do okolí
pensionu. Navštívili známé Hoffmannovy boudy, Modrokamennou boudu, Ludvíkovu boudu a další.
Nová čtyřsedadlová lanovka nás pohodlně vyvezla na Černou horu, odkud byl úchvatný pohled do
údolí. Příjemným zážitkem byl půldenní zájezd výletním vláčkem do Pece pod Sněžkou, dále na
Pražskou a Kolínskou boudu, odkud jsme pozorovali krásné panoráma Krkonoš s výhledem na
Sněžku.
Poslední večer před odjezdem domů nás vedoucí pensionu seznámila s historií horských chat a hotelů
a promítla nám film o budoucnosti Krkonoš do roku 2020.
Během krátkého pobytu v Janských Lázních jsme viděli mnoho zajímavých míst, poznali nové přátele
a mnozí z nás si oživili vzpomínky z minulého pobytu. Na túrách a vycházkách jsme zažili mnoho
legrace. S pěknými vzpomínkami jsme se pak navraceli do svých domovů.
Poděkování od všech účastníků našeho rehabilitačního pobytu patří zejména předsedkyni organizace
paní Mirce Vašíčkové a její zástupkyni paní Marii Hajdamachové, které po oba dva týdny plánovaly a
organizovaly přednášky, rozcvičky, vycházky a túry po Krkonoších tak, abychom si všichni odnesli co
nejlepší zážitky.
Již teď se těšíme na příští rok, kdy si tento pobyt rádi zopakujeme.
Ještě jednou díky!
Účastníci rehabilitačního pobytu
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ZÁ Ř Í

2010

1.9.čtvrtek v 18 hod
BIOSCOP
LIDICE
Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic?
Lidice lehly popelem 10. června 1942. Smutný osud malé
středočeské vesnice většina z nás zná jen z učebnic dějepisu nebo
z dobových dokumentů. Spisovatel Zdeněk Mahler ve svém románu
NOKTURNO, z něhož vychází i scénář filmu, nahlíží na příběh Lidic
téměř jako na antickou tragédii osudových náhod, vášně a lásky.
Výpravný velkofilm Lidice není žádnou dokumentární rekonstrukcí
událostí, válečným filmem ani ilustrovanou kapitolou učebnic
dějepisu. Vychází ze skutečnosti – z příběhu lidického hutníka
Františka Saidla, který jako jediný muž vyhlazení Lidic přežil.
Ve filmu hrají Karel Roden, Zuzana Fialová, Roman Luknár, Zuzana
Bydžovská a další.
Drama ČR
Premiéra 2.6.2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč
8.9. čtvrtek v 18 hod

126 minut
FALCON

PIRÁTI Z KARIBIKU: Na vlnách podivína
Film znovu představuje zábavu, dobrodružnou atmosféru a humor,
které byly hlavním důvodem obrovského úspěchu celé série.
Když se kapitánu Jacku Sparrowowi (Jonny Depp) připlete do cesty
tajemná Angelica (Penelope Gruz), není si jistý, zda se zamiloval,
nebo zda se jedná o nemilosrdnou podvodnici, která ho využívá
k tomu, aby nalezla legendární Pramen mládí. Když ho přinutí
vstoupit na palubu lodi Queen Annes Revenge, které velí slavný a
obávaný pirát Černovous, ocitá se Jack na neočekávaném
dobrodružství, během kterého nemá tak docela jasno v tom, kdo je
pro něj větší hrozbou: zda Černovous či Angelica, se kterou sdílí
tajuplnou minulost. Dále hrají Geoffrey Rush, Ian McShane.
Dobrodružný film USA v českém znění.
Premiéra 19.5.2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

137 minut
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15.9. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
ÚTĚK ZE SIBIŘE

Drama, založené na skutečné události z roku 1940, popisuje útěk
mezinárodní skupinky vězňů z ruského gulagu. Uprchlíci se vymaní
ze sevření nelítostné sibiřské zimy, projdou oblastí jezera Bajkal a
překročí Transsibiřskou magistrálu. Před sebou však mají ještě
mnohem krutější zkoušky lidské odolnosti a vůle. Zachrání se až po
4 000 mílích v Indii.
Hrají: Colin Farrell, Mark Strong, Ed Harris a další.
Drama USA s českými titulky.
Premiéra 7.4.2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

133 minut

22.9. čtvrtek v 18hod

WARNER BROS

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2. část
Přichází poslední dobrodružství ságy o Harry Potterovi. V tomto
výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do otevřené
války čarodějného světa. Nikdy nebylo v sázce tolik jako teď. Je to
ale Harry Potter, kdo možná bude muset podstoupit oběť největší.
Tady všechno končí …
Hrají : Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson a další.
Rodinný film USA v českém znění.
Premiéra 14.7.2011
Vstupné 49.- + 1.-

Kč

130 minut

29.9. čtvrtek v 18hod

BONTON
VODA PRO SLONY

Výpravná romance z cirkusového prostředí 30. let minulého století
o zakázané lásce, která se zrodí na magickém místě plném
dobrodružství, zázraků a nebezpečí. Představitelka hlavní role
Reese Witherspoon řekla: „Je to krásný příběh o lásce, naději,
spáse, druhých šancích a nalezení opravdového štěstí“.
Romantický příběh USA s českými titulky.
Premiéra 12.5.2011
Vstupné 49.- + 1.- Kč

120 minut
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