ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 10 /říjen 2012
********************************************************
Zpráva o činnosti rady
22.8.2012
- rada schválila znění smlouvy č.014130001630/001 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni mezi městysem a firmou E.ON Distribuce,
a.s., týkající se pozemků p.č. 3512 a 6588 v k.ú. Doubravice nad Svitavou,
na kterých je umístěna stavba „Doubravice nad Svit. – přeložka NN, ČOV“.
- rada schválila znění smlouvy č. 001030004078/007 o budoucí smlouvě o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městysem a firmou
E.ON Distribuce, a.s., týkající se pozemku p.č. 6496 v k.ú. Doubravice nad
Svitavou, na kterém bude umístěna stavba „Doubravice, TS Zahradnictví,
kab. NN“.
- rada projednala program veřejného zasedání zastupitelstva Městyse
Doubravice nad Svitavou, které se konalo 5.9.2012.
Rada byla informována:
- o kanalizaci a ČOV
- o jednání o předčasném užívání komunikace v Zázmolí
12.9.2012
- lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíc srpen
2012.
- rada schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích, které jsou ve
vlastnictví městyse Doubravice nad Svitavou, a to mezi městysem jako
vlastníkem pozemku p.č. 522/6 v k.ú. Klemov a panem Vladimírem
Roučkou, bytem Klemov 286, Doubravice nad Svitavou jako stavebníkem.
- rada schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích, které jsou ve
vlastnictví městyse Doubravice nad Svitavou, a to mezi městysem jako
vlastníkem pozemku p.č. 3500/1 v k.ú. Doubravice nad Svitavou a manželi
Ludvíkem a Dagmar Seluckými, bytem Soukopovo náměstí 6, Doubravice
nad Svitavou jako stavebníky.
Rada byla informována:
- o kanalizaci a ČOV
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UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM POZEMKŮ V K.Ú. DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Vzhledem k tomu, že v k.ú. Doubravice nad Svitavou proběhly komplexní
pozemkové úpravy, vzniká pro vlastníky pozemků povinnost platit daň
z nemovitostí. Termín pro podání úplného nebo dílčího přiznání pro rok 2013
je nejpozději do 31.1.2013. Daňové přiznání musí být podáno u příslušného
finančního úřadu.
*********************************************************************************

Volby do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů se konají v pátek 12. 10.
2012 od 14.00 do 22.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00.
Volební místnost je tradičně v obřadní síni úřadu
městyse. Volební komisi musíte prokázat svoji totožnost
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Občané, kteří budou ze zdravotních důvodů chtít volit
doma, mohou toto nahlásit předem na úřadě městyse tel:
516 432 721, 516 434 033 nebo přímo volební komisi
první den voleb tel: 516 432 721.
NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ MŮŽETE VOLIT KDEKOLIV V RÁMCI SVÉHO KRAJE
Pro volby do zastupitelstev krajů je možné vyžádat si voličský průkaz. Aby se
zamezilo vícenásobnému hlasování, je volič povinen voličský průkaz ve volební
místnosti odevzdat před hlasováním okrskové volební komisi.
Na voličský průkaz je možné hlasovat pouze ve volebním obvodu pro volby do
zastupitelstva Jihomoravského kraje.
Voličský průkaz bude na základě písemné žádosti vydán voliči, který nebude
moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je zapsán.
Písemná žádost musí být opatřena ověřeným podpisem voliče nebo v
elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky a doručena
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 05.10.2012 nebo na úřadu městyse
předána osobně voličem nejpozději 2 dny přede dnem voleb, tj. do 10.10.2012
do 16:00 hodin (při osobním podání nemusí být podpis ověřen).
Voličský průkaz bude vydán osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče. Voličský průkaz je možné voliči také zaslat.
O vydání voličského průkazu bude učiněn záznam v
seznamu voličů Městyse Doubravice nad Svitavou.
Předložení vydaného voličského průkazu a dokladu
totožnosti opravňuje jmenovaného voliče, aby byl
zapsán do výpisu ze seznamu voličů pro volby do
Zastupitelstva Jihomoravského kraje.
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Informace k ČOV a kanalizaci
V měsíci srpnu probíhaly stavební práce dle plánovaného harmonogramu. Do
konce měsíce srpna bylo zhotoveno 20% plánované kanalizační sítě
v Doubravici nad Svitavou. Byly zahájeny stavební práce na výstavbě ČOV. Ve
38. týdnu byly zahájeny stavební práce v Újezdu u Boskovic.
Proinvestované finanční prostředky:
Květen
Červen
Červenec
Srpen

- 4 716 053,- Kč s DPH
- 0,-Kč
- 0, Kč
- 7 083 011,- Kč s DPH

Harmonogram prací na kanalizaci v měsíci
říjnu
Klemov – dokončení přeložek plynu, zahájení
prací na stoce „D“ podél železniční
tratě
Plotky - dokončení stoky „B“ Stoka „B5“ – pokračování prací v ulici Hybešova
– Plotky až k Araplastu
Stoka „A“ – Soukopovo náměstí
Stoka „A“ – výstavba kanalizační stoky Na Rybníku od ČOV
ČOV – pokračování prací
Odlehčovací stoka u mlýna pod ulicí Sokolská
Dočasné uzavírky komunikací, svoz komunálního odpadu
Z důvodu výstavby kanalizace dochází k dočasným uzavírkám místních
komunikací. Občané, kteří vlastní nemovitosti přímo u dotčených komunikací,
jsou informování ústně pracovníkem stavební firmy nebo zástupci městyse.
Jednotlivé uzavírky nebo případná omezení dopravy jsou také zveřejňována na
úředních deskách městyse u obecního úřadu a v Klemově a na internetových
stránkách městyse v sekci „Aktuality“.
Sběr komunálního odpadu v ulicích s omezenou dopravou zajistí
pracovníci stavebních firem. Z tohoto důvodu žádáme občany, aby nádoby na
komunální odpad označili číslem popisným své nemovitosti, a tím předešli
možné záměně nádob.
Případné konkrétní dotazy s Vámi projednají zástupci městyse:
starosta
místostarosta

– 733 187 460
– 736 414 908
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 5.9.2012
21/2012 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé
období
22/2012 - Na základě výběrového řízení a na základě doporučení hodnotící
komise schvaluje zastupitelstvo městyse nákup vozidla Multikar M26
od prodejce MAK.LKW. s.r.o.
23/2012 - Zastupitelstvo městyse schvaluje postup realizace schválených
pozemkových úprav navržený sborem zástupců komplexních
pozemkových úprav Doubravice nad Svitavou a Klemov. Starosta
městyse požádá Pozemkový úřad Blansko o realizaci výše uvedených
opatření.

24/2012 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012
25/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ke kontrole
smluv a dohod u akce ČOV a kanalizace
26/2012 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o realizaci ČOV
a kanalizace v Doubravici nad Svitavou a Újezdu u Boskovic,
přednesenou předsedou Svazku obcí Doubravice nad Svitavou,
Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic

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

Firma Sita provede v našem městysi sběr odpadu:
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
V sobotu 6. října 2012 od 8.00 do 16.00 hodin ve dvoře vedle
úřadu městyse. Při sběru budou asistovat pracovníci městyse.
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Mimořádně v úterý 16. října 2012 od 17.00 do 18.00 hodin vedle úřadu městyse.
Do této formy sběru patří: zbytky oleje, zářivky, ledničky, mrazničky, zbytky barev
a obaly od nich, akumulátory, televize a vyřazené elektrické a elektronické zařízení.
SVOZ ZAHRADNÍHO ODPADU
Budou pracovníci městyse provádět v měsíci říjnu každý týden vždy v pondělí.
********************************************************************

V neděli 7.10.2012 ve 14.30 hodin
se koná tradiční
DRAKIÁDA,
kterou pořádá MS ČČK.
Sraz účastníků je nad Araplastem.
Zveme všechny drakiádníky a těšíme
se na pěkné odpoledne.
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Výstavba kanalizace a ČOV
Po dlouhých letech příprav se v našem městečku rozeběhla velká akce výstavby kanalizace a
ČOV. Předcházelo tomu neuvěřitelné množství administrativních úkonů. Zvládnout zdárně
tak velký projekt není jednoduché. Jak jsme ale všichni svědky, povedlo se. I v době škrtů na
všech stranách naše městečko získalo neuvěřitelně velkou dotaci, ze které budeme mít
prospěch všichni.
Je sice pravda, že ve výsledku zaplatíme cca 40 Kč za stočné, ale při využití moderní čistírny
odpadních vod u každého domu lokálně bychom ve výsledku asi moc neušetřili.
Z pozice zastupitele Vám všem chci sdělit následující:
Z pohledu mnoha občanů se mohlo zdát, že zástupci městyse, zvláště pak místostarosta
Ladislav Štoudek, jsou nevytíženi. Útoky, které jsem na jeho osobu na setkání zastupitelů byl
svědkem pozorovat, nebyly příliš důstojné. Stále přetrvává zjevná averze některých
zastupitelů zejména z řad „opozice“ k působení pana Štoudka v pozici, kterou zastává. Při
jednání zastupitelstva byly předkládané dokumenty týkající se finanční dotace označeny jako
„cár papíru“. Podepsaná a platná smlouva o financování projektu ale opravdu došla a ukázalo
se, že všechny informace podané při jednání zastupitelstva byly pravdivé. Je zde tedy nutno
konstatovat, že zástupci městyse v administrativní roli neselhali.
Fakt, že opozice má na spoustu věcí jiný názor je v pořádku. V mnoha ohledech navíc
poskytuje zpětnou vazbu, která je velmi důležitá. Myslím si ale, že by osobní útoky měly jít
stranou. Jsem přesvědčen, že právě opoziční uskupení v Doubravici nad Svitavou má velký
potenciál svými připomínkami a podněty přispět k tomu, aby práce právě probíhající v našem
městečku proběhly tak jak mají. Prostor pro svůj názor zde má každý zastupitel i občan.
Chci touto veřejnou formou poděkovat zástupcům městyse za úspěšně vybojovanou
finanční podporu potřebnou na výstavbu kanalizace a ČOV.
Chci také ale touto formou požádat o diskuzi ohledně zajištění vlastního vodního zdroje,
kterým dle informací odborníků i občanů naše městečko disponuje. Je to dle mého názoru
jediná cesta, jak zmírnit finanční dopady na domácnosti za kvalitní vodu.
Pavel Plhoň
zastupitel
***************************************************************************************

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE (centrum duševního zdraví)
plán aktivit na měsíc říjen
určený i pro veřejnost
2.,3.10. – Úprava záhonů + moštování
9.10. – Odlévání v keramické dílně
10.10. – Výlet do Lysické obory
16.10. – Pletení košíčků z pedigu
17.10. – Opékání párků u Otylky
23.10. – Moštování
24.10. – Výstup na rozhlednu ve Spešově
30.10. – Tvoření těžítka z hlíny
31.10. – Pohybové aktivity v okolí Boskovic
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Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech 15. - 19. října 2012 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
***************************************************************************

Úspěchy žáků Základní školy
Doubravice nad Svitavou ve školním
roce 2011/2012
1/Celorepublikové plošné testování žáků 5. ročníku:
Český jazyk:
úspěšnost 83,33%
Anglický jazyk:
úspěšnost 69,08%
Matematika:
úspěšnost 86,61%

2/Srovnávací prověrky žáků 5. ročníků se ZŠ Rájec-Jestřebí a ZŠ Ráječko:
Český jazyk – diktát:
1. místo (průměr 1,22)
Český jazyk – mluvnice:
2. místo (průměr 1,44)
Matematika:
2. místo (průměr 1,66)

3/Výtvarné soutěže:
Celostátní výtvarná soutěž Snílek školák:
6. místo Jan Parolek /3. r./
Výtvarná soutěž MAS Boskovicko PLUS Olympiáda dětí a mládeže:
3. místo Alena Novotná /2. r./
4/Sportovní soutěže:
a)Celostátní soutěž v lehkoatletickém čtyřboji:
krajské kolo:
1. místo Pavla Štoudková /2. r./
celostátní kolo:
5. místo Pavla Štoudková /2. r./
b)Blansko - florbal:
podzimní turnaj v Blansku: 1. místo
jarní turnaj v Blansku:
2. místo
c)Rudice – olympiáda málotřídních škol v lehké atletice:
hod kriketovým míčkem:
2. místo Jana Menšíková /3. r./
vytrvalostní běh:
3. místo Pavla Štoudková /2. r./
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d)Ráječko – olympiáda málotřídních škol ve sportovních hrách:
vybíjená:
2. místo
nejlepší hráč ve vybíjené:
Jana Menšíková /3. r./

e)Rájec-Jestřebí – lehkoatletická soutěž:

vytrvalostní běh
1. místa
Pavla Štoudková /2. r./
Marek Fojtů /4. r./
Nela Jeschkeová /5. r./

běh na 50m
1. místa
Pavla Štoudková /2.r./

skok daleký
1. místa
Pavla Štoudková /2. r./

šplh
1. místa
-

2. místa
Adam Hrubý /5. r./

3. místa
Jan Kočka /3. r./

2. místa
-

3. místa
Filip Sehnal / 2. r./
Adam Hrubý /5. r./
Nela Jeschkeová /5. r./

2. místa
Filp Sehnal /2. r./
Marek Fojtů / 4. r./
Adam Hrubý /5. r./

3. místa
-

2. místa
Tomáš Fojtů /1. r./
Marek Fojtů /4. r./
Adam Hrubý /5. r./

3. místa
Pavla Štoudková /2. r./
Nela Jeschkeová /5. r./

skákání přes švihadlo
nejlepší skokan celé soutěže: Adam Hrubý /5. r./
2. místa
1. místa
Pavla Štoudková /2. r./
Jan Kočka /3. r./
Nela Jeschkeová /5. r./

3. místa
Alexej Petečel /2. r./

Mgr. František Opatřil
ředitel školy
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Je 4.9.2012, 6:45 hodin. Před Úřadem městyse Doubravice nad Svitavou se
začínáme scházet. Kdo? My,místní senioři. Výbor Místního Klubu důchodců
připravil na tento den zájezd do Slavkova a jeho blízkého okolí.
V 7:00hodin přijíždí autobus p.Bílka z Bořitova, do kterého nastupujeme
a vydáváme se na poznávací zájezd do kraje bitvy 3 císařů.
Nejdříve zastavujeme v Práce, u Mohyly
míru. V 9:00 hodin začíná prohlídka.
Rozdělujeme se na 2 skupiny a jdeme do
muzea, kde se pomocí moderní promítací
techniky ocitáme v období 1.-3.12.1805,
v době, kdy bojují vojska Rakouska a
Ruska proti Francii. Je slyšet střelba,
dunění koňských kopyt a ržání koní.
Vidíme padat k zemi lidi i koně. Jsme
vtaženi pomocí moderní techniky do této válečné vřavy a z toho všeho na
člověka jde hrůza. Kolik lidí zde zbytečně položilo život. Jsme rádi, že jsme
z muzea venku, že vše, co jsme viděli je minulost, ne současnost.
Expozice je ale nádherně provedena. Poté si jdeme prohlédnout místní
kapli –Mohylu míru.
Odtud pokračujeme dál, do Slavkova na zámek. Zde v 11:00 hodin
absolvujeme prohlídku historických sálů. Provází nás průvodce, který nás
seznamuje s historií zámku. V každém ze sálů nás pak informuje o výmalbě,o
obrazech( kdo je na nich vyobrazen) a o jednotlivých kusech nábytku a
k čemu daný sál sloužil. Výklad našeho průvodce lze klasifikovat na
výbornou. Děkujeme.Ne vždy, při prohlídce historických památek se
setkáme s výkladem na tak vysoké úrovni.
Ještě jedno překvapení nás na zámku čeká. Na zámecké chodbě potkáváme
skupinku pánů, mezi kterými poznáváme pana Kristiána Kodeta. I to je
zážitek.
Po prohlídce zámku se jdeme posilnit, naobědvat, do restaurace Sokolský
dům, která je přímo na náměstí.
Po obědě si dáváme rozchod do 15:30 hodin a samostatně si procházíme
Slavkov. Už není nic organizováno, jen odjezd.
V půl čtvrté jsme všichni v autobuse a absolvujeme zpáteční cestu domů, do
Doubravice, kde jsme asi za hodinu.
Poděkování patří Úřadu městyse Doubravice nad Svitavou za finanční
příspěvek na dopravu, panu řidiči Bílkovi za bezpečnou jízdu a všem
účastníkům za zájem o poznávání památek naší krásné vlasti, její minulosti i
současnosti.
A nakonec ještě jedno poděkování. A to počasí, které nám opravdu přálo.
Výbor Klubu důchodců v Doubravici nad Svitavou.
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PŘIJMĚTE POZVÁNÍ PRO VŠECHNY PŘÍZNIVCE, JEZDCE,
NEJEZDCE, VOZATAJE A FAJN LIDI OD KONÍ NA

HUBERTOVU JÍZDU
POŘÁDANOU V SOBOTU 13.ŘÍJNA 2012 NA RANČI
KAMEŇÁK V DOUBRAVICI NAD SVITAVOU
SRAZ VŠECH ÚČASTNÍKŮ JE V 9.30 HOD NA RANČI
KAMEŇÁK

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

PROGRAM
11.00HOD PRŮVOD MĚSTYSEM DOUBRAVICE NAD
SVITAVOU
VYJÍŽĎKA SEDLOVÝCH KONÍ
MINI MAXI
DOSTIH TĚŽKÝCH, TEPLOKREVNÝCH A MALÝCH KONÍ
ŽIDLIČKOVÁ
VOZATAJSKÉ SOUTĚŽE
PŘEDVEDENÍ PLEMENÝCH HŘEBCŮ
UKÁZKA OVLADATELNOSTI V KLÁDĚ
UKÁZKY RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ ZÁPŘEŽÍ
VEČER SOUD A TANCOVAČKA

PRO BLIŽŠÍ INFO VOLEJTE: KOVÁŘOVÁ EVA 608 406 536
PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ MOŽNOST USTÁJENÍ KONÍ V AREÁLU A
UBYTOVÁNÍ V PENZIONU RANČE.

POŘADATEL NEZODPOVÍDÁ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NA MAJETKU ČI
ZDRAVÍ ZÚČASTNĚNÝCH JEZDCŮ A KONÍ. DÁLE UPOZORŇUJEME
VŠECHNY MAJITELE ZÚČASTNĚNÝCH KONÍ NA DODRŽENÍ
VETERINÁRNÍCH PODMÍNEK!
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny
v měsíci říjnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.Ke gratulantům se připojuje i
redakční rada zpravodaje.
3.10. POLÁK Josef
Sokolská 124
6.10. JANÍČKOVÁ Marie
Sokolská 65
10.10.ZEZULA Oldřich
9. května 328
12.10. SOUŠOVÁ Libuše
U Spravedlnosti 244
13.10. VACHOVÁ Libuše
U Spravedlnosti 248
14.10. STRACHOŇOVÁ Olga
Dolní 117
14.10. HÁJEK Antonín
28.října č. 196
15.10. LOULA Jaromír
Plotky 219
18.10. MENŠÍKOVÁ Jarmila
Klemov 299
21.10. ŠTROF Josef
Klemov 347
23.10. KALA Miloslav
28. října 209
25.10. NĚMCOVÁ Anna
Soukopovo nám. 1
25.10. SOUČEK Stanislav
Dolní 95
26.10. ŠAUMAN Vincenc
Hybešova 158
26.10. KUČEROVÁ Božena
Hybešova 177
28.10. SOUČKOVÁ Jiřina
Dolní 95
28.10. HLADÍKOVÁ Danuše
Větrná 265
30.10. PELIKÁNOVÁ Jitka
Klemov 292

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

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
ŘÍJEN 2012.
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Říjen
6.10.
7.10.
13.10.
14.10.
20.10.
21.10.
27.10.
28.10.

MUDr. Pokorný M.
MUDr. Roth
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek
MUDr. Semrádová
MUDr. Staňková
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková R.

Blansko, A. Dvořáka 4
Ostrov, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Sloup, Zemspol, 221
Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 417 621
516 444 326
516 488 453
516 488 453
516 435 203
516 442 726
516 488 451
516 488 454

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 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.

***************************************************************************
INZERCE: Prodám palivový koks asi 10q za 500,-Kč/q, tel. 728 842 664
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ŘÍJEN

2012

4.10. čtvrtek v 18 hod

FALCON
MUŽI V ČERNÉM 3

Známí agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) zpět… A opět
včas. J během svého patnáctiletého fungování v agentuře Muži
v černém viděl spoustu nevysvětlitelných věcí, ale nic – ani
mimozemšťané – ho nedokáže tak zmást jako jeho sarkastický
tajnůstkářský partner. Ale když je život agenta K i osud planety
Země v ohrožení, musí agent J cestovat v čase zpět do minulosti,
aby dal vše do pořádku. J zjistí, že existují tajemství vesmíru, o
kterých mu K nikdy neřekl. A ona tajemství budou odhalena, když
se v minulosti spojí s mladým agentem K (Josh Brolin), aby
zachránil svého partnera, agenturu a budoucnost lidstva.
Akční sci-fi komedie USA.

Premiéra 31. 5. 2012

Vstupné 49.- + 1.- Kč

104 minut

11.10. čtvrtek v 18 hod

BONTON
SNĚHURKA A LOVEC

Pohádka skončila! Zapomeňte na Sněhurku, jejímuž líbeznému
zpěvu v legendární disneyovce naslouchá celá příroda. V téhle verzi
křehká princezna neváhá vlézt do brnění a na zlou macechu vyrazit
s mečem v ruce. Sněhurka a lovec je výpravnou dobrodružnou
fantasy, která možná paradoxně odpovídá původní verzi bratří
Grimmů víc, než Disneyho film.
Hrají: Charlize Theron, Kristen Stewart a další.
Dobrodružný/fantasy.

Premiéra 31. 5. 2012

Vstupné 49.- + 1.- Kč

126 minut
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18.10. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
TADY HLÍDÁM JÁ

Rodinná komedie o tom, jak vám pes změní život.
Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy na svatební cestu do
Řecka. Jeho nastávající totiž pořídila svojí hyperaktivní dcerce přes
jeho nesouhlas psa. Celá rodina se díky spiknutí holčičky a psa
ocitne na prázdninách uprostřed šumavské „divočiny“. Veškeré
plány ambiciózního otce i starostlivé matky berou postupně za své
ve chvíli, když dcerka se psem potkají někoho, kdo jim rozumí. Život
plný omezení a povinností, který doposud holčička vedla, začíná
být minulostí.
Rodinná komedie ČR.

Premiéra 31. 5. 2012

Vstupné 49.- + 1.- Kč

110 minut

25.10. čtvrtek v 18hod

FALCON
LOVE

Když se mluví o love, nemusí jít nutně o lásku, může jít i o peníze.
Hlavní hrdina Maťo bydlí společně s kamarádem Tomášem na
sídlišti ve slovenské metropoli a nežijí si vůbec špatně.
Dennodenně se však pohybují za hranicí zákona, protože se živí
krádežemi aut. Jednoho večera vstoupí do Maťova života Veronika,
do níž se zamiluje, ale v lecčems jí neříká pravdu. A ta se nakonec
za velmi dramatických okolností provalí. Hrají: Tina, Luboš
Kostelný, Roman Luknár a další. Tento film se stal během pár týdnů
největším diváckým hitem ve slovenských kinech za posledních
několik let.
Milostné drama.

Premiéra 12. 1. 2012

Vstupné 49.- + 1.- Kč

90 minut

V listopadu uvidíte:
- Postradatelní 2, - Útěk z MS – 1, Ve stínu, Svatá čtveřice, Méďa
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