ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 5/ květen 2014
*********************************************
Vážení spoluobčané,
tak jako každým rokem, i letos se v měsíci květnu
bude konat řada tradičních i netradičních společenských
akcí. Uvádíme vám jejich přehled:
středa 30. dubna – pálení čarodějnic – od 19.00
hodin pro děti a od 20.00 hodin pro všechny
generace na sokolském hřišti, pořádá TJ Sokol.
sobota 3. května – soutěž mladých hasičů v požárním
sportu „O pohár starosty městyse a starosty SDH“.
Zahájení soutěže ve 14.30 hodin na sokolském hřišti.
středa 7. května – 69. 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 24. května – výlet na zříceninu hradu Doubravice
– v rámci akce po hradech a zámcích Boskovicka, přijďte
se podívat na doubravický hrad
sobota 31. května – kácení máje + dětský den – od 14.00
hodin na náměstí Svobody, pořádá SDH
Věříme, že si z této nabídky vyberete a některých akcí
se zúčastníte.
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 26.3.2014

6/2014 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé
období
7/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku základní školy za rok 2013
8/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Základní školy Doubravice
Svitavou za rok 2013 s tím, že přebytek ve výši 26 177, 48 Kč bude rozdělen
takto: 6 177,48 Kč bude převedeno do rezervního fondu základní školy
20 000,- Kč bude převedeno do fondu odměn základní školy
9/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje použití rezervního fondu ve výši 22 266,18 Kč
na běžný provoz základní školy
10/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku mateřské školy za rok 2013
11/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Mateřské školy Doubravice
nad Svitavou za rok 2013 s tím, že přebytek ve výši 92 130,90 Kč bude rozdělen
takto:
72 130,90 Kč bude převedeno do rezervního fondu mateřské školy
20 000,- Kč bude převedeno do fondu odměn mateřské školy
12/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje použití rezervního fondu ve výši 72 130,90 Kč
na běžný provoz mateřské školy
13/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku městyse za rok 2013
14/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet městyse za rok 2013 – bez
výhrad
15/2014 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse za rok 2013
16/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet hospodaření Městyse Doubravice
nad Svitavou na rok 2014 ve znění předneseném starostou městyse
panem Pavlem Králem v závazných ukazatelích. V příjmech v položkovém
členění a výdajích dle paragrafů.
17/2014 - Zastupitelstvo městyse schvaluje finanční dotaci z rozpočtu městyse spolkům a
organizacím:
TJ Sokol
200 000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů
50 000,- Kč
Český svaz včelařů
10 000,- Kč
Myslivecké sdružení
20 000,- Kč
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Svaz tělesně postižených
6 000,- Kč
Český červený kříž
10 000,- Kč
Římskokatolická farnost
50 000,- Kč
DCH Brno – oblastní charita Blansko
5 000,- Kč
Eva Šebková – projekt Italští vystěhovalci v 1. světové válce

8 000,- Kč

18/2014 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Doubravice
nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic za rok 2013
19/2014 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočet Svazku obcí Doubravice nad
Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic na rok 2014 ve znění
předneseném předsedou svazku panem Ladislavem Štoudkem.
20/2014 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočet Svazku obcí Svitava na rok
2014 ve znění předneseném starostou městyse panem Pavlem Králem.

Zpráva o činnosti rady
16.4.2014
-

lesní hospodář seznámil radu s hospodařením v obecním lese za měsíc březen 2014

-

rada schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330025477/001,týkající
se pozemků p.č. 57/2, 57/3 a PK 385 v k.ú. Klemov, na nichž je realizovaná stavba
„Doubravice, Klemov, DP Podloucký“ (kabelové vedení NN), mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou jako povinným a firmou E.ON Distribuce a.s. jako
oprávněným

-

rada schválila smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, týkající se pozemku p.č.
6588 v k.ú. Doubravice nad Svitavou, na nichž je realizovaná stavba „Vedení veřejné
telekomunikační sítě pod označením 71010-006218 VPI Doubravice nad Svitavou
ČOV“, mezi firmou Telefónica Czech Republic, a.s. jako oprávněným a Městysem
Doubravice nad Svitavou jako obtíženým

-

rada projednala žádost firmy BOVINEX s.r.o. o koupi pozemků p.č. 6501 o výměře
5452 m2 a p.č. 459 o výměře 812 m2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou. Rada na své
příští zasedání přizve k jednání o možném prodeji pozemků zástupce firmy BOVIMEX
s.r.o.

-

rada jmenovala hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Celoplošné opravy místních komunikací v Doubravici nad Svitavou a části
Klemov“ ve složení: Mgr. Petr Andráši – předseda, Ing. Petr Pávek, Ladislav Štoudek

-

rada schválila smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi
firmou EKO-KOM, a.s. a Městysem Doubravice nad Svitavou
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-

rada schválila dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů mezi firmou EKO-KOM, a.s. a Městysem Doubravice nad Svitavou

-

rada schválila výkup pozemků p.č. 3600/3, 3600/1 a 3600/2 v k.ú. Doubravice nad
Svitavou a pověřila starostu městyse projednáním výkupu pozemků na nejbližším
zasedání zastupitelstva.
******************************************************************************

Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva
městyse Doubravice nad Svitavou, které se bude konat dne
14.5.2014 v 18.00 v obřadní síni úřadu městyse.
*****************************************************************

Volby do Evropského parlamentu 2014
Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek
23.5.2014 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 24.5.2014 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.
**********************************************************************

Očkování psů

Dne 22.5.2014 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 130,-Kč za
vzteklinu a 330,-Kč za kombinaci. Vakcinace je ve
smyslu zákona č. 66/99 Sb. o veterinární péči povinná, každý majitel psa
nebo osoba právně za jeho držení odpovědná, jsou povinni předvést psa
k hromadnému očkování. Povinnému očkování podléhají psi starší 6
měsíců.
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Výzva pro občany Městyse Doubravice nad Svitavou a Obce Újezd u Boskovic k napojení na
kanalizaci pro veřejnou potřebu

Vážení občané,
jak jistě víte, nedávno byla dokončena společná ČOV a kanalizace pro městys Doubravice nad
Svitavou a obec Újezd u Boskovic. Dne 30. září 2013 byla ČOV a kanalizace uvedena do
ročního zkušebního provozu.
Dle současné platné právní úpravy dané zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (zákon o vodách) je v ust. § 5 odst. 3 vlastníkům staveb dána povinnost
zabezpečit odvádění, čištění popřípadě jiný způsob likvidace odpadních vod Na základě ust. §
3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) může obec v přenesené působnosti
rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo
mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to
technicky možné.
DLE UST. § 18 ODST. 4 ZÁKONA Č. 274/2001 SB. V PŘÍPADĚ, ŽE JE
KANALIZACE UKONČENA ČISTÍRNOU ODPADNÍCH VOD, NENÍ
DOVOLENO VYPOUŠTĚT DO TÉTO KANALIZACE ODPADNÍ VODY PŘES
SEPTIKY A DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD.
Ustanovení § 38 zákona č. 254/2001 Sb. upravuje možnosti nakládání s odpadními vodami, při
čemž např. není dovoleno vypouštět odpadní vody volně do krajiny bez čištění. Je zde dána
kompetence České inspekci životního prostředí udělit za tato nepovolená jednání citelné sankce.
S ohledem na výše uvedené Vás vyzýváme, abyste Vaši nemovitost napojili na splaškovou
kanalizaci pro veřejnou potřebu v termínu nejpozději do 31. 5. 2014.
Pro občany, kteří se napojí v uvedeném termínu do 31. 5. 2014, nabízíme následující
zvýhodnění:
a)
kontrola správnosti kanalizační přípojky na splaškovou kanalizaci bude provedena
zdarma (viz úkony zaměstnance VAS popsané v části Postup a způsob napojování a
přepojování kanalizačních přípojek),
b)
vývoz stávajícího septiku bude proveden společností VAS za paušální cenu 1500,Kč vč. DPH. Při vyčerpání obsahu septiku Vám bude vystaven doklad o likvidaci obsahu
jímek.
Postup a způsob napojování a přepojování kanalizačních přípojek je následující:
1.
Vlastník nemovitosti si zajistí položení potrubí kanalizační přípojky včetně kontrolní
šachty. Potrubí v žádném případě před kontrolou ze strany VAS v celé délce
NEZASYPÁVAT!!!
2.
Kritéria pro napojení nemovitostí:
a.
napojovaná splašková voda může být výhradně odpadem pouze z WC, koupelen,
prádelen a kuchyní,
b.
po napojení na splaškovou kanalizaci je dána povinnost ze zákona č. 274/2001 Sb.
jímky, septiky, žumpy a domovní ČOV vyřadit z provozu, je zakázáno uvedeným předpisem
vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky, jímky, žumpy a domovní ČOV,
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c.
pokud se budete napojovat na jednotnou kanalizaci, lze napojit i dešťové vody, v žádném
případě však drenáže. Pokud se budete napojovat na oddílnou splaškovou kanalizaci, nelze
napojit dešťové ani drenážní vody.
d.

do přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť.

3.
Vlastník nemovitosti nahlásí v předstihu připravenost ke KONTROLE – p. Jiří Němec,
mistr provozu ČOV a kanalizací VAS, mobil: 737 221 697. Na místě bude za Vaší přítomnosti
provedena kontrola správnosti napojení přípojky (nezasypané) a rovněž bude sepsána Přihláška
k odvádění odpadních vod. Bude provedena i kontrola odpojení septiku. Po provedené kontrole
kanalizační přípojky je možné potrubí zasypat.
4.
Pokud vlastník nemovitosti nemá uzavřenu smlouvu o odvádění odpadních vod, obdrží
následně poštou návrh nové smlouvy, který po podepsání může odevzdat na úřad městyse
Doubravice nebo obecního úřadu Újezd.
Dodržení uvedeného postupu má zajistit kvalitní provedení napojení všech nemovitostí a
minimalizuje škody, ke kterým by docházelo při nedůsledně provedených pracích. Akce je
dotovaná z prostředků EU, je nutné splnit podmínky poskytnuté dotace a důsledně dodržovat
uvedené postupy.
Po 1. 6. 2014 bude zpoplatněna kontrola přípojky (605,- Kč vč. DPH) a bude se hradit
nedotovaná cena za vývoz a likvidaci starého septiku.
Po 1. 6. 2014 bude provedena kontrola u těch nemovitostí, kde dosud nedošlo k napojení
na kanalizaci, dále u nemovitostí, kde k napojení na kanalizaci došlo, ale bez nahlášení na
VAS (popř. obec). Tyto případy budou předány k řešení na Stavební úřad, který je
oprávněn vymáhat napojení i s případnou sankcí. Pro správný chod a funkci ČOV, což
musí být prokázáno ve zkušebním provozu, je nutné napojit dostatečné množství
odpadních vod. Málo splašků způsobí jejich špatné čištění, což může mít za následek
krácení či úplné odebrání dotace.
Správná funkce naší nové ČOV a kanalizace je společným zájmem jak provozovatele
(VAS), tak investora (obě obce) a nakonec i všech občanů Doubravice a Újezdu.
Nedopusťte ohrožení dříve složitě získané dotace na realizaci stavby.
Pavel Král
starosta
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Městys Doubravice nad Svitavou
ve spolupráci se zahradnictvím
Ing. Romana Koupého
a pštrosí farmou Marka Kubíčka
po krátkém přerušení
vyhlašují soutěž

1. Hodnocena bude květinová výzdoba ve třech kategoriích
- balkony
- okna
- předzahrádky
2. Při hodnocení se bude posuzovat barevná kombinace,
estetika, kvalita rostlin, snaha a vtipnost.
3. Základní výběr bude proveden v měsících červenci a srpnu.
4. Vyhodnocení se uskuteční v měsíci září v areálu zahradnictví a
pštrosí farmy – termín bude včas oznámen.
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis pro školní rok 2014/2015 se v Mateřské škole Doubravice nad
Svitavou uskutečnil tentokrát po dobu čtyř dnů-od 31. března do 3.
dubna.
Vždy odpoledne od 13 do 16 hodin si mohli rodiče přinést přihlášku.
Zájem byl, jako vždy, veliký.
Zapsáno bylo 30 dětí, přijato bude 13. Přihlášeny byly
děti z Doubravice (20), Meziříčka, Letovic (2),
Lhoty Rapotiny (3), Újezdu u Boskovic (2), Spešova (1), Boskovic
(1) a Blanska (1).
Přijímalo se podle předem daných kritérií, se kterými byli všichni
rodiče dopředu seznámeni.
I ve školním roce 2014/2015 bude mít naše mateřská škola
zapsaných 69 dětí od 3 do 6 let.
Mgr. Hana Konrádová, ředitelka MŠ
******************************************************************************
JARNÍ DÍLNA

Ve středu 9. dubna se v naší mateřské škole
konala již tradiční „Jarní dílna“. Paní učitelky si
předem připravily několik výrobků z papíru,
látky a jiných materiálů.
Kdo chtěl, přišel za dětmi do školky dopoledne
nebo odpoledne a něco pěkného si vyrobil.
U paní učitelky Zuzanky se vyráběla
„Jarní okénka“, u paní učitelky Zdeňky
„Kytička na špejli“ nebo „Květinky na stužce“.
U paní učitelky Katky „Zajíc“ z proužku papíru nebo „Kuřátko“ z krabice od vajíček. Paní
učitelka Jana vyráběla s rodiči i dětmi
„Zajíčka z kornoutku“ a „Kuřátko“.
Kdo byl šikovný, odnesl si domů spoustu
výrobků i inspiraci na Velikonoce.
Pobavit se a něco vytvořit přišlo
neuvěřitelných 42 maminek, babiček, ale
i tatínků. Málem nám ani nestačily
židličky. Děti, které zde nikoho neměly,
vyráběly pod dohledem učitelek.
Atmosféra byla výborná, u práce bylo
veselo, nikdo neměl čas se nudit.
Mgr. Hana Konrádová, ředitelka MŠ
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ZŠ Doubravice nad Svitavou – Den Země
Motto Dne Země:

Mysli na Zemi, ale začni u sebe.
 chceme poděkovat za přírodní bohatství
 slyšíme varování, že není bezedné
 slibujeme rozumné chování
Tímto mottem zahájili školáci doubravické školy každoroční Den Země. Letošní oslavy se
konaly před velikonočními prázdninami, ve středu 16. 4. Do tříd dostaly děti dopis od Země
s přáním pomoci a se spoustou úkolů. Žáci pracovali ve skupinách nad rébusy a pracovními
listy. Součástí byla i práce s textem, kde v povídkách žáci přemýšleli nad soužitím člověka
s přírodou (O panu Šnofousovi), zamysleli se nad poctivostí a kamarádstvím (Mobilománie)
nebo přezkoumali své znalosti o přírodě (Záhada přívěšku). Zábavným poučením bylo
zhlédnutí filmů o škodlivosti pet lahví a nebo o nejlepší klimatizaci = strom. Tato část
ekologického dne byla zakončena zpíváním o přírodě a přípravou na vycházku spojenou
s pozorováním, hrami a návštěvou čističky odpadních vod. Součástí oslav Dne Země byl i
sběr starého papíru. Děkujeme všem, kteří nám pomohli. Zatím nevíme, kolik tun jsme
sesbírali, ale těšíme se, kolik zachráníme stromů. Víme totiž, že 1 tuna vytříděného papíru
zachrání 17 vzrostlých stromů.
Mgr. Milada Juračková - učitelka

foto Mgr. Milada Juračková

foto Erika Bartíková
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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
6.5. BARANCOVÁ Mária
9.5. TOMÁŠEK František
17.5. FADRNÁ Jitka
19.5. ROUČKOVÁ Milada
20.5. ŠTOUDKOVÁ Marie
24.5. KŘÍŽOVÁ Ludmila
26.5. ROUČKA Jan

Dolní 75
Klemov 350
Klemov 356
Hamry 235
Dolní 122
9. května 323
Klemov 284
Dolní 122

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

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část květen 2014
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Květen
1.5.
3.5.
4.5.
8.5.
10.5.
11.5.
17.5.
18.5.
24.5.
25.5.
31.5.

MUDr. Pokorný M.
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek (Řehořková)
MUDr. Semrádová
MUDr. Roth
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová
MUDr. Staňková
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.

Blansko, A. Dvořáka 4
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Sloup, Zemspol, 221
Ostrov, Zdrav. středisko
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12
Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 417 621
516 488 453
516 488 453
516 435 203
516 444 326
516 477 319
604 760 665
516 442 726
516 488 451
516 416 386
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 hod. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)

plán aktivit na měsíc květen
určený i pro veřejnost
7.5. Přes Boskovické kopce do Skalice nad Svitavou
15. 5. plavání v bazénu v Boskovicích
21. 5. opakujeme turistický pochod na Obůrku
a rozhlednu ve Veselici
28. 5. cyklovýlet do Černé Hory
29. 5. Martin Matuška - Beseda o rybaření 2. část

Každé úterý od 9 hodin probíhá tvoření v keramické dílně.
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Sportovní revír „ KLEMOVSKÝ RYBNÍK“ Doubravice nad Svitavou

Jedná se o soukromý rybník o výměře 1,2 ha. Rybník se nachází v obci Doubravice
nad Svitavou, v části Klemov. Je umístěn do krásného prostředí a skýtá tak pro
každého rybáře nejen nádherný zážitek z rybolovu, ale také oázu klidu a odpočinku.
Revír je určen pro širokou rybářskou veřejnost. Je bohatě zarybněn především kapry
včetně trofejních kusů. Dále zde jsou zastoupeni amuři, štiky, sumci, candáti, líni a
tolstolobici. Rybářská sezóna zde probíhá od dubna do října, kdy je rybářům plně
k dispozici stálá obsluha, která zajišťuje povolenky. Chytá se s háčky bez protihrotu.
Nutno mít podložku a desinfekci.

Provozní doba:
duben, září, říjen
květen, červen, červenec, srpen
Ceny povolenek:
Chyť a pusť denní povolenka
Půldenní povolenka
Příplatek za třetí udici

200,150,100,-

Chycené ryby je možno zakoupit dle aktuálního
ceníku u obsluhy sportovního revíru:
Tolstolobik od 40 do 60cm
Kapr obecný od 45 do 60cm
Amur od 45 do 70cm
Okoun od 35cm
Lín od 35cm
Štika od 50 do 70cm
Sumec od 80cm
Candát obecný od 35 do 50cm

48,-/kg
78,-/kg
88,- /kg
100,-/kg
150,-/kg
240,-/kg
230,-/kg
390,-/kg
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7 – 19 hod
6 – 21 hod

PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
KVĚTEN 2014
15. 5. čtvrtek v 18 hod

FALCON
KŘÍDLA VÁNOC

Všichni v sobě nosíme svá tajná přání. O některých víme, některá se snažíme
potlačit, některá si dovolíme vyslovit a dokonce je i žít. Hrdinové tohoto filmu
dostanou možnost něco si přát a jejich život se tak rozeběhne směrem, který
si sami určili. Vánoce jsou časem, kdy se mohou sny plnit. Ale nejen Vánoce.
Dejte šanci zázrakům! Copak se pohádky nemohou žít i v květnu? V hlavních
rolích Richard Krajčo, Vica Kerekes, Vilma Cibulková, Viktor Preis, Lenka
Vlasáková.
Film ČR
Vstupné 50.- Kč

110 minut

22. 5. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
ANGELIKA

Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky, který okouzlil miliony diváků
po celém světě. Vzpomínáte? Krásná Angelika je proti své vůli provdána za
bohatého muže, který je o mnoho let starší jako ona. Zjizvený, s pověstí
temného kacíře. Přes počáteční odpor Angelika poznává jeho skutečnou tvář
vzdělaného a něžného člověka a zamiluje se do něj. Hlavní roli získala mladá
francouzská herečka Nora Arnezeder.
Romantický film Francie.

Premiéra 27. 2. 2014

Vstupné 50.- Kč

113 minut

29. 5. čtvrtek v 18 hod

BONTON
KAMEŇÁK 4

Diváci se v bláznivé komedii mohou těšit na poctivé pokračování
legendárních komedií, kde nebude chybět modrý pramen se svou kouzelnou
silou a mnoho nových pikantností. Po letech se v plné parádě představí
oblíbení hrdinové obce Kameňákov v podání Václava Vydry, Dany Morávkové,
Martina Dejdara, Boba Klepla a dalších.
Komedie ČR.
Vstupné 50.- Kč

88 minut

16

