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MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 12 /prosinec 2014
1/ leden 2015
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Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice nad
Svitavou, které se bude konat 17.12.2014 v 17.00 hodin
v obřadní síni městyse.
****************************************************************
Přijaté usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného 5.11.2014 v kině

41/2014 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva

42/2014 - Zastupitelstvo městyse volí:
o Uvolněným starostou městyse Pavla Krále
o Neuvolněným místostarostou městyse Lukáše Juračku
o Předsedou finančního výboru Pavla Plhoně
o Předsedou kontrolního výboru Milana Hubeného

43/2014 - Zastupitelstvo městyse odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru na nejbližší
zasedání zastupitelstva
44/2014 - Zastupitelstvo městyse deleguje:
jako zástupce v DSO Svitava starostu městyse Pavla Krále
jako zástupce v DSO Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic starostu
městyse Pavla Krále a místostarostu městyse Lukáše Juračku
jako zástupce ve Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko starostu
městyse Pavla Krále
45/2014 - Zastupitelstvo městyse stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva takto:
Zastupitel
Zastupitel a člen výboru
Zastupitel a předseda výboru
Neuvolněný místostarosta

540,- Kč
1.060,- Kč
1.300,- Kč
12.000,- Kč

Zastupitelstvo městyse stanoví, že odměna bude neuvolněným členům zastupitelstva
poskytována od 6.11.2014

*****************************************************************
Kalendář Městyse Doubravice nad Svitavou na rok 2015
budou již tradičně v závěru roku roznášet do jednotlivých rodin spolu
s novoročním přáním naši dobrovolní hasiči. Od pondělí 15.12.2014 bude
kalendář s názvem „Toulky kolem Doubravice“ volně prodejný na úřadě
městyse, cena 70,-Kč/ks.
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PRACOVNÍ DOBA v době vánočních svátků na Úřadě městyse
v Doubravici nad Svitavou

18.12. čtvrtek 7.00 - 12.00
19.12. pátek

- 13.00 – 15.30 hod.

7.00 – 12.00 hod., nebude k dispozici pokladna a matrika

22.12. – 4.1. – ZAVŘENO
***************************************************************************

Vedoucí samoobsluhy děkuje všem
zákazníkům za projevenou přízeň.
Přeje všem krásné a spokojené
prožití vánočních svátků,
a také hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2015.
***************************************************************************
OBECNÍ KNIHOVNA

S blížícím se koncem roku bych chtěla poděkovat všem čtenářům i návštěvníkům naší
knihovny za stálou přízeň. V příštím roce se budu těšit na společné setkávání s nimi,
ale i s těmi, kteří si k nám ještě cestu nenašli. Poslední den v tomto roce bude
otevřeno ve čtvrtek 18. prosince, prvním půjčovacím dnem roku 2015 potom bude
6. leden.
Všem přeji pěkné Vánoce a vše dobré v novém roce.
Jana Vomelová - knihovnice

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

BETLÉMSKÉ SVĚTLO + VÁNOČNÍ PUNČ
V neděli 21.12. od 16 hodin budou místní skauti u vánočního
stromu rozdávat Betlémské světlo - plamínek, který bude zapálen v
Betlémě a poputuje napříč celou Evropou, aby šířil předvánoční
pokoj a mír. K přenosu Betlémského světla si doneste petrolejku,
lucerničku nebo postačí zavařovací sklenice se svíčkou. Na místě
bude naléván vánoční punč.
Na Vaši účast se těší skauti.
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ZMĚNY K LEPŠÍMU…
Nejen pravidelní, ale i příležitostní návštěvníci doubravického
kostela sv. Jana Křtitele si museli povšimnout, že v jeho blízkosti došlo
od minulého roku k několika změnám. A tady je nutné podotknout, že
jsou to změny k lepšímu.
Je všeobecně známo, že původní (směle můžeme použít i slovo
„prapůvodní“) hřbitov se nacházel u kostela. Na začátku 19. století však
byl zrušen, přestěhován za městečko a od té doby toto volné prostranství
pomalounku chátralo a upadalo. Nárazové úpravy a opravy, které byly
prováděny, nevedly k žádoucím výsledkům.
V minulém roce však nastal obrat. Během roku se začalo
s vyklízením rumiště, prostranství bylo zbaveno náletových dřevin, hlavní
obvodová zeď dostala nové krytí a na podzim i novou omítku. Vyčištěna a
zajištěna proti vandalům byla i bývalá hřbitovní kaple. Na tomto místě je
třeba poděkovat všem, kteří pomáhali. Největší zásluhu na tom, že se
z nevábných prostor stalo důstojné pietní místo, však mají Jan Charvát a
Josef Štrof, kteří zde odpracovali nespočet brigádnických hodin bez
nároku na jakoukoliv odměnu. Volný vstup do tohoto upraveného
prostoru však stále lákal k nezvaným návštěvám. Proto bylo rozhodnuto
osadit hlavní vstup železnou branou. Brána je osazena (finální výrobu
provedl Stanislav Skácel z Klemova) a opravdu stojí za to, jít se na místo
samé podívat.
Bylo by třeba vyjmenovat všechny, kteří jakýmkoliv darem, či jinou
pomocí přispěli k tomu, že okolí kostela vypadá stále lépe a lépe. K tomu
nám však tyto řádky nestačí. I tak všem sponzorům patří velké
poděkování!
Eva Sáňková kronikářka
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V roce 2014 byl doubravické farnosti poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu
městyse Doubravice n/Svit. ve výši 50 000,- Kč. Z těchto prostředků byla pořízena
nová oltářní deska a instalovaná nová kovová brána na starý hřbitov. Za pomoci
obětavých lidí se podařil upravit velký prostor kolem kostela, který je nedílnou
součástí dominanty obce. Děkujeme.
Za doubravickou farnost David Ambrož, farář

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

PROVEDE
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Podzim v základní škole
Kdybyste navštívili doubravickou školu teď v podzimním čase, uvidíte, že se nelenoší. Škola
je postupně vyzdobená podzimními obrázky – dýně, stromy, přírodniny. V českém jazyce
tvoříme věty o podzimu, jeho barvách a náladách. V přírodovědě zjišťujeme výsledky úrody
ze zahrad a polí, poznáváme stromy a plody. Ale ne jenom ve třídách.
-

-

-

-

K oslavě Dne stromů (20. 10.) jsme se vydali do přírody. Na podzimní vycházce jsme
prověřili všechny znalosti ze školy: poznej strom, hledej přírodní podzimní barvy,
všímej si co roste, kvete, zraje, a nezapomeň se dívat kolem sebe – vezmi kompas,
hledej v okolí sousední obce. Počasí přálo a než se rozplynuly podzimní mlhy,
pracovali žáci ve skupinách ve třídě, řešili záhady a hráli si a zpívali o podzimu.
Zazvonilo a hurá do přírody – kudy? Po stopách žáků 4. a 5. ročníku. Ti dávali cestou
značky a úkoly k plnění. Konec cesty byl v Klemově na okraji lesa, kde jsme hráli hru
Ořešníci a sojky = hledání barevných lístečků ukrytých v lesíku. Obyvatelé lesa nám
jistě tu chvilku divočení a křiku prominou.
Nejen podzimní hraní, ale i práci zvládli žáci. Pomáhali hrabat spadané listí v okolí
školy a sbírali starý papír společně s občany, kteří přivezli papír do školy. Víte, že
1 tuna vytříděného starého papíru zachrání 17 stromů?
Čtvrťáci si dobře vedli na dopravním hřišti v Blansku, zvládli řešení dopravních
situací i záludné otázky o vybavení kola nebo dopravní značky.
11. 11. na svátek sv. Martina, který ani letos nepřijel na bílém koni, navštívili žáci
školy divadelní představení – balet Sněhurka a sedm trpaslíků. Divadlo splnilo dětské
očekávání. Pochvala za pěkné chování v Janáčkově divadle i pro ty nejstarší, kteří
cestovali vlakem.
Přivítali jsme podzimní miminka v Kuničkách i v Doubravici.
Teď už škola připravuje advent a než se nadějeme, zažijeme kouzlo Vánoc. Tak
šťastné a veselé.

text - Mgr. M. Juračková, foto – Mgr. M. Juračková, E. Bartíková - učitelky
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MATEŘSKÁ ŠKOLA - ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Je nový školní rok a my jsme opět v plném počtu – 69 dětí a
9 zaměstnanců.
K 1. září 2014 bylo přijato17 dětí, z toho 11
z Doubravice. Zapsáno bylo i 7 dětí mladších 3 let –
nejmladší jsou místní a budou mít 3 roky až v březnu 2015.
Na ještě mladší už naše
práce nestačí a ani
mateřská škola pro tak
malé
děti
není
přizpůsobena.
Práce s nimi je velmi odpovědná. Tyto děti
mají úplně jiné požadavky, než děti starší. A pokud
má paní učitelka ve třídě 26 dětí, z toho pět jich je
dvou a půlletých, je to pro ni opravdu velice
náročné.
Naše školka má děti nejen z Doubravice (47), ale i z Újezdu u Boskovic (8),
Lhoty Rapotiny (8), Blanska (2), Chrudichrom (1),
Ráječka (1), Rájce-Jestřebí (1) a Mladkova (1).
Na konci října už jsou i nově přijaté děti na
školku zvyklé, vše běží jak má, a proto je čas i na
zábavu. Od začátku října děti mohou chodit do pěti
kroužků-„Hudebně-pohybového“,
„Dovedných
ručiček“, „Sportovního“, „Angličtiny“ a „Flétny“.
Kromě kroužku angličtiny, který vedou profesionální
mluvčí, mají všechny kroužky děti zdarma.
K zábavě pro děti připravujeme také divadélka, hudební pořady, filmová
představení, různé soutěže a zábavná dopoledne.
Moc pěkné bylo divadélko – „Jak pejsek s kočičkou
pekli dort“. Nezklamalo ani filmové představení s pohádkami o
milovaném „Krtečkovi“. Velice pěkná byla hudební pohádka
„Zvířátka v ZOO“.
V tradičním „Dopravním týdnu“ děti získaly nové
vědomosti o bezpečnosti na cestách, naučily se správnému
chování nejen na chodníku, ale i při jízdě na kole nebo
odrážedle. Děti si zopakovaly dopravní značky i řešení
dopravních situací. Celý týden byl zakončen soutěžním dopolednem „Mravenečci
bezpečně“. I přesto, že nám počasí nepřálo a soutěž jsme museli připravit ve třídách,
nadšení, soutěživost i elán dětí byly úžasné.
Mgr. Hana Konrádová
mateřská škola
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DRAKIÁDA
I letošní podzim byl pro děti ze školky ve znamení DRAKŮ. A tak jsme
všichni zapřemýšleli, jaké vlastně známe draky – draci pohádkoví nebo
papíroví… Pro děti jsou zajímaví oba dva.
S draky pohádkovými si děti pohrály se svojí paní učitelkou ve školce – při
poslechu pohádek, skládání puzzle nebo jejich výtvarném ztvárnění.
Ale nejlepší byli draci papíráci, kteří létali s větrem o závod. Na kopci Buchlově za
Doubravicí si všechny děti vyzkoušely jejich pouštění, a to se jim opravdu dařilo.
Mimo jiné si každé dítě vybralo svůj barevný dračí ocásek a v silném podzimním
větru si s ním zazávodilo. Děti závodily nejen v pouštění draků, ale i v běhu
s větrem o závod.
A že se to opravdu všem podařilo, je zcela jisté.
DRAKŮM ZDAR!
Soušová Anna
Mateřská škola Doubravice nad Svitavou

Projekt technické školky
Tento projekt nás zaujal již při svém prvním představení.
V loňském školním roce bylo do projektu zapojeno 15 dětí a velice se
jim vyrábění líbilo. Vždy se nemohly dočkat, až bude další "Technická
školka". Výsledkem bylo nejen 10 vlastnoručně vyrobených nákladních autíček, ale hlavně
nové technické dovednosti i znalosti, které tyto děti získaly. Nejdůležitější ale bylo, že je vše
bavilo a o kroužku vyprávěly i doma.
V letošním školním roce máme 22 předškolních dětí. Je jich hodně, proto je
na vyrábění rozdělujeme do skupinek. Jenom asi 1x měsíčně pracujeme
společně, abychom si porovnali výsledky své "práce". Děti pracují se
zaujetím, na kroužek se těší a rodičům se s výsledky své práce vždy
pochlubí. Po počáteční teorii, práci s koloběžkou a seznamování se s
nářadím, již vyrábíme nákladní autíčka.
Blížíme se do finále, už jen nějaké lepení a
barvení.
S dětmi jsme se domluvili, že potom zkusíme vyrobit traktůrek
a do konce školního roku určitě vyjde čas i na letadélko.
Na jaře uskutečníme exkurzi do Zetoru a na "Dětskou
železnici".
Tento projekt je pro naše děti velkým přínosem. Pokud nebude v příštím roce něco
podobného, určitě si nějakou takovou „Technickou školku" vytvoříme a v získávání
technických dovedností a znalostí u dětí budeme pokračovat.
Mgr. Hana Konrádová - ředitelka MŠ
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Haló vy malí i vy velcí,
už jste to slyšeli, že se bude otevírat nebeská brána
a přijede Sv. Mikuláš se svým doprovodem?
Stačí, když přijdete

6. 12. 2014

na náměstí v Doubravici nad Svitavou,
splníte 3 úkoly a nadílka vás nemine.

Začátek otevírání: 17:00 hod.
Vstupné 30,- za dítě
Něco na hlad i pro zahřátí pro malé i velké bude zajištěno.
A pamatujte na dobré vychování je velká pravděpodobnost,
že se otevře i brána pekelná.
(Za vstupné bude připraven balíček, který bude předávat Mikuláš dětem)
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Milí přátelé,
nyní vstupujeme do předvánoční doby, kterou my křesťané nazýváme dobou adventní.
Slovo „advent“ vychází z latinského adventus, tzn. příchod a odkazuje na blížící se narození
Spasitele Ježíše Krista. Doba adventní se proto chápe jako čas přípravy na Kristův příchod
mezi nás. Narození Ježíše Krista pak slavíme 25. prosince. Jelikož se však Ježíš narodil v noci,
začíná oslava jeho narozenin již po setmění 24.12. V tuto dobu tedy končí doba adventní a
začínají vánoce.
Jak bychom mohli touto adventní dobou přípravy co nejlépe projít? Možná nám
pomůže nalézt odpověď i naše vlastní zkušenost či představa... tedy jak my sami si
představujeme správné chystání se na návštěvu velmi milé a našemu srdci drahé osoby.
Kdybych měl vyjádřit svoji představu já, tak byl řekl, že čas před příchodem někoho, kdo je
mi vzácný, je především naplněný těšením se. Od toho se pak vše další odvíjí; možná si člověk
začne i zpívat, neboť těšení se dělá mnoho věcí hezčích. Samozřejmě přichází i námaha,
protože chci, aby bylo mé návštěvě u mě hezky. Je tedy třeba uklidit, případně navařit... ale
zdá se, že tato ne vždy sympatická práce mi jde tentokrát nějak lehčeji, dokonce i radostně...
To působí láska, která dovede proměnit v radost i to, co je běžně nepříjemné. Advent tedy
pro mne není dobou odříkání (odříkání je snad jen v tom, mohu-li to tak vůbec nazvat, že
dobru druhého dávám v tuto chvíli přednost před dobrem mým), ale dobou radostné
přípravy.
Tato radost však není umělá, nedá se nuceně vyvolat ani kvalitou výzdoby, ani
množstvím vzácných darů, ani skvělostí kuchyně... Ta radost totiž vychází ze skutečnosti, že
za mnou přichází někdo, koho miluji – důvodem mé radosti je tedy primárně ten, kdo
přichází, nikoli má zdařilá příprava. Kdyby totiž kvalita přípravy byla pro mne rozhodující a já
se tedy rozhodl jí věnovat všechnu svou pozornost, mohl bych přeslechnout kroky mé
milované osoby, a pak by i samotná moje příprava přišla vniveč. Proto přes všechnu svoji
snahu, nesmím zapomenout na to podstatné, na blížící se příchod mého Spasitele. Takto
nějak si advent představuji já☺.
U nás v doubravické farnosti vstoupíme do doby adventní v neděli 30.11. mší svatou v
9:45 hod., při které požehnáme také adventní věnce, symbol adventu (stále zvyšující se
intenzita světla odkazuje na blížící se příchod Ježíše Krista, který je světlem pro tento svět).
Tento věnec se během adventu postupně rozsvěcuje a slouží k modlitbě či pokojnému
setkávání všech v domě.
V neděli 7.12. přijede k nám do Doubravice novokněz Michal Seknička, aby spolu s
námi slavil mši svatou, po které bude udělovat novokněžské požehnání. Též počítáme s tím,
že se na konci této mše objeví i svatý Mikuláš...
Betlémské světlo, které k nám dopraví skauti až z izraelského Betléma, bude k
dispozici v neděli 21.12. v kostele v Doubravici po mši svaté, která začíná v 9:45 hod.
O vánocích plánujeme:
„Půlnoční mše svatá“ bude ve středu 24.12 v našem doubravickém kostele v 22:30
hod.
„Živý betlém“ bude ve čtvrtek 25.12. vedle kostela v Rájci v 15:00 hod.
V neděli 28.12. na „Svátek Svaté Rodiny“ požehnáme při mši svaté v Doubravici nad
Svitavou v 9:45 hod. všem našim manželům a rodinám.
Při bohoslužbě ve středu 31.12. v 16:00 hod. v Doubravici nad Svitavou poděkujeme za
uplynulý rok.
Za celou naši farnost vám všem přeji radostné prožití doby adventní i vánoční a vůbec
hojnost všeho dobra a pokoje, David Ambrož, farář.
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Činnost místní organizace Svazu tělesně postižených
V pátek 14. listopadu se uskutečnila podzimní členská schůze našeho svazu, které se zúčastnilo více
než 200 členů organizace. Nejdříve předsedkyně v krátkosti vyhodnotila aktivity v r. 2014 a seznámila
přítomné s informacemi z okresního výboru Svazu tělesně postižených. Všichni se zájmem vyslechli
nabídku rehabilitačních pobytů na r. 2015, které pro ně výbor místní organizace zajistil a na které se
také v průběhu členské schůze mohli přihlásit.
Po krátké přestávce, při které bylo podáno malé občerstvení, následovalo tříhodinové přátelské
posezení.
Příjemnou náladu navodila studentka rájeckého gymnázia Kateřina Roupová studentka 6. ročníku
Soukromé základní umělecké školy manželů Jeřábkových v Blansku, která předvedla ukázku
z klasického tance na hudbu Oskara Nedbala z baletu Šípková Růženka a taneční ukázku na téma
moderní tanec. Při obou ukázkách jsme obdivovali ladnost
pohybu a soulad s hudbou tanečnice.
K tanci a poslechu hrál pan Kunc z Lažánek známé melodie
z našeho mládí. Nálada byla výborná. Do programu se také
zapojily členky našeho svazu. Rytmická hudba Michala Davida
– skladba Poupata – od prvních taktů roztleskala celý sál.
Většina přítomných se zvedla ze židlí a po celou dobu
vystoupení deseti žen se „pohupovala“ v rytmu této melodie.
Cvičenky spolu s vedoucí nácviku – místopředsedkyně Mgr.
Jana Schuchová – sklidily za svoje působivé vystoupení
dlouhotrvající potlesk a obdiv.
Byla připravena bohatá tombola, mohli jste vyhrát
potravinové balíčky, sladkosti, vitamíny, hygienické potřeby, dárkové certifikáty, dárkové pivo a
mnoho dalších překvapení. Výbor organizace děkuje všem sponzorům, kteří přispěli dárky do
tomboly. Poděkování patří zejména Pivovaru Černá Hora, který nejvíce „obohatil“ naši tombolu.
Mezi přáteli a v příjemném prostředí Kulturního centra sokolovny čas rychle utíká. Členové naší
organizace se rozcházeli do svých domovů s dobrou náladou.
Poděkování za organizaci celého setkání patří zejména výboru místní organizace místní organizace
Svazu tělesně postižených. Několik fotografií na připomenutí setkání.
Mgr. Miroslava Vašíčková - předsedkyně
******************************************************************************

Klub důchodců
Doubravice nad Svitavou
co nejsrdečněji zve nejen své členy na

PŘEDSILVESTROVSKÉ
POSEZENÍ,
které se koná v pondělí 29.12.2014
v 15:00 hodin v sále kulturního domu.
K tanci a poslechu hraje
VESELÁ TROJKA Pavla Kršky.

PF 2015

Vstupné včetně občerstvení 150,--Kč.
Připravena je i bohatá tombola.
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Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou zve své členy na

Výroční členskou schůzi,
která se koná ve čtvrtek 22. ledna 2015 ve 14:30 hodin v sále místního kina.
Po ukončení schůze bude podáváno malé občerstvení a promítnut dokumentární film.
Na účast všech členů se těší výbor Klubu důchodců.
**************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část
PROSINEC 2014.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Prosinec
6.12.
7.12.
13.12.
14.12.
20.12.
21.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.

MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Štrajtová
MUDr. Šumberová
MUDr. Staňková V.
MUDr. Bočková
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Hošák
MUDr. Well
MUDr. Žilka

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Jedovnice, Zdrav. středisko
Kunštát, nám. ČSČK 38
Adamov, Smetanovo nám. 327
Adamov, U Kostela 4
Adamov, Smetanovo nám. 327
Benešov, 19

516 488 451
516 416 386
516 488 454
608 220 806
516 472 227
516 442 726
516 462 203
516 446 398
516 446 428
516 447 605
516 467 313

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.

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

SDH Doubravice nad Svitavou oznamuje
svým členům, že se v neděli 4. ledna 2015 od 10.00 hodin
v restauraci Olivie uskuteční výroční (volební) valná hromada SDH.
**********************************************************************************

Sbor dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou
si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat
na každoroční
„PLES HASIČŮ“,
který se bude konat v pátek 23. ledna 2015
v kulturním domě od 20.00 hodin.
K tanci a poslechu zahraje skupina ARCUS.
Můžete se těšit na občerstvení a příjemnou obsluhu,
kterou znáte.
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci prosinci a lednu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Ke gratulantům se připojuje i redakční rada zpravodaje.
Prosinec:
5.12. VÁLKOVÁ Jitka
6.12. KOTOULEK Miloš
14.12. ing. ŠTĚRBÁČEK Jaroslav
15.12. NĚMEČEK Pavel
18.12. PIŠŤÁK Augustin
20.12. BÁRTOVÁ Věra
22.12. HAJNÝ Vincenc
23.12. SVOBODOVÁ Blanka
25.12. ŠTĚRBÁČKOVÁ Jarmila
25.12. MENŠÍK Jan
26.12. ŘEZNÍČEK– Podloučka Antonín
28.12. KUDA Miloslav
30.12. VESELÁ Jarmila

Soukopovo nám. 89
Klemov 355
Školka 276
Dolní 118
Klemov 333
Havlíčkova 27
Plotky 145
Plotky 115
Školka 276
Klemov 299
Klemov 302
Dolní 345
28. října 222

Leden:
5.1. ing. BARÁK Vladimír
6.1. VALÁŠKOVÁ Marie
10.1. WEIGANTOVÁ Bohuslava
10.1. URBÁNEK Robert
13.1. PŘIBYLOVÁ Dana
18.1. POKORNÁ Vlasta
19.1. VÁCHOVÁ Jaroslava
19.1. LÁNÍKOVÁ Marie
21.1. RNDr. HRUŠKOVÁ Věra
22.1. VITOUCHOVÁ Božena
26.1. PETRŮ Milada
30.1. KOŽIAKOVÁ Irena
31.1. SVOBODOVÁ Marie

Havlíčkova 21
Nám. Svobody 82
Havlíčkova 26
U Cihelny 366
Dolní 69
Sokolská 123
Plotky 143
U Spravedlnosti 274
Klemov 306
U Spravedlnosti 275
U Cihelny 98
Klemov 351
Klemov 343

*****************************************************
PRODÁVÁME
DŘEVĚNÉ BRIKETY v areálu Keramiky Pávek
cena 4,30Kč/kg.
Volně ložené v obřím pytli, tel. : 603 283 195
13
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
PROSINEC

2014

4. 12. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
RUKOJMÍ

Bruce Willis jako elitní vyjednavač má jednu noc na záchranu
rukojmí.
Policista Jeff Talley (Bruce Willis) dlouhá léta pracoval jako
policejní vyjednavač. Náročná a stresující profese donutí
traumatizovaného policistu přijmout místo policejního šéfa ve
městečku Bristo Camino. Sen o poklidné policejní práci daleko od
velkoměsta se nečekaně změní v noční můru. Tři brutální zločinci
jsou přistiženi při pokusu o krádež rodinného vozu. Jako
východisko se rozhodnou vzít si rukojmí – majitele vozu, vdovce,
který je účetním mafie, jeho dceru a syna. Policista musí využít
všechny zkušenosti ze své bývalé praxe a znovu bojovat o
ohrožené životy.
Akční krimi film USA
Vstupné 50.- Kč

113 minut

11. 12. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
Miroslav Zikmund – fenomenální cestovatel, fotograf, spisovatel,
publicista. Málokdo ví, že si tento bezmála stoletý muž již
sedmdesát let denně píše deník. A nyní odtajnil své celoživotní
osobní vzpomínky….
Životopisný film přináší osobitý pohled na bouřlivé dějiny
dvacátého století očima muže, který poznal celý svět. Byl počat za
Habsburků, narodil se pět měsíců po vzniku první republiky. Přežil
2. světovou válku, zažil nástup komunismu i jeho pád. StB byl
označen jako „nebezpečná osoba nejvyšší třídy nebezpečnosti“.
Pobýval v Africe, když zanikal koloniální systém, setkal se
s prezidenty, seznámil se s Gagarinem i Hillarym.
Vydejte se spolu s námi napříč dějinami a nechte si vyprávět příběh
minulého století prostřednictvím muže, který jej zažil…
Film ČR

Premiéra 4. 9. 2014

Vstupné 50.- Kč

97 minut
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18. 12. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
TŘI

BRATŘI

Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a
rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování
vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah,
nečekaných příhod a snad také láska…
Režie filmu se ujal Jan Svěrák, který již dlouho hledal vhodný
pohádkový námět, na kterém by mohl spolupracovat se svým
otcem. Ve filmu hrají Tomáš Klus, Vojtěch Dyk, Zdeněk Piškula,
Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Ivana Chýlková, Bolek Polívka a mnoho
dalších skvělých herců.
Pohádka ČR/Dánsko

Premiéra 14. 8. 2014

Vstupné 50.- Kč

90 minut

Zaměstnanci kina přejí všem
klidné a pohodové
vánoční svátky
a šťastný vstup do roku 2015.
I v příštím roce se těšíme se Vaši návštěvu.
Provoz kina v následujícím roce zahájíme
českými filmy:
ve čtvrtek 22. ledna

ZEJTRA NAPOŘÁD

ve čtvrtek 29. ledna

VŠIVÁCI
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