ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 12 /prosinec 2015
1/ leden 2016
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Městys Doubravice nad Svitavou přijme jednoho zaměstnance
do trvalého pracovního poměru.
Kvalifikační předpoklady:
 řidičský průkaz skupiny „B“
 školení pro práci s motorovou pilou
 praxe a zkušenosti se svařováním, v zámečnictví, ve stavebnictví
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Uchazeč předloží písemnou žádost o zaměstnání se stručným popisem
dřívější praxe na Úřad městyse Doubravice nad Svitavou a to nejpozději
do 8.12.2015.
****************************************************************

Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice
nad Svitavou, které se bude konat 16.12.2015 v 17.00 hodin
v obřadní síni městyse.
****************************************************************

Kalendář Městyse Doubravice nad Svitavou na rok 2016
budou již tradičně v závěru roku roznášet do jednotlivých rodin spolu
s novoročním přáním naši dobrovolní hasiči. Od středy 2.12.2015
bude kalendář volně prodejný na úřadě městyse, cena 70,-Kč/ks.
*****************************************************************
PRACOVNÍ DOBA v době vánočních svátků na Úřadě městyse
v Doubravici nad Svitavou

17.12. čtvrtek 7.00 - 12.00

- 13.00 – 15.30 hod.

18.12. pátek

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

21.12. – 3.1.

ZAVŘENO
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 4.11.2015
61/2015 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu starosty
62/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje „Plán inventarizace majetku Městyse Doubravice
nad Svitavou na rok 2015“
63/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje „Příkaz k provedení inventarizace majetku ZŠ
Doubravice nad Svitavou za rok 2015“
64/2015 - Zastupitelstvo městyse schvaluje „Příkaz k provedení inventarizace majetku MŠ
Doubravice nad Svitavou za rok 2015“
65/2015 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření Městyse Doubravice
nad Svitavou č.3
66/2015 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje záměr prodeje
pozemku p.č. 273/1 o výměře 6 m2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou, zapsaného na
LV 10001 u Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje, Katastrální pracoviště
Blansko
67/2015 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje záměr prodeje částí
pozemků p.č. 227/1 o výměře 34 m2 a p.č. 228/2 o výměře 32 m2 v k.ú. Klemov,
zapsaných na LV 10001 u Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje, Katastrální
pracoviště Blansko
68/2015 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030025683/001 mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou jako budoucím povinným a firmou E.ON Distribuce a.s.
jako budoucím oprávněným, týkající se stavby „Doubravice, Zahradní, DP Hájek“
69/2015 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje s účinností ode dne
1.12.2015 dodatek č.1 zřizovací listiny příspěvkové organizace městyse Doubravice
nad Svitavou Č.j. 696/2009, kterým se mění název příspěvkové organizace
Mateřská škola Doubravice nad Svitavou na Mateřská škola Doubravice nad
Svitavou, příspěvková organizace
70/2015 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje s účinností ode dne
1.12.2015 dodatek č.1 zřizovací listiny příspěvkové organizace městyse Doubravice
nad Svitavou Č.j. 697/2009, kterým se mění název příspěvkové organizace Základní
škola Doubravice nad Svitavou na Základní škola Doubravice nad Svitavou,
příspěvková organizace
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71/2015 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Minimální síť sociálních služeb okresu
Blansko pro rok 2016
72/2015 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje „Dodatek č.10 k
nájemní smlouvě ev.č. 354/2003-20“ mezi Městysem Doubravice nad Svitavou
jako pronajímatelem a firmou Doubravická, a.s. jako nájemcem
73/2015 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje navýšení zaměstnanců
městyse – pracovní skupiny o jednoho zaměstnance na celý pracovní úvazek
74/2015 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje hodnoticí komisi pro
hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby „Zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci VO v Doubravici nad Svitavou“ ve
složení:
předseda komise: Lukáš Juračka, členové: RSDr. Petr Štoudek, Milan Hubený
75/2015 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030025137/001 mezi Městysem
Doubravice nad Svitavou jako budoucím povinným a firmou E.ON Distribuce a.s.
jako budoucím oprávněným, týkající se stavby „Doubravice, U Cihelny, kab.NN
Kupka“
76/2015 - Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje výkup pozemku p.č.
7474 o výměře 278 m2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou, zapsaného na LV 410 u
Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje, katastrální pracoviště Blansko ve
prospěch pana Lukáše Zíky, náměstí SNP 1127/19, Černá Pole, 613 00 Brno, za
výkupní cenu 80 Kč/m2, t.j za celkovou cenu 22 240,- Kč za pozemek. Kupující
uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí
nemovitosti.
77/2015 – Zastupitelstvo městyse Doubravice nad Svitavou schvaluje smlouvu o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Jmk „Výdaje na zabezpečení
akceschopnosti JSDH obce na rok 2015“ č.j. JMK 110335/2015
**********************************************************************************

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 2016.
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OBECNÍ KNIHOVNA
Vážení spoluobčané,
blíží se nový rok a já bych proto chtěla poděkovat
všem, kteří v tom starém zachovali přízeň obecní
knihovně. Doufám, že těch, kteří se rozhodnou
využít našich služeb, v budoucnu ještě přibude. O tom,
co vše obecní knihovna nabízí, se můžete více dočíst na
internetových stránkách www.doubravicens.cz v sekci „Knihovna“. Poslední
den v tomto roce bude otevřeno ve čtvrtek 17. prosince, prvním půjčovacím
dnem roku 2016 potom bude 5. ledna.
Touto cestou si Vás dále dovoluji srdečně pozvat na výstavu fotografií
„NAMIBIE OČIMA KATKY TENOROVÉ“, která bude k vidění v prostorách
knihovny od začátku prosince 2015. Výstavu můžete navštívit v běžné otevírací
době knihovny.
Závěrem přeji všem radostné prožití vánočních svátků a hodně zdraví,
spokojenosti a úspěchů v novém roce. Těším se na další setkávání s Vámi.
Jana Vomelová, knihovnice
**********************************************************************************

BETLÉMSKÉ SVĚTLO S VÁNOČNÍM PUNČEM
Ve středu 23.12. od 17 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. Pro
vytvoření pohodové vánoční atmosféry na Vás čeká vánoční punč,
ochutnávka cukroví a vánoční koledy.
K přenosu Betlémského světla si přineste petrolejku, lucerničku nebo postačí
zavařovací sklenice se svíčkou.
Klidné prožití adventu, vánočních svátků a krásný nový rok přejí skauti.
*****************************************************************
Šlapu si ani nevím jak ...
V září, po prázdninové pauze, jsme zase začali
"šlapat" krajem a poznávat okolí obce. Tímto
Vás zveme mezi nás, přijďte si zpříjemnit
sobotní odpoledne.
Všem Vám přejeme příjemné prožití vánočních
svátků a úspěšné vykročení do nového roku
2016.
Za účastníky vycházek Jaroslava Biberlová
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Mladí hasiči soutěžili v Doubravici.
V sobotu 14. listopadu 2015 se v našem městečku konala tradiční
„Mikulášská soutěž ve vázání uzlů a topografii“. Už před devátou
hodinou dopolední byl sál kulturního domu zaplněn mladými hasiči z
téměř celého blanenského okresu. Do soutěže se přihlásilo 22 družstev
v kategorii „mladší“ a 17 družstev v kategorii „starší“.
Tentokrát Doubravici reprezentovala tři družstva. Poprvé se také
představila naše „přípravka“. Družstvo nejmenších sice skončilo na
posledním 22. místě, ale za svoji snahu si zaslouží pochvalu. Další
družstvo doubravických mladých hasičů, zařazených do kategorie
„mladší“, skončilo na pěkném 13. místě. Zručnější a rychlejší byli naši
mladí hasiči v kategorii „starší“, kterým místo „na bedně“ uteklo jen o
několik vteřin. Všechny děti, které reprezentovaly Doubravici, si zaslouží
poděkování a blahopřání.
Stejně jako v předchozích ročnících, ani v roce letošním nechyběl
na závěr celého soutěžního klání Mikuláš se svojí družinou. Ten spolu
s andělem a rozvernými čerty předával mladým hasičům poháry a
diplomy za umístění a pamětní listy za účast v soutěži.
A která družstva se umístila na stupních vítězů?
Kategorie mladší: 1. Těchov „A“ 2. Petrovice „A“ 3. Olešná „A“
Kategorie starší: 1. Petrovice 2. Jabloňany „A“ 3. Skalice nad Svitavou

Na snímku doubravičtí mladí hasiči se svými vedoucími a Mikulášským
doprovodem.
Marcela Havířová, foto Eva Sáňková
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Z činnosti mladých doubravických hasičů.








Kolektiv mladých hasičů ve spolupráci s úřadem městyse a sborem
dobrovolných hasičů uspořádal dne 12. září ve sběrném dvoře vedle úřadu
městyse sběr vyřazeného elektrozařízení. Za odevzdaný odpad jsme obdrželi
částku 6 750Kč. Děkujeme všem, kteří nepotřebné zařízení přinesli.
Na den 31. října jsme pro mladé hasiče připravili výlet do Brna, kde jsme
navštívili technické muzeum. Průvodci v historických kostýmech nás provedli
výstavou k výročí 1. světové války. Měli jsme možnost prohlédnout si stálé
expozice, ochutnat jídlo z vojenské polní kuchyně a děti si také pod dozorem
mohly zastřílet z dobových zbraní. Na závěr návštěvy technického muzea si
každý mohl vyrobit vlčí mák – symbol válečných veteránů. Následně jsme se
přesunuli na nádraží ČD, kde jsme si prohlédli legiovlak. S výletem byli všichni
spokojeni.
V sobotu 21. listopadu se v Drnovicích konala poslední soutěž letošního roku.
Mladí hasiči soutěžili opět ve vázání uzlů. Družstva mladších i starších se
umístila shodně na 17. místě. V závěru proběhlo vyhlášení Okresní ligy
mládeže za rok 2015. Z celkového počtu 21 soutěží se Doubravice zúčastnila
pouze pěti. Přesto „mladší“ obsadili 16. místo z celkového počtu 34 družstev a
„starší“ 13. místo z třiceti soutěžících kolektivů.
Na měsíc prosinec připravujeme pro mladé hasiče tradiční mikulášskou
nadílku a stejně tak tradiční vánoční besídku.

Kolektiv mladých hasičů spolu se svými vedoucími přeje všem spoluobčanům
příjemné prožití Vánoc a šťastné vykročení do roku 2016.

Za kolektiv mladých hasičů Marcela Havířová, Petra Havířová a Roman Bárta
*********************************************************************

7

První Vánoce v Doubravici
I když oslava Vánoc nevznikla na půdě slovanské, rok co rok se
rozšiřovala po celé Moravě. Výjimkou nebyla ani Doubravice. První
zaznamenaná oslava Vánoc s nazdobeným vánočním stromečkem byla
v roce 1865. Byla to vánoční besídka nejmenších.
Školní děti se nejprve zúčastnily dne 24. prosince požehnání v kostele.
Pan farář pak vyzval děti a rodiče, aby všichni odešli do školy. Ve škole
byl připraven překrásně ozdobený vánoční stromeček. Hořely na něm
svíčky, houpaly se pozlacené ořechy, červená jablka, perník a
cukrovinky. Nad stromečkem byl průsvitný nápis: „To Vám daruje
Ježíšek“. Děti byly tou nádherou tak zaskočené a udivené, že při
vkročení do světnice, hledíc na rozsvícený vánoční stromeček, nejedno
překvapením brklo. Pan farář nejprve vysvětlil význam vánočního
stromku a pak vyzval rodiče, aby se o zachování této krásné tradice
příště postarali sami.
Pod stromkem leželo v jesličkách „Jezulátko“, kterému nejmenší děti
koledy zpívaly, vše z bohaté sbírky národních písní kněze a sběratele
moravských písní a básní P. Sušila (např. Adam a Eva, Nocleh Panny
Marie, Bezesnost Ježíškova). Radostně všichni naslouchali koledám,
které již před 100 léty byly národu našemu obvyklé. Když dozněla
poslední koleda, bylo 200 dětí poděleno jablky, ořechy, suchými
švestkami a chudobné děti obdržely mimo to vánočky i peníze. Někteří
dobrodinci z Doubravice obětovali dětem písanky, péra, jiní koláče,
ovoce i peníze. Závěrem bylo poznamenáno: „Doufejme, že tyto první
vánoční radovánky v Doubravici nebudou poslední, nýbrž se příště více
příznivců přihlásí, aby chudé dítky mimo potravinové dárky také oděvem,
obuví a knihami byly obdarovány.“
Rovněž účast rodičů byla veliká a dojímavá slavnost se mnohého srdce
dotkla a šlechetného citu v něm probudila.
Moravská Orlice 30. 12. 1865

Kněz P. Jan Soukop.

Textově upraveno. Eva Sáňková kronikářka
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PROVEDE

*********************************************************************
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12.12.2015 - Výroba vánočního balicího papíru
v MC Ponorka v době 15,00 – 17,00h.
Vánoce se blíží, máte už vánoční papír
na dárečky?
Přijďte si s námi vyrobit originální
vlastnoruční balicí papíry! Veškerý
materiál bude připraven.
Samostatně mohou vyrábět děti od
4 let.

Doporučuji pracovní oděv, který nevadí umazat tak,
že už ho nevyperete :-)
Budeme pracovat s: menší děti nepotřebují pomůcky, větší děti mohou pracovat s
nůžkami, nožem a tavnou pistolí či lepidlem.

30,-/dítě

Přihlášky prosím zasílejte na mcponorka@seznam.cz
Těšíme se, MC Ponorka, z.s.
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Nabídka výuky jazyků
Mohu nabídnout výuku jazyků, které zvládám na úrovni rodilého mluvčího - angličtiny i
ruštiny.
Ruštinu mám vystudovanou na VŠ Palackého v Olomouci společně s ekonomickými
předměty.
Angličtině jsem se věnovala od dětství. Kromě povinné výuky ve škole jsem se ji učila i na
letních jazykových táborech, následně při pobytech v zahraničí a posledních 10 let jsem ji
denně používala v zaměstnání při komunikaci v nadnárodních korporacích.
Oba jazyky jsem zároveň používala při soukromém doučování či přípravách na maturitu.
Zároveň jsem certifikovaný školitel pro vzdělávání dospělých.
Nabídka typů kurzů (platí pro oba jazyky):
1, konverzace
2, obchodní AJ/ RJ
3. příprava na maturitu
Ceny:
individuální: 250 Kč/ 60 min. lekce
skupinová: 75 Kč/ 60 min. lekce/ osoba, při počtu 4 a více osob. Případně domluva na min.
sazbě za lekci 300 Kč (při nižsím počtu zájemců)
Začátek kurzů:
leden 2016
V případě zájmu prosím kontaktovat na emailu: phumpolikova@yahoo.com

********************************************************************
Milí přátelé,
opět vstupujeme do předvánoční doby, kterou nazýváme dobou adventní. Co
znamená advent i co z jeho podstaty vyplývá, jsme zmínili minulý rok. Chtěl bych se
proto krátce věnovat nadcházející velké události spadající do této doby, a tou je
zahájení „Roku milosrdenství“. Toto posvátné období začne podle přání našeho
papeže Františka letos 8. prosince, tj. v den Slavnosti Neposkvrněného početí
Panny Marie a bude trvat až do 20. listopadu 2016 tedy do Slavnosti Krista Krále.
Kdybych měl shrnout v jedné větě o co zde vlastně jde, asi bych si vypůjčil
Ježíšova slova, která pronesl k jednomu farizeovi: „Komu se málo odpouští, málo
miluje.“ (Lk 7,36-50). Z této věty můžeme vyčíst, že proměna druhého je z velké části
v našich rukou. Cílem tohoto mimořádného roku je tedy posvěcení života,
znovunabytí skutečné úcty a naděje, probuzení opravdové a nesobecké lásky v srdci
člověka..., ale to nebude možné, aniž by on sám nepocítil milosrdný dotyk
bezpodmínečné, odpouštějící lásky.
Touhou Svatého otce Františka je, „...aby se tento rok stal dobou živé
zkušenosti s blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, a tak aby
se posilovala víra každého věřícího a on o tom dokázal ještě účinněji vydávat
svědectví“. Ochota přijmout Krista a následovat Ho je však odvislá od toho, nakolik
Ho poznávám nezkresleně. Proto také papež František stanovil, že spolu s celou
církví bude po celý příští rok zvláště usilovat o znovupředstavení pravé Boží tváře - a
tou je bezesporu jeho milosrdenství, které prezentuje jeho Syn Ježíš Kristus.
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Rok milosrdenství je určen všem a týká se skutečně každého, kdo uvěří Božímu
milosrdenství a přijme ho nějakou z mnoha nabízených forem (pro informaci
doporučuji přečíst papežův list nazvaný „Tvář milosrdenství“, kterým vyhlašuje
zmíněný posvátný rok. Tento list je k dispozici na více křesťanských internetových
stránkách, nenajdete-li ho, obraťte se na mě).
Sám Kristus neustále zjevuje Otcovo milosrdenství a připomíná: „že každý hřích
i rouhání bude lidem odpuštěno... I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude
odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v
tomto věku ani v budoucím.“ (Mt 12,31-32). Hřích proti Duchu svatému však
zjednodušeně znamená odmítnutí nabízeného milosrdenství. Zatracení tedy zcela
jistě není v tom, že by Bůh něco odpustit nechtěl - vždyť je nekonečně dobrý, ale v
tom, že se člověk k jeho milosrdenství obrací zády.
Mě samotnému je tento papežův krok velmi milý, vždyť se znovu s velkým
důrazem ukazuje, že nikdo není bez šance, všichni mají naději. Ta naděje pramení z
toho, že každému osobně je nabídnuto kompletní odpuštění, které člověku umožňuje
se opět svobodně nadechnout a které ho následně činí schopným též plně odpustit a
opravdově milovat.
I naše farní rodina ve spojení s celou církví vstoupí do tohoto Roku
milosrdenství mší svatou, která proběhne v rájeckém kostele v úterý 8. prosince v
17:00. I když adventní věnce byly již požehnány v neděli 29.11., tak pro ty z vás, kteří
jste to nestihli a též byste měli rádi doma požehnaný adventní věnec - symbol
blížících se vánoc, nabízím požehnání ještě i ve čtvrtek 4.12. v 16:30 v
doubravickém kostele na konci mše svaté.
Betlémské světlo, které k nám dopraví skauti až z města Betléma bude k
dispozici v neděli 20.12. v kostele v Doubravici po mši svaté v 10:45. Dále budou
skauti rozdávat betlémské světlo ve středu 23.12. v 17:00 u vánočního stromu v
Doubravici. Poslední možnost odnést si betlémské světlo do svých domovů je na
Štědrý den 24.12. z kapličky v Jestřebí od 9:00-10:00 a z kostela v Rájci od 14:0015:00.
Pokud byste rádi věděli více, nebojte se oslovit někoho z vašeho okolí, který patří do
našeho farního společenství a on vám zajisté rád odpoví nebo vás nasměruje tam, kde je
případně možné odpovědi nalézt ☺.

O vánocích plánujeme:
„Půlnoční mše svatá“ bude ve čtvrtek 24.12. v doubravickém kostele v 22:30.
„Živý betlém“ bude v pátek 25.12. v 15:00 vedle rájeckého kostela. Po něm se
můžete zaposlouchat do vánočních koled.
V sobotu 26.12. v kostele v Doubravici se v 15:00 plánuje vánoční koncert
spojených dětských schol a v neděli 27.12. na „Svátek Svaté Rodiny“ požehnáme v
našem doubravickém kostele při mši svaté v 9:45 všem našim manželům a rodinám.
Ve čtvrtek 31.12. pak tamtéž při bohoslužbě v 16:00 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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Klub důchodců Doubravice nad Svitavou
Vás co nejsrdečněji zve na tradiční

PF
2016

PŘEDSILVESTROVSKÉ
POSEZENÍ

které se koná 29.12.2015 v 15:00hodin v sále kulturního domu.
K tanci a poslechu hraje SKUPINA PAVLA KRŠKY.
Vstupné včetně občerstvení: pro členy 150,--Kč,
ostatní 200,--Kč.
Připravena bohatá tombola.
********************************************************************************

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část PROSINEC 2015.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Prosinec:
5.12. MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám. 327 516 447 605
6.12. MUDr. Zouharová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 450
12.12. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313
13.12. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018
19.12. MDDr. Keprtová Boskovice, Lidická 8 516 456 109
20.12. MUDr. Stojanov Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479
24.12. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
25.12. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
26.12. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310
27.12. MUDr. Grénarová Boskovice, Růžové nám. 16 774 710 550
1.1.2016 MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788
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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Sbor dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou
si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat
na každoroční
„PLES HASIČŮ“,
který se bude konat v pátek 22. ledna 2016
v kulturním domě od 20.00 hodin.
K tanci a poslechu zahraje skupina ARCUS.
Můžete se těšit na občerstvení
a příjemnou obsluhu, kterou znáte.
****************************************************************************
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. VLADÍKOVÁ Marie
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
Klemov 269
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
22.1. VITOUCHOVÁ Božena
26.1. PETRŮ Milada
31.1. SVOBODOVÁ Marie
16

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

Diecézní charita Brno

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO
Komenského 19, 678 01 Blansko
516 417 351, blansko@charita.cz
www.blansko.charita.cz
Od 1. do 14. ledna budete nejen v ulicích, ale i u vašich dveří opět potkávat skupinky
koledníků, jejichž prostřednictvím můžete finančně přispět k podpoře Charitního díla
v našem regionu.
Motto sbírky: „Kde jsou přátelé, tam je i pomoc“ Titus Maccius Plautus

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2016:
•
•
•
•
•
•

podpora prorodinných aktivit
pomáháme nemocným zvláště v Domácí hospicové péči
podpora preventivních aktivit dětí a mládeže
koordinace dobrovolníků
podpora komunitního centra v Doubravici
podpora lidí v nečekané krizové situaci

Využití Vašich darů z Tříkrálové sbírky 2015:
Podpora krizového ubytování se zajištěním základních životních potřeb lidí v náhlé,
nečekané krizové situaci.
Pomoc zdravotně postiženým žít v přirozeném sociálním prostředí.
Podpora dobrovolnického centra.
Vzájemná humanitární pomoc jako východisko z nouze.
Každé dítě má právo na radostné prázdniny, každé dítě má právo na úsměv.
Oblastní charita Blansko děkuje všem, kteří se na sbírce podílejí. Především dárcům
za jejich dary a dále koledníkům, kteří věnují svůj čas a pomáhají tak Charitě
naplňovat její poslání. Výtěžek bude použit na projekty, které přispějí ke zkvalitnění
poskytovaných služeb.
Koordinátorka sbírky:
Marie Sedláková
mobil: 739 389 140
marie.sedlakova@charita.cz
Bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100
registrace 30.10.1996 MK ČR
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IČO: 44990260

DIČ: CZ44990260
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
P R O S I N E C 2015
03. 12. čtvrtek v 18 hod

CinemART
LADÍME 2

Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou královnami
zpívání a capella, takže ve svých vystoupeních nepoužívají hudební
nástroje. Celá Amerika jim leží u nohou a dokonce je pozvou, aby
zazpívaly prezidentu Obamovi k narozeninám. Jenže stačí drobná
technická komplikace, v níž figuruje zpěvačka s příznačnou
přezdívkou Tlustá Amy, bezmocně visící na lanech před
Barrackovými zraky částečně tak, jak ji Bůh stvořil. Z Barden
Bellas, dosavadních miláčků země, je najednou ten nejvděčnější
terč.
Hudební komedie USA

Premiéra r. 2015

Vstupné 50.- Kč

113 minut

10. 12. čtvrtek v 18 hod

FALCON
KOBRY A UŽOVKY

Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu
skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední
šanci sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu šance, kterou
nehodlá promarnit. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) je magor,
nezodpovědné dítě a feťák, bydlící s věčně opilou matkou (Jana
Šulcová). Staví vzdušné zámky a vykrádá chaty. Ve chvíli, kdy se
ukáže, že by Užovka mohl být už konečně šťastný, se objeví Kobra.
Užovka se rozhodně dát mu pořádnou lekci, situace se ale vymkne
kontrole.
Film ČR

Premiéra r. 2015

Vstupné 50.- Kč

111 minut

Krásné a pohodové Vánoce
a šťastné vykročení do roku 2016
všem přejí zaměstnanci kina.
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
L E D E N 2016
21. 1. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
VĚČNĚ MLADÁ

Kdo z nás by nechtěl přestat stárnout? Ani ne třicetiletá Adaline
havaruje se svým autem a stane se zázrak – nejen, že nehodu
přežije, ale navíc už nikdy nezestárne ani o jediný den a žije dalších
80 let. Věčné mládí se však záhy projeví jako překážka v běžném
životě. Adaline bezmocně sleduje, jak její dcera stárne, až je starší
než Adaline. Dlouhodobě nemůže prožívat lásku a nakonec zůstává
úplně sama. Po letech osamocení se v Adalině životě objevuje Ellis
Jones (Michiel Huisman), do kterého se zamiluje. Vše vypadá
idylicky, ale jen do okamžiku, než se Adaline setká s otcem svého
přítele Williamem (Harrison Ford). William totiž v Adaline pozná
dívku, kterou před lety miloval..
Romantické drama USA

V kinech od 30. 7. 2015

Vstupné 50.- Kč

112 minut

28. 1. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP
KURÝR RESTART

Profesionální kurýr Frank Martin se musí proti své vůli spojit s
nájemnou vražedkyní Annou, aby dostali skupinu bezcitných
ruských překupníků s lidmi. Našlapaný mix akce s úžasnou kung-fu
řežbou, vizuálně excelentními automobilovými honičkami, zabijácky
krásnou „roštěnkou" a pořádnou porcí nadhledu!
Hrají: Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol, Radivoje Bukvic,
Anatole Taubman, Gabriella Wright, Tatiana Pajkovic, Wenxia Yu, Mikael
Buxton, Lenn Kudrjawizki, Samir Guesmi, Noémie Lenoir
Thriller Francie/Čína
Vstupné 50.- Kč

V kinech od 3. 9. 2015
96 minut
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