ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 9 /září 2016
*********************************************
Vážení spoluobčané, milé děti !
Léto se pomalu, ale jistě blíží ke svému závěru. Snad bylo pro vás zdrojem
odpočinku a poskytlo vám načerpat tolik potřebnou energii pro zbývající
měsíce v roce. Prázdninové letní pohody si nejvíce užívají děti, které se v
těchto dnech připravují na nový školní rok. Rodičům přeji hodně trpělivosti a
aby společně se svými dětmi prožili ve zdraví co nejvíce školních úspěchů.
Všichni máme v paměti tragický odchod pana Pavla Krále, bývalého starosty
městyse. Dovolte, abych mu touto cestou věnovala tichou vzpomínku.
V souvislosti s událostmi, které následovaly, jsem zaujala jeho místo. Z
důvodu a po dobu výkonu veřejné funkce jsem byla uvolněna ze svého
dosavadního zaměstnání. Práce na úřadu městyse je sice náročná, pro mě
však také inspirující. Všechny podněty od vás – občanů, které povedou ke
spokojenému životu v naší obci, jsou vítány.
Během léta probíhaly běžné práce spojené s chodem a údržbou obce. Mezi ty
významnější patří oprava stropní konstrukce tělocvičny naší základní školy,
která byla zahájena v polovině měsíce července. V současné době se práce
v ZŠ blíží zdárně ke svému konci a já věřím, že v podzimních měsících budou
žáci i jejich učitelé plně využívat opravené prostory školní družiny i tělocvičny.
V těchto dnech se dokončuje instalace nových úředních desek před úřadem
městyse, které přispějí ke zkvalitnění informovanosti občanů. Postupně se
zbudované prostranství zaplní také novými lavičkami. Jistě se shodneme na
tom, že mezi významné postavy obce vždy historicky patřil (mimo jiné) i farář.
V měsíci srpnu jsme se rozloučili s otcem Davidem a přivítali jsme nového
kněze, otce Jana, který bude po dobu 5 let spravovat naši farnost.
Do nadcházejících podzimních dní přeji nám všem pevné zdraví, fyzickou
i psychickou pohodu.
Mgr. Jana Otavová
starostka

****************************************************************
Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
v pátek 2.9.2016 v 18.00 v obřadní síni Městyse Doubravice nad Svitavou .
*****************************************************************
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou
konaného dne 8.7.2016
56/2016 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí složení slibu nového
zastupitele. Zastupitelstvo městyse stanoví, že odměna novému
neuvolněnému zastupiteli ve výši 540,- bude poskytována od
11.7.2016
57/2016 - Zastupitelstvo městyse volí uvolněnou starostkou městyse
Doubravice nad Svitavou Mgr. Janu Otavovou.
58/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje jednatelem společnosti Lesy
Doubravice nad Svitavou s.r.o. starostku Mgr. Janu Otavovou a
pověřuje ji změnou zápisu v obchodním rejstříku.
59/2016 - Zastupitelstvo městyse deleguje jako zástupce v DSO Svitava
starostku městyse Mgr. Janu Otavovou.
60/2016 - Zastupitelstvo městyse deleguje jako zástupce v DSO Doubravice
nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic starostku
městyse Mgr. Janu Otavovou a místostarostu městyse Lukáše
Juračku.
61/2016 - Zastupitelstvo městyse deleguje jako zástupce ve Svazku
vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko starostku
městyse Mgr. Janu Otavovou.
*****************************************************************
Poděkování
Děkuji touto cestou všem, kteří nám pomáhali se zajišťováním pohřbu i při
samotném smutečním rozloučení a také těm, kteří doprovodili zemřelého Pavla
Krále na poslední cestě a svojí účastí se snažili zmírnit naši bolest.
Manželka Olga, děti Veronika a Ondřej Královi.
***********************************************************************************
Výzva:
Vyzýváme místní politické strany (hnutí) a spolky,
aby se v případě zájmu o prezentaci na veřejných
deskách přihlásily na úřadě městyse. Termín pro
doručení žádosti je do 15.9. Plochy budou
přiděleny podle data přijetí žádosti a dle dohody.

***********************************************************************************
OZNÁMENÍ:
Oznamujeme občanům, že ve dnech 1. a 2. 9. 2016 bude úřad
městyse z technických důvodů pro veřejnost uzavřen!
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Informace pro občany Doubravice nad Svitavou k povinnosti napojení na
kanalizaci pro veřejnou potřebu
Vážení občané,
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.
Ne všichni majitelé nemovitostí splnili zákonnou povinnost a
k dnešnímu dni zatím nejsou napojeni na splaškovou kanalizaci.
Další postup bude tento:
do konce září 2016 mají možnost občané podat přihlášku k
odvádění odpadních vod
- do konce října 2016 bude zástupce obce spolu se zástupcem VAS
provádět postupně kontrolu po jednotlivých producentech vždy za
účasti majitele nemovitostí. Zjišťováno bude, zda jsou napojeni, zda
je napojení v souladu s předpisy (zrušen septik, odvětrání odpadů,
atd.), zda platí stočné.
- od listopadu 2016 bude provádět VAS na objednávku obce kontrolu
kanalizační kamerou a nezávadným kouřem. Pokud bude zjištěno,
že je provedeno napojení „načerno“, hrozí v tomto případě sankce
za bezdůvodné obohacení (na úkor ostatních řádně platících),
doplacení zpětně za stočné a úhrada nákladů na kamerový průzkum.
Pokud bude zjištěno, že napojení na kanalizaci doposud není
provedeno, bude tento případ oznámen vodoprávnímu úřadu, který
bude postupovat v zákonem stanovených lhůtách a zákonem
stanovených postupech a je oprávněn uložit pokutu až do výše 50
tis. Kč.
Pokud nevíte, jak dále postupovat, nebo nevíte, zda máte vše na přípojce
řádně provedeno, poraďte se. Dotazy Vám zodpoví zástupce provozovatele
– VAS, mistr provozu kanalizací a ČOV p. Jiří Němec, tel. 737 221 697.
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JAK DOPADL PRŮZKUM SPOKOJENOSTI A POTŘEB OBYVATEL?
V minulém dvojčísle zpravodaje jste mohli nalézt dotazník k průzkumu
spokojenosti a potřeb obyvatel. Tento průzkum byl realizován v rámci zpracování
strategického plánu rozvoje městyse.
Vrátilo se nám celkem 98 dotazníků, tzn., že jej vyplnilo 8,5 % obyvatel městyse
starších 15 let. Mockrát děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili.
Z průzkumu vyplynulo, že celková spokojenost obyvatel Doubravice nad Svitavou
je na vysoké úrovni. 91 % respondentů je s životem v městysi buď velmi, nebo
spíše spokojeno. Jen 3 % respondentů jsou s životem v městysi velmi nespokojena.
Oblastmi, které by měly být podle výsledků šetření nejvíce podporovány, jsou
údržba místních komunikací a chodníků (vč. výstavby nových chodníků), sociální
služby, výsadba a údržba zeleně a zajištění ordinačních hodin lékaře v městysi.
Jako hlavní pozitiva městyse lidé hodnotí základní a mateřskou školu, úroveň
technické infrastruktury, dostupnost a dopravní obslužnost městyse a kvalitu
životního prostředí a stav krajiny. Obyvatelé našeho městyse dále oceňují, že
Doubravice je menší klidnou obcí s pěkným okolím a dostupnými službami (kromě
ZŠ, MŠ a mateřského centra také s poštou, obchody), s množství kulturněspolečenských akcí a aktivními spolky. Zároveň se bez problémů dostanou do
krajského města, které jim nabízí pracovní příležitosti a nadstandardní služby.
Negativa korespondují s oblastmi, do kterých by měl městys nejvíce investovat.
Jedná se především o stav komunikací a chodníků a provoz spojený s hlukem
a prašností. Rezervy občané vnímají v nabídce pracovních míst přímo v městysi
a v sociálních službách. Objevují se také stížnosti na stav některých veřejných
prostranství a na nedostatek odpadkových košů. Obyvatelům chybí také možnosti
pro výstavbu bydlení a lékař ordinující přímo v obci.
Významným indikátorem spokojenosti se životem v městysi jsou úvahy o
stěhování. 88 % obyvatel o odstěhování neuvažuje. Jen 1 % je již rozhodnuto se
odstěhovat. Důvody pro úvahy o odstěhování nejsou jednotné, jedná se např.
o nedostatek služeb, sousedské vztahy či nízkou nabídku pracovních příležitostí
v okolí.
96 % obyvatel třídí odpad, nejčastěji tříděnými druhy odpadu jsou plast, sklo a
papír. Nejčastěji využívanými zdroji informací o dění v městysi jsou zpravodajský
měsíčník, místní rozhlas a přátelé a známí.
Podrobné informace o průzkumu můžete nalézt na webových stránkách městyse.
Zdeňka Lipovská a Jana Dopitová, Erste Grantika Advisory, a.s. (zpracovatel
strategického plánu)
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OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
Starostka městyse Doubravice nad Svitavou podle § 15 odst. 1 zákona 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e:
1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje se uskuteční:
v pátek 07. října 2016
od 14,00
do 22,00 hodin
v sobotu 08. října 2016
od 08,00 do 14,00 hodin
V případě, že žádný z kandidátů do Senátu Parlamentu České republiky nezíská počet
hlasů potřebný ke zvolení ( §75 zákona 247/1995 Sb. ), proběhne 2. kolo voleb
v pátek 14. října 2016
od 14,00
do 22,00 hodin
v sobotu 15. října 2016
od 08,00 do 14,00 hodin
2. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno .
4. Oprávněnému občanovi, který nebude moci hlasovat v okrsku, v jehož stálém
seznamu je zapsán, je na základě písemné žádosti (opatřené úředně ověřeným
podpisem oprávněného občana - v případě doručení na úřad poštou nebo datovou
schránkou) vydán voličský průkaz.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru, určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. V prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a
to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací
lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst a psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něj upravit a vložit do úřední obálky.
7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad městyse a ve
dnech voleb i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V tomto případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při
hlasování postupují členové OVK tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
8. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
9. V případě druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky obdrží volič
hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.
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Úřad městyse DOUBRAVICE NAD SVITAVOU ve spolupráci
se společností SITA CZ a.s. pro Vás zajistí
SBĚR A ODVOZ VELKÉHO ODPADU !
PROČ ?
Velký odpad z domácností a zahrádek, který se svým objemem nevejde do popelnice, nesmí končit
kolem cest nebo kdekoliv v přírodě. Tento odpad má své místo na skládkách. Je člověka nedůstojné
s tímto odpadem obtěžovat slušné občany a zatěžovat naše společné životní prostředí.
Co je velký odpad ?
Veškerý nábytek, doplňky a vybavení domácností pokud možno vše zbavené kovových částí,
zařízení, které není nebezpečným odpadem. Sedací soupravy, matrace, molitany, polystyrén,
koberce, běhouny, podlahoviny, jinak neupotřebitelné textilie, zrcadla, drátosklo, autosklo, luxfery,
bytové sanitární zařízení, domácí a zahradní keramika, plastový zahradní nábytek, zahradní hadice,
velo pneu a duše, vědra, vaničky, běžně znečištěné obaly od stavebních nebo jiných materiálů,
plastové nárazníky a plastová výbava automobilů apod.
Kontejnery budou rozmístěny v obci na stanovištích podle tohoto termínového
harmonogramu:

PŘISTAVENÍ

STANOVIŠTĚ

1. října 2016

ODVOZ

1. října 2016

U úřadu městyse

8,00 hod.

16,00 hod.

Upozornění: do kontejneru prosím nedávejte televizory, počítače a monitory, ledničky,
el. zařízení, pneumatiky a nebezpečné odpady !!! Děkujeme.

***************************************************************
SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !
PROČ ?
Nebezpečný odpad vyhozený do běžných odpadových nádob
ohrožuje zdraví lidí, zvířat i rostlin, vodu, vzduch a naše životní prostředí.
Proto jej musíme sbírat odděleně a dále odborně odstraňovat.
Co je nebezpečným odpadem ?

baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny a destičky, chladící a mycí
kapaliny, plechovky od nebo se zbytky laků barev, rozpouštědla, ředidla, tmely, lepidla, výplňové
hmoty a kartuše včetně sprejů, veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, vše co obsahuje
rtuť nebo líh, tonery a barvy do tiskáren, jedy, kyseliny, zásady, agropostřiky, pesticidy, kosmetika,
fotochemikálie, léky, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, znečištěné a
zaolejované oděvy, textilie a hadry, absorpční činidla a všechny různé nádoby znečištěné speciálně
upravenými stavebními hmotami nebo se zbytky chemikálií, pohonných hmot, asfaltové odpady,
menší množství azbestové krytiny zabalené v igelitu, sádrokarton a sádra apod. Tlakové hadice,
autokabeláže, el. vodiče obecně, znečištěná pryž a vše co přišlo do styku s ropnými látkami.
Nebezpečné odpady budou odebírány vyškolenými pracovníky a odváženy z následujících
stanovišť v obci podle tohoto časového harmonogramu:

DNE

STANOVIŠTĚ

OD KDY – DO KDY

24. září 2016

U úřadu městyse

8:00 – 9:00

Velkoobjemové a ostatní odpady ne !!!
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Rozkvetlé městečko 2016
vyhodnocení

Září znamená loučení s létem. Každým dnem se
začínají objevovat první krůčky přicházejícího podzimu
(ten začne 22. září v 16,20 hodin). V září každého
zahrádkáře čeká ještě spousta práce – sklidit zeleninu,
v okenních truhlících vyměnit letní výzdobu za podzimní,
připravit trávníky na zimu…
V tom velkém shonu by si ale každý zahrádkář a milovník kytiček zvlášť,
měl udělat na jedno odpoledne volno, a to na odpoledne dne

23. září 2016
V uvedený den se bude v areálu Zahradnictví Ing.
Romana Koupého konat vyhodnocení akce „Rozkvetlé
městečko 2016“. Takže všichni, kteří se po celý rok snaží,
aby naše městečko bylo co nejkrásnější a nejrozkvetlejší,
budou v uvedený den očekávání ve skleníku v horní části
areálu, a to nejpozději do 16 hodin.
Majitelům vybraných rozkvetlých oken, balkonů a
předzahrádek budou nejpozději do 16. září doručeny pozvánky (ty si
nezapomeňte vzít s sebou). Ve skleníku budou vítáni samozřejmě i ti,
kteří oficiální pozvánku neobdrží. Jako každý rok, malá odměna bude
připravena pro každého.
Tak tedy vezměte do ruky kalendář a tužku,
nejlépe červenou, a k výše uvedenému datu si
poznamenejte, že dne 23. září odpoledne
nebudete na zahrádce ani kopat, ani vytrhávat
plevel, nic podobného, ale že půjdete do areálu
zahradnictví, kde vás rádi uvítají.
Eva Sáňková
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__________________________________________________________

Na II. ročník soutěže NEJTVRDŠÍ HASIČ PŘEŽIJE
vás všechny zve Sbor dobrovolných hasičů
Doubravice nad Svitavou.
Vše důležité a podstatné je uvedeno na pozvánce.
Novinky letošního ročníku:




současně s hlavní soutěží bude pro děti připraven naučný
program za přítomnosti POLICIE ČR, OKRESNÍHO
ČERVENÉHO KŘÍŽE, BESIP a ČESKÉ POJIŠŤOVNY
diváci se také mohou zúčastnit tipovací soutěže „Nejlepší čas
v kategorii ženy“. Pro tipující budou připraveny zajímavé
odměny
AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ

DŮLEŽITÉ: VSTUP DO AREÁLU SOKOLSKÉHO HŘIŠTĚ ZDARMA!
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Recyklujte s hasiči
Kolektiv mladých hasičů se ve spolupráci s
úřadem městyse a sborem dobrovolných
hasičů v Doubravici nad Svitavou
zapojil do projektu ,,RECYKLUJTE
S HASIČI“.

Cílem projektu je umožnit spotřebitelům v dostupné vzdálenosti odložit elektrozařízení a chránit
lidské zdraví omezením negativních vlivů vysloužilých elektrospotřebičů na životní prostředí.
Sběr elektrozařízení proběhne v sobotu dne 3.9. 2016 od 8:00 do 12:00 ve sběrném dvoře vedle
úřadu městyse. Pokud bude někdo potřebovat pomoci s odvozem velkých zařízení, může se
obrátit na Romana Bártu tel. 724 730 282
Co je možné přinést?
Sporáky, trouby, varné desky, pračky, myčky, sušičky, všechny druhy chladící a mrazící
techniky, televize a monitory, mikrovlnné trouby, odstředivky prádla,
vysavače, ventilátory, mixéry, mlýnky, el. nože, šicí stroje
(elektrické), brusky, pily, zahradní sekačky, vrtačky,hoblíky, frézky, tlakové myčky, žehličky,
mandly, fritovací hrnce, varné konvice, el. pájky, vysoušeče vlasů, kulmy,holicí
strojky, toustovače, topinkovače, el. kartáčky na zuby, hodiny, budíky,
čistící stroje na koberce, počítače, tiskárny,el. hračky, videa, dvd přehrávače, … a další
elektrozařízení, které se dá připojit do zásuvky, nebo je na baterky.
Důležitou podmínkou je, že elektrozařízení musí být kompletní, tzn. v nedemontovaném
stavu!
Co do zpětného odběru nepatří?
Žárovky, zářivky, výbojky a náplně do tiskáren.
Věříme, že využijete příležitosti, jak se dostupně zbavit nepotřebných
elektrozařízení, a zároveň podpoříte kolektiv mladých hasičů v obci.

Za SDH a kolektiv mladých hasičů Roman Bárta
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Sbor dobrovolných hasičů
Doubravice nad Svitavou
Nábor nových členů mladých hasičů!!!
Baví tě hrát si na hasiče?
Nechceš se raději stát opravdovým mladým hasičem?
Pokud je ti od 5 do 17 let, tak neváhej a přijď se podívat
mezi nás!
Ve čtvrtek 8. a 15. září a každý další čtvrtek vždy
od 1600 do 1800 na hasičské zbrojnici.

Kontakty na vedoucí:

Roman Bárta 724 730 282

Marcela Havířová 724 266 891

********************************************************************************************************************
Všechny příznivce ručního tvoření zveme
na výtvarnou dílničku
PODZIMNÍ ARANŽMÁ S GITOU

V úterý 20. září 2016 od 16 hodin v zasedací
místnosti radnice v Doubravici nad Svitavou (I. patro) si pod laskavým
vedením floristky paní Gity uděláme originální vazbu na stůl, případně
věnec na vchodové dveře – to vše v podzimním kabátku.

Co si přinesete?
Staré noviny nebo PVC podložku na stůl, zahradnické i normální nůžky,
kdo má, tak tavnou pistoli, elektrickou prodlužku, finanční poplatek za
materiál na vazby 80 – 100 Kč paní Gitě, lektorce na dílničce.
Hlavně však nezapomenout brýle (kdo potřebuje) a ještě dobrou náladu.
Těšíme se na vás – bližší informace Eva Sáňková mobil 603 305 854.
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Úspěchy žáků ZŠ Doubravice nad Svitavou
školní rok 2015/2016
Výtvarné soutěže:
Besip pro žáky 5. ročníku:
Kateřina Vyroubalová – 3. místo
Požární ochrana očima dětí:
Kateřina Vyroubalová – 1. místo
Karolína Bartošová – 1. místo
Michaela Němcová – 2. místo
Ester Petresová – 3. místo
Mé toulky přírodou:
Sarah Schoříková – 3. místo
Gymnázium – osmileté studium – přijati:
Rostislav Hejč, Ester Petresová, Kateřina Vyroubalová
Srovnávací prověrky se ZŠ Rájec- Jestřebí /2 třídy/, ZŠ Ráječko a ZŠ Bořitov:
Český jazyk: diktát
průměr 1,67
2. místo
mluvnice průměr 1,83
2. místo
Matematika
průměr 1,92
2. místo
Matematická soutěž: /okresní soutěž – účastnilo se 845 žáků/
Cvrček – Mariana Vyroubalová – 3. místo
Atletika Rájec-Jestřebí:
1. místa:
Sarah Schoříková /1/

2. místa:

Soňa Sáňková/3./
Natálie Alexová /4./
Klára Fojtů/5./

běh na 50m
vytrvalostní běh
běh na 50m
vytrvalostní běh
skok do dálky
vytrvalostní běh
skok do dálky
skok do dálky
běh na 50m
běh na 50m
skok do dálky
vytrvalostní běh

3. místa:

Sarah Schoříková/1./
Renata Floková/3./
Vojtěch Zlámal/4./

skok do dálky
běh na 50m
skok do dálky

Martin Rybář/1/
Valentina Petečelová/2/
Renata Floková/3./
Tomáš Fojtů/5./
Roman Dvořáček/5./
Gabriela Hrdinová/5./
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I na hřbitově bývá někdy živo.
Přestože je všeobecně dané, že na hřbitově by měl být zachováván co
největší klid, v poslední době bylo na tom našem rušno trošičku více. Ne
však zbytečně. Nejprve oprava hrobu pruského vojáka a koncem měsíce
června (22. 6.) exhumace hrobu německého vojáka.
Podle moudré Wikipedie je exhumace otevření hrobu a vyzvednutí
mrtvého těla na základě úředního povolení nebo příkazu. Podle
právní úpravy pohřebnictví je jí jakákoliv manipulace s nezetlelými i
zetlelými lidskými ostatky.
V našem případě to bylo vyzvednutí lidských ostatků, a to ostatků
německého vojáka, který zemřel u nás, v Doubravici nad Svitavou, na
samém konci 2. světové války. Případ německého vojáka je určitě znám
nejen doubravickým pamětníků. Podle zápisů v matrice se jednalo o
vojína německé branné moci Wilhelma Schornbauma, narozeného ve
městě Erlangen. Ano, byl to jeden z německých vojáků, kteří se po
ukončení světové války schovávali v Kameňáku, a které pomohli
zlikvidovat rumunští vojáci, toho času umístěni v Doubravici. Ti
zraněného Schornbauma přinesli na nosítkách do dvora obecního
hostince (prostor za prodejnou COOP), kde jeho život jednou ranou
z pistole ukončil ruský důstojník. Podle zápisů v kronice za rok 1945 a
vzpomínek pana Zdeňka Hasoně st. i bez oné rány však zranění
německého vojáka byla neslučitelná s dalším životem.
A teď k vlastní exhumaci. Tu provedl Německý lidový spolek péče o
válečné hroby Kassel. Tento německý spolek funguje jako humanitární
organizace, která je pověřena vyhledáváním hrobů německých vojáků v
cizině. Zajišťuje jejich exhumaci a nové uložení ostatků na vojenských
hřbitovech. Zároveň se stará i o údržbu těchto hrobů. Na hřbitově
v Doubravici byla exhumace prováděna pod vedením Igora Nachtigalla,
který je zástupcem zmíněného spolku pro Českou republiku. Spolu s ním
se na exhumaci podíleli Vlastimil Schildberger, restaurátor a kurátor
Moravského zemského muzea Brno, Martin – Petr Tlustoš, student
z Tišnova, a velmi obětavě při náročné práci pomáhal Roman Jeschke
z Klemova. Podle zápisu v matrice byl německý voják pochován „vedle
hrobu prušáka“. Práce to nebyla vůbec jednoduchá, naopak. Ostatky
německého vojáka budou s největší pravděpodobností uloženy na
centrálním hřbitově v Brně.
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Ještě jedna zajímavá informace: Martin-Petr Tlustoš na podzim
nastupuje na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně na obory

Historie a Pomocné vědy historické. Zabývá se výzkumem českých dějin
v éře německé okupace se zaměřením na proces osvobození území
Protektorátu Böhmen und Mähren. Na toto téma píše publikaci. Proto se
také zúčastnil exhumace hrobu. Jeho závěrečnou práci dostane
k dispozici také Doubravice nad Svitavou.

Text a foto Eva Sáňková kronikářka
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Našla se, našla!!! Opona Alfonse Muchy je na
světě!!!
Malíř Alfons Mucha a Doubravice. Nebo – Alfons Mucha a Julius
Stantejský. Jak jdou tato spojení dohromady? Jdou, jdou, a to velmi! Je
všeobecně známo, že Alfons Mucha se s učitelem Stantejským přátelil
už od dob studentských v Brně. Julius Stantejský tam studoval na
učitelském ústavu, Alfons Mucha navštěvoval gymnázium. Seznámili se
u minoritů, kde Mucha někdy zpíval. A že jejich přátelství vydrželo, o tom
svědčí i to, že když se Stantejský 23. srpna 1887 ženil, byl mu Mucha za
svědka. A už se blížíme k tomu nejpodstatnějšímu. Podle dochovaných
záznamů Mucha Stantejského v Doubravici v rozmezí let 1892 – 1906
třikrát navštívil. Vždy se zdržel několik dní a při jedné návštěvě místním
ochotníkům namaloval oponu. Podle vyprávění pamětníků a starých
záznamů víme, že oponu maloval v prostorné sýpce bývalého Holíkova
statku č. p. 31 (v současné době budova radnice). Opona prý byla
překrásná, dominovala jí postava kněžny Libuše. Po skončení 2. světové
války jako by se po oponě slehla zem. Někteří tvrdili, že byla spálena, jiní
zase, že byla odvezena s hromadou suti na smetiště. A tak jsme léta
letoucí jen vzpomínali, jak vzácnou věc jsme v Doubravici měli, a jak
jsme o ni neznámo jak přišli.
Víte, co znamená slovo „depozitář“? Určitě ano. Tak jen pro osvěžení
paměti: „Muzejní depozitář skrývá předměty, které nemohou být
vystaveny (poškození, zlomkovitost, neatraktivnost), nebo by vystavením
mohly utrpět škody. Přesto však je jejich historická hodnota předurčuje
k tomu, aby byly uchovány i pro příští generace.“
V boskovickém muzeu byla po generace uskladněna divadelní opona, o
jejímž původu nebylo nic známo. Žádný záznam, žádná bližší informace.
V roce 2010 byla dokonce zmíněná opona publikována v knize Jiřího
Valenty Malované opony divadel českých zemí bez uvedení autorství,
jen s informací Jiřího Bušiny, dlouholetého boskovického divadelního
ochotníka: „V Muzeu Boskovicka je uložena divadelní opona, o jejímž
původu nejsou žádné zprávy, opona není součástí sbírek. Je
namalována na plátně podšitém pytlovinou, navinuta na dřevěné lati a
značně poškozena. Obraz představuje renesanční arkády s bohatou
draperií a šňůrami v horní části. V prostředním oblouku stojí postava
ženy s vavřínovým věncem na čele. Ve vztyčené pravici drží misku
s ohněm. Po obou jejích stranách stojí postavy žen – hudebnic, u sloupů
sedí dvě ženy v zamyšlení…na pozadí v jedné části Národní divadlo a
v druhé silueta města.“
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A od té doby nic. Ale víte, jak to chodí. V tomto případě zapracovala
náhoda. Šťastná náhoda!!! To když historik muzea Mgr. Petr Vítámvás
ve staré sbírkové evidenci z 30. let, která se už nepoužívá a sama je

součástí sbírek, narazil na tento zápis:
Přepis: „Opona divadelní darovaná těl. jednotou Sokol v Doubravici.
Oponu maloval Alf. Mucha, když jako student trávil prázdniny
v Doubravici. Učinil tak na podnět nadučitele Stantejského. Získána v r.
1938.
Tomu, že se skutečně jedná o doubravickou oponu, svědčí i článek
„Alfons Mucha v Doubravici“, otištěný v lednu 1981 v týdeníku Nový
život, kde je uveden vedle okolností vzniku opony i její námět.

Doubravická opona má rozměry 4,6 x 2,4 metru. Nedochovala se
v právě dobrém stavu, což je zapříčiněno především materiálem – plátno
je velmi hrubé a malba na něm je na několika místech zcela setřená, pak
také uskladněním – po několik desetiletí ležela srolovaná na dřevěném
kůlu v různých podmínkách. V současné době je opona v rukou
restaurátora Moravské galerie Igora Fogaše.
Víte, co se říká? Kdo si počká, ten se dočká! Věřme tedy, že i my se brzy
dočkáme toho, že budeme „naši“ oponu obdivovat u nás, v Doubravici
nad Svitavou!
Podle podkladů Muzea Boskovicka a se souhlasem Mgr. Petra Vítámvás
zpracovala Eva Sáňková kronikářka
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Srdečně Vás zveme na oslavu
Dne pro charitu aneb "Hrnečku vař!"
16.9.2016 od 15 hodin
ve farním areálu Soukopovo náměstí 91, Doubravice nad Svitavou
Bohatý program a občerstvení zajištěno
Symbolickou vstupenkou je zakoupení
ručně malovaného hrnku za dobrovolný příspěvek
*******************************************************************

Nový školní rok 2016/2017 začíná a tak je mou milou
povinností vás pozvat opět do našeho - vašeho Mateřského centra
Ponorka. Děti se mohou těšit na nový kroužek Lišáci, kde si
budou hrát s čísly, tvary, lámat si hlavu nad rébusy a detektivními
případy. Také máme v plánu nahradit stávající kroužek angličtiny
pro děti za efektivnější formu, anglickou školičku. Na měsíc říjen
plánujeme podzimní karneval a v prosinci se můžete těšit na již
tradiční mikulášskou nadílku na náměstí. Provoz MC začínáme v
pondělí 12.9.2016 a během měsíce září si děti mohou jednotlivé
kroužky nejprve vyzkoušet.
Všechny potřebné informace o činnosti MC a nabídce
stávajících i nových kroužků i jejich rozvrh najdete na našem
webu www.mcponorka.cz. Přihlašovat do kroužků se můžete na
našem emailu mcponorka@seznam.cz, kde vám rády zodpovíme
i vaše dotazy. Najdete nás i na facebooku.

Za MC Ponorka Eva Štěpánková
16
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MC PONORKA, z.s. DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Bližší informace o jednotlivých kroužcích získáte na našich stránkách www. mcponorka.cz

Kroužek studené kuchyně a keramiky lze navštívit i během roku jednorázově.
LIŠÁCI – Máte za ušima, chcete být mazaní jako lišky? Tak tohle je kroužek přesně pro vás!
Budeme si hrát s čísly i tvary, lámat si hlavu nad rébusy i detektivními případy, zahrajeme si
společenské hry pro bystré hlavičky… Zkrátka – s námi to všem pěkně spočítáme! Logickomatematický kroužek pro děti 5-10 let.
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Dle zájmu se od října otevře angličtina buď ve formě hodiny nebo školičky.
Prosíme zájemce o angličtinu o jejich rozhodnutí.
ANGLIČTINA PRO DĚTI
V dalším školním roce jsme se rozhodli nabídnout vám na výběr ze dvou variant
kroužku angličtiny pro děti. Poběží pouze jedna z nich – podle zájmu. Výuka bude
určena dětem od 4 let do 2.třídy ZŠ
1. Klasický kroužek – středa 16:15-17:00
cena: 35,-/lekce
Standardní výuka, tak jak probíhala již v minulých dvou letech: děti se zábavnou a
hravou formou seznámí se základními slovíčky a jednoduchými větami z
anglického jazyka. Budeme se postupně věnovat tematickým okruhům z běžného
života. Z velké části bude výuka probíhat v angličtině, složitější pokyny k práci děti
dostávají česky. Dětem bude při výuce společníkem i kamarád Hugo - ponožkový
maňásek, který umí mluvit jen anglicky. Aktivní a pohybové sekvence doplníme
prací s obrázky a pracovními listy. Součástí výuky budou samozřejmě i písničky a
říkanky, budeme si pouštět i krátké anglické kreslené pohádky.
2. Anglická školička – středa 12:30-16:00 (pro děti navštěvující MŠ a ZŠ
Doubravice bude zajištěno vyzvednutí ze vzdělávacího zařízení a doprovod na
kroužek)
cena: 55,-/lekce
Podstatou této varianty je hlubší zafixování slovíček i frází, intenzivnější kontakt s
jazykem. Výhodou je také to, že vznikne lepší vazba a spolupráce kolektivu, což
vede děti k větší otevřenosti při slovním projevu v cizím jazyce. Setkají se s
anglickým jazykem nejen během her, písniček, úkolů a cvičení, ale také při zcela
běžných „provozních“ situacích (požádat o pití, půjčit hračku kamarádovi…).
Zpočátku, než se skupinka sžije, bude komunikace ze strany lektorky probíhat
česko-anglicky, postupně bude podíl anglického jazyka narůstat, až bude tvořit
naprosto samozřejmou součást života školičky. Předběžná podoba odpoledního
programu: příchod do MC, uvítání, minirozcvička, výuka, svačinka, odpočinek s
poslechem čtené pohádky, výuka+volná hra, rozloučení. Výuka bude rozdělena do
intenzivnější a uvolněnější části tak, aby ji děti zvládly. V pěkném počasí se
vypravíme na procházky, či na hřiště. Cílem školičky není primárně „dostat do
dětí“ větší objem slovíček, ale umožnit hlubší kontakt s jazykem, intenzivnější
prožitek a komplexní chápání cizího jazyka, podpora snahy o vyjádření v cizím
jazyce a odbourání zábran v komunikaci.
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví
narozeniny v měsíci září vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
Září:
6.9. Hájková Emilie
28. října 208
6.9. Kuchařová Božena
Plotky 135
14.9. Hájková Ludmila
28. října 196
17.9. Sáňková Zdislava
Boskovice
20.9. Kouřilová Anna
28. října 243
23.9. Biberlová Jaroslava
nám. Svobody 85
24.9. Pokorná Ludmila
Soukopovo nám. 336
25.9. Horáková Marie
Dolní 57
28 .9. Šaumanová Dagmar
Hybešova 158
******************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - ZÁŘÍ 2016
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
Září
3.9. MUDr. Kubínová
Boskovice, Nemocnice Bce 516 491 263
4.9. MUDr. Paděrová
Šebetov, 117
516 465 452
10.9. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. střed. 725 415 615
11.9. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197
516 471 210
17.9. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9
516 412 422
18.9. MDDr. Potůček
Blansko, Pražská 1b
516 419 538
24.9. MUDr. Řehořek
Polik. Blansko, Sadová 33 516 488 453
25.9. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)Poliklinika Blansko,
Sadová 33 516 488 453
28.9. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko
516 444 326
Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6,
tel. 545 538 111.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišťuje ve všední dny od 17.00 hodin
do 7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.

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

Myslivecký spolek ve spolupráci s MC Ponorka
vás srdečně zvou na
„Ochutnávku zvěřinových specialit“,
která se bude konat v sobotu 10.9.2016 od 12.00 hodin
na sokolském hřišti.
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Krásná je naše zem
Každý rok pořádá Svaz tělesně postižených v Rájci-Jestřebí několik
rehabilitačních pobytů. Letos jsme se přihlásili na týdenní pobyt v hotelu ZadovStachy na Šumavě.
49 členů z Rájce, Doubravice, Holešína, Ráječka, Dolní Lhoty, Křtin, Blanska
a Bořitova se vydali 19. června autobusem na hotel Zadov. Cestou začalo pršet,
a kdo zná drsnou Šumavu ví, že spatné počasí vydrží nejméně týden. Na první
zastávce jsme si prošli historické město Tábor, druhá zastávka patřila prohlídce
hradu Rabí, který je nejrozsáhlejší hradní zříceninou v Čechách. Od poloviny
14. století byl hrad sídlem pánů z Rožmberka. Ti jej obehnali hradbami tak
důkladně, že platil za nejpevnější v zemi. Husitská vojska však hrad dvakrát
dobyla a v roce 1421 zde dokonce přišel o své pravé oko vojevůdce Jan Žižka
z Trocnova. Zkáza hradu nastala v 18. století, kdy hrad vyhořel a poničený areál
navíc začali lidé rozebírat na stavbu vlastních domů. O záchranu této výjimečné
historické památky se zasloužil Spolek pro záchranu uměleckých, historických a
přírodních památek v Horažďovicích, který provedl nákladné opravy hradního
areálu. Od roku 1954 o hrad pečuje stát.
Pak už zmizela pole a před námi se objevily kopce, lesy a louky. Dorazili jsme
do hotelu, kde jsme se ubytovali. Za okny se rozprostřela úchvatná šumavská
krajina, v dálce byla vidět dýmající elektrárna Temelín. První ráno jsme vstávali
do drobného deště a bílé mlhy, teploměr klesl k nízkým číslům. Rozhodli jsme
se prozkoumat okolí hotelu ve skupinkách. Kolem chaty Kateřiny Neumanové
vedla cesta po lese přes rozkvetlé louky, kolem šumavských samot a různých
zajímavostí. Každý jak se cítil, podnikal kratší nebo delší vycházku zakončenou
většinou v nedaleké cukrárně.
V úterý už byl naplánovaný výlet k hradlovému mostu zvaný Reckle,
Tříjezerní slati a překrásným údolím kolem Roklanského potoka na Modravu.
Reckle – plavení dřeva nebylo po divoké Vydře možné, a proto zde byl
vybudován kolem nesplaveného úseku umělý plavební kanál zvaný VchynickoTebovský (stavba trvala 2 roky). V místě, kde se dřevo svádělo do kanálu, byl
postaven hradlový most, přes který dnes vede cyklostezka. Uprostřed
šumavských lesů se nachází ostrůvek severské přírody – Tříjezerní slať. – Je to
místo, na kterém se vyskytuje mnoho vzácných živočichů a rostlin, např.
masožravá rosnatka. 250m dlouhá okružní naučná stezka vede kolem tří
rašelinných jezírek, podle kterých dostala slať své jméno. A Šumava se
rozhodla ukázat nám svou vlídnou tvář. Vysvitlo sluníčko a provázelo nás celý
zbytek našeho pobytu.
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Další den nás čekala hora Boubín v Boubínském pralese – je to nejstarší prales
na Šumavě (od roku 1858). Z Kubové Huti jsme šli zpočátku pohodlnou lesní
cestou, která se zvedala do prudkého kopce s dřevěnými schody, dále lesní
pěšinou až na samý vrchol hory Boubín. Kdo vylezl až na rozhlednu, odměnou
mu byl překrásný výhled na blízké i vzdálené okolí. Cesta dolů byla místy dosti
náročná, ale bez problému ji zdolala i nejstarší účastnice, 81letá paní Marie
Dvořáčková. Prohlédli jsme si stoleté stromy, Boubínské jezírko a v Zátoni nás
čekal náš autobus, který nás odvezl hned na večeři na hotel.
Čtvrtek byl určen pro Železnou Rudu a okolí. Opět skupinky podle svých sil
vyrazily směr jezero LAKA nebo lanovkou na Špičák s rozhlednou, nebo směr
Černé a Čertovo jezero, abychom se všichni sešli v cukrárně v Železné Rudě.
Jezero Laka leží na svahu hory Plesné, jedná se o nejvýše položené (1096
m.n.m.) a zároveň nejmenší ledovcové jezero na Šumavě. Romantický nádech
uprostřed lesů mu dodávají plovoucí ostrůvky porostlé vegetací.
Zbýval poslední den – procházka kolem řeky Vydry. Z Antyglu, kam nás
zavezl autobus, jsme šli podél řeky s velkými kameny, které obtéká dravá voda.
Lesní cestou v příjemném chládku jsme míjeli studánky, občerstvili se na
Turnerové chatě s vydřím výběhem, abychom dorazili do cíle – k soutoku
Křemelné a Vydry na Čeňkově pile. Bonusem našeho putování byla prohlídka
hradu Kašperk. Večer už jsme balili a těšili se na domov.
Budeme vzpomínat na krásnou, čistou a přívětivou Šumavu, na upravené
chalupy, dobře značené cesty, cyklostezky, louky a přírodu. Veliké poděkování
za vzorně zařízený pobyt patří vedoucím paní Vašíčkové a Hajdamachové, které
měly vždy perfektně připravený program pro všechny. V organizaci se
nevyskytla jediná chybička, i když zabezpečit program pro věkově i fyzicky
různorodou společnost není jednoduché. Spokojeni jsme byli i se stravováním.
Ráno švédské stoly celkem bohatě zásobené, večer výběr z osmi jídel byl také
dobrý.
Nesmíme zapomenout na pana Štěpánka – řidiče, který nás bezpečně a
spolehlivě dovezl k cíli a zajišťoval dobrý servis. Na zpáteční cestě převzali
„velení“ pan Sáňka a pan Konečný, protože obě vedoucí zůstaly na Zadově, kam
dorazila další skupina. Doufáme, že i jim se pobyt vydařil. Poslední zastávka
byla v Českém Krumlově, kde jsme si individuálně prohlédli historické město.
Zbývá už jen říct – díky a snad ještě někdy, Šumavo, na shledanou!

Manželé Řezníčkovi – Podloučkovi z Doubravice
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ZÁ Ř Í

2016

1. 9. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

KRÁLOVÉ HOR
Mládě orla je vyhozeno z hnízda, a tím odsouzeno k smrti. Chlapec
Lucas nezná lásku, ani teplo domova. Po smrti matky se jeho otec
uzavřel do sebe a utápí se v zármutku. Lucas ptáče zachrání a
pojmenuje ho Abel. Tajně se o něj stará, krmí ho. Ve společnosti
mladého dravce nachází lásku a přátelství, které mu doma tolik
chybí. S pomocí starého lovce učí Abela létat a lovit. Hrají: Jean
Reno, Manuel Camacho a další.
Film Rakouska
Vstupné 50.- Kč

97 minut

8. 9. čtvrtek v 18 hod

CINEM ART

TEORIE TYGRA
Komedie pro muže, kteří mají zkušenost s manželstvím, a pro ženy,
které mají zkušenosti s muži.
Teorie Tygra je road movie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že
míval sny i vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem.
Vydá se na riskantní cestu navzdory tomu, že tím přichází o vše.
Film je též o jeho ženě, která to prostě myslela dobře: za manželství
i svého muže obětavě převzala zodpovědnost, protože muži toho
nejsou schopni. Revolta starého pána rozkolísá zavedené pořádky
i v rodinách jejich dětí. Mladí by si to rádi zařídili lépe, ale zničující
rodinná strategie pomalé přeměny z tygrů na králíky má hluboce
zapuštěné kořeny. Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Jakub
Kohák, Iva Janžurová a další.
Komedie ČR

V kinech od 31. 3. 2016

Vstupné 50.- Kč

101 minut
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15. 9. čtvrtek v 18 hod

CINEM ART

LÍDA BAAROVÁ
Milovala zločince. Je to zločin? Výpravné drama o vztahu
legendární české herečky Lídy Baarové s nacistickým ministrem
propagandy Josephem Goebbelsem. Velký příběh o slávě a pádu,
lásce a zradě, vině a trestu ve vyhrocené době. V hlavní roli Táňa
Pauhofová, dále hrají Jiří Mádl, Martin Huba, Simona Stašová a.j.
Životopisný film ČR
Vstupné 50.- Kč

106 minut

22. 9. čtvrtek v 18 hod

CINEM ART

RODINNÝ FILM
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dvě dospívající děti,
jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou po oceánu? Co udělá
odloučení s dosud perfektně fungující rodinou? A co když do
tohoto rodinného „testu" vstoupí další, nečekaně dramatická
událost. Hrají: Karel Roden, Vanda Hybnerová, Jenovéfa Boková.
Film ČR
Vstupné 50,-Kč

95 minut

29. 9. čtvrtek v 18 hodin

ROAD MOVIES

ANDÍLEK NA NERVY
Čtrnáctiletá bloggerka Viktorie si musí po smrti matky vybrat, zda
žít v dětském domově nebo na malé vesnici s otcem, kterého nikdy
neviděla. Venkovské prostředí na ni zpočátku působí jako zoo plné
exotů, kteří jsou sice zajímavou náplní pro její blog, ale žít se s nimi
nedá. Její otec navíc úspěšně vzdoruje všem pokusům o
převýchovu a raději se věnuje své praxi zvěrolékaře a poklidnému
popíjení s kamarády. Do rodinného souboje je postupně zatažena
celá vesnice i sociální pracovnice, která hrozí násilným rozdělením
nově vzniklé rodiny. Hrají: Pavel Řezníček, Petra Černocká a další.
Komedie ČR
Vstupné 50,-Kč

105 minut
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