ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 10 /říjen 2016
****************************************************************************

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsem vás informovala, že probíhá oprava stropní konstrukce
v místní základní škole. Nyní mohu konstatovat, že práce jsou téměř u konce a na
začátek října je připravena kolaudace zmiňované stavby. V měsíci září proběhla
řada zdařilých akcí, které jste někteří z vás podpořili svojí účastí.
Bohužel, že se nám nevyhýbají i ty horší zprávy. Považuji za svoji povinnost vás
o jedné z nich touto cestou informovat. Činím tak i z důvodu neobjektivních zpráv,
které se po naší obci šíří a také na základě toho, že jsem byla ke zveřejnění
vyzvána na zasedání veřejného zastupitelstva městyse dne 2. 9. 2016.
V únoru roku 2014 proběhl audit (kontrola) ministerstva financí Svazku obcí
Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic pro ČOV
a kanalizaci (dále jen Svazku). Výsledkem tohoto auditu byla tzv. Zpráva o auditu
operace, ta byla vyhotovena v srpnu 2014. Z ní vyplývá, že bylo identifikováno
zjištění - „Stanovisko nevhodných kvalifikačních předpokladů“, které vedlo
k penalizaci Svazku ve výši 13 811 035, 23 Kč.
Výše uvedené skutečnosti jsem se dozvěděla v srpnu 2016. Následně jsem
svolala valnou hromadu Svazku (1. 9. 2016) a po té i veřejné zastupitelstvo
městyse (2. 9. 2016). Zde jsem informaci o auditu předala jak členům Svazku, tak
zastupitelům Městyse Doubravice nad Svitavou. S politováním musím
konstatovat, že členové Svazku, dle jejich sdělení, nebyli o průběhu celé události
informováni a stejně tak nebyla žádná informace týkající se auditu poskytnuta
většině zastupitelům naší obce.
V návaznosti na výsledek auditu finanční úřad pro Jihomoravský kraj (jednání
v Blansku 7. 9. 2016) vyměřil Svazku „sankci za nedodržení povinnosti vyplývající
ze zákona o veřejných zakázkách“. Tuto informaci, včetně výše sankce, jsem
členům Svazku již předala. O výši sankce budu informovat zastupitele na
veřejném zasedání zastupitelstva městyse dne 19. 10. 2016. Stejně jako
o krocích, které Svazek v celé záležitosti podniká. Následně budou aktuální
informace uveřejněny v dalším čísle zpravodaje.
Jako předsedkyně Svazku i z pozice starostky městyse vás chci ubezpečit, že se
budu snažit, aby finanční dopady na Svazek, a v té souvislosti i na městys, byly
v rámci možností co nejmenší.
Mgr. Jana Otavová starostka
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Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice
nad Svitavou, které se bude konat
ve středu 19.10. 2016 v 18.00 v obřadní síni Městyse Doubravice nad Svitavou.
*****************************************************************
ELEKTROVANDR
Naše obec byla zařazena do projektu společnosti ELEKTROWIN
a Karlovarského kraje, který se jmenuje ELEKTROVANDR. Jeho cílem je
informovat obyvatele obcí a děti ze škol o zpětném odběru elektrozařízení a
o správném zacházení s vysloužilými elektrospotřebiči. Městys Doubravice
nad Svitavou je jednou z prvních obcí v republice, kde akce proběhla,
uskutečnila se ve středu 21. 9. 2016.
Akce spočívala v tom, že v areálu farní zahrady byl umístěn „recyklostroj“,
který obsluhoval Upír Krejčí, známý komik. Asi hodinová „šou“, která byla
zaměřená na ekologii, se zúčastnily děti z místní mateřské a základní školy.
Za nepotřebný elektrospotřebič, který odevzdaly na místě, obdržely drobný
dárek.
Mgr. Jana Otavová
starostka
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou konaného
dne 2.9.2016
62/2016 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu starostky
63/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
č. PV – 014330034289/001 mezi Městysem Doubravice nad Svitavou
jako povinným a firmou E.ON Distribuce a.s. jako oprávněným v
předloženém znění,týkající se pozemku parc.č. 3500/2 v k.ú.
Doubravice nad Svitavou, na kterých je realizována stavba pod názvem
„Doubravice nad Svit., Zahradní, DP Hájek“
64/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemků p.č. 3603/1,o výměře
585 m2 a p.č. 3603/2, o výměře 183 m2 zapsaného na LV 10001
vedeném pro Městys Doubravice nad Svitavou, k.ú. Doubravice nad
Svitavou, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Blansko, firmě Lesy České republiky, s.p., za dohodnutou
kupní cenu 19 200, - Kč. Návrh na vklad do katastru podá kupující,
poplatek za vklad do katastru uhradí kupující.
65/2016 -Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření městyse č.4
66/2016 -Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření městyse č. 5
67/2016 - Zastupitelstvo městyse schvaluje nabídku pojištění právní ochrany firmy
D.A.S. pro Městys Doubravice nad Svitavou
68/2016 - Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu starostky za Svazek obcí
Doubravice nad Svitavou, Obora, Kuničky a Újezd u Boskovic pro ČOV
a kanalizaci.

****************************************************************
POMOZTE NÁM NAVRHNOUT PROJEKTY, KTERÉ BY SE V DOUBRAVICI MĚLY REALIZOVAT
Vážení spoluobčané,

v rámci přípravy nového strategického plánu rozvoje městyse jste měli možnost účastnit se
dotazníkového šetření, jehož vyhodnocení bylo zveřejněno v minulém čísle zpravodaje
a na webových stránkách městyse. Nyní máte možnost navrhnout konkrétní projekty, které by se
dle Vašeho názoru měly na území městyse realizovat. Pro tento účel naleznete v tomto čísle
zpravodaje formulář projektového záměru. Tento formulář můžete odevzdat do 31. 10. 2016 do
schránek na následujících sběrných místech:
- schránka ve vestibulu úřadu městyse,
- schránka v mateřském centru (ve všední dny od 15 do 18 hodin),
- schránka na hasičské zbrojnici,
- schránka v prodejně COOP.
Na těchto místech si můžete také vyzvednout další formuláře (každý občan může navrhnout
libovolný počet projektů).
Formulář byl vytvořen zpracovatelem strategického plánu, společností Erste Grantika Advisory,
a.s., ve spolupráci se členy Komise pro strategii.
Elektronickou verzi formuláře naleznete na webových stránkách městyse.
Projektové záměry budou po revizi Komisí pro strategii zařazeny do zásobníku projektů, jejichž
realizací bude naplňován strategický plán městyse.
Ing. Zdeňka Lipovská koordinátorka projektu
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„Rozkvetlému městečku“ schází jen malý krůček k jubileu.
Jen o dva dny dříve jako v roce minulém se konalo v zahradnictví ing.
Koupého vyhodnocení již 9. ročníku květinové soutěže
„Rozkvetlé městečko 2016.“
Ano, i když se to nezdá, je za námi devátý ročník. A nutno podotknout, že i
po tak dlouhé době „Rozkvetlé městečko“ nestagnuje. Pravdou je, že
některým oknům, která byla např. osázena před pěti lety, v roce letošním
kytičky chyběly. Některá okna byla zase ozdobena nově. Tak tomu není jen
u nás, ale i v mnoha jiných obcích, které tuto soutěž pořádají.
K letošnímu ročníku několik čísel:





Kategorie rozkvetlá okna – rozneseno 75 pozvánek
Kategorie rozkvetlé předzahrádky – rozneseno 30 pozvánek
Kategorie rozkvetlé balkony – rozneseno 16 pozvánek
Kategorie MIX – vydáno a rozneseno 11 pozvánek

Ze všech pozvaných se do horního skleníku zahradnictví dostavilo 78
majitelů květinové krásy, podle vydaných zahradnických dvacetikorun byl
přítomen rekordní počet návštěvníků, a to 136.
Devátý ročník je za námi a jak jsem napsala v titulku, k jubilejnímu ročníku je
to je krůček. Už teď ale společně s hlavním sponzorem akce ing. Koupým
přemýšlíme o tom, jak a čím ten příští ročník osvěžit, aby akce byla stále
lákavá a hlavně, aby městečko Doubravice nad Svitavou bylo rozkvetlejší a
rozkvetlejší.
Eva Sáňková kronikářka

Na snímku starostka
městyse Mgr. Jana
Otavová předává
jednu z cen v kategorii
„rozkvetlé balkony“
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TFA – Nejtvrdší hasič přežije
Doubravice nad Svitavou – 17. 9. 2016
Dobrovolní hasiči z Doubravice nad Svitavou navázali na I. ročník soutěže
z roku 2015 a stejně pečlivě jako v roce minulém připravili ročník II. Pod
záštitou hejtmana Jihomoravského kraje se soutěž konala v sobotu 17. září
2016 na místním sokolském hřišti. Svoji fyzickou připravenost a odvahu
pokořit připravené překážky přijela více jak padesátka odvážných mužů a
žen. Diváci viděli velkou snahu soutěžících o co nejlepší čas, ale také
zklamání těch, kterým se soutěž nepovedla podle jejich představ. Všichni do
jednoho si však zaslouží náš obdiv!
Výsledky:
Muži do 35 let: 1. Michal Skřivánek čas 3:04:97; 2. Lukáš Krejcar 3:07:22;
3. Jaroslav Škorpík 3:43:72; 10. Rostislav Hajný 3:43:72.
Muži nad 35 let: 1. Radek Tesař čas 3:22:19; 2. Tomáš Máca 3:28:59; 3.
Dušan Pavelka 3:33:32; 4. Radek Hajný 4:25:49
Ženy: 1. Lucie Lízrová čas 3:10:38; 2. Hana Skoupá 3:51:77; 3. Zuzana
Coufalová 4:51:85.
Celá soutěž byla připravena velmi dobře. Žádné prostoje, žádné zbytečné
zdržování – to ale také díky přespolním závodníkům. Mnozí z nich přiložili
ruku k dílu a pomáhali s organizací a zajišťováním potřebného. Dokonce i to
počasí, které nejprve hrozilo deštěm, se umoudřilo.
Následující řádky jsou vypsány z facebooku TFA Doubravice nad Svitavou.
Jsou to bezprostřední reakce soutěžících.
Michal Skřivánek – SDH Rohatec: Kritika? Žádná. Jedním slovem paráda,
hladký a rychlý průběh, spousta cen, doplňkový program pro děti, soutěž by
mohla kandidovat na jednu z nejlepších v kraji. Ideál, řekl bych.
Miroslav Neveselý – SDH Horákov: Za mně jedna z nejlepších soutěží,
kde jsem byl. Organizačně zvládnutá na jedničku, lékařská služba v cíli
parádní. Doprovodný program byl takovou třešinkou na dortu. Vy všichni co
jste se podíleli na organizaci, patří vám velké díky a obrovský palec nahoru
za odvedenou práci!!!
Lukáš Krejcar – Hasičský záchranný sbor Hradec Králové: jeden
z nejlépe zajištěných a organizovaných závodů letos.
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Lucie Lízrová – SDH Račice: tato soutěž patří k jedné z nejlepších, na
které se celý rok těším.
Jozef Regec: Chtěl bych ještě jednou poděkovat pořadatelům TFA
v Doubravici za perfektně připravenou soutěž pro hasiče. Je dobře, že
v regionu máme takové nadšence, jako jsou v SDH Doubravice, kteří umí
udělat na malém prostoru tak velikou a dobře zvládnutou akci pro hasiče a
diváky. Jsem na sebe hrdý, že jsem závod zvládl a tak se mohl zařadit mezi
vás, hasiče TFA… Děkuji všem.
Martin Novotný SDH Olešnice: podruhé na TFA v Doubravici a podruhé
úžasná super akce, za kterou musím poděkovat všem pořadatelům,
především Rosťovi a Radkovi, kteří odvedli kus práce. Trať byla skvělá, na
trati zkušení rozhodčí, což je velké PLUS. Je skvělé, že jste nalákali tolik
sponzorů, a že každý závodník dostal něco na památku a ti nejlepší opravdu
krásné ceny. TFA potřebuje reklamu, protože je to krásný sport a zrovna
TFA v Doubravici je skvělý příklad toho, jak má závod vypadat. Všichni, co
se na tom podíleli, dělají dobré jméno a reklamu nejen TFA, ale i SDH
Doubravice a celé obci Doubravice nad Svitavou. Kluci klobouk dolů a
všichni se těšíme na III. ročník!
Pořadatelé soutěže děkují všem sponzorům a také těm, kteří se
jakkoliv zasloužili o hladký průběh celé soutěže a spokojenost
soutěžících i diváků. Velké poděkování za spolupráci si zaslouží také
pracovníci BESIP, ČČK Blansko, kteří nejen že zajišťovali
zdravotnickou pomoc, ale pro všechny připravili zajímavý doprovodný
program.
Eva Sáňková
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Mladí hasiči z Doubravice mířili rovnou do SLOUPU
V sobotu 17. září se ve Sloupu, vstupní bráně do chráněné krajinné oblasti
Moravský kras, konala soutěž v požárním útoku pro mladé hasiče. Zúčastnili
jsme se jí s mladším i starším družstvem.
Družstvo mladších hasičů se umístilo na krásném druhém místě a jejich
starší kamarádi na místě čtvrtém. Po hlavní soutěži následovala soutěž
doplňková v podobě medové štafety. Ta spočívala v následujících
disciplínách: uvázání ploché spojky, vypití velké sklenice mléka, oběhnutí
stolu se syrovým vejcem na lžíci, zatlučení hřebíku, házení míčku do klauna
a stříkání džberovou stříkačkou. V tomto případě nebylo důležité zvítězit, ale
hlavně se zúčastnit. Za účast a splnění disciplín získali všichni mladí hasiči
krásné perníkové medaile.
Marcela Havířová

Na snímku mladí hasiči SDH Doubravice nad Svitavou se svými vedoucími
Marcelou a Petrou Havířovými
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EKOLOGIE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

Ve středu 21. září přijel herec a komik Václav Upír Krejčí ukázat školákům, jak se
nakládá s vysloužilými elektrospotřebiči. Každý, kdo něco donesl, obdržel drobný
dárek.
22. září, kdy se slaví Evropský den bez aut, vyrazila celá škola na pěší výlet do lesa.
Paní učitelka Juračková měla připravené úkoly, které žáci po cestě pilně plnili.
Určovali jsme sever a zůstala po nás na okraji cesty i galerie barev podzimu.
Provázel nás pan Lejska se svým jezevčíkem Dičkem. I když jsme se chovali tiše,
žádnou zvěř jsme nespatřili. Až u chaty mysliveckého sdružení se nám to podařilo.
Čekali nás místní myslivci se cvičeným loveckým psem, viděli jsme i bažanty a kunu.
Po bohatém občerstvení jsme si vyslechli vyprávění o myslivecké kynologii a shlédli
jsme i praktickou ukázku výcviku loveckého psa.
Krásným prosluněným dnem jsme se vraceli do školy. Děkujeme všem, kteří nás
něco nového naučili a zpříjemnili nám tyto zářijové dny.
Text: Mgr. P. Bartošová, foto Mgr. E. Bartíková

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

Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech 17. - 21. října
2016 sběr starého papíru. Kdo se chce zbavit tohoto odpadu a
pomoci škole získat finanční prostředky na další vybavení, může
papír odevzdávat v uvedených dnech vždy od 6.00 hodin do 15.30
hodin ve škole. Občany prosíme o rozdělení na noviny, časopisy a
ostatní do menších balíčků. Děkujeme.
Mgr. František Opatřil
ředitel školy
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Důstojné místo odpočinku už má i Vojtíšek
Vojtěch Gyurkovič (narozen roku 1898) – podivín, lidově přezdívaný
„Vojtíšek“ – zajímavá figurka městečka Doubravice, kterou znalo celé okolí.
Vzdělaný muž (profesor biologie a botaniky), který byl tak trochu „svůj“. Pro
jeho svérázné vyučovací metody byl ze školy propuštěn (vyučoval na
Prvním reálném gymnáziu v Brně), krátce pracoval na jatkách, následně
v lihovaru v Rájci. Nikde však neuspěl. Byl uznán duševně chorým a už za
první republiky dán do invalidního důchodu.
O Vojtíškovi bylo všeobecně známo, že v době konání voleb chodil do
volební místnosti obvykle těsně před jejím uzavřením. V roce 1971 však
volební komise na Vojtíška čekala marně. Byla za ním tedy vyslána komise
s volební urnou. Členové komise nalezli Vojtíška v jeho světničce bez
známek života. Stalo se to 27. listopadu 1971. Pochován je na místním
hřbitově, hrob číslo 402. Zpočátku udržovaný, jak ale léta ubíhala, stále více
a více zanedbávaný. Na vánoční, velikonoční svátky a dušičky se ale vždy
našla dobrá duše, která Vojtíškův hrob
přizdobila kytičkou a svíčkou.
Vše je teď jinak. Kdo neviděl, stojí
zato se jít na hřbitov podívat. Správce
hřbitova Robert Urbánek st. se
rozhodl, že hrob uvede do řádného
stavu. A jak vidíte na fotografii,
opravdu se povedlo. Hrobu vévodí
krásný dřevěný kříž, kameny, které
byly dovezeny z Moravského krasu,
opracoval a nápisy opatřil kameník
Rostislav Kilián z Dolní Lhoty. Za
provedenou práci patří panu
Urbánkovi zvláštní poděkování
Úřadu městyse Doubravice nad
Svitavou. Naše městečko sice fyzicky
ztratilo podivínskou, ale zajímavou
postavičku, mnoho lidí si ji však stále
připomíná. Nyní si mohou Vojtíška také prohlédnout na fotografii, která je
umístěna na jednom z náhrobních kamenů.
Eva Sáňková kronikářka
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V neděli 9.10.2016 v 15.00 hodin
se koná tradiční

DRAKIÁDA,
kterou pořádá MO ČČK.
Sraz účastníků je nad Araplastem.
Zveme všechny drakiádníky a těšíme se
na pěkné odpoledne.
Upozornění: zákaz parkování automobilů na poli!

*******************************************************************
Cvičení jógy opět začíná
Kurzy jógy budou probíhat každé úterý od 18.00 – 19.30 hodin v tělocvičně Základní
školy Doubravice nad Svitavou. Začínáme 11.10.2016. Přijďte si zacvičit a
odpočinout od každodenního shonu.
Srdečně zvou Olga Králová a Marie Mejzlíková
12
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BLAHOPŘEJEME
Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům, kteří slaví narozeniny
v měsíci říjnu vše nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.
3.10. POLÁK Josef
6.10. JANÍČKOVÁ Marie
12.10. SOUŠOVÁ Libuše
13.10. VACHOVÁ Libuše
14.10. HÁJEK Antonín
15.10. LOULA Jaromír
16.10. URÍKOVÁ Alena
18.10. MENŠÍKOVÁ Jarmila
21.10. ŠTROF Josef

Sokolská 124
Sokolská 65
U Spravedlnosti 244
U Spravedlnosti 248
28.října č. 196
Plotky 219
Hybešova 189
Klemov 299
Klemov 347
23.10. KALA Miloslav
25.10. SOUČEK Stanislav
26.10. ŠAUMAN Vincenc
28.10. SOUČKOVÁ Jiřina
28.10. HLADÍKOVÁ Danuše
28.10. ZAHÁLKA Zdeněk

28. října 209
Dolní 95
Hybešova 158
Dolní 95
Větrná 265
Dolní 162

****************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část ŘÍJEN 2016.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Říjen

1.10. MUDr. Semrádová
2.10. MUDr. Sládek
8.10. MUDr. Srpová
9.10. MDDr. Staňková K.
15.10. MUDr. Staňková V.
16.10. MUDr. Stojanov
22.10. MUDr. Ševčíková B.
23.10. MUDr. Ševčíková R.
28.10. MUDr. Štrajtová
29.10. MUDr. Šumberová
30.10. MUDr. Švendová

Sloup, Zemspol, 221
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12
Boskovice, Lidická 8
Jedovnice, Zdrav. středisko
Blansko, B. Němcové 1222/15
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko

516 435 203
516 477 319
604 760 665
516 453 998
516 442 726
605 184 479
516 416 386
516 488 454
608 220 806
516 472 227
516 439 404

Mimo tyto uvedené ordinační hodiny zajišťuje zubní LSPP pro Jihomoravský kraj pracoviště v Úrazové
nemocnici Brno, Ponávka 6, tel.: 545 538 421.
Úrazová nemocnice Brno zajišťuje službu ve všední dny od 17.00 hod do 7.00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.

***************************************************************************
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ŘÍJEN

2016

***************************************************************************************
6. 10. čtvrtek v 18 hod

BONTON

PADESÁTKA
Co se stane na horách, zůstane na horách.
Opravdovým kořením Krkonoš jsou místní horalé. Domorodec Pavka
nechal porodit svého syna Juru na Sněžce, aby se rychle okysličoval.
A právě ten mu dělá problémy. Místo běžkování totiž nahání úplně jiné
padesátky. Je závislý na svádění zralých žen. Na závod, který Jura asi
zase nedokončí, přijíždí se svou matkou Jan Hilský a má vedle
dosažení skvělého času i jeden osobní cíl.
Hrají: Ondřej Pavelka, Marek Taclík, Jakub Prachař, Jiří Mádl, Tereza
Voříšková a další. Režie: Vojta Kotek

Komedie ČR
Vstupné 50.- Kč

97 minut

13. 10. čtvrtek v 18 hod

A-Company

UČITELKA
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje
prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního
obohacení. Nejen z obavy o prospěch svých dětí většina rodičů třídní
učitelce základní školy podléhá a poskytuje jí nejrůznější služby, dárky
a jiné pozornosti. Najdou se však tři rodiny, které se rozhodnou
učitelce vzepřít. Děj strhujícího snímku o síle lidského charakteru
inspirovaného skutečnou událostí se sice odehrává na začátku 80. let,
ale jde o příběh univerzální, který by se mohl odehrát kdekoliv a
v jakékoliv době, neboť zkorumpovanost vládne světem bez ustání.
Zuzana Mauréry, představitelka učitelky, získala na MFF v Karlových
Varech 2016 cenu za nejlepší herečku.
Film ČR/Slovensko
Vstupné 50.- Kč

102 minut
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20. 10. čtvrtek v 18 hod

FALCON

NIKDY NEJSME SAMI
Do obce roztažené podél státní silnice se nastěhuje paranoidní
pracovník vězeňské správy a jeho rodina. Spřátelí se se svým novým
sousedem, nezaměstnaným hypochondrem, kterého živí jeho žena
pracující v místní prodejně. Unavená životem a starostí o dva syny,
všimne si vyhazovače z nočního klubu. Ten ale miluje striptérku. Ta
však čeká na otce svého dítěte, který sedí v nedaleké base, kde pracuje
náš bachař. Film o současné době a lidech, kteří jsou obětmi i strůjci
jejich běsů. Hrají: Karel Roden, Lenka Vlasáková, Miroslav Hanuš.

Film ČR
Vstupné 50.- Kč

105 minut

27. 10. čtvrtek v 18 hod

A-Company

DĚDA
K rázovitému valašskému dědovi přijíždějí na prázdniny vnoučci
z Prahy. Zaneprázdnění rodiče vysílají děti v dobrém úmyslu změnit
jejich virtuální svět internetu, mobilů a tabletů. Na valašské vesnici
totiž vše funguje trošku jinak. Ne, že by tu nebyl signál, ale ti Valaši
zkrátka žijí tak trochu jinak, po svém. Navíc pokud na půdě dědovy
chaloupky naleznete zapomenutý poklad, který začne zajímat i zbytek
vesnice, máte rázem jízdenku na tajemnou exkurzi historií starého
Valašska od jara až do zimy.
Hrají: František Segrado, David Suchařípa, Petra Hřebíčková, Bolek
Polívka, Kristýna Frejová, Petr Čtvrtníček, Jan Václavík a děti Anička
Čtvrtníčková a Jáchym Dimov.

Rodinná komedie ČR

Vstupné 50,-Kč

112 minut
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