ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 9 /září 2018

*********************************************
Vážení spoluobčané,
zdá se, že všechno příjemné rychle utíká. Tak je tomu i s prázdninami
a s časem dovolených. Podzim nám zvolna připomene, že horké letní dny
jsou již minulostí. A že jsme si těch tropických dnů letos užili!
Pojďme si připomenout, co se nám v průběhu léta podařilo zrealizovat.
Plánované práce v místní základní škole byly dokončeny už počátkem
prázdnin. Jednalo se o výměnu oken v tělocvičně i družině a zateplení čelní
stěny zmiňované budovy. Plánovaná výměna plotu včetně pojezdové brány
u sokolského hřiště byla také dokončena v měsíci červenci.
Stejně tak byly opraveny hřbitovní zdi a zrestaurována brána, která zdobí
vchod na starší část místního hřbitova. Sami můžete posoudit, jak se
změnil pohled na hřbitov při příjezdu do obce.
Za vzpomínku zcela jistě stojí první letní promítání, které se uskutečnilo ke
konci července. Vhodný výběr filmu i typicky horká letní noc vykouzlily
příjemnou atmosféru.
Také místní knihovna v rámci využití dotace z JMK byla dovybavena
dětským koutkem a dalším nábytkem. Přijďte si vypůjčit knihu na delší
večery a sami uvidíte změny. Mnozí z vás také obdrželi kompostéry, které
byly vydávány občanům na základě předchozích přihlášek v průběhu
měsíce srpna. Věřím, že budou kvalitně sloužit svému účelu.
V závěru měsíce srpna byly opraveny největší výtluky na místních
komunikacích. Na svoji obnovu ještě čekají autobusové zastávky. Jejich
oprava je plánována na září. Ve stejném měsíci bude zrestaurován i kříž
v Klemově.
S potěšením mohu konstatovat, že vše, co bylo plánováno na letní měsíce
se také podařilo uskutečnit.
Nadcházející měsíc zahájíme oslavou 130. výročí vzniku Sboru
dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou (1. 9. 2018). Pokud se akce
zúčastníte, strávíte jistě příjemné odpoledne na sokolském hřišti.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
1

Volby do Zastupitelstev obcí 2018
Volby do Zastupitelstev obcí se konají v pátek
05. 10. 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 06. 10. 2018 od 8.00 do 14.00
hodin. Volební místnost bude již tradičně
v obřadní síni úřadu městyse v 1. patře.
Volební komisi musíte prokázat svoji totožnost
a státní občanství ČR, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni
volit na území ČR. Totožnost a státní občanství
prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem, jde-li o cizince, průkazem
o povolení pobytu.
Občané, kteří budou ze zdravotních důvodů chtít volit doma, mohou toto nahlásit
předem na úřadě městyse tel: 770 127 394, 770 127 395 nebo přímo volební komisi v
první den voleb na tel: 770 127 395. S volební urnou se bude jezdit v sobotu v době od
9.00 – 10.00 hodin.

**********************************************************************
Pozvánka
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
ve středu 5.9.2018 v 18.00 hodin v obřadní síni
Městyse Doubravice nad Svitavou .
**********************************************************************

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019
Zahájení školního roku 2018/2019 na
Základní škole Doubravice nad
Svitavou proběhne v pondělí 3. 9. 2018
v 8.00 hodin v tělocvičně.
Konec vyučování bude v 9.00 hodin.
Školní jídelna a školní družina budou fungovat od úterý 4. 9.
Děti, hola, škola volá! Tak brzy na viděnou!
Mgr. Pavlína Bartošová, ředitelka ZŠ

*********************************************
Prodej palivového dříví
Městys Doubravice nad Svitavou nabízí občanům ke
koupi palivové dříví.
1 prostorový metr 400,-Kč (s DPH). Odvoz vlastní!
Bližší informace pan Vít Koudelka tel. 732 910 315
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Úřad městyse DOUBRAVICE NAD SVITAVOU ve spolupráci
se společností SUEZ Využití zdrojů 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

29. září 2018

ODVOZ

29. září 2018

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

22. září 2018

U úřadu městyse

8:00 – 9:00

Velkoobjemové a ostatní odpady ne !!!
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Po roce opět Doubravici zaplavili hasiči
V sobotu 4. srpna 2018 se v Doubravici nad Svitavou konal již 4. ročník
soutěže TFA Nejtvrdší hasič
přežije. Tato velmi zajímavá
a atraktivní soutěž se konala
pod záštitou hejtmana
Jihomoravského kraje
Bohumila Šimka a stejně jako
v předchozích letech přilákala
velký počet soutěžících,
a i přes velmi horké počasí
několik desítek diváků. Vždyť bylo také co
sledovat. Mimo již známých kategorií:
muži do 35 let, muži nad 35 let a ženy
byla v letošním roce zařazena úplně nová
kategorie, a to „tandem štafeta“. V této
kategorii nebylo důležité, zda ve dvojici
byli dva hasiči, dvě hasičky, případně
hasič a hasička. V kategorii „Muži do 35
let“ startovalo 20 závodníků – zvítězil
Zdeněk Král z Trpína časem 2:56:70,
stříbrnou medaili získal Marek Zecha
z Vranové Lhoty časem 2:57:31 a bronz
patřil Michalovi Skřivánkovi z Rohatce za
čas 2:57:46. Do kategorie „Muži nad 35
let“ se přihlásilo a závodilo 8
hasičů. V této kategorii se na
1. místě umístil Tomáš Máca
z Brna-Slatiny časem
2:53:95, stříbrnou příčku
obsadil Radek Tesař ze
Sebranic s časem 3:05:05 a
třetí byl Petr Slouka z Lulče
s časem 3:36:47. V kategorii
„Ženy“ závodilo osm
odvážných hasiček. V tomto počasí s obdivuhodnými výkony. Zvítězila a
1. místo obsadila Hana Skoupá ze Sebranic časem 3:09:22, 2. místo
obsadila Zuzana Coufalová z Veverské Bitýšky časem 3:53:13, 3. místo
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výkonem 4:02:14 obsadila Pavlína Vaverková z Předměstí. Do nové
kategorie „Tandem“ se přihlásilo třináct dvojic. Závod to byl velmi
zajímavý. 1. místo obsadila dvojice Jaroslav Škorpík (Olešnice)
a Zdeněk Král (Trpín) čas 2:40:81, 2. místo Tomáš Máca (Brno-Slatina)
a Martin Sedlák (Velatice) čas 2:41:41 a na 3. místě skončila dvojice
Rostislav Hajný (Doubravice nad
Svitavou) a Radek Tesař (Sebranice)
s časem 2:46:31.
Nedílnou součástí této soutěže byla
stejně jako v předchozím roce sbírka
pro děti, které se léčí na onkologickém
oddělení Dětské nemocnice Brno.
Hračky, dětské hry, knihy a další
předají dobrovolní hasiči dětem přímo
na oddělení. V areálu sokolského
hřiště, kde se soutěž konala, měla
doprovodný program Všeobecná
zdravotní pojišťovna, která si připravila
nejen pro diváky, ale také pro
soutěžící spoustu překvapení. Stejně
tak Česká pojišťovna, která připravila
tipovací soutěž. Věřme tomu, že i další
ročník této pro závodníky náročné, ale
pro diváky velmi zajímavé soutěže,
bude stejně úspěšný jako ten letošní.
Eva Sáňková kronikářka Doubravice nad Svitavou

Na snímku většina účastníků soutěže TFA po závěrečném hodnocení
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Rozkvetlé městečko
27. září 2018 v 15 hodin
Vzpomenete si ještě, které datum bylo uvedeno na pozvánkách
vyhodnocení „Rozkvetlého městečka“ v minulém roce? Moc
přemýšlet nemusíte. Tentokrát se hodí ono známé: „Do roka a do
dne“. Ano, přesně tak tomu je. Jen hodina zahájení celé akce je
jiná, takže POZOR!
V uvedený den a hodinu budou
všichni milovníci květinové krásy
očekáváni z areálu Zahradnictví
Koupý – v horním skleníku.
Předpokládáme, že se dostaví nejen
ti, kteří do 17. září obdrží pozvánku
(tu vezměte s sebou na
vyhodnocení), ale cestu do zahradnictví si najdou také ti
„bezpozvánkoví“.
V době, kdy čtete tyto řádky, jsou fotografie rozkvetlých oken,
balkonů a předzahrádek pečlivě roztříděny
a teď už jen budeme očekávat, na koho se
usměje štěstí při losování.
Chci věřit tomu, že i tentokrát bude v horním
skleníku plně obsazeno (stejně jako
v předchozích letech), že bude skvělá nálada
(stejně jako v předchozích letech), že ……. že
se nám tam všem bude líbit (stejně jako
v předchozích letech).
A stejně jako v předchozích letech bude pro
každého připraveno malé překvapení
a samozřejmě skvělé občerstvení.
Eva Sáňková
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Nové pohlednice našeho městečka
Vzpomenete si ještě, kdy jste naposledy někomu poslali pohlednici? Jen tak, že
jste chtěli někoho potěšit, pozdravit, nebo se vám prostě na určitém místě
líbilo? Také my jsem měli pohlednice moc pěkné. Ale už delší čas nebyly
pohlednice městečka k dispozici. Poslední byly dány do tisku v roce 2006 a jsou
logicky zcela vyprodány. Vím, že něco málo uschovala pro budoucí generace
paní kronikářka, Eva Sáňková. Proto byly zhotoveny pohlednice nové, které
jsou již v prodeji. Koupit si je můžete na úřadu městyse za částku 5,- Kč /1 kus.
Tisk provedla Tiskárna Brázda Hodonín, použity byly fotografie, které opět
nafotila paní Eva Sáňková. Tak si pohlednice prohlédněte a udělejte radost
svým blízkým, přátelům a známým tím, že jim pošlete pozdrav na zbrusu nové
pohlednici našeho městečka. Budou mít určitě radost!
Mgr. Jana Otavová, starostka
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PRODEJ LEHÁTEK
Mateřská škola v Doubravici nad Svitavou nabízí k odkoupení kovová lehátka
pro děti.
Cena 50,- Kč za kus. Prodej do konce září (v době od 6.00 hodin do 12.00 hodin)
v mateřské škole.
Mgr. Hana Konrádová, ředitelka

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Nový školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září
2018. V tomto školním roce bude v naší školce 69 dětí
a 2 předškolní děti se budou vzdělávat individuálně.
Kapacita je tedy zcela naplněna.
Předškoláků bude 20, z toho 10 z Doubravice, ostatní
z okolních obcí. Jsou to děti nejen z Doubravice, ale i ze Lhoty Rapotiny, Újezdu u
Boskovic, Chrudichrom, Kuniček i z Vícova u Prostějova. Z Doubravice navštěvuje
mateřskou školu celkem 50 dětí. Dětí mladších 3 let bude 8.
Děti se budou vzdělávat ve 3 třídách.
I. třída – JEŽEČCI, zde bude 24 dětí.
II. třída BERUŠKY s 21 dětmi – prostorově menší třída.
III. třída předškoláci – KOŤÁTKA – 24 dětí.

Prázdniny pomalu končí a my všichni se těšíme nejen na nový školní
rok, ale hlavně na „naše“ děti.
Mgr. Hana Konrádová, ředitelka
*********************************************************************************************************

Jóga v denním životě
Zveme všechny příznivce na cvičení jógy v Doubravici nad Svitavou. Kurzy
budou probíhat opět podle systému „Jóga v denním životě“, který obsahuje
klasická jógová tělesná a dechová cvičení, relaxaci a koncentraci. Budete mít
možnost upevnit své fyzické a duševní zdraví, najít cestu k přirozenému
způsobu života a vyrovnanému vztahu k sobě i k druhým.
Kurzy jógových cvičení začnou probíhat od září každé úterý od 18.00 – 19.30
hodin v tělocvičně ZŠ Doubravice nad Svitavou. Začínáme od 11.9.2018.
Srdečně zvou Olga Králová a Marie Mejzlíková
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Retenční přehrážka v ulici U Cihelny
Pokud chodíte na vycházku s dioptrickými brýlemi v kapse, určitě jste četli
informační tabuli v ulici U Cihelny, jste tedy „v obraze“ a můžete obrátit o
stránku dál. Pokud tomu tak není, pokračujte ve čtení. Dozvíte se spoustu
zajímavostí.
Např. to, že v letech 2016–2017 došlo v ulici U Cihelny na potoku Nešůrka ke
stavbě retenční přehrážky. Hlavní funkcí tohoto vodního díla je zachycení
splavenin nesených vodou v korytě vodního toku a zabránění tak jejich
usazování v upraveném korytě vodního toku v intravilánu našeho městyse.
Rekonstruovaná přehrážka má železobetonové jádro a je obložena kamenným
řádkovým zdivem. Za přehrážkou je vybudován vývar, který je ukončen
betonovým prahem a za prahem je provedeno nezbytné opevnění toku.
Z retenčního prostoru byl vytěžen nános a jeho kapacita se tak zvětšila. Do
zátopy přehrážky je vybudován trvalý sjezd, který bude sloužit k opětovnému
těžení nánosů z retenčního prostoru přehrážky.
Technické parametry:
Kapacita retenčního prostoru je cca 535 m3, délka přehrážky je 15 m, šířka
základu 3,63 m. Bezpečnostní přeliv je navržen na průtok Q 100=20 m3/s.
I když v současné době je průtok v naší Nešůrce téměř nulový, nebyla stavba
provedena jen pro tuto dobu. Opatření jsou realizována převážně za účelem
vytvoření protipovodňových vln a za účelem zadržení vody v krajině.
Text a foto Eva Sáňková kronikářka
Zdroj: Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje se sídlem
v Brně.
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SKAUTSKÁ ČINNOST V LETNÍCH MĚSÍCÍCH
Ač se naše pravidelná činnost odehrává
především během školního roku, kdy se
pravidelně scházíme a jezdíme na výpravy,
patří tradičně letní měsíce k vyvrcholení
naší roční činnosti. Během června nás
tentokrát čekaly dvě důležité akce –
závěrečná putovní výprava z Bedřichova
přes Chlumy až do Doubravice a krajské
kolo Závodu vlčat a světlušek pořádaného
tentokrát
v Doubravici
(závodu
se
zúčastnilo přes 300 dětí i s doprovody). Na
začátku července jsme se pak v úzkém
složení vydali na čtyřdenní výlet do Prahy a Posázaví, na konci července jsme pak
putovali na dvoutýdenní tábor k Buchlovicím.
Praha a Posázaví 2.-5.7.
Do Prahy se vydali jen starší členi (6 dětí a Kolouš). První den jsme se ubytovali ve
skautské klubovně v centru Prahy poblíž stanice Anděl, abychom se pak pěšky vrhli na
Petřín, Pražský hrad a katedrálu sv. Víta, prošli jsme se i Zlatou uličkou. Večer jsme
prošli noční Prahou přes Václavské náměstí, Staroměstské náměstí až na Karlův most,
odkud jsme měli výhled na nasvícený Pražský hrad. Druhý den ráno jsme jeli parníkem
do zoo, kterou jsme si celou prošli. Po návštěvě rozlehlé zoo jsme se vydali na
návštěvu obřího hračkářství Hamley’s. Poté jsme
zašli na limonádu do skautského institutu v těsné
blízkosti Staroměstského náměstí a poté na
Vyšehrad, odkud jsme si užili nádherný výhled na
noční Prahu. Ve středu ráno jsme se z Prahy
přesunuli vlakem do Sázavy a stezkou po
středověkých hradech jsme došli až do Českého
Šternberka. Tam jsme přespali pod širákem
s nádherným výhledem na nasvícený hrad
a čtvrtý den jsme jeli do Kutné Hory, kde jsme si
prohlédli chrám sv. Barbory a k večeru jsme
přijeli domů. Výlet byl super a musím za nás
všechny poděkovat Koloušovi (Martin Štoudek),
že to s námi vydržel 
PS: A já puberťákům za celkem pohodový průběh
;-)
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TÁBOR SMRAĎAVKA 2018

Skautský tábor je v rámci
našeho střediska
dvoutýdenní akce
pořádaná skauty společně
z Rájce-Jestřebí a
Doubravice. Jedná se o
vyvrcholení celoroční
činnosti družin, které
mezi sebou zápolí
v celotáborové hře.
Letošního tábora se
zúčastnilo 39 dětí a
celotáborová hra nesla název „Koloniální Indie“. Již po několikáté se letošní
tábor konal na tábořišti Smraďavka nedaleko Buchlovic.
Děti si po desetikilometrovém pochodu od vlaku na tábořiště vybojovaly
název svého kmene, který tentokrát nesl tradiční indické jméno. Zápolilo
mezi sebou celkem pět kmenů o získání co největšího území, které jim za
zlaté mince, získávané za vítězství v jednotlivých hrách, prodávala
Východoindická společnost, která byla tvořená vedoucími tábora.
I navzdory velmi náročnému počasí se děti zvládly aktivně a nadšeně účastnit
připraveného programu. Nejspíš na tom mělo velkou zásluhu i každodenní, u
děti velmi oblíbené, osvěžení na koupališti v nedalekém kempu. Kromě
táborových her a koupání byl
v programu i výlet nebo takzvaný „den
s Marcelem“.
Den s Marcelem je již několik let
tradiční součást tábora, kdy si děti
během dne vyrábí a zkouší různé věci
pro přežití v přírodě i v extrémních
podmínkách, jako například získávání
vody z přírodnin, což bylo v letošním
parném létě příhodné téma. Závěrem
bychom rádi poděkovali všem dětem za naplno prožité dva prázdninové
týdny a už teď se těšíme na další tábor!
Napsala Verča (Skřivanová) Svobodová
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NETRADIČNÍ SKAUTSKÁ OSLAVA
VÝROČÍ VZNIKU ČSR
S NETRADIČNÍMI SPORTY
Skautský oddíl v Doubravici zve širokou skautskou i
neskautskou veřejnost na netradiční přátelské
setkání ke 100. výročí vzniku ČSR spojenou
s minivýstavou, na které bude představena stručná
historie českého skautu a jeho fungování v rámci
historie ČR, k nahlédnutí budou připraveny
fotografie a kroniky střediskové i oddílové.
V rámci doprovodného programu si budete moci
vyzkoušet různé netradiční sporty.

Akce se uskuteční v sobotu 15.9.2018
PROGRAM

PŘIJĎTE
S NÁMI
ZAVZPOMÍNAT
NA SVÁ
SKAUTSKÁ
LÉTA!

13.00

Zahájení setkání a výstavy

13.30

Pravidla netradičních sportů (kubb, mölkky, slackline,
pétanque, ringo,… + skautská štafeta)

14.00 - 18.00 Sportovní zápolení a posezení
od 18.00

Společenský oheň (špekáčky, zpěv s kytarou, přátelské
posezení)
MÍSTO KONÁNÍ: SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ V DOUBRAVICI
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Budeme rádi, pokud se aktivně zapojíte a
přinesete si s sebou fotografie ze svých
skautských let nebo hudební nástroje ke
společenskému ohni.
Na setkání s Vámi se těší celý 13. oddíl
v Doubravici!
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100 let promítání 35 mm kina v Doubravici
Psal se rok 1895. Za doby Rakouskouherské monarchie započali s promítáním 35 mm filmu bratři
Lumiérové.
V českých zemích počátky promítání 35 mm filmu se uskutečnily v roce 1898. V Praze účinkoval
kolem roku 1912 Viktor Ponrepo, majitel prvního stálého kina Ponrepo v Praze, v Karlově ulici.
V té době rovněž účinkovali v Praze s promítáním filmu bratři Čadíkové.
Psal se rok 1918, kdy se odehrálo první promítání v Doubravici v ulici Na Horce. V domě pana
Čeňka Klimeše (v prostorách tehdejší sokolovny). Toto uskutečnil František Kunc narozen 18991968 v Doubravici č.p. 5, nynější Soukopovo náměstí. Jako neutuchající 19letý mladík začal
promítání 35 mm filmu před několika málo kamarády, přátel a příznivci filmu. Během doby zájem
o film narůstal i v blízkých obcích kolem.
Na základě vzrůstajícího zájmu o film bylo uvažováno o zřízení nového kina. V průběhu roku 1926
bylo adaptováno z jedné budovy Panského dvora kino zvané Lidové (invalidů) se vším všudy.
První představení bylo 8.12.1927. Vchod do kina byl v dolní části Dolní ulice. Vstoupilo se do
předsálí, kde se nacházela pokladna, rozvodna elektrického zařízení, vstup na WC a soukromý byt
rodiny Vaňkových. Kinosál, nouzový východ do dvora, v něm vestavěné divadelní pódium a
promítací plátno, v té době již se šikmým hledištěm. Hlediště s 200 místy dřevěných sklápěcích
sedadel, oddělené 1., 2., 3. místo. Cena vstupenky
1. místo 5 Kč, 2. místo 3 Kč a 3. místo 1 Kč. Tržba činila na tu dobu ročně kolem 90 000 až
100 000 Kč. Hrací doba středa ve 20 hodin, sobota ve 20 hodin, neděle pro děti a mládež v 15
hodin, celovečerní film v 17:30 nebo ve 20 hodin. Hrávala se v sále občas i divadla. Hlediště v
zimě bylo vytápěno většími kamny na tuhá paliva. Pravidelným zvykem po skončení filmového
představení kolem 22. hodiny byla návštěva restaurace Hotelu Janků, tehdy pod řízením
spotřebního družstva Boskovice. Vedoucím restaurace byl Antonín Stloukal s jeho manželkou.
S velkou oblibou se servírovaly smažené řízky a pestrá nabídka občerstvení, obzvlášť pivo.
Promítárna, příchod do promítárny ze dvora, uvnitř následovalo několik dřevěných schodků na
vyvýšenou dřevěnou podlahu. Na ní instalována jedna promítačka 35 mm značky Susesor
s uhlíkovou lampovou skříní AEB německé výroby. Spaliny z hořících uhlíků byly odváděny do
venkovního prostoru. V zimě se promítárna nevytápěla. Před promítáním jednotlivé díly 15 až 20
minutového filmu musely být upraveny tak, že konečný čistý pás prvního dílu a začátek čistého
pásu druhého dílu musely býti odstřiženy a slepeny v jeden díl. Bubny promítačky byly
uzpůsobeny na promítání na větší cívky. Tím byla při promítání jedna maximálně 2 přestávky. Při
konečném odpromítání filmu se odstřižené pásy musely slepit do původního stavu. Film musel
být připraven, buď na odvoz do skladu nebo do dalšího kina. Při vstupu diváků do hlediště hrála
reprodukovaná hudba z gramofonových desek, později z magnetofonového pásu. Před začátkem
promítání 10 -15 minutového filmového týdeníku byla kratičká přestávka a pokračovalo
dokončení filmu. Při tom se promítaly reklamní diapozitivy na uvedení nových filmů, reklam
řemeslníků, živnostníků, např. návštěva restaurace Hotelu Janků.
Promítárnu často navštěvoval již dříve zmíněný p. František Kunc a stále se zajímal o dění okolo
filmu, a to i v jeho pokročilém věku.
Po roku 1945 po znárodnění kinematografie přešlo kino pod ředitelství Československého
státního filmu v Brně. Po roce 1945 byl obecním úřadem pověřen vedením kina tehdejší radní
Eduard Kala. Promítačem byl Karel Kala do roku 1950, kterému bylo umožněno koupit rodinný
domek ve Křtinách, kam se posléze odstěhoval. Po něm v roce 1950 začal promítat Miloslav Kala,
a to až do ukončení provozu kina v roce 1958, kdy bylo kino uzavřeno z nevyhovujících důvodů.
Tou dobou nastalo obsazování vedlejších budov, chlévů a stájí dobytkem při začínající
zemědělské výrobě Jednotného zemědělského družstva (JZD).
Rodák Miloslav Kala narozen roku 1925 s účastí svého vnuka Nikolase Zarbocha
Červenec 2018
Pokračování v příštím čísle zpravodaje.
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Restaurace OLIVIE v Doubravici
nad Svitavou oznamuje,
že z provozních důvodů
s platností od 1. září 2018 končí
běžný denní provoz restaurace.
Všechny akce nasmlouvané před tímto datem zůstávají v platnosti.
Do konce roku 2018 si mohou zájemci na telefonním čísle 722 749 828
objednávat pořádání rodinných oslav, smutečních hostin, setkání
spolužáků apod. (vždy nejméně alespoň pro cca 20 osob).
Lucie Opatřilová
**********************************************************************************

Oblastní charita Blansko oznamuje, že bude ve středu 5.9.2018 od 8:00
do 15:00 hodin vybírat použité oblečení, nádobí ve středisku Pěkná
modrá Doubravice, Soukopovo náměstí 91. případné dotazy na telefonu
732747952 nebo na emailu: peknamodra@blansko.charita.cz
*******************************************************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - ZÁŘÍ 2018
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin

Září
1.9. MDDr. Trubáčková
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452
2.9. MUDr. Vrtělová
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455
8.9. MUDr. Stojanov
Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479
9.9. MDDr. Koudelková
Blansko, Pražská 1b
516 419 538
15.9. MUDr. Beranová
Blansko, Gellhornova 9
735 056 656
16.9. MDDr. Bočková Eva
Kunštát, nám. ČSČK 38
516 462 203
22.9. MUDr. Bočková Jana
Kunštát, nám. ČSČK 38
516 462 203
23.9. MUDr. Fenyk
Letovice, Tyršova 15
516 474 310
28.9. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, Růžové nám. 16
774 710 550
29.9. MUDr. Grenarová Marie Poliklinika Blansko, Sadová 33 724 081 182
30.9. MUDr. Mikulášková
Letovice, Mánesova 468/2
516 474 488
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.
******************************************************************************************************
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Z Á Ř Í

2018

6. 9. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

TÁTOVA VOLHA
Kostýmní výtvarnice Eva /Eliška Balzerová/ nečekaně ovdověla.
Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy
/Tatiana Vilhelmová/, má ještě stejně starého nemanželského syna.
To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská
kresba. Eva je rozhodnutá toto odhalení ignorovat, ale Tereza, které
se vlastní život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra
upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha
GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek a přátel, aby o tajemství
zjistily víc…Dále hrají Vilma Cibulková, Eva Holubová, Boleslav
Polívka a další.
Komedie ČR

Premiéra 8. 3. 2018

Vstupné 50.- Kč

90 minut

13. 9. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

HASTRMAN
Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny ve filmu Ondřeje
Havelky. Film vznikl na motivy románu Miloše Urbana oceněného
magnesií Literou.
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de
Caus /Karel Dobrý/, jehož láska k venkovské dívce Katynce /Simona
Zmrzlá/ naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní.
Dále hrají Jan Kolařík, Jiří Maryško, David Novotný, Norbert Lichý,
Vladimír Polívka a další.
Romantický thriller ČR

Premiéra 19. 4. 2018

Vstupné 50.- Kč

100 minut
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20. 9. čtvrtek v 18 hod

CINEMART

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
Mildred Haynesové zavraždili dceru. A protože se vyšetřování už
několik měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu do
města vylepí na tři billboardy velmi kontroverzní vzkazy adresované
váženému šéfovi místní policie zákona. Když se do věci vloží ještě
další policista, nevyzrálý maminčin chlapeček se zálibou v násilí,
souboj mezi místním policejním oddělením a osamělou, ukřivděnou,
a hlavně rozzuřenou bojovnicí se může rozjet na nejvyšší obrátky.
Krimi drama Velká Británie/USA

Premiéra 18. 1. 2018

Vstupné 50.- Kč

115 minut

27. 9. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

KOLO ZÁZRAKŮ
Dramatický příběh vášně, násilí a zrady…
Ginny /Kate Winslet/ je nešťastná bývalá herečka, která nyní
pracuje jako servírka. Její manžel Humpty /Jim Belushi/ se rád
napije, pak bývá hrubý a před manželkou často dává přednost
rybaření. Nedávno se k nim nastěhovala Humptyho dcera z prvního
manželství Carolina, která má sice s otcem problematický vztah, ale
potřebuje se ukrýt před gangstery i FBI. Když Ginny potká na pláži
pohledného plavčíka Mickeyho /Justin Timberlake/, velmi rychle
podlehne jeho kouzlu a zamiluje se. V jejich milostné romanci
nachází záchranu od všech chyb a zklamání z vlastního života.
Stejně tak přítomnost dcery má blahodárný vliv na Humptyho
chování a on znovu zažívá radost. Když se však Carolina poprvé
setká s Mickeym, opojné naděje na lepší život Ginny a Humptyho se
začínají hroutit…
Drama USA

Premiéra 4. 1. 2018

Vstupné 50.- Kč

101 minut

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

Zpravodaj Městyse Doubravice nad Svitavou vychází 1 x měsíčně. Vydavatel: Městys Doubravice nad
Svitavou. Sídlo vydavatele: náměstí Svobody č. 31, 679 11 Doubravice nad Svitavou. IČ: 00 280 143.
Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 23301
Zpravodaj č. 9/2018 vydán dne 30.8.2018 v Doubravici nad Svitavou
20

