ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 10 /říjen 2018
****************************************************************************

Vážení spoluobčané,
chladná rána nenechají nikoho na pochybách, že podzimní charakter počasí se
stane nedílnou součástí dalších říjnových dnů.
Co se změnilo v našem městečku v uplynulém měsíci? Byly opraveny dvě
autobusové zastávky, a to na náměstí Svobody a na Soukopově náměstí. Zbylé
dvě zastávky na ulici Dolní a památeční kříž v Klemově budou z technických
důvodů opraveny v říjnu.
V pátek 26. října 2018 si připomeneme dvě významné události našich dějin, a to
sté výročí od konce 1. světové války a sté výročí od vzniku první republiky,
Československa. U příležitosti těchto výročí položíme věnec u památníku padlých
před základní školou a následovat bude lampionový průvod na sokolské hřiště.
V nadcházejícím měsíci se uskuteční volby do zastupitelstev obcí. V této
souvislosti se na vás obracím se žádostí, abyste využili svůj „volební hlas“
a voleb se tak skutečně zúčastnili. Každý hlas je důležitý! Máte možnost ze šesti
různých politických seskupení vybrat ty strany, sdružení či hnutí nebo jednotlivé
kandidáty, kteří by dle vašich představ byli nejvhodnější zástupci městyse.
Současně vám chci poděkovat za váš zájem o kulturní i politický život v naší obci,
za účast na jednotlivých akcích.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
**************************************************************************************

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.
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I vaše koruna pomůže charitním službám v Doubravici
Oblastní charita Blansko spustila akci nazvanou „Každá koruna pomáhá“. V Doubravici
v prodejně COOP Jednoty Boskovice a v dalších městech regionu jsou od konce
prázdnin umístěny pokladničky, do kterých mohou lidé do ledna příštího roku přispívat na
činnost charity. Peníze, které darujete do pokladničky v doubravické prodejně COOP,
použijeme na místní charitní služby – Týdenní stacionář Emanuel, Pěknou modrou a na
terénní programy Spona – společná cesta. Dále příspěvky z pokladničky půjdou na
Středisko vzájemné humanitární
pomoci a na Charitní záchrannou
síť, která pomáhá lidem v akutní
krizi.
Další pokladničky najdete
v Jednotách v Boskovicích,
Letovicích, Kunštátu a v Olešnici,
v informačním centru Olešnice a
v Domě přírody v Blansku. Na každé
pokladničce si dárci mohou přečíst,
kterým službám jejich příspěvky
pomohou.
Děkujeme za spolupráci Jednotě
Boskovice, městu Olešnice a Domu
přírody Moravského krasu. A
děkujeme vám všem, kteří na
charitní práci přispějí.
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********************************************************************
Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech 15 - 19. října
2018 sběr starého papíru. Papír můžete odevzdávat v uvedených
dnech vždy od 6.00 hodin do 8.00 hodin ve škole. Občany prosíme
o rozdělení na noviny, časopisy a ostatní do menších balíčků.
Děkujeme.
Mgr. Pavlína Bartošová
ředitelka školy

Upozornění na změnu telefonního čísla v Základní škole Doubravice
nad Svitavou:
Telefon kancelář: 603 188 963
ŠJ a ŠD: 739 005 012
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Vzpomínka na to, jak jsme hráli v roce 1968
Letošní rok je pro nás významný. Již od jeho začátku se připomíná, že je to
sto let, co se na troskách Rakousko-Uherské monarchie zrodilo Československo.
Historie republiky československé i české je zajímavým tématem. Odborná
pojednání ponechám historikům. Na stránkách Zpravodaje si dovolím zavzpomínat
na to, jak jsme prožívali její padesáté výročí v Doubravici. A jak jsme při tom
účinkovali jako muzikanti.
Na počátku roku 1968 byly provedeny změny v nejvyšším vedení státu. Do čela
komunistické strany byl zvolen Alexander Dubček a začaly se, i když to bylo v lednu,
uvolňovat ledy. Projevovalo se to tím, že noviny jiných politických stran-lidové, nebo
socialistické, začaly psát po svém. Lidé mohli najednou i v době tzv. železné opony
snadněji vycestovat do západní Evropy. Někteří řemeslníci nebo hostinští začali znovu
soukromě podnikat.
I s oslavami svátků to bylo jinak. Do té doby jsme museli na 1. máje-oficiálně
dobrovolně, ve skutečnosti ale povinně-pochodovat do Rájce. Když se některý ze
školáků nezúčastnil, hrozila mu za to málem dvojka z chování. V roce 1968 si ale každá
obec mohla uspořádat oslavy po svém. Byl to jediný rok, kdy prvomájový průvod šel u
nás opačným směrem. Nikoli do Rájce, ale od školy na Sokolské hřiště.
Můj otec, Míroslav Přibyl, jako kapelník dechové hudby „Doubravanka“ měl hudební
doprovod svátku na starosti. Protože jsem tehdy chodil do hodin výuky hry na klarinet,
řekl mně: “Pojď s námi ať se zaučíš v praxi a poznáš, jak to mezi muzikanty vypadá.“ A
tak jsem šel.
V praxi to vypadalo tak, že se nejdříve hrál tzv. budíček. Od sedmi hodin ráno jsme
museli procházet městečkem. A zahrát tu i tam, abychom probudili občany a pozvali je
do průvodu. Když jsme šli zahrát do Klemova, stěžoval si tehdejší heligonista Josef Kunc
z č. p. 88 na Soukopově náměstí, že mu nástroj jaksi nehraje. Od rána svítilo sluníčko a
jak známo, když na dechový nástroj praží, nezní tak zvučně. A tak při cestě přes
„splávka“, bývalý brod přes řeku Svitavu, dostal úžasný nápad. Stréc Kunců, jak jsme mu
říkali, odpásal řemen u kalhot, na něj zavěsil heligon a ponořil ho do vody. A světe div se!
Heligon se namočil, osvěžil a hned hrál na všechny světové i politické strany. Po budíčku
jsme se v osm hodin dostavili před školu a zde hráli přicházejícím občanům. Během hry
se ke škole dostavil i průvod z tehdy ještě samostatného Holešína, který se přidal
k našim oslavám.
Společný průvod se pak začal řadit. Vypadal poněkud jinak než v předchozích
letech. V jeho čele byla nesena velká československá a sovětská vlajka. Za nimi pak
malá vlajka pionýrů ze základní školy. Na domech nevisely už povinně vedle sebe vlajky
naše a sovětské, ale pouze československé. Pionýři mávali malými papírovými
vlaječkami, které se daly koupit v obchodě u paní Klimešové v Dolní ulici č. p. 74. Byly
upevněny na špejli a stály pouhou jednu korunu. Účast lidí byla hojná. V osm hodin třicet
minut se průvod dal na pochod a my mu s radostí hráli do kroku.
Po příchodu na Sokolské hřiště jsme zahráli pouze Československou státní hymnu.
Což byla také výjimka, protože ještě rok předtím se musela povinně hrát i hymna
sovětská. V roce 1968 jsme ale považovali za vhodné ji zahrát až 9. května, na den
tehdy slavený jako Den osvobození sovětskou armádou. Bubeník Eduard Sáňka byl
velmi rád, že nemusí sovětskou hymnu hrát. Na jejím začátku se musí totiž zahrát tzv.
virbl, což je vířivý zvuk. Eda měl ale s tím vířením potíže, navzdory tomu, že mu můj otec
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na zkoušce předtím říkal: „Edo, to musí být zvuk jako vír a ne, jako když sypeš brambory
do sklepa.“ A tak se Eda snažil, jak nejlépe mohl, protože za týden poté ten virbl zahrát
musel.
Po odehrání hymny přivítal všechny účastníky předseda komise pro oslavy Josef
Vladík z Klemova č. p. 269. Po jeho úvodní řeči jsme zahráli Píseň práce. Slavnostní
projev pronesl Ota Kubík z ulice 28. října č. p. 195. Mluvil samozřejmě o tehdejším
probíhajícím obrodném procesu. Svůj projev zakončil obměnou slov Lva Trockého, která
se tehdy v projevech hojně používala: „Každý, kdo se postaví proti obrodnému procesu
bude smeten na smetiště dějin.“ Po těchto slovech jsme zahráli Internacionálu. Zatím co
ostatní občané zůstali na hřišti, my muzikanti jsme se museli přepravit ještě do Ráječka,
protože i tato obec měla svůj samostatný První máj.
Obrodný proces pokračoval. V červnu byla zrušena cenzura tisku a povoleny i další
věci, např. náboženské slavnosti na veřejnosti. A tak jsme hráli i na oslavě svátku Božího
těla s průvodem přes náměstí. Srpnový vpád armád Varšavské smlouvy učinil přítrž
většině z toho, co bylo do té doby povoleno.
Lidé ale přesto věřili, že i po podpisu tzv. Moskevských protokolů vojska u nás
dlouho nezůstanou. V rozhlase i televizi se stále ještě mluvilo o jejich dočasném pobytu.
To se vyplnilo pouze u vojsk mimo tehdejšího Sovětského svazu. Sověti zůstali, a to na
celých 23 let.
Oslavy padesátého výročí byly příležitostí k tomu, aby občané vyjádřili podporu své
republice. Po celé vlasti se vysazovaly stromy republiky. I u nás jsme zasadili lípu. Je to
lípa před budovou prodejny Koloniál, ve které původně sídlil místní národní výbor neboli
radnice. A je škoda, že do dneška není jako strom republiky viditelně označena.
Slavnost se konala 27. října a my šli samozřejmě hrát. Ještě před jejím začátkem
jsme se šli jako obvykle naladit a rozehrát do hostince „U Opálků“, lidově „U Osvalda“.
V hostinci seděl jediný host. Byl to Josef Jalový, řečený Pipka, z ulice U Cihelny č. p.
166. Ten nás přivítal slovy: „Tak co, kanti muzikanti, jdete zahrát republice? To je dobře.
Jen jí zahrajte. Ať se jí daří a ať ti Rusáci už brzy odejdou.“ Hostinský Osvald Opálka
nám zase hrozil, že když budeme hrát falešně, tak nám po produkci nenačepuje pivo. To
bylo pro nás také podnětem, abychom zahráli kvalitně, protože on měl na čepu většinou
pivo, jak se říká, jako křen.
Slavnost zahájil v 15 hodin Rudolf Novák z ulice 28. října č. p. 203. Zastával tehdy
funkci předsedy školské a kulturní komise. Navíc byl činný v organizaci doubravických
zahrádkářů, kteří strom vysazovali. Po jeho proslovu jsme zahráli píseň „Jsem Moravan,
toť chlouba má“, kterou pro naši produkci rozepsal pro nástroje Jaroslav Opatřil, řečený
Jaroušek, z ulice Školka č. p. 227. Strom poté zasadili nejvýznačnější zahrádkáři
doubravičtí, kterým se dostalo té cti-Josef Mikulášek z ulice na Horce č. p. 149 a Josef
Zezula z ulice Dolní č. p. 155. Slavnost ukončil tehdejší ředitel základní školy František
Šimák. Poté se všichni zúčastnění odebrali průvodem ke škole. Tam u pomníku padlých
promluvil předseda místního národního výboru Rudolf Pokorný ze Soukopova náměstí č.
p. 336. Po položení věnce zarecitovala učitelka Emilie Sáňková báseň Viktora Dyka
„Země mluví.“ Celá slavnost byla zakončena státní hymnou.
Následující den, 28. října, proběhla ještě další slavnost v sále kina. Tu zahájil opět
Rudolf Pokorný s Josefem Vladíkem. Na této slavnosti byli vyznamenáni účastníci
prvního i druhého odboje a oceněni zasloužilí budovatelé obce. Za první odboj v I.
světové válce byli vyznamenáni příslušníci československých legií v Rusku. Byli to tito
občané:
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Josef Kalík z Klemova č. p. 307 a Vilém Prokop z Klemova č. p. 252
Za druhý odboj byli vyznamenáni:
Ludvík Šváb z č. p. 204 ulice 28. října – příslušník 311. stíhací perutě ve Velké
Británii
Paraska Štoudková z č. p. 175 ulice Hybešova – příslušnice Prvního
československého armádního sboru generála Ludvíka Svobody.
Po těchto význačných občanech bylo oceněno ještě 23 občanů – budovatelů městečka.
V kulturním programu, který organizovali Ing. Miloš Janíček z ulice U Spravedlnosti
č. p. 248, Jiřina Zezulová z ulice Havlíčkova č. p. 24, Zdeňka Janíčková z ulice 9. května
č. p. 320 a již zmíněný Rudolf Novák, vystoupili občané a žáci školy. Vše bylo ukončeno
opět státní hymnou.
Každoroční oslavy Velké říjnové socialistické revoluce se ten rok nekonaly. Nálada
v republice byla velmi protisovětská. Ve státním rozhlase se hrály písně jako „Modlitba
pro Martu“, nebo „Běž domů Ivane, čeká tě Nataša.“ A my, muzikanti z Doubravice, tak
jako v celé republice, jsme zásadně odmítali hrát sovětskou hymnu.
Po padesáti letech si můžeme přát jen jediné. Ať je naší chloubou že jsme
Moravany, Čechy, nebo Slezany. Ať naše městečko i celá republika, navzdory
všem protivenstvím žije a ať se jí do dalšího století daří!
A hudebníci ať jí hrají jen samé radostné melodie.
Josef Přibyl

*******************************************************************
Něco ze současného nového širokoúhlého kina 1949-2019 a 70 let výročí ŠU
Kolem roku 1951 rozhodli zastupitelé Obecního úřadu o budově nového širokoúhlého kina.
Kde však tato myšlenka vznikla? No především u zaměstnanců starého Lidového kina. V té
době zprostředkoval předběžnou schůzku na ředitelství Československého státního filmu v
Brně bývalý vedoucí Lidového kina Eduard Kala. Spolu se stavitelem a architektem Josefem
Šafránkem se zúčastnili dalšího jednání v Brně na stavbu budovy a technického zařízení
nového širokoúhlého kina. Na základě toho vypracoval projekt budovy stavitel a architekt
Josef Šafránek. Při stavbě projektu se ujal funkce stavbyvedoucího. Následovaly přípravné
práce, vykoupení budovy spořitelny (kampeličky), budovy obytného stavení a hospodářských
budov ve dvoru rodiny Kopřivových. Pokračovalo odklízení sutin budov a příprava staveniště.
Celá výstavba probíhala v akci Z. Při stavbě se velkou mírou účastnili občané z naší obce,
zedníci a řada jiných řemeslníků a pomocníků.
Po zdárném dokončení technického vybavení kina bylo nově otevřeno v lednu 1959.
Slavnostního zahájení promítání filmu se zúčastnili představitelé obce. Předseda místního
národního výboru Arnošt Souš, Jan Holík-ředitel základní školy a další představitelé obce.
Před slavnostním zahájením promítání filmu zazněla u této příležitosti skladba od místního
rodáka, skladatele a ředitele Státní konzervatoře v Brně Jana Kunce.
Po tomto slavnostním zahájení byl promítnut česko-francouzský širokoúhlý film V proudech.
Doubravické kino bylo tehdy na venkově prvním širokoúhlým kinem v Jihomoravském kraji.
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Na okrese Blansko byla již širokoúhlá kina v provozu, a to v Blansku a v Boskovicích. V
promítárně ve zdejším kině byly nainstalovány dva promítací přístroje značky Meopton
(Přerov).
V sále bylo původně 364 míst. Z různých důvodů byl časem snížen počet sedadel na nynějších
200. Během desetiletí došlo již k několika generálním úpravám na vytápění plynové, veškerá
výměna hliníkových elektrických rozvodů za měděné, rekonstrukce elektrické rozvodny. Po
určité době došlo i k renovaci malby v hledišti, ale její původní stav byl zachován. Došlo k
výměně původních sedadel za polstrovaná.
V uplynulých letech následovali tito vedoucí kina: Rudolf Pokorný, Josef Sedlák, Anna
Vitouchová-Rusková, Emílie Pilátová. V současné době za nynějšího vedení kina, programové
pracovnice kina a kronikářky Evy Sáňkové, došlo v roce 2013 k digitalizaci promítání filmů.
Během uplynulých desetiletí, od roku 1950, bylo v kině vyškoleno 8 promítačů s patřičnými
zkouškami u komise ředitelství Československého státního filmu v Brně. Další 3 praktikanti se
k závěrečným zkouškám nepřihlásili.
Je úctyhodné, že v době digitalizace kin, je to naše kino stále v provozu.
První část článku byla získána z historických zdrojů a dokumentů, druhá část článku o
filmovém promítání v Doubravici byla sepsána podle vyprávění pana Františka Kunce a z
pamětí Miloslava Kaly.
Sepsal dlouholetý promítač kina - od roku 1950 – 2003, poté do roku 2006 se věnoval přívozu
a odvozu filmů a výměně programů kina ve skříňkách rozmístěných po celé obci.
Rodák Miloslav Kala narozen roku 1925 s účastí svého vnuka Nikolase Zarbocha
Červenec 2018
****************************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část ŘÍJEN 2018
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin

Říjen
6.10. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b
721 425 074
7.10. MUDr. Hepp
Rájec, Šafranice 101
516 434 055
13.10. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko
516 432 138
14.10. MUDr. Hošáková Adamov, U Kostela 4
516 446 428
20.10. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456
21.10. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8
516 456 109
27.10. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24
516 454 046
28.10. MDDr. Janáč
Boskovice, Lidická 10
537 021 289

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

2018

***************************************************************************************
4. 10. čtvrtek v 18 hod

PILOT FILM

SWEET COUNTRY
Dramatický western odehrávající se v severní Austrálii ve dvacátých
letech minulého století.
Když domorodý chovatel dobytka Sam v sebeobraně zabije
bělošského majitele stanice Harryho, musí vše opustit a utéct i se svou
těhotnou manželkou. Vydávají se nádhernou, ale drsnou krajinou do
vnitrozemí. Seržant Fletcher s pomocí domorodého stopaře a místních
vlastníků půdy je posedlý dopadením Sama a snahou předat ho za
vraždu k soudu. Sam se však v buši vyzná lépe než kdokoliv jiný.
Western Austrálie

Premiéra 2. 8. 2018

Vstupné 50.- Kč

110 minut

11. 10. čtvrtek v 18 hod

APK CINEMA

KLUCI Z HOR
Film s Martinem Dejdarem a Jiřím Lábusem v hlavních rolích vypráví o
vztahu mentálně postiženého strýce (J. Lábus) se svým synovcem (M.
Dejdar), které osud svede v jedné chvíli dohromady, aby postupně
mezi nimi vzniklo pouto, které je prezentací síly a „moci“ přátelství. To
je vystaveno posléze zkoušce ze strany těch, kteří se je snaží
z různých důvodů od sebe rozdělit. Snímek je mimo jiné i konfrontací
dvou hlavních, charakterově bezelstných protagonistů s těmi, kteří
svou bezelstnost ztratili a řídí se převážně tím, co jim může přinést
prospěch, a to často za jakoukoliv cenu. Dále hrají Martin Huba, Ljuba
Krbová, Eva Vejmělková, František Němec, Pavel Nový a další.
Film ČR

Premiéra 3. 5. 2018

Vstupné 50.- Kč

91 minut
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18.10. čtvrtek v 18 hod

BONTON

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Film podle stejnojmenného knižního bestselleru Josefa Formánka.
Místy vtipný, místy smutný. Svou tragikomedii o chlastu vypráví
úspěšný spisovatel, který k práci potřebuje nejdříve jen skleničku a
později i celou láhev. V léčebně se pak setkává s dalšími osudy těch,
kteří jsou v pití alkoholu opravdovými mistry.
Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří se
přes dno láhve dostali na samotné dno života. Na dno, odkud vede už
jen cesta vzhůru. Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Marika
Šoposká, Ondřej Malý, Jaroslav Plesl, Simona Babčáková a další.
Film ČR

Premiéra 12. 7. 2018

Vstupné 50.- Kč

93 minut

Ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu

uvedeme ve čtvrtek 25. října 2018 od 18 hod film

M O R A V A 1918
Film se věnuje podrobně konkrétním událostem kolem vzniku
Československé republiky na území Moravy. Je to podnět o to
závažnější, že doposud žádný dokument tohoto druhu vytvořen nebyl.
Dokument s pomocí dobových filmových záběrů a současných
rekonstrukcí tehdejších událostí dnešnímu divákovi přiblíží poslední
dny existence habsburské monarchie a průběh jejího rozpadu na
Moravě. Seznámí diváka se vznikem Moravského národního výboru,
který 29. října 1918 vyhlásil připojení Moravy k nově vznikajícímu
Československu. S pomocí historiků a využitím archivních dokumentů,
stejně jako muzejních exponátů, přiblíží dnešnímu divákovi pohnutou
dobu před 100 lety na Moravě a boj o převzetí správy moravských měst
do českých rukou.

Vstupné 30.- Kč

60 minut
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