ROK 2019
V tomto roce, kdy jsme si připomněli třicáté výročí tzv. sametové
revoluce, se konaly volby do Evropského parlamentu. Na území České
republiky se konaly ve dnech 24. a 25. května. V Doubravici nad
Svitavou se stejně jako všechny předešlé roky volby konaly v obřadní
síni úřadu městyse v pátek 24. května v době od 14,00 do 22,00 hodin a
v sobotu 25. května od 8,00 do 14,00 hod s těmito výsledky:

Voliči
v
seznamu
1 115

Vydané
obálky
301

Volební
účast
v%
27,00

Odevzdané
obálky
301

Strana
číslo
název
1
Klub angažovaných nestraníků
2
Strana nezávislosti ČR
3
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
4
Národní socialisté
5
Občanská demokratická strana
6
Ano, vytrollíme europarlament
7
Česká strana sociálně demokratická
8
Romská demokratická strana
9
Komunistická strana Čech a Moravy
10
Koalice DSSS a NF
11
SPR - Republ.str.Čsl.M.Sládka
12
Koalice Rozumní, ND
13
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
14
NE-VOLIM.CZ
15
Pro Česko
16
Vědci pro Českou republiku
17
Koalice ČSNS, Patrioti ČR
18
JSI PRO? Jist.Solid.In.pro bud.
19
PRO Zdraví a Sport
21
Moravské zemské hnutí
22
Česká Suverenita
23
TVŮ KANDIDÁT
24
HLAS
25
Koalice Svobodní, RČ
1

Platné
hlasy
297

%
platných
hlasů
98,67

Platné hlasy
celkem
v%
0
0,00
0
0,00
1
0,33
0
0,00
42
14,14
5
1,68
24
8,08
0
0,00
34
11,44
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
0,33
2
0,67
2
0,67
0
0,00
0
0,00
1
0,33
1
0,33
0
0,00
5
1,68
1
0,33

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
Svob. a pře. dem.-T. Okamura (SPD)
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
ANO 2011
Agrární demokratická strana
Moravané
PRVNÍ REPUBLIKA
Demokratická strana zelených
BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLID.
Koalice SOUKROMNÍCI, NEZ.
Evropa společně
KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
Alternativa pro Česk. rep. 2017

25
35
25
6
47
2
2
1
2
0
1
3
0
28

8,41
11,78
8,41
2,02
15,82
0,67
0,67
0,33
0,67
0,00
0,33
1,01
0,00
9,42

Přehled zisků mandátů (celkové výsledky):
číslo
30
5
27
26
28
39
9

Strana
název
ANO 2011
Občanská demokratická strana
Česká pirátská strana
STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními
partnery a TOP 09
Svoboda a přímá demokracie – Tomio
Okamura (SPD)
Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová
Komunistická strana Čech a Moravy

Počet mandátů
abs.
v%
6
28,57
4
19,05
3
14,29
3

14,29

2

9,52

2
1

9,52
4,76

Zprávy z evidence obyvatelstva
Stav obyvatel ke dni 31. 12. 2018: 1386
Stav obyvatel ke dni 31. 12. 2019: 1392
Narodili se:
29. 1.
17. 2.
19. 2.

Zvejška Tomáš
Navrátilová Sára
Tina Holomková

č.p. 226
č.p. 482
č.p. 193
2

22. 3.
4. 4.
19. 4.
12. 5.
16. 5.
14. 6.
20. 6.
2. 7.
20. 7.
7. 8.
27. 8.
18. 11.
10. 10.

Dvořák David
Bláhová Edita
Souček Jakub
Přibyl Matyáš
Charvát Artur
Losová Dominika
Sychra Samuel
Juřenová Hana
Janko Matěj
Filouš Ondřej
Drexler Eliáš
Zemánková Anežka
Štoudek Vojtěch

č.p. 261
č.p. 221
č.p. 393
č.p. 477
č.p. 318
č.p. 379
č.p. 345
č.p. 378
č.p. 51
č.p. 320
č.p. 486
č.p. 363
č.p. 361

Zemřeli:
1. 2.
7. 2.
18. 2.
7. 3.
15. 3.
4. 4.
19. 6.
9. 8.
17. 8.
4. 9.
5. 10.
30. 11.

Findejs Otakar
Vojkovská Emilie
Juračková Drahomíra
Kučerová Božena
Tesař Jiří
Hoch František
Králová Božena
Šmerda Josef
Flok Stanislav
Šafránková Ludmila
Hájek Antonín
Blaha Josef

63 let
90 let
83 let
86 let
63 let
71 let
82 let
79 let
71 let
75 let
70 let
62 let

ŠKOLSTVÍ
Základní škola
Zaměstnanci školy:
Ředitelka školy: Mgr. Pavlína Bartošová
Třídy, ročníky a třídní učitelé
I. třída
II. třída
III. třída
IV. třída
V. třída

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

Mgr. Bartíková Erika
Mgr. Šimanová Ivana
Mgr. Klimešová Lucie
Mgr. Venclů Hana
Mgr. Bartošová Pavlína
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č.p. 447
č.p. 16
č.p. 287
č.p. 177
č.p. 241
č.p. 157
č.p. 348
č.p. 188
č.p. 167
č.p. 72
č.p. 196
č.p. 31

TV
Angličtina

2., 5. ročník
4., 5. ročník

Procházková Marcela
Baráková Adriana

Školní družina
1. oddělení
2. oddělení

Procházková Marcela
Němcová Eva

vychovatelka
vychovatelka

Správní zaměstnanci
školnice-domovnice
uklízečka

Kubíková Helena
Podloučková Marta

Školní kuchyně
vedoucí školní jídelny
kuchařka

Němcová Eva
Skotáková Lenka

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Úkolem školní jídelny je zajišťování obědů pro žáky základní školy.
Rekonstrukce školní kuchyně proběhla v roce 2003. Pracovní prostory
jsou oddělené a školní jídelna přešla na systém kritických bodů. Právě ty
mají napomáhat ke kvalitnějšímu stravování žáků. Od září 2019 došlo ke
změně úhrady stravného. Platba je možná pouze bankovním převodem
na účet školy. Platby jsou prováděny zálohově pod přiděleným
variabilním číslem.
Výše měsíční platby:
kategorie 6-10 let

594 Kč

kategorie 11-14 let

660 let

Školní jídelna nabízí možnost odběru obědů do přinesených nosičů (jídla
jsou přizpůsobena dětem) v první den nemoci žáka. Obědy se odhlašují
do 7,00 hodin telefonicky nebo osobně.
Výdejní doba jídelny v době školního stravování:
Pondělí-pátek

11,30 – 12,45 hodin.
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Mateřská škola
Celková kapacita mateřské školy je 69 dětí. Mateřská škola zajišťuje
provoz v době od 6,00 do 16,30 hodin. Provoz je organizován ve třech
třídách s celodenním provozem.
Celkem bylo zapsáno 69 dětí + 2 IV
1. třída – děti 3-6 let - 24 dětí-předškolní děti (povinná školní docházka)
2. třída – děti 3-6 let – 21 dětí
3. třída – děti 3-6 let – 24 dětí
Zaměstnanci mateřské školy
Pedagogičtí pracovníci
Ředitelka mateřské školy: Mgr. Konrádová Hana
I. třída
Žáčková Kateřina
→ učitelka mateřské školy
→ práce s dětmi v logopedickém kroužku
→ výtvarné soutěže
Bc. Závišková Petra
→ učitelka mateřské školy
Bc. Hejčová Lenka
→ asistent pedagoga
II. třída
Mgr. Konrádová Hana
→ ředitelka mateřské školy
→ informace o dětech
→ kontakty s pedagogicko-psychologickou poradnou
→ vypracování IVP pro děti integrované
→ zápis dětí do mateřské školy
→ vedení školní matriky
→ prezentace školky na webových stránkách
→ vypracování a realizace projektů
→ konzultační hodiny pro veřejnost: pondělí 9,30-11,30 hodin
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Kolínská Lenka
→ učitelka mateřské školy
Žaluda Adam
→ asistent pedagoga
Tomanová Tereza
→ asistent k malým dětem
III. třída
Soušová Anna
→ učitelka mateřské školy
→ vedoucí školního stravování
Mgr. Filoušová Eva
→ učitelka mateřské školy
Tomanová Tereza
→ učitelka mateřské školy
Třídy jsou i nadále pojmenovány: I. třída JEŽEČCI, II. třída BERUŠKY,
III. třída KOŤÁTKA
Kuchyň
Kopecká Dana
→ vedoucí kuchařka
Vondráčková Dana
→ pomocná kuchařka
Provozní zaměstnanci
Macháčková Naděžda
→ uklízečka
Kolínská Alena
→ školnice
Konrád Aleš
→ topič-údržbář
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Vondráčková Dana
→ uklízečka
Dvorní fotografka j. h.
Eva Sáňková
→ fotografka mateřské školy
→ práce s webem školky
→ vkládání fotografií
→ popisky k fotografiím
Všichni zaměstnanci se iniciativně podílejí na zajišťování akcí pro děti,
rodiče a veřejnost podle vlastních možností a schopností.
Mateřská škola se zapojila do projektu MŠMT „Šablony pro MŠ I.“ –
tento projekt byl v lednu 2019 ukončen a od února se mateřská škola
přihlásila do „Šablon II.“
Cílem projektu je personální posílení týmu o školního asistenta,
projektové dny ve školce a profesní růst pedagogů pomocí vzdělávání a
sebevzdělávání v kurzu zaměřeném na matematickou pregramotnost.
Peněžní prostředky jsou využívány na školního asistenta a na projektové
dny pro děti v mateřské škole (např. předvánoční korálkování a
drátování).
Akce mateřské školy
I ty nejmenší děti se rády baví. Každý měsíc pro ně proto bylo připraveno
několik příležitostí k zábavě – hudební nebo dramatické pořady, filmová
představení v kině, loutkové pohádky, pantomimické i divadelní
představení i akce pořádané školkou pro děti a rodiče. Všechny tyto
akce jsou vystaveny na webových stránkách mateřské školy v Duhovém
kalendáři.
22. 1.
21. 2.
26. 2.
5. 3.
8. 3.
15. 3.
30. 4.
14.-15. 5.
28. 5.
6. 6.

- O nemocném pejskovi (divadélko ÚSMĚV)
- filmové představení
- ZDRAVÁ5
- Červená Karkulka (divadlo KOZLÍK)
- Zimní a jarní víla (divadélko ÚSMĚV)
- dětský karneval
- pálení čarodějnic
- Den matek
- Perníková chaloupka trochu jinak (divadélko ÚSMĚV)
- školní výlet DINOPARK Vyškov na Moravě
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11. 6.
18. 10.
23. 10.
5. 11.
26. 11.
4. 12.
17. 12.
17. 12.
19. 12.

- Zahradní slavnost, rozloučení s předškoláky
- Míček flíček a zlý drak (divadélko ÚSMĚV)
- O perníkové chaloupce (divadlo KOZLÍK)
- O zlaté rybě (divadlo NATRATRDLO)
- Králíci z klobouku (divadlo ŠPÍLBERG)
- O hloupých čertech + mikulášská nadílka
- Dva sněhuláci (divadélko ÚSMĚV)
- Šablony II. tvořivá dílnička
- Posezení u vánočního stromu

Školní jídelna
Školní jídelna je součástí mateřské školy a zajišťuje stravování dětí
předškolního věku, které jsou do mateřské školy zapsané a docházejí do
ní. Stravování je zajišťováno v rozsahu tří jídel, a to přesnídávka, oběd,
svačina. Jídelna rovněž zajišťuje plnění spotřebního koše dle
předpisových norem.
Celodenní stravné pro dítě do šesti let činí 33 Kč. Pro starší 36 Kč.
Dopolední stravné pro děti do šesti let, které odcházejí po obědě domů,
je 26 Kč.
Stravné se platí:
- v hotovosti v den určený vedoucí stravování, vždy po 15. u vedoucí
stravování
- na účet mateřské školy do 23.
- forma platby musí být vždy dopředu domluvena
Platí se zálohově 660.-Kč měsíčně.

KALENDÁŘ MĚSTEČKA NA ROK 2019
Kalendář na rok 2019 byl pro mnohé určitě neobvyklý. Předchozí
kalendáře obsahovaly snímky z akcí pořádaných různými spolky, popis a
snímky významných osobností, které se v našem městečku narodily,
významné místní budovy – a tak bychom mohli ve výčtu témat
pokračovat dál a dál. Tak nás ale napadlo, zdali občané vědí, kolik
funguje v našem městečku firem, podnikatelů, společností, živnostníků a
osob samostatně výdělečně činných? Na tuto otázku měl odpovědět
kalendář, který sestavila kronikářka Eva Sáňková a kde byly na
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jednotlivých stránkách zveřejněny fotograficky i popisem místní firmy,
společnosti apod. Snad se to povedlo. Ne všichni majitelé souhlasili se
zveřejněním. Doufáme, že se vám kalendář líbil a že jste v něm našli tu
správnou firmu, společnost nebo podnikatele, které právě potřebujete.
Stejně jako v letech minulých kalendář roznášeli v závěru roku 2018 a na
začátku roku 2019 místní dobrovolní hasiči společně s přáním do nového
roku a pozvánkou na jejich ples.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
I v letošním roce byla na jeho začátku vyhlášena velká dobrovolnická
akce, a to Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita České republiky. Pod
vedením Bc. Petry Veselé vyrazili dobrovolníci s pokladničkami do ulic
Doubravice. Během pochůzky jim lidé věnovali 30 897 Kč. Kdo nebyl
k zastižení doma, mohl na sbírku přispět v pátek 11. ledna na akci
Tříkrálové zpívání, které Charita Blansko pořádala v místním kulturním
domě. V zasněženém podvečeru tam připomněli vánoční atmosféru
svými písněmi děti a mladí lidé ze ZUŠ Blansko a zatančily děti z MC
Ponorka. Na představení se vybralo 2 280 Kč.
Za peníze ze sbírky plánuje Charita Blansko koupit auto pro Mobilní
hospic sv. Martina, kde tým sestřiček a dalších odborníků pečuje o těžce
nemocné. Další pomoc bude směřována matkám samoživitelkám a jejich
dětem, seniorům a zdravotně postiženým.

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
− 16. leden-v sále místního kina se konala přednáška Argentinaputování od pamp k Andám, kterou pořádal Skautský oddíl
Doubravice nad Svitavou. Přednášela Lenka Rašková, absolventka
španělštiny na filosofické fakultě, průvodkyně, cestovatelka a
učitelka krajanů v Jižní Americe;
− 18. leden-Hasičský ples pořádal v sále kulturního domu Sbor
dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou. K tanci a poslechu
hrála hudební skupina TRIO KENT;
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− 7. únor-Výroční členská schůze MO ČČK Doubravice nad Svitavou
se konala v restauraci OLIVIE;
− 22. únor-OV KSČM Blansko, ZO KSČM Doubravice nad Svitavou a
Levicový klub žen Blansko pořádal v sále místního kulturního domu
XXVIII. Ples KSČM. K tanci a poslechu hrála skupina Karel Gott
revival Morava;
− 23. únor-tradiční Pochůzka masek obcí, pořádal TJ SOKOL
Doubravice nad Svitavou oddíl kopané;
− 2. březen-Pochovávání basy-v sále místního kulturního domu
pořádala TJ SOKOL Doubravice nad Svitavou oddíl kopané,
k tanci a poslechu hrála skupina REPETE.
− 10. březen-Divadelní minifestival se konal v sále místního kina,
pořádal Skautský oddíl Doubravice nad Svitavou a Skautské
středisko Rájec-Jestřebí;
− 13. březen-TOUR DIVIDE-za 25 dní 4366 km na kole z Kanady do
Mexika. Cestovatelská přednáška Jakuba Gsely o nejdelším
nezabezpečeném závodě horských kol na světě, který Jakub prožil
v roce 2016. Vyprávění s promítáním fotografií se konalo v sále
místního kina, pořádal Skautský oddíl Doubravice nad Svitavou.
− 16. březen-Sbor dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou
pořádal v sále kulturního domu „Dětský karneval“;
− 23. březen-Doubravická polévka-její šestý ročník se konal v sále
místního kulturního domu;
− 7. duben-Vítání jara-probíhalo před budovou radnice na náměstí
Svobody v režii místních skautů. Po krátké divadelní ukázce, jak se
vypořádat s paní Zimou, se průvod vydal k řece, kde byla Zima
utopena v řece a následně bylo přivítáno jaro.
− 27. duben-Stavění máje-ve spolupráci s dobrovolnými hasiči
pořádal úřad městyse na náměstí Svobody. V kulturním programu
vystoupily děti z místní mateřské školy a děti z dramatického
kroužku základní školy.
− 30. duben-Pálení čarodějnic-tradiční akce, kterou pořádá SK
Doubravice nad Svitavou v areálu sokolského hřiště. Pro děti od 18
hodin připraveny zábavné hry, které zajistilo MC Ponorka,
následně proběhlo opékání špekáčků. Dospělým pak od 20 hodin
k tanci a poslechu hrála hudební skupina TAMDEM;
− 1. květen-Probouzení vodníka Vodoucha-u rybníku Klemováku děti
probouzely jaro a s ním i vodníka Vodoucha. Pořádalo MC
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−

−

−

−

−
−

−

−
−
−
−
−

Ponorka, vystoupily děti z mateřského centra, byly připraveny
tvořivé i sportovní hry, skákací hrad a malování na obličej.
11. květen-soutěž O pohár starosty SDH a pohár starostky
Městyse Doubravice nad Svitavou-sokolské hřiště, pořádal Sbor
dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou;
12. květen-Den matek v zahradnictví Ing. Romana Koupého. Děti
si mohly samy pro maminku uvázat kytičku, připraveny byly atrakce
pro děti a doprovodný program;
19. květen-Dětské odpoledne-u rybníku Klemováku pořádalo MS
ČČK Doubravice nad Svitavou, pro děti byly připraveny hry a
ukázky činnosti sboru dobrovolných hasičů;
25. květen-Den dětí-v areálu zahradnictví a na pštrosí farmě
připraveny pro děti soutěže, různé atrakce, malování na obličej a
doprovodný program s hudbou. Téma dne: “Čím budu, až vyrostu“.
Kdo přišel v kostýmu na dané téma, dostal odměnu navíc;
1. červen-SVITAVA KROS- 11. ročník přespolního běhu okolo řeky
Svitavy. Start a cíl byl na fotbalovém hřišti;
1. červen-Kácení máje-celý měsíc květen zdobila máj náměstí
Svobody, v tento den šla k zemi. Akci připravil Sbor dobrovolných
hasičů Doubravice nad Svitavou, který současně s touto tradiční
akci připravil dětský den. V kulturním programu vystoupily děti ze
skupiny aerobiku z MC Ponorka, hasiči pro děti připravili spoustu
zábavných her a soutěží, pro všechny bohaté občerstvení.
V závěru odpoledne se pro zájemce otevřelo místní kino, kde se
zdarma promítala česká pohádka Čertí brko;
21. červen-Pouťová zábava-tradiční zahájení doubravické pouti
pořádal SK Doubravice nad Svitavou na sokolském hřišti. K tanci a
poslechu hrála hudební skupina TAMDEM.
22. červen-Pouťový mezistátní fotbalový zápas Doubravice-Klemov
na fotbalovém hřišti;
23. červen-Doubravická pouť-pouťové atrakce v prostoru před
víceúčelovou budovou;
28. červenec-Sousedské posezení s promítáním filmu pod širým
nebem na náměstí Svobody;
3. srpen-TFA-nejtvrdší hasič přežije. Velmi zajímavou akci pořádal
Sbor dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou;
16. srpen-Letní taneční zábava-pořádal SK Doubravice nad
Svitavou na sokolském hřišti. K tanci a poslechu hrála hudební
skupina Třetí zuby;
11

− 29. srpen-Rozloučení s prázdninami-pro děti pořádala Pěkná
modrá Doubravice společně s Emanuelem Doubravice a farností
Doubravice v areálu fary. K dobré náladě hrály „Matuškovy kytary“,
pro děti připraveny zajímavé soutěže a tvoření;
− 7. září-Odpoledne s netradičními sporty na fotbalovém a
sokolském hřišti. Akci pořádal skautský oddíl;
− 20. září-Závěr akce „Rozkvetlé městečko 2019“ v areálu
zahradnictví;
− 22. září-DRAKIÁDA-stejně jako předchozí roky na poli nad
ARAPLASTEM pořádalo MS ČČK Doubravice nad Svitavou;
− 12. říjen-Turnaj ve volejbale-v rámci DSO SVITAVA byl turnaj
uspořádán ve sportovní hale ve Svitávce;
− 19. říjen-pro všechny milovníky maškarních kostýmu MC Ponorka
uspořádalo v sále kulturního domu Podzimní karneval
s programem vystoupení kroužku aerobiku, vystoupení klauna
Bublína a čarování s bublinami. Celé odpoledne hudbou provázel
DJ LIVKA;
− 16. listopad-Kurz první pomoci-kurz byl určen pro všechny, kteří se
chtěli naučit něco nového. Pro děti byl připraven dětský koutek.
Zajímavou akci připravilo MS ČČK Doubravice nad Svitavou a OS
ČČK Blansko;
− 20. listopad-Adventní tvoření na místní faře připravila Pěkná modrá
Doubravice. Vyráběla se adventní dekorace-věnce, svícny apod.;
− 23. listopad-Mikulášské vázání uzlů pro mladé hasiče. V kulturním
domě pořádal Sbor dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou;
− 30. listopad-Rozsvícení vánočního stromu-akce se uskutečnila na
náměstí Svobody před úřadem městyse. V kulturním programu
vystoupily děti z místní základní školy. Po rozsvícení vánočního
stromu se v místním kině pro všechny promítal nový film Lví král.
Při této příležitosti jsem se dozvěděla velkou zajímavost, a
sice to, kdo vlastně zasadil na náměstí krásný smrk, který se
už několik let mění na strom vánoční. Výpověď paní Věry
Marešové (č.p. 7), rozené Pivodové (na č.p. 17): „Moji rodiče velmi
rádi pěstovali květiny a různou zeleň. Přes tuto oblibu se seznámili
s panem Vlkem, který pracoval v Boskovicích ve Šmelcovni. Tento
pan Vlk jim věnoval sazenice stromků, které vysadili na dvoře
(č.p.17). Až stromky povyrostly a nebylo tam moc místa, rozhodli
se sousedem panem Antonínem Mrázkem (č.p. 18), že dva
stromky přesadí na náměstí Svobody. A je to právě smrk, který se
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vždy mění na strom vánoční a v rohu náměstí zvláštní borovice.
Bylo to někdy na počátku šedesátých let, možná v roku 1963 nebo
1965. Velmi dobře si pamatuji, jak stromky vezli z domu na ručním
kolečku. Stromky mohly být vysoké tak jeden až jeden a půl
metru.“
− 1. prosinec-Předvánoční jarmark-pořádalo MS ČČK Doubravice
nad Svitavou v sále místního kulturního domu, prodej tradičních
vánočních dárků, rukodělné dílničky pro děti. V dopoledním
programu vystoupily děti z mateřské školy, v odpoledním děti ze
základní školy a dětská hudební skupina ORION z Doubravice nad
Svitavou.

−

6. prosinec-Mikulášská nadílka na náměstí Svobody-po splnění tří
úkolů se dětem otevřela nebeská brána a již tradičním způsobem
přijel Mikuláš se svým doprovodem, který následně dětem rozdal
dárky. Pořádalo MC Ponorka.

−

8. prosinec-Adventní koncert smíšeného pěveckého sboru
RASTISLAV Blansko v místním kině. Smíšený sbor vystoupil
s komponovaným pořadem se sborovým zpěvem a autorským
hraným dějem s názvem „Legenda o Rastislavu aneb Jak potkal
doktor Jindra vílu Elišku“.

−

11. prosinec-Česko zpívá koledy-i v letošním roce se Doubravice
přidala k této celostátní akci. Před úřadem městyse se pod
vánočním stromem sešlo téměř devadesát zpěváků, kteří si
společně zazpívali předem dané vánoční koledy Nesem vám
noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli
ovce Valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí.

−

19. prosinec-Vánoční besídka v sále místního kina. Pořádalo MC
Ponorka;

−

22. prosinec-Předvánoční výstava s prodejem výrobků. Na faře
v Doubravici pořádala Pěkná modrá Doubravice;

−

23. prosinec-Betlémské světlo a k tomu vánoční punč rozdávali na
náměstí Svobody místní skauti;

−

24. prosinec-Půlnoční mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele.
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ŽIVOT VE MĚSTEČKU
Výše poplatků za svoz odpadu:
Od začátku března se na úřadě městyse začaly vybírat platby za svoz
odpadu, které zůstaly na stejné výši jako v letech přechozích.
Osoba s trvalým pobytem: 450.-Kč
Rekreační objekt: 450.-Kč
Podnikatel (jedna popelnice): 1 500.-Kč
Výše poplatků za psy:
1 pes: 100.-Kč
Za každého dalšího psa: 120.-Kč

Nově zřízená provozovna
Paní Olga Králová z Klemova č.p. 290 zahájila 4. února provoz nové
Vegetariánské kuchyně „Lotos“.
Nabízí rozvoz zdravých, vegetariánských obědů v jídlonosičích po
Doubravici nad Svitavou a okolí. Polévka + výběr ze dvou hlavních jídel
ve vlastních, případně kuchyní zapůjčených jídlonosičích. Cena 90.-Kč,
zapůjčení jídlonosiče 5.-Kč. Objednávky jsou přijímány den předem do
16 hodin na telefonním čísle 773156385, případně na e-mailové adrese:
olavasanti@seznam.cz. Pokud si zájemci vyzvedávají obědy na adrese
provozovny v Klemově, je cena 85.-Kč.

Nová klubovna-společenská místnost
Vzhledem ke stále se zmenšujícímu počtu míst, kde by se místní
organizace a spolky mohly scházet, kde by bylo možné zajišťovat
přednášky, besedy apod., rozhodlo vedení našeho městečka vytvořit
potřebné zázemí ve vlastní víceúčelové budově. V přízemí jsou, jak
všichni víme, šatny a hygienické zázemí pro fotbalisty, v 1. patře pak
knihovna. Zbylý prostor v 1. patře byl nevyužitý (za špatného počasí tam
fotbalisté sušili vyprané dresy), a právě tady byla zbudována nová
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klubovna. Místnost kromě posezení nabízí také vlastní kuchyňku,
nechybí sociální zázemí, které je společné s knihovnou. Úprava si
vyžádala nemalé stavební úpravy, které provedla stavební firma H+H
stavby (Pavel Hájek č.p. 180). Bylo nutné vybudovat novou podlahu,
podhledy. Prostory se musely uzpůsobit současným potřebám Předělaly
se i dveře do klubovny, které jsou nyní protipožární. Celkové stavební
náklady se dostaly pod půl milionu korun bez daně a byly hrazeny
z rozpočtu městyse. Od měsíce října tak nová klubovna slouží svému
účelu.

Doubravická polévka
Hledala jsem v chytré Wikipedii, co nám píše o polévkách. Nepíše nic.
Tak jsem šla „nakupovat k odborníkům“, což přeloženo znamená –
vznesla jsem dotaz k jedné bývalé učitelce vaření, jak se vlastně polévky
dělí apod. Odpověď rychlá a jednoduchá: studené a teplé. Mně
samozřejmě zajímaly teplé, takže: a) hnědé b) bílé c) speciální. Dál jsem
se dozvěděla, že do hnědých patří vývary, dále zahuštěné – to je všem
jasné a speciální, jako jsou např. ovocné, zvláštní zeleninové, a ještě
třeba exotické. Když teď o polévkách víme téměř vše, můžeme plynule
přejít ke skvělé akci, která se konala v sobotu 23. března. V ten den se
sice pomalu, ale přesto jistě začali v místním kulturním domě scházet
zájemci o vaření soutěžní polévky. Tři místní týmy a jeden přespolní –
takový stav byl v 16 hodin, kdy hlavní organizátoři Pavel Husák a Petr
Pávek gastro mini soutěž odstartovali. Popisovat, jak vše probíhalo, to by
bylo na román, tak jen velmi stručně:
Tým č. 1: Jaroslav Veselý – polévka čočková s chorizem
Tým č. 2: Lukáš Jakubec & Pavel Sáňka (oba Rájec) – valašská kyselice
Tým č. 3: BAZI & kolektiv, kromě BAZIHO (Josef Alexa) kolektiv tvoří
Lukáš Juračka a Tomáš Zvejška – polévka gulášová
Tým č. 4: Martin Štoudek & spol. Celý tým se nazývá DUHA – doubravičtí
univerzální hrachoví amatéři, a kromě Martina Štoudka sem patří ještě
Martin Štěrba s manželkou – vařili polévku hrachovou.
Bublání polévek doprovázela hudba DJ LIVKY, kterého vystřídalo nám
známé a velmi oblíbené kytarové duo Luboš Raš a Rosťa Pijáček. Ti
celé odpoledne krásnými písničkami provázeli až do vyhlášení výsledků,
které opět společně vyhlásili pořadatelé akce Pavel Husák a Petr Pávek.
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Hodnotili návštěvníci, kteří při vstupu obdrželi každý pět kuliček, které po
degustaci odevzdali tomu týmu, kterého polévka jim nejvíce chutnala.
1.
2.
3.
4.

Polévka gulášová (99 kuliček)
Polévka hrachová (67 kuliček)
Polévka čočková s chorizem (62 kuliček)
Polévka valašská kyselice (45 kuliček).

Žádná polévka nebyla tzv. propadák. Všechny byly amatérskými kuchaři
vařeny s láskou a radostí. A tak to má být. Bylo to krásné odpoledne a
věřme tomu, že spokojeni byli nejen ti v hlavních rolích (na mysli mám
kuchtíky), ale také ostatní návštěvníci.

Masopustní pochůzka masek
Masopust – v původním smyslu jde o „opuštění masa“. Masopust
představuje období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami.
Během něj vždy probíhaly taneční zábavy, zabíjačky a také svatby.
Krajově se masopustu říká také fašank, ostatky, voračky, či obecně
karneval. V některých regionech je součástí oslav obřadní průvod
masek, který obchází s muzikou vesnice. Průvodu se zúčastňují skupiny
lidí ve specifickém ustrojení. Někde se během průvodu vybírá do košíku
kořalka, vejce, slanina – po ukončení průvodu jsou pak dobroty společně
konzumovány v hospodě. Jinde se u každého domu tančí obřadní tance.
A jak probíhal průvod masek u nás a proč byl důvod k oslavě?
Průvod masek obcí chodil po městečku od nepaměti. Jaký byl důvod
k přerušení této tradice nevíme, důležité a podstatné je, že masopustní
pochůzka masek obcí byla obnovena právě před 25 lety. A to je ten
důvod. Účastníci průvodu slavili takovou malou „stříbrnou pochůzku“.
Dávnou tradici obnovili členové současného SK Doubravice nad
Svitavou oddílu kopané a doufejme, že je elán neopustí a budou v této
tradici pokračovat i v letech následujících.
V sobotu 23. února se dvacítka masek sešla v místním kině, aby
v určenou hodinu vyrazily do ulic. Pokynem k zahájení pochůzky byla
jako vždy rána z pojízdného děla. Harmonika s klarinetem zahrála svoji
první z několika desítek následujících skladeb a masky se vydaly na
cestu. Po těch letech už všichni ví, že první na řadu přijde ulice
Zahradní, následuje ulice 9. května, 28. října, Zázmolí…a tak bych mohla
jmenovat postupně všechny ulice, než se masky zmožené dlouhou chůzí
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(našlapou odhadem 8-10 km) a také podávaným občerstvením (větrná
sobota si určitě žádala něco na zahřátí) vrátily zpět do kina. Při pochůzce
masky zvaly na sobotu 2. března, kdy se v místním kulturním domě
konala tradiční, a navíc krásná akce „Pochovávání basy“.

SVITAVA KROS
V sobotu 1. června se na fotbalovém hřišti uskutečnil již 11. ročník
přespolního běhu okolo řeky Svitavy. O spokojenost startujících, kterých
bylo 111, se vzorně staralo patnáct pořadatelů. Hlavním pořadatelem byl
Ivoš Hájek. Do hlavního závodu bylo přihlášeno 52 běžců, do
mládežnické kategorie 59 běžců, z toho 10 běžeckých nadějí
z Doubravice.
Nejlepší výsledky místních běžeckých nadějí:
→ Mladší žáci-Šafránek Jáchym 1. místo
→ Mlíčňáci chlapci-Šimák Matěj 1. místo
→ Přípravka mladší děvčata-Šafránková Anna 3. místo
→ Mlíčňáci děvčata-Hájková Michaela 4. místo
→ Přípravka mladší chlapci-Hájek Matěj 4.místo
Výsledky jednotlivých kategorií v běhu na 8500 metrů:
M: 1. Večeřa Tomáš (Blansko), 2. Koudelka Lukáš (Okrouhlá), 3.
Potůček Jiří (Blansko)
MVI: 1. Široký Stanislav (Blansko), 2. Jančík Tomáš (Boskovice), 3.
Šperka Martin (Boskovice)
MVII: 1. Žíla Miloš (Bystré u Poličky), 2. Hájek Ivoš (Doubravice nad
Svitavou), 3. Grün Gustav (Okrouhlá)
MVIII: 1. Matěna Vladimír (Blansko), 2. Landa Jaroslav (Boskovice), 3.
Svoboda Pavel (Sloup)
Juniorky: 1. Machalová Denisa (Drnovice u Vyškova)
Ž: 1. Polachová Lenka (Blansko), 2. Koudelková Dagmar (Blansko), 3.
Krajčíková Gabriela (Boskovice)
ŽV: 1. Kriklová Alena (Moravská Třebová), 2. Kuchařová Táňa (Blansko),
3. Polášková Martina (Blansko)
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ŽVII: 1. Hynštová Marie (Drnovice u Vyškova), 2. Klepalová Lenka
(Blansko)

Dělají dobré jméno našemu městečku
Ladislav Vagner
Policisté z obvodního oddělení Letovice praporčík Zbyšek Báča a
praporčík Ladislav Vagner v sobotu 28. září 2019 úspěšně provedli
první pomoc a významně tak pomohli k záchraně lidského života
osmačtyřicetiletého muže.
V sobotu dvě hodiny po půlnoci prováděla hlídka výkon služby v okolí
vodní nádrže Letovice. Když projížděli úsek na silnici ve směru od
Křetína do Letovic, spatřili u svodidel na silnici ležící motocykl a u něj
bezvládně ležící tělo muže. Hlídka neváhala a po prvotním zajištění
místa dopravní nehody ihned začala poskytovat zraněnému první
pomoc.
Ležící muž na zemi pouze chroptěl a nebyl schopný komunikace.
Kolegové mu vyčistili ústa a zprůchodnili tak dýchací cesty. Díky tomu
začal muž lapat po dechu a znovu dýchat. Stav zraněného policisté
sledovali do příjezdu zdravotnické záchranné služby, která si muže
převzala do své péče. Rychlý sled událostí a profesionální jednání
policistů, včetně následné rychlé pomoci záchranářů napomohly k
obnovení životních funkcí zraněného. Muž byl poté převezen na urgentní
příjem do nemocnice.
Díky skvělé práci, profesionalitě, odpovědnému a pohotovému přístupu,
ale i na místě vzájemné spolupráci všech zúčastněných se podařilo
zachránit lidský život. Panu Ladislavu Vagnerovi (č. p. 160) patří velké
poděkování.
Pavla Štoudková
Okresní sdružení České Unie sportu vyhlásilo ve středu 6. února
v Zámeckém skleníku v Boskovicích výsledky ankety Sportovec okresu
2018. Za hudebního doprovodu skupiny Pružiny defilovali na jevišti
sportovci a osobnosti v různých kategoriích.
V kategorii „Sportovní talent“ se mezi deseti vybranými dostala na třetí
místo naše Pavla Štoudková č.p. 175(ročník 2003), která závodí za ASK
Blansko (Atletický sportovní klub). Je držitelkou tří národních rekordů
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v bězích na 800 metrů a 1500 metrů v hale a na 800 metrů na dráze. Je
mistryní republiky na 800 metrů v hale i na dráze a v přespolním běhu.

Vítání občánků
Už několik let nám to v Doubravici vychází tak, že pro větší počet
narozených dětí musí být krásná akce vítání občánků nejméně dvakrát
v roce. A to je moc dobře. V jarním termínu, a to 7. dubna, byla přivítána
tato miminka:
Jáchym Matal, Eduard Svoboda, Matyáš Přecechtěl, Emil Malach, Matěj
Dobeš, Tomáš Zvejška, Karin Audy, Ema Přikrylová a Sofie Šmerdová.
Dne 13. října byla v obřadní síni úřadu městyse přivítána tato miminka:
David Dvořák, Tomáš Svoboda, Jakub Souček, Matyáš Přibyl, Artur
Charvát, Samuel Sychra, Matěj Janko, Ondřej Filouš, Eliáš Drexler, Sára
Navrátilová, Tina Holomková, Edita Bláhová, Dominika Losová, Hana
Juřenová.
Ať nám naše přivítaná miminka rostou ve zdraví a spokojenosti nejen
rodičů, ale také všech spoluobčanů.

Významná společenská událost
Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek rozhodl, že za
dobu svého působení v této funkci navštíví všechny obce kraje. V rámci
své pracovní cesty tak navštívil v úterý 13. srpna také naše městečko.
Na úřadu městyse se setkal s vedením obce. Zajímal se o fungování
místní samosprávy, o život ve městečku, zaměstnanost obyvatel a také o
kulturní a společenský život ve městečku. Starostka městyse Mgr. Jana
Otavová hejtmana informoval o tom, co se za poslední roky ve městečku
zdařilo vybudovat, opravit, ale také o tom, co nás ještě čeká. Hejtman si
prohlédl místní kino a přímo v hasičské zbrojnici se zajímal o fungování
sboru dobrovolných hasičů. Předseda SK Doubravice nad Svitavou
Pavel Hájek hejtmana provedl víceúčelovou budovou a společně probrali
problémy a plány SK při plánované úpravě a opravě sokolského hřiště.
Následně hejtman Bohumil Šimek navštívil místní knihovnu. Podle
zápisu, který hejtman provedl do pamětní knihy, byl s návštěvou v
našem městečku velmi spokojen.
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Sbor pro občanské záležitosti
Ve čtvrtek 17. ledna 2019 se v obřadní síni doubravické radnice konala
slavnostní schůzka sboru pro občanské záležitosti. Ptáte se, proč
slavnostní? Ve sboru nastal tzv. "třesk". Dosavadní předseda pan Josef
Přibyl se rozhodl, že se po mnoha a mnoha letech vzdá "předsedování"
a pomyslné žezlo předal zastupitelce městyse paní Marii Michálikové. K
několika změnám došlo také v samotném sboru. Po několika desítkách
let ukončily svoji činnost ve SPOZ paní Vlasta Urbánková, Emilie
Sáňková a Jitka Vitouchová a pan Ladislav Štoudek. Novými členkami
se staly již výše jmenovaná paní Marie Micháliková, dále pak paní Hana
Tenorová a Helena Skácelová. Odcházejícím patří naše velké
poděkování a novým členkám přejeme hodně chuti a elánu do další
práce. Ať se jim všem daří!

Fandili Kometě v dalekém světě
Kdo není tzv. „skalní fanoušek“ HC Komety Brno a kdo není majitelem
vymoženosti zvané lidově „fejsbuk“ pravděpodobně nezaregistroval foto
soutěž, kterou tento klub pro svoje příznivce vyhlásil pro letní sezónu
roku 2019. Stejně jsem na tom byla také já. Jen mi na začátku léta bylo
divné, proč se početná skupina doubravických rekreantů vybavuje
stejnými tričky se stejnými nápisy.
Parta dvaceti pěti fandů Komety z našeho městečka se rozhodla, že se
do soutěže zapojí. Nechali si proto vyrobit krásná trička s nápisem
„Doubravice nad Svitavou fandí Kometě po celém světě“ a vydali se
do přímořského městečka Oculcalar v Turecku. A podle fotografií, které
jsem měla možnost vidět, byli nepřehlédnutelní. Vždyť také v polovině
soutěže se stále drželi na 1. místě. Po vyhodnocení celé soutěže se naši
fandové Komety dostali „na bednu“. Bylo to 3. místo! Blahopřejeme!

Opustili Doubravici
Od nepaměti byli v našem městečku s příjmením Kala (č.p. 77) spojováni
koně. A to koně tažní. Dá se říct, že nebylo ve městečku políčka, které
by Kalovi se svými koníčky neobdělali. Po panu Kalovi Antonínovi st.
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převzal otěže pan Kala Antonín ml. (č. p. 329) a po jeho odchodu na
druhý břeh života s koníky pracovali jeho synové Roman (č.p. 437) a
Pavel (č. p. 216), většinou Roman. Protože však v poslední době nebylo
pro jeho mladé koně využití (práce v lese) a ti vyžadovali každodenní
činnost, rozhodl se Roman Kala koně prodat.
Poslední tažní koně tak opustili Doubravici 10. června 2019.

Výkaz knihovny za rok 2019
Návštěvy knihovny
registrovaní čtenáři

85

mládež do patnácti let

15

ženy

59

muži

11

návštěvníci celkem

879

půjčovna a studovna

411

internet

247

kulturní akce

221

Výpůjčky knižního fondu
celkem

1856

naučná literatura pro dospělé

78

krásná literatura pro dospělé

1208

naučná literatura pro mládež

24

krásná literatura pro mládež

254

Knižní jednotky k 31.12.2019
celkem

5376

naučná literatura pro dospělé a mládež
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765

krásná literatura pro dospělé a mládež
brožury

4611
438

Kulturní akce a besedy v knihovně
1.V lednu byla nainstalována výstava k pohádkové knize – Putování
skřítka Vítka. Při této příležitosti se konala beseda se žáky 1. a 2. třídy
naší základní školy. V únoru se s výstavou a naší knihovnou postupně
seznámily také všechny třídy mateřské školy.
2. V březnu se uskutečnila beseda se spisovatelkou Olgou Černou.
Přišly děti 1., 2. a 3. třídy základní školy.
3. V dubnu knihovnu navštívily děti z Mateřského centra Ponorka v rámci
divadelního kroužku. Seznámily se s provozem v naší knihovně.
− V létě byly vyměněny kompletně všechny tři počítače včetně
klávesnic a monitorů. Byly zakoupeny také nové židle ke
studijnímu stolu.
− V prosinci knihovna přešla ze stávajícího knihovnického programu
CLAVIUS na nový modernější program s názvem TRITIUS.
Instalaci programu a školení provedl velmi ochotně, a hlavně
odborně pan Straka z Brna.
Všechny investice byly hrazeny z dotačního programu Jihomoravského
kraje.

Zpráva o činnosti klubu důchodců
Místní klub důchodců měl k posledními dni roku 128 členů.
Výbor, který se schází 1x za měsíc je desetičlenný: Marie Nováková, Jan
Kadlec, Jan Menšík, Marie Baráková, Jaroslava Biberlová, Věra Floková,
Jiřina Kopecká, Jaromíra Kučerová, Jiřina Součková, Marie Valášková.
Akce klubu, které klub pro svoje členy, a nejen pro ně, připravil:
- 21.3.- v sále místního kina se konala výroční členská schůze, které se
zúčastnilo 77 členů. Pozvání na schůzi přijala a všechny přítomné
krátce pozdravila starostka městyse Mgr. Jana Otavová. Samotnému
jednání předcházela přednáška paní Pavly Šamonilové, knihovnice
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-

-

-

z Rájce, o Karlu Hašlerovi. Paní Šamonilové patří velké poděkování.
Přítomní senioři se dozvěděli spoustu zajímavostí ze života
vynikajícího písničkáře;
9. 4.-nákupní zájezd Polsko-Kudowa Zdroj;
4.6.- poznávací zájezd Čechy pod Kosířem;
3.9.–poznávací zájezd do Holešova a na svatý Hostýn. Senioři
navštívili zámek v Holešově s krásným reprezentačním sálem, kde se
v současné době konají plesy, konference apod., dále pak Muzeum
kovářství a Šachovu synagogu. Po návštěvě Holešova seniory čekala
odpoledne návštěva sv. Hostýna. Tady ale byla velká škoda, že
v bazilice právě probíhala mše svatá a průvodkyně seniory
seznamovala s historií venku před bazilikou.
15.10.- druhý nákupní zájezd do Polska. Tržnice-Kudowa Zdroj.
5. prosince se v nové klubovně ve víceúčelové budově konalo literární
posezení s přednáškou paní Pavly Šamonilové na téma Kardinál
Richelieu-mocný muž velké říše. Velmi zajímavé přednášky se
zúčastnilo dvacet zájemců o historii.
28. prosinec. Předsilvestrovské posezení s přáteli v sále kulturního
domu, kterého se zúčastnilo 88 seniorů. K tanci a poslechu hrála
skupina Karel Gott revival Morava. Pozvání přijala a mezi seniory
přišla také starostka městyse Mgr. Jana Otavová.

Jak už se stalo dobrou tradicí, i v roce 2019 zástupci výboru klubu
důchodců navštěvovali členy klubu při příležitosti životních jubileí.
V tomto roce to byli následující senioři:
Marie Valášková, Vlasta Pokorná, Milada Petrů, Miroslava Jalová, Karel
Brychta, Věra Dufková, Rudolf Pokorný, Zdeňka Oujeská, Marie
Kovacsová, Jiří Boucník,Ing. Zdeněk Sedlák, Jana Pišťáková, Eva
Vařeková, Václav Dufek, František Tomášek, Marie Štrofová, Miroslava
Zábranská, Marie Žáčková, Jitka de Wolf, Anna Řezníčková, Věra
Novotná, Božena Němečková, Zdislava Sáňková, Jaroslava Bíberlová,
Ludmila Pokorná, Božena Ondrová, Marie Horáková, Libuše Soušová,
Josef Štrof, Miroslav Kala, Vincenc Šauman, Věra Floková, Vladimír
Bártík, Božena Kučerová, Augustin Pišťák.

Sportovní klub Doubravice nad Svitavou
Rok 2019 byl pro naše fotbalisty velmi významný. Ne snad proto, žeby
se jim podařilo postoupit do nějaké vyšší třídy, ale proto, že všichni
fotbalisté a jejich příznivci si v tomto roce připomněli výročí založení
fotbalového klubu v Doubravici. A nebylo to výročí ledajaké. Vždyť
fotbalový oddíl byl u nás založen před 85 lety. A to už stojí za pořádnou
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oslavu. Slavilo se hlavně fotbalovými zápasy, na kterých se přítomným
rozdával bulletin, který pro tuto příležitost fotbalisté vydali. A z něj pro
naši kroniku vybírám to nejdůležitější a nejpodstatnější.
V první řadě je to „Fotbalová hymna SKD“, kterou jako oslavnou složil
Oldřich Hájek st. v roce 1996, kdy se místní fotbalový oddíl stal vítězem
okresního přeboru a postoupili do I. B třídy. Tak pro připomenutí:
Doubravický tým, vítězný tým je naše mužstvo kopané,
vždy bojuje a nezklame a každý zápas vyhraje.
Doubravický tým, vítězný tým oporu má ve své brance
a obrana vždy na místě míč do bezpečí odkopne.
Doubravický tým, vítězný tým perfektní má zálohu,
míč rozehrá, v útok jej dá, a soupeře vždy rozleptá.
Doubravický tým, vítězný tým má útok postrach brankářů
přihrávka, klička, rána jak z děla a míč síť rozvlní.
Doubravický tým, vítězný tým a diváci jej povzbudí,
pak rozhodčí konec píská hurá sláva a jsme vítězní!

A nyní některé důležité milníky od založení fotbalového oddílu v roce
1934:

1944
1955
1959/60
1977/78
1981/82
1985/86
1995/96
1996/97
2008/09
2012/13

− Finále Západomoravské Bradovy župy, DoubraviceJedovnice 1:4
− Vítěz okresní soutěže (postup do meziokresní soutěže)
− Vítěz okresního přeboru (bez postupu, reorganizace)
− Vítěz IV. třídy (postup do III. třídy)
− Vítěz IV. třídy (postup do III. třídy)
− Vítěz III. třídy (postup do okresního přeboru)
− Vítěz okresního přeboru (postup do I. B třídy)
− Vítěz IV. třídy (postup do III. třídy) -SKD B
− Vítěz IV. třídy (postup do III. třídy) – SKD B
− Vítěz okresního přeboru (postup do I. B třídy)
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Takto se umístili naši fotbalisté v ročníku 2018/19:
Okresní přebor: trenér Hájek Ivoš, vedoucí Alexa Radek
9. místo SKD:
26 zápasů, 10 výher, 3 remíze, 13 proher, celkem 33 bodů.
IV. třída: vedoucí Sáňka Miroslav
7. místo SKD B
16 zápasů, 5 výher, 2 remíze, 9 proher, celkem 17 bodů.

V roce 2019 se také snažila družstva přípravky, která vede Michal Hájek.
Mladší přípravka:
Z devatenácti družstev této kategorie se Doubravice umístila na krásném
čtvrtém místě za Černou Horou, Bukovinkou a Lipůvkou. Z 18 zápasů
vyhráli 14 s počtem 42 bodů. V počtu daných gólů byl nejlepší Matěj
Hájek (65), o druhé a třetí místo se s počtem 33 střelených gólu dělí
Matěj Šimák a Petr Valášek.
Do družstva mladší přípravky jsou zařazeni tito hráči a hráčky: Alešin
Dmitrij, Bezděk Jaromír, Dvorská Nikola, Dvořák Matyáš, Gajdoš
Richard, Gärtner Adam, Hájek Matěj, Hruška Daniel, Klimek Lukáš,
Kuběna Eduard, Kuběnová Anna, Kučera Jan, Pehal Matěj, Pehalová
Lucie, Praženka Vlastimil, Šimák Matěj, Šimáková Nikola, Valášek Petr.
Starší přípravka:
V silné konkurenci 21 družstev skončila Doubravice dvacátá s počtem 7
bodů z odehraných dvaceti zápasů. Nejlepším střelcem byl Libor
Altrichter s počtem 21 střelených gólů, na druhém místě s počtem 6 gólů
skončil Adam Paulík a o třetí místo se dělili Tobiáš Janák a Jakub
Klimek, kteří každý střelili po pěti gólech.
Za družstvo starší přípravky nastupovali: Alexová Lenka, Altrichter Libor,
Bezděková Anna, Dvorská Nikola, Hruška Daniel, Chabičová Ester,
Janák Tobiáš, Klimek Jakub, Koupý Šimon, Gajdošová Nikol, Paulík
Adam, Sklář Jakub, Ševčík Marek, Šimáková Nikola a Vévoda Lukáš.
Mladší žáci:
Ve své skupině dvanácti družstev se naši mladší žáci umístili na místě
jedenáctém. V jedenácti zápasech střelili celkem devatenáct gólů, skóre
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19:85 a počet bodů 3. O góly se podělili takto: Novotný Vítek (6), Paták
Ondřej (5), Řezníček Erik (4) a po jednom gólu dali Altrichter Libor,
Bohuš Filip, Malach Daniel a Staněk František.
Za mladší žáky nastupovali: Altrichter Libor, Bezděková Anna, Bohuš
Filip, Hlaváček Vít, Chabiča Štěpán, Klimek Jakub, Kříž Denis, Kříž
Adam, Malach Daniel, Gajdošová Nikol, Novotný Vítek, Opatřilová Lucie,
Paták Ondřej, Řezníček Erik, Staněk František a Vévoda Lukáš.
Tradiční každoroční akce, které pořádá fotbalový oddíl:
−
−
−
−
−
−
−
−

turnaj na závěr sezony v malé kopané na sokolském hřišti
pouťové utkání Klemov-Doubravice
zájezd za památkami jižní Moravy
štěpánský turnaj v malé kopané
silvestrovské utkání staří-mladí
masopustní průvod a pochovávání basy
pořádání tanečních zábav
sběr železného šrotu

Zprávy z kina
Přehled návštěvnosti za rok 2019
− Místní kino odehrálo během roku 41 filmových představení, které
navštívilo 1053 diváků a tržba dosáhla 55160.-Kč
− Nejnavštěvovanější představení: Ženy v běhu (104 diváků),
Bohemian Rhapsody (92), Po čem muži touží (50), Pražské orgie
(40) a Teroristka (35). Jen pro úplnost-kino má kapacitu 200
sedadel pro diváky. 170 v přízemí a 30 na balkoně.
− Promítání pro děti naší základní školy, pro děti ze základní školy
z Bořitova a pro děti – hosty z Chovánku, se 26. června v našem
kině promítal pohádkový film Louskáček a čtyři říše. Celé
představení bylo hrazeno z prostředků Sboru dobrovolných hasičů
Doubravice nad Svitavou. Děti měly vstup zdarma a oplátkou za
toto pozvání přinesly plyšáky, hry, případně jiné hračky. Všechny
tyto dárky byly určeny nemocným dětem v Dětské nemocnici Brno
a také dětem, které jsou umístěny v Chovánku – Dětském centru
rodinného typu v Brně Bystrci.
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Promítání pod širým nebem
Místní kino se souhlasem a za velké podpory úřadu městyse pořádalo
druhý ročník letního promítání. Stejně jako v roce minulém se letní
promítání uskutečnilo v krásném prostředí parku na náměstí Svobody.
Termín promítání v sobotu 27. července se však nepodařilo dodržet,
protože i když ještě v pátek byl krásný letní den, sobota byla samá
bouřka a silný déšť. A protože téměř černé nebe nevěstilo nic dobrého,
akce byla přeložena na neděli 28. července. Nedělní slabé dešťové
přeháňky v podvečer ustaly, a tak se mohl park připravit. Zaměstnanci
kina věřili tomu, že film „Ženy v běhuˇ přiláká alespoň padesátku
návštěvníků. A diváci nezklamali. Přišla jich více jako stovka. A podle
potlesku se bavili skvěle. Místní dobrovolní hasiči také nezklamali a
připravili pro všechny vynikající občerstvení. Věřme tomu, že v příštím
roce bude místnímu kinu kromě úřadu městyse a diváků nakloněn také
sv. Petr a tam nahoře zajistí, aby nebyl problém s nepřízní počasí a
promítání proběhlo podle plánu.
Programovým pracovníkem a vedoucí kina zůstala Eva Sáňková (č. p.
179), prodej vstupenek a úklid zajišťuje Ludmila Hájková (č. p. 196).
V promítání filmů se pravidelně střídají Eva Sáňková a František Souš
(č. p. 436).

Kostel sv. Jana Křtitele
V tomto roce se podařilo dokončit práce na opravě fasády a její
vymalování. Tyto náročné práce započaly v roce 2018 a v letošním roce
byly dokončeny. První polovinu, opravu kostelní věže a část kostelní
budovy, prováděla stavební firma Vladík a druhou polovinu oprav kostela
v roce 2019 provedla malířská firma Čech ze Lhoty Rapotiny. Byla
zasklena rozbitá okna v průčelí kostela, vyměněny parapety kolem oken
a oprava okapů. Poté byla provedena oprava průčelí a namalování farní
budovy rovněž malířskou firmou Čech.
Na farním dvoře byly opraveny a zrekonstruovány pilíře a sokl a
současně opatřeny nátěrem.
Opěrná zeď mezi školní zahradou a farní zahradou byla opatřena střešní
krytinou.
Tyto práce provedli ve svém volném čase současní kostelníci Josef
Štrof a Jan Charvát.
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Lesní hospodářství
Pan Vít Koudelka, dlouholetý odborný lesní hospodář doubravických
lesů, ke dni 31. srpnu ukončil na vlastní žádost pracovní poměr. Za jeho
péči o naše lesy mu patří upřímné poděkování. Na jeho pozici od 1. září
nastoupil pan Robert Urbánek mladší (č. p. 366).
Zprávy z lesa:
V tomto roce pokračovala nahodilá těžba kůrovcem napadených stromů
v obecních lesích. Celková výše těžby byla 7760 m3. V roce 2019
probíhala rovněž obnova lesních porostů po nahodilé těžbě, kdy během
jara a podzimu bylo vysazeno 40 600 ks sazenic lesních dřevin (smrk,
jedle, borovice, buk, dub) na ploše o celkové výměře 7 ha. K ochraně
některých těchto porostů bylo vybudováno několik oplocenek a na
ostatní byl aplikován nátěr proti okusu zvěří. Veškerá tato činnost si
vyžádala nemalé finanční prostředky.

Skauti Doubravice nad Svitavou
Akce roku 2019 začaly již tradičním „Vítáním jara“, které proběhlo
v neděli 7. dubna před úřadem městyse. Mladí skauti se malou divadelní
scénkou rozloučili s paní Zimou, kterou pak odnesli k řece Svitavě, aby ji
tam utopili a zpět již přinesli Jaro. K řece je doprovázela početná skupina
spoluobčanů.
Pravděpodobně největší a také nejzajímavější akcí pro naše skauty byl
Svojsíkův závod v Kladorubech u Letovic. Jedná se o závod, který je
pojmenovaný po zakladateli českého skautingu Antonínu Benjaminu
Svojsíkovi. Závod se koná každý lichý rok a je určen pro skauty do 15 let
věku. V letošním roce se konal v úterý 7. května. Z Doubravice se
závodu zúčastnily dvě družiny, mladší Škvoři a starší Cucáci.
Celý závod je pojat jako pomoc při tzv. blackoutu, tedy výpadku elektřiny.
Děti měly za úkol s tímto problémem pomoci. Trasa závodu se skládala
z osmi stanovišť, které si děti poznačily do mapy dle GPS souřadnic.
S každou družinou se na trať vydal jeden dospělý doprovod, který ale
nesměl dětem radit. Děti na stanovištích plnily různé úkoly. Např. měly
rozsvítit lampičku za použití zdroje elektřiny dle návodu, prokázat
přehled o historických událostech, osobnostech, přivolat záchranku,
ošetřit zraněné osoby apod. Naši skauti si s úkoly vedli nadmíru dobře a
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v konkurenci 17 dívčích družin z celého okresu se Škvoři umístili na
pěkném 12. místě a družina Cucáků na skvělém 3. místě, čímž si
vybojovali postup do krajského kola.

Rozkvetlé městečko
Kytičková soutěž, která se již stala nedílnou součástí všech akcí,
pořádaných v našem městečku, slavila již 12. ročník. Vyhlášení soutěže,
se svolením Ing. Romana Koupého a starostky městyse Mgr. Jany
Otavové, bylo zveřejněno v květnovém čísle zpravodajského měsíčníku.
Vyhodnocení akce na den 20. září pak ve zpravodaji na měsíc září. A co
mezi tím? V tomto mezidobí se všichni ti, kteří chtějí být zařazeni do
slosování o pěkné ceny snaží, aby právě to jejich okno, jejich balkon či
jejich předzahrádka byla samý květ. A když byla Doubravice opravdu
celá rozkvetlá, nastoupila kronikářka s fotoaparátem a všechno
zdokumentovala, roztřídila a roznesla pozvánky na vyhodnocení, které
se jako tradičně konalo v horním skleníku zahradnictví. A myslím, že se
posezení s květinovou krásou vydařilo. Nelze už spočítat, ve kterém roce
bylo rozhodnuto v jednotlivých kategoriích vítěze neurčovat, ale losovat
ty, kteří obdrží malý dárek. A protože se jedná o kytičkovou akci, dárky
jsou vždy vybírány ze zahradnického sortimentu. Stejně tak tomu bylo i
v tomto roce. Nikdo ale neodešel s prázdnou. Každý při příchodu dostal
„zahradnickou dvacetikorunu“, kterou v ten den mohl v prodejně
zahradnictví proměnit za cokoliv ze zahradnického sortimentu. A podle
očíslovaných dvacetikorun víme, že se na této akci sešlo celkem 150
pěstitelů i příznivců (počítáni jsou dospělí i děti). Rozneseno bylo celkem
149 pozvánek, z toho 85 v kategorii rozkvetlá okna, 16 v kategorii
rozkvetlé balkony, 41 v kategorii předzahrádky a 7 v kategorii MIX.
Vydáno bylo 96 poukázek v hodnotě 100 Kč na odběr zboží v prodejně
zahradnictví a 14 vstupenek pro „bezpozvánkové“ návštěvníky akce.

Kurz první pomoci v Doubravici
V sobotu 16. listopadu 2019 se v kulturním domě v Doubravici nad
Svitavou konal kurz první pomoci, který pořádalo Místní sdružení ČČK
Doubravice nad Svitavou ve spolupráci s Oblastním sdružením ČČK
Blansko. Věděli byste, jak se zachovat v případě, že se náhodně
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dostanete k jakékoliv nehodě, věděli byste, jak pomoci člověku, kterého
postihla mozková příhoda, případně narazíte na osobu, která krvácí z
otevřené rány? To vše, a ještě spoustu jiných zajímavostí, týkajících se
záchrany života, ošetřování apod. se přítomní dozvěděli od instruktorů z
Blanska, kterými byli členové Oblastního spolku ČČK Blansko pan Jiří
Kučera a paní Iva Horáková. V kulturním domě byl připraven také koutek
pro děti, protože co se v mládí naučíš. Však to znáte. Děti si nejprve
kreslily, vymalovávaly omalovánky, ale také se aktivně do kurzu zapojily.
A nutno podotknout, že se nenechaly zahanbit. Práce s obinadly jim šla
od ruky, ať už to byli chlapci nebo dívky.
Po skončeném kurzu si již všichni budou určitě pamatovat to, co jsme
možná do té doby nevěděli, že neposkytnutí první pomoci je trestný čin.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTYSE
S ohledem na blížící se legislativní změny a s nimi spojené navyšování
cen za svoz odpadu byla v dubnu v místním kině pro všechny občany
připravena beseda týkající se problematiky odpadového hospodářství
našeho městečka. Besedu vedl místostarosta městyse Ing. Martin
Štěrba, který má tuto problematiku v rámci svých kompetencí na starosti.
Kromě vedení našeho městyse pozvání přijali zástupci firmy SUEZ
Využití zdrojů a.s. a Ing. Olga Dočkalová, starostka obce Sudice, která
zastupovala Technické služby Malá Haná s. r. o. Cílem tohoto setkání
bylo přiblížit občanům problematiku odpadového hospodářství, hlavně
pak zdůraznit nutnost třídění komunálního odpadu. V této souvislosti si
přeje vedení městečka vytvořit pro občany optimální podmínky, aby
třídění odpadu bylo efektivní a praktické. Záměrem úřadu městyse bylo
podat žádost o dotaci na nákup odpadních nádob pro domácnost na
jednotlivé druhy odpadu (papír, plast, bioodpad). To znamená, že každá
domácnost by třídila odpad hned od počátku jeho vzniku.
Součástí červnového zpravodajského měsíčníku byl dotazník, ve kterém
měli občané možnost se vyjádřit, zda mají o tento systém třídění odpadu
zájem či nikoliv. Zvýšením objemu tříděného odpadu by se snížilo
množství odpadu, který již nelze třídit. Občané, kteří se rozhodnou pro
třídění odpadu, budou v budoucnu finančně zvýhodněni při placení za
svoz odpadu. Vyplněných dotazníků se na úřad městyse vrátilo 284, což
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je 55 % všech dotčených nemovitostí. Na základě tohoto výsledku došlo
k následujícímu rozhodnutí:
− Zastupitelstvo městyse odsouhlasilo vypovězení smlouvy se
společností SUEZ Využití zdrojů a.s., svoz odpadů touto
společností byl ukončen k 31. 12. 2019;
− Zastupitelstvo městyse odsouhlasilo vstup do dobrovolného svazku
obcí Technické služby Malá Haná s tím, že provádění sběru,
odvozu, třídění a odstraňování touto společností bude s platností
od 1. 1. 2020;
− Od měsíce dubna 2019 je povinností celoročně svážet biologicky
rozložitelné komunální odpady, za tímto účelem bylo možné
v zimním období využít hnědý kontejner o objemu 1100 litrů
situovaný v proluce vedle úřadu městyse. Po zbytek roku byly
kontejnery rozmístěny stejně jako v letech minulých.

STAVEBNÍ A JINÉ VĚTŠÍ AKCE VE MĚSTEČKU
− V měsíci březnu byla podepsána dosti důležitá kupní smlouva, a to
na vykoupení domu v ulici Plotky č.p. 46. Zastupitelstvo městyse
souhlasilo s koupí nemovitosti o celkové výměře 209 m2 za cenu
200 000Kč. Samotná nemovitost i její blízké okolí bylo ve zcela
nevyhovujícím stavu. Objekt bude postupně vyklizen a v roce 2020
zbourán;
− V jarních měsících březnu a dubnu byla provedena úprava půdních
prostor ve víceúčelové budově, kde vznikla nová klubovnaspolečenská místnost (popsáno v části „Život ve městečku“);
− Opravena jižní zeď starého hřbitova, včetně generální opravy
márnice. Prováděla firma Jaroslav Čuda, Mladkov 100, 679 01
Boskovice, cena 618 240Kč bez DPH;
− Provedena oprava komunikace v lokalitě Zázmolí, kterou provedla
firma Swietelsky stavební práce s.r.o., odštěpný závod Dopravní
stavby MORAVA, Jahodová 60, Brno;
− V době školních letních prázdnin byla provedena výměna oken
v základní škole, zateplení kuchyně a „krčku“ (spojovací chodba);
− Provedena oprava sakrálních staveb-kříže v ulici Jarní a barokního
křížku, který stojí na okraji městečka směrem na Boskovice. Jedná
se o jednu z nejstarších památek v obci (dotace 42 500Kč);
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− V letních měsících byly zahájeny a také dokončeny práce na
opravě tří obecních studní, a to v ulici Hybešova, Plotky a Tyršově
parčíku. Prováděli zaměstnanci firmy STAVBY H+H 2000 s.r.o.
(Pavel Hájek Hybešova 180 Doubravice nad Svitavou). Zajímavostí
je, že při horním okraji ve studni v ulici Plotky byl nalezen vyrytý
letopočet 1894!
− V měsíci říjnu byla opravena část místní komunikace od lomu
směrem k městečku, a to v délce cca 1000 metrů. Jednalo se o
první etapu rekonstrukce komunikace. Druhá etapa bude
realizována v roce 2020. Úřadu městyse se podařilo vyjednat, že
finanční náklady spojené s opravou dotčené komunikace hradila
výhradně firma Kamenolomy ČR s.r.o.
− V posledních týdnech měsíce září byly zahájeny práce na obnově
sítě nízkého a vysokého napětí. Část sítě bude realizována
venkovním vedením, část bude uložena do země. Současně bude
prováděna rekonstrukce místního rozhlasu. Investorem stavby je
firma E.ON Distribuce, a.s., zhotovitelem firma ELQA, s.r.o.,
výkopové práce zajišťuje firma Brixton-stavitelství s.r.o. Práce
budou pokračovat až do poloviny roku 2020.
− V listopadu byla ve městečku provedena celoplošná deratizace
firmou Deratizace 4D, s.r.o.

Mikroregion-dobrovolný svazek obcí SVITAVA
Volejbalový turnaj
Stejně jako v roce minulém se volejbaloví nadšenci sešli v krásné
sportovní hale ve Svitávce. Bylo to v sobotu 12. října. Ale pozor–
pořadatelem akce bylo městečko Doubravice nad Svitavou. A tady by se
mohlo napsat slovíčko „pořadatel“ s velkým P, protože nechybělo nic.
Lépe vyzní, když bude napsáno – zajištěno bylo úplně všechno. Tím
mám na mysli občerstvení jak pro závodníky, tak také pro přihlížející a
fandící diváky, hlavně pak ale diplomy, poháry a ceny pro ty, kteří od 9
hodin dopoledne až téměř do 16 hodin odpoledne proháněli volejbalový
míč a snažili se, aby právě to jejich družstvo uspělo co nejlépe. I když to
byl tzv. mikroregionový turnaj, nezúčastnily se všechny obce. Chyběly
Jabloňany a Chrudichromy. Po slavnostním zahájení, kdy všechny
přítomné přivítal starosta městyse Svitávka pan Jaroslav Zoubek
společně se starostkou městyse Doubravice nad Svitavou Mgr. Janou
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Otavovou, nastalo to pravé sportovní klání. Každý s každým – velmi
jednoduchý systém, který mohli závodníci sledovat na papírové
předkreslené tabulce v průběhu celého turnaje. A kdo nevěděl jak dál,
vždy se našel někdo, kdo věděl a poradil. O výsledném pořadí
rozhodoval vyšší počet dosažených bodů, dále pak vyšší počet bodů
dosažených ve vzájemném zápase, vyšší bodový rozdíl setů ve
vzájemném zápase, vyšší bodový zisk vyhraných setů (zápasy se hrály
na dva sety), vyšší bodový rozdíl setů, případně los. Poslední ukazatel
nebyl použit, protože po odehraném posledním zápase bylo vše jasné.
Jak se dalo předpokládat, zvítězil favorit turnaje, a tím bylo družstvo
z Újezdu u Boskovic. Co je ale důležité, na druhém místě skončilo
vynikající družstvo DOUBRAVICE NAD SVITAVOU. Čtyři vítězství (vždy
stav 2:0) a dvě prohry (s Újezdem a Svitávkou) je vynikající bilance. A
jak skončila zbývající družstva? Když nebudeme počítat skóre, všechna
byla svým způsobem vítězná a zaslouží si pochvalu. Proto si také všichni
účastníci odnesli domů poháry (někteří z nich jen za účast), stejně tak
diplomy a spoustu jiných dobrot a pozorností.
Výsledné pořadí: 1. Újezd u Boskovic 2. Doubravice nad Svitavou
3. Lhota Rapotina 4. Svitávka 5. Skalice nad Svitavou 6. Obora
7. Kuničky.
A co bude dál? Věřme tomu, že tým volejbalových nadšenců
z Doubravice se nerozpadne, ale bude jich stále přibývat a v příštích
ročnících porazí už několik let ty nejlepší, kterými jsou hráči z Újezdu u
Boskovic.

SVAZEK OBCÍ
Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic
Po více jak ročním úsilí se na základě odvolání ke Generálnímu
finančnímu ředitelství Praha podařilo svazku získat zpět částku
9 869 787Kč (celková částka penále byla ve výši 12 840 619 Kč). Jedná
se tedy o částečné prominutí penále, které bylo Svazku vyměřeno
Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj v souvislosti s porušením
rozpočtové kázně při výstavbě čistírny odpadních vod.
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Sbor dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou
Mladí hasiči-soutěž
V sobotu 11. května se na sokolském hřišti a v přilehlém areálu
odehrával již XVI. ročník soutěže O pohár starosty SDH a pohár
starostky městyse Doubravice nad Svitavou, který vždy připravuje
místní sbor dobrovolných hasičů. I tentokrát bylo vše pečlivě přichystáno,
jen objednávka počasí pravděpodobně nepřišla na patřičná místa včas.
Ale – byli to hasiči, i když mladí, tak jim nějaká ta kapka deště neublížila.
Do soutěže se přihlásilo celkem 18 družstev mladých hasičů, z toho 9
starších, 8 mladších a 1 družstvo přípravky. Soutěžní disciplíny byly dvěpožární útok a štafeta dvojic. Vše probíhalo podle směrnice hry PLAMEN
a nad správností a regulérností soutěže dohlíželo několik rozhodčích –
domácích i přespolních. Nad urputností, s jakou se do soutěže všichni
mladí hasiči vrhali, byla radost pohledět. Ne všem se však dařilo na
výbornou. Na druhou stranu, jak se říká, snaha se cení. A příště bude
určitě lépe. 18 družstev po sedmi členech je 126, k tomu musíme
připočítat ty, kteří se do družstev nedostali, ale svým kamarádům na
místě samém fandili – po těchto propočtech museli odrostlejší hasiči
konstatovat, že o jejich nástupce nebude nouze. A to je moc dobře. A jak
celé mlado-hasičské soutěžní klání dopadlo?
Starší žáci: 1. Jabloňany 2. Drnovice A 3. Drnovice B 4. Prostřední Poříčí
5. Vavřinec 6. Drnovice C 7. Ráječko 8. Kuničky 9. Doubravice nad
Svitavou
Mladší žáci: 1. Prostřední Poříčí 2. Drnovice A 3. Kuničky 4. Němčice
5. Jabloňany 6. Doubravice nad Svitavou 7. Vavřinec 8. Drnovice B.
Hvězdičkami celého odpoledne bylo družstvo přípravky z Drnovic, které
bylo složeno z dětí předškolního věku a jejich čas při požárním útoku by
jim mohli závidět i mnohem starší kamarádi.
Poháry, diplomy a dárky byly předány a kdo se nedostal na stupně
vítězů, nemusel být smutný. Perníkový smajlík čekal na každého
účastníka a za rok může být všechno jinak!
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Naši dobrovolní hasiči a CHOVÁNEK
Pokud si myslíte, že „chovánek“ je malé rozmazlené dítě, které se chce
stále jen chovat, jste na velkém omylu. Vysvětlení je následující:
CHOVÁNEK = dětské centrum rodinného typu příspěvková organizace,
které odpovídá modernímu trendu péče o děti, jejichž vývoj je narušen
nebo ohrožen nevhodným domácím prostředím či jeho úplnou absencí.
V nádherném areálu zde v současné době žije zhruba sedmdesát dětí, o
které se starají kvalifikované síly, jejich tety. Zřizovatel Chovánku je
Statutární město Brno. Díky jeho podpoře a také pomocí sponzorů zde
mohou pobyt dětí co nejvíce zpříjemnit.
Tolik velmi stručně o zařízení, které je v Brně Bystrci a se kterým
navázali spolupráci hasiči, kteří se zapojují do soutěže Moravská liga
TFA. O této soutěži jsme již psali mnohokrát a určitě ještě v budoucnu
budeme. Důležité je, že iniciátory spolupráce byli doubravičtí hasiči, ke
kterým se přidali jejich hasičští kamarádi z ostatních moravských sborů.
V neděli 9. června se zástupci našich hasičů, jmenovitě Radek Hajný,
Jaromír Petrů a Dan Štoudek, společně s hasiči z Podolí vydali na
návštěvu Chovánku. Pro děti, které zde mají „doma“, připravili nádherné
odpoledne plné ukázek jejich práce, soutěží a zábavy. A hasiči nepřijeli
samozřejmě s prázdnou. Pro děti, ale také pro jejich tety s sebou vezli
naši hasiči několik krabic vynikajících svatebních koláčků a skvělých
řezů, nad kterými se jen zaprášilo. A protože počasí toho dne přálo,
osvěžení pod sprchou z hasičských hadic bylo pro všechny velmi
příjemné. Největší překvapení ale pro děti čekalo v závěru odpoledne.
Hasiči po příjezdu do areálu ukryli pod velkou plachtu dárky, které jim
přivezli. Některé děti nevydržely, nakukovaly, ale plachtu úplně zvednou
se neopovážily. Kdo by také nebyl zvědavý, co se v tak velké hromadě
ukrývá. O to větší pak byla jejich radost, když hasiči plachtu zvedli a pod
ní se objevila obrovská hromada plyšáků, her a hraček. Věřme, že
letošní návštěva v Chovánku nebyla poslední a podobná se bude
opakovat i v dalších letech.

Soutěž TFA
Hasiči zdolávali překážky a přívaly vody.
Sluníčkem a modrou oblohou začínala v Doubravici nad Svitavou sobota
3. srpna, kdy se na sokolském hřišti konal 5. ročník soutěže TFA
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Nejtvrdší hasič přežije. Celá soutěž se konala pod záštitou hejtmana
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. Do letošního ročníku se
kromě závodníků z Moravy a Čech přihlásili také tři dobrovolní hasiči ze
Slovenska. Stejně jako v letech minulý byla perfektně připravena závodní
dráha, na které domácí hasiči pracovali několik dnů, pro závodníky
připraveno zázemí k odpočinku a pro všechny skvělé občerstvení. A
kromě zajímavých soutěží, které připravila Česká pojišťovna a BESIP,
bylo v letošním roce na hřišti ještě něco navíc, a to dětská závodní
dráha. Doubravičtí hasiči společně s kolegy z MLTFA (Moravská liga
TFA) očekávali kromě jiných také vzácnou návštěvu. Svoji účast totiž
přislíbily děti se svými tetami z Dětského domova CHOVÁNEK z Brna.
Stejně jako na Onkologické oddělení dětské nemocnice Brno, i sem, do
tohoto domova jezdí členové MLTFA dělat dětem radost různými dárky a
akcemi, které jsou pro tyto děti vhodné. A děti z dětského domova
nezklamaly. Přijely a bavily se skvěle. Nevadily jim ani silné dešťové
přeháňky, které se nad Doubravicí během odpoledne přehnaly
několikrát. Říká se, a je to určitě pravda, že hasičům voda nevadí.
Svědčí o tom i jejich houževnatost při soutěži žen (zaslouží velký obdiv)
a soutěži tandem štafeta, kdy déšť závodníky opravdu nešetřil. Ale
vydrželi a soutěže dokončili.
V pátém ročníku soutěže TFA byly vyhlášeny čtyři kategorie: muži do 35
let, muži nad 35 let, ženy a tandem štafeta (poslední kategorie si v roce
minulém získala velkou oblibu, proto byla opět zařazena).
Do kategorie „Muži do 35 let“ se přihlásilo a startovalo 23 závodníků.
Stejně jako v roce minulém zvítězil Zdeněk Král z Trpína časem 2:35:29,
na druhém místě se umístil Michal Skřivánek z Rohatce časem 2:38:47 a
na třetím místě s časem 2:51:31 se umístil Martin Břenek z Trpína.
V kategorii „Muži nad 35 let“ startovalo 8 závodníků. První místo obsadil
Tomáš Máca z Brna-Slatiny s časem 2:48:38 (v minulém roce zvítězil
časem 2:53:95 – zlepšení). Druhé místo patřilo Radkovi Tesařovi ze
Sebranic s časem 3:01:63 (v roce 2018 obsadil také druhou příčku
s časem 3:05:05- také zlepšení). Oproti loňskému roku změna nastala
jen u třetího místa, které obsadil Petr Mrňka z Újezdu časem 3:24:86.
K velkému zlepšení v dosaženém čase došlo také v kategorii „Ženy“.
První místo obsadila Tereza Tmejová z Chotěnova časem 2:42:01(v roce
minulém byl čas vítězky 3:09:22), druhé místo patřilo Kateřině Vodičkové
z Rokytnice nad Rokytnou, která závod dokončila s časem 3:05:45 a třetí
místo obsadila Pavlína Vaverková s časem 3:28:39 (v roce 2018
obsadila rovněž třetí místo s časem 4:02:14). Osm dvojic v soutěži
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„Tandem štafeta“ bojovalo jako o život. A za dosažené výsledky se
nemusí stydět ani ti, kteří nevystoupali na stupně vítězů. 1.místo
obsadila dvojice Zdeněk Král a Martin Břenek (oba z Trpína) časem
2:42:67, 2. místo Petr Čandrla (Podolí) a Zdeněk Maňák (Velká nad
Veličkou) skvělým časem 2:47:55 a bronz patřil dvojici Rostislav Hajný
(Doubravice nad Svitavou) a Radek Tesař (Sebranice) časem 2:48:10,
na který mohou být také pyšní. Věřme tomu, že také příští ročník
soutěže TFA, který se bude v Doubravici nad Svitavou konat 1. srpna
2020 bude stejně úspěšný jako ten letošní.

Zpráva za rok 2019
Sbor dobrovolných hasičů měl ke dni 31. prosince celkem 76 členů,
z toho 60 mužů a 16 žen, mladých hasičů 14, z toho dva dorostence.
Stav pokladny: v pokladně bylo k poslednímu dni roku 2019 celkem
104 955.-Kč, na účtu 176 783.-Kč.
Sbor dobrovolných hasičů má inventárně veden majetek v částce
925789.-Kč. Za rok 2019 byl přírůstek o 68 401.-Kč, z toho 38 128.-Kč
bylo vybavení pro mladé hasiče.

Činnost sboru dobrovolných hasičů
• Leden-valná hromada sboru, hasičský ples
• Únor-podána žádost na Jihomoravský kraj na vybavení klubovny
mladých hasičů v programu rozvoj materiálně technické základny
mimoškolních zájmových aktivit děti. Žádost byla zamítnuta.
• Březen-dětský karneval v kulturním domě; na finanční úřad podáno
přiznání k dani z příjmu fyzických osob.
• Duben-návštěva Dětské nemocnice Brno, kam hasiči přivezli
spoustu dárků. Stavění máje na náměstí Svobody. V neděli 28.
dubna po slavnostní hasičské mši v kostele sv. Jana Křtitele kněz
Jan Piler posvětil hasičům nový dopravní automobil FORD
TRANZIT. Po tomto aktu šli všichni společně na místní hřbitov
položit kytici květu na hrob bývalého starosty SDH Milana
Hubeného.
• Květen-první květnový víkend proběhlo na hasičské zbrojnic a okolí
cvičení lezeckého družstva 151. záchranné roty aktivních záloh
Bechyně; 11. května na sokolském hřišti soutěž mladých hasičů;
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•

•
•
•
•
•
•

19. května hasiči podpořili dětský den na rybníku Klemovák
ukázkou ošetření cyklisty po bouračce.
Červen-dětský den na náměstí Svobody, kácení máje, návštěva
centra Chovánek v Brně, pro děti mateřské a základní školy 17.
června na sokolském hřišti den s hasiči.
Červenec-zajištění občerstvení v parku na náměstí Svobody při
sousedském posezení a následném promítání filmu.
Srpen-soutěž TFA. V tomto měsíci zemřeli dva členové sboru-bratr
Josef Šmerda a bratr Stanislav Flok.
Září-začala stavba plotu mezi hasičkou a sokolským hřištěm
Říjen-velmi úspěšná zabíjačka
Listopad-soutěž v uzlování; zajišťování občerstvení při
rozsvěcování vánočního stromu na náměstí Svobody
Prosinec-v převlecích za Mikuláše, anděla a čerty se konala
návštěva mladých hasičů; v samém závěru roku návštěva
domácností v Doubravici s roznáškou novoročenek s pozváním na
hasičský ples a předáním kalendáře na rok 2020.

Činnost JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů)
Jednotka sboru dobrovolných hasičů je zařazena do kategorie JPO III/1.
To znamená, že musí zabezpečit výjezd v jakoukoliv denní i noční
hodinu do 10 minut, a to v minimálním počtu čtyř lidí. Z toho důvodu je
v jednotce zařazeno devatenáct členů, kteří jsou schopni vyjíždět
k zásahům. Členové jednotky pro zajištění akceschopnosti jednotky
pravidelně absolvují kurzy a odbornou přípravu.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v roce 2019 zasahovala u 18
událostí.
Nejzajímavější z nich byly následující:
• 9. leden-požár osobního automobilu a přístřešku v obci Ráječko
• 10. březen-zaplachtování střešní konstrukce při větrné smršti
v Doubravici
• 1. duben-druhý stupeň požárního poplachu při požáru lesa
v Blansku
• 11. duben-druhý stupeň požárního poplachu při požáru trávy
v Blansku
• 9. červen-požár kontejneru na odpad na hřbitově v Doubravici
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• 2. červenec-dopravní nehoda, jednalo se o pád stromu na osobní
automobil na silnici mezi Doubravicí a Holešínem
• 24. a 31. července-požár pole u obcí Bořitov a Černá Hora, jednalo
se o požár ve druhém stupni požárního poplachu
• 3. září-požár balíku slámy na poli ve městě Rájec
Jednotka k výjezdové činnosti využívala vozidla CAS 20-TATRA terno 1,
CAS 25 -ŠKODA 706, DA-Ford. Jednotka k události vyjížděla s prvním
vozidlem průměrně ve třetí minutě a padesáté sekundě.
Městys Doubravice nad Svitavou v tomto roce žádal o krajskou dotaci na
obnovu třívrstvých zásahových oděvů. Dotace byla odsouhlasena a díky
této finanční podpoře byly pro členy jednotky pořízeny nové zásahové
obleky v hodnotě téměř 200 000Kč.

Činnost mladých hasičů
Při sboru dobrovolných hasičů bylo v roce 2019 čtrnáct mladých hasičů,
se kterými pracovali tři vedoucí a tři instruktoři.
• Účast ve výtvarně literární soutěži „Požární ochrana očima dětí“.
V okresním kole ve výtvarné části se v kategorii ZŠ1 umístila Ellen
Bartošová na 2. místě, v kategorii ZŠ2 Karolína Bartošová na 3.
místě a v kategorii ZŠ4 Milan Rumler na 1. místě. V krajském kole
se Milan Rumler ve své kategorii umístil na 2. místě, Ellen
Bartošová na 1. místě s postupem do celostátního kola.
Vyhodnocení proběhlo v březnu na hasičské zbrojnici v Doubravici
nad Svitavou, předávání cen s následnou prohlídkou hasičské
stanice pak v červnu v Blansku;
• 4. květen-účast na soutěži v požárním útoku, štafetě dvojic a
štafetě 4x60 metrů v obci Vavřinec. Družstvo mladších se umístilo
na 15. místě.
• 11. květen – soutěž O pohár starosty SDH a pohár starostky
městyse Doubravice nad Svitavou v požárním útoku a štafetě
dvojic. Družstvo mladších se umístilo na 6. místě a družstvo
starších na 9. místě;
• 8. června – výlet do Blanska na „Dětský den s rybáři“, kam byli
mladí hasiči dopraveni velkým hasičským autem. Přítomné děti si
auto mohly prohlédnout a vyzkoušet hašení.
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• 29. června – účast na soutěži v požárním útoku v Jedovnicích,
které se zúčastnilo pouze družstvo mladších a obsadilo pěkné 5.
místo;
• 21. září – účast na branném závodě v Sebranicích, kde družstvo
mladších skončilo na 30. místě. Mladší dorostence zastupoval
Tomáš Rybář, který se umístil na 17. místě.
• 5. říjen – podzimní kolo soutěže PLAMEN v Bořitově, kde se
družstvo mladších umístilo na 28. místě a družstvo starších na 30.
místě.
• 23. listopad – tradiční Mikulášské vázání uzlů v místním kulturním
domě. Družstvo mladších skončilo na 5. místě a družstvo starších
na 7. místě.
Díky dotacím z úřadu městyse a okresního sdružení bylo pro mladé
hasiče doplněno hasičské nářadí, pomůcky ke vzdělávání a vybavení
klubovny.

POČASÍ
Leden-v první dekádě drobné sněžení, které se střídalo s mrholením,
teplota okolo 0 stupňů C. Proměnlivé počasí pokračovalo i ve druhé
dekádě. Teplota v noci klesala v průměru jen do -5 stupňů C, přes den
se držela v rozmezí -3 až +3 stupně C. Občas silnější vítr, bez sněhové
nadílky. V samém závěru měsíce napadlo 20 cm sněhu, na celé jižní
Moravě byla sněhová kalamita. Během dvou dnů ale začal sníh odtávat.
Únor-v první polovině se teplota přes den stále držela v rozmezí 0 až +9
stupňů C, sníh z ledna roztál a nový nenapadl. Po opadnutí ranních mlh
byly pěkné slunečné dny, které se střídaly s polojasnými. Takové počasí
vydrželo až do konce měsíce.
Březen-začátek měsíc polojasný až skoro zatažený s teplotou do +15
stupňů C. Prvního pořádného deště jsme se v tomto roce dočkali až 1.
března, kdy v neděli odpoledne přišel vytrvalý déšť s větší bouřkou.
V noci z 10. na 11. března nad Českou republikou řádila vichřice
„EBERHARD“, která po republice napáchala milionové škody. Velké
štěstí, že u nás ne. Do konce měsíce bylo několik slabých dešťových
přeháněk, teplota se držela v rozmezí od +8 do + 14 stupňů C.
Duben-pravé aprílové počasí téměř po celý měsíc. Oblačno až
polojasno se silnějším větrem a teplotou do +15 stupňů C, k tomu se
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občas přidalo slabé mrholení. Za celý měsíc víc napršelo jen v poslední
dekádě střídavě poslední tři dny.
Květen-měsíc začal krátkými dešťovými přeháňkami, které se vracely
téměř po celý měsíc. Teplota v průměru do +18 stupňů C.
Červen-za celý měsíc pršelo jen dva dny, byla převážně polojasná až
jasná obloha, sluníčko. V polovině měsíce jsme dokonce zaznamenali
tropickou noc, kdy z 15. na 16. června se teplota držela na +25 stupních
C. V poslední dekádě denní teplota dosahovala až na +31 stupňů C.
Červenec-prázdniny začaly silnými bouřkami, které ale nenapáchaly
velké škody. Hned první červencový den teplota ve stínu vystoupala na
+35 stupňů C. Po celý měsíc se teplota držela v rozmezí +25 až +30
stupňů C. V poslední dekádě se objevily občasné bouřky z tepla, ale na
polích a zahradách je velké sucho.
Srpen-začátek měsíce přinesl několik dnů kdy pršelo a teplota se držela
do +20 stupňů C. Druhá dekáda měsíce bez deště s teplotou do +28
stupňů C. Až na závěr měsíce jsme se dočkali několika bouřek z tepla a
trochu deště.
Září-v první dekádě oblačno až skoro zataženo s občasnými přeháňkami
a teplotou do +19 stupňů C. Do konce měsíce se střídaly dny s modrou
oblohou a mírnou oblačností, téměř bezvětří a teplota okolo +20 stupňů
C. Žádný déšť.
Říjen-na počátku měsíce jsme se dočkali dlouho očekávaného deště,
teplota klesla v průměru na +13 stupňů C. V polovině měsíce nám
příroda ukázala, jak má vypadat ten správný podzim. Sluníčko, skoro
jasno, teplota do +14 stupňů C, krásně vybarvené stromy. Pěkné počasí
vydrželo až do konce měsíce, v noci na 31. října přišel první ranní
mrazík, kdy teplota klesla na -4 stupně C.
Listopad-zataženo, slabý vítr, mrholení, občasné dešťové přeháňky a
teplota do +12 stupňů C. Takový byl celý měsíc.
Prosinec-hned na začátku měsíce se do rána objevil slabý poprašek
sněhu, ale dlouho nevydržel. První větší dávka sněhu napadla až 12.
prosince, do toho ale během dvou dnů přišel silnější déšť. Vánoční
svátky byly beze sněhu s trochou deště.
A teď počasí v dny, kdy se v jednotlivých letech konala doubravická pouť

2004

slabé přeháňky
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2005

odpoledne slabé přeháňky, teplota do +25 stupňů C

2006

slunečno, bez deště

2007

bez deště (mírný déšť v sobotu)

2008

ani kapka deště, téměř tropický den

2009

jasno, sluníčko, bez deště

2010

přes den zataženo, pršet začalo až pozdě večer

2011

ráno po dešti, zataženo, dopoledne mrholení,
odpoledne bez deště, teplota do +22 stupňů C

2012

celý den jasno, sluníčko, bez deště, teplota do +27
stupňů C

2013

ráno +20 stupňů C, přes den střídavě zataženo a
slunečno, teplota do + 28 stupňů C, bez deště

2014

ráno skoro zataženo, přes den polojasno se
sluníčkem, bez deště, teplota do + 21 stupňů C

2015

nebyla jsem doma

2016

slabý déšť, oblačno

2017

skoro jasno, přes den sluníčko, teplota do + 29
stupňů C, k večeru krátký slabý déšť

2018

ráno + 12 stupňů C, zataženo až oblačno po celý
den, k tomu občasné mrholení, slabý vítr, teplota do
+ 17 stupňů C
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2019

nad ránem zahradnický déšť, přes den polojasno
bez deště, teplota do +18 stupňů C

Zajímavosti z domova i ze světa
Vývoj cen potravin
Tabulku vydal Český statistický úřad na začátku roku 2019
Zboží (v průměru)
Chleba 1 kg
Pšeničné bílé pečivo 1 kg
Pšeničná mouka 1 kg
Těstoviny 1 kg
Rýže 1 kg
Brambory 1 kg
Hovězí zadní bez kosti 1 kg
Vepřová pečeně s kostí 1 kg
Vepřový bůček 1 kg
Kuře 1 kg
Mražené filé 1 kg
Vepřová šunka 1 kg
Jemné párky 1 kg
Máslo 1 kg
Slunečnicový olej 1 l
Mléko polotučné 1 l
Eidam 1 kg
Vejce 10 ks
Cukr krystal 1 kg
Čaj 100 g
Čokoláda 100 g
Jablka 1 kg
Pivo lahvové 0,5 l
Tuzemák 1 l

Rok 1989

Rok 2018

2,80 Kčs
6,67 Kčs
3,80 Kčs
10,40 Kčs
10,00 Kčs
1,60 Kčs
46,00 Kčs
46,00 Kčs
22,00 Kčs
30,00 Kčs
25,00 Kčs
100,00 Kčs
30,00 Kčs
40,00 Kčs
28,00 Kčs
2,00 Kčs
23,00 Kčs
13,00 Kčs
7,30 Kčs
40,00 Kčs
13,00 Kčs
7,00 Kčs
2,50 Kčs
100,00 Kčs

24,70 Kč
45,80 Kč
12,08 Kč
49,11 Kč
36,35 Kč
14,36 Kč
213,06 Kč
117,67 Kč
95,73 Kč
67,64 Kč
193,93 Kč
202,37 Kč
146,20 Kč
217,21 Kč
38,60 Kč
20,32 Kč
150,53 Kč
49,95 Kč
17,79 Kč
56,92 Kč
27,12 Kč
35,11 Kč
11,57 Kč
251,33 Kč

43

Úplné zatmění měsíce si podmanilo ranní oblohu 21. ledna
V časných ranní hodinách došlo k zajímavému zatmění Měsíce.
Superměsíc znamená, že se Měsíc nacházel v nejbližším bodě k Zemi
na své oběžné dráze. Zároveň se také zabarvil rudě. Vznikla tak
kombinace Superúplňku a Krvavého měsíce. Říká se, že kombinace
jasného úplňku, krvavé barvy a zatmění může být předzvěstí něčeho
zlého. Tak uvidíme, co nás čeká.
Bylo to poslední úplné zatmění měsíce v tomto desetiletí. Další úplné
zatmění bude k vidění až 26. května 2021.

Zajímavost o měsíci únor roku 2019
Takový únor již vícekrát nezažijeme. Toto se stane jen jednou za 823
roků, a to, že tento únor měl 4 neděle, 4 pondělí, 4 úterý, 4 středy, 4
čtvrtky, 4 pátky a 4 soboty. Pokud ještě máte kalendář tohoto roku,
podívejte se.
Požár v katedrále Notre-Dame v Paříži
Pařížská katedrála se v pondělí 15. dubna v podvečerních hodinách
ocitla v plamenech. Střecha a věž 850 let staré katedrály se zřítila.
Hlavní část katedrály se hasičům podařilo zachránit. Konstrukce
pařížské katedrály zůstala uchráněna od celkové zkázy. Zachráněny byly
i dvě čelní věže, ve kterých visí čtyři zvony, proslavené románem Viktora
Huga. Největší zvon Emanuel, který váží více jak 23 tun, svým zvoněním
oznámil v roce 1944 konec německé okupace. Chrám ale přišel o úzkou
věž a celou střechu. S plameny bojovalo 400 hasičů za pomoci 18
vodních děl. Hasičům se podařilo z katedrály zachránit umělecká díla a
významné náboženské předměty, především trnovou korunu a roucho
svatého Ludvíka. Přesná příčina požáru nebyla známá. Podle pařížských
hasičů by požár mohl souviset s renovačními pracemi na špičce kostelní
věže.

Zemřel zpěvák Karel Gott
Několikanásobný zlatý slavík a legenda české hudební scény Karel Gott
zemřel. Světově proslulému zpěvákovi bylo 80 let. Narodil se 14.
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července 1939 v Plzni. Zemřel v úterý 1. října 2019 krátce před půlnocí v
kruhu své rodiny v Praze.
Karel Gott se svou hudbou a písněmi nesmazatelně zapsal do srdcí
milionů fanoušků a vzpomínka na něj nikdy nevybledne. V polovině září
zpěvák oznámil, že trpí akutní leukémií. Poruchu krvetvorby mu lékaři
diagnostikovali už před rokem a půl.
Zpěvák za svou dlouhou kariéru získal celou řadu ocenění. Stal se
legendou ankety Zlatý slavík, kterou vyhrál celkem dvaačtyřicetkrát, od
roku 1963 mu vítězství uteklo jen osmkrát. Kromě toho se stal šestkrát
absolutním vítězem divácké ankety Týtý a jako vůbec první stanul v Síni
slávy Akademie české populární hudby. Sbírka jeho ocenění je ale
daleko širší.
Rozloučení s Karlem Gottem se konalo v Katedrále sv. Víta na
Pražském hradě. Mnohonásobný slavík je pohřben na hřbitově na
pražských Malvazinkách.
Zemřel režisér Vojtěch Jasný
Narodil se 30. listopadu 1925 v Kelči u Vsetína, zemřel 16. listopadu
2019 v Přerově.
Jasný byl jedním z nejvýznamnějších představitelů české kinematografie
šedesátých let, patřil k tvůrcům tzv. nové vlny a jeho tvorba získala
mezinárodní věhlas. Vystudoval pražskou filmovou akademii, po několika
dokumentárních snímcích byl jeho prvním celovečerním debutem film
Touha (1958). V roce 1963 natočil legendární Až přijde kocour a v roce
1968 vznikl film Všichni dobří rodáci, za který o rok později získal
ocenění na Mezinárodním filmovém festivalu v Barceloně. Jeho díla se
dočkala uznání i na dalších filmových přehlídkách po celém světě. Po
roce 1968 emigroval, natáčel filmy v Rakousku, Německu, nakonec se
v roce 1984 usadil v USA. V devadesátých letech se vrátil do České
republiky, kde natočil i svůj poslední film Návrat ztraceného ráje, který je
volným pokračováním Všech dobrých rodáků.
Jasný prohlásil: “Film, to je krása, to je světlo. Já, když myslím, tak
nejsem tak dobrý, jako když jednám spontánně“.
V Doubravici jsme měli možnost se se slavným režisérem seznámit
osobně, a to díky panu Radimu Bedanovi (č.p. 452), který návštěvy pana
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Jasného zprostředkoval a také zajistil promítání jeho filmů v místním
kině.
V červnu roku 2012 se v místním kině promítaly filmy Touha, Všichni
dobří rodáci a Až přijde kocour. Společně s režisérem Jasným přijela
také představitelka „vdovičky“ z filmu Všichni dobří rodáci, herečka
Drahomíra Hofmanová.
V říjnu roku 2013 se pak při příležitosti Dnu filmů s Vojtěchem Jasným
promítal film Přežil jsem svou smrt v hlavní roli s Františkem Peterkou
v roli boxera Tondy Majera a povídkový film Dýmky. Celý program
uváděl pan PhDr. Jiří Voráč z Masarykovy university Brno, který o panu
Jasném napsal knihu. Po skončeném promítání byla beseda a
autogramiáda se slavným režisérem. Pan Vojtěch Jasný nám také
napsal věnování do Pamětní knihy Doubravice: „Udržte kino a já se
vrátím“.
V roce 2014 Vojtěch Jasný slib dodržel a přesto, že počasí v sobotu 8.
listopadu bylo nevlídné, nedokázalo pokazit dobrou náladu těm, kteří
přišli v pořadí na třetí besedu se slavným režisérem Vojtěchem
Jasným. Pozvánka lákala návštěvníky nejen na besedu, ale také na
promítání filmů Maják a Nápady svaté Kláry, které jsou právě jeho
dílem. Diváci, kterých bylo téměř osmdesát, napjatě sledovali nejen oba
dva filmy, ale následně také tradiční povídání režiséra o zrodu filmů,
průběhu natáčení a o životě vůbec.
Sepsala Eva Sáňková kronikářka Doubravice nad Svitavou.
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