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MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 12 /prosinec 2020
1/ leden 2021
*************************************************
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Vážení spoluobčané,
opět po roce přichází čas adventu. Ohlížíme se za uplynulým rokem
a vyhlížíme ten nový. Jaký vlastně byl rok 2020? Někomu přinesl
štěstí, lásku…..,jinému trápení, bolest. S jistotou lze říci, že nám všem
přinesl řadu omezení spojených se šířením pandemie Covid 19. Před
rokem nikdo z nás netušil, určitě by ani nevěřil, že doslova celý svět
se bude potýkat se zrádnou nákazou. Každému z nás se rok 2020
vryje do paměti. Takže můžeme tento rok označit jako za
nezapomenutelný.
Ať tak či onak, život plyne dál. Přináší stále něco nového, a to platí i
pro naše městečko. V průběhu celého roku jsem se snažila vás
podrobně informovat o všem, co se v jednotlivých měsících událo či
podařilo realizovat. Připomeňme si alespoň ty větší akce. Máme nové
veřejné osvětlení a rozhlas, v Klemově jsou nově nasvíceny dvě ulice,
směrem k rybníku „Klemováku“ a na „Červínku“. Za připomenutí stojí
také opravený interiér kulturního domu a upravené okolí hřbitova
včetně chodníku. Místní komunikace ve směru na Újezd u Boskovic se
dočkala opravy povrchu. Cesta mezi Doubravicí a Kuničkami byla
v rámci pozemkových úprav vybudována od základu.
Do rozpočtu obce se nám díky dotacím podařilo získat částku, která
v tomto roce dosáhla téměř 9 miliónů korun a pro společnost Lesy
Doubravice nad Svitavou s.r.o. jsme získali v rámci dotačních titulů
necelých 7,5 milionu korun. A to mě velmi Těší! Doufám, že
v úspěšném čerpání dotací budeme pokračovat i v příštím roce.
Závěrem chci poděkovat zaměstnancům mateřské a základní školy za
jejich práci. Za spolupráci děkuji vedení Mateřského centra Ponorka a
všem společenským a sportovním organizacím. Díky za spolupráci
patří také místním firmám. Upřímné poděkování si zaslouží všichni
zaměstnanci obce, ať už pracuji v kanceláři, v terénu, v knihovně nebo
kině. Bez jejich přičinění by nebylo možné zajistit bezproblémový chod
obce.
K poděkování připojuji také přání, tentokrát přání pro nás všechny,
kteří máme adresu svého bydliště uvedenou jako Doubravice nad
Svitavou. Přeji nám, abychom v roce 2021 měli všichni toho „dobra
více“, jak praví název našeho městečka. Zasloužíme si to! A k tomu
náruč zdraví a štěstí.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse
Doubravice nad Svitavou, které se bude konat
v úterý 15.12.2020 v 17.00 hodin
v obřadní síni městyse.

********************************************************
PRACOVNÍ DOBA v době vánočních svátků na Úřadě městyse
v Doubravici nad Svitavou
14.12. pondělí 7.00 - 12.00 hodin
15.12. úterý

pro veřejnost zavřeno

16.12. středa

12.00 – 17.00 hodin

17.12. – 1.1.

ZAVŘENO

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

Vedoucí samoobsluhy děkuje všem
zákazníkům za projevenou přízeň. Přeje všem krásné
a spokojené prožití vánočních svátků,
a také hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2021.
*************************************************************

Radostné, ve zdraví a pohodě prožité svátky vánoční, v novém roce
zdraví, klid a trošku toho štěstíčka přeje nejen členům, ale i všem
spoluobčanům KLUB DŮCHODCŮ.
******************************************************
TANEČNÍ NA OBOŘE 2021, v sále kulturního domu.
Ve 2 kategoriích: Začátečníci a Pokročilí.
Zahájení v neděli 10. ledna 2021. Začátečníci v 17:00 / Pokročilí v 19:00
hod. Další lekce 17., 24., 31. ledna, a 7. února.
Závěrečný společný večírek v sobotu 13. února.
Učitelé tance manželé Míšenští. Cena 1500,- Kč za pár.
Přihlášky na: haviri.obora@seznam.cz, tel: 731 548 254.
USKUTEČNĚNÍ AKCE JE ZÁVISLÉ NA SHROMAŽĎOVACÍCH OMEZENÍCH,
KTERÁ BUDOU V TÉ DOBĚ PLATIT.
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Činnost v obecních lesích v roce 2020
Vážení spoluobčané, v roce 2020 pokračovala těžba kůrovcem napadených stromů v
lesích městyse Doubravice nad Svitavou. Likvidace kůrovcové kalamity, která napadla
většinu smrkových porostů, se blíží ke konci. Mohu říct, že 85% napadených stromů se
podařilo vytěžit.
Dále pokračovala obnova lesních porostů po kůrovcové těžbě. Byly prováděny činnosti
jako jsou - úklid klestu, zalesňování (smrk, borovice, buk, dub), ožin sazenic a ochrana proti
zvěři. Holiny, které vznikly po těžbě kůrovcem napadených stromů, se podařilo během jara a
podzimu z 90% zalesnit. V obecních lesích bylo postaveno několik oplocenek z dřevěného
materiálu, které slouží jako ochrana listnatých sazenic před zvěří, a to v délce 3,5 km.
Během roku 2020 se podařilo získat finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, a to v celkové výši 7 400 418,- Kč. Tyto prostředky byly
a budou použity na obnovu porostů po kůrovcové kalamitě a jejich následnou péči.
V roce 2021 bude prováděna těžba kůrovcem napadených stromů, které zbývají vytěžit a
pokračovat jejich obnova.

CELKOVÁ VÝŠE TĚŽBY V ROCE 2020: 5 200 m3
ZALESŇOVÁNÍ V ROCE 2020:
JARO
PODZIM
CELKEM

42 900 ks
73 450 ks
116 350 ks

plocha 5,75 ha
plocha 14,06 ha
plocha 19,81 ha
Robert Urbánek, lesní hospodář
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Nově osvětleny jsou nejen ulice…
Možná ještě ne všichni, ale určitě velká většina spoluobčanů
zaregistrovala, že nejen naše ulice jsou krásně osvětlené. Ano,
nově vybudované uliční osvětlení funguje, věřme tomu, že ke
spokojenosti všech. A co ještě? Díky rozhodnutí úřadu městyse
je osvětlena socha sv. Šebestiána na náměstí Svobody,
památník padlým spoluobčanům ve světových válkách a socha
Jana Nepomuckého před základní školou a ze všech světových
stran je osvětlen kostel. Z rozpočtu městyse určitě ubyla velká
částka peněz, ale je to krásné. Kdo nemá možnost jít na
vycházku ve večerních hodinách, tady je malá ukázka.
Eva Sáňková kronikářka
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Obecní knihovna
Činnost v naší knihovně byla a je letos chtě nechtě ovlivněna pandemií Covid-19. Přesto
se podařilo zrealizovat některé věci, na něž bych vás v následujících řádcích ráda
upozornila.
V loňském roce obec zakoupila nový knihovnický program TRITIUS-REX, jehož výhodou je
propojení s celým regionem a možnost přebírání záznamů nových knih. V prosinci přijel
program nainstalovat IT technik z Brna a od ledna 2020 už v TRITIUS-REX pracujeme.
Než jsme mohli uskutečnit některé plánované akce, přišla první vlna koronaviru. Od
poloviny března až do začátku května tak byla knihovna uzavřena. Po znovuotevření
v květnu nikoho z nás nenapadlo, že na podzim se situace z jara bude opakovat. Na konec
září jsme měli domluvenou besedu s panem Šolmesem pro děti ze základní školy, pro
nemoc pana spisovatele jsme ji však
bohužel museli zrušit. V říjnu se knihovna
opět veřejnosti v návaznosti na vládní
protikrizová opatření uzavřela. Alespoň
jsme v tomto čase dokoupili nové knihy a
vyměnili soubory v rámci výměnného
fondu regionu. Knihy nám také darovaly
některé čtenářky – poděkování za
rozšíření knižního souboru patří paní Olze
Králové a paní Janě Polákové.
Jak jistě víte, v loňském roce se ve víceúčelové
budově, kde se nachází knihovna, nově
otevřela také klubovna. Letos se podařilo do
klubovní
kuchyňky
dokoupit
nádobí,
využívané pro podávání občerstvení na
nejrůznějších akcích v klubovně konaných.
Odehrály se zde již schůze klubu důchodců,
MO ČČK a Jednoty, v létě prostor posloužil pro
realizaci bazárků oblečení.
Věřím, že v budoucnu klubovna i knihovna opět ožijí nejrůznějšími společenskými či
vzdělávacími akcemi pro děti i dospělé. Rovněž doufám, že se zase o něco rozšíří řady
pravidelných čtenářů naší knihovny. Protože s dobrou knihou se vše zvládne lépe!
Krásný advent, pěkné Vánoce
a lepší časy v novém roce 2021.
Jana Vomelová
knihovnice
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Tříkrálová koleda zazní, i když možná on-line
Už více než dvacet let chodí koledníci žehnat do vaší obce vašim domovům.
Tříkrálovou sbírku chystáme od 1. ledna do 24. ledna 2021 i v příštím roce. V této
chvíli však nedokážeme říct v jaké podobě. I tři králové totiž musí počítat s
možností, že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v
tvář. Proto se připravujeme na koledu s rouškami i na koledu virtuální
prostřednictvím našich webových stránek www.blansko.charita.cz a facebooku
charitablansko.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci
přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. „Jen velmi neradi
bychom koledovali pouze virtuálně, protože osobní setkávání je jedním z pilířů
sbírky. Přesto se i na tuto variantu pilně chystáme,“ říká koordinátorka Tříkrálové
sbírky Charity Blansko Marie Sedláková.
Už teď ale víme, že Tříkrálová sbírka se v žádné svojí variantě neobejde bez
pomoci dobrovolníků a štědrosti dárců. Cíl sbírky i motto totiž zůstávají stejné –
hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna.
Proto sledujte naše stránky www.blansko.charita.cz, kde se dozvíte aktuální
informace a buďte s námi.
Děkujeme, velmi si vaší podpory vážíme.
Ing. Pavel Kolmačka
ředitel Charity Blansko
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Rok 2020 v doubravickém kině
Plány jsou plány – skutečnost zpravidla bývá úplně jiná. A tak to bylo
v letošním roce také v našem kině. Pro filmové fanoušky bylo
naplánováno několik premiér – samozřejmě českých filmů. Jarní
nouzový stav, jak víme, ale vše pozastavil a odložil. Na jaře byl v našem
kině posledním promítacím dnem čtvrtek 5. března. Do té doby diváci
viděli např. český film Abstinent s vynikajícím Josefem Trojanem
v hlavní roli, výborné české komedie Přes prsty a Ženská na vrcholu,
české drama Staříci – film natočený podle skutečné události a
posledním, dlouho očekávaným filmem byla Poslední aristokratka.
Zbývající naplánované filmy, na které jsme se těšili, musely být
stornovány. Čekali jsme trpělivě, co bude dál. Epidemiologická situace
se zlepšila a mohli jsme připravit letní promítání. Všechno v pořádku až
na počasí. To nám moc nepřálo, tak českou komedii Chlap na střídačku
diváci sledovali v sále kina. Druhý pokus ale vyšel! Více jak stovka
filmových nadšenců obsadila naše krásné náměstí Svobody a bavila se
u třetího pokračování Bobulí-3BOBULE. A když už jsme mohli nové
české komedie objednat i pro naše kino, zasáhl znovu koronavirus. Tak
jsme stihli ještě mimo jiné Příliš osobní známost, Můj příběh a jeden
z nejlepších českých filmů v letošním roce-Šarlatán-strhující životopisné
drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na
pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele
Jana Mikoláška.
Teď malá statistika: odehráno bylo 15 filmových představení, které
navštívilo 436 diváků, tržba 30 160 Kč.
Největší návštěvnost měly filmy Ženská na vrcholu, Poslední
aristokratka, Chlap na střídačku a 3BOBULE. Závěr-české komedie
táhnou! A to je dobře. Jak jsem napsala na začátku-plány jsou plány.
Tak věřme tomu, že se začátkem roku 2021 znovu bude povoleno kina
otevřít a my naplánujeme filmy tak zajímavé, že budou zvát filmové
diváky už jen svými tituly. Těšíme se na vás.
Eva Sáňková
programový pracovník kina
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Vážení občané,
od středy 18.11. se nám postupně začínají vracet do školy žáci.
Neměli prázdniny, ale všichni doma pilně pracovali.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům, prarodičům i ostatním
rodinným příslušníkům, kteří se dětem věnovali a mnohdy zakoupili i
potřebné vybavení pro on-line výuku. Všichni žáci naší školy se
zapojili do distanční výuky. Škola zapůjčila jeden notebook.
Přestože škola již funguje, musíme dodržovat různá hygienická
opatření. Kvůli zákazu mísení napříč třídami se podařilo zajistit školní
družinu pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. Pro starší je zajištěn dohled.
V jídelně jsme omezili počet míst k sezení a prodloužili jsme dobu
výdeje oběda.

Budeme se i nadále snažit vyjít našim žákům i rodičům vstříc a věřím,
že se budou opatření postupně uvolňovat.
Přeji všem klidný advent a hodně zdraví do nového roku 2021.
Mgr. Pavlína Bartošová, ředitelka školy
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PŘEDSVÁTEČNÍ ROZJÍMÁNÍ – 2020
Čas vánoční se kvapem blíží, doufám, že nám neublíží a že prožije
ho, jak si přeje každý z nás, i když koronavir stále řádí jako ďas.
Takové rýmování mě napadlo v tomto roce, kdy od jara je spousta
věcí zcela jinak, než je obvyklé. Za všechno může nový bacil, který
nás pořádně bacil. Nelze ho zašlápnout jako obtížný hmyz, nelze ho
obejít a překročit, ba ani přeskočit. Nikde ho nevidíme, nikde ho
neslyšíme, a přesto je všude kolem nás. A někdy dokonce i v nás,
aniž o tom víme.
Jaké tedy budou letošní Vánoce, jaký Silvestr a jaký Nový rok? To
nyní, když píšu tyto řádky, zatím nevíme. Vláda nám zakázala i to
zpívání a kdo ví, zdali nezakáže i zívání, abychom nerozšiřovali
toho strašlivého bacila. Bude letos program školáků při rozsvícení
vánočního stromu v městečku? Bude akce „Česko zpívá koledy“?
Pokud bude situace uvolněna, tak nám bude blaze. Budeme moci
prožít svátky v širším lidském společenství. Pokud ne, budeme
muset prožít svátky v kruhu rodinném. Oproti našim předkům máme
velikou výhodu, a tou je vlastnictví sdělovacích prostředků. A tak
předpokládám, že telefonátů, poslaných SMS zpráv i rodinných
internetových pohlednic bude letos dost. Kdo má možnost, může
virtuálně navštívit zámky a muzea. Sledování vánočních
bohoslužeb, pohádek nebo sportovních přenosů je už běžnou
záležitostí. A když nás toto všechno přestane bavit, můžeme se
projít do přírody nebo po městečku, a přitom spatřit osvětlený
vánoční strom na náměstí Svobody nebo kostel na náměstí
Soukopově.
To všechno nám zlepší náladu i pro vstup do nového roku, když
jsme si v tom starém toho moc neužili. Podle prognóz prý vědci na
toho covida už v příštím roce vyzrají. A tak nezbývá než jim popřát,
ať se jim to podaří co nejdříve, abychom mohli už bez obav žít, jak
se patří a sluší. Nejenom jim, ale také našim občanům a čtenářům
zpravodaje je třeba popřát. Čímž tímto na konec mého rozjímání
činím.
Krásné pohodové Vánoce a úspěšný celý příští rok 2021 v radosti
a zdraví vám všem!
Josef Přibyl
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Je skoro u konce – jaký byl?
Rok 2020 je téměř ve finále. Byl to rok velmi zvláštní. Když jsme si o
poslední silvestrovské půlnoci připíjeli na zdraví a vyjadřovali svá přání,
určitě jsme si všichni přáli, aby rok, který právě začíná byl ten nejlepší,
plný pohody, spokojenosti a hlavně zdraví. Byli jsme přesvědčeni o tom,
že rok, který nese tak zvláštní, symetrickou číslovku, takový musí být.
Číslům přidáváme i nevědomky velkou hodnotu. Stejně tak to
pravděpodobně bylo i s rokem 2020. Splnil tento rok vaše očekávání?
Jaký tedy byl?
Stejně jako v roce přechozím byl na začátku sestaven tzv. TERMINÁŘ.
Dvě stránky plné krásných akcí, které naplánovaly naše spolky a
organizace. Zpočátku vypadalo vše velmi dobře – ovšem jen do doby,
než se objevil nezvaný a všemi dost nenáviděný virus zvaný koronavirus.
Ten zhatil plány nejen nám. Všechno se zavřelo, zrušilo, omezilo.
Prázdninové měsíce ukázaly svoji příznivější tvář – soutěž TFA a dvakrát
letní promítání, v září krásný koncert Hanky Křížkové, na začátku října
drakiáda a pak další nouzový stav, který nás přiměl omezit veškeré
aktivity a pobývat hlavně doma.
Přišli jsme o jarní zahradnický jarmark, oblíbenou akci „Doubravická
polévka“, o atrakce, které bývají součástí naší skvělé doubravické pouti
atd. atd. Ale – nepřišli jste v životě o víc? Určitě ano. Zase na druhou
stranu. Říká se, že člověk se musí v životě stále na něco těšit, jinak by
byl jeho život prázdný. A to přece nechceme! Tak se budeme společně
těšit na všechno dobré, co nás čeká. Na to, že se situace uklidní, že
budou povoleny zábavy, otevřeny restaurace, kavárny, povoleny
společenské zábavy, různé akce, že také znovu zprovozníme kino a
budeme promítat všechny filmy, o které jsme přišli.
Ještě při tom vzpomínání na ne příliš vydařený rok, který právě končí,
musím podotknout, že v něčem byl tento rok přece jen velmi dobrý. Jen
si vzpomeňte, co všechno se v našem městečku během roku zbudovalo,
opravilo, vylepšilo. To stačí vzít do rukou předešlé zpravodaje a přečíst
vždy první stranu, ve které nás paní starostka o všem pravidelně
informovala. A že těch akcí bylo!
Tak tedy rok 2020 nezatracujme. Stejně jako je každý den jiný, tak i
každý rok je jiný. A až si budete o silvestrovské půlnoci připíjet a roku
2021 něco přát, ať je to jen to nejlepší! To přeji i vám všem!
Eva Sáňková kronikářka
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Věnujeme zakrslého králíčka do dobrých rukou.
Stáří 8 týdnů. Samostatný, čistotný, roztomilý.
K odběru ihned. K dispozici máme až 3 králíčky.
Králíčci jsou bílí s drobnými flíčky krémově
hnědé barvy.
(Pravděpodobně se jedná o samičky).
Kontakt: 606 042 942

*****************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část PROSINEC 2020.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
5.12. MUDr. Houdková Radka
Blansko, Pražská 1b
731 144 155
6.12. MUDr. Chatrný Martin
Boskovice, Lidická 8
516 454 338
12.12. MUDr. Jaklová Eva
Boskovice, Smetanova 24
516 454 046
13.12. MDDr. Janáč Jiří
Boskovice, Lidická 10
537 021 289
19.12. MDDr. Javorská Aneta
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455
20.12. MUDr. Jílková Stanislava
Rájec, Ol. Blažka 145
516 410 786
24.12. MUDr. Kopáčková Drahomíra Letovice, A. Krejčího 1a
516 474 369
25.12. MDDr. Koudelková Dagmar Blansko, Pražská 1b
778 168 741
26.12. MUDr. Kraml Pavel
Boskovice, Růžové nám. 16
733 644 499
27.12. MUDr. Křížová Romana
Knínice u Boskovic, 330
774 844 735
Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel.
+420 545 538 111 služba je zajištěna ve všední dny od 18.00 hodin do 24.00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích od 8:00 do 20:00.
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