ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 2 /únor 2021

********************************************************
Vážení spoluobčané,
od vánočních svátků uplynul více jak měsíc. Rok 2021 prozatím přinesl
poměrně velké teplotní výkyvy a stále přetrvávající omezení v souvislosti
s onemocněním COVID 19.
Aktuálně je pozornost soustředěná převážně na občany starší 80 let. Proto
vám přinášíme podrobnější informace v příspěvku nazvaném „OČKOVÁNÍ
OBČANŮ STARŠÍCH 80 LET“ na straně 3. Prosím, pozorně si ho přečtěte!
Na posledním zasedání zastupitelstva, které se konalo 15. prosince 2020, byl
projednáván a následně schválen rozpočet městyse na rok 2021 ve výši
22.988.600,-Kč.
Tato
suma
se
skládá
z
daňových
příjmů
a běžných nedaňových příjmů městyse. Znamená to, že v letošním roce
budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem bez zapojení přebytku z
hospodaření minulých let. Jinými slovy řečeno, neplánujeme sahat na
„úspory“.
Přesto plánujeme poměrně velké stavební akce. Chtěli bychom opravit místní
komunikace na ulicích 28. října, Havlíčkova, Sokolská a náměstí Svobody.
Našim záměrem je také vybudovat nové dětské hřiště na místě toho
stávajícího, které je v naprosto nevyhovujícím stavu. Dále uvažujeme o
úpravách
na
budově
úřadu
městyse,
jako
je
nová
fasáda
a celková obnova obřadní síně. V kulturním domě, kde je již dokončen zcela
nový interiér, bychom rádi instalovali novou vzduchotechniku. Ptáte se, proč
jsme se rozhodli právě pro tyto akce? Odpověď je jednoduchá. Využili jsme
příležitosti, kdy ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo velmi zajímavé dotační
tituly právě na akce výše popsané. A požádali jsme o dotace v celkové výši
16 028 525,- Kč. Snad budeme úspěšní alespoň v jednom ze tří dotčených
dotačních titulů.
Pozornost budeme také věnovat přípravě projektové dokumentace
v souvislosti s postupnou opravou chodníků.
Plány bychom tedy měli, nezbývá, než se snažit postupnými kroky naše
představy realizovat.
Věřím, že i vy máte o nadcházejícím roku své představy, které doprovázejí
také vaše přání. Přeji vám, aby se vyplnila a prožili jste pohodový rok 2021,
samozřejmě v co nejlepším zdraví!
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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Zvýšení bezpečnosti na krajské komunikaci v městysi
I přes výrazná omezení způsobená epidemií koronaviru v roce 2020 se
zrealizovala obnova nízkého napětí, veřejného osvětlení a rozhlasu.
Osvětlení u přechodu pro chodce u bývalé restaurace Olivie se i přes
omezený prostor podařilo zajistit a věříme, že to zvýší bezpečnost pro
přecházející chodce.
Nicméně osvětlení přechodu u mateřské školy nebylo možné zatím
realizovat z důvodu ochranných pásem sítí, které vedou v chodnících.
Nyní hledáme způsob, který by osazení sloupu umožnil. Tento přechod
vnímáme jako dlouhodobě problémový, a tak jsme opakovaně jednali se
zástupci PČR. Na základě jednání se podařilo prosadit doplnění
přechodu o vodorovné dopravní značení nazývané jako optická
psychologická brzda. Toto značení by mělo projíždějící řidiče zpomalit a
současně i zviditelnit stávající přechod a tím zvýšit bezpečnost chodců,
kteří zde přecházejí. Realizace proběhne, jakmile to počasí umožní.
Krajskou komunikaci lze nově přecházet i z nového chodníku vedoucího
ulicí Jarní směrem k zahradnictví. Tímto apelujeme na všechny
obyvatele městyse, aby při přecházení komunikace byli velmi obezřetní,
protože se nejedná o přechod pro chodce, ale pouze o místo pro
přecházení, kdy chodec nesmí přijíždějící vozidlo donutit k náhlé změně
směru jízdy nebo rychlosti jízdy.
Třídění odpadu
Společnost Technické služby Malá Haná, prostřednictvím které jsme
žádali o dotaci na odpadní nádoby k zavedení systému třídění odpadů
od nemovitostí, potvrdila přidělení dotace. Nyní již probíhá výběr
dodavatele odpadních nádob. Pokud vše půjde podle plánu, lze
očekávat distribuci nádob do domácností v srpnu a září roku 2021.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál v novém roce 2021 především
pevné zdraví, osobní spokojenost, pracovní úspěchy a co nejvíce
možností plnohodnotně se zapojit do společenského života, a to třeba i
v našem nově opraveném kulturním domě.
Ing. Martin Štěrba
místostarosta městyse
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OČKOVÁNÍ OBČANŮ STARŠÍCH 80 LET
Vedení městyse nabízí občanům starších 80 let pomoc při registraci
na očkování proti onemocnění Covid 19. V případě zájmu volejte na
telefonní čísla: 733 187 460 (starostka městyse), 736 414 908
(místostarosta městyse) nebo 770 127 395 (kancelář úřadu). Po
individuální domluvě Vás navštívíme a následně provedeme Vaši
registraci. Pokud se chcete registrovat sami, můžete volat na
bezplatné telefonní linky 1221 nebo 800 129 921 v pracovní dny od
8:00 do 16:00 hodin. Případně využít webový odkaz
registrace.uzis.cz
Obvodní lékaři v Rájci – Jestřebí informují:
MUDr. Jana Bartošová, MUDr. Viktor Hos a MUDr. Radek
Trávníček informují své pacienty, že pokud obdrží očkovací vakcíny,
budou očkovat přímo ve svých ordinacích.
MUDr. Jana Bartošová provádí po předchozí telefonické domluvě
bezplatné antigenní testy na onemocnění COVID 19.
Nemocnice Blansko informuje:
Informace k očkování proti Covid-19 – k datu 1.2.2021 je
připraveno otevření očkovacího místa v Nemocnici Blansko.
Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou k dispozici očkovací
vakcíny, nelze si zatím rezervovat termín očkování. V Centrálním
rezervačním systému je možnost zvolení Nemocnice Blansko jako
preferované místo k očkování. Po obdržení informace o dodávce
vakcín do Nemocnice Blansko a možnosti zarezervovat si termín
očkování budeme informovat.
Nemocnice Boskovice informuje:
Nemocnice Boskovice s.r.o. zřizuje očkovací centrum pro provádění
vakcinace proti onemocnění COVID-19. Provoz pro veřejnost bude
zahájen v souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví a
Jihomoravského kraje zhruba v polovině února v závislosti na
dodávkách vakcíny. Registrovaní uchazeči budou centrálním
rezervačním systémem automaticky informováni o volných
termínech očkování. Očkovací centrum bude umístěno v přízemí
nemocnice se vstupem ze dvora po průchodu vrátnicí a bude
viditelně označeno.
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Na začátku letošního roku se konala jedna z největších
dobrovolnických akcí v České republice – Tříkrálová sbírka,
kterou pořádá Charita ČR. V letošním roce vám kvůli
epidemické situaci nemohli koledníci napsat na dveře tříkrálové
požehnání domu K+M+B+2021 přímo. Proto jsme se pokusili
přinést požehnání online přes naše webové stránky
www.blansko.charita.cz a Facebooku charitablansko a
zároveň do vaší obce poskytnout křídy k napsání požehnání.
Do pokladniček v Doubravici nad Svitavou lidé přispěli v
Tříkrálové sbírce na potřebné částkou 19 627 korun. „Z výtěžku
sbírky plánujeme podpořit náš Mobilní hospic sv. Martina, dále
pomoci seniorům, zdravotně postiženým a rodinám s dětmi v
nouzi v okrese Blansko a část výtěžku půjde také na Charitní
záchrannou síť, což je pomoc těm nejpotřebnějším v regionu ve
spolupráci s farnostmi, městy a obcemi,” upřesňuje koordinátork
a sbírky Marie Sedláková.
Pokud jste nestihli přispět do tříkrálové kasičky přímo, můžete
tak ještě učinit přes bankovní účet na:
www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2021.
Děkujeme za vaši důvěru a podporu
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KULTURNÍ DŮM

Historie našeho kulturního domu sahá až do první poloviny dvacátého století.
Na úřadu městyse je v archívu uložen původní plán stavby kulturního střediska,
který vyprojektoval stavitel pan Šafránek. Plán byl následující – vchod z náměstí
Svobody do kinosálu, vlevo, v místě dnešní prodejny COOP sál, a tam, kde je
dnes sál kulturního domu, tam bylo plánováno divadelní otáčivé jeviště. To také
vysvětluje, proč je budova tak vysoká. Divadelní kulisy se měly vytahovat
nahoru ke stropu. A plátno kina mělo být stahovací. Mělo. Plán je plán,
skutečnost však byla jiná. Stavba byla prováděna většinou brigádnicky v tzv.
akci Z. Únava brigádníků a nedostatek finančních prostředků pak vykonaly své.
Bývalá Štěpánkova hospoda, kde byl sál, byla prodána Jednotě, která zde
vybudovala prodejnu potravin, kino ale bylo dokončeno a promítat se začalo
v roce 1959. Dostavba kulturního domu byla pozastavena, ale jen pozastavena.
Kulturní dům byl dokončen a slavnostně otevřen 13. ledna 1968. Po několika
letech provozu byl z důvodů oprav v roce 1987 uzavřen, na počátku
devadesátých let až do roku 1998 pronajat firmě vyrábějící nábytek. Provoz byl
poté znovu obnoven a od té doby se tady konalo velké množství různých
společenských akcí, ať už to byly plesy, hasičské soutěže nebo dětské karnevaly.
Zub času však vykonal své a kulturní dům už nutně potřeboval velkou opravu.
V roce 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotaci na podporu rozvoje
venkova. Jednalo se o dotaci z dotačního titulu „Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov“. Jako šité na míru pro opravu našeho kulturního domu. Úřad
městyse požádal a uspěl! Podařilo se získat částku 3 314 631 Kč. Ve vypsaném
výběrovém řízení uspěla místní firma, a to firma Stavby H+H 2000 s.r.o. Práce
započaly 4. června s termínem dokončení 30. listopadu. Termín byl dodržen a
nutno podotknout, že zaměstnanci firmy se snažili, což je na výsledku poznat.
Podle projektu je snížen strop, v celém kulturním domě nové vedení elektrické
energie, nové obložení stěn, v jídelně osazeno okno s pohledem do hlavního
sálu, nové sociální zařízení, v jídelně nová kuchyňská linka, všude nový nábytek
– to je jen malý výčet všech novinek v našem krásném kulturním domě. Tak si
jen přejme, aby epidemiologická situace brzy povolila konání společenských a
kulturních akcí.
Teď s čistým svědomím mohu napsat – kulturní dům je v současné době další
chloubou našeho městečka.
Eva Sáňková kronikářka
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Při bourání byl objeven prostor, kde mělo být otáčecí jeviště

Pohled do hlavní sálu

Jídelna s novou kuchyňskou linkou
6

Co ukrývala „Jestřebská purkrechtní registra“
Mnohým z nás pravděpodobně nic neříká spojení “purkrechtní registra“. Vyhledala
jsem tedy význam těchto slov v chytré Wikipedii, která říká, že purkrechtní knihy jsou
vlastně urbáře, tedy knihy vedené pozemkovými vrchnostmi (majiteli panství) za
účelem platů a dávek, které vrchnosti plynuly z poddanských usedlostí. Souběžně se
také namísto spojení purkrechtní kniha používalo spojení purkrechtní registra. Tolik
na vysvětlenou a teď se dostáváme k osvětlení toho, co vlastně pro nás zajímavého
bylo v Jestřebské purkrechtní registře psáno.
Jestřebská purkrechtní listina byla nově založena v roce 1659, protože předchozí
byla zničena při požáru Nového Hradu v roce 1645, kde byla uschována před Švédy.
Tato registra obsahuje zápisy z let 1645-1750 týkající se veškerých postupů, převodů
a prodejů gruntů, podsedků a chalup černohorskému panství, které jednotliví
poddaní činili. A teď to, co je pro nás určitě nejzajímavější.
Kniha (registra) dále obsahuje zápisy z nedaleké vsi Klemov, která dříve patřila
k černohorskému panství a teprve později byla sloučena s Doubravicí. Jak je zřejmé
ze zápisů, byla ves Klemov přičleněna správně k Jestřebí, neboť v zápisech se
objevují jména jestřebských rychtářů a purkmistrů a z toho důvodu byly také zápisy
včleněny do Jestřebských purkrechtních register.
Poprvé se objevuje písemná zpráva o Klemově v roce 1371 v Zemských deskách
olomouckých, kde je následující zápis (původně psaný latinsky):
Pan Oldřich z Boskovic pojišťuje manželce své Sbincze (Zbyňce) 50 hřiven platu
z titulu věna v níže psaných vesnicích a jestliže něco bude ztraceno to v provincii
brněnské doplní.
Prvně:
Ve Lhotě Rapotíně

-

10 hřiven a 14 grošů a 8 platem

Ve vsi Klemově

-

2 hřivny grošů a 1 groš a 8 platem

Ve vsi Bořitově

-

5 hřiven a 4 groše

V Jestřebí

-

6 a ½ hřivny a 8 grošů

V Žernovníku

-

5 hřiven a 20 grošů bez jednoho

Ve Žďáře

-

6 a ½ hřivny 7 grošů a 8 malých peněz

Ve Lhotě u Přablinče

-

2 a ½ hřivny 14 grošů a 4 malé peníze

Pojišťuje do plného vlastnictví, aby je držela a vlastnila a k ruce pana Ctibora
z Cimburka, bratra jejího.
(Tento zápis o tom byl učiněn do rukou jejího bratra, protože v tehdejší době jen muž
hájil a zastupoval rod.)
V roce 1659 byly v Klemově tři domy (dvory):
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1. Dvůr Tomáše Jaška, který ho převzal po nebožtíkovi Janu Junečkovi, když se
přiženil k jeho ženě-vdově. Od roku 1699 byl na tomto dvoře hospodářem
Václav Plhoň, který se v roce 1705 30. ledna přiženil ke vdově po nebožtíkovi
Tomáši Junečkovi. V roce 1735 9. prosince převzal pravděpodobně dvůr jeho
bratr Martin. Dále již zápisy o tomto dvoře nejsou.
2. Dvůr Jíry Plhoně. Původně osedlým byl zde Pavel Plhoň. Jeho syn Jíra ho pak
převzal do užívání před rokem 1659, neznámo však ve kterém roce. V roce
1677 převzal po nebožtíkovi otci Jírovi Plhoňovi grunt jeho syn Martin, o němž
je ještě 30. ledna 1691 zmínka. V roce 1703 převzal po otci Martinovi grunt
jeho syn Martin. Dále zápisy nepokračují.
3. Dvůr Pavla Hrachoviny. Před ním měl dvůr v užívání jeho otec Václav
Hrachovina. Jeho syn Pavel ho převzal před rokem 1659, neznámo však kdy.
Dalším uživatelem byl Martin Zettel. Další údaje nejsou uvedeny. Dalším
uživatelem zde byl 4. března 1700 zapsán Šimon Severa, od 9. prosince 1735
zde pak hospodařil jeho syn Kašpar Severa. V roce 1742 se přiženil na grunt
Josef Kříž ke vdově po nebožtíkovi Kašparu Severovi. Zápis mu byl vystaven
jako držiteli gruntu 20. června 1745 na užívání po dobu 17 let. Po této době
byl pak povinen Šimkovi, synovi po Kašparu Severovi grunt odevzdat k jeho
užívání. Další zápisy již nejsou.
Jestřebská purkrechtní registra je uložena v Moravském zemském archívu v Brně.
Z ní lze čerpat historii jednotlivých selských stavení i chalup až do roku 1770, kdy
jsou pak již vedeny pozemkové knihy.
Zdroj: MZA Brno a zápisy poskytnuté panem Břetislavem Třískou bývalým kronikářem RájceJestřebí.
Ev a Sáňková kronikářka

Na fotografii pohled na Klemov - rok 2019
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MASOPUST A POCHOVÁVÁNÍ BASY U NÁS
Masopust je karneval a karneval je masopust. Kdo tomu nevěří,
nabízím vysvětlení. Karneval vznikl v Itálii už ve třináctém století, kde
slovo „carne“ je výrazem pro maso. Dodatek „val“ znamená, že mu
dáváme vale v období čtyřicetidenního půstu před Velikonocemi,
počínaje Popeleční středou. Dnes se sice zvyk nejíst maso čtyřicet dní
už příliš nedodržuje, masopust ale zůstal. A s ním i karnevaly, kdy se
lidé v průvodech baví a užívají si veselí co oči a hrdlo ráčí. Ten
neznámější se koná v brazilském Rio de Janeiro, který vidíme i
v televizi, nebo v italských Benátkách, na který si můžeme zajet
s cestovní kanceláří. Tím méně známějším, u nás v Doubravici ale
velmi známým, je každoroční průvod maškar městečkem. Netančí se
při něm sice samba, ani se nepluje v gondolách po Svitavě, ale máme
ho! S výbuchy děla, s hudbou a koblížky, jak se sluší a patří. Vloni
jsme to ještě krásně stihli, letos ale kvůli koronaviru bohužel nebude.
A tak nezbývá než o tom alespoň něco napsat.
Podle dostupných záznamů v kronice městečka se u nás
masopust slavil vždy. Začínal v sobotu před masopustním úterým tzv.
maškarní merendou.
Byl to maškarní ples, vždy hojně navštěvován, který od padesátých let
pořádal Svaz moravských děvčat – správně Český svaz žen, který už
nyní neexistuje. V pondělí poté chodila po městečku maškara, kterou
jsme jako školáci pozorovali okny ze třídy, a tím přerušili na chvíli
vyučování. Následovalo úterý s obřadem „pochovávání basy“. Tuto
náramnou věc prováděl pan Rudolf Novák, člověk, jehož vrozený
smysl pro humor a také talent pro tuto akci mu k tomu dával všechny
předpoklady. Každé obyčejné setkání s ním bylo zábavné a byla
radost s ním pohovořit. Jako rodilý Čech z Plzeňského kraje sám o
sobě říkal, že se do Doubravice nepřiženil, ale přivdal „zes Plzně“, jak
tam nářečím říkají. Nejenom přivdal, ale také se hned přidal k našim
občanům v různých aktivitách. Byl činný na obci jako předseda
kulturně školské komise, dále pak v organizaci zahrádkářů, a zvláště
pak v oddílu kopané. S fotbalisty také u nás v šedesátých letech
zavedl obřad pochovávání basy. Nejprve ve starém kulturním domědnešní samoobsluha-od roku 1968 pak v sále nového kulturního
domu, otevřeného v uvedeném roce 13. ledna. Tam jsem poprvé vše,
co k této akci patří, spatřil na vlastní oči. Popud k návštěvě mně dal
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profesor latiny a francouzštiny Oldřich Valenta, známá figurka
blanenského gymnázia, kde jsem v té době studoval. V roce 1967
jsme se učili tančit a správně chovat v tanečních hodinách, kde výše
zmíněný profesor prováděl pedagogický dozor. Když hodiny skončily,
zeptal se mě v hodině francouzštiny: “Ty seš z Dóbravice?“ „Su“,
odpověděl jsem. „A víš, že tam bude na vostatky pochovávání basy?“
„Tak zhruba to vím“ odpověděl jsem. „Tak když už umíš tančit, ať tě
tam vidím! Já su z Blanska a chodím tam každé rok.“ Nařídil mně
rezolutně. Nezbylo mně než poslechnout už proto, abych od něho
nedostal dvojku z chování, i když dvojka je také pěkná známka. A tak
jsem se tam poprvé vydal.
Po příchodu do sálu jsem vydechl překvapením. Sál byl nabitý
k prasknutí, všechna místa u stolů obsazena, lidé seděli i na podlaze.
Profesor Valenta samozřejmě také, s láhví lahodného vínečka po
boku. Obřad v podání pana Nováka v roli kněze i vystoupení jeho
ministrantů byl na úrovni, zábava náramná, a tak jsme se pobavili oba.
Přesně o půlnoci ale vše skončilo, to nastal Popelec a šlo se domů.
Po chvilce spánku jsme pak ve středu šli, já i pan profesor, hned ráno
zase do školy. Poněkud unaveni, ale náramně spokojeni. Pamatuji si
ještě, že v některém z dalších ročníků jsem basu, jako symbol
odcházející zimy, nesl též na sál, tehdy ještě na ramenou.
Pochovávání basy probíhalo v režii pana Nováka až do roku 1987.
Poté byl kulturní dům z důvodů oprav uzavřen. Od začátku let
devadesátých, až do roku 1998, sídlila v budově firma vyrábějící
nábytek, v roce 1995 zde byla umístěna i pošta, a to z důvodu
rekonstrukce budovy, ve které měla sídlo. To však neznamená, že by
obřad s basou skončil. Syn pana Nováka, také Rudolf, se jako tzv.
ministrant u tatínka zaučil a poté převzal hlavní funkci faráře. Obřad
prováděl po dobu pěti let místo v Doubravici na Oboře. Tam náš obřad
obkoukli a prokoukli a provádějí ho o masopustu také. V roce 1998 se
vše vrátilo do Doubravice pouze s tou změnou, že se vše provádí už
v sobotu předem, aby se lidé mohli déle bavit a poté řádně vyspinkat.
A tak už plných dvacet tři let tradice pokračuje v podání pana Rudolfa
Nováka ml., a to s velkým úspěchem, protože on na to má talent
zděděný po otci. Já se k němu přidal s živou hudbou v roce 2005,
protože je to pro mne lepší a bezprostřední. A pořadateli stále
zůstávají členové TJ SOKOL oddíl kopané Doubravice. Čas ale
neúprosně plyne dál a dělat legraci, jak pravil jeden náš komik, není
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žádná sranda. Je třeba sestavit vše do veršů, aby se lidé bavili,
zasmáli se a měli radost ze života. A tak nakonec končím výzvou, aby
se přihlásili mladší následovníci, kteří mají na to, aby tato krásná
tradice u nás neskončila. Abychom si nadále mohli zpívat popěvek,
který jsem napsal a zazpíval v roce 2019 v závěru obřadu:
Dóbravica to je správná vesnica, pochovávání base naša tradica.
Ani v Brazílii toto neznajó, v Rio de Janeiro baso nemajó.
My ju máme na vostatke každé rok, a tak tedy „Na shledanó“ na
přesrok!
Velké poděkování ode mne patří panu Rudovi Novákovi za poskytnuté
informace.
Josef Přibyl

Pochůzka masek
(část průvodu)
rok 1987 nebo
1988 – ul. 28. října

Pochůzka masek v roce 2020 – doprovod Královská hudba z Habrůvky
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*****************************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – okres Blansko. Služba je sloužena
od 8.00 – 13.00 hodin.
Únor:
6.2. MUDr. Paulíčková Veronika
Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615
7.2. MUDr. Pernicová Libuše
Boskovice, Růžové nám. 16
774 177 804
13.2. MUDr. Pokorná Marie
Blansko, Gellhornova 9
516 412 422
14.2. MDDr. Potůček Jiří
Blansko, Pražská 1b
516 419 538
20.2. MUDr. Ševčíková Radomíra
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454
21.2. MUDr. Roth Pavel
Ostrov, Zdrav. středisko
516 444 326
27.2. MUDr. Řehořek Tomáš
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
28.2. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
Mimo tyto uvedené ordinační hodiny zajišťuje zubní LSPP pro Jihomoravský kraj pracoviště
v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel.: 545 538 421.
Úrazová nemocnice Brno zajišťuje službu ve všední dny od 17.00 hod do 7.00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
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