ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 5/ květen 2021

****************************************************
Vážení spoluobčané,
úvodní slovo v květnovém zpravodaji bych ráda věnovala problematice
odpadového hospodářství v našem městysi. Dnešní „koronavirová“ doba
nepříznivě ovlivňuje kulturu, sport, školství a vůbec veškerý společenský život.
Má také velký dopad na odpadové hospodářství. Lidé se zdržují více doma,
tudíž logicky produkují více odpadu. Za rok 2020 se oproti roku 2019 zvýšil
objem plastů a hlavně došlo k velkému nárůstu vytříděného papíru. Je to
bezesporu zapříčiněno i tím, že se více nakupuje prostřednictvím
internetového obchodu a kromě zboží dorazí i množství obalového materiálu
(převážně papíru a plastu). Toto platí i pro naši obec.
Již více jak rok nám sváží odpad firma Technické služby Malá Haná, a to
směsný komunální odpad v pravidelných čtrnáctidenních svozech, tříděný
odpad (papír, plast a bioodpad) jednou týdně, v měsíčních intervalech jsou
vyváženy kontejnery na bílé a barevné sklo. Dále jsou v obci umístěny dva
boxy na textil a 8 ks černých popelnic na jedlý olej, obě komodity se sváží
jednou za měsíc. V městysi máme rozmístěno 45 odpadkových košů, které
jsou vysypávány každý týden. Nesmíme také zapomenout na velkoobjemový
a nebezpečný odpad, který se od občanů vybírá dvakrát ročně.
V uplynulých měsících se vybíraly poplatky za svoz odpadů, je to 600,- Kč za
osobu a rok. Co si myslíte ? Je to moc ? Málo, nebo tak akorát ? Možná by
vás mohla zajímat menší „inventura“ odpadového hospodářství za rok 2020.
Za svoz, likvidaci nebo odevzdání odpadu k dalšímu zpracování jsme
zaplatili 1 254 000 Kč. Do této částky patří platba za směsný komunální
odpad (SKO), plast, papír, bio, sklo, jedlé oleje, velkoobjemový a nebezpečný
odpad. Příjmy na poplatcích od občanů a firem činily v loňském roce 890 500
Kč. Od Ekokomu jsme za vytříděný odpad získali odměnu 159 300 Kč. Ano,
počítáte dobře. Obec doplácí z obecního rozpočtu 204 200 Kč, tj. při počtu
cca 1400 obyvatel přibližně 150 Kč za každého z nás ročně. Už jste si
odpověděli
?
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Chápu, co člověk, to názor. Faktem zůstává, že jsme v loňském roce
vyprodukovali celkem 279,628 tun směsného komunálního odpadu, a to něco
stojí! Snahou je toto číslo postupně snižovat. Může se nám to podařit, pokud
budeme ve třídění odpadu ještě důslednější. Jsem ráda, že třídíme a odpad
je většinou v takových nádobách na odpad, kam patří. Znáte to, papír do
modrého kontejneru, plast do žlutého, bio do hnědého…..většinou ale
neznamená vždy. Svozová firma bohužel nachází v černých popelnicích
určených ke sběru jedlého oleje v plastových láhvích mimo jiné také
zavařovací sklenice i s obsahem ovoce či zeleniny. V poslední době se mezi
papírem objevuje tvrdé pečivo a v kontejneru na plast se občas najde také
nebezpečný odpad. Jindy jsme v kontejneru určenému na bioodpad objevili
celé kusy dřevotřískových desek. Zdá se to úsměvné, ale svozová firma má
právo udělat na místě tzv. kontrolní výsyp a pokud zjistí, že kontejner či
popelnice obsahuje něco, co tam jednoduše nepatří, nemusí odpad odvést.
Jsem přesvědčena, že drtivá většina občanů městyse se chová rozumně.
V rámci možností odpad třídí a tímto se podílí na udržování pořádku v celé
obci. Také proto, abychom vám, občanům, třídění odpadu ještě usnadnili,
bude od podzimu letošního roku zaveden svoz tříděného odpadu přímo od
vašich nemovitostí. Jedná se o systém „Door to door“ česky řečeno „od dveří
ke dveřím“. Obyvatelé každé nemovitosti, budou-li mít zájem, obdrží od obce
sadu barevných popelnic na plast, papír, bio i směsný odpad, to vše zcela
zdarma. Podrobnější informace k přidělování popelnic vám budou poskytnuty
prostřednictvím zpravodaje, až budou nádoby na odpad naskladněny na obci
(předpokládaný termín září 2021).
Současně s květnovým číslem zpravodaje jste obdrželi „Zpravodaj“
Technických služeb Malá Haná. Doporučuji si ho pročíst, najdete v něm
spoustu zajímavých informací, které se týkají nebo budou týkat i našeho
městečka. Zpravodaj mimo jiné odpovídá na otázky, která vás s novým
systémem svážení odpadu budou zcela jistě napadat. Vysokou vypovídající
hodnotu mají přiložené fotografie, vystihují realitu.
Závěrem vám přeji pohodové jarní dny prožívané ve zdraví.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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PODĚKOVÁNÍ
Jménem Úřadu městyse Doubravice nad Svitavou i jménem svým děkuji panu
Robertu Urbánkovi st. za poctivou práci, kterou jako správce místního hřbitova
vykonával dvacet let. Areál hřbitova i jeho okolí udržoval v pořádku a občanům
poskytoval v případě potřeby nezištnou pomoc. Za příkladnou spolupráci
s vedením úřadu městyse mu náleží úcta a velký dík. Do dalších let přejeme
především pevné zdraví.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
********************************************************************************************
OZNÁMENÍ
Úřad městyse Doubravice nad Svitavou oznamuje, že od 01. 05. 2021 bude
vykonávat správce místního hřbitova pan Oldřich Hájek. Telefonní číslo
792 551 574.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
********************************************************************************************
Bobří stavitelé v Doubravici nad Svitavou
Na březích řeky Svitavy jsme u nás ještě před pár lety vídali pár okousaných stromů od bobra
evropského, který je zákonem chráněný. Bobr v přírodě nemá přirozené nepřátele, a tak se mu
u nás velmi daří. Návrat vzácného bobra do
naší krajiny se ale ani v Doubravici
neobejde bez těžkostí, které musí řešit
vodohospodáři.
Zatím poslední větší stavitelský kousek se
bobrům v Doubravici podařil v okolí
železniční trati kousek od rybníku
Klemováku. Bobři zde na vodním toku
postavili metr vysokou hráz. Hráz bránila
plynulému odtoku vody a vzniklé vzdutí
ohrožovalo železniční trať, která patří do
Transevropské dopravní sítě.
Povodí Moravy zde tedy bobří hráz muselo odstranit a očekává v této lokalitě v roce 2021 větší
počet zásahů. Uvidíme tedy, kde se bobr rozhodne stavět příště a snad si vybere bezpečnější
lokalitu.
Ing. Martin Štěrba
místostarosta městyse
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Ze zastupitelstva městyse.
Na veřejném zasedání zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou dne
14. 4. 2021 byla schválena mimořádná dotace nově vzniklému spolku RDR Akademie z.s.
ve výši 97 500,- Kč. Finanční prostředky na poskytnutí této dotace byly do rozpočtu získány
odprodejem pozemků v majetku městyse Doubravice nad Svitavou.
Tomuto projektu pro mládež přeji bezproblémový start a naplnění jeho budoucích cílů.
Lukáš Juračka
zastupitel městyse
*********************************************************************************************

Nájemné za hrobová místa pro rok 2021 se budou vybírat od středy
2.6.2021 do středy 30.6.2021. Seznam hrobových míst s částkami bude
zveřejněn na úřední desce od 2.6.2021. Platbu lze provést na účet
městyse číslo 3829631/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo hrobu.
*******************************************************************************************

•
•

Od 3. 5. do 14. 5. 2021
Poštou, e-mailem nebo datovou schránkou

•

vyplněnou přihlášku do MŠ, zápisní list, ofocený očkovací
průkaz i souhlas se zpracováním osobních údajů - vše řádně
podepište a připojte e-mail i telefon ( potvrdím Vám přijetí přihlášky)
doručte do MŠ tak, aby datum podání bylo nejpozději 14. 5. 2021
bližší informace o činnosti naší mateřské školy a o kritériích pro přijetí dítěte
do Mateřské školy v Doubravici nad Svitavou, příspěvková organizace, můžete
získat i na www.doubravicens.cz/ms

•
•

Mgr. Konrádová Hana, ředitelka
Mateřská škola Doubravice nad Svitavou,
příspěvková organizace
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Přejme si, aby se současná pandemická situace zlepšila, protože

Zahradnictví Ing. Roman Koupý
a Městys Doubravice nad Svitavou vyhlašují
14. ročník kytičkové akce ROZKVETLÉ MĚSTEČKO
Květinky porostou a budou nám dělat radost za každé situace, možná
bude jen ohroženo závěrečné vyhodnocení. Ale nebudeme předbíhat.
Naše městečko si zaslouží, aby bylo krásně okytičkováno stejně jako
v letech minulých. A vyhodnocení buď bude, nebo nebude. Více
možností není.
Věřme tomu, že nám bude přát počasí i pandemie, že se bude střídat
sluníčko s deštěm, pandemie zmizí, můj kamarád fotoaparát se se mnou
vydá na pochůzku městečkem, všechno nafotíme a následně zatřídíme
do následujících kategorií:
Rozkvetlá okna
Rozkvetlé balkony
Rozkvetlé předzahrádky
MIX
Do září, kdy bývá vyhodnocení akce, se může
stát cokoliv. Pokud nedopadne vše k naší
spokojenosti, bude nás alespoň těšit dobrý
pocit z krásně vyzdobeného městečka.
Eva Sáňková
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Členové Mysliveckého spolku Doubravice nad Svitavou vás prosí o
respektování těchto informací:
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Myslíme i na generace budoucí
Pokud si vzpomínáte, v předvánočním čase v roce 2015 vyšel v našem
zpravodaji článek s názvem První Vánoce
v Doubravici. Použit byl text z Moravské Orlice
vydané dne 30. 12. 1865, kam příspěvek poslal
tehdejší doubravický kněz, P. Jan Nepomuk
Soukop. V článku popisoval první zaznamenanou
oslavu Vánoc v Doubravici s nazdobeným
vánočním stromečkem. Pan farář v článku
nejprve vysvětlil význam vánočního stromku,
popsal celou vánoční oslavu a v závěru pak
vyzval rodiče, aby se o zachování této krásné
tradice, zdobení vánočního stromku, příště
postarali sami.
Od té doby uplynulo více jak 150 let. Nevíme, jestli se tradice rozsvěcování
vánočního stromu podle jeho rady po celá desetiletí dodržovala. Podle zápisů
v kronikách městečka je jisté, že v novodobé historii ano. Teď si asi říkáte,
proč v květnu vzpomínám vánoční strom. Vysvětlení je jednoduché.
Na náměstí Svobody v parku, poblíž úřadu
městyse, stojí krásný strom, který se pravidelně
v čase předvánočním mění na strom vánoční. Je
krásný, vzrostlý, ale nikdo neví, jak dlouho mu ta
krása vydrží. A být v čase budoucím bez
vánočního stromu na náměstí? To ne! A proto na
popud starostky městyse Mgr. Jany Otavové lesní
hospodář Robert Urbánek spolu s technickými
pracovníky městyse dne 13. dubna několik metrů
od „našeho vánočního stromu“ zasadili strom
nový. Jak je uvedeno v nadpise – pro generace
budoucí. Je to jedle obrovská, ze které, věřme
tomu, jednou vyroste nový obrovský strom, který
se v čase předvánočním bude opět měnit na strom vánoční, stejně jako je
tomu dosud. Přejme jedličce ať se jí daří a zdobí naše krásné náměstí
Svobody!
Eva Sáňková kronikářka
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Bývalo a určitě zase bývat bude!
30. duben. Nic vám to neříká? Určitě ano! Na tento den se každoročně těší nejen
dospělí, ale hlavně děti! Je to den, kdy se koná PÁLENÍ ČARODĚJNIC!!! Tato
tradice trvá už nějakou tu stovku let, i když dříve mělo pálení čarodějnic úplně jiný
účel.
Že se noc z 30. dubna na 1. května nazývá nocí Valpuržinou nebo také
filipojakubskou, to víme. Během Valpuržiny noci čarodějnice na svém shromáždění
tančily, hodovaly a radovaly se ze všeho zlého co napáchaly. Poté se rozletěly na
košťatech po okolí, aby škodily nejen lidem, ale i dobytku a budoucí úrodě.
Na zahnání čarodějnic muži práskali na návsi bičem, stříleli z pušek a hlídali velký
oheň (ochrannou vatru). Postupem času se z těchto ohňů stávalo "pálení
čarodějnic". Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky, aby lidé
letící čarodějnice viděli, případně přímo srazili k zemi a hned ji v ohni upálili.
V současné době tato akce ztratila původní význam-nyní má funkci zábavnou a
společenskou. Stejně tomu je i u nás, v Doubravici, kde tuto krásnou akci mnoho
let pořádají fotbalisté ve spolupráci s Mateřským centrem Ponorka. Dětem patří
podvečer a po zapálení hranice s připravenou čarodějnici, kdy rodiče pomalu
posílají svoje děti do postýlek, patří zbytek noci dospělým. Tak si na několika
fotografiích pojďme připomenout jaké to bývalo, a jaké to určitě někdy ještě bude!
Eva Sáňková kronikářka
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Vzpomínka na orchestr SATURN
Co je to planeta Saturn, to snad každý ví. Šestá ve Sluneční soustavě, po
Jupiteru druhá největší. Okrášlena prstenci, které ji obklopují, plynný obr, na
kterém nelze přistát. Den na ní trvá pouhých 10 hodin, kolem Slunce oběhne
za 29 a půl roku. Nad ní krouží asi třicet Měsíců, z nichž největší je Titan. Co
to ale byl orchestr SATURN, to v Doubravici vědí asi jen pamětníci.
Orchestr, který pod vedením mého otce, Míroslava Přibyla, hrával od roku
1948 až do roku 1967 a vystřídalo se v něm docela dost hráčů. Počátkem
padesátých let byl obsazen mladými, kteří hráli dobře, a tak byl orchestr
žádaný nejen v Doubravici, ale také v širokém okolí. Například ve Spešově
hrávali pravidelně o Masopustu v hostinci „U Pokojů“. Hrávali rovněž při
tanečních hodinách pro tehdy založené blanenské gymnázium.
Pro zajímavost uvádím to, co jsem se nedávno dozvěděl od pana Bedřicha
Vitoucha z Klemova, zasloužilého člena místního sboru dobrovolných hasičů.
Za poskytnuté informace mu moc děkuji. Tak tedy: Dva členové orchestru
Saturn, Josef Pilát a Jaroslav Opatřil, prováděli tradiční obřad „Pochovávání
basy“, a to dávno před fotbalisty. Tuto akci tenkrát pořádal sbor dobrovolných
hasičů, kterého byli oba členy. Josef Pilát psal řeč, Jaroslav Opatřil vykonával
funkci faráře a ostatní hasiči přisluhovali.
Jaroslav Opatřil, pro svoji malou postavu přezdívaný „Jaroušek“, byl velmi
aktivním člověkem. Nejenže hrál v Saturnu na saxofon a v dechovce na
trumpetu, ale působil také v divadelním spolku, kde hrál jak v orchestřišti, tak
také na jevišti. Navíc hrál kopanou za Doubravici a u hasičů zastával funkci
velitele zásahové jednotky. Není tedy divu, že toho na něj bylo někdy moc, a
tak hasiči nakonec předali provádění obřadu „Pochovávání basy“ fotbalistům.
Jaroušek Opatřil byl za svoji aktivitu po právu oceněn u příležitosti Setkání
rodáků a přátel městečka v roce 2006.
Vraťme se ale zpět k orchestru Saturn. V první polovině padesátých let se
počet muzikantů poněkud zmenšil, a to proto, že někteří odešli na vojnu. Po
jejich návratu se ale opět hrálo všude, kde bylo třeba, a to s hráči kvalitními,
protože na vojně většina z nich prošla vojenskými orchestry, kde se zahálet
nesmělo. Saturn hrával k tanci i poslechu na plesech, tanečních zábavách,
společenských akcích a také na „Čajích o páté“, které byly pořádány každou
neděli v sále hotelu. Tím rozdávali radost nejen sobě, ale i druhým, což je pro
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život potřeba, a to nejen tenkrát, ale i v dnešní uspěchané době. Proto
přidávám pro radost fotografie bez popisu jmen. Můžete hádat, kdo je kdo.
Josef Přibyl
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