ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 6/ červen 2021
*****************************************************************
Vážení spoluobčané,
pouze pohled do kalendáře nám připomíná, že by měly panovat příjemné jarní
teploty. Chladný vítr a časté přeháňky provázely květnové dny častěji než sluneční
paprsky. I přes nepřízeň počasí byla v polovině uplynulého měsíce zahájena třetí
závěrečná etapa opravy zdí kolem hřbitova. Rekonstrukce se dočkala „západní“
strana. Zub času zanechal na původních bílých cihlách nesmazatelné stopy.
Práce by měly být hotovy do konce června. Část nákladů na opravu bude hrazena
z dotace, kterou jsme získali již v minulém roce, a to ve výši 200 000,- Kč. Koncem
měsíce května se rozběhla oprava místních komunikací, a to v lokalitě U Cihelny.
Zde bychom uvítali výrazně teplejší počasí, které by přispělo ke „zpevnění“
používaného materiálu. Současně ve stejné lokalitě probíhala nezbytná oprava
vodovodního řadu.
V uplynulém měsíci byla předána dokončená stavba Nešůrka v Doubravici a
Oderka (klemovský potok) v Klemově, jednalo se o čištění koryt vodních toků od
sedimentů i očištění zdí a dlažeb tlakovou vodou. V tomto směru budeme i nadále
pokračovat ve spolupráci s Lesy ČR, s. p. tak, aby se podařilo dočistit koryto
Oderky (klemovského potoka) až k soutoku s řekou Svitavou.
V celé obci se uskutečnila třetí plánovaná etapa deratizace. Cílem je eliminovat
množství hlodavců a předcházet tak jejich nekontrolovatelnému rozmnožování.
Předchozí dvě etapy byly vyhodnoceny jako velmi účinné.
Do první poloviny měsíce června bychom měli znát výsledky žádostí o dotace,
které jsme podávali koncem minulého roku. Připomínám, že se jedná o dotace
na zbudování nového dětského hřiště, opravu místních komunikací (ulice 28.
října, Havlíčkova, nám. Svobody a ulice Sokolská) a opravu budovy „radnice“
(nová fasáda, rekonstrukce obřadní síně a vzduchotechnika v kulturním domě).
Snad budeme úspěšní alespoň v jedné z výše uvedených dotačních možností.
O výsledcích žádostí Vás budu informovat v příštím čísle zpravodaje.
A co doubravická pouť? Všichni víme, že v loňském roce se musela obejít bez
pouťových atrakcí. Aktuálně je situace taková, že by se mohla uskutečnit tak, jak
jsme zvyklí. Tedy za účasti kolotočů a stánkařů, v neděli 27. června 2021. To jistě
ocení především děti. Nezbývá než si přát příjemné počasí, abychom se po delší
době mohli opět setkat při „přátelském posezení“ na Sokolském hřišti.
Přijďte, jste srdečně zváni, o občerstvení se postarají místní „fotbalisté“.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Na základě sdělení GEFAB CS, spol. s r.o. Úřad městyse Doubravice nad
Svitavou oznamuje občanům, že v termínu 14. 6. 2021 (na jeden den) a 21. 6.
2021 (na jeden den) bude uzavřen železniční přejezd mezi Doubravicí nad
Svitavou a místní částí Klemov. Ve stejném termínu bude uzavřen i železniční
přejezd ve Lhotě Rapotině.
Objízdná trasa:
Bude vedena po silnici II/374 z Doubravice nad Svitavou směre na Lhotu
Rapotinu, dále po III/37426 přes Skalice nad Svitavou až ke křižovatce se silnicí
III/37430. Odtud do Jabloňan a Obory. Objízdná trasa je obousměrná.
Odůvodnění:
Na přejezdu proběhne oprava přejezdových panelů z důvodu nevyhovujícího
řešení konstrukce. Přejezd bude opravován po polovinách a proběhne výměna
přejezdových panelů.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse

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

Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Doubravice
nad Svitavou, které se bude konat 30.6.2021
v 18.00 hodin v obřadní síni městyse.
****************************************************************
Vážení spoluobčané,
snad každý z nás již zaregistroval dopady spojené s budováním další části nové trasy
komunikace II/374, která by měla po dokončení ulevit občanům Rájce. Každá stavba
s sebou přináší i značná omezení a zvýšené nároky na hlučnost i prašnost. Tuto
skutečnost jsme bohužel výrazně pocítili i my, zejména pak majitelé nemovitostí
přiléhajících k ulici Dolní, a to především z důvodu navážení kamene z lomu.
S ohledem na výše uvedené jsme jménem městyse vstoupili v jednání jak se
zhotovitelem stavby společností IMOS, tak i s jejím investorem Správou a údržbou
silnic Jihomoravského kraje. SÚS JMK na náš podnět obratem reagovala a přislíbila
městysi prioritní čistění komunikace II/374. Zima se ovšem nechtěla vzdát, a tak jsme
museli čekat déle s ohledem na dostupnou techniku. Ze strany našich spoluobčanů se
průběžně ozývala oprávněná kritika a jsem velice rád, že náš spoluobčan, pan Biberle,
s námi věnoval čas řešení tohoto problému. Společně jsme tedy připravili další stížnost
směřující na SÚS JMK, ke které se podařilo panu Biberlemu zajistit velké množství
podpisů z řad našich spoluobčanů, zejména pak jeho sousedů. To zcela jistě přidalo na
váze této stížnosti. Ze strany SÚS JMK nás dokonce osobně navštívil i její zástupce,
který má danou stavbu na starost a ten přislíbil zvýšenou frekvenci čistění komunikace
II/374 procházející přes náš městys. Dále přislíbil lokální opravy stávající komunikace
a v případě potřeby i zajištění kropení komunikace při navážení
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materiálu na stavbu. Nyní nám zbývá jen doufat, že jeho sliby budou naplněny a pokud
ne, budeme nuceni bojovat i nadále.
Níže najdete i stručné shrnutí této problematiky ze strany našeho spoluobčana pana
Biberleho.
Ing. Martin Štěrba, místostarosta městyse
Stížnost občanů „II/374 Rájec průtah, IV. stavba“
Na jaře 2021 byla zahájena realizace stavby „II/374 Rájec průtah, IV. stavba“.
Domníváme se, že právě s touto stavbou souvisí extrémní nárůst nákladní dopravy na
komunikaci II/374 vedoucí přes Doubravici nad Svitavou. Prach z projíždějících
nákladních automobilů znečišťuje komunikaci, chodníky i přilehlé rodinné domy.
Na toto jsme 15. dubna 2021 reagovali zasláním stížnosti na Správu a údržbu silnic
Jihomoravského kraje, kterou podepsalo 48 občanů obce. Ve stížnosti jsme popsali
nevyhovující stav dopravy, současně jsme žádali pravidelné čištění komunikace
s ohledem na stavební práce a také opravy povrchu uvedené komunikace, vše jsme
doložili fotografiemi inkriminovaných míst.
5. května 2021 jsme se dočkali odpovědi od Správy a údržby silnic JMK. V té se uvádí:
„Rekonstrukce silnice II/375 v Rájci, resp. výstavba nového průtahu/obchvatu města
není jedinou stavbou s větším množstvím zemních prací a zvýšenou potřebnou dávkou
materiálů těžených v kamenolomu Lhota Rapotina. Stavba v Rájci není přímým
faktorem zvýšené prašnosti a znečištění blízkého okolí silnice, tím je spíše globální
zahájení stavební sezony a s tím celkově zvýšený výskyt nákladních vozidel na
příjezdových cestách do kamenolomu.“
V dopise Správy a údržby silnic JMK je ale dále zmíněno, že silnice II/374
v Doubravici nad Svitavou je ve špatném technickém stavu. Na tento stav již SÚS JMK
reagovala čištěním silnice ve zvýšené míře, i nadále bude stav sledován a silnice budou
čištěny. Došlo též k revizi a pročištění odvodňovacího systému, aby byl zajištěn
plynulejší odtok povrchových vod z komunikace. Úseky, ve kterých se drží povrchová
voda, budou řešeny vysprávkami, v některých místech však bude nutné vyčkat na
kompletní rekonstrukci silnice.
Pavel Biberle
za občany Doubravice nad Svitavou

********************************************************
Očkování psů
V úterý 8.6.2021 od 14.30 do 15.30 hodin bude provádět MVDr. Jiří Rožek
vakcinaci psů proti vzteklině. Očkovací průkaz si vezměte s sebou. Poplatek
za očkování 1 psa činí 150,-Kč za vzteklinu a 350,-Kč za kombinaci.
Povinnému očkování podléhají psi starší 6 měsíců.
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Zvon v kostele sv. Jana Křtitele prošel generální opravou.
V loňském roce, při celkové opravě doubravického kostela, byl z věže demontován
čtvrtý zvon, tak zvaný „umíráček“ pocházející z roku 1826. V minulosti se na něj
muselo zvonit ručně ve věži kostela a jeho uchycení, zavěšení, a také srdce bylo za
ty roky již nevyhovující. Zvon byl zcela nefunkční a vyžadoval celkovou rekonstrukci.
Aby se této historické památce vrátila její plná funkčnost, byl zvon svěřen zvonařské
firmě z Ostravy, která provedla jeho celkovou generální opravu. Dostal nové
uchycení, zavěšení a také nové srdce. Už se nebude ovládat ručně, ale elektrickým
pohonem a pro jeho snadnější obslužnost je zavedeno dálkové ovládání.
Zvonem se bude zvonit v případě úmrtí našeho spoluobčana, aby tak mohli věřící i
ostatní spoluobčané uctít odchod zemřelého na věčnost tichou modlitbou nebo
vzpomínkou.
Zrekonstruovaný zvon byl dovezen a vložen zpět do věže kostela zasvěceného sv.
Janu Křtiteli v Doubravici nad Svitavou 4. května 2021 a před samotnou montáží jej
vysvětil a požehnal místní farář P. Jan Piler. Zvon není umístěn v hlavní zvonici
kostela, ale je vložen na své původní místo asi v polovině věže.
Na tuto opravu se bohužel nevztahují žádné dotace, a proto částku za opravu, která
činí 78 400 Kč, uhradili farníci ze svých sbírek.
Text: Jan Charvát

Foto: Eva Sáňková

Opravený zvon „Umíráček“

Zavěšení zvonu ve věži kostela
Zvon vysvětil P. Jan Piler
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SVITAVA KROS 2021
Přespolní běh kolem Svitavy – 13. ročník

SOBOTA 5. června 2021
Doubravice nad Svitavou – fotbalové hřiště
Start hlavní kategorie: 11 hodin
Start první kategorie: 9 hodin 30 minut
Prezentace: od 9.00 hodin – víceúčelová budova, startovné 50
Kč (děti zdarma)

Běh bude pořádán za podmínek uvedených na webu
Za zdravé Česko.

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

Sběr starého papíru
ZŠ Doubravice nad Svitavou provede ve dnech
7. - 11. června 2021 vždy od 6.00 do 16.00 hodin
sběr starého papíru.
Kdo se chce zbavit tohoto odpadu a pomoci škole získat finanční
prostředky na další vybavení, může papír odevzdávat v uvedených dnech ve škole.
Občany prosíme o rozdělení na noviny, časopisy a ostatní do menších balíčků.
Děkujeme.
Mgr. Pavlína Bartošová
ředitelka školy
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Zprávičky ze školy
Každý rok se těšíme na konec dubna, protože naše třídy i chodby ožijí malými
čarodějnicemi a čaroději. Ani letos, když zrovna probíhala ,,rotační“ výuka, jsme si
s prvňáčky čarodějnické dny nenechali ujít. Celé dva dny jsme si v kostýmech užívali
čarodějnické úkoly, četli jsme si o malé čarodějnici a jejím havranovi, vymýšleli jsme
nové lektvary a snažili se, aby se z nás stali čarodějové nejlépe 1. kategorie.

Nevynechali jsme ani svátek maminek. Kvůli rotační výuce jsme se zpožděním tvořili
pro maminky dáreček v podobě složky, ve které se maminky možná o sobě i něco
nového dozvěděly .

Foto a text: Mgr. Ivana Šimanová
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O Cypriánu Antropiovi
Napsala Eva Veselá-Štoudková Praha

Bernardo Belloto (1721-1780), Pirna
Po bitvě na Bílé Hoře skončila u nás doba náboženské tolerance. Lidé byli násilně nuceni
k jednotné katolické víře, což mnozí odmítali a raději opouštěli vlast. Exulanti v první vlně
neodcházeli příliš daleko. Věřili totiž, že se situace v Čechách brzy zlepší a oni se vrátí
domů. Členové jednoty bratrské směřovali většinou do Polska, Braniborska či Uher, luteráni
a novokališníci hledali útulek v Sasku. Tam se jejich centrem stalo město Pirna, kde jich žilo
dle tehdejšího jmenného soupisu z r.1629 zhruba 2 tisíce.
Byl mezi nimi i muž jménem Cyprián Antropius se svojí manželkou a čtyřmi dětmi. Život
emigrantů nebyl nikdy snadný, a tak se mnozí skutečně záhy raději vraceli domů. Tam ale
nebyli příliš vítáni, protože jejich místa i příbytky už mezitím obsadili jiní. Podobný osud
zřejmě čekal i Cypriána a jeho rodinu. Pocházeli totiž ze severozápadních Čech z obce
Radonice nad Ohří.
Těžko říct, kudy se dál ubíraly jejich cesty, než se usadili v naší Doubravici, kde se po 12leté
pauze způsobené válkou, v roce 1638 obnovila školní výuka. Cyprián zde působil jako rektor
(ředitel školy) a obecní písař. Pochopitelně musel konvertovat ke katolictví. Zemřel asi
v roce 1658, neboť téhož roku ho vystřídal na místě rektora Václav Franz Bučovský.
V matrice městyse, která se začíná psát rokem 1648 je ještě občas uváděna jeho žena
Dorota jako kmotra. O jejich dětech tam však není vůbec žádná zmínka, jako by se
z Doubravice vypařily. Doufala jsem, že se aspoň jediný Cypriánův syn dožil dospělosti a
založil někde rodinu. Jenže kde? Představte si, že ve svém rodišti! Jmenoval se Daniel a
živil se šenkováním piva. Jeho potomci žijí v okolí Radonic dodnes.
Zdroje:
Lenka Bobková, Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621-1639
Tomáš Sáňka, Škola Doubravice nad Svitavou
Matriky obcí Doubravice nad Svitavou a Radonice nad Ohří
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část červen 2021
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
5.6.

Dr. Giryeva Halyna

Boskovice, Lidická 8

734 231 261

6.6.

MUDr. Grenarová Marie

Blansko, Vodní 5B

724 081 182

12.6.

MDDr. Hájková Barbora

Blansko, Gellhornova 9

725 332 967

13.6.

MUDr. Hanáková Jitka

Blansko, Pražská 1b

516 418 788

19.6.

MUDr. Havlová Petra

Blansko, Pražská 1b

721 425 074

20.6.

MUDr. Hosová Eva

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

26.6.

MUDr. Hošáková Kateřina

Adamov, U Kostela 4

516 446 428

27.6.

MUDr. Houdková Radka

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. +420
545 538 111. Úrazová nemocnice v Brně službu zajišťuje ve všední dny od 18.00 hodin do 24.00
hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8:00 do 20:00.
*********************************************************************************

INZERCE:
Přivezu – odvezu Multikárou: písek, štěrk, cihly, dřevo, stavební materiál a další
materiál. Okolí Doubravice nad Svitavou. Více na tel. 732 644 688
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Hostince a restaurace u nás
Člověk je tvor společenský a má tedy potřebu scházet se s jinými lidmi při různých
příležitostech. A to proto, aby si mohl vyměnit své názory na to či ono, pobavit se,
zatančit si, občerstvit se, případně též zapít žal nebo radost, které život přináší.
K tomuto účelu sloužily už od dávné doby hostince, ve kterých se lidé scházeli na
schůzích i zábavách, anebo se osvěžili po práci, či po dlouhé cestě. Původní hostince
byly prosté, vybavené pouze stoly bez ubrusů. S rozvojem obchodu a cestování
začaly vznikat i hostince luxusnější, kterým se říkalo restauranty, nebo po našem
restaurace. První se objevily v sedmnáctém století v Paříži a jejich název byl
odvozen z toho, že v nich člověk mohl zrestaurovat svoji tělesnou schránku. Jako
nejvyšší forma pohostinství pak vznikly hotely, což byly původně významné domy,
případně šlechtické paláce, ve kterých byli přijímáni a ubytováváni i vzácní hosté se
vším komfortem. Název nesou od francouzského slova „hote“, což v překladu značí
„host“. Takových paláců s názvem „hotel“ můžeme i dnes spatřit v Paříži spoustu na
ostrově sv. Ludvíka pod katedrálou Notre-Dame. Ve francouzštině samotné pak
slovo hotel má i jiný význam, a to jako označení státní budovy. Tak například nápis
„Hotel de ville“ označuje radnici, „Hotel des Postes“ = hlavní pošta, „Hotel des
finances“ = finanční úřad a „Hotel de ventes“ = aukční síň.
V našich zemích v té době existovaly spíše zájezdní hostince. Jeden z nich stával na
hrázi rybníků, kde se dnes říká „U chalupy“. Druhý, velmi známý a také větší se
stájemi pro koně a místem pro formanské vozy a dostavníky existuje dosud na
Vaculce u Sebranic a honosí se názvem „U zlaté studny“. Místo stájí má v současné
době k dispozici parkoviště pro automobily a svým hostům poskytuje služby na
takové úrovni, o které se našim předkům ani nesnilo. I v našem městečku máme
hostince a restaurace, tak alespoň pár informací o jednom z nich.
Hostinec „U Jeřábků“ v Klemově na č. p. 282. Tento hostinec byl s největší
pravděpodobností postaven na začátku devatenáctého století a rodina Jeřábkova
v něm provozovala svoji hospodskou činnost od roku 1838 až do roku 1952. Byli to
pohostinní lidé, u kterých se povolání dědilo z generace na generaci. Hosté se tady
mohli občerstvit, najíst se, hrály se zde karty i kuželky. Nad karetním stolem visela
zarámovaná kresba karetních hráčů s vedle sedícím mužem. Pod obrázkem byl
nápis „Kibic, drž hubu, čum a chlastej“. Kuželky se hrály na zahradě za hostincem, a
to hlavně v sobotu a v neděli odpoledne v dobách, kdy neexistoval rozhlas ani
televize. V neděli dopoledne se v hostinci zastavili lidé z Obory a Jabloňan, kteří tudy
procházeli cestou z nedělní mše.
Hostinec byl navštěvován i významnými osobnostmi kultury. Byli to přátelé učitele
Stantejského-bratři Mrštíkové a malíř Alfons Mucha, ale také skladatel Jan Kunc při
návštěvách svých příbuzných v Doubravici. Farář Jan Nepomuk Soukop do něj
rovněž rád zašel, o čemž svědčí verše v jeho básni „Kde domov můj“.
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„Kde domov můj
Tlukot srdce ruka čítá
když naposléz ruku vítá
v níž věru na sta je slov
raděj bratři na KLEMOV,
kde pivečko šumopěnné
zde ráj a domov je můj!“
Klemov – Jeřábkova hospoda

Z textu je patrné, že lahodné pivečko mu v této hospůdce náramně chutnalo.
V roce 1952 převzala hostinec „Jednota Boskovice“ a manželé Jeřábkovi zde dál
působili jako její zaměstnanci. Paní však v šedesátých letech zemřela a pan Jeřábek
po odchodu do důchodu přestal hostinec provozovat. Jejich dva synové o práci
tohoto druhu neměli zájem, a tak tu až do roku 1975 působil Jan Kunc (synovec již
zmíněného hudebního skladatele). Za jeho působení se zde pořádaly silvestrovské
zábavy, které slovním humorem doprovázel pan František Kopřiva, probíhaly zde
také svatební hostiny.
V roce 1975 byl však hostinec z hygienických důvodů (jak je psáno v kronice
městečka) náhle uzavřen. Budovu poté zakoupila Střední dráha Olomouc (železniční
ředitelství), ale nic zde nepodnikala. Od roku 1991 v budově měla sídlo firma TESTOtesařství, stolařství, a to až do konce dvacátého století. Od roku 2002 budovu využívá
a má zde sídlo firma M & M, výroba nábytku.
Josef Přibyl

Klemov – bývalá Jeřábkova hospoda –
současné sídlo firmy M & M
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SK Doubravice – oddíl kopané
zve všechny přátele a známé na
„Pouťové posezení“
Kdy? V neděli 27. června 2021 odpoledne
Kam? Na sokolské hřiště
Co bude dobrého? Všechno, co máte rádi!
Pivo, víno, limonády, makrely. Těšíme se na vás!

Tradiční pouťový fotbalový zápas
Doubravice – Klemov
se koná v sobotu 26. 6. 2021.
Slavnostní výkop v 15,30 hodin
na fotbalovém hřišti.
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