ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 2/ únor 2022
*****************************************************************
Vážení spoluobčané,
už více jak před měsícem jsme vstoupili do nového roku 2022. Prozatím stále platí
různá opatření v souvislosti se šířením nyní aktuální mutace Covidu 19, omikronu.
Přesto jsme ve spolupráci s jednotlivými organizacemi a spolky naplánovali řadu
různých akcí, které by mohly být dobrou příležitostí ke společným setkáním.
Doufejme, že se vše bude zvolna vracet do „starých kolejí“, a tím mám na mysli
nejen společenský život.
Každoročně schvaluje zastupitelstvo městyse na svém posledním zasedání
rozpočet na následující rok. Dne 15. prosince 2021 byl schválen rozpočet městyse
na rok 2022 ve výši 23 111 100,- Kč. I v letošním roce budeme hospodařit
s vyrovnaným rozpočtem bez zapojení přebytku z hospodaření minulých let. Jinými
slovy řečeno, neplánujeme sahat na „úspory“ z předešlých let.
V průběhu loňského roku se nám podařilo získat dotace na obnovu dětského hřiště,
opravu místních komunikací na ulicích 28. října, Havlíčkova, náměstí Svobody a
ulici Sokolská. V žádosti o dotaci na obnovu budovy „radnice“ jsme byli také
úspěšní. Vezměme to postupně. Dětské hřiště bylo dokončeno již v loňském roce.
Zbývá dořešit nezpevněnou část hřiště (hliněný povrch). Bohužel nám prozatím
nepřeje počasí. A tak děti využívají herní prvky umístěné na náměstí Svobody.
Zakázka opravy výše zmíněných komunikací je řádně vysoutěžena. Práce by měly
započít v jarních měsících, samozřejmě i zde budeme limitováni počasím. A dotace
určená na opravu budovy obecního úřadu? Tak zde jsou práce v plném proudu.
Opravuje se celé horní patro. Především se dočkáme celkové rekonstrukce
obřadní síně. Dále pak sociální zařízení, schodiště, vstupní dveře a místnost
využívaná k hlášení obecního rozhlasu, to vše bude nové. Přízemí i zmiňované
první patro budovy úřadu bude plně klimatizované. Obnovena bude také fasáda na
celé budově obecního úřadu. Součástí tohoto dotačního titulu byla také instalace
vzduchotechniky do nově opraveného kulturního domu. Její realizace se
uskutečnila už v závěru loňského roku. Kulturní dům je tak připraven uvítat první
návštěvníky v plné parádě.
Přestože „doba covidová“ výrazně zpomalila a ovlivnila téměř všechny oblasti
našeho života, podařilo se nám za období 2019 až 2021 z různých dotačních titulů
získat 25 882 735 korun. Je to částka, která mě svou celkovou výší velmi mile
překvapila. V úsilí čerpání dotací budeme pokračovat i v následujících měsících.
Přeji nám všem klidný rok 2022 prožívaný ve zdraví.
Mgr. Jana Otavová, starostka městyse
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Důležité upozornění
V souvislosti s opravou horního patra obecního úřadu bylo nutné vyřadit z provozu
obecní rozhlas. Všechny důležité informace vám budeme nyní sdělovat
prostřednictvím aplikace „Mobilní rozhlas“. Pokud máte zájem informace odebírat, je
nutné si aplikaci do svého telefonu nainstalovat. Jak na to?
Stáhnout aplikaci s názvem „Mobilní rozhlas“ od společnosti Munipolis s.r.o. přímo
z App Store nebo Google Play.

Poté zvolit jako sledovanou obec Městys Doubravice nad Svitavou, kterou si nastavte
jako rezidentní. V případě, že nejste registrovaní, využijte zaregistrování přes tuto
aplikaci, je to pro Vás zdarma.
Při registraci prosím uveďte maximum informací o Vás, zejména pak ulici, na které
bydlíte a telefonní číslo. Na závěr prosím nezapomeňte zaškrtnout políčko k udělení
souhlasu se zpracováním osobních údajů. Dle ulice jsme schopni cílit při rozesílání
informací občanům a telefonní číslo je možné využít v případě řešení krizových situací.
Pokud si nebudete vědět rady, přijďte, rádi vám pomůžeme.
**********************************************************************************

LESY DOUBRAVICE NAD SVITAVOU V ROCE 2021
Ani v roce 2021 se práce v obecních lesích nezastavily. Pokračovala těžba
kůrovcem napadených stromů, vývratů a souší. Dále probíhala nová výsadba v
porostech po kůrovcové kalamitě a jejich následná péče a ochrana (ožin sazenic,
nátěr proti okusu zvěří).
TĚŽBA DŘEVA:
Smrk - 773,33 m3, borovice - 206,10 m3, modřín - 128,10 m3, jedle - 1,88 m3,
buk - 3,10 m3, dub - 11,90 m3, jasan - 78,04 m3, lípa - 3,40 m3, třešeň - 0,47 m3,
Celkem: 1206,32 m3
ZALESŇOVÁNÍ:
Smrk - 18 850 ks, buk - 31 000 ks, javor - 700 ks, Celkem: 50 550 ks
OŽIN SAZENIC:
NÁTĚR SAZENIC:
DOTACE:

30,00 ha
120 000 ks (ochrana proti zvěři)
1 599 365 kč (na hospodaření v lesích, na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity).
Urbánek Robert, odborný lesní hospodář
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SKD - Fotbal Doubravice nad Svitavou po roční
přestávce pořádá v sobotu
19. února 2022
tradiční masopustní pochůzku
masek městečkem s doprovodem
živé hudby. Po výstřelu z basového děla (okolo 11
hodiny) se průvod vydá na cestu. Trasování
nezměněno! Ze známých důvodů
(omezení akcí kvůli covidu) se
pochovávání basy neuskuteční,
tak mohou zájemci provětrat
masky s námi v průvodu.
Těšíme se na vás!
********************************************************
Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část únor 2022.
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin

Únor
5.2.
6.2.
12.2.
13.2.

MUDr. Křížová (MDDr. Vrbová)
MUDr. Kubínová Eva
MUDr. Kulhánková Emilie
MUDr. Kupková Jarmila

19.2.
20.2.
26.2.
27.2.

MUDr. Kutlíková Tatiana
MUDr. Loskot Pavel
MUDr. Lukeš Pavel
MUDr. Mikulášková Miroslava

Knínice u Boskovic, 330
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové náměstí
2345/12
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2

774 844 735
516 491 263
516 414 291
516 488 457
602 882 007
516 471 210
516 454 046
516 474 488

Mimo tyto uvedené ordinační hodiny zajišťuje zubní LSPP pro Jihomoravský kraj pracoviště
v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel.: 545 538 421. O sobotách, nedělích a svátcích od
8:00 do 20:00.
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Pozor, senioři jsou v ohrožení!

KRAJ: Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s legendami vnuk a nemocnice.
Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s legendami vnuk a nemocnice. Vstoupili
jsme proto do úzké spolupráce s provozovatelem informační linky 1188, společností
Conectart.
Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich
mnohdy osamocený způsob života, důvěřivost a především touha po sociálním
kontaktu z nich dělá snadný cíl a přitahuje k nim pozornost různých zlodějů,
podvodníků a násilníků.
Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni legendou VNUK. To znamená, že
pachatel se prostřednictvím telefonního hovoru začne vydávat za rodinného
příslušníka, nejčastěji vnuka, který se dostal do tíživé životní situace a pod tlakem
smyšlených okolností a časové tísně potřebuje rychlou finanční výpomoc. Přičemž
podvodný „navolávač“ nepochybuje o tom, že senior v obavě o své vnouče na
vyjednávání a podvod přistoupí.
„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle začíná telefonát, který může mít pro
důvěřivého seniora nedozírné následky. Nic netušící babička nebo dědeček osloví
volajícího jménem a už se začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdcervoucím
příběhem, ve kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal do svízelné
situace například po autonehodě. Nutně potřebuje peníze většinou v desítkách tisíc
korun. A protože si pro ně z různých, samozřejmě smyšlených důvodů, nemůže přijít
osobně, protože je například v nemocnici nebo na služebně policie, posílá k babičce
kamaráda nebo kamarádku. Smluví si signál pro předání hotovosti a nic netušící senior
odevzdá peníze do rukou neznámého člověka.
Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí o vnuka, a to tak, že se pachatel
vydává za ošetřujícího lékaře. „Dobrý den, jsem ošetřující lékař Vašeho vnuka,
kterého k nám do nemocnice přivezli s vážným zraněním, vyžadujícím
nadstandardní léčbu, která není hrazena z veřejného zdravotního
pojištění.“ Velmi distingovaná a profesionální konverzace opět s časovým nátlakem
a neodkladností provedení lékařského úkonu snadno seniora přesvědčí o reálnosti
situace.
Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je telefonát fiktivního
nemocničního lékaře, který seniorům lživě tvrdí, že jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec,
dcera) zavinil dopravní nehodu, při níž zranil malé dítě. Lékař nyní volá jménem
příbuzného, který se měl s poškozenými z dopravní nehody domluvit na
finančním vyrovnání, neboť v důsledku překousnutého jazyka či rozrušení
nemůže příbuzný mluvit.
Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde o veškeré své finanční prostředky.
Zažívá existenční problémy, zdravotní a psychické dopady z prožitého traumatu a
naletění podvodníkovi. Následky mnohdy bývají fatální.
Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu
realizovaného robotem. Seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami bude
doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:
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"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto
oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že
Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze
na účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a
v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním
čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky."
Seniorům proto radíme:
• Každý

podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce,
kteří Vám měli údajně volat, případně nejbližším příbuzným.
• Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku
158 a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu.
• Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy se Vám kontakt s
rodinou nepodaří navázat.
• Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani pod příslibem,
že Vám do zástavy přenechají např. doklady (mohou být zcizené), finance v
cizí měně (může se jednat o padělek), nebo hodnotné zboží (může se jednat
o atrapy telefonů, kamer apod.).
por. Zdeňka Procházková

****************************************************************
Co nenajdete v publikaci o Doubravici
Zakladatelé továrny SAG
O továrně SAG, jež byla prvním projektem svého druhu v celé
Rakouské monarchii, se po právu píše ve všech historických
knížkách o Doubravici. Kdy vznikla a zanikla, co vyráběla a že se o ni
zasloužil především hrabě Salm. Kdo ale byli ti dva muži, co přidali
do názvu fabriky písmenka A a G? Odkud vůbec přišli a kam po
skončení výroby zase odešli?

Johan Arzberger
Starohrabě Hugo Franz Salm byl člověk pokrokový,
zcestovalý, odvážný. Usiloval o rozvoj svého panství (což
se mu skutečně podařilo) a snažil se pro něj získat ty
nejlepší odborníky bez ohledu na jejich původ, národnost,
náboženství… Johan Arzberger a George Wilhelm Götze
patřili k nim. Starohrabě však hrál při zakládání továrny
SAG hlavní roli, neboť celý projekt financoval. Arzberger i
Götze, ač uznávaní odborníci, byli oba nemajetní…
Johan Arzberger se narodil v r.1778 ve městě Arzbergu v Bavorském
království, ležícím pouze 13 kilometrů na západ od Chebu, v rodině koláře.
Technicky vzdělán v mnoha různých oborech přišel na Rájecké panství v r.
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1808, kde se stal nejdřív Salmovým zaměstnancem (působil jako umělecký
mistr v blanenských železárnách), záhy však společníkem. Na chodu továrny
SAG se podílel především svými technickými znalostmi. Některé výrobky sám
konstruoval, jiné zdokonaloval. Jednalo se hlavně o zemědělské stroje (řezačky
píce), které přinášely fabrice největší zisk. Jeho hlavním úkolem ale bylo
sestrojit pro Salma parní stroj, což se mu ale v Doubravici nepodařilo. Po
uzavření strojírny skončil jako profesor na vídeňské polytechnice. Byl dvakrát
ženatý a jeho syn Friedrich Arzberger působil dlouhá léta jako profesor
mechanické technologie na německé technice v Brně.
Georg Wilhelm Götze
narozený pravděpodobně v r. 1784 v Durynsku. Ač je v pramenech uváděn jako
mechanik, zastával v továrně SAG funkci ekonoma. Datum jeho příchodu na
panství Salmů známo není, mohl se tu objevit zhruba ve stejné době jako
Arzberger. Götze se zprvu staral o finance v blanenské železárně a z této doby
pochází také jeho spor s doktorem Meinekem, manželem slavné Karoliny, co se
měla stát anglickou královnou. Meineke, který byl znám svou prchlivou a
podivínskou povahou, ho nařkl z nepoctivosti. Salm se ale postavil na Götzovu
stranu a Maineke z Blanska odešel. Götze byl také členem tajné
rosenkruciánské společnosti Salmova otce Karla Josefa. Ovšem pro nás je
nejzajímavější, že v Doubravici bydlel v budově patřící k hospodářskému dvoru
č. 65 (s největší pravděpodobností v ní bydlel i Arzberger), a že se zde také
v roce 1813 oženil. Ač byli ženich s nevěstou oba evangelíci augšpurského
vyznání, bylo jim požehnáno v doubravickém římskokatolickém kostele. Za
svědka šel Arzberger, který byl v té době ještě svobodný. O rok později pak
manželé Götzovi křtili v Doubravici i svou prvorozenou dceru. Jejími kmotry byli
ředitel bavorského polytechnického institutu a jeho manželka. Jak se odvíjely
Götzovy osudy poté, co s Arzbergerem opustil v roce 1815 továrnu SAG není
známo. Zanechal nám ale vzpomínku v podobě svého podpisu v nedaleké Býčí
skále.
Podle níže uvedených zdrojů zpracovala Eva Veselá-Štoudková Praha
Zdroje:
Jitka Sedlářová, Hugo Franz Salm, průkopník průmyslové revoluce, železářský magnát
– mecenáš – sběratel – lidumil, Kroměříž 2016
Petr Sychra, Strojírna starohraběte Huga Františka Salm-Reifferscheidta v Doubravici
nad Svitavou, Muzeum Blanenska Sborník 2016
Jiří Kroupa, Alchymie štěstí 1770 – 1810, Brno 1987
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/102719/C_Historica_431996-1_8.pdf?sequence=1
https://www.blansko.cz/clanky/2008/09/karolina-meineke-kralovsky-portret-bezzlaceneho-ramu-7-dil
https://www.byciskala.cz/MaRS/index.php?show=clanek&id=528
MZA, matriky obce Doubravice nad Svitavou.
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Co jsme možná všichni nevěděli
První zmínka o katolickém knězi v Doubravici pochází z roku 1358. V 16.
století zde převládlo vyznání českobratrské, působením jezuitů se
městečko vrátilo ke katolické víře. Obnovená katolická fara je doložena k
roku 1636. Původní kostel v Doubravici byl roku 1717 s podporou majitele
rájeckého panství Karla z Roggendorfu nahrazen novým, vystavěným v
barokním stylu a zasvěceným sv. Janu Křtiteli. Jeho dnešní podoba
pochází z největší části z roku 1760, kdy byl obnoven po těžkém požáru.
Farní archiv byl roku 1963 převzat do péče Okresního archivu v Blansku.
Od roku 2013 jej spravuje Diecézní archiv Biskupství brněnského.

Součástí archivního fondu jsou i tři papežská odpustková
breve z 18. století.
1) 17. červen 1761, Řím.
Klement XIII. uděluje odpustky všem členům Bratrstva sv. Barbory, za něž
bude sloužena zádušní mše sv. ve farním kostele sv. Barbory v Doubravici
u oltáře sv. Barbory ve svátek Všech zemřelých, v následujícím oktávu a
v jeden den v týdnu každého měsíce, který určí ordinář. Indult platí sedm
let.

Aussteller: Klement XIII. Empfänger: Bratrstvo sv. Barbory v Doubravici
(Překlad: Aussteller – vystavovatel, Empfänger – příjemce)

2) 16. březen 1768, Řím
Papež Klement XIII. uděluje plnomocné odpustky všem, kdo ve svátek
narození sv. Jana Křtitele a v jiný den roku, určený ordinářem, navštíví
farní kostel v Doubravici, vždy od prvních nešpor po západ slunce, a
pomodlí se tam za jednotu křesťanských knížat, vymýcení kacířství a
povznesení církve. Podmínkou je, že se vyzpovídají a přijmou svátost
oltářní.
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Aussteller: Klement XIII. Empfänger: Farní kostel v Doubravici nad
Svitavou
3) 15. únor 1772, Řím
Papež Klement XIV. uděluje plnomocné odpustky všem, kdo v postní době
a v jiné dny roku, vyznačené v římském misále, navštíví farní kostel v
Doubravici, vždy od prvních nešpor po západ slunce, a pomodlí se tam za
jednotu křesťanských knížat, vymýcení kacířství a povznesení církve.
Podmínkou je, že se vyzpovídají a přijmou svátost oltářní.

Aussteller: Klement XIV. Empfänger: Farní kostel v Doubravici nad
Svitavou
V letech 1755–1772 byl farářem v Doubravici Karel Tadeáš Hof
Podle dokumentů, které v archivu v Ostravě vyhledal Tomáš Sáňka
z Nových Sedlic u Opavy zpracovala Eva Sáňková, kronikářka.
Literatura: Kalová, M.: Římskokatolický farní úřad v Doubravici nad Svitavou 16831954. Manipulační seznam druhého typu, Blansko 1963; Hrudička, Alois: Topografie
diecese brněnské, Brno 1908, s. 573-574; Knies, Jan: Blanský okres, Vlastivěda
moravská, Místopis Moravy II, Musejní spolek v Brně, Brno 1902, s. 68-77.
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ÚNOR

2022

3. 2. čtvrtek v 18 hod

BOHEMIA MP

DOKUD NÁS BŮH NEROZDĚLIL
Tohle prostě jen tak nevymyslíš!
A kdyby vás místo Boha rozdělil soudce, který prohlásí vaše
manželství za neplatné, protože vás oddal kněz, který nebyl
skutečným knězem? Co uděláte? Příběh sleduje osud čtyř párů, před
kterými stojí rozhodnutí, zda se po letech strávených v neplatném
manželství znovu oddají. Atmosféra by se dala krájet.
Komedie Itálie

Premiéra 2. 12. 2020

Vstupné 100.- Kč

101 minut

10. 2. čtvrtek v 18 hod

ROAD MOVIES

TADY HLÍDÁME MY
Volné pokračování úspěšného filmu TADY HLÍDÁM JÁ.
Lesní inženýr Ivan (Lukáš Vaculík) se zamiloval do vědkyně Julie
(Jitka Ježková). Po svatbě si pořídili penzion na Šumavě, kam se
přestěhovali s Juliinou šestnáctiletou dcerou Kačkou a jejím
jezevčíkem Hugem. Ivan s Julií se však snaží především o potomka
a penzion zanedbávají. Naštěstí Kačka se svým jezevčíkem vymyslí,
že budou provozovat „Penzion pro psy a jejich páníčky“. Nápad se
všem zamlouvá a začínají přijíždět různí hosté. Jak vše dopadne,
uvidíte v komedii o psí lásce, která léčí. Hrají: Lukáš Vaculík, Jitka
Ježková, Veronika Divišová, Pavel Nový, Roman Skamene, Martin
Maxa, Vladimír Hron a další.
Rodinná komedie ČR

Premiéra 2. 12. 2021

Vstupné 100.- Kč

96 minut
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17. 2. čtvrtek v 18 hod

FILM EUROPE

MARGRETE – KRÁLOVNA SEVERU
Příběh ženy, která sjednotila Skandinávii, jeden z největších příběhů
severských zemí, příběh jedné z nejmocnějších žen evropských
dějin.
Píše se rok 1402. Margrete dosáhla toho, co se ještě žádnému muži
nepodařilo. Spojila severské země do mírově orientované unie,
kterou sama řídí prostřednictvím svého mladého adoptovaného syna
Erika. Svazek je však sužován nepřáteli, proto plánuje sňatek Erika
s anglickou princeznou. Spojenectví s Anglií by mělo unii zajistit
status nové evropské velmoci, avšak vznikající spiknutí má zničit
Margrete a vše, v co věří.
Historický film Švédska, Norska, Dánska a ČR
Vstupné 100.-Kč

Premiéra 17. 10. 2019
120 minut

24. 2. čtvrtek v 18 hod

BONTON

AMUNDSEN
Aby byl první, obětoval cokoliv. Výpravný filmový portrét
dobrodruha, který vyplňoval prázdná místa na mapě, dobyl jižní pól
a jako první dosáhl se svými expedicemi obou pólů země. Jaký ale
ve skutečnosti byl Roald Amundsen? Celovečerní snímek ukazuje
nejen výpravy do neprozkoumaných ledových pustin, ale odhaluje i
život legendárního objevitele, včetně řady méně známých
skutečností. Tento film se natáčel i v Praze – pražská Náplavka jako
přístav v Oslu, Vltava jako ledové moře a Vojta Kotek jako německý
letecký mechanik a polární letec Karl Feucht.
Dobrodružný životopisný film Norsko, Švédsko, ČR
Vstupné 100.- Kč

V kinech od 26.11. 2021
125 minut

10. března (v době jarních prázdnin) se můžete těšit
na filmovou pohádku „Tajemství staré bambitky 2“.
Zpravodaj Městyse Doubravice nad Svitavou vychází 1 x měsíčně. Vydavatel: Městys Doubravice nad
Svitavou. Sídlo vydavatele: náměstí Svobody č. 31, 679 11 Doubravice nad Svitavou. IČ: 00 280 143.
Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 23301.
Zpravodaj č. 2/2022 vydán dne 4.2.2022 v Doubravici nad Svitavou.

12

