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Zvon v kostele v Doubravici nad Svitavou 
prošel generální opravou

Pokračování ze str. 8
v hotelu další PCR test u lékaře UCI, 
cena 90 Eur. Společně s negativním 
testem a součinností svazů jsem byl 
puštěn na start, který jsme málem 
kvůli těmto průtahům nestihli.
	 Ivo,	máš	úžasné	rodiče,	bez	podpory	
rodiny	by	to	asi	nešlo…	
 To je pravda, rodiče stáli u mých 
prvních kilometrů na kole a jsou při 
mně stále. Bez nich by to nešlo, dali 
mně vše – nejen že bojovali za moje 
zdraví, ale dávají mi i zázemí pro  
vrcholovou cyklistiku. I když jsem 
členem české paralympijské repre-
zentace, můj tréninkový model orga-
nizuje táta s trenérem, protože v mém 
okolí nemám dlouhodobého paráka 
pro trénink. Ten je hlavně individuál-
ní pod dohledem trenéra či táty a to 
jak na silnici, tak i na dráze. Příkla-
dem této spolupráce a jejich podpory 
bylo letošní soustředění v Chorvat-
sku, kde jsem nejdříve pobýval s tre-
nérem od 10. do 26. března v hotelu  
v Poreči a následně s rodiči v auto-
kempu v Medelinu od 26. března do 
5. dubna. Při výjezdech s rodiči mně 
máma poskytuje zázemí domácí ku-
chyně, je ve spojení s naším výživo-
vým poradcem a společně s ním pro 
mě připravuje jídlo. Táta mně již na 
kole nestačí, proto mě doprovází na 

Cíl – Tokio 2021 
– tvrdá dřina a odříkání

skútru. Takto se domlouváme s trené-
rem na absolvování celé sezony. Nyní 
plánujeme v červnu odjezd s rodiči  
na Mistrovství Evropy do Rakouska  
a dál hned odlet s trenérem do Portu-
galska na Mistrovství světa. Finální 
přípravu na Tokio budeme opět fi- 
nalizovat v horách v Rakousku a to  
s rodiči u jezera Weissensee a s trené-
rem na Hochkaru. Tréninky v Rakous-
ku mám velmi rád díky nádherným 
horám, krásný silnicím a čerstvému 
vzduchu. V neposlední řadě i díky 
ohleduplným řidičům.
 Výsledky letošní sezony bych chtěl 
věnovat nenahraditelnému trenérovi 
panu Černohlávkovi, který mě naučil 
jezdit na dráze, pomohl mně začlenit 
se mezi zdravé cyklisty a byl u mých 
prvních úspěchů a to již v roce 2008 
ve Španělsku. Bohužel odešel do cyk-
listického nebe 24. 12. 2020 na ná-
sledky covidu. Jelikož se v mém ži- 
votě odehrála spousta věcí, které jsou 
mezi nebem a zemí, vím, že mě stále 
sleduje a je při mně. Až když pan Čer-
nohlávek odešel, zjistil jsem, jak mně 
moc a moc chybí…     
Ivo, děkuji Ti za zajímavý rozhovor, 
přeji Ti hlavně zdraví a „a Ti to šla-
pe do pedálů“. 

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv I. Koblasy

 V loňském roce, při celkové opravě doubravického kostela byl z věže demontován čtvrtý zvon, 
takzvaný „umíráček“ pocházející z roku 1826. V minulosti se na něj muselo zvonit ručně z věže 
kostela a jeho uchycení, zavěšení a také srdce bylo již za ty roky nevyhovující. Zvon byl již zcela 
nefunkční a vyžadoval celkovou rekonstrukci. 
 Proto jsme se rozhodli vrátit této historické památce její plnou funkčnost a zvon jsme svěřili 
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 snad-
nější obslužnost je na dálkové ovládání. 
 Zvonem se bude zvonit v případě úmrtí našeho spoluobčana, aby tak mohli věřící i ostatní spo-
luobčané uctít odchod zemřelého na věčnost tichou modlitbou nebo vzpomínkou. 

Zvon „umíráček“ po rekonstrukci

Farář P. Jan Piler žehná opravený zvon 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 ho ještě vysvětil a požehnal 
místní farář P. Jan Piler. Není umís-
těn v hlavní zvonici kostela, ale je 
vložen na své původní místo asi 
v polovině věže. 
 Na tuto opravu se bohužel nevzta-
hují žádné finanční dotace. Částku za 
opravu, která činí 78.400 Kč, si uhra-
dili farníci ze svých sbírek sami. 
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