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Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí 

Vychází: 23. prosince 2010, počet stran: 16 Výtisk zdarma 

 

Krásný vánoční čas vám všem! 

 

 

S blížícími se svátky a především pak s koncem starého a začátkem nového roku přichází v myslích většiny z nás 

řada na jakési bilancování, hodnocení. Vzpomínáme na předešlých dvanáct měsíců, během nichž jsme všichni 

do jednoho měli šanci zažít tisíce hezkých i méně příjemných situací, kdy se nám otevřely cesty k novému životu 

nebo jsme naopak byli nuceni přijmout fakt, že někteří z našich blízkých už putují v jiném světě a shlíží na nás z 

pomyslných nebes. Je mnoho těch, kteří mohou s radostí poukázat na své úspěchy, kterých se jim podařilo v 

roce 2010 dosáhnout, ať už na poli profesním či soukromém, ve studiu nebo ve vztazích. Jistě se najdou i tací, 

pro které minulých 365 dní bylo stejně obyčejných a stereotypních, z řady nevybočujících, jako v letech 

předešlých, což na jednu stranu je poněkud nezajímavé, ale někdy asi člověk bývá opravdu rád, když se nic 

neděje, než aby se dělo něco zlého. Zkrátka máme za sebou další část našeho života, kterou jsme v závislosti na 

okolnostech, ale především pak sami na sobě měli možnost nějak prožít.  

Prý je dobré se vracet k minulosti, čerpat z ní, učit se z možných chyb, brát si ponaučení nebo se opakovaně 

těšit ze stejných zážitků ... škála vzpomínek je nesmírně široká a bohatá, mnohokrát i lákavější a barevnější než 

budoucnost, od které čekáme nepoznané a nové ... ,ale přesto není dobře se k uplynulým časům upínat natolik, 

abychom zapomněli na to, že žijeme teď, a ne tehdy. Ne nadarmo se říká, že každý je strůjcem svého štěstí a 

důkazem může být už jen zajímavá příležitost okusit právě onu budoucnost, kterou jsme schopni na rozdíl od 

minulosti zformovat do takové podoby, jaká se nám líbí. Stačí se nebát, pustit se do té doby horlivě využívaných 

návratů zpátky, a se stejným, ne-li větším nadšením vykročit vpřed a očekávat jen to nejlepší. Jen tak se 

dočkáme vnitřní vyrovnanosti, o kterou vlastně ve své podstatě všichni stojíme. 

 

Ať je tedy pro vás každý nový den důvodem k úsměvu, k radosti ze života, ať příjemné maličkosti, kterých si 

během uspěchané doby nestíháte všímat, hrají důležitou roli v tom, že je vám fajn. Cítit se fajn je totiž moc ... 

fajn . 

Vaše Renata Derdová 
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Představuje se nová redakce Občasníku 
 
 Po téměř desetiměsíční přestávce se do Vašich rukou dostává nové číslo Doubravického občasníku. 

Jeho vydávání se ujala staronová redakce ve složení Mgr. Štěpánka Odrášková a Mgr. Lucie Baliharová. 

 Ani pro jednu není práce na Občasníku novinkou. Štěpánka Odrášková (v té době ještě Exnerová) stála 

se svým tatínkem, panem Jiřím Exnerem, u zrodu Občasníku v roce 1991. (Vzpomínala, jak tehdy přepisovali 

příspěvky nejprve na psacím stroji, později v jednoduchém textovém editoru T602.) V letech 1995-2002 byl 

odpovědným redaktorem Ladislav Kuliha, roku 2002 převzali nakrátko štafetu Brožovi. Tento rok se redakční 

rada Občasníku opět změnila a ve složení Bc.Kateřina Hornychová-Baliharová, Renata Derdová a Mgr. Lucie 

Baliharová  vydávala DO až do února letošního roku, tedy osm let.  

 Neslibujeme žádné výrazné novinky, rády bychom navázaly na úspěšné předešlé ročníky, určitých 

změn se však přesto dočkáte. Z titulní stránky zmizí označení "nezávislý" zpravodaj. Cílem této úpravy není 

omezování svobody vyjádřit vlastní názor, ale vzhledem k tomu, že licenci k vydávání DO získala Obec 

Doubravice za účelem informovat občany o dění v obci, považujeme za logické zaujímat do jisté míry loajální 

postoj a neotiskovat vulgární urážky, jak tomu bylo zvláště v posledních číslech DO. Jakýkoli kritický názor 

respektující slušné chování samozřejmě uveřejníme. 

 Vypadalo to, že se budeme muset rozloučit s úryvky z obecní kroniky, neboť tento písemný historický 

pramen musel být odevzdán do Státního okresního archivu v Trutnově, ale naštěstí zůstala na OÚ k dispozici 

kopie, takže s návraty o téměř sto let zpět do historie naší obce  se budete i nadále setkávat. Tyto návraty Vám 

však již nebude zprostředkovávat pan Ing.Josef Brož, dosavadní kronikář obce, nýbrž nová kronikářka, Lucie 

Baliharová.  Současně si budeme připomínat minulost poměrně nedávnou. Od roku 2011 bude Občasník 

vycházet již dvacet let, proto od příštího čísla zařadíme rubriku "Psalo se před dvaceti lety..."  Můžete se opět 

těšit na úvodníky (možná i básničky) Renaty Derdové, na vtipné fejetony Dagmar Ruščákové, na zprávy z 

obecního úřadu, informace o kulturním, společenském a sportovním dění v našich vesnicích, případně i 

nejbližším okolí. Další novinky rády zařadíme na základě Vašich podnětů. Stejně tak budeme vděčné za Vaše 

psané příspěvky, názory, tipy na kulturní akce, výlety atd. 

 S novou redakční radou se poněkud změní i grafická úprava a opět se vrátíme k většímu formátu - A4. 

 Věříme, že Vám prostřednictvím Občasníku budeme přinášet užitečné informace a že se na každé nové 

číslo budete těšit. 

Lucie Baliharová a Štěpánka Odrášková 

 

 

 

V hostinci U Hrdinů připravujeme 

 

28. ledna 2011, 19:30 hod.  Hvězdná replika - autorské představení divadelního souboru ČAMÚZA Brno 

26. února 2011, 19:30 hod. Doubravický ples – k tanci a poslechu hrají Plastik Fifl 

březen 2011 Postel pro anděla - divadelní představení DS Erben Miletín 

duben 2011 Peru, Bolívie - další z úspěšných přednášek Petra Baudyše 

Pokud chcete být informováni o aktuálních akcích v doubravickém hostinci zasláním e-mailu, napište na: 

doubravicky.obcasnik@seznam.cz 
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Zprávy z „radnice“ 

 

Od soboty 25. září se po oba víkendové 

dny v sále hostince U Hrdinů uskutečnila dlouho 

očekávaná výstava Doubravice a okolí na starých 

pohlednicích. Její autor, pan Karel Hrdina st., 

věnoval přípravě velmi mnoho času, trpělivosti a 

energie. A na výstavě to bylo znát! Je potřeba 

poděkovat nejen panu Hrdinovi, ale i všem, kteří 

mu pomáhali a kteří zajistili technické zázemí, 

kopírování a tisk, popisky a komentáře 

k pohlednicím a vystaveným textům. Poděkování 

patří také Státnímu okresnímu archivu v Trutnově 

za zapůjčení unikátních archiválií. 

Výstupem z úspěšné  výstavy  je stejnojmenná  

kniha, jejíž tisk  byl  před několika  dny dokončen. 

Jeden  výtisk je uložen na OÚ. Pokud byste měli 

zájem také jeden vlastnit, můžete se informovat 

buď přímo na OÚ , nebo u Ing. Karla Hrdiny. 

 

Podle dohody uzavřené se Státním 

okresním archivem v Trutnově došlo před 

komunálními volbami k odevzdání pamětních knih 

obce, školy a spolků, uložených na OÚ Doubravice, 

do archivu. Naše obec zůstala na okrese jediná, 

která tak po roce 1990 ještě neučinila.  Jsem rád, že 

se studenti, badatelé i běžní zájemci mohli po léta 

setkávat s originály, ale současně uznávám, že si 

všechny tyto knihy zaslouží profesionální péči.  

Pan ředitel Mgr. Rejl pozval paní starostku, 

organizátory výstavy Doubravice a okolí na starých 

pohlednicích a mě k prohlídce archivu. Strávil 

s námi několik hodin svého času, provedl nás 

budovou a ukázal exponáty. Připravil nám ukázky 

všeho, co archiv může nabídnout zájemcům o 

historii Trutnovska, jednotlivých obcí, řemesel, 

spolků atd. 

23. října oslavil sté narozeniny pan 

Čeněk Petřík. Nutno podotknout, že je oslavil 

v plné síle a těžko uvěřitelné svěžesti ducha. Jako 

host výstavy Doubravice a okolí na starých 

pohlednicích se rázem změnil v zasvěceného 

průvodce, který na zažloutlých fotografiích 

s přehledem poznával a jmenoval lidi i místa do té 

doby neznámá. Gratulantů byla celá řada, ale asi 

ten nejhezčí dárek mu s předstihem připravily 

okolní lesy. Tolik hub už dlouho nerostlo! 

 

Dne 8. listopadu se sešla ustavující schůze 

nově zvoleného Zastupitelstva obce.  

Novými zastupiteli jsou: Derda  Pavel, Brožová 

Pavlína, Grzegorz Walter Ing., Hrdina Karel Ing., 

Paula Vít, Sedláček Libor Ing., Sedláček Petr, Štěpán 

Jan Ing., Valášek Miloš. 

 

Na přelomu listopadu a prosince bylo 

provedeno odvodnění prostoru pod kapličkou, 

odkud po každém větším dešti vytékala voda a 

zatékala před autobusovou zastávku. 

Do jaké míry se věc podařila, se dozvíme, bohužel, 

až při nejbližší oblevě. 

Do 15. 12. platil termín podání žádostí o 

dotace z Programu obnovy venkova 

Královéhradeckého kraje. Jak bylo na zastupitelstvu 

rozhodnuto, podali jsme žádost o dotaci na Snížení 

energetické náročnosti provozu sociálního a 

zdravotního centra a odstranění provlhání bytů v 

Ježkově domě - Doubravici č.p. 54.
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Od 1. ledna 2011 dochází ke změně způsobu svozu komunálního odpadu na Velehrádku. 

Velkoobjemový kontejner bude definitivně odvezen a odpad bude ukládán do popelnic. To platí pro trvale 

bydlící občany Velehrádku. Popelnice nakoupí obec a občanům budou zapůjčeny.  

Pro majitele chat v chatové osadě platí: do celé chatové osady budou Technické služby zajíždět v sezoně od 

konce března do konce listopadu (podle nástupu zimy). Mimo sezonu bude svozový vůz zajíždět do zatáčky pod 

chaty a tam nabere odpad z trvale obydlené chaty a pytle s odpadem ostatních chatařů. Kromě trvale 

obydlené chaty budou chataři ukládat odpad do přidělených PE pytlů.  

Svozový den: 1 x za dva týdny, vždy v sudý čtvrtek. 

Dětský tábor bude svůj odpad ukládat do kontejneru přistaveného přímo do areálu 

Prosba: v počátcích svozu z nového místa může dojít k opomenutím a drobným chybám.  Prosíme občany 
Velehrádku, aby nás na ně ihned upozornili. Každý začátek je těžký, ale Technické služby jsou připraveny chyby 
napravit. 

 

Upozornění na zajímavou výstavu.  

Po úspěšné výstavě “Půjdem spolu do Betléma“ 
/3.12. – 9.1. 2011/ připravuje Městské muzeum ve 
Dvoře Králové n.L. velmi zajímavý počin. Pracovní 
název – „Jak se obléká pohádka“, leccos napovídá. 
Od 29. ledna po dobu dvou měsíců máme 
příležitost si prohlédnout detailní kostýmní návrhy 
pana architekta Synka k filmům „Princezna se 
zlatou hvězdou na čele“, „Jan Hus“ a některé 
přípravné návrhy k filmu „Pekařův císař“. Uvidíte 
návrhy kostýmů včetně vzorků použitých látek a 
instrukcí švadlenám. Nejedná se jen o obleky 
hlavních postav (král Kazisvět – pan Martin Růžek 
atd.), ale i kompletního komparsu. Pro doplnění a 
lepší  

 
představivost získala paní ředitelka zápůjčku 
některých kostýmů z Fundusu ateliérů Barrandov. 
Bude možné srovnat, jak se kdysi architektův návrh 
změnil ve skutečnost. Pro dokreslení poběží na 
monitorech děj pohádky ,a tak si myslím, že 
exposice zaujme děti i dospěláky.  

Pokud by výstava uvízla drápkem v hlavách např. 
školních dětí, mám tu informaci: Barrandovský 
Fundus pořádá pro zájemce prohlídky svých 
kostýmních hal, kde jsou uloženy tisíce kostýmů a 
jejich doplňků, rozdělených podle období, od 
středověku až po sci-fi. Pokud vím, prohlídky jsou 
určeny pro skupiny a jsou provázeny zasvěceným 
výkladem.

 

 

 

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva konaných 15. – 16. 10. 2010 

Volební strana č. 1 - Sdružení nezávislých kandidátů č. 1 
zvolení: Vít Paula (153) nezvolení:  Petra Samková (119) 
 Karel Hrdina (132) 
 Libor Sedláček (123) 
 Pavel Derda (116) 
 Miloš Valášek (105) 
 Jan Štepán (119) 
Volební strana č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátů č. 2 
zvolení: Walter Grzegorz (91) nezvolení: Pavel Hlavatý (71) 
 Petr Sedláček (91) Pavlína Brichová (80) 
 Pavlina Brožová (79) Kristýna Bielicová (65) 
  Paulina Haková (43) 
Volební strana č. 3 - Karel Čapek, nezávislý kandidát 

 Karel Čapek (67) 
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Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce dne 8. 11. 2010 

upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob. údajů dle zák. o ochraně os.údajů, 
neupravená verze je k nahlédnutí na OÚ  

Zahájení: 17.30 hod.         Zapsáno: 16. 11. 2010  

Přítomno bylo 9 zastupitelů + stávající starostka a 7 občanů. 

I. část zasedání: 

Zahájila pí. P. Samková, stávající starostka obce. 

Program byl schválen bez připomínek v konečné podobě vč. bodu č. 4: 

 
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2) Kontrola osvědčení o zvolení 

3) Složení slibu zastupitelů 

4) Ustanovení návrhové a volební komise 

5) Volba starosty 

     a) určení, zda bude volba tajná nebo veřejná 

     b) určení, zda bude starosta uvolněný 

     c) volba starosty 

     d) určení odměny starosty 

6) Volba místostarosty obce a určení odměny 
místostarosty 

7) Zřízení výborů ZO a komise výstavby a určení odměn 

8) a)Určení a zplnomocnění kontaktní osoby pro Svazek 
obcí pro plynofikaci Podzvičinska        

    b) Určení kontaktní osoby do Představenstva Diakonie 
ČCE 

9) Projednání a přijetí Jednacího řádu ZO 

10) Různé 

11) Diskuze, závěr

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Ověřovateli zápisu byli určeni: p. Pavel Derda a p. Miloš Valášek. Zapisovatelkou byla určena Alena Veverková. 

2) Kontrola osvědčení o zvolení 

Předsedkyně Okrskové volební komise pí. Seifrtová provedla srovnání „Osvědčení o zvolení zastupitelem“, vyhotovených 
Registračním úřadem, se „Zápisem o výsledku voleb do zastupitelstva obce“ a konstatovala shodu. Paní Seifrtová předala do 
rukou zapisovatelky osvědčení pro nově zvolené zastupitele. 

 3) Složení slibu zastupitelů 

Předsedající vyzvala zastupitele ke složení slibu člena ZO a přečetla slib. Jednotliví členové postupně podepsáním listiny 
s textem slibu slib stvrdili a zároveň obdrželi osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce. 

4) Ustanovení návrhové a volební komise 

Byla navržena a 9 hlasy schválena návrhová a volební komise ve složení: Ing. Karel Hrdina – předseda komise, Ing. Jan 
Štěpán – člen komise, Ing. Libor Sedláček – člen komise 

5) Volba starosty 

a) Komise navrhla, aby volba starosty a místostarosty byla veřejná. 

Usnesení č.05a/04/2010: Volba starosty a místostarosty bude provedena veřejným hlasováním.   
          9 pro, proti 0, zdržel se 0 

b) Komise navrhla, aby starosta vykonával svoji funkci jako uvolněný člen zastupitelstva. 
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Usnesení č. 05b/04/2010: ZO souhlasí, aby starosta vykonával svoji funkci jako uvolněný člen ZO.   
          9 pro, proti 0, zdržel se 0 

c) Na funkci starosty navržen p. Vít Paula. Jiný návrh nebyl vznesen. Předseda návrhové a volební komise nechal hlasovat. 
Usnesení č.05c/04/2010: Starostou obce byl zvolen p. Vít Paula.    8 pro, proti 0, zdržel se 1 

Pan Vít Paula potvrdil, že funkci přijímá. 

d) Odměna starosty se řídí nařízením vlády z 5. 1. 2009 č.37/2003 Sb. v platném znění. 

 II. část zasedání 

Řízení se ujímá nově zvolený starosta. Poděkoval za důvěru, která mu byla projevena a odstoupeným členům poděkoval za 
dosavadní spolupráci. 

6) Volba místostarosty a určení odměny místostarosty 

a) Komise navrhla, aby místostarosta vykonával svoji funkci jako neuvolněný člen ZO. 

Usnesení č.06a/04/2010: ZO souhlasí s tím, že místostarosta bude svoji funkci vykonávat jako neuvolněný člen ZO. 
          9 pro, proti 0, zdržel se 0 

b) Na návrh komise byla volba místostarosty veřejná. Navržen 1 kandidát, p. Miloš Valášek. Předseda nechal hlasovat pro p. 
Valáška. Usnesení č.06c/04/2010: Zástupcem starosty byl zvolen p. Miloš Valášek.   8 pro, proti 0, zdržel se 1 

c) Odměna pro místostarostu byla navržena s platností od 8. 11. 2010. 

Usnesení č.06c/04/2010: ZO souhlasí s navrženou odměnou pro místostarostu s  platností od 8. 11. 2010.  
          8 pro, proti 0, zdržel se 1 

7) Zřízení výborů ZO a komise výstavby a určení odměn 

a) Finanční výbor – kandidátem na předsedu  navržen Ing.Karel Hrdina. Byla navržena odměna.   

Usnesení č.07a/04/2010: ZO souhlasí s navrženým kandidátem i s odměnou. Odměna bude vyplácena s platností od 8. 11. 
2010.          8 pro, proti 0, zdržel se 1 

b) Kontrolní výbor - kandidátem na předsedu navržen p. Petr Sedláček. Byla navržena odměna. 

Usnesení č.07b/04/2010: ZO souhlasí s navrženým kandidátem i s odměnou. Odměna bude vyplácena s platností od 8. 11. 
2010.          8 pro, proti 0, zdržel se 1 

c) Sociální výbor – kandidátem na předsedu  navržena pí. Pavlína Brožová. Byla navržena odměna.   

Usnesení č.07c/04/2010: ZO souhlasí s navrženým kandidátem i s odměnou. Odměna bude vyplácena s platností od 8. 11. 
2010.          8 pro, proti 0, zdržel se 1 

d) Kulturní výbor – kandidátem na předsedu  navržen Ing. Jan Štěpán. Byla navržena odměna.   

Usnesení č.07d/04/2010: ZO souhlasí s navrženým kandidátem i s odměnou. Odměna bude vyplácena s platností od 8. 11. 
2010.          8 pro, proti 0, zdržel se 1 

e) Komise výstavby a ŽP – kandidátem na předsedu navržen Ing. Walter Grzegorz. Byla navržena odměna. Usnesení 
č.07e/04/2010: ZO souhlasí s navrženým kandidátem i s odměnou. Odměna bude vyplácena s platností od 8. 11. 2010.
          8 pro, proti 0, zdržel se 1 

f) Členem komise výstavby a ŽP navržen Ing. Libor Sedláček. Byla navržena odměna. 

Usnesení č.07f/04/2010: ZO souhlasí s navrženým kandidátem i s odměnou. Odměna bude vyplácena s platností od 8. 11. 
2010.          8 pro, proti 0, zdržel se 1 

8a) Určení a zplnomocnění kontaktní osoby pro Svazek obcí pro plynofikaci Podzvičinska 

Zástupcem pro Svazek obcí pro plynofikaci Podzvičinska byl navržen p. V. Paula. 
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Usnesení č.08a/04/2010: P. Vít Paula byl schválen a zplnomocněn jako zástupce obce pro Svazek obcí pro plynofikaci 
Podzvičinska.          8 pro, proti 0, zdržel se 1 

b) Určení kontaktní osoby do Představenstva Diakonie ČCE 

Kontaktní osobou do Představenstva Diakonie ČCE  byla navržena pí. P. Brožová. 

Usnesení č.08b/04/2010: Pí. Brožová byla schválena jako kontaktní osoba do Představenstva Diakonie ČCE. 
          8 pro, proti 0, zdržel se 1 

9) Projednání a přijetí Jednacího řádu ZO 

Jednací řád zaslán předem členům ZO k prostudování. Navržena změna v četnosti svolávání řádného zastupitelstva po 3 
měsících + pracovní schůzky dle potřeby. 

Usnesení č.09/04/2010: ZO souhlasí s navrženou změnou četnosti konání řádných zasedání ZO i s konáním pracovních 
schůzek.          9 pro, proti 0, zdržel se 0 

10) Různé 

Ad a) Účetní požádala ZO o přijetí dotace spojené s konáním voleb do ZO ve výši 19 000,-Kč. 

Usnesení č.10a/04/2010: ZO souhlasí s přijetím dotace na volby do zastupitelstva obce ve výši 19 000,-Kč.  
          9 pro, proti 0, zdržel se 0 

Ad b) Všichni zastupitelé obdrželi předem podklady k vyhlášeným dotačním titulům POV z KÚKK. V úvahu přichází DT č. 1 – 
obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti a DT č. 2 – komplexní úprava veřejných prostranství a místních 
komunikací. Termín podání žádosti je do 15. 12. 2010. Byly podány návrhy k DT 1:  

Ježkův dům - výměna oken, zateplení stropu půdy, doplnění plynového kotle TUV solárními panely na střechu. Návrhy k DT 
2: oprava povrchu Sádovské cesty. Proběhla diskuze. 

Usnesení č. 10b/04/2010: ZO rozhodlo zažádat o dotaci z POV DT č. 1 – Ježkův dům viz výše. Tyto stavební úpravy budou 
zkonzultovány se  Stavebním úřadem v DK n/L. Pokud se nestihne vyřídit příslušné povolení či ohláška do termínu 15. 12. 
2010, ZO rozhodlo zažádat o dotaci na opravu povrchu Sádovské cesty. ZO pověřuje starostu obce veškerým jednáním na 
Stavebním úřadě v Dkn/L.        9 pro, proti 0, zdržel se 0 

Ad c) Na minulém zasedání byl vznesen návrh využít „zelené peníze“ k posílení zdroje pitné vody a jednání bylo přesunuto 
na další zasedání. Noví i stávající zastupitelé byli seznámeni s možnostmi využití peněz z podílu prodeje plynovodu na 
ekologické akce v obci. ZO se shodlo na posílení zdroje pitné vody. Bylo navrženo oslovit Vodní zdroje Chrudim 
k vypracování prováděcího projektu průzkumného vrtu vodovodu na vytipovaných lokalitách v Doubravici a na Velehrádku. 
Pokud nebude nalezeno vhodnější místo v Doubravici, bude proveden průzkumný vrt na Velehrádku. 

Usnesení č.10c/04/2010: ZO pověřuje starostu k jednání s firmou Vodní zdroje Chrudim. Provede se vytipování dalších 
lokalit v Doubravici. Pokud se nenajde vhodnější místo v obci, bude se pokračovat na Velehrádku.  
          9 pro, proti 0, zdržel se 0 

11) Diskuze, závěr 

Připomínka pí. Malé – odtékající voda u autobusové zastávky u kapličky. Starosta sdělil, že připomínka bude řešena. 

Starosta všem přítomným poděkoval za účast a zasedání v 19.15 hod. ukončil.  

 

Nabízíme k objednání letecké snímky Doubravice   

formát A3, barevné, čtyři varianty pohledu 

ukázky a objednávky na OÚ, cena jedné fotografie 240,- Kč 
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Doubravice na starých pohlednicích 

 

 Kdo se zajímá o podobu naší obce a míst v 

jejím okolí v minulosti, ten si přišel na své o 

víkendu 25. - 26. září 2010. V hostinci U Hrdinů se 

konala výstava Doubravice a okolí ve starých 

pohlednicích. Otcem celé výstavy byl pan Karel 

Hrdina st., splnil si tím jeden ze svých snů. Od mládí 

se věnuje rozmanité sběratelské činnosti, kromě 

starých pohledů schraňuje vše možné, co se týká 

jeho rodiny, dokumenty, fotografie apod. Tato 

snaha zachytit dějiny vlastního rodu ho dovedla i 

k shromažďování historického materiálu v rámci 

širších tematických souvislostí – dějiny Sokola, 

československých legií apod.  Několik let se 

odhodlával k tomu, aby něco ze svých sbírek 

představil veřejnosti. Věděl, že ho čeká řada týdnů 

až měsíců titěrné práce s tříděním a popisem 

materiálů, návštěva pamětníků, muzeí a archivu… 

Pan Hrdina hledal pro uskutečnění svého záměru 

pomocníky a já jsem velmi ráda, že jsem se spolu 

s jeho synem Karlem Hrdinou ml. mohla na 

realizaci celé výstavy podílet. 

 Někdy na jaře nám pan Hrdina přednesl 

svůj záměr, pro myšlenku uskutečnit v Doubravici 

výstavu starých pohlednic jsem se jako člověk, 

který se profesně zabývá historií, nadchla. Není to 

samozřejmě myšlenka nová ani originální. Výstava 

s obdobnou tematikou v naší obci proběhla někdy 

před dvaceti lety, pamětníci si jistě vzpomenou, já 

se jí nezúčastnila. Zato jsem v současné době 

zaznamenala několik podobných akcí v okolních 

vesnicích, např. v Dubenci.  

 Dalším krokem k uskutečnění výstavy byla 

výzva adresovaná těm, kteří vlastní nějaké vhodné 

pohlednice, aby je na danou dobu zapůjčili. K 

opravdu bohaté sbírce samotného pana Hrdiny se 

tak přidalo další značné množství rozmanitého 

materiálu. Původní záměr byl sestavit výstavu 

pohlednic Doubravice a nejbližšího okolí. 

Zajímavého materiálu se shromáždilo tolik, že 

nakonec vzniklo několik tematických celků. Veškerý 

materiál se nepodařilo vyčerpat, museli jsme totiž 

respektovat omezený prostor sálu hostince. 

 Pro pana Hrdinu pak nastala mravenčí 

práce, pohlednice třídil, vkládal do ořezaných 

rámečků, psal popisky, několikrát navštívil 

pamětníky, aby ověřil správnost údajů či 

identifikoval na pohledu zachycené osoby. Navštívil 

Městské muzeum ve Dvoře Králové a domluvil 

zapůjčení dalších materiálů. O prázdninách tehdejší 

paní starostka Samková vyjednala návštěvu 

Státního okresního archivu v Trutnově, jehož 

ředitel, Mgr. Rejl, nám poskytl mnoho cenných 

informací i dokumentů. Bylo nám jasné, že 

nezůstane jen u pohlednic, sice tvořily podstatnou 

část celé výstavy, ale vedle nich se návštěvníkům 

představily i historické kroniky, mapy, sčítací listy 

ze sčítání obyvatel roku 1921, úřední knihy aj. 

 Do další etapy příprav jsem už měla 

možnost se zapojit, spolu s Karlem Hrdinou ml. 

jsme ručně psané texty přepisovali na počítači, 

tiskli a vlepovali příslušné pohlednice či fotografie v 

rámečcích. Pod našima rukama se začala rýsovat 

mozaika budoucí výstavy. Obecní úřad v Doubravici 

nám v této fázi vyšel vstříc, umožnil nám hotové 

texty vytisknout na kvalitní obecní tiskárně. 

Průběžně se objevovaly další a další materiály, 

včetně hmotných, staré zemědělské nářadí, 

reklamní štíty, lyže, pracovní nástroje a výrobky 

perlařů atd. 

 Termín výstavy se blížil, bylo ještě potřeba 

sehnat tabule skla, všechny dokumenty a listy s 

pohlednicemi vložit do euroobalů, tematicky je 

roztřídit, připravit hostinský sál. Pomocnou ruku v 

této chvíli podali: Marie Malá, Dita Šafaříková, 

Kateřina Hornychová-Baliharová, Lukáš Balihar. 

 Vše se stihlo a v sobotu 25. září v 11 hodin 

mohla být za účasti paní starostky Samkové výstava 

zahájena. Během víkendu ji navštívilo asi 250 lidí, 

takový zájem nás všechny překvapil. Bylo velmi 

zajímavé poslouchat pamětníky, kterým nad 

starými pohledy ožívaly vzpomínky na dětství. 

Nezapomenutelným zážitkem pro mě bylo 

výstavou provázet nejstaršího občana Doubravice, 
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pana Čendu Petříka, který zanedlouho po výstavě 

oslavil fantastické životní jubileum, sté narozeniny. 

 Jaká témata tedy výstava prezentovala? 

Na stolech pod okny po obvodu sálu byly 

pohlednice věnované Doubravici a jejím občanům: 

doubravické chalupy, významní obyvatelé (řídící 

učitel J. Černý, K. Ježek), škola, sport a Sokol, 

ochotnické divadlo, hřbitov, ledaři, dobrovolní 

hasiči, první světová válka a legionáři, historické 

osobní dokumenty členů rodiny pana Hrdiny. 

Snahou pana Hrdiny bylo představit materiál do 

konce třicátých let minulého století, výjimečně se 

tu ale objevily i pohlednice či dokumenty mladší. 

Tato část výstavy byla zakončena rozměrným 

leteckým snímkem Doubravice a menšími snímky 

Velehrádku a Zálesí, které byly pořízeny v létě 

tohoto roku a které zapůjčil OÚ. Sčítací list 

obyvatel a historická katastrální mapa Doubravice 

a Velehrádku byly s dalšími obrazovými materiály 

ke zhlédnutí na stolech uprostřed sálu, zde se 

nacházely i pohlednice zachycující obce v okolí 

Doubravice: Zálesí, Řečice, Dubenec, Bílá Třemešná 

atd. Dále jste mohli zalistovat v pořadači plném 

historických pohledů Dvora Králové n.L. Panel u 

kamen zase ukazoval pohledy týkající se přehrady 

Les Království, Zvičiny a okolí. V rohu za kamny bylo 

možné číst či jen listovat ve starých kronikách, 

obecní, školní, sokolské a v dalších úředních 

knihách. Jeviště a prostor pod ním byl vyhrazen 

starému nářadí a perlařství. Po celou dobu výstavy 

jste také mohli zhlédnout video, ve kterém paní 

Alena Stuchlíková vzpomíná na výrobu perlí a pan 

Čenda Petřík na výrobu vánočních ozdob v 

Doubravici. 

 Některých témat se výstava jen dotkla, na 

některé se nedostalo (např. výroba vánočních 

ozdob v Doubravici), což je samozřejmě dobře, 

vzniká tak prostor pro uskutečnění podobné akce v 

budoucnu. 

 Když jsme v neděli večer začali vystavené 

exponáty sklízet, bylo nám najednou líto, že 

výsledek několikatýdenní práce bude rozebrán a 

zapůjčený materiál vrácen. Uvažovali jsme, jak 

aspoň část výstavy v nějaké formě zachovat. 

Povedlo se. Díky Vydavatelství Jaroslav Hrůza v 

Hradci Králové a finanční podpoře OÚ v Doubravici 

vznikla krásná reprezentativní publikace. Do ní však 

byly zahrnuty pouze pohledy a dokumenty týkající 

se Doubravice. Jeden její výtisk je uložen na 

Obecním úřadě v Doubravici, pokud by měl někdo 

o další výtisk zájem, je možné dotisk zajistit. 

 Vstupné na výstavu bylo dobrovolné, čistý 

výtěžek pan Karel Hrdina věnoval jako příspěvek na 

opravu centrálního pomníku na doubravickém 

hřbitově. 

 Od té doby, kdy jsem měla možnost 

nakouknout do historie naší obce před více jak 

sedmdesáti lety, chodím po jejích cestách s úplně 

jinýma očima. U mnohých chalup teď znám 

původní majitele či provozovatele živnosti, díky 

vzpomínkám pamětníků i jejich příběhy, žasnu nad 

bohatostí spolkové činnosti té doby, nad 

sousedskou soudržností a srovnávám s obrazem 

dnešní vesnice. 

Lucie Baliharová

 

Kulturní úbytě v Doubravici? 

Že prý v Doubravici "chcíp pes", tedy že se tu nic neděje, jó to dřív se tu hrálo divadlo, pořádaly 

plesy.....byli tu dobrovolní hasiči, sokolové.... Vzpomínám, před několika lety jsme si parta kamarádů založili z 

recese hospodský Klub přátel společenské zábavy a kulturního vyžití, spolek neregistrovaný a neoficiální, který 

měl za cíl skoncovat s oním "chcíp tady pes".  Pod jeho hlavičkou a s oficiálním požehnáním Obce jsme 

uspořádali několik plesů, zábav, dětských divadelních představení apod. Bylo to fajn, jenže zájem ze strany 

doubravických občanů upadal a začínal začarovaný kruh, kolem financí samozřejmě. Těžko můžete pozvat 

kvalitní kapelu a účinkující, když diváci nepřijdou a vy ji nemáte z čeho zaplatit. Na to, abychom takové akce 

sponzorovali ze svého, jsme byli příliš malí blázni. Klub přátel.....se rozplynul, aniž by někomu scházel. 

 Pozdvihnout kulturní život v obci se pokusili i další odvážní, kluci kolem Piškotek nebo Petr Havlíček. 
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Řekla bych, že o moc úspěšnější nebyli. Doubravičáci asi o kulturní a společenské akce nestojí!  

 Nechceme tomu uvěřit, a proto to zkusíme znovu. Nápad pustit se zase do oživení kultury v Doubravici 

se zrodil, jak jinak, opět v hospodě. Vždyť místní hostinský sál s jevištěm (i když není v právě nejlepším 

technickém stavu) nabízí tolik možností! Na co sem ale lidi nalákat? Toť otázka! Rádi bychom pořádali akce 

rozmanité, zvali celebrity, ale je nám i Vám jistě jasné, že problémy jsou stále stejné a vzájemně propojené: 

peníze -zájem/nezájem lidí X zájem/nezájem lidí -peníze. Rádi bychom ve svém úsilí nějakou dobu vytrvali, jak 

dlouhá doba to bude, záleží víc na Vás než na nás. Pro začátek jsme oslovili pana Petra Baudyše z Bílých Poličan, 

který se svou manželkou vykonal již několik cest do exotických zemí, o svých zážitcích vypráví velmi poutavě a 

svá vyprávění doprovází velkým množstvím fotografií, aby nám odprezentoval jeden ze svých cestopisných 

programů - Indii.   

 V lednu vystoupí soubor brněnských studentů s autorským divadelním představením Hvězdná replika v 

režii doubravického "rodáka", Petra Davida. Na únor je v plánu Doubravický ples, v březnu slíbili vystoupit 

ochotníci z Miletína a v dubnu se můžeme těšit na další zajímavé vyprávění pana Baudyše. 

 Máte-li nápad, koho do Doubravice pozvat či jaké představení zorganizovat, nenechávejte si ho pro 

sebe a pomozte vrátit do Doubravice kulturní život! 

Mgr. Štěpánka Odrášková, Mgr. Lucie Baliharová, Ing. Karel Hrdina 

 

 

Indie - země protikladů a tisíce tváří??? 

  

 V sobotu 20. listopadu 2010 bylo v sále hostince U Hrdinů připraveno 80 míst k sezení, od 18 hodin se 

zde totiž měla konat přednáška pana Baudyše o druhé nejlidnatější zemi světa, Indii. Uzavírali jsme sázky, kolik 

lidí přijde, pesimistické odhady - 20, optimistické 100. S konečným počtem 48 lidí jsme vlastně mohli být 

spokojeni. Doubravických občanů, pokud necháme stranou nás tři pořadatele, přišlo však jen dvanáct (plus 5 

dětí). 

 Kdo přišel, rozhodně nelitoval a mohl konstatovat, že smysluplně strávil ne příliš vlídný listopadový 

večer. Povídání pana Baudyše bylo opravdu zajímavé. Se svou manželkou 

cestovali po vlastní ose, nikoli s cestovní kanceláří, 

proto navštívili i místa, která by se rozhodně v 

programu cestovek neobjevila, jako např. 

chudinské slumy. Indii nám představil 

jako zemi plnou protikladů, bohatství 

na jedné straně, chudoba na straně 

druhé. Viděli jsme fotografie Tadž 

Mahalu v různých denních dobách, rituály 

u řeky Gangy, indickou svatbu, všudypřítomné 

posvátné krávy a hlavně těžko představitelnou bídu 

miliónů lidí žijících ve slumech. Kromě fotografií, 

promítaných díky dataprojektoru na rozměrné plátno, jsme zhlédli i několik 

krátkých videí a slyšeli typickou indickou hudbu. 

 Pan Baudyš vyprávěl se skutečným zaujetím, bylo patrné, jak moc ho tato země fascinovala. A my se 

můžeme těšit na duben, kdy nám jistě neméně zajímavým způsobem představí Peru a Bolívii. 

Lucie Baliharová 
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Vánoční dílna 

 

 V sobotu 4. 12. odpoledne praskal sál 

hostince U Hrdinů ve švech. Konala se zde již 

tradiční vánoční dílna, kde si mohli nejen malí 

šikulové, ale i dospěláci vyrobit vánoční dekorace či 

drobné dárky. V plánu bylo zpestřit rukodělné 

tvoření také tanečním vystoupením a svou 

návštěvu ohlásil i Mikuláš se  svými společníky. 

Samotná dílna měla začít ve 14 hodin, ale 

už od půl druhé hodiny odpolední se hostinský sál 

plnil nedočkavci, takže nezbývalo, než akci 

odstartovat o několik minut dříve. Úvodními slovy 

Renata Derdová provedla účastníky jednotlivými 

tvůrčími stanovišti a seznámila je s dalšími body 

nabitého programu. Mezitím se už zaplnily židličky 

u všech pracovních stolů a někde se tvořily i fronty.   

Co tedy letošní dílna nabízela? Hned u 

dveří jste si mohli z kalíšku od čajové svíčky vyrobit 

spolu s Lucií Baliharovou hvězdičku či sněhovou 

vločku, na dalším pracovišti na vás čekala Renata 

Derdová s papírovým andělíčkem. Převážně 

z přírodních materiálů jste si mohli s pomocí Jany 

Bezdekové naaranžovat svícen. V rohu sálu se 

barvami na textil pod vedením textilní výtvarnice 

Kateřiny Hornychové- Baliharové malovala vlastní 

přinesená trička nebo zde zakoupené tašky. Kout 

sálu za kamny voněl cukrovím, které si děti spolu s 

Alenou Rejlovou a Helenou Hubenou vykrajovaly, 

pekly a také jedly. Nechyběla ani vůně perníků, ty 

upekla a pomáhala zdobit Jana Štěpánová. Do 

středu sálu se ještě vešel pracovní stůl s výrobou 

polystyrenových vánočních ozdob, zdobených 

ubrousky a dalšími drobnostmi. Tuto činnost vedla 

Jana Farská. Nápadů by bylo dost, ale do sálu se 

bohužel více nevešlo, budeme si je tedy šetřit na 

příští rok. 

Kolem 15. hodiny usilovnou práci přerušilo 

občerstvení v podobě malých vánočních štol, které 

dětem věnovalo pekařství Medikus. Dětí bylo nad 

všechna očekávání tolik, že 50 štol nestačilo a 

každý dostal jen půl této voňavé dobroty. Pak se 

rozhrnula opona a na jeviště vpochodovaly dvě 

mažoretky, Eliška Baliharová a Zuzka Brožová. 

Jejich výkon byl samozřejmě odměněn bouřlivým 

potleskem. 

Ti, kteří v průběhu dílny neodešli, se po 

16. hodině dočkali příchodu důstojného Mikuláše 

(Karel Hrdina),  hrůzunahánějícího čerta (Vlastimil 

Hornych) a dvou něžných andělů (Eliška 

Hornychová, Veronika Hrdinová). Odvážné i méně 

odvážné děti přednášely básničky či zpívaly 

písničky a z rukou anděla jim za to náležela sladká 

odměna, perník z produkce dubenecké perníkárny 

Dubea s.r.o.  

Čas vymezený pro vánoční dílnu se naplnil 

a po 17. hodině se sál postupně vyprazdňoval. 

Každý snad odcházel spokojen, někteří překvapeni 

vlastní šikovností, jiní inspirováni novými tvůrčími 

nápady, další měli radost ze setkání s lidmi, se 

kterými se už dlouho neviděli.  

Kromě výše jmenovaných se na zdaru akce 

podíleli i Lukáš Farský (obsluha hudby)a Pavlína 

Brožová (asistovala u vstupu), o tepelnou pohodu 

se postaral Karel Hrdina, který vymrzlý sál od 

časných ranních hodin vytápěl, finanční podporu 

poskytl Obecní úřad Doubravice. Pan hostinský 

Vaněček bezplatně  zapůjčil sál. Pokud bylo něčí 

jméno opominuto, omlouvám se, nebylo to 

schválně. Všem patří dík. 

Za rok zase na shledanou. 

Lucie Baliharová
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A jede se domů! 

Sněží a sněží. A všichni se diví. To je ale sněhu, to 

tady nebývalo! Těžkým šedivým mrakům je to 

jedno, vytrvale zasypávají krajinu, vločka po vločce, 

až se všechno zastaví. Tedy skoro všechno – 

neměla bych být nespravedlivá.  

Silnice nejsou sjízdné, a u nás na vsi ještě dlouho 

nebudou. Ty větší jsou aspoň posolené, chodníky 

jsou úplně netknuté. Štěstí potkat pluh má člověk 

tak na dálnicích, na silnicích nižších tříd je to jev 

stejně zřídkavý, jako polární záře. Vlaky také 

nejezdí – nejenže sníh zkratuje zabezpečovací 

zařízení a potíže dělá i napájení umístěné na zemi 

ve třetí „koleji“, ale kvůli sněhu se do práce 

nedostanou vlakové čety.  

Nelítají ani letadla – deset centimetrů sněhu 

dokáže ochromit letiště na víc než 24 hodin. Školy 

jsou zavřené. Jednak se do nich děti nedostanou, a 

jednak nemají nikoho, kdo by byl zodpovědný za 

odklízení sněhu a tedy bezpečný vstup do budov.  

Přišel sníh a život se zastavil. Proč? Protože tu 

žádný být neměl! Nebo ho mělo být mnohem 

méně a vlastně by nemělo mrznout. Jsme totiž 

v jižní Anglii, kousek pod Londýnem. Krajina je tu 

vlídná, plná stálezelených keřů a půvabných, leč 

zcela nezateplených domů. Řeknu vám, 

jednoduchá okna a cihlami dlážděný dvorek vám 

učiní zimu nezapomenutelnou:)) 

Angličané totiž mají k vrtochům počasí osobitý 

přístup – nevšímají si jich. Ať se potloukají kdekoliv 

po světě, snaží se zachovávat svoje zvyky. A stejně 

jako viktoriánské dámy vzdorovaly indickému 

horku v šatech s patřičným počtem spodniček a se 

šálkem čaje v ruce, tak dnes se jejich potomci snaží 

ignorovat sníh, který již druhý rok nebývalou 

měrou sužuje jejich zemi. Že by na těch řečech o 

zlenivění Golfského proudu něco bylo? 

Ať je to jakkoliv, my se už dlouho s vrtochy 

anglického počasí trápit nebudeme, protože se 

vracíme domů. Čeká nás náš dům s dvojitými okny 

a pořádnou izolací. A naše zahrada – i když je teď 

pod sněhem. A s námi se vrací i naši psi... i když 

naše psí smečka došla obměny. Jeden z našich 

chodských psů – Daník, se návratu nedočkal. A tak 

bude skoro desetiletému Kazanovi na cestě domů 

dělat společnost malá cácorka, devítiměsíční pískle 

– anglická fenka německého ovčáka Blackberry, 

řečená Berry. 

*** 

Kazane, Kazane! Panička říkala, že brzy pojedeme 

domů!  

Ehm? 

Nespi pořád! Jak můžeme jet domů, když jsme 

doma? Mám dojem, že se paničce ta zima nějak 

vrazila do hlavy a neví, co mluví! 

Teda Berry, styď se, takhle mluvit o paničce. Ona – 

tedy náhodou – moc dobře ví, co říká. Protože my 

vážně pojedeme domů! 

Ale tomu nerozumím. Nejdřív mi panička říkala, že 

jsem byla jorkšír, ale že už nejsem, protože jsem 

vaše, teda naše. Takže jsem doma tady, ne? 

Tedy ty to umíš zamotat! Já ti to vysvětlím. Jorkšír 

ti panička říkala, protože ses narodila v hrabství 

Yorkshire, tady v Anglii. Tam máš maminku Storm a 

tátu Yogiho. Odtud si tě panička přivezla jako 

mimino – tedy fakt jsi byla mrňavá – a jsi naše. Ale 

nejsi tady doma – domů teprve pojedeme.  

No a co je tenhle dům? A louky, pole, les, mlýn a 

rybníky? Tady jsme přece doma! Tady máme 

misky, pelíšky, a já plyšáky... všechno! 

Tady jsme doma jen chvíli – já vím, u tebe je ta 

chvíle všechno, ale musíš věřit, že tam daleko, 

panička říká až za Kanálem, ale já tu žádný kanál 

nevidím, je jiná vesnice a tam jsme doma.  

Vážně? Povídej! 

Tam je ti tak krásně! Naše vesnice se jmenuje 

Doubravice a je na nejmilejším místě, jaké si 

pamatuju – a že já si těch míst už pamatuju! 

Všechno je tam akorát – kopečky, louky a les... 

kdybys jen věděla, jak voňavé lesy tam máme! A 

tam, kousek stranou, stojí náš dům.  

A jaký je? Jako tenhle? A máme tam taky na dvorku 

palmu? Palmové listy se tak báječně koušou!  

Ne, ten náš je úplně jiný. Ale zahradu tam máme 

taky, i když bez palmy. No tak, nekoukej jak vejr, 

zůstane ti to! Náhodou naše zahrada je prima, je 

velká tak, že se na ní dají házet míčky, dá se běhat 

kolem plotu a štěkat na Šerika. 

Páni! A kdo je to Šerik? A co ještě budeme dělat? 

Šerik je sousedovic pes a bude se ti líbit. Ale na vsi 

je psů víc, uvidíš, že najdeš někoho, kdo s tebou 

bude lítat, až ti budou zuby drnčet. A co budeme 
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dělat? Hlídat dům a chodit na vycházky s paničkou. 

Tam kolem je ti ale pěkných míst – třeba Čertovy 

hrady! 

Tam nejdu! Jsem sice strašlivá, i divoké mořské 

racky umím rozehnat, ale čerti jsou... no pořád 

ještě strašnější, víš? 

Ale kde. To jdeme nejdřív po hřebeni kopce, a když 

není mlha, tak jsou vidět hned dvoje hory – Orlické 

a Krkonoše. A potom ten náš les! Teď bude pod 

sněhem, zmrzlý a nehybný, ale počkej na jaře, až se 

zazelená a provoní! A Čertovy hrady jsou prostě 

velikánské balvany. A odtud můžeme jít 

k Zátluckým rybníkům. Ty jsou! Uvidíš, bude se ti to 

moc líbit. 

 

Milí sousedé, dovolte mi popřát vám krásné a 

radostné Vánoce a hodně štěstí do nového roku.  

 

Dagmar Ruščáková 

 

 

Z kroniky obce Doubravice - pokračování 

 

V ustavující schůzi 5. 7. 1919 byli do čela obce 

zvoleni: Emanuel Šturm starostou, Jan Rejl 

náměstkem starosty, Josef Čapek radním, Malý 

Josef rolník v Zálesí radním, Havel Jan Velehrádek 

radním. Členy finanční komise zvoleni Em. Lhota, 

Josef Balihar, Josef Malý 29/II, Ad. Jirousek. 

Okresní správou politickou jmenováni František 

Josífko, Jan Havel, Josef Zoufalý, Antonín Hrdina. 

Ustáleny komise: obilní, hospodářská rada, 

aprovizační komise, třídící komise, zdravotní 

komise, rekvírovací komise, ohledač masa. Místní 

školní rada a honební výbor nevoleny. Místní 

osvětová komise ustálena: František Josífko, řídící 

učitel, předseda, Em. Lhota místopředseda, 

František Josífko, učitel, pokladník, Josef Černý, 

učitel, jednatel. Úřadující radní Machek Josef 40/I 

předal obecní agendu nově zvolenému starostovi 

14. 7. 1919. Obecnímu zastupitelstvu nastaly 

starosti hospodářské, sociální a kulturní. Různá 

nová nařízení vyžadovala nových změn v 

úřadování, stálých schůzí obecní rady. Sklářství se 

pomalu zotavovalo z válečných dob a objevovaly se 

první větší objednávky. K provozu výroby perlí 

chyběl petrolej. Po delším jednání v Praze byl 

petrolej pravidelněji přidělován, a tím výroba perlí 

rychle vzrůstala. Nezaměstnanost mizela. K návrhu 

učitele Josefa Černého jednalo dřívější 

zastupitelstvo s okresním výborem (p. starosta 

Schick) o stavbu nové okresní silnice. Ve společné 

schůzi v Lipnici usneseno se dožadovati nejdříve 

stavby silnice Doubravice - Lipnice. Obecní 

zastupitelstvo plně pochopilo význam nové okresní 

silnice a při komis. řízení, vedeném panem 

náměstkem okresního starosty Rösslem, přijaty 

podmínky okresu pro novostavbu silnice, která 

měla být vedena po stávající obecní silnici a vyústiti 

u hasičského skladiště. Nově zvolené zastupitelstvo 

jednalo o brzké uskutečnění stavby. Směr cesty a 

vyústění bylo změněno v dnešním stavu. 

Následkem lepší zaměstnanosti, pravidelným 

zásobováním poměry v obci se lepšily a klidnily. 

Během roku 1919 se narodily následující děti: Anna 

Čapková 45/I, Marie Jünglingová35/II, Marta 

Flečková 19/II, Hedvika Flečková 19/II, Marie 

Zoufalá 49/II, František Horák 52/I, Libuše 

Rückerová Zálesí 1, František Hartych 26/I, Josef 

Klesal Velehrádek 17, Vlad. Munzar Zálesí 15, 

Bedřich Mikeš 41/I, Jan Šulc 28/I, (hluchoněmý), 

Zdeňka Šturmová 68/I, Alois Svatoš Zálesí 6. Z 

legionářů se vrátili pan Valeš Josef, který byl u legií 

v Itálii, pan Jan Machek se vrátil z Francie. Pan 

Josef Štěpán poslal tělovýchovné jednotě Sokol 

pozdrav ze Sibiře. Psal z Mariinska 18. 8. 1919 a 

dopis byl uveřejněn v Královédvorských novinách a 

v Lidovém deníku. Originál dopisu má tělovýchovná 

jednota Sokol ve svém archivu. V červenci vydány 

československé státovky 100 Kč. Byly barvy 

světlomodré s datem 15. dubna 1919. V září 

provedena výměna 1K a 2 K bankovek a vydány 

československé státovky 1 K a 5 K. V říjnu vydány 
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československé státovky 500 Kč a v listopadu 

československé státovky 50 Kč. Dne 31. 12. 

přestávají býti okolkované 1.000 K bankovky 

zákonným platidlem  a vydány československé 

státovky 1.000 kč. V roce 1919 bylo ustáleno místní 

představenstvo Kampeličky takto: Pan Josef 

Machek rolník 3/II starosta, pan František Fleček 

rolník 29/I náměstek starosty, pan František Šturm 

rolník 30/I pokladník, členové: pánové František 

Čapek okresní cestář, Josef Čapek rolník 2/II a 

František Janeček rolník ze Zálesí. Podílů bylo 96, 

celkový obrat činil 529.505,14 Kč. Dne 16. prosince 

1919 oznámil dosavadní starosta obce Emanuel 

Šturm, že s ohledem na své podlomené zdraví 

vzdal se trvale úřadu obecního starosty. Obecní 

zastupitelstvo jeho resignaci přijalo a pověřilo do 

dalšího rozhodnutí vedením obecní agendy pana 

Jana Rejla, krejčího, prvního náměstka starosty. Z 

náhradníků byl povolán do zastupitelství pan Josef 

Zoufalý, kovář v Doubravici čp. 49/II. Pan Jan Rejl 

vedl po nějakou dobu obecní agendu sám, až do 

31. 1. 1920. …… 

Ing. Jiří Brož 

 

 

JK Zálesí o. s.  „Rangers“ v roce 2010 

V uplynulém roce 2010 jsme opět nezaháleli a pořádali různé akce, a to jak pouze klubové, tak i pro 

širokou veřejnost, či ve prospěch celé obce. 

Po velmi vydařeném klubovém Silvestru jsme nový rok zahájili sportovním setkáním na běžkách po 

trase „Záleského okruhu“, který byl po celou zimní sezonu perfektně upravován naším členem panem Antošem. 

Pokračovali jsme jarním úklidem příkopů a sběrem starého železa, následovalo pálení čarodějnic, uspořádání 

dvou národních jezdeckých závodů, vyrazili jsme na společný tajný výlet a uskutečnili již 3. ročník drakiády. 

Upravili jsme okolí obecní cesty vedoucí od silnice k lesu směrem k Lipnici. Pravidelnou činností našich členů je 

údržba okolí kontejneru a autobusové zastávky. 

Mezi těmito akcemi se naše jezdkyně se svými koníky pravidelně účastnily jezdeckých závodů v rámci 

bývalého východočeského kraje včetně Oblastního mistrovství Královéhradeckého kraje v kategorii mladších 

juniorů, odkud naše členky přivezly dvě medaile – zlatou Adéla Šturmová a bronzovou Tereza Sedláčková. 

Celkem na všech závodech během sezony získaly 54 dekorovaných umístění do 7. místa, z toho 17 zlatých. 

Taktéž letošní účast fotbalistů na turnajích byla velmi úspěšná, na turnaji v Doubravici byli čtvrtí a ve 

Velkém Vřešťově dokonce druzí, když podlehli soupeři ve finále až na penalty.  

Veškeré sportovní výsledky, fotodokumentace a zprávy, co nového v klubu, najdete na našich 

webových stránkách www.jkzalesi.estranky.cz 

V následujícím roce 2011 bychom rádi pokračovali v naší činnosti, jak na úrovni sportovní, tak 

v pořádání veřejných akcí, které získávají stále větší oblibu. 

Naši činnost bychom chtěli rozšířit po dohodě s obecním úřadem o údržbu a péči o obecní pozemky a 

cesty v obci Zálesí.  

  Závěrem děkujeme všem našim příznivcům za podporu v uplynulém roce a všem spoluobčanům 

přejeme klidné a spokojené Vánoce a úspěšný nový rok 2011. 

 

Za JK Zálesí o.s. Rangers Ilona Sedláčková 
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Piškotky informují 

 

Vážení spoluobčané, 

s blížícím se koncem roku bych Vás rád informoval o sportovních a společenských akcích, které v roce 2010 

proběhly v Doubravici pod záštitou o. s. Piškotky Doubravice. 

Rok 2010 byl pro nás bohužel nakonec rokem nešťastným, jelikož nás o prvním prosincovém víkendu navždy 

opustil pan Miroslav Paleček. Dlouholetý kuchař všech sportovních a společenských akcí, správce sportovního 

areálu v Doubravici a hlavně věrný kamarád a fanda. Za naše občanské sdružení se posledního rozloučení 

v Pardubicích dne 10. 12. 2010 zúčastnilo celkem 20 osob. Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 

29. 5. 2010 se v Doubravici konal Dětský den na téma „Z pohádky do pohádky“. Počasí se vydařilo, účast 

dětí byla vysoká. Každé dítko si krom úsměvu odneslo i řadu cen a sladkostí, z nebe padaly bonbónky. Velmi 

oblíbené byly i projížďky na koních a po skončení akce jsme si všichni společně opékali špekáčky. Celá akce se 

vydařila náramně a věřím, že v roce 2011 se ještě zlepšíme. 

V pořadí druhou velkou akcí byl jubilejní 10. ročník populárního turnaje v malé kopané Piškot CUP. Datum 

byl stanoven na sobotu 3. července 2010. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 týmů z širokého okolí. Počasí nám 

konečně po letech přálo a turnaj se povedl na jedničku. Od příštího roku se tento turnaj přejmenuje na „Piškot 

CUP – memoriál Miroslava Palečka“. 

Třetí akcí v tomto roce byl dokonce již 38. ročník „Memoriálu bratří Menclů“ v sobotu 31. července 2010. 

Tento nejstarší turnaj v okrese jsme převzali od TJ Sokol Doubravice, aby byla zachována kontinuita tohoto 

tradičního a známého turnaje. I na tuto akci nám přálo dobré počasí a mohli jsme tedy být spokojeni. 

Pro příští rok plánujeme rozšíření všech akcí a větší reklamu v okolí. Naším cílem je přidat více atrakcí jak na 

dětský den, tak na všechny sportovní akce, aby se mohli stát celodenním programem pro celou rodinu. Např. 

dětský koutek a doprovodný program při fotbalových turnajích, apod. 

Pokud máte chuť se podílet na pořádání akcí v Doubravici nebo máte nápad na zorganizování jiného typu 

sportovní či společenské akce, rádi Vás uvítáme v našem kolektivu. S případnými dotazy či náměty jsem Vám 

k dispozici na mailu: stepan@awicom.cz 

O termínech všech akcí Vás budeme včas informovat a těšíme se na shledanou v roce 2011. 

za Piškotky Doubravice o. s. Ing. Jan Štěpán 

 

 Prodám  

Jízdní kolo AUTHOR  A-Matrix, červená barva, hliníkový rám, odpružená vidlice, vhodné pro 

dítě asi od šesti let, velmi zachovalý stav, cena 3500,-Kč. Tel. 725 549 561 
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Společenská kronika 

 

Významná životní jubilea oslavili a oslaví: 

 

červenec: Walter Grzegorz, Stanislav Patočka, Jana Kulihová 

srpen: Zdeněk Čapek, Miroslav Bezstarosti, Věra Hlavatá, Hana Hrdinová, Miloslav Janeček, Zdeněk Rudel 

září: Josef Hrdina, Bohuslava Paříková, Jana Exnerová 

říjen: Libuše Bradová, Hana Horáčková, Věra Cermanová, Čeněk Petřík, Lidmila Hrdinová, Josefa Malá 

listopad: Věra Piková, Jaroslav Haase, Věra Hrdinová 

prosinec: Josef Kříž, Miloslav Rejl 

Srdečně blahopřejeme! 

 

Jazykový koutek – přeložte do angličtiny 

             Vánoce 
             kapr 

             krb 

             otevřít 

             svatý 

             anděl 
             jmelí 

             sněhulák 

             cesmína 
             dárek 

             koleda 

             strom 
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