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Jaravíla 

 

 Dlouho jsem spala. Celých devět měsíců jsem bledla a ztrácela se do mlhavé běloby, abych se směla vrátit 

zpátky a znovu si připadat jako v ráji, kde o mě všichni pečují a mají mě rádi. Kde se na mě těší, kde se jejich 

touhy nedočkavě tetelí, aby mi mohly splnit, co mi na očích uvidí a z mé křehké duše vyčtou, a já jim jejich lásku 

oplácela, jak jen umím. Škoda jen, že můj pobyt tady je limitován, a já už teď vím, že se brzy budu muset 

odebrat zpátky do prázdna, abych uvolnila místo své sestřičce, která zatím odpočívá stejně jako další dvě. 

Máme mezi sebou zvláštní vztah - víme o sobě, ale s jednou z nás se nikdy nepotkáme. Žádná z nás není starší, 

žádná z nás není ošklivější, dokonalejší, chytřejší. Všechny jsme stejně půvabné a důležité, ale každá jinak. 

Bývají chvilky, kdy se hádáme o své dočasné působiště, za což může jednak naše netrpělivost, ale také touha 

zůstat co nejdéle tam, kde smíme být jen chvíli. Kde je živo, spousta místa, mnoho krás k vidění i k cítění. Kde 

samým údivem nevíme, kam se dřív vrtnout, kde se na špičce své jemné nožky zatočit do té nejpůsobivější 

piruety a okouzlit tak široké okolí, jež by zatoužilo pouze po naší společnosti. Užíváme si a podmaňujeme 

prostor určený jen a jen pro nás a z povinností, jež s sebou přinášíme, si vytváříme radost a štěstí, díky kterým 

záříme. Právě teď přišla řada na mě - proto procitám z tvrdého snění a z počátku opatrně nakračuji, abych si o 

chladné ranní vlhko v pučící trávě neporanila svou tenkou kůži na nohou. Od prvních teplých doteků slunce si 

nechám obarvit své dlouhé vlasy, jež se svým zlatem vyrovnají právě paprskům. Tváře poštípané od sychravého 

větříku získají narůžovělý nádech a tulipánová růž propůjčí svou rudost mým rtům, které se usmívají na 

probouzející se přírodu. Modřence a podléšky se v mých očích budou odrážet jako obraz v zrcadle a já už dávno 

nebudu neviditelná.  Ještě mi zbývá zabalit svou nahotu - jsem si sama nejen kadeřnicí a kosmetičkou, ale i 

 návrhářkou a švadlenkou; z narcisů uvitý věnec a z kalichů bledulí navléknuté korálky, šaty ušité z jemně 

oranžového svítání, ozdobené výšivkou sedmikrásek. Takhle bude vypadat můj březnovo-dubnový slavnostní 

háv, v němž vyprovodím Zimyvílu do načechraných peřin, aby mohla po náročné práci nabírat síly. Ten pak 

vyměním za květnové kanýrky teplého vánku, za mašle zapletené do pampeliškových copů, za volánky 

poskládané z rozvitých pupenců třešní a jabloní, za nimiž se budu schovávat při pozorování líbajících se lidí. Než 

se v červnu, ve vůni zralých jahod, v lehkosti lučních zvonků a líbeznosti kopretin stanu jednou z nich. 

Smrtelnicí, ovšem pouze dočasnou - jen na dalších čtyřicet týdnů. 

Vaše Renata Derdová 



Zprávy z „radnice“ 

 V  roce 2013 oslaví Doubravice výročí 500 
let od nejstarší dochované písemné zmínky o obci. 
Měli bychom do té doby dobře uvážit, jak si 
jubileum co nejlépe připomenout a jak dát o sobě 
vědět i navenek. Na posledním zastupitelstvu bylo 
řečeno, že když občané a sdružení zvládnou 
organizovat akce, jako byla např. úspěšná výstava 
„Doubravice ve starých pohlednicích“, dětské dílny, 
pořádání dětských dnů, jezdeckých soutěží, 
divadelních představení a zajímavých přednášek, 
zvládnou cokoliv. Už samotný fakt, že si teď čtete 
v Občasníku, je toho důkazem. Počítá se 
samozřejmě s materiální, organizační, finanční a 
administrativní pomocí ze strany obce.  

Obracíme se na všechny, kteří by chtěli 
s přípravou oslav pomoci, nebo měli nápad na 
konkrétní akci, aby o sobě dali vědět, např. 
prostřednictvím zastupitelů. Z Vašich námětů 
vznikne postupně program, na jehož přípravě 
budete jako spoluautoři moci začít pracovat. Do 
roku 2013 nezbývá mnoho času! 
 

 V souvislosti se zmíněným  výročím 
projednalo zastupitelstvo možnost získání 
oficiálního znaku obce a jeho udělení předsedou 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tomuto aktu 
by měla předcházet pečlivá příprava odborníka – 
heraldika, který na základě prostudování 
dostupných pramenů z historie obce vyhotoví 
několik návrhů k posouzení občanům. Následně by 
naším jménem podal žádost o posudek k odborné 
komisi Parlamentu ČR a nakonec návrh na udělení 
znaku. Zastupitelstvo pověřilo starostu  jednáním 
s heraldiky a  započetím práce. 
 

 Zastupitelstvo rozhodlo vypracovat 
rozvojové projekty obce. V důsledku by to mělo 
znamenat, že si obec vytvoří představu - plán 
svého rozvoje. Na jejím základě postupně nechá 
zpracovat projekty na realizaci cílů, na kterých se 
dohodneme. Měly by to být stavební a jim 
podobné akce, jejichž realizace na sebe navazují, 
souvisejí navzájem. Projekty budou připraveny 
tak, aby se ve chvíli, kdy bude vyhlášena výzva na 
podání žádosti o dotaci, jen „vyndaly ze šuplíku“ a 
podaly. Říká se, že štěstí přeje připraveným, a u 
dotací to platí doslova. Nemělo by se už 
postupovat nahodile a chaoticky, pokud to nebude 
nezbytně nutné (např. při nápravě po povodních a 
pod). Uvedu příklad pro názornost: Rekonstrukce 
cesty s sebou ponese i ochranu vložené investice 
před zatopením a vymíláním přívalovou vodou, 
takže bude nutné její odvodnění, osázení zelení 
jejího okolí, vytvoření parkovacích míst, napojení 
cesty na ostatní komunikace v obci, na turistické a 

cykloturistické trasy, na centrum obce. Z centra 
obce by měla další cesta vést do prostoru, který 
Územní plán obce vymezil pro sportovní a 
oddychovou zónu. Atd., atd.  

Proto se obracíme na všechny občany 
obce a také na všechny ostatní, kterým na 
Velehrádku, Doubravici i Zálesí záleží, posílejte 
nám, prosím, svoje náměty na všechno, co by 
v obci mělo vzniknout, mělo se postavit, opravit, 
propojit. Pište, mailujte, telefonujte, přijďte na 
kus řeči. Může jít o zdánlivé maličkosti i o náročné 
stavby. Chtěli bychom z námětů poskládat 
představu  - plán rozvoje naší obce.  
 

 Obec Doubravice získala dotaci 
z krajského programu POV na zateplení 
obvodových stěn, výměnu všech oken a změnu 
ohřevu TUV v Ježkově domě. V současné době se 
připravují podklady pro výběrová řízení. V rámci 
dotačního titulu č. 1 jsme spolu s Vilanticemi uspěli 
jako jediné 2 obce Královédvorska s druhým 
nejvyšším bodovým ohodnocením v dotačním 
titulu. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli 
na napsání projektu. 
 

 Průzkumný hydrogeologický vrt ve 
Velehrádku. Vrtné práce probíhaly 23. a 24. 
března. V hloubce 22 m po průchodu pískovcem se 
narazilo na jíl, který již není vodonosný. Začala 16 
hodin trvající čerpací zkouška, během níž byly 
odebrány vzorky k orientačnímu rozboru vody.  
Vydatnost vrtu dosahovala konstantně 1,16 l/sec. 
Pokud by se stejné množství vody dalo čerpat pro 
běžnou spotřebu, dalo by se uvažovat o jeho 
využití. Zpravidla je však povoleno čerpat cca 70 % 
vydatnosti zdroje a to by ve srovnání s vyvolanou 
investicí (čerpací stanice, přivaděč) nebylo nikdy 
rentabilní. 24. března byl k dispozici výsledek 
orientačního rozboru. Ten ukončil všechny debaty  
o využití nového vrtu, protože obsah dusičnanů 
překračoval horní povolenou mez určenou pro 
veřejné zásobování pitnou vodou. Po poradě 
s geologem a zástupcem vrtné firmy bylo 
rozhodnuto vrt zatamponovat, tj. vyplnit drtí z vrtu 
a vodonosné vrstvy od sebe oddělit betonovými 
zátkami. 
Potřeba nového zdroje pitné vody trvá, ocelové 
pažení původní vrtu z konce padesátých let 
je na hranici životnosti. Jeho případná rekonstrukce 
je vzhledem k průměru pažnice obtížná, zdlouhavá 
a je možná jen za předpokladu současné existence 
plnohodnotného náhradního zdroje.  
Místo pro nový vrt se již za pomoci hydrogeologů 
hledá a vrtné práce se v brzké době uskuteční. 

Vít Paula



Zasedání zastupitelstva obce 

 
Z á p i s   č.01/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice - dne 1. února 2011 

(upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob. údajů dle zák. o ochraně os.údajů, 
neupravená verze je k nahlédnutí na OÚ) 
Začátek: 18.00 hod. Přítomno bylo 8 zastupitelů z 9 (1 byl omluven) a 1 občanka.   Zapsáno: 4. 2. 2011 
Program: 
1) Zahájení, hlasování o programu, určení ověřovatelů zápisu 
2) Žádosti o příspěvky při narození dítěte 
3) Smlouva o věcném břemeni na obecní pozemky dotčené stavbou plynovodu 
4) Kupní smlouva na hasičské auto 
5) Projekt „Posílení vodovodu Doubravice“ 
6) Zveřejnění záměru o pronájmu malobytu v čp. 54 
7) Diskuze, různé, závěr 
 1) Zahájení, hlasování o programu, určení ověřovatelů zápisu 
Starosta zahájil zasedání ZO. Program byl bez připomínek přijat všemi hlasy. Ověřovateli zápisu byli určeni Pavel Derda a Pavlina Brožová. 
2a) Žádost o příspěvek při narození dítěte 
Žadatelé si podali žádost o příspěvek při narození dítěte. ZO posoudilo žádost dle nových stanovených pravidel při rozdělování 
dobrovolných finančních příspěvků obce. 
Usnesení č. 2a/01/11: ZO souhlasí s vyplacením příspěvku při narození dítěte v částce  
7 000,-Kč.          8 pro, proti 0, zdržel se 0 
 2b) Žádost o příspěvek při narození dítěte 
Žadatelka si podala žádost o příspěvek při narození dítěte. ZO posoudilo žádost dle nových stanovených pravidel při rozdělování 
dobrovolných finančních příspěvků obce. Bylo navrženo, aby sociální komise nejprve provedla místní šetření. Žádost byla odložena do 
dalšího zasedání ZO.  
3) Smlouva o věcném břemeni na obecní pozemky dotčené stavbou plynovodu 
Starosta požádal o projednání souhlasu ZO s uzavřením smlouvy o věcném břemeni na obecní pozemky dotčené stavbou plynovodu. Tyto 
pozemky již byly odsouhlaseny na zasedání ZO v r. 2002. 
Usnesení č.03/01/11: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o věcném břemeni na obecní pozemky dotčené stavbou plynovodu. 
          8 pro, proti 0, zdržel se 0 
4) Kupní smlouva na hasičské auto 
Víceúčelové hasičské auto Avia A 30K je z majetku města Pec pod Sněžkou, které obdrželo dotaci na obnovu vozového parku hasičů.  Auto 
bude pořízeno k znovuobnovení činnosti SDH Doubravice. Kupní cena činí 5 000,-Kč. Vozidlo v současné době nemá STK. Ta bude zařízena 
ihned při převozu auta. 
Usnesení č.04/01/11: ZO souhlasí s kupní cenou 5 000,-Kč. Zároveň pověřuje starostu k podpisu příslušné kupní smlouvy. 
          8 pro, proti 0, zdržel se 0 
5) Projekt „Posílení vodovodu Doubravice“ 
Byl projednán další postup při realizaci projektu „Posílení vodovodu Doubravice“: 
5. a)podání žádosti o dotaci z programu „Infrastruktura v oblasti vodního hospodářství 
KHK – ve výši 70% (max. 250 tis. Kč na 1 projekt) na projekt stavby pro územní rozhodnutí a stavení povolení 
 5. b)podání žádosti o změnu PRVKUK  
 5. c)získat dobrého projektového manažera. Jako vhodný kandidát byl navržen Ing. O. Makovička, který má dobré reference. Projednání 
návrhu SOD s p. Ing. Makovičkou. 
 5. d) projednání návrhu SOD na hydrogeologický průzkum nového zdroje PV 
 5. e) projednání návrhu rozpočtu projektu stavby od p. Ing. Draesslera 
 5. f) získání souhlasu vlastníka pozemku na provedení zkušebního vrtu 
 5. g) určení max. kupní ceny za 1 m2 pozemku potřebného pro I. PHO vodního zdroje 
 5. h) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s majitelem pozemku na provedení zkušebního vrtu 
 5. i) jmenování výběrové komise na výběr dodavatele vrtných prací. Výběrová komise doporučí zastupitelstvu kandidáta na uzavření 
smlouvy o provedení vrtných prací. Nejpozději v říjnu lze současně zažádat o dotaci na vlastní stavbu z Ministerstva zemědělství – 
programu PRV, případně o dotaci z krajského programu /viz bod 5.1/. Vlastní stavba posílení vodovodu by byla zahájena v časovém období 
1-3 let, podle přidělení dotace. Řešení majetkoprávních věcí-souhlas majitele pozemku a případný odkup pozemku, následuje 
hydrogeologický průzkum, vlastní vrt a projekt na stavbu územní a stavební rozhodnutí. Cena za odkup části p. p. č. 422 na Velehrádku byla 
stanovena na max. 150,-Kč/m2. Žádost o změnu PRVKUK již byla podaná. 
Usnesení č. 05a/01/11: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z KÚKK a současně tímto pověřuje starostu.   
          8 pro, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č.05c/01/11: ZO souhlasí s uzavření smlouvy o dílo s Ing. O. Makovičkou na řízení projektu, a s jeho zplnomocněním k jednání ve 
věci Posílení vodovodu Doubravice a pověřuje a zplnomocňuje starostu k jednání a podpisu SOD.       
          8 pro, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č.05d/01/11: ZO pověřuje starostu dalším jednáním s RNDr. Smutkem o případné úpravě ceny SOD za hydrogeologický průzkum.
          8 pro, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č.05e/01/11: ZO souhlasí s uzavření smlouvy o dílo s Ing. J. Draesslerem k vypracování projektu stavby pro územní rozhodnutí a 
stavební povolení a pověřuje tímto starostu. Projektová dokumentace bude již zároveň prováděcí dokumentací pro realizační firmu a vč. 
elektronické podoby.         8 pro, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č.05g/01/11: Byl získán souhlas vlastníka p.p.č.422 na provedení zkušebního vrtu na tomto pozemku. ZO souhlasí s kupní cenou 
části pozemku č. 422 na Velehrádku v KÚ Doubravice u Dvora Králové 150,-Kč/m2 v celkové výměře 400m2 na ochranné pásmo nového 
vodního zdroje.         7 pro, proti 0, zdržel se 1 



Usnesení č.05h/01/11: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na odkup s vlastníkem p. p. č. 422 – viz výše v případě 
úspěšného vrtu a pověřuje starostu k vypracování této smlouvy.     8 pro, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č.05i/01/11: ZO souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele vrtných prací. Bude osloveno celkem 5 firem 
          8 pro, proti 0, zdržel se 0 

ZO souhlasí se jmenováním výběrové komise poptávkového řízení ve složení P. Derda, Ing. L. Sedláček, Ing. J. Štěpán.  
          8 pro, proti 0, zdržel se 0 
6) Zveřejnění záměru o pronájmu malobytu v čp. 54 
Malobyt v Ježkově domě čp. 54 je volný k dalšímu pronájmu. Je to byt zvláštního určení pro staré občany, kteří jsou však soběstační. Byt je 
určen pro jednu osobu. 
Usnesení č.06/01/11: ZO pověřuje starostu k zveřejnění záměru o pronájmu malobytu v čp. 54.    
          8 pro, proti 0, zdržel se 0 
7) Diskuze, různé, závěr 
Proběhla krátká diskuze. Další zasedání ZO bude mimořádné k dořešení a zpřesnění ceny za SOD za  oubravi. průzkum. 
Vzhledem k tomu, že již nebylo dalších připomínek ani dotazů, starosta všem přítomným poděkoval za účast a zasedání ve 20.15 hod. 
ukončil. 

 

Z á p i s č.02/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice – dne 22. února 2011 
Začátek: 18.00 hod. Přítomno bylo 9 zastupitelů z 9 a 2 občanky.    Zapsáno: 24. 2. 2011 
Program: 
1) Zahájení, hlasování o programu, určení ověřovatelů zápisu 
2) Doporučení návrhové komise pro výběr dodavatele vrtných prací 
3) Rozhodnutí ZO o dodavateli vrtných prací 
4) Rozhodnutí ZO o dodavateli hydrogeologického průzkumu 
5) Žádost o příspěvek při narození dítěte 
6) Různé, diskuze, závěr 
1) Zahájení, hlasování o programu, určení ověřovatelů zápisu 
Starosta zahájil zasedání ZO. Program byl bez připomínek přijat všemi hlasy. Ověřovateli zápisu byli určeni Miloš Valášek a Ing. Libor 
Sedláček. 
2) Doporučení návrhové komise pro výběr dodavatele vrtných prací 
Předseda výběrové komise pan P. Derda přednesl informace ze zasedání komise pro posouzení a hodnocení nabídek vyžádaných na 
realizaci vrtných prací pro akci Posílení vodovodu Doubravice ve složení P. Derda, Ing. L. Sedláček a Ing. J. Štěpán, které se konalo dne 21. 2. 
2011. Na vyhodnocení nabídek byla stanovena tato kritéria – 70% cena díla, 15% termín provedení prací, 10% odborná způsobilost a 5% 
reference. Bylo osloveno celkem 5 firem. Do uzávěrky příjmu nabídek reagovaly firmy: Stavební geologie-geoprůzkum České Budějovice 
cena 177 600 Kč, Vodní zdroje a.s. Praha cena 149 700 Kč, Vodní zdroje-vrtné práce Chrudim cena 111 600Kč. Firma D. Javůrek České 
Libchavy a Slavoj Satorie Praha, nedošly v řádném termínu nabídky. P. Derda navrhl dle kritérií firmu Vodní zdroje-vrtné práce Chrudim. 
3) Rozhodnutí ZO o dodavateli vrtných prací 
Usnesení č. 01/02/11: ZO na základě doporučení výběrové komise rozhodlo uzavřít SOD na realizaci vrtných prací pro akci Posílení 
vodovodu Doubravice s firmou Vodní zdroje-vrtné práce Chrudim a pověřilo starostu k dojednání a podpisu SOD. 

9 pro, proti 0, zdržel se 0 
4) Rozhodnutí ZO o dodavateli hydrogeologického průzkumu 
Proběhlo další jednání s RNDr. Smutkem o úpravě ceny SOD za hydrogeologický průzkum vrtu. Nová cena byla stanovena na 184 416Kč vč. 
DPH Byla oslovena ještě další firma SUDOP Pardubice pro vypracování nabídky na hydrogeologický průzkum vrtu – cena nabídky 216 540 Kč 
vč. DPH. 
Usnesení č.02/02/11: ZO rozhodlo uzavřít SOD na hydrogeologický průzkum vrtu s firmou Vodní zdroje Chrudim s.r.o. – RNDr. D. Smutkem 
a pověřilo starostu dokončením jednání a podpisem SOD.     

9 pro, proti 0, zdržel se 0 
5) Žádost o příspěvek při narození dítěte 
Předsedkyně sociální komise pí. Brožová provedla místní šetření u žadatelky, kterým byla pověřena na minulém zasedání. Pí. Brožová 
konstatovala, že se žadatelka nezdržuje celý týden v obci, protože má umožněný individuální studijní plán ve škole. 
S dítětem se v tyto dny zdržuje u svých prarodičů. Navrhla přiklonit se tedy k vyplacení pouze poloviční výše maximálního příspěvku při 
narození dítěte dle zásad  
o poskytování dobrovolných příspěvků obce Doubravice. 
Usnesení č.03/02/11: ZO souhlasí s vyplacení příspěvku při narození dítěte.       
          9 pro, proti 0, zdržel se 0 
6) Různé, diskuze, závěr 
Starosta informoval o schůzce na SÚS Dvůr Králové: 
- zrcadlo na lesní křižovatce pod Zálesím – bude umístěno 
- umístění svodidel v ostré zatáčce nad nádražím ČD – doporučeno obrátit se na oddělení Policie ČR a s jejich doporučením na SÚS KHK 
Usnesení č.06/02/11: ZO pověřuje starostu k jednání s Policií ČR o umístění svodidel v zatáčce nad nádražím ČD a následně k jednání s SÚS 
KHK Hradec Králové.                   9 pro, proti 0, zdržel se 0 
- výtluky na silnicích – výtluky se budou opravovat, až začnou pracovat obalovny 
- prodloužení svodidla u hostince U Hrdinů – slíbeno realizovat v letošním roce 
- vodorovné značení na Velehrádku  - slíbeno realizovat v letošním roce 
Vzhledem k tomu, že již nebylo žádných dotazů ani připomínek, starosta všem přítomným poděkoval za účast a zasedání v 18.35 hod. 
ukončil. 
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Doubravický občasník slaví 20 let 

První číslo Doubravického občasníku vyšlo v březnu 1991. Vydávat obecní noviny byl jeden z bodů 

volebního programu. Občasník chtěl informovat o všem podstatném, čím Doubravice žila v minulosti i v dané 

době, přinášet názory občanů, podněty, nápady….  Hlavní záměr se rozhodně ani po dvaceti letech nezměnil,  

díky modernějším technologiím se  poněkud změnila jeho grafická tvář, několikrát se změnilo složení redakce…. 

Změnila se Doubravice, lidé a jejich potřeby? 

 Obecní noviny vznikly v době, kdy se naše společnost transformovala, chtěla setřást břemeno 

čtyřicetileté komunistické vlády a dělat spoustu věcí nově, lépe a svobodně. Redakce Občasníku pod vedením 

pana Jiřího Exnera se do novinařiny pustila s elánem, ale velice často bojovala s nedostatkem příspěvků.  Každý 

mohl vhodit svůj příspěvek do schránky v tehdejší prodejně Jednota nebo předat panu Exnerovi v knihovně. 

(Dnes můžete poslat svůj příspěvek elektronicky na doubravicky.obcasnik@seznam.cz) První číslo vyšlo 

v nákladu 60 výtisků a jeden výtisk stál 2,50 Kčs. 

 Připomeňme si v letošním jubilejním ročníku, o čem se psalo před dvaceti lety. Nám mnohým se zdá, že 

se jedná o dobu nedávnou, že se nic moc nezměnilo. Možná budete překvapeni, na co všechno se za dvacet let 

zapomnělo. 

 

 V březnu 1991 se připravovala výstava 

historických dokumentů, fotografií, pohledů apod., 

prostřednictvím Občasníku byli občané vyzváni, aby 

se na výstavě podíleli zapůjčením „skutečných 

klenotů z bohaté doubravické historie (…), které se 

najdou právě u Vás v albu, zasklené nebo ve starých 

deskách“. 

 Pan starosta musel objasnit „závistivým“ 

občanům, z jakých prostředků je personál na 

doubravické radnici financován. Mzdové prostředky 

na rok 1991 činily 77, 3 tis. Kčs, pocházely ze 

státního rozpočtu a byly přidělovány Okresním 

úřadem v Trutnově. Další potřeby mzdových 

prostředků by si Obecní úřad v Doubravici musel 

uhradit z vlastních zdrojů, o těchto „dalších 

potřebách“ pochopitelně v dané době nemohla být 

vůbec řeč. „ Mzdy radnice vyplácí stát za práci, 

kterou pro něho vykonává. Práci pro obec vykonává 

radnice zdarma, dokud nezíská vlastní obecní 

příjmy, natolik dostačující, aby z nich mohla přispět 

na správu obce.“ 

 Do konce března se mohli u paní Libuše 

Flečkové přihlásit zájemci o činnost v hudebním 

souboru nebo o hru na klavír, neboť ZUŠ ve Dvoře 

Králové přislíbila v Doubravici od dalšího školního 

roku zřídit své detašované pracoviště. 

 Pan Emil Fátor informoval o úspěchu, který 

slavili  oubravicí hokejisté.  Ziskem 18 bodů se 

dostali do čela meziokresní soutěže. „Celkové 

umístění lze považovat za největší úspěch ledního 

hokeje v naší obci po letech 1975 – 1982, kdy hrál 

Sokol Doubravice v krajských soutěžích.“ 

 Pan Pavel Pařík ve svém příspěvku shrnul 

činnost oddílu cyklistiky v Doubravici. Cyklistický 

oddíl byl založen roku 1988 a v roce 1991 měl 20 

členů. Každoročně byl pod hlavičkou oddílu 

pořádán populární závod „Přes Záleský vrch“. 

  

Další číslo Doubravického občasníku vyšlo hned následující měsíc, v květnu 1991. Náklad se navýšil na 100 

výtisků, navýšena byla i cena – 4 Kčs. Přestože druhé číslo následovalo tak rychle po prvním, stěžuje si redakce, 

že „kromě Sokola s námi nespolupracují ani místní spolky (hasiči, Červený kříž)“, a proto znovu vyzývá všechny 

komise OÚ  i nově vzniklý Doubravický spolek dorostu, aby napsaly o své činnosti. „Nemusíte se bát žádné 

cenzury, příspěvky procházejí pouze jazykovou úpravou. Na Vaše příspěvky i nadále čeká, zatím nepoužitá, 

schránka v místní prodejně a též redakce.“ 

 

 Obec vyjádřila poděkování panu Zdeňku 

Noskovi „za úklid značného množství posypového 

materiálu, který zbyl po zimní péči našich silničářů.“ 

Plocha, kterou pan Nosek uklidil, značně 

přesahovla okolí jeho domu č.p. 123. Dále 

poděkovala všem, kteří se „zúčastnili úklidu centra 

obce a zbavili toto místo posledních stop po zimě. 

Když se ale podíváte na místa poněkud odlehlejší 

mailto:doubravicky.obcasnik@seznam.cz
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státní silnici, budete možná souhlasit s tím, že naší 

vizitkou jsou spíše skládky u koupaliště nebo ve 

 oubravicí  rokli. Doufejme, že kontejnery, které se 

tam snad do podzimu octnou, zaujmou některé 

z nás natolik, že je i použijí. V opačném případě by 

se dalo s úspěchem tvrdit, že čistá náves v našem 

případě připomíná nalíčenou tvář ukrývající 

zkažený chrup.“ 

 S velkým úspěchem proběhla velikonoční 

výstava, její autorkou byla paní Šejtková. 

 Z dalších stručných zpráviček jsme se 

dověděli, že v roce 1991 v Doubravici pracoval 

dětský pěvecký a recitační kroužek, s paní 

Štěpánovou se děti zabývaly výtvarnou výchovou, 

s paní Flečkovou se učily hře na jednoduché 

hudební nástroje. V dubnu proběhlo promítání 

diapozitivů z cest po Vysokých Tatrách v podání 

pana M. Rejla. Akce se zúčastnilo 29 občanů. 

 Pan starosta podrobně komentoval 

vyhlášku OÚ o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, která vyšla v platnost 9. 4. 

1991. 

 Na své zážitky z pohnutého jara 1945 

zavzpomínal pan Josef Štěpán. Spolu s dalšími asi 

70 chlapci z Královédvorska (on a další dva 

z Doubravice) byl odveden do Orlických hor na 

zákopové práce, kterými chtěla Říše oddálit svůj 

pád. Po ukončení prací v Orlických horách měli 

odjet k Ostravě, ale tam už v té době byla fronta, a 

tedy velké nebezpečí, proto se všichni Doubravičáci 

rozhodli „zmizet“ a vrátit domů. Cesta byla 

krkolomná a nebezpečná, ale „k překvapení všech 

doma jsme se vrátili brzy, neočekávaně a hlavně 

zdrávi“. 

 Paní Marie Štindlová měla v prvním i 

druhém čísle na starost koutek o zdravé výživě. 

 Pan Emil Fátor připravil přehled 

sportovních akcí pro sezónu 1991 – 22. června 

cyklistický závod Přes Záleský vrch, 13. července 

mládežnický turnaj v malé kopané, ve dnech 3. a 

10. srpna XX., tedy jubilejní, ročník turnaje v malé 

kopané – Memoriál bratří Menclů. 

 Luštit křížovky, čtvercovku a řešit logické 

problémy jste v tomto čísle mohli díky Ing. Josefu 

Brožovi.

 

  Třetí číslo Občasníku vyšlo až v říjnu 1991, po téměř půlroční odmlce, která byla způsobena 

nedostatkem příspěvků. Další vzpomínání na život v obci před dvaceti lety si proto budete moci přečíst až 

v podzimním čísle 20. ročníku.  

Lucie Baliharová 

 

 

Letošní kulturní akce 

 

Hvězdná replika 
 

Reality show v Doubravici? Ano, je to tak. 

29. ledna tohoto roku jsme se stali svědky a 

současně i účastníky jedinečné reality show – 

Hvězdná replika   

 S představením, které parodovalo diváky 

oblíbené podívané z „reálného“ života ve 

vykonstruovaných situacích, přijeli studenti 

brněnské střední školy managementu sdružení do 

souboru ČAMÚZA. Jednalo se o autorské divadlo, 

kdy vše, co jsme měli možnost vidět, byly 

realizované nápady pouze členů souboru. 

Umělecky studenty vedl Doubravičák  Petr David, 

absolvent brněnské JAMU, oboru dramatická 

výchova, nyní pedagogicky působící právě v Brně. 

 Už začátek představení byl neobvyklý. 

Diváci byli po skupinkách vpouštěni do sálu 

hostince, kde měli na lísteček napsat jednu 

divadelní hru a ten vhodit do klobouku. Když se 

všichni diváci v sále usadili, dvě moderátorky jim 

oznámily, že přišli na reality show, ve které budou 
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účastníci soutěžit v hereckém umění a diváci svým 

hlasováním určí vítěze. 

 Nikdo z diváků netušil, co od představení 

může čekat, a mnozí byli šokováni, doufám, že mile. 

Celé představení bylo propracováno do naprostých 

detailů, zapojena byla nejrůznější multimediální 

technika, divák měl zprvu pocit, že sám ovlivňuje 

průběh reality show, než mu došlo, že se stal 

součástí vtipné mystifikace. Iluze reality show byla 

téměř dokonalá. 

 Části „naživo“ se střídaly s projekcí na 

zadní stěně jeviště. Soutěžící si během dvou minut 

v zákulisí museli připravit ukázku z divadelní hry, 

kterou moderátorky vytáhly z klobouku. Viděli jsme 

tak pasáže z Lysistráty, Maryši, Cida, Čekání na 

Godota a Romea a Julie, samozřejmě pojaté dost 

netradičně – zábavně a s nadsázkou. Soutěžící 

jeden za druhým na základě „hlasování“ diváků 

opouštěli show a diváci sledovali, jak se jejich 

původně přátelské vztahy mění v nepřátelství 

rivalů, tak jak nám to skutečné reality show na 

televizní obrazovce ukazují. 

 Překvapující byl i závěr představení, kdy 

reality show Hvězdná replika byla náhle vystřídána 

novou reality – Hvězdný divák. V projekci se 

objevily fotky všech diváků, kteří při vstupu psali na 

lístečky, a hned byli noví „soutěžící“ ukázáni světu 

naživo objektivem kamery. A tak jsme na sebe 

koukali, někteří se smáli, jiní se tvářili trapně, jiní se 

zdáli být neviditelní…. Bylo zajímavé sledovat 

bezprostřední reakce na nečekané překvapení, 

které si pro diváky ČAMÚZA připravila. 

 

     

  

Doubravický ples 

Plesová sezóna vrcholila 26. února 2011 tradičním Doubravickým plesem v hostinci U Hrdinů. 

Tolik tancechtivých občanů z Doubravice, Zálesí, Velehrádku a okolních obcí či měst snad sál a lokál 

hostince dosud nezažily. Tyto prostory jich vstřebaly 120 a dalších několik museli pořadatelé 

odmítnout, opravdu by se už dovnitř nevešli. K tanci hráli hudbu různých žánrů miletínští Plastik Fifl. 

Před 21. hodinou se taneční parket uvolnil pro pět břišních tanečnic pod vedením Míši Valáškové, 

které předvedly své umění ladných pohybů. Poté byl zahájen prodej losů do tomboly, ceny byly natolik 

lákavé a atraktivní, že se po losech doslova jen zaprášilo, jejich prodej byl tak rychlý, že na poslední 

stoly v sále už nezbyly. Z celkového počtu 310 cen, které věnovali  oubravicí občané a firmy sídlící 

v Doubravici a okolí, se na prvních místech objevily např. tiskárna se skenerem, sekera Fiskars, 

paraglidingový tandemový let, vyhlídkové lety na kluzáku a spousta dobrot. Poslední tanečníci 

opouštěli parket kolem půl čtvrté ráno. Většina účastníků snad byla s průběhem plesu spokojena, na 

jeho úspěchu mají kromě pořadatelů velký podíl všichni dárci cen do tomboly i pan hostinský Vaněček 

se svým týmem. Všem patří velký dík. 

 

Postel pro anděla

V sobotu 26. března od 19 hodin provětral jeviště, co pamatuje ještě ochotníky z období první 

republiky, divadelní soubor Erben z Miletína. Miletínští ochotníci přivezli do Doubravice jedno ze svých 

nejúspěšnějších představení – Postel pro anděla, komedii Jaroslava Koloděje v režii Jiřího Kněžourka. 

Členové souboru nám předvedli odpočinkovou a vtipnou podívanou o postřeleném anděli 

strážném, plnou situačního i slovního humoru a lechtivých narážek. Všech 65 diváků bouřlivým 

potleskem ocenilo herecké výkony. 

Lucie Baliharová 
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Vzpomínka 

Letos uběhne 90 let od doby, kdy byl odhalen pomník obětem první světové války v Doubravici. Stalo 

se tak 7. srpna 1921. 

 Výbor pro postavení pomníku byl ustaven v roce 1920. Pomník zhotovil místní rodák, sochař pan Rejl. 

Později se odstěhoval do Chocně, kde dále pokračoval ve svém oboru. Kámen byl vybrán v Bouzových skalách, 

tedy nedaleko od Doubravice. Při pohledu na pomník nás napadne, jak si tenkrát poradili lidé s tak velkým a 

těžkým kamenem bez mechanizace. Pomník je opatřen nápisem „Těm, kteří nedospěli k cíli.“ Nezapomeňme, 

že až do 28. 10. 1918 jsme byli pod nadvládou Rakouska-Uherska. Náš pomník nese 26 jmen doubravických 

mladých mužů, kteří padli na různých frontách 1. světové války. 

 Po druhé světové válce byl k pomníku přidán kámen, který nese jména dalších šesti doubravických 

obětí, ani na ty nesmíme zapomenout. 

 Na den odhalení pomníku bylo stanoveno konání poutě. Do té doby se pouť v Doubravici držela 

společně s Lanžovem jako církevní slavnost.  

Josef Štěpán 

  

 

 

Sčítání 

Stejně jako každý jiný občan naší země i já 

jsem obdržela od sčítací komisařky sčítací archy a 

byla jsem vyzvána k tomu, abych se sečetla. Stát 

potřebuje vědět, co jsem zač a jak bydlím. Přiznám 

se, že nejdřív mě představa vyplňování formulářů 

silně znechutila.  

Jednak obecně nemám formuláře 

v bůhvíjaké oblibě, a přijdou-li ty sčítací v době 

vyplňování těch daňových, tak vypadají ještě 

odpudivěji, než kdyby se sčítalo v přívětivější dobu. 

Za druhé mi přišlo, že stát zase jednou strká nos 

tam, kam by nutně nemusel, kdyby si držel svoje 

existující databáze v pořádku. 

Když jsem se ale doopravdy do formulářů 

začetla, tak jsem zjistila, že nebýt nutnosti bádat 

nad metry obytné plochy, tak je to záležitost prostá 

a celkem rychle zvládnutelná. A co víc – napadlo 

mě, že takové sčítací archy nevypovídají o tom 

podstatném v mém životě vůbec nic. To kdybych se 

měla ptát já, to by teprve byly otázky! A tak jsem 

se zamyslela, co bych si všechno mohla nasčítat, 

kdybych se do toho opravdu pořádně obula.  

Předně bych si mohla přičíst radostné 

spokojené dětství a báječnou rodinu. Mohla bych 

sčítat spokojená nedělní rána, veselé prázdninové 

výlety, rozpustilé hry a bláznivé nápady. Ale taky 

pohlavky a káravá slova, když jsem si je zasloužila. 

Jsem vděčná, že kolonky křivd, ponižování, týrání a 

vůbec zlých zážitků v rodině mohu s klidným 

vědomím coby nehodící se proškrtnout.  

Je zajímavé, že za všechny své školy bych 

toho mnoho nenasčítala – je jen pár učitelů a 

profesorů, na které mám důvod nezapomenout. 

Tahle položka je v mém osobním sčítacím archu 

zcela průměrná, přestože jsem se učila ráda a 

většinou dobře. Ovšem pokud jde o další 

mimoškolní aktivity, tam už se toho dá sečíst dost. 

Osm let malování v lidušce, radostnou tvorbu i 

spory s paní profesorkou, když došlo na moji 

nechuť pracovat s jiným materiálem než hrnčířskou 

hlínou. Co já se nakreslila váz s kopretinami a jiným 

špatně se kreslícím býlím coby kompenzaci za 

neschopnost cokoliv utkat nebo ušít!  

U kolonky fyzické dřiny bych si musela 

nasčítat hodiny gymnastiky a především léta kydání 

hnoje a souvisejících aktivit na jedné z pražských 

jízdáren. Přesto mi tyto vzpomínky přinášejí hlavně 

radost, ať už jde o tanec nebo jízdu na koni. 

Nezapomenutelné jsou chvíle, kdy jsem sundala 

koni po vyjížďce sedlo, opírala se o jeho rameno a 

nechala ho v míru se pást – ať už mi předtím 

provedl cokoliv) 

I kolonky o zaměstnání mi v oficiálním 

sčítacím dotazníku přišly poněkud fádní. Na rozdíl 
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od školní docházky je moje profesionální dráha 

vesele barevná a mimo dvou let strávených 

s účetnictvím jsem nudou nikdy netrpěla. Nejen já 

dosud vzpomínám, jak jsem kdysi v redakci po 

telefonu přesvědčovala našeho tehdejšího 

jezevčíka, že s naším synkem jít ven prostě musí, 

protože já mám službu a přijdu moc pozdě domů. 

Jen tak mezi námi – povedlo se mi to! 

Když už jsme u toho – jak mohu jen tak 

sečíst, že mám jednoho muže a dva syny, když tady 

by se dalo sčítat nejmíň týden??? Nikoliv, nemám 

zase tolik mužů a dětí, ale těch zážitků, těch emocí, 

té lásky i zlobení… Ale vždyť to znáte sami. Vážně – 

projděte si svoje osoby blízké, které jste si oficiálně 

sečetli, a zamyslete se. Kdyby měl člověk sečíst 

všechno, co má na srdci, musel by mít sčítací arch 

veliký jak dvorek i se zahradou!  

Podívejte se z tohoto hlediska i na 

domovní a bytovní list, takto důležitou součást 

sčítacích archů. Já jsem měla štěstí, že ať jsem 

bydlela kdekoliv, vždycky se mi tam líbilo. Někdy 

bylo těžší najít ty hezké stránky, ale povedlo se mi 

to vždycky, ať v Čechách nebo na toulkách po 

světě. Když jsem se snažila spočítat, jak je to 

s našimi obytnými metry a počtem místností, tak 

mi myšlenky rychle utekly od čísel pryč. Náš dům a 

zahrada pro mě znamenají mnohem víc, než jen 

místo, kde mohu bydlet! A to nemám dům 

s rodinnou historií – vezměte si své domy, kde 

třeba bydlela ještě vaše prababička 

s pradědečkem, kolik ty v sobě skrývají osudů, 

vztahů, emocí a událostí. Těžko to potom v duchu 

zredukovat jen na metry obytné plochy, co 

myslíte?  

Stejně tak k domu patří i sousedi a přátelé. 

Takový dobrý soused, to je jako další zeď k domu – 

je vlastně neocenitelný. A bez přátel by to taky 

nešlo. Kdepak, tady mají dotazníky velikou díru! 

Tak schválně, jak jste na tom vy? Každá čárka za 

kamaráda či kamarádku, na které se můžete 

vždycky spolehnout, by se měla zapisovat zlatou 

tužkou. Radostně v duchu počítám svoje čárky – 

mám štěstí. Od kamarádky ještě z vysoké až po 

přátele získané během našeho toulání po světě. 

Jsem bohatá na přátele, není to krásný výsledek? 

A ještě na něco sčítací archy úplně 

zapomněly… nebo je mám zapsat jako členy 

domácnosti? Ano, mluvím o zvířecích kamarádech, 

tedy já konkrétně o svých psech. Přestože 

z hlediska zákona je pes jenom věc, těžko tak o 

nich mohu přemýšlet. Věci na mě nevrtí ocasem, 

nesmějí se na mě, nesežerou mi svačinu a 

především mě z celého srdce nemilují. Tyhle 

chlupaté přátelské věci mi jsou věrnými společníky, 

chrání mě a já zase ochraňuju je. Jsou mými 

společníky na cestě životem – jak je mohu 

nezapočítat? Vždyť je drbala za ušima i sčítací 

komisařka! 

A tak tady sedím, sčítací archy mi leží 

zpola vyplněné na klíně a přemítám nad modrou 

oblohou, ptačím zpěvem, šumícími lesy a lidským 

úsměvem. Kolik jsem toho napočítala, zlého 

mnohem méně než dobrého. Jsem spokojená – a 

pak že celé to sčítání je nesmysl!:)) 

Dagmar Ruščáková 

 

Z kroniky obce Doubravice  

pokračování – rok 1919 
 

Sbor dobrovolných hasičů měl řádnou 1. 
schůzi 6. ledna 1919. Poslední byla 6. února 1916. 
Sbor čítal 72 členy, a to 20 činných, 52 
přispívajících. Ples byl 26. ledna 1919 a čistý zisk 
činil 161 Kčs.  Valná hromada byla 16. 3. 1919. 
Zvoleni následující činovníci: Jos.Valeš, poštmistr, 
starostou, Jos.Zoufalý, kovář, jeho nám., Jan Reil, 
krejčí, velitelem, Jos.Černý, učitel, jednatelem a Jos. 
Machek, rolník 3/II, pokladníkem a ostatní členové 
výboru. 

 Za války zemřel horlivý, čestný a poctivý 
člen sboru, Kar. Turek. Pochován je v Jaroměři. 
Pohřbu se zúčastnil Jan Reil, krejčí. Členové 
hasičstva hojně odebírali kult. časopis Nový lid. 
Koňské přípřeže obstarávali ti rolníci, kteří vlastnili 
koně. 
 Spolkovým poslem byl p. Chládek Josef. 
25. 3. 1919 navrhl učitel Jos. Černý, aby se v obci 
zasadila Lípa svobody. Veškeré občanstvo plně 
podporovalo práci hasičů. Vzhledem k státoprávním 
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změnám v našem státě přijal sbor nové stanovy, 
které odpovídaly duchu doby... 
 Při vzniku těl. jed. Sokol měla letní cvičiště 
u hostince p. Frant.Holana. Po přesídlení do 
hostince p. Jana Hrdiny bylo letní cvičiště upraveno 
před barevnou u č.p. 75. Cvičiště nevyhovovalo. 
Školní mládež podobně neměla kde cvičiti. Obec. 
zastupitelstvo se usneslo vyhověti žádosti spolků a 
na tzv.návsi upraviti cvičiště. Byla vykácena část 
topolů a volná část upravena na cvičiště. Plocha 
však nestačila. Společnou prací všech místních 
občanů i ze Řečice bylo upraveno cvičiště nové. Tok 
potoka byl převeden do nynějšího koryta. Dříve 
bylo koryto vedeno příčním směrem návsí. Mnoho 
tisíc hodin odpracováno, a to úplně zdarma. Hlínu 
potřebnou k úpravě cvičiště vozili rolníci od 
barevny. Obecní zastupit.ve svojí schůzi rozhodlo, 
aby spoluvlastníky cvičiště byla těl. jed. Sokol, sbor 
dobrovol.hasičů a místní školní rada. O věnování je 
sepsána „Věnovací listina“, kterou mají všichni 
spoluvlastníci. Zájemce odkazují na tuto listinu. 
 Následkem stálého nedostatku petroleje a 
zájem o ulehčení práce ve všech oborech lidské 
práce nutil občanstvo k tomu, aby se uvažovalo o 
elektrisaci obce. Práce to byla nadlidská. První 
schůze se rozbily o tvrdošíjnost některých 
zemědělců. Zájem byl vzbuzen. Zájemci pracovali 
tiše dále. V obci si vyráběla elektrický proud pro 
vlastní závod barevna Finger a spol. … 
 25. 8. 1917 byly zavedeny mýdlenky. 7. 10. 
1917 bramborenky. 25. 10. 1917 zavedeny 4 druhy 
lístků na uhlí. Veškeré příděly klesaly, proto 
obyvatelstvo shánělo a kupovalo potraviny 

načerno. Nejvíce klesl příděl cigaret a tabáku, proto 
se kouřilo, co hořelo. Všude se pěstoval tabák. 
Proto v roce 1918 zavedeny tabačenky a v červnu 
1918 lístky na sůl. 
 Od 1. dubna do 29. září byl zaveden letní 
čas. 
 Dle stavu 1. 3. 1919 provedl berní úřad ve 
Dvoře Králové soupis movitostí. Soupis prováděl 
berní úředník Vojt. Nedvídek. Při soupisu často 
docházelo k nemilým výjevům. 
 V červenci vydány čsl. státovky 100 Kčs 
barvy světle modré s datem 15. dubna 1919. Staré, 
okolkované vzaty z oběhu 15. 11. 1919. V červenci 
vydány dále čsl. státovky 500 Kčs. V září provedena 
výměna 1 K a 2 K bankovek se srážkou 10% jako 
správní poplatek a vydány čsl. státovky 1 Kčs a 5 Kčs 
s datem 15. 4. 1919. V říjnu vydány čsl. státovky 
500 Kčs a v listopadu čsl. stát. 50 Kčs. Dnem 31. 
prosince 1919 přestávají býti okolkované peníze – 
1000 K bankovky zákonným platidlem a vydány čsl. 
státovky 1000 Kčs. 
 K výzvě kap. Vosky konány sbírky zlatých, 
stříbrných předmětů nebo mincí ve sprospěch 
pokladu ČSR. Výsledek byl velice pěkný. Sbírku 
vykonali Klust Emil, Ant. Šturm, Frant. Rejl, Bož. 
Lhotová a Růžena Peterová. 
 15. června 1919 provedeny volby do obec. 
zastupitelstva a komisí podle nového volebního 
řádu. Volební právo rozšířeno od 21 let a přiznáno i 
ženám. 
(pokračování příště – Kultura v Doubravici v roce 

1919) 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů? 

Nedávná tragická událost, kdy v naší obci ohnivý kohout zcela zničil jednu z nejkrásnějších roubených 

chalup, vyvolala řadu otázek, hypotéz a spekulací. Mimo jiné i to, zda by požár způsobil tak katastrofální škodu, 

kdyby včas zasáhla místní jednotka dobrovolných hasičů, pokud by tu nějaká byla??!!  (V tomto případě NE. Než 

by se seběhl místní fungující sbor, tak by na místě byla profesionální jednotka ze Dvora Králové. Profesionální 

jednotky mají výjezd do dvou minut od vyhlášení poplachu, místní jednotka SDH by měla vyjet do deseti minut.) 

 SDH v naší obci oficiálně nezanikl, dlouhou dobu je však neakceschopný a vyřazený z poplachových 

plánů.  Nabízí se další otázka, k čemu by nám bylo „obnovit“ jednotku SDH? 

1. Ze zákona č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů je každá obec, zjednodušeně řečeno, povinna 

zabezpečit požární ochranu v obci buď zřízením vlastní jednotky, nebo smluvně sdružením prostředků 

s  jinou obcí (jednotkou katastrálně sousední). 

2. I když požáry většího rozsahu by tato jednotka nebyla schopna samozřejmě zvládnout, je její fungování 

potřeba, neboť v takových situacích zajišťuje „týlové práce“ jednotkám profesionálním. 

3. Tradice! Sbor dobrovolných hasičů v Doubravici vznikl před více jak sto lety, vždy bylo pro každého 

muže či kluka prestižní stát se jeho členem, účastnit se soutěží či asistovat při skutečném zásahu…. 
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Každý požární sbor drží pohromadě technika, která v naší obci dlouho chyběla. Nedávno však svitlo na 

lepší časy, do Doubravice byl zakoupen za cenu 5000,- Kč požární automobil DA-8 (dopravní automobil)  A-30 

(Avia-30). Vozidlo bylo zakoupeno od obce Pec pod Sněžkou. V současné době se nachází v Trutnově na opravě 

stěračů. Jedná se o jednu z prvních požárních Avií, což s sebou nese problémy se zajišťováním náhradních dílů. 

Následovat bude technická kontrola a odvoz vozidla do doubravické „hasičárny“.    

Velice rád bych na tomto základě zaktivoval činnost Sboru dobrovolných hasičů v naší obci. Pomoc při obnovení 

sboru mně přislíbilo několik mých blízkých kamarádů z obce.  Zatím je nás pět. Aby se u nás znovuzrodili hasiči, 

je ze zákona zapotřebí 9 členů. Máte chuť se někdo připojit?  

Jednotky požární ochrany se dělí do šesti kategorií – JPO I – VI. Naše jednotka by fungovala jako JPO V (jednotka 

požární ochrany v kategorii V, dle vyhlášky č.226/2005 Sb.) tzn. jednotka s místní působností (zasahující 

v katastru naší obce – tedy pro naše obyvatele). 

Rád bych využil svých dlouholetých profesních zkušeností a přiblížil „hasičinu“ dětem a mládeži všech věkových 

kategorií, a proto mám v úmyslu, bude-li mezi dětmi a mládeží zájem, založit hasičský kroužek. S dětmi bychom 

jezdili na požární soutěže, cvičili různé dovednosti, řádili v přírodě a v zimních měsících by byl kroužek proložen 

výtvarně-rukodělnou činností mé ženy Katky. Kroužek by byl uzpůsoben ročnímu období. K dispozici je nám 

prostor klubovny v „hasičárně“ a zasedací místnost OÚ. O zahájení činnosti budete informováni. 

Bc. Vlastimil Hornych 

 

JK Zálesí o. s.  „Rangers“ – kalendář akcí 2011 

Čarodějnice - 30. 4. 2011 

    1. jezdecké závody - 28. 5. 2011 

2. jezdecké závody - 3. 9. 2011  

     Drakiáda - začátek října 2011 

 

 Vždy zajištěno občerstvení i dobrá nálada. Srdečně zveme všechny příznivce. 

 

 

Společenská kronika 

Významná životní jubilea oslavili a oslaví: 

 

leden: Karel Anderle, Miloš Vondrouš, 
Miloslava Janečková 

únor: Vít Paula, Jaroslav Hrdina, Miloš 
Jirousek, Jana Strnadová 

březen: Libuše Vondroušová, Milada Novotná 

květen: Jaroslava Pavlíčková, Zdeněk Haňáček, 
Ladislav Pik, Zdeňka Jarolímková, Miluška 
Mašková, Jaromír Balihar 

červen: Anna Derdová, Marta Kozová, Karel 
Hrdina 

Srdečně blahopřejeme! 
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Pozvánka 

V ZŠ Dubenec se ve čtvrtek 14. 4. od 13.00 do 17.00 hodin a v pátek 15. 4. od 11.00 do 

15.00 hodin koná prodejní VELIKONOČNÍ VÝSTAVA dětských prací. Na Vaši návštěvu se těší žáci a 

učitelé ZŠ Dubenec. 

Již tuto sobotu 16. dubna se v hostinci U Hrdinů opět setkáme s panem Petrem 

Baudyšem a jeho pořadem o cestování. Tentokrát s ním prostřednictvím spousty fotografií, 

několika krátkých videí a poutavého vyprávění navštívíme PERU A BOLÍVII. Začátek v 19 hodin. 

 

Tradiční Dětský den uspořádáme v sobotu 11. června na doubravickém hřišti. Budeme se 

na Vás těšit od 14 hodin. 

 

Akce Příkopy 2011 

 

Jaro je tu, zahrádky se krásní a smějí květy různých barev. I přístupové cesty k naší obci jsou plné 

rozmanitých barev, květy to však nejsou, ale plastové lahve, krabičky od cigaret, obaly od sušenek, peřiny, 

pneumatiky... Bohužel, naší obcí projíždí mnoho nevychovaných neotesanců, které nikdo nenaučil, že odpadky 

nepatří do přírody, ale do odpadkových košů a kontejnerů. Viníky neodhalíme, tak nám nezbývá nic jiného, než 

ten svinčík po nich uklidit. 

  Vy, kterým není lhostejná tvář naší obce a jejího okolí a kteří jste ochotni ohnout svůj hřbet kvůli cizí 

hlouposti a neomalenosti, přijďte se zúčastnit akce PŘÍKOPY 2011. 

sraz v sobotu 16. 4. 2011 v 9.00 na návsi u autobusové zastávky 

S sebou vezměte gumové rukavice (často se v příkopě objeví dost velký fujtajbl). 

V případě velmi nepříznivého počasí se akce odkládá. 

 

 

Svůj Občasník najdete také na: www.doubravice.cz 

O zasílání dalších čísel na váš e-mail si napište na: doubravicky.obcasnik@seznam.cz 
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