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Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí 

Vychází: 1. května 2012, počet stran 16, cena 10 Kč 

Tak už jsem tady, moje milá. Stavila jsem se ještě cestou pro krabici 

lechtivek motýlích křídel, pro dvoje růžové brýle, pro klíč od 

vzdušného zámku a pro přesýpací hodiny s nekonečným množstvím 

droboučkého písku. Určitě jsem na něco zapomněla, ale to se stává, 

protože začátky jsou vždycky složité a na věku vůbec nezáleží. 

Zvláště, když to přijde najednou a já se narodím zcela nečekaně. To 

je teprve šrumec … jako teď. Ach … zapomněla jsem na růž na tváře 

a zvedače ústních koutků, ale zkusím si svou brašnu pořádně 

prohledat; možná tam něco takového objevím.  

Je to překvapení, viď? Nikde nic a najednou jsem tady. Čerstvá, 

voňavá, zajímavá, lahodná, neokoukaná, nepoznaná … kolik jen 

mám přízvisek? Nespočetně. Mnoho moc. Stejně tolik, kolik má 

probuzená třešeň nových kvítků. Jsem láska a právě spolu prožíváme 

mé jaro. Zjišťuješ, že nepotřebuješ jíst, protože o práci v břiše se 

důkladně postarají právě ty lechtivky, co jsem Ti přinesla. Vidíš jen 

to, co je Ti milé, skrze okuláry, jež Ti dovolují shlížet na svět a 

hlavně na objekt Tvých citů, jenž stejným způsobem sleduje Tebe. 

Odháním od vás alespoň na pár chvil vše, co by narušovalo vaši 

představu ideálu, a potají se modlím, aby procitnutí nebylo ostré a 

řezavé, šokující a plné zklamání. A daří se mi – na podobné činnosti 

já jsem tuze šikovná! Abych nezapomněla – ten klíček od místa, ve 

kterém si své sny budete žít, kde nebudou starosti, jen já a vy, mi 

potom schovej pod rohožku, abych si ho uklidila zpátky do skříňky, 

až už ho nebudete potřebovat. Nechci Ti kazit náladu, protože jsem 

sama celá rozechvělá z toho všeho krásna kolem nás tří, ale už jsem 
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SMS zprávy do mobilu 

Chtěl bych čtenářům a všem ostatním připomenout bezplatnou sms 

službu, jejímž prostřednictvím obecní úřad informuje všechny zájemce 

o aktuálních událostech v obci. Jde také o významný informační 

prostředek pro předávání zpráv při krizových situacích. Způsob, jak se 

ke službě připojit, je jednoduchý: Stačí poskytnout číslo svého 

mobilního telefonu starostovi nebo místostarostovi, kteří ho zavedou 

do systému. Vaše číslo se nikde nezobrazuje, nikomu se nesděluje. 

 

 

Dovolte mi touto cestou 

poděkovat za ochotu všech, 

kteří se zúčastnili letošní 

úklidové akce „Příkopy“. 

Podrobnější zprávu podají 

jistě sami pořadatelé. 

si svým jarem párkrát prošla a vím, že se mnohdy ani léta nedočkám, a to je mi tolik, tolik líto. Snad 

proto cítíš občas z mých gest trochu trpkosti, ale já vím … 

Co dál? Ty hodiny, ano. Ty si noste s sebou, budou vám připomínat čas, který spolu strávíte fyzicky i 

v myšlenkách – proto jsou ostatně nekonečné; vždyť já vám oběma vaše hlavinky zamotám natolik 

poctivě, že na nic jiného nebudete mít ani pomyšlení. To já totiž umím obzvláště dobře, začarovat 

lidem mysl, aby v ní měli jen mě a toho, do kterého se tolik zamilovali. Jééé … a poslyš, chceš vědět 

tajemství? Aniž bych se to kdekoliv učila, stala jsem se i – jak se to v člověčím světě říká? – 

vizážistkou? Proto ta tvářenka, kterou obarvím vypnutou pleť nebo i vrásčité líce, já si nevybírám. 

Mám-li přijít a být spojníkem mezi dvěma, pak mě nezajímá, koho budu líčit, hlavně, že mám práci . 

A musím uznat, že Ti to tuze sluší, celá záříš a vydáváš ze sebe všechnu tu radost, která Tebou 

prostupuje, tak tak. Tak je to v pořádku. 

A na závěr ještě ty zvedače, jistě uhádneš, nač jich je třeba. Těmi Ti totiž oba koutky úst přichytím 

tak, aby tvořily milou kolébku, jež se bude houpat třeba i bezdůvodně, pouze pro pocit štěstí, pro ty 

šimránky v oblasti žaludku, pro ty oči, které vidí svět náhle celý zahlcený do pastelových něžných 

barev, pro prostor, ve kterém není jinak než božsky. A také pro zrníčka písku, která jsou nepatrným 

důkazem, že i Tobě čas utíká, ale ne nijak obyčejně, nýbrž zaláskovaně. A to je úplně něco jiného. Pak 

se není čemu divit, když náhle zčervenáš, ať už z počátečního studu nebo ze vzrušení, jež má mnoho 

důvodů, a Ty máš ten dar je teď všechny začít poznávat. 

Trochu jsem se při té práci unavila, ale nemusíš mít obavy, já Tě neopustím. Stále mezi vámi budu, 

prozradila jsem Ti své fígle, podle kterých poznáš, že jsem vzhůru. A budu se těšit, že se s vámi 

dočkám i léta, to chutná totiž úplně jinak a přitom je to stejná lahůdka jako zamilovanost.  

Tak moje milá, zatím nashledanou. Tvá láska ♥♥♥    Renata Derdová 

 

Zprávy z „radnice“
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Krádeže 

Varování 

Výzva všem přátelům obce Doubravice 

V roce 2013 oslaví Doubravice 500. výročí od první písemné zmínky o naší obci. Jedná se o zápis v 

Deskách zemských ze 4. října 1513. Je nejvyšší čas začít připravovat program oslav výročí. 

Prozatímní představa: Jedna celodenní akce složená z hudebních, sportovních, výstavních, možná i 

divadelních částí, vše propojené stánky s řemesly a pochutinami a také slovem moderátora. 

(Vzpomínáte si na Láďu Kulihu?) Této oslavě mohou předcházet a po ní následovat například 

sportovní podniky. Součástí prezentace bude i nový znak obce. Každá ze jmenovaných částí 

programu, a mohou být jistě i další, ale potřebuje partu lidí, kteří se ujmou její organizační stránky a 

dotáhnou ji do konce. Samozřejmě s materiálním a technickým zázemím obce. Proto se na Vás 

obracíme s výzvou: Navrhněte, co by na oslavách výročí nemělo chybět? Cojste viděli při podobných 

příležitostech jinde? Co by tam naopak nemělo být? Můžete nám s něčím pomoci? Jak přitom může 

pomoci obec Vám? Pište, volejte, navštivte nás. Společně to určitě zvládneme. 

 

V posledních měsících se nejen v Doubravici, ale i na Velehrádku 

v chatové oblasti objevily případy krádeží. Jednalo se většinou o 

klempířské součásti střech /žlaby, dešťové svody/ z libovolného kovu a 

také palivové dřevo. Prosíme všechny, kterým by se něco podobného přihodilo, aby věc /i telefonicky/ 

sdělili obvodním oddělení Policie ČR ve Dvoře Králové n.L., tel. 499 320 227. Pokud nechcete, není 

nutné sepisovat protokol, stačí, aby policista zapsal Vaše sdělení do zápisu denní služby. Pomůžete 

spolu s jinými ohlášenými případy při pátrání po zlodějích.V polovině března došlo ke krádeži 

dopravního zrcadla na lesní křižovatce ve sjezdu ze Zálesí. Dosavadní zrcadlo bylo instalováno na naši 

žádost po mnohaleté přestávce po svém rozstříleném předchůdci. Vydrželo, tuším, něco přes dva roky 

a myslím, že plnilo svůj účel. Nehodlám komentovat stupiditu zloděje, bylo by to zbytečné. Myslím si, 

že 99 % z nás by nenapadlo zrcadlo odmontovat. Nehledě na to, že se tak stalo v místě, kde každou 

chvíli někdo z několika stran může projet. Každopádně jsem přesvědčen, že kvůli 1 % blbců nebudou 

ostatní riskovat zdraví jen proto, že by další zrcadlo mohl zase někdo ukrást. Proto jsme požádali SÚS 

o instalaci nového. 

S jarem se opět začnou před našimi domy objevovat podomní 

prodejci a takzvaní „zástupci“ různých energetických nebo 

pojišťovacích společností. Prosíme Vás, pokud dotyčného člověka neznáte, nepouštějte ho brankou na 

váš pozemek a už vůbec ne do domu! Také odmítněte jejich žádost, abyste se vrátili do domu a odtud 

přinesli např. poslední vyúčtování za energie. Odmítněte a počkejte, dokud od Vašeho domu 

neodejdou. Skuteční zástupci firem musí mít písemné pověření od vedení firmy a speciální průkaz, 

který Vám musí bez vyzvání ukázat a podržet ho v takové vzdálenosti a po takovou dobu, abyste ho 

dokázali prohlédnout a přečíst. Cokoliv se Vám na dotyčné osobě bude zdát podivné a zvláštní, 

můžete nahlásit na výše uvedené telefonní číslo nebo na obecní úřad.   starosta 
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Udělení znaku a vlajky 
26. ledna 2012 udělila předsedkyně Parlamentu 

České republiky, paní Miroslava Němcová, 

naší obci vlajku a znak. Slavností akt se 

uskutečnil ve Státních aktech Poslanecké 

sněmovny ve Sněmovní ul. 4 na Malé Straně. 

Vedle naší obce přebíralo znak a vlajku ještě 

40 dalších obcí, městysů a měst. Z nám 

blízkých obcí chci jmenovat Kohoutov. Přes 

značný počet účastníků aktu jsme neměli pocit 

nějaké neosobnostinebo „běžícího pásu“. 

Tým  kanceláře paní předsedkyně a ona sama 

dokázaly vytvořit velmi příjemnou atmosféru. 

Po téměř hodinové oficiální části nás paní 

předsedkyně a její vedoucí protokolu zavedli 

do prázdného jednacího sálu PS parlamentu. Je 

to ten sál, který vídáme v televizních záběrech. 

Tady šly všechny oficiality stranou a oba 

hostitelé tak stačili odpovídat na dotazy 

starostů. Nutno říci, že to byla diskuse 

oboustranná a fundovaná. 

Upřímně řečeno, nemám oficiality příliš 

v oblibě, a jak mohu, vyhýbám se jim. 26. 

leden 2012 byl pro mne příjemnou výjimkou. 

Vít Paula 

 

Zasedání zastupitelstva obce 
Z á p i s   č. 02/2012 

 upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob.údajů dle zák. o ochraně 

os.údajů, neupravená verze je k nahlédnutí na OÚ 

ze zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 29. března 2012 v zasedací místnosti OÚ 

v Doubravici 

Začátek: 17.00 hod., přítomno 9 zastupitelů z 9.Ověřovateli zápisu byli určeni p. Pavel Derda a ing.Jan 

Štěpán.Zapsáno: 30. 3. 2012 

Program byl bez připomínek schválen v konečné 

podobě: 

1) Projednání návrhu SOD s firmou, která zvítězila 

v poptávkovém řízení na dodavatele 

    stavby „Posílení vodovodu Doubravice“ 

2) Výsledek zveřejnění záměru obce o provozu 

sociálních služeb v Ježkově domě 

3) Zveřejnění záměru obce na pronájem malobytu 

v Ježkově domě 

4) Zahájení příprav na výročí první písemné zmínky o 

obci 

5) Diskuze, různé, závěr  

 1) Projednání návrhu SOD s firmou, která zvítězila 

v poptávkovém řízení na dodavatele stavby „Posílení 

vodovodu Doubravice“ 

Starosta seznámil přítomné s výsledky výběrového 

řízení na dodavatele stavby „Posílení vodovodu 

Doubravice“. Byl předložen návrh smlouvy o dílo 

(dále jen SOD) s vítěznou firmou OBIS s.r.o., Nová 

Paka, který ZO měli k dispozici k připomínkování. Po 

diskuzi byla smlouva odsouhlasena. 

Usnesení č.01/02/12: ZO souhlasí s uzavřením SOD 

s firmou OBIS s.r.o., Nová Paka ve tvaru, ve kterém ji 

předalo zhotoviteli po připomínkování. Pověřuje 

starostu podpisem SOD. 9 pro, proti 0, zdržel se 0 

2) Výsledek zveřejnění záměru obce o provozu 

sociálních služeb v Ježkově domě 

Starosta seznámil přítomné s výsledkem zveřejnění 

záměru ZO v předložení nabídky na zajištění poskytování 

pečovatelské služby v Ježkově domě. Na nabídku reagoval dne 16.3.2012 1 subjekt – stávající provozovatel 

služeb, Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové n.L. Jeho nabídka je přiložena. Jedná se o pokračování jejich služeb 

bez podílu obce na tržbách za výkony klientů, s úhradou ročního nájmu 1 000 Kč. Jiný zájemce se neozval. 

Usnesení č.02/02/12: ZO souhlasí s navrženým uzavřením nájemní smlouvy s Diakonií ČCE, středisko Dvůr 

Králové n.L. od 1.4.2012 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 9 pro, proti 0, zdržel se 0 

3) Zveřejnění záměru obce na pronájem malobytu v Ježkově domě 

Starosta oznámil, že v důsledku úmrtí nájemníka v malobytě č.2 se tento byt uvolnil. Byt byl vyklizen a spotřeba 

energií byla přepsána zpět na Obec Doubravici. Je potřeba zveřejnit záměr o pronájmu bytu zvláštního určení 

pro staré občany, kteří jsou však soběstační. Byt je určen pro 1 osobu. Nájemní smlouva se sjednává na dobu 

určitou bez práva na bytovou náhradu a nájemní vztah nemůže přejít na jinou osobu. 

Usnesení č. 03/02/12: ZO souhlasí s pronájmem bytu č.2 v Ježkově domě v Doubravici č. p. 54, jakožto bytu 

zvláštního určení a pověřuje starostu zveřejněním záměru o pronájmu. 9 pro, proti 0, zdržel se 0 

4) Zahájení příprav na výročí první písemné zmínky o obci 
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Zastupitelé projednávali nezbytnost zahájení příprav na výročí první písemné zmínky o obci (4 .říjen 1513). 

Usnesení č.04/02/12: Bylo dohodnuto, že ing. K. Hrdina předloží svůj koncept akcí a aktivit, osloví své 

spolupracovníky a další zájemce a společně se zastupitelstvem obce bude sestaven seznam náležitostí 

potřebných k zajištění akce. Zároveň prostřednictvím Občasníku a webu vyzveme občany k předkládání 

vlastních návrhů na aktivity při oslavách výročí.    9 pro, proti 0, zdržel se 0 

5) Diskuze, různé, závěr  

Místostarosta seznámil přítomné s výsledky jednání s firmou IVK Group, která např. pro obec Dubenec zajišťuje 

sledování a kontrolu provozu vodárenského systému. 

 

 

Společenské a kulturní akce 

 

Plesová sezóna  

Pamětníci vzpomínají, jak se v Doubravici 

během plesové sezóny konaly i čtyři plesy, 

letos, po několika letech s jediným plesem, 

sál hostince U Hrdinů vítal tanečníky 

dvakrát. Obě akce hudebně doprovázel 

Doubravičák Petr Havlíček se svými 

dcerami, tj. skupina ALGOL. 

V sobotu 21. ledna přišli tanečníci dokonce 

maskovaní, i když maska podmínkou 

účasti na maškarním plese nebyla. Bohatá 

výzdoba, nápadité masky, výtečná 

kuchyně, skvělá hudba, výborná atmosféra 

jsou slovní spojení, která výstižně 

charakterizují tento večer. V jeho průběhu 

se všichni nasmáli při plnění úkolů 

zábavných soutěží, jako bylo podlézání 

laťky či tanec s balonkem. Přestože se 

maškarního plesu zúčastnilo jen asi 25 lidí, 

tančilo se v bujaré náladě až do časných 

ranních hodin. Během večera proběhlo i 

slosování vstupenek o hodnotné ceny a 

soutěž o nejlepší masku, o tuto cenu se 

podělili Červená karkulka a myslivec.  

O měsíc později, 25. února, se konal 

tradiční Doubravický ples. Jeho průběh 

Hostinec U Hrdinů žije 

Po odchodu hostinského Jana Hrdiny na odpočinek se 

nájemci v hostinci rychle střídali, průměrně každý vydržel 

pět měsíců. Toto prokletí se snad konečně prolomilo, 

neboť nájemci, manželé Šediví, budou v květnu už slavit 

první narozeniny. O tom, že provozovat hostinec na 

vesnici, a ještě v dnešní, krizové době, není vůbec 

jednoduché, o tom, s jakými těžkostmi se museli a stále 

musí potýkat, o tom, jaké měli plány a co jejich realizaci 

zmařilo, by mohli nad sklenicí piva vyprávět hodiny. 

Jarem začíná pro hostince nová sezóna, na první teplé 

březnové dny zareagovali Šediví opravdu pohotově a jako 

jediní široko daleko zprovoznili zahrádku, což uvítali 

zvláště cyklisté. Po dva jarní večery k poslechu hrála 

country parta muzikantů, co si hrajou jen tak pro radost. 

K jejich produkci se o velikonoční neděli 8. 4. podával i 

krocan na rožni. Hostinští jsou již připraveni i na světový 

šampionát v hokeji a následně na mistrovství Evropy ve 

fotbale. Kdo chce sdílet sportovní šílenství v kolektivu a 

sledovat velkoplošnou produkci, je v sále hostince vítán. 
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ohrožoval nový zákon o loteriích a jím stanovený správní poplatek 5000,-Kč za pořádání tomboly. 

Naštěstí sami politici uznali, že to přehnali, a poplatek snížili na vcelku snesitelných 500,-Kč. Tak se 

organizátoři směle pustili do shánění cen do tomboly a díky štědrosti občanů Doubravice, Velehrádku 

a Zálesí, chalupářů i místních firem počet cen překonal loňský rekord, sešlo se jich více než 350. 

Zpestřením plesu byla dvě vystoupení břišních tanečnic, Míši Valáškové a Veroniky Machkové. Na 

parketu se vystřídalo kolem osmdesáti tanečníků, pivo a medovina tekly proudem, poslední vytrvalci 

taneční parket, neradi, opustili ve tři hodiny ráno. Výtěžek z plesu, 4 tis. Kč bude použit, stejně jako 

každý rok, na dofinancování dalších kulturních akcí, hlavně divadelních představení. 

 

Kytice v novém pojetí 

Kdo očekával, že zhlédnutím divadelního 

představení Vázání Kytice, které uvedli 

miletínští ochotníci 31. března v sále hostince 

U Hrdinů, si doplní ve škole nabyté informace 

o literárním klasikovi, byl vyveden z omylu. 

Jednalo se totiž i ryze fiktivní zpracování 

tématu vzniku jediné Erbenovy sbírky. 

Vázání Kytice bylo již druhým 

dramatickým počinem rohoznickéhoobčana 

Štěpána Haka. Námět hry je smyšlený, 

neodpovídá tedy historické pravdě o životě 

Karla Jaromíra Erbena. Autor hry si jen pohrál 

s myšlenkou, že by Kytice mohla být původně 

kniha veselých lyrických básní a že v její 

konečné podobě se odrazily tragické události 

Erbenova života. Štěpán Hak se tedy snažil 

najít vlastní vysvětlení příčin pochmurnosti a 

tragičnosti v Kytici obsažených balad, a to bez 

ohledu na výsledky seriozního vědeckého 

zkoumání literárních historiků a kritiků. 

Zároveň se Štěpán Hak domnívá, že tragičnost 

balad je odrazem Erbenovy povahy, autora 

Kytice považuje za člověka vnitřně velmi 

smutného, melancholického a nostalgického.  

Členové DS Erben nacvičili divadelní hru pod 

Pivovarskou zahrádkou. Tento nápad vzešel 

během jednoho z mnoha vážných hovorů při 

pití miletínského piva Pytlák. Nejen že se hra 

odehrává v hospodském prostředí, ale dokonce 

v ní miletínské pivo má i své důležité místo. 

 

S Baudyšovými do Vietnamu 

Již počtvrté se s námi manželé Baudyšovi z Bílých Poličan podělili o své cestovatelské zážitky. 

V sobotu 28. dubna jsme se s nimi vydali prostřednictvím spousty fotografií, několika videí a 3D 

snímků do Vietnamu. 

Baudyšovi, kteří cestují vždy na vlastní pěst, bez cestovních kanceláří, což jim umožňuje poznat místa, 

kam by je průvodce cestovní kanceláře nezavedl, nám Vietnam představili jako zemi s nádhernou 

přírodou, svébytnou kulturou, spojující hluboké náboženské tradice s komunistickou minulostí i 

současností, a milými, pracovitými a velmi houževnatými lidmi.  
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Bohužel, na duben nezvykle teplé počasí mnohé vylákalo k venkovnímu grilování, výletům 

apod., proto se nás v sále hostince U Hrdinů sešlo jen 25 posluchačů, Baudyšovi nás však o žádné 

zajímavosti neochudili a s vytrvalci si vyprávěli u poháru piva ještě pár hodin po skončení přednášky. 

Na podzim se můžeme těšit na výpravu do Mexika a Guatemaly. 

Lucie Baliharová

   

Obecní knihovna 

  

Již v minulém, lednovém, čísle Občasníku jsme informovali, že se Obecní knihovny v Doubravici 

ujala nová knihovnice, paní Ewa Jarolímková.  Do práce se vrhla s vervou a během prvních měsíců 

inventář knihovny výrazně obměnila.  

Na přelomu ledna a února pod vedením pracovnic Městské knihovny v Trutnově, metodičky a 

knihovnice, proběhla revize knižního fondu doubravické knihovny. Knižní fond prošel revizí 

naposledy před deseti lety, podle evidenčních podkladů obsahoval 1666 svazků, od toho roku do fondu 

nepřibyla ani jedna kniha. Letošní revize proběhla na žádost nové knihovnice.  

Po revizi se obecní knižní fond ztenčil o 969 svazků. Co se s těmito knihami stalo? Dostaly šanci 

na burze, která se konala v zasedací místnosti OÚ o víkendu 25.-26. února.  Víc jak týden, každé 

odpoledne až do večera, paní Jarolímková za vydatné pomoci pana Jana Šrajera třídila knihy podle 

žánrů, dále se vytřídily historické svazky (nejstarší 1883 - Královna Dagmar od V.B.Třebízského), pak 

připravila zasedací místnost, přenosila a narovnala knihy. Organizátoři akce byli překvapeni 

obrovským zájmem o nabízené publikace, které se prodávaly po symbolické 1,-Kč, historické tisky po 

50,-Kč. Burza vynesla 465,- Kč do obecní pokladny, neprodané knihy našly své poslední „uplatnění“ 

ve sběru, následně v recyklačním procesu … Současně se pracovalo na doplnění fondu novými 

knihami. Petr Sedláček s paní Jarolímkovou a pan starosta přivezli z trutnovské Městské knihovny 

doplňovací soubor = knihy dlouhodobě půjčené, 330 svazků v hodnotě 88 tis. Kč.  Nové přírůstky paní 

knihovnice opět roztřídila do regálů dle žánrů, dětské dle věku apod. 

Za krátkou dobu svého působení se paní Jarolímkové podařilo získat 7 nových čtenářů. Také se 

paní knihovnice vzdala finanční odměny, jež je spojena s výkonem této funkce, 390,- Kč. Částku 

hodlá poukazovat do Fondu na obecní knihovnu, jeho prostředky by měly být využívány 

k organizování akcí spojených s knihovnou. 

Od února je v platnosti také nová výpůjční doba.  Tradiční pondělí 18 – 19.30 zůstává v platnosti, 

nově si můžete knihy přijít vypůjčit i ve středu a v pátek od 16 do 18 hodin. Za vypůjčení knih se 

nevybírá žádný poplatek, dále je v knihovně k dispozici zdarma internet, drobný poplatek je vybírán 
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pouze za tištění. Do budoucna bude mít knihovna i vlastní webové stránky, zatím je najdete pod 

hlavičkou Městské knihovny v Trutnově. 

e-mail knihovnyknihovna.doubravice@centrum.cz 

www stránky knihovnyhttp://knihovnadoubravice.webk.cz 

 

„Rangers“ informují 

  

Skončilo zimní období, máme tu zase jaro a celou sportovní i společenskou sezónu před 

sebou. 

Zimu jsme si nejenom myužili na sněhu v bílé stopě, o kterou se opět postaral a kterou 

udržoval p. Martin Antoš. Nezaháleli ani naši sportovní jezdci a poctivě, za každého počasí, svým 

koníkům udržovali správnou kondici na novou závodní sezónu. 

Nástup jara otevřel každoroční, již tradiční úklid příkopů, do kterého se zapojilo 17 členů JK. 

Probíhá úklid zahrad, veřejných prostranství kolem komunikací a připravuje se hranice na pálení 

čarodějnic.Znovu si budeme hledat čas na společná posezení a výlety, abychom se po pracovním 

shonu dokázali i zregenerovat, strávit čas s přáteli.    

V plném proudu jsou přípravy jezdeckých parkurových závodů, které letos vycházejí na 

soboty 26. 5. 2012 a 18. 8. 2012. Jako v předcházejících letech bude připraveno bohaté občerstvení, 

sportovní zážitek a pro malé děti možnost se povozit na ponících. Letos pro veřejnost vložíme 

předvedení plemenného hřebce, kterého máme ve stáji. Vše se daří zajistit hlavně díky našim 

příznivcům a sponzorům, kterým patří velké poděkování. Zároveň bych chtěla jménem pořadatele na 

tyto akce všechny srdečně pozvat. 

Snad se nám i v tom letošním roce podaří úspěšně nejen uspořádat naše závody, realizovat 

výlety, ale i dobře reprezentovat na cizích kolbištích po kraji, aby bylo o čem informovat v dalších 

číslech Občasníku.     

za kolektiv občanského sdružení JK Zálesí  Ilona Sedláčková 

 

Tušení krásy 

 

Tak jako se prý fénix rodil z popela, rodí se i 

nejkrásnější část roku ze špíny, bláta a 

ošklivosti. Člověka tak napadá – že by většina 

lidí milovala jaro především proto, že se rodí z 

nevábných zbytků zimy? 

Snad každý, kdo má nějakou zahradu, vám 

potvrdí, že jeho milovaný kus země vypadá 

úplně nejhůř ve chvíli, kdy definitivně roztaje 

sníh. Zem je mokrá, tráva slehlá, žlutá a slizká, 

protože půda se proměnila v bahno. Stromy 

mailto:knihovna.doubravice@centrum.cz
http://knihovnadoubravice.webk.cz/
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jsou nahé, keře unavené a radostí ze života 

oplývají především krtci, kteří však dokážou 

tváře spící zahrady zohavit desítkami 

hliněných hromad.  

Na tom, co zbylo z trávníku, se povalují různé 

drobnosti, které jsme tam buď zapomněli či 

ztratili předtím, než napadl sníh, nebo 

nacházíme odpadky zlomyslně přiváté větrem 

odněkud z našeho okolí. Zahrada je zranitelná 

jako právě narozené dítě a její obvyklou krásu 

zatím jen tušíte. 

Jestliže opečovávaná zahrada vypadá špatně, 

jak potom mohou vypadat města? Mokré 

silnice a chodníky lemují černé zbytky sněhu, 

stromy a keře jsou beznadějně šedé, stejně jako 

umolousané navlhlé budovy. Ta šeď nemá co 

dělat s obvyklými barvami města, je to barva 

únavy, ubitých a pošlapaných trávníků, šíří ji 

zbytky posypových materiálů na chodnících i 

vozovkách. Je to barva mokrého asfaltu a 

betonu, barva špinavých aut a špinavých bot. 

Je to barva lidských duší, které ničí výhled do 

špíny a odpadků. Mokrých odpadků... 

V žádnou jinou část roku totiž není patrnější 

lhostejnost, bezohlednost, nedbalost a 

nepořádnost, s jakou se lidé chovají ke svému 

okolí. Silný vítr, který takřka vždy doprovází 

tání a stoupající teploty, navíc odpadky pilně 

roznáší i na místa, kde se obvykle v takové 

míře nevyskytují, a příkopy kolem silnic 

názorně ukazují, kolik lidí stále ještě netrefí s 

pytli nepotřebných věcí k popelnicím. Míra 

ošklivosti stoupá. Jak syrový obraz civilizace! 

Je zajímavé, že předjarní degradace postihuje 

pouze místa, kde se vyskytují lidé. Když si v 

tuto dobu zajdete do lesa, je sice mokrý a 

zablácený, ale zároveň svěží a silný. Divoké 

louky nepostihne bahnitá lázeň zdaleka v té 

míře, jako pěstěné trávníky a zurčící voda 

podbarvuje všechny ty drobné zvuky, kterými 

příroda dává najevo, že se budí.  

Ve stinných koutech leží sníh a dýchá zima, 

ale na slunečných mezích a stráních sníh 

rychle mizí a stará tráva se zachvívá 

očekáváním života. Přestože ve stínech je 

chlad, na otevřených místech již slunce zkouší 

svoji znovu se navracející sílu. Tady krása 

nezmizela! 

Je to doba mokrých bot, nestálého počasí, 

záchvěvů tepla a vracející se zimy. Je to doba 

neustále rozepínaných a zase zapínaných bund, 

špinavých radostných psů a větrem slzících 

očí. Naděje jasně modré oblohy se střídá s 

beznadějí šedivých mraků a dešťových 

přeháněk. Počasí podléhá jedinému pravidlu a 

tím je rychlá změna. 

A potom je najednou vítr teplejší, krajina začne 

vysychat a lidé uklízet. Protože co je moc, to je 

moc. Až jednou přijde ráno, kdy se omytá 

obloha vyloupne do modra, tráva se zazelená a 

rozkvetou první květiny. Přijde jaro a s ním i 

krása. Nezapomeňte si jí všimnout:)) 

Dagmar Ruščáková 

 

 

 

Řešení ze strany 16: 

dub, olše, vrba, platan, borovice, jasan, topol, smrk, cedr, bříza, buk, akát, javor, lípa 

Vlasta šla nakupovat se 360 korunami. 
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Poklad Ježkova domu 

 

Blížila se pozdní hodina jednoho z čerstvých jarních večerů, když jsme při pobytu před 

domem objevili těsně u zdi skrčené mládě ježka. Byl celý vylekaný, sám, a tak jsme se snažili být co 

nejopatrnější a nejtišší, abychom ho ještě víc neděsili. Pravdou je, že tohle roztomilé zvířátko moc 

často k vidění není, a tím spíše pak člověka zamrzí, když na silnici potká nehybnou pichlavou kuličku, 

která už se nikdy neotevře. Proto jsme si chvíli ve společnosti ježečka pobyli a poté jsme se rozhodli, 

že ho opatrně přesuneme na louku, kde mu bude jistě příjemněji a tepleji než na studeném kamení. A 

kde také bude bezpečno pro další jeho krůčky. 

Druhý den ráno se s milým zážitkem svěřuji svému mladšímu synkovi Honzíkovi, který 

s bystrostí sobě vlastní zcela nepřekvapeně poznamenal: 

„To je jasný, že je tady hodně ježků. Dyť je tady Ježkův dům!“ 

K jeho poznámce nebylo co dodat. Veškerá historie byla pohlcena upřímným dětským pohledem na 

danou věc, podpořeným slovní hrátkou a smícháním jablek s hruškami. A přesto jeho úvaha měla 

hlavu a patu a já díky tomu měla o kousek bohatší jedno všední ráno .   

Renata Derdová 
 

Sokol Doubravice slaví 100 let      pokračování 

 

Vážení čtenáři, 

dnes se podíváme podrobněji na činnost 

Sokola Doubravice ve třicátých a čtyřicátých 

letech. 

Třicátá léta minulého století patřila našemu 

dětství. K tomu patří dětská zvídavost, touha 

vše poznat a u všeho být. Sokol byl to, co nás 

nejvíce zajímalo, a když jsme se stali žáky 

Sokola, to už jsme něco znamenali. Dvakrát 

v týdnu jsme měli cvičení a naším cvičitelem 

byl pan učitel Karel Ježek. Ve škole nás učil ve 

čtvrtém a pátém oddělení. Do Sokola nás 

chodilo 12 až 15 kluků. V létě se cvičilo na 

hřišti, v zimě v sále hostince U Hrdinů. Často 

jsme chodili do lesa, v zimě lyžovat a sáňkovat 

do Dol – rokle za lesem u hřbitova směrem na 

Bílé Poličany. 

Každý rok se konalo okrskové cvičení, v roce 

konání sletu též cvičení župní. Všech cvičení 

se účastnily složky našeho Sokola, tedy 

žákyně, žáci, dorostenky, dorostenci, členky a 

muži. To vše měl na starosti náčelník bratr 

Ježek. 

Náš Sokol byl dobře vybaven nářadím. Na 

hřišti byla železná konstrukce vysoká asi sedm 

metrů, na kterou se zavěšovalo lano či tyč na 

šplh, kruhy a hrazda. Dále zde byl kůň a koza. 

Bradla byla malá i velká. Nářadí se používalo 

též v sále. Na hřišti bylo i pískoviště pro skok 

vysoký a daleký. To vše vytvářelo dobré 

podmínky pro tělesný rozvoj našich členů 

sportovců a nářaďovců. Ti náš Sokol často a 

dobře reprezentovali na závodech v okrsku i 

v župě. 

Jak šel čas, rok za rokem jsme se blížili k roku 

38 – 39. Nejprve nás Němci připravili o 

pohraniční území a potom zlikvidovali 

republiku. 1. září 1939 zahájili 2. světovou 

válku. 

V roce 1941 byla činnost Sokola zastavena. 

Přesto jsme udržovali kolektiv. Jezdili jsme na 
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výlety na kolech, například do Prachovských 

skal nebo na Chlum. 

Pak přišel rok 1942 a s ním atentát na 

protektora Heydricha. Byli to právě sokolové, 

kteří se nebáli a tajně pomáhali tam, kde bylo 

v této těžké době potřeba. Patřil mezi ně i náš 

Karel Ježek, který byl popraven nacisty 

v Pardubicích dne 9. července 1942. Letos si 

připomeneme 70 let od této smutné události. 

Zapomenout se nedá, ani nesmí. 

 

Josef Štěpán

 

 

Z kroniky obce Doubravice  

 

Osudy dalších vojáků z první světové války 

 Další životopis Vondrouše Fr., zedníka, který byl zajat v Rusku. Vondrouš Fr. se narodil 5. 

června 1886. V mobilisaci nastoupil 27. července 1914 do Jičína k 74. ppl. S ním odejel na frontu do 

Ruska a tam byl 21. října 1914 zajat a odvezen do Moskvy. Odtud se dostal v roce 1915 na Sibiř do 

vesnice Bezrukova, kde pracoval u sedláka. Vesnice byla u města Išim – Tobolskágub. Později 

pracoval na lesních pracech v SarapuluVjatskágub. V roce 1916 pracoval ve Vilin. gub. újezd  Disna, 

Veliké selo. Na podzim téhož roku byl na práci ve vesnici Kuzmiči. V roce 1917 se dostal do Barysou 

(?)k  92. batalionu. V roce 1918 pracoval v Mínské gubernii, kde byl postupujícím německým 

vojskem osvobozen a 15. 2. 1918 byl poslán do Vladimíru Volyňskému, kde byl v karanténě. 25.3. 

1918 odejel ke svému pluku do Kadaně. Poslán na dovolenou do Doubravice. 

 Jos. Rumler, dělník, narukoval 1917 k ppl. č 18 do České Lípy – Hajda. Odtud byl přeložen 

k 8. jezd. pluku do Pardubic. S plukem 5.5. 1917 na ruskou frontu – do Bukoviny. Později se dostal do 

Rumunska. 2. 1. 1918 byl pluk přeložen na Halič k Asiágu. Tam byl zajat, transportem přes Revereto 

– Veronu se dostal do Janova. V městě Avezónu (?) byl přidělen k Čsl. dom. praporu č. 7 a s ním 19. 

5. 1919 přijel na Slovensko. Pluk byl v Nových Zámcích, Miškolci, Zvoleni. Ze Slovenska přijel do 

Šluknova, Rumburku, kde konal strážní službu na hranicích Německa. V říjnu 1919 byl propuštěn na 

delší dovolenou. 

Ze života obce v roce 1920 

 Výbor pro postavení památníku padlých ustálen následovně: Machek Jos. (za Sokol), 

předseda, Černý Jos., učitel (za Sokol), jednatel, Lhota Em. (za obec), pokladník. Členové výboru: 

BaryharJos. (za hasiče), Reil Jan (Nár. Jedn. Sev.), Šturm Frant. (Kampelička), Holan Jos. (skláři), 

Josífko Fr., učitel (m. osvět. komisi), Josífko Fr., řid. uč.  (správa školy), Klust E. (nár. dem.), Mikeš 

Jos., Zálesí (hasiči). Do schůzí byl zván Malý Jos., starosta, Havel Jan, radní za Velehrádek. 

 Učiněny přípravy na sčítání obyvatelstva v r. 1921. Obec byla rozdělena na 2 sčítací obvody. 
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 Nár. Jedn. Sever. čítala 130 členů. Ve valné hromadě byl zvolen předsedou Jos. Machek, 

místopředsedou Em. Lhota, jednatelem Jos. Černý, učitel, a pokladníkem Jan Reil. Během roku 1920 

věnoval N.J.S. na různé podpory Kč 1688,40. Hlavní položkou byla Kč 500 – jako dar Sokolu na slet. 

Sehrány div. hry:  Chudý písničkář, Za cizí hříchy, Nezvedená Lída, Lešetínský kovář, Žena 

legionářova. Vedle již napsaných ochotníků hráli: Jos. Štěpán, Marie Vondroušová, Bož. Janečková, 

Růž. Peterová, Jos. Janeček a řada jiných. Režii měl Jos. Černý, učitel, zpěvy cvičila Bož. Stránská. 

 V obci panoval čilý kulturní život a dle úsudku odborníků byla divadelní představení na plné 

výši jak po stránce provedení, tak i výpravy. Vše bylo dílem obětavosti několika jedinců a podpory 

občanstva. Potřebné věci k divadlu byly uloženy ve škole na půdě ve zvláštní místnosti. Garderoba 

byla bohatá a stále doplňována. 

Hasičský sbor Zálesí 

 Ustavující valná hromada has. sboru  v Zálesí byla 4. 5. 1913. Zvolení následující činovníci: 

Janeček Fr. starostou, Krejcar Jos. velitelem, Nálevka Jos., nám. velitele, Rind Fr. jednatelem, Rykr 

Ant. pokladníkem,  Mikeš Jos., doz. náčiní. Členský příspěvek 40 hal. měs. V roce 1919 byl příspěvek 

členů 20 hal. měs.  Toho roku starosta sboru resignoval na funkci a za starostu byl zvolen Malý Jos.  

11. července 1920 konal sbor koncert na zahradě Ant. Rykra. Kulturních přednášek a celostátních 

oslav se sbor zúčastnil v Doubravici.  

Shrnutí roku 1920 

 Rok 1920 byl v naší politické obci rokem plodné a nezištné práce pro obec a stát. Mnohé 

překážky byly překonány rozumnou dohodou a spoluprácí všech veřejných činitelů. Obecní 

zastupitelstvo pracovalo v souladu s místním občanstvem a spolky. Velké přízni se těšila naše školní 

mládež. Finanční podporou umožněn jí školní výlet a nákup nových, obsahově hodnotných knih. 

Příště s obecní kronikou vstoupíme do roku 1921 

Lucie Baliharová 

Piškotky informují 

Vážení spoluobčané, 

již se stalo téměř tradicí Vás prostřednictvím jarního vydání Doubravického občasníku informovat o 

plánovaných akcích pořádaných místním občanským sdružením Piškotky Doubravice. A nejinak tomu 

bude i letos. Jaro již začalo na plné obrátky, a umožnilo nám tak zahájit každoroční práce na místním 

sportovním areálu, ve kterém se většina pořádaných akcí uskuteční. 

 

V první řadě bych rád poděkoval panu starostovi Vítu Paulovi. Již potřetí se podařilo při „pálení 

čarodějnic“ uskutečnit oblíbený ohňostroj a bez finanční podpory Obce Doubravice by jeho realizace 

nebyla možná. A z reakcí účastníků je patrné, že právě tento malý ohňostroj se stal oblíbenou atrakcí 
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Poděkování 
Jménem všech vyznavačů bílé stopy, místních i těch přespolních, bychom rádi 

poděkovali panu Antošovi ze Zálesí za skvělé běžecké tratě, které pro nás připravil. 

nejen dětí, ale i dospělých. Věřím, že k pohodové atmosféře při této slavnosti přispívá i občerstvení, 

které naše sdružení zajišťuje. Včetně opékání špekáčků, které k této akci neodmyslitelně patří. 

 

Již po několik let se podílíme na pořádání Dětského dne v Doubravici. Letos byl stanoven termín na 

sobotu 9. června 2012. Děti se mohou těšit na spoustu soutěží a atrakcí. Pokud nám bude přát počasí, 

tak k nám opět přiletí letadlo se sladkým překvapením. Ve spolupráci s občanským sdružením Rangers 

Zálesí budou připraveny oblíbené projížďky na koních. A na další překvapení se již můžete těšit, zatím 

je neprozradím . 

Hlavní činností sdružení je pořádání sportovních akcí zaměřených zejména na fotbal a nově i na tenis. 

První turnaj pořádáme již 2. 6. 2012. Jedná se o 2. ročník amatérského tenisového turnaje ve dvouhře. 

Už zbývá jen pár volných míst, takže pokud si chcete zahrát tenis v pohodové atmosféře na kurtech ve 

Dvoře Králové nad Labem, stačí se přihlásit. Přihlášky na email info@finelife.cz. 

 

Netradičně až v druhé polovině července, konkrétně 21. 7. 2012, pořádáme fotbalový turnaj 

„PiškotCUP“, který se svým 12. ročníkem zařadil mezi tradiční turnaje v regionu. Přihlášky na tento 

turnaj je možné zaslat na email info@awinet.cz. 

Začátkem srpna 2012 nás čeká nevšední oslava. Jubilejní 40. ročník totiž oslaví „Memoriál bří 

Menclů“ a to se samozřejmě nemůže obejít bez povšimnutí. Současně oslaví významné jubileum i 

místní TJ Sokol a to konkrétně 100 let od svého založení. Společně s hasiči z Doubravice, kteří letos 

slaví 120. výročí, uspořádáme důstojné oslavy těchto jubileí. Poslední prázdninový víkend bude již 

podruhé patřit fotbalovému turnaji pro starší generace - „VeteránCUP Miroslava Palečka pro hráče 

nad 35 let“. Loňský první ročník se setkal s velkým nadšením všech zúčastněných, a proto o pořádání 

dalšího ročníku nebylo pochyb. Po skončení všech turnajů budeme pořádat slavnostní zakončení a 

zábavu v místním hostinci U Hrdinů. Bližší info budeme včas zveřejňovat na webu Obce Doubravice a 

na vývěskách v obci. 

 

Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem lidem, kteří se aktivně účastní těchto atrakcí a 

zdarma vkládají svůj volný čas ku prospěchu obce Doubravice. Jménem všech těchto dobrovolníků si 

Vás dovoluji pozvat na tyto akce a pevně věřím, že se společně budeme dobře bavit a zajistíme tím 

podporu pro tyto aktivity i do dalších let… 

Za Piškotky Doubravice o.s., Ing. Jan Štěpán 

mailto:info@finelife.cz
mailto:info@awinet.cz
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Co se děje v ZŠ Dubenec 

www.zsdubenec.cz 

     V pátek 30. března se uskutečnila v dubenecké škole již podruhé akce Noc s Andersenem. Po šesté 

hodině večer se sešli ve škole druháci, třeťáci a jejich paní učitelky, aby se vydali na noční pouť plnou 

pohádek. Snažili se splnit poslání Noci s Andersenem – zažít dobrodružství nejen prostřednictvím 

četby knih, ale také pomocí her, hádanek, šifer a kvízů. Večeři připravily paní kuchařky ze školní 

kuchyně a ochotné maminky. Usínalo se pozdě, ale spravedlivě. Ráno společná snídaně, úklid a 

zhodnocení celé akce. Děti si odnesly kartu nočního 

spáče jako vzpomínku na Noc s Andersenem 2012.  

     V nastávajícím jaru přichází období školních 

soutěží a olympiád. V březnu tak na škole proběhlo 

mezi žáky 4. – 9. třídy školní kolo mezinárodní 

soutěže Matematický klokan. Školní kolo proběhlo 

i v oblasti testování finanční gramotnosti. Družstvo 

nejlepších řešitelů vysíláme bojovat do krajského 

kola. 

     Celostátní soutěže Zelené podnikání, která 

proběhla 30. března v Jesenici u Prahy, se zúčastnilo 

družstvo řešitelek ve složení Veronika Šebková, Míša 

Všetečková, Káťa Pečeňková a Karolína Skurčáková 

s projektem na využití školní zahrady. 

     Na biologické olympiádě v Malých Svatoňovicích 

nás reprezentovalo družstvo dívek ze 6. třídy: 

Karolína Skurčáková, Míša Bauerová a Nikola 

Antonínová. 

     Největší radost nám ale v dubnu přinesly výsledky 

ve vědomostní soutěži Bohemia a v taneční soutěži 

Dvorská Jednička, organizovaných DDM ve Dvoře 

Králové nad Labem. Veronika Šebková a Martina 

Heřmanová předvedly ve čtyřkolovém klání soutěže 

Bohemia strhující nasazení, kdy po nepříliš 

vydařeném začátku dokázaly ve 3. a 4. kole odvážným 

přístupem porazit všechny ostatní týmy a vybojovaly tak pro dubeneckou školu 1. místo v konkurenci 

řady větších škol. Taneční kroužek Dubínci pod vedením paní vychovatelky Jany Šebkové přivezl 

DIVADELNÍ CIRKUS 

27. – 31. srpna 2012 

Na sklonku prázdnin vás zveme do ZŠ 

Dubenec na týdenní divadelní a 

cirkusovou dílnu se závěrečným 

divadelním vystoupením. Není potřeba 

žádných předchozích zkušeností. 

Zajímá vás improvizace, pantomima, 

tvorba kostýmů, akrobacie, žonglování, 

klaunérie, kouzla, hudba, zpěv či tanec? 

Nezbývá tedy nic jiného než se přihlásit. 

Cena 500 Kč. 

- v ceně pitný režim, nezahrnuje oběd 

denně od 9 do 16 hodin 

určeno pro děti od 8 do 16 let 

bližší informace a přihlášky na: 

petr.labyrint@luzanky.cz 

http://www.zsdubenec.cz/
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z taneční soutěže Dvorská Jednička nejenom diplom za 3. místo, ale též doporučení poroty k účasti na 

celostátní soutěži v Praze. Tam pojedou Dubínci bojovat v sobotu 19. května. Držíme palce. 

     Ostřílené družstvo našich papírových modelářů uspělo na dalším kole Papírové ligy, tentokrát 

na Papírovém jaru 2012 v Praze. Vítek Provazník přivezl jedno první, jedno druhé a dvě třetí místa, 

David Rejl druhé a Michal Rejl třetí místo ve svých kategoriích. Kromě soutěží se kroužek pod 

vedením pana učitele Provazníka zapojil do přípravy expozice v nově otvíraném Muzeu papírových 

modelů v Polici nad Metují. 

     A do třetice Veronika Šebková. Ještě před uzávěrkou nás potěšila svým úspěchem v SOČ 

(středoškolská odborná činnost), kde se svojí prací na téma Rukopisu královédvorského 

a zelenohorského úspěšně konkurovala studentům středních škol. Gratulujeme! 

 

Připravujeme:       

 Celoplošné testování žáků 5. a 9. třídy v předmětech matematika, český jazyk a angličtina, 

které proběhne v druhé polovině května. 

 Druhé kolo srovnávacího testování finanční gramotnosti, také pro 5. a 9. třídu.  

 Ředitelské volno v pondělí 30. 4. a v pondělí 7. 5. 2012. 

 Vystoupení žáků ke Dni matek v pátek 18. 5. 2012.     Aleš Malý 

 

 

Společenská kronika 

Významná životní jubilea oslavili a oslaví: 

 duben: Irena Krákorová, Otakar Munzar, Libuše Rulfová  

květen: Jiří Klement, Ing. Jaroslav Srníček, Jan Hrdina, Jiří Bohánský 

červen: Věra Přibylová     Srdečně blahopřejeme! 

 

 

 

 

 

 Řešeníalgebrografu: 

 308 + 182 = 490 

 - : + 

 250 + 14 = 264 

 -------------------- 

58 x 13 = 754 

Tajenka: BLOUZNIVEC 

 

Miletínské pivní slavnosti 

26. května 2012 

od 11 hodin 
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Pro bystré hlavy 

 Skrývačky (stromy) 

Zítra ráno budu bourat starou kůlnu. 

Starý buvol šest dnů nemohl chodit. 

Úhybný manévr baron vůbec nečekal. 

Dívka stoupla tanečníkovi na nohu. 

Ukázali jsme tamborovi cestu lesem. 

Lyže mi sem podej a saně hned ukliď. 

Zapadlé město politici nenavštěvují.  

Dnes večer mi přines mrkev a petržel.  

Tatínek za ty klece draze zaplatil.  

 Chrabří zachránci skočili do řeky.  

Koráb u korálového útesu nezakotvil. 

Jaká tyč by se sem nejlépe hodila?  

Pivo hned nalej a voraře pohosti. 

Od večera mě bolí pata pravé nohy.

 

Algebrograf 

 OCV + BVL = UEC 

 - : + 

 LZC + BU = LNU 

_________________ 

 ZV x BO = IZU 

 

Nákupy 

Vlasta se vydala na nákupy. V knihkupectví utratila třetinu své hotovosti, tři pětiny zbytku nechala v 

drogerii a zbývajícími 96 korunami zaplatila nákup v papírnictví. 

S jakou částkou peněz šla Vlasta nakupovat? 

 

Řešení najdete na straně 9 a 15.       Ing. Josef Brož 

 

 

 

 

Svůj Občasník najdete také na: www.doubravice.cz 

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

Doubravický občasník 
Vydává kulturní a sociální komise OÚ v Doubravici. Vychází nepravidelně. 
Odpovědný redaktor Mgr. Lucie Baliharová. Grafická úprava Mgr. Štěpánka Odrášková.  
Vaše příspěvky zasílejte na:doubravicky.obcasnik@seznam.czAdresa redakce: Obecní úřad Doubravice, www.doubravice.cz 
Registrováno referátem Okresního úřadu v Trutnově č. j. Kult. MK ČR E 12881. 

Nahraďte písmena číslicemi tak, aby správně vyšly naznačené 

početní úkony. Za stejné písmeno vždy dosaďte stejnou číslici. 

Seřadíte-li písmena nahrazující číslice vzestupně od jedničky až po 

devítku a nulu, vyjde vám desetipísmenná tajenka. Úlohu je možno 

řešit také jen úvahou, není nutno použít metodu "pokus omyl". 

http://www.doubravice.cz/
mailto:doubravicky.obcasnik@seznam.cz
mailto:doubravicky.obcasnik@seznam.cz

