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V tomto čísle najdete 

Zprávy z radnice 

Kulturní a společenské dění 

Psalo se před 20 lety 

Z kroniky obce Doubravice 

Povídka Dagmar Ruščákové 

O práci kronikářky 

Společenská kronika 

Pro bystré hlavy 

Akce Příkopy 2013 

Svoz klestí 

„Doubravice mýma očima“ 

Vyhlašujeme literárně 

výtvarnou soutěž pro děti a 

mládež. 

Více na straně 14. 

 

 

Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí 

Vychází: 5. dubna 2013, počet stran 14, cena 10 Kč 

 

 

 

 

Krásné jarní dny, milí Doubravičáci i ostatní. 
  

Po všechna tři jara, která jsem mohla se svými syny 
prožít v Doubravici, v zázemí opraveného Ježkova 

domu, těšívala jsem se na rána, kdy otevřu okno a 

vpustím do bytu voňavý čerstvý vzduch, a aniž bych 
knoflíkem rádia musela otočit, uslyším nádherný 

zpěv ptáčků jarabáčků, kteří si cvrlikavě povídají na 

vysoké túji. Zrovna na té, na kterou naše kočka 

Máša tak ráda šplhala a na kterou nám i párkrát bez 
vodítka utekla, abychom si pak jako blázni 

připadali, když jsme dobrou půlhodinu postávali u 

kmene a vyhlíželi naši neposednou kamarádku, 
"čičikali" na ni a volali ji, prosili, ať už konečně 

sleze. A ona, dáma kočka domácí, s mňoukáním se 

po křehkých větvičkách i silnějších větvích pomalu 

spouštěla dolů za námi a cestou nejspíš zvažovala, 
jestli by přece jen nebylo lepší se ještě na chvíli 

zdržet v koruně stromu a číhat na opeřence, kteří ji 

tak zajímají. Nakonec si s touhou po přírodě a 
hlavně po svobodě přece poradila a v době naší 

nepřítomnosti, sedíc na venkovním parapetě okna v 

prvním patře, nejspíš se po broučkovi ohnala nebo 
za ptákem se chtěla rozeběhnout, přičemž sešupala 

rovnou dolů na zem. Celá a zdravá chytila 

pověstnou příležitost za pačesy a vydala se na lov a 

poznávání blízkého okolí. Nic nedbala nešťastných 
nářků svých páníčků, sháňky po ní - snad jí ani 

nedošlo, jaký strach jsme v ten den o ni měli a o ten 

se dělili i se všemi blízkými sousedy, ke kterým jsme upínali své naděje, zda-li právě oni naši "britku" 
někde nezahlédli. Musím říct, že nikdo nás od dveří neodehnal a ti, kteří Mášenu vídali denně na 

parapetě sedávat, moc dobře věděli, jak miluje vyhřívání na sluníčku, a současně žasli nad tím, že 

Další číslo Doubravického občasníku vyjde jako speciál již v květnu a bude 

celé věnováno oslavám 500. výročí od první písemné zmínky o Doubravici. 
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dosud neutekla. Až tehdy - minulý rok  v létě. Soucítili s námi, nechali nás vstoupit do svých zahrad, 

prohledávat křoví, stromy, jestli někde neleží zraněná... 

Povídání má však - díky bohu - šťastný konec; Máša se neukázala až do večera, a my nechali jsme 

dveře vstupní i do bytu pootevřené po celou noc, aby se mohla dostat zpátky domů. Doufali jsme, že 
občasné výlety, byť na vodítku, kočičce stačily na seznámení s nejbližším okolím a že trefí. A taky 

trefila - o půl třetí ráno procházela se po našich, peřinou přikrytých, odpočívajících tělech a dokázala 

nás svou přítomností probudit docela a úplně, nevinně se lísajíc, jako by se nechumelilo. O její náhlé 
ztrátě rozkřiklo se rychle a o návratu také - kdo ze sousedství nevěděl konec příběhu, ráda jsem jej 

prozradila a poděkovala za zájem. V duchu jsem si říkala, jak je krásné, když není ostatním lhostejno, 

když mají péči a starost, když chtějí vyslechnout a  případně pomoct, i když se známe třeba jen od 
vidění, od pozdravu. Měla jsem velkou radost - z Máši i z lidí. Právě touto cestou bych chtěla 

poděkovat všem, kteří k nám byli milí, kteří se na nás usmáli, kteří nám podali vstřícnou ruku, kteří 

pár slov prohodili. Ono je snad dnes v módě zavřít za sebou dveře a dělat, že svět kolem jednoho 

nezajímá, že ho skutečně interesuje jen to jeho, ale když pak přijde situace, kdy výpomoc vyhledáváte, 
třeba že jen radu nebo pochopení, hned je člověku líp, když na to trápení není sám. 

  

Přeji vám, abyste měli kolem sebe stále plno těch, na které se budete moci kdykoliv obrátit, ať už jsou 
to lidé známí či cizejší, ale abyste i vy měli příležitost dělat radost ostatním. Aby zkrátka ta lidská 

sounáležitost fungovala, aby se neztratila ze světa a aby se na ni dalo pořád spoléhat. Brzy se stanu 

občankou jiné vesnice já i mí synové, ale přesto se spolu budeme setkávat na stránkách 

Doubravického občasníku a já moc, moc doufám, že třeba skrze má slova udělám radost já vám. Mějte 
se moc krásně a ať se vám daří. Srdečně vaše 

  

Renata Derdová 
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Investiční akce v roce 2013 

Vodovod 
V roce 2013 proběhne napojení nového vrtu, vybudovaného v roce 

2011 jako Posílení vodovodu Doubravice. Nový vrt je 

plnohodnotný jak co do množství, tak i kvality vody. Mimo jiné 

umožní i rekonstrukci stávajícího vrtu u Vánočních ozdob, jehož 
ocelová výstroj z padesátých let je v havarijním stavu. Současně 

dojde k instalaci průtokoměrů umožňujících nepřímou kontrolu 

stavu čerpání a signalizaci poruch. Dojde i k rekonstrukci stávající 
čerpací stanice Vánoční ozdoby a k vybudování přístupové 

komunikace. Cena těchto prací je 970 tis. Kč a je z 65% pokryta 

dotací z Královéhradeckého kraje. Se zemními pracemi se začalo 

v polovině března, mohli jste si všimnout těžké techniky u 
Vánočních ozdob i hlíny u obecního úřadu, v místě, kde kdysi 

stával kontejner na komunální odpad.  

 

Sádovská cesta 
Stav místní komunikace Sádovská je již po léta bolavým místem naší obce. V minulém roce 

přistoupilo zastupitelstvo k přípravě akce Rekonstrukce Sádovské cesty. Její realizace se předpokládá 

v 1. polovině roku 2013, kdy by měl být dokončen povrch Sádovské cesty.  Náklady na zjednodušenou 

variantu stavby činí 685 tis. Kč, je podána žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje. V případě 
jejího poskytnutí je možno získat 50% dotaci. 

Vít Paula 
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Pár slov k odpadovému hospodářství obce 

Vzhledem k tomu, že jsme letos přistoupili ke zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu, 

tak jsem připravil porovnání vývoje cen za svoz SKO. Jak vidíte z tabulky, náklady na svoz SKO jsou 

dlouhodobě vyšší než příjmy. Od původního schodku 88 447,- Kč v roce 2009 jsme rozdíl snížili na 

29 572,-Kč v roce 2012. To se povedlo několika kroky. V roce 2010 jsme zavedli celoroční 
čtrnáctidenní svoz, v roce 2011 jsme převedli na popelnicový svoz Velehrádek, v roce 2012 potom i 

Zálesí. Pro letošní rok ještě připravujeme změnu firmy na svoz velkoobjemového odpadu. I tam lze 

předpokládat částečnou finanční 
úsporu. Na letošní rok při 

schválené výši poplatku 621,-Kč 

předpokládáme vyrovnanou 
bilanci v kapitole SKO. 

Ještě k názoru, že při 

stávající ceně nemá smysl třídit 
odpad. Uvědomme si, že odpad, 

který nevytřídíme, se nám naopak 

dostane do kategorie SKO a to 
jak váhově, tak i cenově. Proto si 

naopak myslím, že pouze 

důsledné třídění je cestou, jak 
tlačit na snížení ceny za svoz 

SKO. A to nemluvím o 

ekologické stránce problému. 

Miloš Valášek 

 

Zasedání zastupitelstva obce Doubravice dne 12. března 2013 

 

Začátek zasedání v17:30, ukončení v 21:00. Přítomno bylo 7 zastupitelů z 9 (2 omluveni) a 5 občanů 
Program zasedání: 

1) Přijetí dotace na volby prezidenta 
2) Návrh kalkulace ceny vodného na rok 

2013 

3) Rozpočtové opatření č. 8/2012 

4) Žádosti o příspěvek při narození dítěte 
5) Žádost o neinvestiční příspěvek 

6) Cenová nabídka na opravu pomníku na 

hřbitově 
7) Smlouva o právní pomoci při 

vymáhání pohledávek 

8) Odstranění objektu garáže u Ježkova 
domu 

9) Přeložení dlažby a oprava schodů u 

Ježkova domu 

10) Pokračování v projektové přípravě 
obce 

11) Energetický štítek budovy Ježkova 

domu 
12) Odradonování 

13) Nabídka na zakoupení přenosného 

dopravního značení 

14) Nabídka na odkup akcií 
15) Nabídka na označení obce a obecních 

budov 

16) Informace o přípravách oslav 500. 

výročí obce 
17) Žádost o pořízení materiálu pro 

Jednotku PO Doubravice 

18) Návrh rozpočtu obce na rok 2013 
19) Úprava katastrálních hranic obce 

20) Zveřejnění záměrů o pronájmu 

pozemků a nebytových prostor 
21) Přistoupení obce k MAS 

Královédvorsko 

22) Zateplení budovy OÚ 

23) Nabídky na změnu sazeb elekřiny a 
plynu 

24) Informace k vývoji ceny svozu SKO 

25) Zpráva z inventarizace 
26) Různé, diskuze, závěr 

 

 2009 2010 2011 2012 

Technické služby DK 194225,- 180972,- 192261,- 208240,- 

Zálesí, Velehrádek   57459,-   49708,-   47402,-     6440,- 

Velkoobjemový odpad   43104,-   54105,-   24919,-   25892,- 

Pytle, popelnice, opravy     9298,-   20366,-   13359,-   17596,- 

NÁKLADY SKO celkem 304122,- 305151,- 277941,- 240572,- 

Příjmy z poplatku 215675,- 215933,- 199830,- 211000,- 

Doplatek obce na SKO   88447,-   89218,-   78111,-   29572,- 
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1) Přijetí dotace na volby prezidenta 

Dne 19.12.2012 obdržela obec Doubravice od KÚKK dotaci na 

volbu prezidenta ve výši 1 000,-Kč pro výdaje v r. 2012 a dne 

10.1.2013 dotaci na volbu prezidenta ve výši 23 500,-Kč pro 

výdaje v r. 2013. Účetní požádala ZO o přijetí těchto dotací na 

volbu prezidenta. 

Usnesení č.01a/01/13: ZO souhlasí s přijetím dotace na volbu 

prezidenta ve výši 1 000,-Kč. 

7 pro, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č.01b/01/13: ZO souhlasí s přijetím dotace na volbu 

prezidenta ve výši 23 500,-Kč. 

7 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

2) Návrh kalkulace ceny vodného na r. 2013 

Účetní přednesla návrh kalkulace ceny vodného na r. 2013. 

Vychází se zde ze skutečnosti r. 2012 a kalkulace na r.2013. 

Bylo navrženo ponechat cenu 21,-Kč/m
3
. Rozdíl mezi výrobní a 

prodejní cenou bude dotován z kapitoly „el. energie“. 

Usnesení č. 02/01/13: ZO souhlasí s kalkulací na r. 2013 i s 

cenou 21 Kč/m
3
. ZO souhlasí se způsobem jejího dotování.  

7 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

3) Rozpočtové opatření č. 8/2012 

Bylo předloženo rozpočtové opatření č. 8/2012, které nařídil 

starosta dne 14. 12. 2012 -  příjmy se zvyšují o 753 800,-Kč a 

výdaje se snižují o 13 700,-Kč. 

ZO bere rozpočtové opatření č.8/2012 na vědomí. 

 

4) Žádosti o příspěvek při narození dítěte 

a) Žadatelka si podala žádost o příspěvek při narození dítěte. ZO 

posoudilo žádost dle stanovených pravidel při rozdělování 

dobrovolných finančních příspěvků obce. 

Usnesení č. 04a/01/13: ZO souhlasí s vyplacením příspěvku při 

narození dítěte.  

7 pro, proti 0, zdržel se 0 

b) Žadatelka si podala žádost o příspěvek při narození dítěte. ZO 

posoudilo žádost dle stanovených pravidel při rozdělování 

dobrovolných finančních příspěvků obce. 

Usnesení č. 04b/01/13: ZO souhlasí s vyplacením příspěvku při 

narození dítěte.    

6 pro, proti 0, zdržel se 1 

 

5) Žádost o neinvestiční příspěvek 

Obdržena žádost o neinvestiční příspěvek na zkvalitnění péče o 

pacienty.   

Usnesení č.05/01/13: ZO souhlasí s poskytnutím neinvestičního 

příspěvku na základě stanovených pravidel při rozdělování 

dobrovolných finančních příspěvků obce.   

7 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

6) Cenová nabídka na opravu pomníku na hřbitově 

Starosta přednesl cenovou nabídku na opravu pomníku na 

hřbitově. Zároveň jednal se zastupitelstvem obce Zábřezí-Řečice 

kvůli možné finanční spoluúčasti. Obec Zábřezí-Řečice jako 

většinový spoluvlastník místního hřbitova souhlasí s výší cenové 

nabídky i s možnou 50% fin. spoluúčastí. Vzhledem 

k předpokládané hodnotě zakázky tato nespadá pod výběrová 

řízení. Bylo navrženo vypsat poptávku a oslovit další 2 až 3 

firmy a společnou výběrovou komisí vybrat vítěze. Bude potřeba 

projednat s obcí Zábřezí-Řečice, kdo bude zadavatelem 

poptávky. 

Usnesení č.06/01/13: ZO souhlasí s vypsáním poptávky na 

zakázku Opravu pomníku na hřbitově po konzultaci s obc 

Zábřezí-Řečice.    7 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

7) Smlouva o právní pomoci při vymáhání pohledávek 

Byly vysvětleny sporné body ke Smlouvě o právní pomoci při 

vymáhání pohledávek, týkající se stanovení sazby za úkon 

právní služby a mimosmluvní odměny. Proběhla diskuze. 

Usnesení č.07/01/13: ZO souhlasí s opraveným zněním Smlouvy 

o právní pomoci a tuto Smlouvu přijímá a pověřuje starostu 

jednáním s právnickou firmou NNK Hradec Králové. 

7 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

8) Odstranění objektu garáže u Ježkova domu  

Byly předneseny 2 nabídky na demolici objektu garáže u 

Ježkova domu. Nabídky byly cenově podobné, jen se lišily 

v rozsahu prací. Firma PKP Pavelka nabídla menší rozsah prací. 

O. S. Rangers mělo v ceně zapracovánu i úpravu celé stávající 

plochy a dodělání plotu. 

Usnesení č.08/01/13: ZO souhlasí s cenovou nabídkou O. S. 

Rangers.   7 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

9) Přeložení dlažby a oprava schodů u Ježkova domu 

Byly aktualizovány dosavadní 3 nabídky na opravu dlažby a 

schodů u Ježkova domu.   Navrženo učinit poptávku na každou 

práci zvlášť - samotná oprava dlažby a samotná oprava schodů a 

pokračovat v rozhodování na dalším zasedání. 

Usnesení č.09/01/13: ZO souhlasí s rozdělení zakázky na 2 

samostatné poptávky.  7 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

10) Pokračování v projektové přípravě obce 

V současné době jsou rozpracovány 2 projekty, a to střed obce a 

sportoviště. Navrženo pokračovat v projektu středu obce až do 

stadia vydání územního rozhodnutí. Studii středu obce 

vypracovala firma Trioprojekt. Navrženo oslovit tuto firmu a 

další firmy na vypracování cenové nabídky za vydání projektové 

dokumentace a nabídky přednést na dalším zasedání. 

Usnesení č.10/01/13: ZO souhlasí s oslovením dalších firem na 

vypracování cenové nabídky za vydání projektové dokumentace. 
7 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

11) Energetický štítek budovy Ježkova domu  

Ježkův dům jako veřejná budova musí mít od 1. 7. t. r. 

vypracovaný energetický štítek budovy. Předběžná cena za 

vydání štítku se pohybuje cca 7-8 tis. Kč. Informace o ceně 

zjištěny u Ateliéru Kozák. Proběhla diskuze. 

Usnesení č.11/01/13: ZO souhlasí s vydáním energetického 

štítku budovy na JD. 

3 pro, proti 2, zdržel se 2 

 

12) Odradonování 

Pokračování v řešení protiradonového opatření. Obdržena 

nabídka odradonovacího zařízení firmy Ekomonitor. Navrženo 

pokračovat do stadia vypracování projektové dokumentace a 

stavebního povolení. O vlastní realizaci se bude ještě jednat. 

Usnesení č.12/01/13: ZO souhlasí s vypracováním projektové 

dokumentace na protiradonové opatření a pověřuje starostu 
jednáním s Ing.Draesslerem.  7 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

13) Nabídka na zakoupení přenosného dopravního značení 

Přenosné dopravní značení je možno využít zejména při 

opravách vodovodu na komunikaci i pro jiné další práce na 

silnici. Pronájem dopr. značení je cenově nákladný. Starosta 

učinil poptávku u firmy INKA a Dopravní značení Náchod.  

Usnesení: 13/01/13: ZO souhlasí s nákupem přenosného 

dopravního značení za nejnižší cenu. 

7 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

14) Nabídka na odkup akcií 

Obdržena nabídka na odkup akcií České spořitelny od firmy 

Finance Zlín. 

Usnesení č.14/01/13: ZO nesouhlasí s prodejem akcií České 

spořitelny.   7 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

15) Nabídka na označení obce a obecních budov 

Po opakovaných poptávkách obdrženy 2 nabídky na grafické 

označení obce a obecních budov a to od firmy Rafael Info Art a 

Prosign. Proběhla diskuze. Navrženo oslovit firmu Rafael Info 

Art z Opatova s tím, že z nabídky se bude realizovat 

zjednodušená grafická příprava, máme CD s veškerými návrhy 

od pana Kasíka (heraldika) a budeme chtít před schválením 

nejprve poslat vizualizaci celého návrhu. 

Usnesení č.15/01/13: ZO souhlasí se zasláním objednávky na 

grafické označení obce a obecních budov firmě Rafael Info Art a 

současně tímto pověřuje starostu.       7 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

16) Informace o přípravách oslav 500. výročí obce 

Ing. Hrdina přítomné informoval o pokračování v přípravách 

oslav 500. výročí obce a to upřesnění v nákladech na propagaci, 

výrobu almanachu a dalších položek. Radou Královéhradeckého 

kraje je přislíben finanční příspěvek na oslavy 500. výročí ve 

výši cca 20tis.Kč. Odhadované celkové výdaje jsou 120-150 tis. 

Kč. 
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17) Žádost o pořízení materiálu pro Jednotku PO Doubravice 

Dle zákona je obce povinná mít jednotku PO nebo mít smlouvu 

s nejbližší obcí, která jednotku PO má. Byla předložena 

předběžná nabídka na základní vybavení jednotky PO 

realizovatelnou ve více etapách. 

Usnesení č.17a/01/13: ZO souhlasí se zřízením jednotky požární 

ochrany. 

7 pro, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č.17b/01/13: ZO souhlasí s pořízením základního 

vybavením jednotky PO, v první etapě (rok 2013) to budou: 

pracovní stejnokroje PS II, zásahová obuv, zásahové rukavice, 

motorová pila s příslušenstvím 

7 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

Odešla 1 zastupitelka. 

18) Návrh rozpočtu obce na r. 2013 

Návrh rozpočtu byl schválen finančním i kontrolním výborem 

obce a řádně zveřejněn na úřední desce. Účetní přednesla návrh 

rozpočtu obce na r. 2013 v odvětvích, kde byla zapracována 

změna ve výdajích v kapitole ZŠ - 1 500Kč (příspěvek na žáky), 

kultura +36 000Kč (služby), sdělovací prostředky + 2 000Kč 

(materiál) a pož.ochrana + 43 000Kč (materiál, prac. oděvy). 

Usnesení č. 18/01/13: ZO schvaluje rozpočet na r. 2013 jako 

schodkový. Příjmy jsou ve výši 4 164 050 Kč, výdaje ve výši 

4 570 660 Kč, financování ve výši 406 610 Kč. Schodek 

hospodaření bude čerpán z přebytku hospodaření z let minulých. 

Rozpočet je schválen jako odvětvový.   

6 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

19) Úprava katastrálních hranic obce 

V rámci komplexních pozemkových úprav obce Dubenec 

dochází k úpravě hranice obou katastrálních území v prostoru 

příjezdové komunikace do zemědělského střediska Karsit Agro 

a.s. střed. Doubravice. Starosta požádal ZO o udělení souhlasu 

s upravenou katastrální hranicí. 

 

Usnesení č.19/01/13: ZO souhlasí se změnou průběhu obecní 

hranice mezi katastrálním územím obce Doubravice u Dvora 

Králové a obce Dubenec, k níž dojde v souvislosti 

s Komplexními pozemkovými úpravami v obci Dubenec.    

6 pro, proti 0, zdržel se 0 

      

20) Zveřejnění záměrů o pronájmu pozemků a nebyt.prostor 

Doběhla platnost 3 nájemních smluv na pozemky a 1 

náj.smlouvy na nebyt.prostory. 

V případě dalšího pronájmu je nutné zveřejnit nejprve záměry o 

pronájmu. Jedná se o pronájem části p.p.č. 581/6, p.p.č.711/1, 

p.p.č.747/2 nebyt. prostor v budově OÚ. 

Usnesení č.20a/01/13: ZO rozhodlo zveřejnit záměr o pronájmu 

části p.p.č.581/6 v obci a k.ú. Doubravice u Dvora Králové. 

Jedná se o pobřežní část pozemku o rozloze 105 m
2
 - ostatní 

plocha. Pozemek není určen k zastavění. Cena pronájmu za 1 

m
2
/rok činí 1 Kč. Doba pronájmu na dobu určitou - 5 let od data 

podpisu nájemní smlouvy.   6 pro, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č.20b/01/13: ZO rozhodlo zveřejnit záměr o pronájmu 

p.p.č.711/1 o výměře 729 m
2
 - zahrada v obci a k.ú. Doubravice 

u Dvora Králové. Pozemek není určen k zastavění. Cena 

pronájmu za 1 m
2
/rok činí 1 Kč. Doba pronájmu na dobu určitou 

- 5 let od data podpisu nájemní smlouvy.      

6 pro, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č.20c/01/13: ZO rozhodlo zveřejnit záměr o pronájmu 

p.p.č.747/2 o výměře 213 m
2
 - ostatní plocha v obci a k.ú. 

Doubravice u Dvora Králové. Pozemek není určen k zastavění. 

Cena pronájmu za 1 m
2
/rok činí 1 Kč. Doba pronájmu na dobu 

určitou - 5 let od data podpisu nájemní smlouvy.     

6 pro, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č.20d/01/13: ZO rozhodlo zveřejnit záměr o pronájmu 

nebyt. prostor v přízemí budovy OÚ Doubravice, Doubravice 

155. Jedná se o soubor místností o celkové výměře      24 m
2
, 

dřívějším rozhodnutím ZO určený k využívání jako zdravotní 

středisko nebo pro rehabilitační výkony. Cena pronájmu za 1 

m
2
/měs. činí 8,30Kč. K tomuto nájmu se připočítávají náklady 

na vodné, teplo a odvoz odpadu. Doba pronájmu na dobu určitou 

- 5 let od data podpisu nájemní smlouvy.     

   6 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

21) Přistoupení obce k MAS Královédvorsko 

Na minulém zasedání bylo přihlášeno katastr. území obce do 

MAS. Tímto bylo umožněno všem, kteří na našem území 

podnikají nebo vyvíjí činnost, podílet se na rozvoji území a 

podávat své vlastní projekty. Nyní tak může učinit i obec.  

Usnesení č.21/01/13: ZO souhlasí se vstupem obce, coby 

právnické osoby, do Místní akční skupiny Královédvorsko. 

Pověřuje starostu k podání členské přihlášky do výše uvedeného 

sdružení.     

   6 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

22) Zateplení budovy OÚ 

Projektová dokumentace k zateplení budovy OÚ je již 

dokončená. Není ještě dořešena úprava hranice mezi pozemkem 

obce a pozemkem p. Medikuse. Na podzim a pro příští rok 

budou připravované výzvy Ministerstva ŽP na podání žádosti o 

dotaci. Do zahájení zasedání nedošel návrh smlouvy na 

poradenskou a zprostředkovací službu pro podání a vyřízení 

žádosti o dotaci od firmy ABC Dotace. 

Usnesení č.22/01/13: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na 

zateplení budovy OÚ na podzim letošního roku a pověřuje 

starostu k dořešení úpravy hranice mezi pozemky č. 623/1,616/2 

a st. 195 obce a pozemkem 624 a st.1127 p. Medikuse v obci a 

k.ú. Doubravice u Dvora Králové.   

6 pro, proti 0, zdržel se 0 

     

      

23) Nabídky na změnu sazeb elektřiny a plynu 

Obdrženy 2 nabídky na změnu dodavatele el. energie a plynu pro 

obecní objekty. 

Usnesení č.23/01/13: ZO nesouhlasí se změnou dodavatele 

el.energie a plynu.   6 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

24) Informace k vývoji ceny svozu SKO 

Místostarosta podal informace o vývoji cen svozu SKO za 

poslední 4 roky. Změnou svozové firmy, způsobem svozu a 

zavedením popelnicového svozu na Zálesí i Velehrádku se 

podařilo snížit schodek nákladů o necelé 2/3, přesto obec nadále 

doplácí nemalou částku na svoz a uložení odpadů (v porovnání 

s vybranými poplatky za odpady). To se dá příznivě ovlivnit i 

důsledným tříděním odpadů. Pak bude možno uvažovat i o 

úpravě poplatku za odpady směrem dolů. 

 

25) Zpráva z inventarizace 

Účetní přednesla zprávu z inventarizace, která se konala 7.-

24.1.2013 k 31.12.2012. 

Konstatovala, že inventarizace proběhla řádně a inventarizační 

komise nezjistila žádné závady. 

Usnesení č. 25/01/13: ZO souhlasí s inventarizační zprávou za 

rok 2012.   6 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

26) Různé, diskuze, závěr 

- žádost majitele domu čp.4 o řešení cesty k jejich domu ze 

směru od pož.nádrže 

- cesta je nezpevněná, případné zpevnění zatím nouzově řešili 

sami, navrženo zvážit  možnost závozu a zpevnění celé cesty 

 

 

�h�‰�Œ���À���v�����À���Œ�Ì�����Ì ���½�À�}���µ�����}���Œ�Î���v�_���‰�Ž�]�u�"�Ž���v�}�•�š�]���Œ�}�Ì�•���Z�µ���Ì�À���Ž���i�x�}�À���v�É���Z���}�•�}���X���·�����i�½�����o�����Ì���l�X���}��
�}���Z�Œ���v�"���}�•�X�·�����i�½�U���v���µ�‰�Œ���À���v�����À���Œ�Ì�����i�����l �v���Z�o� ���v�µ�š�_���v�����K�j�X���•���‰�]�•���Ì�����Ì���•�������v�_���v���i�����š�����š���l�  na 
www.doubravice.cz  
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Vánoční dílna a Vánoční příběh 
 

Tradiční tvořivá Vánoční dílna pro děti 

a dospěláky aneb možná přijde i Mikuláš a 

jeho partička se konala v sobotu 15. prosince, 
samozřejmě opět v sále hostince U Hrdinů. 

Jinak již tradiční dílna měla tentokrát 

netradiční průběh. Začínalo se ve 14 hodin 
dětským divadelním představením Vánoční 

příběh v podání doubravického dramatického 

kroužku Dráček. Vánoční příběh tematicky 
vyhovoval adventnímu rozjímání, přinesl nám 

známý příběh narození Ježíše Krista. Děti měly 

nápadité kostýmy a zvlášť roztomilá byla 

batolata v rolích andílků, také kulisy – jesličky 
se skutečnou slámou – byly na profesionální 

úrovni. Vystoupení dětí je vždy velmi 

atraktivní, na malé herce se přišlo podívat více 
jak 100 platících diváků a jejich výkon byl 

odměněn bouřlivým potleskem. 

 Oproti jiným rokům nebylo vstupné 

dobrovolné, ale stanoveno na jednotných 30 
Kč. Po dětském divadelním představení se sál 

trochu vylidnil a po rychlé úpravě a přípravě 

jednotlivých stanovišť se hned začalo tvořit. 
Opět si účastníci mohli namalovat trička či 

tašky s výtvarnicí Kateřinou Hornychovou, 

s Alenou Rejlovou vyráběli z kapesníkových 
odřezků vánoční 3Dstromy, perníčky napekla 

Jana Štěpánová a zdobily se pod vedením 

Kláry Hellingerové, Anežka Hornychová učila 

vyrábět ozdobné brože z látek a korálků, její 
sestra Eliška a Lucie Baliharová zase vánoční 

hvězdy z pedigového proutí, Eliška Baliharová 

s Karolínou Skurčákovou navlékaly vánoční 

řetězy z pomerančové kůry, těstovin a dalších 

jedlých  surovin. S Janou Farskou bylo možné 
vyrobit ubrouskovou technikou zdobené 

polystyrenové koule a zvonky, s Janou 

Bezdekovou svícny z přírodnin. Hlavně pro ty 
nejmenší bylo určeno malování sádrových 

odlitků se Zuzanou Válkovou a vánoční 

přáníčka s dětmi vytvářela Petra Romanovas. 
Po 16. hodině dorazil Mikuláš s andělem a 

čerty a všechny děti, co za ním přišly 

s písničkou, básničkou či aspoň s vlastní 

odvahou, odměnil perníkem a balíčkem 
cukrovinek. Cukrovinky věnovalo jako 

sponzorský dar Pekařství Medikus. Na vánoční 

dílně se finančně podílel OÚ, proplatil perníky 
do nadílky a některý materiál potřebný pro 

výrobu vánočních dekorací a dárků. 

Z vybraného vstupného obdržel 1000 Kč 

dramaťáček, 1400 Kč činila „odměna“ pro 
organizátory – pro všechny, kteří vydrželi do 

samého konce, čekala vynikající večeře, řízek 

a bramborový salát. Zbytek peněz částečně 
hradil nákup materiálu. Velmi příjemné bylo, 

že až do konce dílničky všichni dospělí 

respektovali na dveřích napsanou žádost o 
nekouření. O chystané vánoční dílně 

informovaly krátkým oznámením Krkonošské 

noviny, a to na své první stránce. Večer se pak 

ještě konala Mikulášská zábava v maskách a 
s živou hudbou, skupinou ALGOL Petra 

Havlíčka.  

 
 

Silvestr pro děti 
 

Na silvestrovské odpoledne připravila parta rodičů malých dětí (Jana Farská, Iva Hellingerová, 

Hažvovi, Rosťa Kuliha a další) od 13 hodin program pro děti. Během cesty za lesním pokladem děti 

hledaly lístečky s drobnými úkoly, které hned plnily. Fáborky značená cesta je zavedla k velkému 
Zátluckému rybníku, kde si děti i rodiče mohli zdarma opéct buřty, děti se zahřívaly pobíháním a 

dětskými hrátkami, dospěláci popíjeli grog  uvařený v kotlíku nad ohněm a svařák. Odpolední 

silvestrovské předehry se zúčastnilo asi čtyřicet dětí a dospělých, všichni si pochvalovali dobrý nápad 
a příjemnou družnou atmosféru. Bylo by fajn, kdyby se tato akce stala pro další silvestry tradicí. 

         

 

 
 

 

Řešení úkolů pro bystré hlavy: Velehrádek (povaha, plenta, poleva, pletka, pohoda, paráda, psárka, podoba, přezka, pokuta) 
Zlato, astat, síra, cín, brom, niob, neon, vodík, nikl. 

Odvoz obilí: Musel jet nejméně čtyřikrát, aby auto nepřetížil o váhu prázdných pytlů. 
Zkoušení: Pavla Karásková byla vyvolána z fyziky a ze zeměpisu. 
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Plesy 

 
Většina kulturních a společenských akcí je spojena se sálem hostince U Hrdinů. Během 

plesové sezóny poskytl svůj prostor tanečníkům dvakrát. 2. března se konal Doubravický ples, který 

hudebně doprovázel opět Doubravičák Petr Havlíček se svými dcerami, tj. skupina ALGOL. O dva 

týdny později, 16. března, hostinský sál využila Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská 
škola v Dubenci k pořádání svého školního plesu. Zde jako hudební doprovod vystoupil pan 

Chytráček se dvěma zpěvačkami.  Obě akce byly velmi úspěšné, tomboly bohaté a všichni se dobře 

bavili až do časných ranních hodin. 
Lucie Baliharová

 

 

Dramaťáček Dráček připravuje 

 

 Po Vánočním příběhu, který s úspěchem děti z dramatického kroužku předvedly 15. prosince 

2012 v sále hostince U Hrdinů (podrobněji viz článek Vánoční dílna a Vánoční příběh), se záhy vrhly 
do práce s nacvičením nového vystoupení – pohádka Čert a Káča. Každý víkend pilně zkoušejí, aby 

zdárně zvládly premiéru. Ta je plánována na 1. června, tedy jako součást Dětského dne. Představení se 

odehraje na pódiu v sále hostince U Hrdinů, a kdo bude chtít, se po jeho skončení přemístí na 

doubravické hřiště, kde bude probíhat tradiční Dětský den. Premiéra 1. června je zatím pouze 
v plánech, takže je možné, že plán může být z nějakých příčin zmařen. Žádná taková situace by však 

neměla nastat 8. června, neboť pohádkové vystoupení Dráčku je i součástí programu oslav 500. výročí 

od první písemné zmínky o obci. Zda toto vystoupení bude reprízou, či premiérou, se uvidí, 
každopádně 8. června budou mít děti ztíženou situaci, budou totiž vystupovat nikoli na pódiu 

v hostinském sále, kde trénují a dokonale znají prostředí, ale na venkovním pódiu u obecního úřadu, 

což bude klást vyšší nároky na prostorovou orientaci i na jejich hlasový výkon.  

 Své herecké umění děti dále představí v rámci oslav Dne obce ve Vítězné. Na letní prázdniny 
vedoucí kroužku plánují zorganizovat jakési soustředění a na září rozloučení s létem. Také plánují 

uspořádat karneval a „dovítání“ občánků naší obce, na které se v minulosti nedostalo, tedy dětí od tří 

do osmnácti let. Tuto akci by měly moderovat i programově naplňovat právě děti z dramaťáčku. 
 Přejme jim vytrvalost a úspěch.    Lucie Baliharová a Iva Hellingerová   

 

 

�W�•���o�}���•�����‰�Ž�������î�ì���o���š�Ç        

První číslo Občasníku roku 1993 vyšlo v dubnu, právě v době Velikonoc. 

�¾ Vedle „každoroční“ jarní výzvy, jak a kam 
mají občané uložit klestí na pálení 

čarodějnic, byla i zpráva charakterizující 

neobvyklou situaci. Před dvaceti lety totiž 
došlo k měnové odluce související 

s rozdělením tehdejšího Československa 

na dva samostatné státy. „Dva rychlé vozy, 

osm mužů z útvaru rychlého nasazení, 
neprůstřelné vesty, škorpiony, rychlost 

jako při zásahu ´comandos´ - to vše jsme 

během měnové odluky mohli sledovat 
každé ráno a večer před naší poštou. Vozy 

a muži doprovázeli poštovní vůz 

s přídělem okolkovaných peněz a večer 
zase se staženou měnou. Akce trvala vždy 

maximálně osm minut a poté zde zanechali 
bez ochrany peníze i lidi. Nezbyl na nás 

policajt…“ 

�¾ Na téměř čtyřech stránkách se detailně 
rozebírala daň z nemovitosti. 

�¾ Dále jste si mohli přečíst úryvek 

z Vlastivědného sborníku Jaroměřska a 

Královédvorska Pod Zvičinou z roku 1933 
pojednávající o historii perlařství v našem 

kraji. Tento úryvek byl dokončen 

v druhém čísle. Stejný zdroj byl použit při 
sepisování historie sklářské výroby 

v Doubravici pro almanach k 500. výročí 

od první písemné zmínky o obci. 



 
       

�¾ Emil Fátor zhodnotil hokejovou sezónu 

1992-93. Mužstvo dospělých sehrálo v této 

sezóně celkem dvanáct utkání v rámci 
přeboru okresů Trutnov-Jičín-Semily. 

Doubravickému mužstvu se příliš nedařilo 

a až do konce soutěže bojovalo o záchranu, 
což se nakonec podařilo i díky utkání 

s Jičínem, které bylo kontumováno, neboť 

se soupeř z Jičína dostavil pouze se šesti 

hráči. V konečné tabulce se TJ Sokol 

umístil na předposledním místě. V této 
sezóně soutěžilo i mužstvo žáků.  

Doubravické mladé mužstvo nezačalo 

právě nejlépe, nakonec ale skončilo na 
druhém místě v okresním přeboru žáků 

v okrese Trutnov (ze tří mužstev).  

 

Druhé, prázdninové, číslo informovalo: 

�¾ o předvolání šesti občanů Doubravice, kteří i přes dvě upomínky nezaplatili příspěvek za 

odvoz a uložení domovního odpadu, k přestupkové komisi na Městském úřadě ve Dvoře 

Králové 

�¾ že kvůli pronájmu budovy bývalé školy byl bazar nucen se přestěhovat do nových prostor 
v budově obecního úřadu.  

V tomto čísle pan starosta: 

�¾ s trochou ironie oslovil chataře a 

chalupáře, kteří se rozhodli trávit 
v Doubravici prázdniny a dovolenou, aby 

své ratolesti umravnili natolik, aby neničili 

obecní majetek. A dospělí aby odpady či 
stavební suť, se kterou si nevědí rady, 

umístili po domluvě s panem starostou do 

kontejneru a nikoli do příkopů. Současně 

zopakoval, co do kontejneru patří a 
nepatří. 

�¾ uvedl na pravou míru  fámu, že „ Obec 

může za to, že pan doktor Prouza ukončil 
svou praxi v naší obci.“ Stejně tak se 

jednalo o praxi obvodního lékaře MUDr. 

Kubíčka a dětského lékaře MUDr. Lepše. 

Poslední dva jmenovaní svou ordinaci 

v Doubravici dále provozovali, ale praxe 
stomatologa kvůli příliš vysokým, a přitom 

nevratným finančním nákladům na zřízení 

funkčního dentistického pracoviště byla 
zrušena. 

�¾ V rubrice Sport informoval Emil Fátor o 

22. ročníku turnaje v malé kopané 

Memoriál bratří Menclů, ten se konal ve 
dvou dnech, 31. července a 7. srpna. Dále 

přinesl zprávu o osmém ročníku silničního 

cyklistického závodu Přes Záleský vrch. 
Konal se 16. června za účasti 110 

závodníků z naší republiky. 

Lucie Baliharová 
 

 

Z kroniky obce Doubravice           rok 1921 - ���}�l�}�v�����v�_ 

Na návrh učitele Josefa Černého podaný ve 
schůzi Národní jednoty severočeské byla 

v obci zřízena Lidová škola hospodářská pro 

Doubravici a okolí. 

Průmysl - Firma  Finger a spol. (pozn. Tato 
�I�L�U�P�D�� �V�H�� �]�D�E�ê�Y�D�O�D�� �Y�ê�U�R�E�R�X�� �I�R�X�N�D�Q�ê�F�K��
�V�N�O�H�Q���Q�ê�F�K���S�H�U�H�O���D���N�Q�R�I�O�t�N�$�����'�D�O�ã�t���L�Q�I�R�U�P�D�F�H���R��
�V�N�O�i���V�N�p�� �Y�ê�U�R�E���� �V�L�� �E�X�G�H�W�H�� �P�R�F�L�� �S���H�þ�t�V�W��
v �D�O�P�D�Q�D�F�K�X�� �S���L�S�U�D�Y�R�Y�D�Q�p�P�� �N ���������� �Y�ê�U�R�þ�t�� �R�G��
�S�U�Y�Q�t�� �S�t�V�H�P�Q�p�� �]�P�t�Q�N�\�� �R�� �'�R�X�E�U�D�Y�L�F�L������
zaměstnávala 12 barvířek, 16 foukačů a 30 

navlíkačů. Ke konci roku bylo 50 foukačů. 

Firma zasílala skleněné výrobky do celého 

světa prostřednictvím exportérů v Jablonci n. 
N. pod názvem Jablonecké zboží. Část zboží 

zasílala přímo objednavatelům. Účetní práce 

v závodě vedl Emil Stuchlík. Výroba 

skleněných perel v roce 1921 vrcholila. 
V příštích letech nastal pokles. Foukání tzv. 

perlí a skleněných knoflíků bylo nyní rozšířeno 

v širokém okolí. V obci bylo několik faktorů, 
kteří zboží kupovali a surové zasílali do 

bareven v Německu. Nejvíce foukačů 

zaměstnával faktor Emanuel Šturm, č.p. 131. 
Pozdější pokles valuty v Německu značně 

některé faktory poškodil. Josef Holan vyráběl 
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více a více sportovní potřeby, lyže a sáňky. 

Současně pracoval pro zemědělce. Josef 

Kunc, kolář, zařídil dílnu výlučně na výrobu 
lyží, sáněk. Výrobu značně rozšířil a dodával 

výrobky vojsku a četnictvu. Hlavní jeho 

odbornou silou při výrobě byl Josef Machek, 
odborník ve výrobě sportovních potřeb. 

Zemědělci se soustřeďovali k nákupu umělých 

hnojiv, zušlechtěného osiva, brambor, 
zaváděním lepších druhů hovězího dobytka, 

slepic, vepřů. Úroda obilovin se zvyšovala. 

Podobně z dobře vedených chlévů byl větší 
užitek. Životní úroveň zemědělských rodin 

stoupala. 

Dělníci docházeli do práce stále pěšky. 

Úpravou pracovní doby získali to, že nemuseli 

choditi v pět hodin ráno a vraceti se o půl osmé 

večer. Dosti se šířila jízda na kole. Hlavní směr 
cesty zůstal však přes Záleský kopec. Za 

každého počasí do práce značně vyčerpávalo 

síly dělnictva a podlamovalo jejich zdraví. 
Příčinou úmrtí, jak čteme v zápisech úmrtní 

knihy, byla tuberkulóza. Zvonění v obci 

obstarávala paní Strnadová Františka. Vcelku 

se život v obci lepšil po všech stránkách 

života. Vliv na poměry v obci měla škola, 
práce místních spolků a změněné politické 

poměry. 

V neděli 15. 2. projel obcí první poštovní 

autobus. V autobusu byl tehdejší ministr pošt 

František Staněk, starosta města Hořic Josef 

Špringer, okresní tajemník Dr. Pácalt a řada 
představitelů veřejných úřadů. U nás ministra 

pošt uvítal nám. starosty Jan Reil se členy 

obecních zastupitelství a poštmistr Josef Valeš. 
Od nás autobus jel do Dvora Králové n. L. přes 

Zálesí. Od toho dne projížděl poštovní autobus 

obcí oběma směry a dovážel poštu. Již 
neuslyšíme třepetavý zvuk poštovní trubky: 

„Jede, jede poštovský panáček…“ Technika 

zvítězila nad zastaralým dopravním 

prostředkem. Typičtí postilióni mizí a na jejich 
místo nastupují šoféři. Poslední postilióni byli 

J. Hloušek, Fr. Pražák.  První šoféři: Krecl, 

Černý, Štefan. 

�3���t�ã�W�����R�W�H�Y���H�P�H���U�R�N������������ 

Lucie Baliharová 

 

V pasti            �µ�l���Ì�l�����Ì knihy �E�����}�‰�}�À�_���l�Ç 

Vchodové dveře se zaklaply. Klidně, důstojně. 

Nepráskla s nimi – jak v koutku duše čekal.  

Seděl na křesle, křečovitě svíral opěradla a 

naslouchal vzdalujícím se krokům. Hlava mu 

třeštila – vzteky, strachy, zoufalstvím. 

Nedokázal si přesně vzpomenout, co mu 
vlastně řekla, přestože to bylo životně důležité. 

Mluvila tiše, možná proto, že on na ni křičel. 

Bylo to: stěhuju se nebo stěhujeme se? 

Zašátral po sklenici, ale byla moc daleko – z 

křesla na ni prostě nedosáhl. Zlostně škubnul 
za ozdobnou dečku, sklenice se překotila a čaj 

se rozlil nejen po stole, ale i po jeho kalhotách. 

Vztekle zaklel a v zoufalství do stolku praštil. 

Tentokrát převrhnul slánku. Prudké pohyby 
probudily dřímající bolest. Proč jsem se ksakru 

musel tohohle dožít?  

Kolena ho zlobila už dlouho. Zprvu bolest 

ignoroval, nehodlal se nechat omezovat. 

Odmítal její starosti i námitky – není žádný 

stařec, aby vysedával po čekárnách všelijakých 

doktorů. Ze začátku byl úspěšný, okolí 

netušilo, že nějaké problémy vůbec má. Ona 

však věděla své.  

Byt ve třetím patře bez výtahu byl každodenní 

mučivou zkouškou, a když počáteční tiché 
kletby vystřídaly zaťaté zuby a pot na čele, 

podařilo se jí donutit ho, aby se podrobil 

vyšetření. Nechápala, proč tak jančí. 
Sedmdesátku už dávno oslavil, tak podle ní 

měly jeho klouby nárok na nějaké ty protesty. 

Nevěděla, jestli se má smát, plakat nebo zuřit, 

když viděla, jak se před ní snaží skrývat 
pilulky a pro jistotu mu neprozradila, že ví o 

tubě s léčivým gelem schované ve skříni 

hluboko pod ložním prádlem.  

Možná by se to bylo zklidnilo, nebýt té 

chřipky. V lednu ho málem zabila, ale byl silný 
a dokázal se navzdory všemu uzdravit. Ale ne 

úplně – obě nemocná kolena postihl ošklivý 

zánět a jeho dny naplnila bolest. Jednou 
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palčivá a planoucí, podruhé jen šeptající, ale 

navzdory veškeré péči nikdy neustávající. Jaro 
už dávno dýchlo do oken a on stále nebyl 

schopen vyjít z domu. 

Šílel z toho a ona šílela z něj. Netrápila ho 

zdaleka jen bolest, cítil se neschopný, zbytečný 

a hluboce ponížený. Vždycky byl silný, mocný 
a nezávislý. Nedokázal se srovnat s tím, že mu 

někdo musí pomáhat. Nedokázal být vděčný, a 

tak byl zlý. Přitom to nechtěl, ale zlá slova mu 

tryskala přímo z hloubi raněné duše. Cítil se 
nevýslovně pokořen, když se na ni díval a 

viděl, jak polyká jeho urážky, snaží se je 

přecházet, jak ho omlouvá před dětmi.  

Nikdo ho nechápal a on sám se vlastně 

nechápal také. Nakonec na to přišel – někdy 
před měsícem to bylo, když ji pozoroval, jak se 

chystá jít ven. Pečlivě se ustrojila, lehce se 

namalovala, párkrát se dotkla hezky 

upravených vlasů, maličko se navoněla. 
Najednou se přistihl, že žárlí. Skutečně jde 

jenom na nákup, projít se po náměstí a 

popovídat si s kamarádkou? Najednou jako by 
ji uviděl jinak, než jak ji vnímal po řadu let. 

Připadala mu hezká, elegantní a žádoucí. O to 

víc, oč se sám cítil hůř. 

Nebylo tomu tak vždy, naopak. Když jim bylo 

oběma krátce po padesáti, nechoval se k ní 

zrovna nejlíp. Příroda k němu byla štědrá, 
odjakživa byl pěkný chlap, zralost a úspěch k 

němu přitahovaly pohledy i mnohem mladších 

žen. Ne, že by té své zahýbal, ale ta pozornost 
mu dělala dobře. Ona byla tehdy nejistá a jeho 

chování ji zraňovalo.  

Padesátka nebývá k ženám příliš milostivá, aby 

ji se ctí a důstojností zvládly, tak je obvykle 

nutné začít měnit styl a především se s tokem 

času smířit. K tomu potřebují podporu, 
někoho, kdo jim pomůže vrátit otřesenou 

sebedůvěru. Teď věděl, že ji tehdy zklamal. 

Byl dokonce tak trochu pyšný na její občasné 
projevy žárlivosti. Nikdy ji doopravdy nechtěl 

opustit, ale obdiv a společnost jiných žen mu 

dělala dobře, a míval tak trochu pocit, že by 

mu za jeho věrnost měla být vděčná.  

Ach bože, když si na to teď vzpomněl, tak si 

připadal jako idiot. Jako namyšlený, tupý a 
slepý idiot. Kdyby mu někdo před dvaceti lety 

řekl, že bude v pětasedmdesáti šílet žárlivostí 

na svou ženu, vysmál by se mu. Tehdy mu 
připadalo, že v sedmdesáti už musí být 

všechno jiné. Vůbec si neuvědomil, že kdo je 

skutečný muž v padesáti, zůstane mužem 

pořád. Bohužel. 

Znovu zaťal prsty do opěradel křesla, jako by 

doufal, že otupí bolest pulzující jak v jeho 
kolenou, tak i v jeho srdci. Vůbec si 

neuvědomil, kdy se situace obrátila. Jako by 

všechny ty otravné práce spojené s chodem 
domácnosti, všechno to vaření, uklízení, 

nakupování, řízení toku prádla i peněz 

udržovalo ženy ve formě. Alespoň tu jeho 

určitě. 

Když šel konečně do důchodu tak měl velké 

plány, kolik toho udělá, přečte, neučí se... 
Jenže dny jakoby se krátily. Ledva člověk vstal 

a přečetl si noviny, už aby spěchal k obědu, a 

než stihne zajít ven a otevřít si knihu, tak se 
stmívá. Jak se zdálo, jeho žena to také 

registrovala, ale neměla čas se tím podrobněji 

zabývat. Potom skončil s bolestmi v křesle a 

ona ještě zrychlila.  

Poslední dny byly k nevydržení a on moc 

dobře věděl proč. Byla náhodou doma, když ho 
přivezla sanitka z vyšetření v nemocnici. 

Všechno by nějak překousl, kdyby mu to 

mladé hovado, ten debilní saniťák, neřekl 
dědo. Před ní! Cítil se neskonale pokořen, a 

protože to nedokázal spolknout, tak byl zase 

zlý. Na toho hloupého kluka i na ni. Její 

trpělivý, byť trochu odevzdaný pohled, 
spojený s úsměvem a snahou ho uklidnit byl 

víc, než kolik dokázal snést.  

Nenávidím tenhle hnusnej byt, nenávidím 

všechny doktory a nenávidím tebe! Chci být 

sám a sám taky chcípnout... Vmetl jí to do 
tváře, zatímco se z posledních sil, ohlušen 

bolestí, šoural do ložnice. Prásknul za sebou 

dveřmi, padnul na postel a ze všech sil 

potlačoval zrádné slzy. Nebylo to jen 
zoufalství, byl to i strach. Protože při pohledu 

do jejích očí poznal, že přestřelil. Tvář jí ztuhla 

a jemu bylo jasné, že se právě k něčemu 
rozhodla.  

Jenže tentokrát mu neřekla, oč jde, a brzy nato 
poprvé odešla ven, aniž mu řekla, kam jde a 

kdy se vrátí. Za těch deset dní takto odešla už 

čtyřikrát. Vždy se pečlivě oblékla, usmála se a 

řekla, že jde do města. Nic víc. A on se nikdy 
nesnížil k tomu, aby se jí zeptal proč. A potom 

trpěl. Dnes to nevydržel, všechna jeho dušená 

žárlivost a vztek vyvřely ven a řekl jí... Ne, ani 
sám sobě to nedokáže zopakovat. Jenže ona na 
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to neřekla nic. Možná se i trochu usmála a tiše 

odešla. Ani těmi dveřmi nepráskla.  

Seděl v křesle, kalhoty polité čajem, v ústech 

vyschlo. Zaslechl kroky. Vracela se. Povzdychl 
si úlevou a čekal. Nevěděl na co vlastně, na 

ortel? Jak to myslela s tím stěhováním? Bože 

dej, ať ho neopustí! Jestli to bude nutné, tak si 
před ní i klekne, i když netušil, jestli by se 

potom vůbec dokázal z té podlahy zvednout.  

Dveře se otevřely a zase zavřely. Zaslechl 
pozdrav, ale odpovědět nedokázal. Netrucoval, 

jen měl pocit, jako by úplně ztratil hlas. Vešla 

do pokoje, přinesla s sebou závan svěžesti a 
čerstvého vzduchu. Jenom pozvedla obočí, 

když uviděla tu spoušť, ale nevšímala si jí. 

Všímala si pouze jeho. Pousmála se, odhodila 
noviny ze židle a přitáhla si ji proti němu. 

Vytáhla z kabelky několik papírů, postupně mu 

je podávala a nevzrušeným hlasem říkala 

neuvěřitelné věci.  

"Byla jsem za tvým ortopedem a podle jeho 

názoru bys měl přistoupit na výměnu obou 
kolenních kloubů. Nebude to legrace, ale máš 

potom naději normálně chodit." Vykulil na ni 

oči. "Cože?" Na otázku nijak nezareagovala a 
pokračovala. "Taky jsem byla v realitce. 

Několikrát. Náš byt se jim líbí a nabízejí nám 

za něj buď pěkný byt v přízemí, nebo malý 
domek. Rozhodla jsem se, že já se už těma 

schodama týrat nenechám. Co na to říkáš?" 

Neříkal nic, jenom se díval hluboko do jejích 

očí. Viděl tam především lásku, ale i bolest a 

únavu. A naději. Usmála se. Opatrně, jako by 

se bál, zdvihl chvějící se ruku a něžně ji 
pohladil po tváři, setřel z koutků očí stopy slz a 

dotkl se jejích úst. Jemně ho do prstu kousla. 

"No? Jak se ti to líbí? Bereš to?" 

Byl by jí slíbil cokoliv a věděl, že ona to ví. 

Ovládl se dokonce tak, že se na ni dokázal 
uličnicky ušklíbnout. "Beru tebe, a když jinak 

nedáš, beru i nové klouby a nový dům. Ale ze 

všeho nejvíc bych bral suché kalhoty..." 

Rozesmála se a podala mu ruce, aby mu 
pomohla vstát. 

Dagmar Ruščáková 

 

 

�K���‰�Œ�����]���l�Œ�}�v�]�l���Ž�l�Ç 

Při zpracování textů do almanachu, který jsme připravovali pro oslavy k 500. výročí od první písemné 

zmínky o Doubravici, jsem několikrát pročítala záznamy v obecních kronikách, hledala informace, 
které by v almanachu neměly chybět, či ověřovala informace získané z jiných zdrojů.  Na začátku 

března jsem dokončila záznam do kroniky za uplynulý rok. 28. března jsem se pak zúčastnila 

v Pardubicích semináře Obecní kronika 21. století.  Kroniky se mi tak nějak staly každodenní součástí 

uplynulých týdnů, dovolte mi, abych se o nějaké kronikářské zážitky a postřehy s vámi podělila. 

Kronika (z řeckého chronos = čas) patří k předním písemným historickým pramenům. Jejich 
historie sahá do středověku.  Naši nejstarší kroniku sepsal latinsky v první polovině 12. století děkan 

pražské svatovítské kapituly, Kosmas. Nebudu se pouštět do sáhodlouhých výkladů o rozlišování 
kronik podle forem a obsahu, neboť tušíte, že stejně mířím k obecní kronice Doubravice. 

Kronikářkou mě jmenovalo obecní 

zastupitelstvo na jednom ze svých zasedání ke 

konci roku 2010 a jsem jí od 1. ledna 2011. 
Obecní kronika se v naší vesnici vede od roku 

1920, a to na základě zákona č.80/1920 Sb., o 

pamětních knihách obecních. Kronikářem se 
stal pan učitel Josef Černý, který do kroniky 

retrospektivně zaznamenal i život v obci 

v době první světové války a vzniku 

samostatného československého státu. S jeho 
záznamy se pravidelně setkáváme na stránkách 

Doubravického občasníku. Josef Černý vedl 

obecní kroniku až do své smrti roku 1952, jeho 

posledním zápisem v kronice je tedy soupis 

událostí roku 1951. Po něm tuto záslužnou 

práci nakrátko převzala Marie Flečková, 
zaznamenala rok 1953. Pak se nenašel nikdo, 

kdo by v této činnosti pokračoval. Až v roce 

1994 se stala kronikářkou Jiřina Valášková, 
která léta 1953 – 1994 zaznamenala zpětně, 

což vyžadovalo prostudování obrovského 

množství archivovaných materiálů. Od roku 

2004 byl kronikářem Ing. Josef Brož. Události 
roku 2011 jsem již zaznamenala já.  Píšu ručně 

do III. dílu, předchozí díly byly v roce 2010 

odevzdány do Okresního archivu v Trutnově, 
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kde jsou uloženy v bezpečném a optimálním 

prostředí, a tak jsou uchovány pro budoucí 

generace. Archiv nám pořídil jejich fotokopie a 
ty se nacházejí na obecním úřadě. Až bude 

další díl dopsán do konce, poběží desetiletá 

skartační lhůta, po jejímž uplynutí bude i tento 
díl odevzdán do trutnovského archivu. 

V Doubravici se vedly i další kroniky -  hasičů, 

ledního hokeje, Sokola, Vítání občánků.  Jsou 

buď v soukromých rukách, nebo byly také 
odevzdány do Okresního archivu v Trutnově. 

Opětovnou povinnost vedení kroniky 

v každé obci upravuje nový zákon z dubna 
2006 (Zákon 132/2006 Sb.), na jeho základě se 

smí kroniky zpracovávat i na počítači, v tomto 

případě se ale musí zápis za každý rok 

nechávat samostatně svázat. Obě formy 
zpracování kroniky, ručně psaná, nebo tištěná 

z počítače, mají své výhody i nevýhody.  

Ručně psaná forma je tradiční a 
reprezentativní, rukopis vypovídá o době 

vzniku zápisu i o samotné osobě kronikáře.  

Naproti tomu klade ruční psaní větší nároky na 
kronikářův čas (i zdraví, nevěřili byste, jak trpí 

záda a krční páteř), na úpravu i úhledný 

rukopis, a výsledkem je pouze jeden exemplář. 

Tato forma je také vhodnější pro menší obce, 
těžko si dokážu představit, že bych ručně psala 

několik set stran záznamů. Počítačem 

zpracovaná kronika poskytuje možnost pořídit 
neomezené množství kopií, je také 

využitelnější pro badatele, nehrozí, že by pro 

čtenáře bylo nějaké slovo nečitelné, na druhou 
stranu klade nároky na kronikáře v oblasti 

využití počítačové techniky a postrádá „cosi 

z osobnosti“ kronikáře.  

Hlavním účelem kroniky je 
zaznamenat zprávy o důležitých a 

pamětihodných událostech v obci pro 

informaci a poučení budoucím generacím.  
Aby záznamy odolaly zubu času, nestačí jen, 

že bude kronika uložena na bezpečném místě, 

předpokladem trvanlivosti je i to, že nebude 

psána kdečím na kdeco. Pokud je kronika 

psána ručně, používá se speciální dokumentní 

(duběnkový) inkoust nebo speciální jemný 
popisovač, liner. Nevhodné jsou barevné 

inkousty a propisovací tužky.  U kronik 

vytištěných na počítači je potřeba mít na 
zřeteli, že inkoust z tiskárny časem bledne, 

proto musí být kronika uložena ve tmě. 

Tisknout se může jen jednostranně, a pokud by 

k tisku byla použita laserová tiskárna, musí byt 
svazek uložen ve svislé poloze, jinak hrozí, že 

se stránky slepí. Také papír musí splňovat 

požadavky na trvanlivost (norma ČSN ISO 
9706), ideální by byl samozřejmě ruční papír 

(papírna Velké Losiny), ale pořízení takové 

kroniky by bylo pro většinu obcí finančně 

neúnosné. 

Součástí kroniky jsou i přílohy – 

fotografie, pozvánky, plakáty, výstřižky 

z novin, pohlednice, videozáznamy apod.  
Pokud budete např. přestavovat svůj dům či 

chalupu, prosím, pořiďte fotografie před a po 

přestavbě a věnujte je „kronice“. Věřte, že 
budoucí generace vám budou vděčny.  Obecní 

kronika včetně příloh je majetkem obecního 

úřadu, v jejím majetku je i po odevzdání do 

okresního archivu.  Je součástí agendy 
obecního úřadu a nesmí přejít do soukromých 

rukou. Obec má také povinnost zajistit tzv. 

předarchivní péči, v praxi to znamená, že ji 
uloží na bezpečném místě s vhodným 

klimatem.  

Do kroniky může každý nahlédnout, 
ale pouze pod dohledem kronikáře. Nemyslí 

se tím kroniky již odevzdané do archivu či 

jejich kopie uložené na obecním úřadě. Pokud 

byste v kronice nalezli nějakou chybnou 
informaci či jinou chtěli upřesnit, máte na to 

právo, pokud jste občanem obce nebo vám 

zákon přiznává práva občana obce. Pak 
navrhnete změnu a Obec podle okolností zápis 

doplní či změní. 

 

 

Netušila jsem, že práce kronikářky bude natolik zajímavá. Pro kroniku vlastně žiju každý den, 

sleduji počasí, stále mám oči otevřené, poptávám se (hlavně manžela po návratu z hostince �- ), 
průběžně si zapisuji i zdánlivé maličkosti. Když pak na začátku dalšího roku sepisuji události roku 

uplynulého, vše si „opakuji“ a žasnu, co všechno jsme během něho prožili. 

Lucie Baliharová 

�^�‰�}�o�������v�•�l�����l�Œ�}�v�]�l�� 



 
 

13 

Významná životní jubilea oslavili a oslaví: 

 leden �•  Antonín Seifrt �•  Pavel Hlavatý �•  Hana Klapková �•  

únor �•  Roman Krajčír �•  Eva Seifrtová �•  Jiří Exner �•  Pavel Haňáček �•  

březen �•  Květoslava Málková �•  Karel Knűr �•  Hana Jirousková �•  Mária Derdová  

duben �•  Emilie Škvárová �•  Marie Brožová �•  

květen �•  Hildegarda Rejlová �•  

 

 

 

 

�W�Œ�}�����Ç�•�š�Œ� ���Z�o���À�Ç 

Doplňovačka s tajenkou 

 

P     A 

 

���Z���Œ���l�š���Œ�����o�}�À�"�l�� 
�Ì���•�š�"�v�� 
�‰�}�À�o���l���v�����u�}�µ���v�_�l�µ 
intrika 
�‰�Ž�_�Ì�v�]�À� ���‰�}�����•�_ 
�}�l���Ì���o�����·�‰�Œ���À�� 
�o�µ���v�_���š�Œ���À�� 
�v���·�‰�o�v�����•�Z�}���� 
���À�}�µ���_�o�v�����•�‰�}�v�� 
�‰���v�"�Î�]�š�É���š�Œ���•�š 

P     A 

P     A 

P     A 

P     A 

P     A 

P     A 

P     A 

P     A 

P     A 

 

 

Odvoz obilí 

Řidič Kubásek odvážel se sedmitunou pytle obilí. Pytlů bylo celkem 420, v každém bylo rovných 50 

kg zrna. Kolikrát nejméně musel pan Kubásek jet, aby dodržel podmínku, že nesmí auto ani dost málo 

přetížit? 

Zkoušení 

Ve škole se zkoušelo z češtiny, z dějepisu, ze zeměpisu a z fyziky. Každá ze čtyř kamarádek byla ten 

den vyvolána ze dvou z těchto předmětů. Valášková a Pavla byly zkoušeny ze zeměpisu, Šimáková z 
češtiny, Bavorová z dějepisu, Radka z češtiny, Martina z dějepisu, Hana z češtiny, všechny kromě 

Radky z fyziky. Ze kterých předmětů byla vyvolána Karásková? 

Řešení najdete na straně 6.       Ing. Josef Brož 

 

���l�������W�Ž�_�l�}�‰�Ç���î�ì�í�ï 

Není vám lhostejné vaše okolí? 

Chcete něco udělat pro životní prostředí? 

Přijďte nám pomoci sesbírat odpadky 

z příkopů lemujících příjezdové silnice do 

naší obce. 

Srdečně blahopřejeme! 

Skrývačky – chemické prvky 

 

Babička přivezla Tomášovi novou knížku. 

Sestra odešla s tatínkem na procházku. 

Dívka musí radit své malé sestřičce. 

Pachatel se často vrací na místo činu. 

To poraněné žebro musí ošetřit lékař. 

Usekni obě větve hned u kmene stromu. 

Vrtulník přistane o několik metrů dále. 
Dnes tu závodí kamarád mé sousedky. 

Při zpáteční cestě si sedni k levé straně. 
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sraz v sobotu 20. 4. 2013 v 9 hod. 

 na návsi u autobusové zastávky 

S sebou vezměte gumové či pracovní 

rukavice. 

V případě velmi nepříznivého počasí se 

akce o týden odkládá. 

�^�À�}�Ì���l�o���•�š�_ 

Klestí a dřevěné předměty na „pálení 

čarodějnic“ je možné svážet na plochu u 

polního letiště při silnici z Doubravice směrem 

ke hřbitovu. 

Není dovoleno ukládat pneumatiky, plasty a 

jiný odpad. Svoz klestí je možný individuálně 

nebo prostřednictvím ZD Dubenec, které po 

dohodě přistaví traktorový vlek. 

Přistavení vleku objednávejte u pana 

Bezstarosti na tel. čísle 736 245 160. 

 

Svoz bude ukončen 28. dubna a vlastní pálení 

čarodějnic proběhne tradičně  

30. dubna po 20. hodině. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�^�À�½�i���K�������•�v�_�l �v���i�����š�����š���l� ���v���W��www.doubravice.cz 

�K���Ì���•�_�o���v�_�������o�“�_���Z�����_�•���o���v�����À���“����-�u���]�o���•�]���v���‰�]�“�š�����v���W��doubravicky.obcasnik@seznam.cz 

���}�µ���Œ���À�]���l�É���}�������•�v�_�l 
�s�Ç�����À�����l�µ�o�š�µ�Œ�v�_�������•�}���]���o�v�_���l�}�u�]�•�����K�j���À Doubravici. �s�Ç���Z���Ì�_���v���‰�Œ���À�]�����o�v�". 
�K���‰�}�À�"���v�É���Œ�������l�š�}�Œ���D�P�Œ�X���>�µ���]���������o�]�Z���Œ�}�À���X���'�Œ���(�]���l�����·�‰�Œ���À�����D�P�Œ�X���a�š�"�‰���v�l�����K���Œ���“�l�}�À���X�� 
�s���“�����‰�Ž�_�•�‰�"�À�l�Ç���Ì���•�_�o���i�š�����v���Wdoubravicky.obcasnik@seznam.cz�����Œ���•�����Œ�������l�����W���K�������v�_���·�Ž���������}�µ���Œ���À�]�����U���Á�Á�Á�X���}�µ���Œ���À�]�����X���Ì 
�Z���P�]�•�š�Œ�}�À���v�}���Œ���(���Œ���š���u���K�l�Œ���•�v�_�Z�}���·�Ž�����µ���À �d�Œ�µ�š�v�}�À�"�����X���i�X���<�µ�o�š�X���D�<�����Z�������í�î�ô�ô�í�X 

„Doubravice mýma očima“ 
 

U příležitosti 500. výročí od první písemné zmínky o Doubravici redakce Doubravického občasníku  

vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž pro děti a mládež do 18 let. (Soutěžící nemusí mít trvalý pobyt 

v Doubravici.) 

1. Literární: jakýkoli slohový útvar - líčení, vypravování, úvaha, báseň..., ale hlavně z vlastní hlavy a 

na téma Doubravice 

2. Výtvarná: jakákoli výtvarná technika..., ale hlavně vlastní nápad zpracovaný vlastní rukou a na 

téma Doubravice. 

  

Odevzdaná práce musí obsahovat jméno a příjmení autora a jeho věk. Jeden autor může zaslat do 

soutěže max. 2 práce, jednu literární a jednu výtvarnou. Literární příspěvky mohou být psány na 

počítači nebo ručně, ale musí být čitelné. 

   

Soutěžní práce přijímáme do 1. června 2013 na mailové adrese: 

 doubravicky.obcasnik@seznam.cz 

nebo u Lucie Baliharové, č.p. 172. 

Vyhlášení vítězů a předání věcných cen proběhne během oslav 500. výročí 8. června. Vítězné 

literární práce mohou být se svolením autora otištěny v Doubravickém občasníku, výtvarné 

zveřejněny jiným způsobem. 

  
�7���ã�t�P�H���V�H���Q�D �Y�D�ã�H���S�U�i�F�H�� 

 


